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(byť by
to byly modly)

E^^ta Denise j^mne si dlouho a op^ravdově považovali. Do-;
konce j^mne mu dobrovolně - ^md Jako Je4inéimi cizinci - poste*
vili p^omník. liikd)t však. pokud ^vím, nebyky u nás citov^^ dvě
věty z 'třet!
jeho "Konce ^^rnstntnoati česk'"^ Dvě ruši
vé věty. Denis o vyn-cholem ^rukopi^^ch bojd v osmesát$ch
letech ^^nláho století soudí, i.e "Mas^^k a jeho d^^^6 ne
přinesli asad do svého sporu potřebou opatrnost 6 zdriženllvoní;
bylo by a1 pí-át, abJ šetrněji bill dbali ^tku, kter§ zp'll.sobllli i kdyi se rozbí:í ^bůh, byl by to byla modle, třeba chá
pat ed^ílet
věřících. ^erace by bjla vyžad^^la
leh-:
čí a rádi bychom viděli vítěze s^CTit méně hlučné vítězství
nad bludem svých otců.
Jsou to slova u nás témw násl.ýchaná. teyslím však, še není
zase takovým pře^^^^ím, když toto ze.níeené Y)'z^ns.ní konzervati^vní '^ví:rs, tuto naléhavou výzvu k 6etření dějin, vyslovil příslu^dk: ně.rodn a tak bohatou historií. že vždycky jako by pře
tékala všec^hny přistavené nádoby a že je e^rasovGl prs.vč ^nám.
jejichž dějlny ne obČes podobají poněkud vy&chl.ému řečišti^ .E.le
tak už to přece bbJvá, že ěetřit a hospodr.žit ne.učí se spíše bo
hatí než chudí.
V tomto případě, tedy pola.14 3de o rukopisnou "operaci"^
se však ^Denis, myslím, kylíi š^1.rší souvislnstlhaař^ykova půso
bení dívají mu vauh zn^ovu za praYduJ

iúls^^k jednal dOGti bezohledně právě proto. že ^Sl.li1tku či
dokonce ^^ze věncích příliš nevěřil. Vždyt bylo p^^le veřej
ným tajemat^vím, že anoú z těch. kteří byli poklá^dán. za elitu
^národa, soukromě ul v p^^ost nevěřili, horlivě j 1 viak veřejně
obha3ovníl je.ko věc náro^ cti. ^Xr,11 už jen provalení podvedu
a l!.as^ar,k byl pro ně prostě emiblclonista a o^mdalista. Denisovi ^uniklo, še vystoupil přederiím proti nemravnosti a nikoli
proti víře.
„
V nejlepším připadl uctí^vnl.1 ti méně :nnvčcení jen modlu,
nltoll boha^ V modle se nak^teo vfdycky
jen v^^tníau
lichotivém obrazu, kyty, které byly ideovou tretití rukopisů,
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bjly ším dále tím více Jen neníročnou aabeproJekcí rozšafně
spokojen^^ Sešattvíc J^IUllf pašáci, byli J^sma takoví totiž vidy—
Cy •••
na rozdíl od ^IDOdq, J^ však bysvou. obrácenou do
budoucnosti. abychom se T ní a pfoed ním cht611 osvědčit•.. - Maa^arykovl nebylo tu třeba v,č!tat pá^rou ruku.

:ntib,

De^in se Jistě nebylil v. tom»: že e%letuje cosi Jako horror
vacul,
s p^rázdna, ^^^a- věř:!oich,• kten ztrácejí objekt •
své víry. Vldyi Jda s tímto ^^^a.rykem. úd^$ě tak nešet^rn$m,
byly apoJov^ry, poCít^ám-:11 dobře, ^akoneec čtyři legendy, které
sytily a anamid ještě Qtí ^led Těřících. Mohl bych tedy Denise
doplnit, vlastně opravit škodolibou po^^^^da, io L.aseryk na
opak Ye^lmi do^ře chápal ^^^u věřících. kterým byl rozbit ^bůh,
b7Í by to byle modla, a že 3^ nenechal dlouho y ^hrdze. Ďez ško
dolibosti
připustit, že v děJ^ináchvždycky platí legendy 1
^le f.e Jde ovšem Ještě o to, zda s& -v nich uctívá privě
či
Jen mo^dlať A že tomhle všecbno velice zál.eií právě na tom, kdo
legendy tvoří a kdo je bourá..-'truakách legendy ^rukop^isné zrodila se hned p^^d
nov, legenda9 živá ostatně dodnes. Maas^rykuv vítě^rm,i boj proti
pi-edst^^^é víře v prevost I^^ovjch Yjtvorů stal se totll sém
legendous o mraavní a intelektuální převeze české vědy^ Čěskjřch
intelekthálů nad českkou politikou. lleJde tu o to,- eb„ch tuto
převahu pop^^Q či pot^vrzoval.- Jde o coai pováil1vě3šíhoa kdyi
se stal Mas^ar;yk preaidente^oavobodltelem, když se z všemi opo-:
vrho^^'ho zrádce znárodní věci stal prvním mužem ve státe a pak
dokuhca "tatíčkem" ••■ přerostla Jegenda ^rukopinnébo boje v nebe:.:-,
pe^dy bytus o pravdě.ť která zřejmě proste -: vítčzí.^ V každém
případě aspoň u nán vítčd, jsme ostatně .Dárod !luwv.-' Jak J1nnakt • než s tímto bytem, Tysvětlit tu podivnost Maseryk^ova tri^wn:ru t ^^e„ s kterým si nerozuměni?

Př^ímo

m

*

•
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llas^ar.yk však tehdy ^rítizll nikoli proto, že pravvdu měl,
ale protor le se neWl pravdu doavěděit a svjm jednáním a Tlastně celým irrirm. životu J1 předvést,-- oiivit.- Zvítězil ^svým pře-,
nědčivým postojem, .. itvou osobní pravdivost! • •• l'o^bybuj 1, že
ae mi tu ^4ařť ro^zdíl mezi. tím "pravdu .mít" a "bit pravdivým"
v/atil.45 "fl'Jádřit -: • ostatně právě tento rozdíl Je to^ co se neTjsvětluj^,' ale liTOtom ^ukazuje .-'.-^
')

^Proč tu Tlak
o legendě rukop^^ého boje? Je ^snad
v rozporu a 41j^mou p^ruvdou tohoto boje? Jlotiše není a přes
to je to lage.nta. Co j^ tedy legenda?

DěJ^ůcy. které nejsou Tlcí toliko prote2ionálcího zá3^ ně
kolika stovek historiku, tedy děj^irq, které vllbec nějek v živo
tě spolněnoňl platí, pdsobí, řeku^ěme
život nějak ovliv
ňuJí a nedě^lám ai o toa věem žádné velké iluze
3sou vždyc
ky sb^írkou le«;em. • Je opravdu poietilé se ned tím pohoriovat.
I.egenq ostatně vskutku ne^^í bjt ^ewšlenáml děJlnaml. Jsou to
OTŠem děJ^^ sJednodu.šené, zpře^lndnlné, slovem děj1ny čitelné
pr4vě pro .neodborníky, kterých bwle vždycky velká větělna. Keni
to mliov^w^ kdyl j^ ozaačím za. "4čJ1n: pro i kolu a dům". S^kládají se a příb^čhd které^ na rozdíl od aku.tečnjch dčj1n, • ^J:18.Jí
vždycky nij^aki začátek a k^onec, mají ^hrdinu bez bázně a
a
bjvá v nich zprav^^n snadno 1dent1filtove.telné clo. Ke. st^raně
dobra je často • naneseno více bělobJ• nei by při^sni historik
připustil a stejně tak je t^omu 0 černou b^e:rvou ne sttraně zla.
• J^^^ by právě příběh neb)'l čite^llli, i když by se na
staraní rlce podobal akuteč^nim děj^inám. Viličit a snad 1 niije.k .
pochopit tyto akutečú děj^iny kuše být ctižádostí profesionála
a ovšem také velik/m trápením jeho ducbai ttUSí naopak vyjít
vstříc vší nejednozne.ěnosti, ro^^zanosti všech začátku a koň
ku, mnohonásobáosti a zkiíženosti příčin a následku a mtiže Jen
ve^lmi obeví^tně aouditi F..rd^Ä příběhu legendy po přek^téná
překážek al^avně v!tčz:!; ubo jako maěe^^k ^^. či dokonce
staě! obojíi Z takuvého příběhu pak ovšem mr.\že cosi vyp^frat,
cosi, co stoj! za Eap^amatov^ání, za to, ab7 si lidé
chtili vypravovat, chtěli o- něm znoovu a z.novu slyšet. abi byl 7
mio, tradován. A to je coai velíme vááného 1 protože totož.nost
^^náa vytváří právě tradice, to cu> je tredováno. a to be: p^
strm dřadO.i,!raadioe j^ aouvímloat .mezi :mfrwlostí,. přít^omosti
a budo^ucností-.•.= Dezop^oma^mne, že T pf:!bihu je také dobrj piÍT
klad^ někdy sárOYan 1 p^řiklad odatrušejíci. (V posle^dní dobO
však příběbll-legend Talem ubjvá a přibjvá nsopak Jak,ýchs1 anti
legend s pří^lndy tol11to odat^rašti.jícímil)
A tak, protoie teq pletí le,:end7 a nikoli složitá,- rozpo^rná pravda dějin, obrazoborci*. kteří rozbíjejí modlj^ jei Ji-
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ní poklád^í ga bob-1 • vz'7Čují často s^ami nOTá bo!stvn. kterýa
ae j^í po^amíYaj! jako
^an^^k
po rukopisné ^kampani 1 začal konstruovat jinou,
náročnější tradici. než kýla ta staročeská e Libbuší a Jarosla
vem. e Šternberka, drticill !tatary u Olomouce^ B)lla to vlak ta
ké lege^llda^ Už d^^rá v sosvielosti s nám. B3I to přehlednl pří
běh o
a konec^konná náboženské ^irurp^rac! českých dějin,
která je "fnitřni apojU3e dok=ce 1 přes ona dvě. jak De f-íká.
"práz^dná století" doby •teemnatt• až knárodnámu obrozená, d k
V'8.Baeykov1. Většina českých historiku tuto konst^ntkcl přesvěd
čivě 'V)'^raeela. ale to nekýlo totéž jako ^^platnit.- vyvrátit
náročnou vi^rm souňasnákůra • která z
kova příběhu vypl..fve-:
• la. D^aleko ^^aií kýlo tuto T§^nu oslyšet a to se tslt6. mys^lím
s1 stalo* Roz^hodně se p^rvní eeakoslovenská republika s ^s.grárníky v jeJÚi čela neřídila J.U^arykovjn heslem. totiž že "Tábor je
náš pro^^rn^. ?la ^druhé straně ne^s^lím. že bj se zrovna tohle
heslo lépe uJ^la, bjle-li by L!asa.rykova děj^inná konstru^» bliž
' š:!. '^historická pravdě.

tř&t! legenda, spojená aT^. objevuje se v souvislosti bq
vmilíem aamoatatnóho státu. ale všechuo nasvědčuje t^om. že se
nakonec více tikala Jeho konce v letech. 1S38 a 1939. Spor o tu.to lep;ndu nekýl proto piiedevňím záležitostí profesionálaích
nástor^ikd; bjlo to politi^kum prvořadého význ^amu • - ^ns^arykuv
kýklad 1 • světové Y&llcy a vzniku Čeakosloveemalcého státu Je to
tiž ve^lmi opt^imiatiokou legendou. 1 když z^ra&eJícím způaobem
postrádá ^^^u. ba ^rá^wtví vůbec.~ Je to zase jakési vtělení
opt^imiGtického kýtu o prsvdě, která vítězí, tento^áte 1 na bo
J ištích velkého světe^ Mo^žná tedi apíše pohádka. st^rašná světo
vá vť.lka kýla ^liasarykovl •světovou revolucí^ (tak také nadepsal
svou knihu o ní)^ revolucí, v níž p^ina jrndáem Dohoda, uctíva
jíc:!. počestnou 4emž^.kracil a veešenou rnunanitu zvítězil nad
dr^^m' ilath^nách ^^noatl, propadkých čistéma zlu s absolutis
mu, autokracii, theo^raaiiariato^kracll a tak podobně.', Česko
slovenský stát vz.nlkl pak pl-edevěím dílcy tooz:m, t^vrdil L1^^^*k,
že čeaké tradice, Jak Je sém před tím vyložil. iitastně souhlasi
ly a ideály Titězného prince. o čemž je on a jeho drchori v cri• graci přesvkčm (princ totil ^^odivu o naěí existenci,- sčko-
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li j^-- "ůli Husa% vůboo dověděl) • B7la to pohádka přilil
a jak u.I to bjriá^ td.S nebespeěni. když ee bere doalova.

a.taká nacoonhlistická p^raioe boouřila ne popech, jestli&e
je pravda. ie j^SJ:lf! takto snadno stát nabyli, snadno Jej 1 pozbu^^! Jestliže náDl byl ^^ovován, mohou ^náa jej ^inci
se;
brat! Jéstllf..e j^sme dostali av, vjhodnf hranice za to, Ve jEme
kdysi měli Chelčického, Koomens^kého a Pa^&kého, mže
kdikoli kdokoli zase Tzít a a n^1:m1 ai od^rojit 1 ^kuaj našeho
územ! ••• ?ravice bojov^ala proti této legendě, kterou a 4espek-,
tem nazvala "osvobo^meckou legendou" ,po oe lou dobu t^^m! Českoalovenské republiky ve^lmi ^urputně, ěiit^^ 1 méně čistým!
prostředky. Stejnl se ostatně, jenže s moc! za zády, Lukáše • fe
se zá^dná' •světovi revoluce" nekonala, nýbrž jen zájDOví konflikt
sobeck-$ch n^c!, že Dohoda tedy oni zdaleka není tak od^^a
ideal^ism, jak se ^a.nad mohlo td7ai zdát z projevů Wilsonovich
.A že tedj mat^eneme proti ?J^ěmcW11, próti llitlerovi smni, a že mu
nakonec, kdy! uvěř^íme legendl, bez boje ustoup^íme" Prot^^^^dní
'apozine mluvila proto atále h^lasitě a s patosem o hrdinství,
o 'tom, h jssme si stit Tjboj^amli, a še jsme jej za vzo^rnó cho
ván! • a správné ideály dostali, a že nás to všechno etálo veliké
oběti, llluvila o legiích a Jejich muce^dnílm plukovníka Švecovi,
o stínech šibenic, které se po měsíce dyčil7 nad našim! atatečnim,i velezrádci
a F.aš:úlem, o všeobecném (a tedy zřejmě
jen stěž! utajovaném) odporu všeho českého lidu za války proti
V!dni, o atatečnjch •muiích 28, říjnatt.
se, nebyl to
zdalea jen bo3 o moc či o karyta, jak
atnma občas v
úzlcych tvrd^le. Šlo o všechno a JJ.nicbov to bohužel potvrdil.
lkpomo^lu sni Společnost ^inodd, sni Ide^alietlclcy koncipovaná
aliance, ani odnbrojovací projekty!

j^

Skeptická a pf.item boj^^á legenda českjch ne.cionelistů
o ^^i, přilité do smalty9 s n!I se atavlla republika, ae tedy
neujala _:- BeJen proto, ie llJla dosti na it^rc a pre.vdoú, zejmé-:
na pokud jda o ten
boj a ted7 o náš podíl na vznilal atá tu
e vJho^^m! hrenicem!.- Bojovn!ci proti "osvobozenecké legendO"
předevaill neimponovali lldakymi kYs.litami. I tam, kde nejopíO
měli v leočea pravdu, i tam 31 pnvě jen mělis oni aami nebyli
vlak vnitfni p^^din« Dosvědčit pravda nejak,fm činem. a ne jen
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byl ochoten pause takov§ Gajda, hrd^ina legií,
ale taká f^rf^ron. 4o^^^^^ a čenkl faiista.
S^^^^^a
"^Ž 28. n^m% ale t^rá mu.I přeče^tnjch akGndáld a mac^inac!,
nebyl človlk Těroh^od.nl
a tak dále. Jla 114slcJch ^^^.tách
obrrazobo^rcd vskutku velice zálelia &da se jih podaří legendu
&bo^rat a oo matení nov^w.
Kone!ni ještě je4nou, tedy už po čtTrt6, 'lze mluvit v sou*
vlslostl • líM^arykem o legendl. tentokrát o let,""t!ndě - ^mas^ery-:
kovské. Itu!^ kter^izm Denta Vyčítal nesdr!enl1vost při rozbíjení
boha * modly, byl 11ám a jeitě za svého livota ^zdviie-n doslove
na piedestal -. jako "tilosof na t^rilnu" (pro intelektuály), jako
"tatíček- (pro lid) a jako. "osvoboditel" (pro včechoj). ^^mice
. se. pochopitelně ^^ně dovoláTala Masaryka. bouřliváka. svobod—
myalného. kritika • liro^kým proteaorsk§m kloboukem, ^Mas^aryka
■ nonkoníorminty. Její kritické č^lánky o "osvoboditelské legen
dě" nemilosrdně bílila ^hro^drd ce^^ro. tebylo se co divit, se
Mas^sryka kdosi :z .pravice y rozčilení označil za nového ^Renku
a sám se ^^^sv11 rovnou do role byvšího nebojácného prof'eao' ra * eěkoll později ^^9atí sriho úsilí poněkud už zblblá
previce rytá^in do nového boje za p^ravost rukopiuš • •• 2o se
již čeaká aóéna podobá panoptiku^ ale pozor, ze.tím vid^íme jen
stíny stínů p:ři jedné z paních zkoušek, skutečné
odehra
je se na konci d^ruhého poválečnáho desetiletí. A . dopadne to
špatně.

nořitel4 m.ftů nebýTaJ! tedy ddaltt^lí ateptikové a kritiko
vé, protože zpravidla nebojtQ:! sa pravdu o děj^lách. za pravdu.
která se vejde do tlustJch knih, ale za Jiné hodnotj a ideil.7
než ty, které předstn^vuJi legeJldy dosud ple.tné. Í'revda s^m:m o
sobě, pravda zaavčceneeká9 pravda. kteri se celá ve Jde do slov^
pravda o nríěe:m; zp^vidla tot11 nikoho nezavczuje. Xo dokáže
jen pravda něčeho, nebo Ještě spíše pravda ntkoho, kdo je
pravdou zav4^zán<
Rozb!jet boha * legendu
však také chtěnechtě ^znomenet
ničit nejen objekt ústy, n§Wl Tlibec schopnost k úcti. Dnes
j^ Yakutku siál.a pravděpodohaijši taková :ris^mtní aituace, kdy
bořitel 4o^^^e • že bůh j^
aviak nemá co lepšího hobíánout jako objekt úcby,pr^^nutím, dobrý příklad.

jako'» •

^žák a liorUv.f pomocník

^akoplazuf
Jan
Herben, kdyl ul byl v tom bořitelnkém ro^zmncbu, rozjel ae a ko^llaa^^kdy
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pím realistické st:epaa proti •nětél te^on"^ Jenu llep^rnckému,
svého času ne^Jsm^mně3E^ůnl českém nitcl. Zajisté bylo kolem
života tohoto
v po^onkých dobách 'Vlád)' Václava IV.
hodně
a nedorozumění. Jiebilo lze eni zcela vyloučit. že
legenda o něm bila zp^rvu vskutku legendou -děeloTou. a že tedy
svati Jan opravdu plnil :roli aubstituta za tehdy nepř!Jatelného muče^dníka, upálen'1io y Kostnici. A tich pOTěrl Bohuslav Bal-:
bín nspi-!klnd 3eitě viř11. ie JBUčedník ne^sná.ií, ab7 Jllll nikdo
šlápl .na neo^mrazen§ hrob a tr^níl^ že kd)'1 to jedna p^^a udě-:
l&la, a když se pek tt-ve velikém cnoiatrí lidu přes most praž
ský doomu vracela, zbouřil se ailnf vítr jako nějaki vichřice
a roucha na ní vysoca zvedl a n"7al0Titedlnou té p^cn.rq lw.nbou°. Tyto a Jiné rýmyaTy lierben vakutlaa úspHně ro:bin .na pa-:
drt. Nebyl to však zdaleka ryt^ířeký boj: .Herben ee ^.zapsal. mezi
ty, kteří ji prosti u^smjlhlik utehsli v politické ^anbě. Jl8bo\
si nepříliš statečni vyfizOTall účTy a Víddní a s llěmcl -: přeo
katolické náboienstrl, které s n^imi de^z:JSgogicky apojovhll.
to oslabené .náboženstrl přišlo pak o svého světce už snadno^ .
Ale v Čechách tehd)' všichni přlšll jažtě o. cosi Jiného a úcta
k sve.téma Janovi byla totiž úctou před Tzo^kýa plne^níJn ^mrav
ních pov^mostí 1 za cemi krejnního ohromní, tváří v tvář brutii^lní moci. Tento mlčen.livi DU.ii bil t paměti národa dlouho
strážcem studny jeho vnitřního života, světcovo „mlčení nad
vodami" bylo výzvou ke kontemplatin^!mu ^nastrojení ducha náro
da, který sned až příliš rozv^^lal ve svjeh děj^hách sklon
opačn/, totiž Nfo^rátoreký, který miění. oku^^ svět. tůo a:apo-:
níné začít od sebei !ierbe.n 'V ^krátkozrace pochopeném politickém
zájmu boří legendu it aale s ní 1 úctu, která už dávno nemila nic
společného a Bílou Horou, jezu.itJr a podo"^^ní rekT1zit^em1 tolik
oblíbeného českého melodn^ratu v pokro^kářakém nastudování. -:
A jakó byly konce Iler^on o^razo^^^^rt? Patřil - j^ro
pře^dní ^^^vykdT žlTOtopisec -: mezi nejmaiivé3ší'pěstitele
"tatíčkovské" légenéj. hdy p^Mmo jakó groteska - obrazoborec
hagio^g:ratem.

Mohl bit pak tento .Herben tak, avědkun toho • jak se bořitelova myšlenka atává tak říkaj!c meteriá^rf silou, či Jak se od-:
vážná a zeJistd, že uilechtile ^žnlné idea čistého myslitele
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^ak^wc realizlQE • ^fyl se jí chopi méni a^kntpul.Ózrú£ ^kdšencl.
Je ironickou pointou ^historie prot^wp^oi:moenatlch
ie
to byli ^^mc ^áředn!ci p^^ekého magistrátu, kteří sebroli
odvaku. aby se postavili do ceaty oc^omu davu, který s^ llatopadu večer roku 1918 strhl ^u*^1.ánski eloup na Si^aroměetském ná
městí a mířil právě na most. aby hodil do vodí * tentokráte ui
jen Kep^^wkéru, soclnt. ••I Sačti ropublt^kánt 'bili se totl!
toho
odpo^^se duch^rně poaílii, ro^^mždit se bilohorak^
bojišti a pak. když ui -se v nich ro^^^l ten správn.j o^heil •
p^omstT sešli dold do města, aby udě^lali pořádek y jeho ^histo
rii. ,Strhli sloup, o němž se do^mnívali, že byl vztyčen
q k naší potupě. totii se p^zátku porážq voJak česlcyeh stsvů
na Uló Raín, ačkoli p^římo opak bil pravdoua _ sloup
byl
vztjčen na p^mítku. úapěloá oboraný miste. před lTéd7 v roce 1648,
v níi ^Pražané dobrovolně prolili ^reY v zájmu těch, kteří na.
té Bílé hoře před 26 let7 zvítězili ••• : Když se rozbíjejí le
gendy, létají .někdy i z dějin tříslcy • .
A Je- ironickou tečkou :e. touto-ironickou pointou vítězně

probojov^aných protinep^0Jm1c^^kých_^^^ani Tcelku úctyhodsJ odbornj text, uveřejn^ěn.f před několika letj v Rudém právu, v němž
ae úplně klidně konststovalo • že ne:modernějě^ími
medi
cínské 6l'ltropoioc1e bylo doká^íno^ že Jmi hpoll'.icley skutečně
byl ^umučen a hozen do vo^. A že jakousi ^ínodbu shodou okol
ností :distel v jeho le^M
červené t^hisě, podobnj!c! se
Tsku.tku jazyku, ačkoli, jak ^w£mí Těda r.;11.štt.JJe, jde o tootu
t^kán mozkové • • • SVĚtec, kteri po .staaletí stře !11 movu dnes
peklidnou hranici mez.i světskou moc! a duch^^ovním životem, je
vuak touto dobou už jen je.kfmai nearozumitelnýra svetým. otluče
ným shrbeeym panákem z ^^^.ne, jrucych jsou po Čechách ještě
tisíce •
řokročilfm 2tndiem obrazoborectví. a to nejen oficiá^^ho,
ale prarozovan.ého 1 v so^^o^raémnxtoru, je pr^^se tJcér:q 4^
Jinná psmčítl, podobající so pro^JaČAe pozitivu v ne&etiv. ^histo
panteona legendá^rních kladn,ich brd^iml, odstrašujíc! s^kupinlcy
padouchů a hlupáh-0. • místo legend.' antilegendj • míisto viry paten-:
tov^aú. a
ovOom 1 veln.i poho^dlná alcepae.msto iluzí vjsměch. ^llustité byli něco jako, boli&victí f^mtici,_
byl
blázen, kdjI boural Rakousko, Denai • abj se u^driel, prodal nás

^^vell.

Stalinovi a tak podobni. ^sn&d mdže tato dosti ^^^tlclal
na ^núo^ního m^mj^lcry pdaoblt JaJto áč^iz:m4 oc^^nné
před pokcay o indoktr^^^la ale pdaob! koneckonců at^Jně ve

destrukce. jako

indoktr^^ce.

Ne. oficiální legendu o Týlučně ko^mintickém odboji za
protektorátu odpovidělo
taková je aleepoň má soukromá hypo-:'.téza
jakési ^uražená. národní pDTěd^ní úč^mou, aviak t^^ ro:l.eptávající entilegendou, t níž se nejsp!ie neppre.vedlivě. či
alespoň se zbytečnou na^^zkou' ^^^ilo a tv^rdí. že Jsine se tehdj všichni ukázali jako ^národ kolebo^antd. Přitom obětí odbo
je. jakkoli nebil bdhTíjak
bylo třeba Jen mezi ddstoj-:
niky československé arkády tolik. kolik by odpoví^^že ztrátám
^^Accy v poli. f!'eké ztrát mezl českou intel^^nc! bylo^
více nei jinde. -Antllegendy jsou Tskutku ui dosti zou:talou
obranou proti úplnému zblbnutí, proti nevlečen! do c^^utu
oficiálních 1U. Nejsou však. k ničemu. když se potřebujeme nsdechoout. o něco se opřít, nabrat sil, upevnit se ve v^ře, že
, není vňem dnům konec. Antilegendy jsou Jakousi pochopitelnou,
leč nešiastnou ^křeč! zklamaných, porežených.

úč^inni,

Poslední. věru letální fází této ^křeče předvedl před časem
b nepochybnou brav^urou J^ní Šotola v r^^nu o Janu liep^omuckém.
Od začátku ež do konce v něm přenědčuje eebe i čte^^^ • že
nikdy nic^ ani modln. oni bůh nesmálo, nestojí a nebude stát
ze to, aby jeden riskoval ztrátu jediného
hance • či
chvíle^ lcdj nemá a přitom by mohl. mít n^^ v teple*

Denisova sl^ova jsou mou^má. at ui mil či neměl pravdu v

onom kou^rátním příkladě na konci o^^tesitich let minulého stov
letí. 1J:im v Čechách, ^kde se s děj 1oam1 ucházelo a zachází ves-:'.
měa dosti nešetrně, totiž Jako s nedostatkovJm stave^^a mate
riálem, který se ^rade a při tom okradení rozbijí, připo^^^,
že Je asi auhonějši rozbít předmět úc'ii nei rozpo^aat Je-:li to
modla nebo _přeoe Jen bůh, a že ;Je proto třeba 'tř^ikrát měřit,
než se přiloží
k demolič^^w dílu.
bludy otců Jsou v
Jakémsi empiricky pattrni nepostižitelném ^^ain stále 1 bludy
naš^nía ^md v iom •
se obtisk:újí. tfebaa negativně • 1 do neiich prohl.á^Mní, střízlivění, do ^našich přehodnocovaní.

že

níp

K Denis^ra nabá^dání, st^rémll ui- přea ato let;- J^ a^na4 molné
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ješti dodat^ ie ;rř1 tor.a bo^^^ le^ga.nd záleli se vieho nejví-:
co na tom. kdo eo bo^^ur&Di ^•^ lledlo b7 ma 'Y ládnd.ná př!pe.dě
jít o nějaké oso^^d odNagováJlán!, o feiení eoukr^om.,vch problévšell^^ch akl^ráni a eeJb4n:C. Beniěl by také mt z t^w.
co povalil, nakonec včtší
ne! 'bfvali věřící. A neměl by
mít tolik ^smůly, aby ne mu. nějakou vnějikovou shodou okolnosti
dostalo jakoby příliného zadostiučln^in!.
pak ep^wtu liti
úplně poplete •••

nw..

To

Tedy zcele praktická reda'-odváinému ^lnd^ému muži n^^raci
neměl by se t žádném případu stát preaidentem.

Petr Pithart
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Čo r o m o r o

„
Bydlet t^^le na ráně j^^ Já je o hub^ ale._má_ to
~
ev\lj ěmrnc. Kítntudentekt bungalov roTnou na Pasovské cestě
a ještě k tomu nad zájezdní hospodou, t ni! dřahdy nocovaly
karaY.apy ze Tšech m.ofných evětadílů a kde ze dvou tfi okének
Y.e dř^dám patře otevirajicícn_.ee ještě po praslovaneku Ten,
nikoli dovnitř, jek je.. tomu-dnes@e daly etudovat mravy,
obyčeje, zpUsoby_chovár..i neečielr.ých lidi a_nesč!slných _
končin, dovědět se spouaty_věcí o tom, jak-.ei správně nasa
dit fez, jak furažku, jak si co nejelegantněji podkaeat
rubašku, jak si uvařit pravý, !"lef'alšovaný ru^ly čaj, jak
ei ho bez ko1J.Rku.c^w:ru_oeladit, jaaký..fígl_u!ít na anglické
thé 1 jak pfesně na fous vyslcTit francouzskou kletbu merde, aby
člověk nevypadal jen jako nap rudko zcivilizoT8n.Ý - mít.takové
postavení či ležení, jako^-mám já I Je přímo záviděníhodné. ..
Pfitom ta kfilovatka světadílů, ten pupek světa leží jen
na pár kroků od Ferdinan^vy. ^Kamarádům, zná^mým nebo jen letmoa polozná^mým eteči po špacíru od Národní kavs.rny nebo Slévie
zabočit za roh Na-Perštýn, a mám_je tady u sebe na kus řeči,
no tak tedy na ku.a tlachu, nQ kus cancu, když chcete. Někdy
etači, aby jim o něco déle nejela tr&ItTaj, & jROU tuo $lyš1m
je_.stoupat nahoru do prvního patra, protože odtud Tedou k mámu
bu._"lgalovu letité dřevěné schody jako na kruehtu a ty dovedou
upět:_U-uch, u-uch. ILe r d e 1 „
Jsou_.OTšem návštěTnícI, kteří gchody nepotřebují i jejich!_
noha ee netkne_.rozviklaných dlaždic, jejicM chodidlo-.neplesknE
na_.udu8ané hlíně na chodbě pfed_ ^mým leženim. Chodi jinak a
jinudy. A ani nez^Qepou. Jeou najednou přede mnou a pokraěují
t dávném, třeba pf-gd leky a_lety započatém...hoToru. Ff-ipom.nají
mi Těci, o nich! jsem 81 pyelel, le ai pfeet^^ dávno bolet.
O!ívaji zpola zapomenuté ^teoetk 1 prohfešky, hf-ícby 1 potupy.
A zvláštní. Ti 1 oo se ul za!1va ke mně cbovali dobře,_pfátel^
^^. chápavě 1 mě 1 te!_po ^emrti utěšuj:!: "Ale tak u! se ti^
netrap, PrIYáte, byl Jsi ten^dát zkrátka 1Cl.ad$ ztřeitiný. nevědomecl" Ayšak ti, co ke ani byli zli, za.to ti, co mě nenáviděli
• •• Bole snad Jsem Jim ještě doet neodpwtill
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Seděl tu se mnou jednou Vladimir Holan,_ten pan báen!k,
ne ten ěpeditér. Táhlo-k púlnomi. Za oknem někdo přešel, Je-. •

..

nom tak nakopal, mihl ee a šel dál, asi Yěděl,_f.e mám epolečnoP-t,

a nechtěl rušit. Tihle náv!těvníci jsou neAmirně plaš!o To ae
Ti básník, ten měl očil "Pf-ipraTil jsem Jich o n&TštěTll, PriTát,^ řekl, "to je mi líto." A Já, kuba, místo abych řekl, !e
to neTadí, Le náTAtěTa přijde Jindy, polcouěel jeem se ji tomu
Tidouc!mu a vědoucímu zapf-ít,-proetě mu ji zatlouct. Proč jsem
to udělal? Snad z obavy -_.to napadne člověka pokaždé první •
aby si anad nemyslel, !e nám někdo nasloucM, le náe špehuje?
Víte, jak to tu odáválký chodí: Voreicht,.Feind hert_.an. Začal
jeem...mu koktavě TJ"8TětloTat, !e ze oknem nemám balkón, že tam
dokonce není ani žádné. fimea, po které ..by_.ee dalo á:Ct, že je to
ve druhém patře, že je to tu docela jinS než u něho t domě
u Modrého Abbé na Kampě, kde se v případě potřeby dá pfekročit
okenní rám a zalívat kytky e keře. na ostrůvku. Takovou pito^
.most řeknul Básník ee bude byt jen na zlomek ok^tóiku zab$*vat
nějakým..špicloYánim, básník jé naopak rád, když se mu naslou^
chá, a ne aby ee toho lekal. "NeTěděl_jeem^ fe_jsou tak simple,
Privát," řekl. Dobře mi tak, dostal jsem, oč jsem s1, i kdyf
nechtě, i když z nedorozumění, poprosil._Nic naplat, položil
jsem dělítko mezi tamty náTštěvníty a náe žiTé. A to je negra
motnost, eegregace.-raeismusl
•
.. V!tuptel Dáli fsát e-e jako tak nic nedá, tedy přesněji,
pe&t ee dá, jen tieknout_nelze ani řádku. Ale ono si to přijde
najedno, protcfe nemofnoet zveřejnit svou práci bere zároveň
1 samu chut k ni.
..
w
_ *
Pro radoet z chvíle, nebot radost je to_.nejmyšší 1 co si
mMeme dopřé-rat, doTedeme-11 to, pro ^ukrácení čaeu, nač řikat
zrovna zb^miarmé, třeba Je to naopak pro JehodkTinteeenci,
pro jeho plnoet* pohodu, a ne pro jeho zab!Jení1 protože Je to
spíš on, kdo náe rdousí, proto, proto poTidáme, abychom poTÍd&li,
mluvíme, abychom ee z čehoei-TYmluTi.11,-.abychom cosi naléhat
Tého, mučivého z^aluvlll, cancáme, a ŽTaníme, až bůh_brán1,
bájime, a! se hory,.zelenaji. Proč to děláme? Je to eteek po'
tvorbě, stýská se nám po% tTofení.

13

■3

__ Copak ty, PriTáte, ty sis pfi&eLeednout na FaeoTekou
cestu pěkně do teplýho a roTnou doprostřed království.
Kdo mě to.. ta^dle podebral,-.kdo mě to t^^le tal do !ivýho,
X
_ _
či to byla rána mífená přesně na solar plexua? Honza! Pierre?
Velemir, prezident zeměkoule? Dochtor ;>oktor.? Copak sám na
každém.kroku nepřiznávm, le tu mám pofl!taveni._či ležení. až
záviděn!bodnét Kdo to byl? Určitě někdo ze zasvěcencd, ně^
kdo, kdo přesně věděl, na kterou klávepu u.hodit, abych vyletěl,
abych vybouchl:
..
.
_ - Co mě._to tu krafáte vy, fajáci nad VltaTou, já si aem
musel před eebou poslat i tu vodu, a celá staletí dopředul
Pojdte, já vám ji v.korytě Vltavy ukážuo Jděme, slezme u Zlatý.kapličk;y po kamenných schůdcích - a podívejte! Vidíte tady
ten.. zlatohnědý pruh hned při břehu? To je one, keltská 4:;ázaval
Pozná se na prTní pohled podle b^^řy hl!ny, podle zlatovdlpreti
nesené tam od nás,_.tam odtud, kde se tf říčce - držte se stolu,
a't .. pod něj nezbuchnete - dodnes říká Sražená voda. Proč Sra.. ’
žená? Protofe ona totif půvoáně tekla jinak a jinam, její dnes
vyschlé koryto leži mezi S:vratkou a Oslavou. Tady, tudy kdysi
tekla a mířila, jestli to nevíte, k Dunaji a patřila k povodi
černomof-s^kýmu 1 tak-je tol A když jste začali vy v království
s kutáním železa, sttibra a jiných kovd a potřebovali jste
do h^a:nrO vodu, moc vody, tak jsme vám me z m ark re.be t ví Yepom o h 1 e . Co j e_ t o t r ocbo

h 1 o pe

vo de,

já fk o, a eraze le em e
vám.Sázavo do kr álovetvi.
..
Cancy, jak by řekla paní učitelka Dollko-Yá, které ee na
mě._poř&d ještě zlobí, jek:o bych za to mohl.jen a jen Já, le
doevětozoroval světozor, do kterého jsem psal a který. .ona čí
tala, aby mě mohla známkovet vyso^lcymi zná.mkami podle Ft^tarého

ritu: pět lomeno pět. Kecyl Ano, kecy také, paní učitelko.
.. _Právě tee, co si tu nceméni eťim pro eebe povídám, sám
na ftobě ei ověfuji, jak se tenhle zpdsob lidské komunikace
tělko zacbycuje perem, jak ee brání zat'ixoYárú písmem, literou.
Jako by chtěl tnat dál pouze a jen ý rovině orální, t pfátelp^
ky zjitřené atmolďéfe otevřených_ardcí rytiřů ^dlatého etolu,

Jednou veěer mi vyprávěl. pfitel spisovatel zázračnou..hietorku
o jehle, o, a jak zázračně ji v tu chvíli vydechli Ano, přídech

lidského hlaeu, v tom to je. Pak ji-ex poet napael, a byla
k nepoznán!. Nebe a dudy. Co se to stalo? On se toti! pokueil
o nemožné: přivolat zpátky zářivou chvíli onoho ..večera, kdy
tvořil, rekonetruovat zjeveni, zázrak. A to_ je n^emofné, pod
treetem....emrti zakázané, verdikt zníi zpyzděnío.
_ Xriatapána, Dochtore Doktore, a ty._byR Tlině chtěl, abych
zaee začal e těma^TasloTanair.6? Na PrasloTany jsme si hráli
ul tolikrát, naposledy věera. Co takhle sáhnout po něěem
z české mladži doby kamenné či z moravské mladěí doby ledové?
..cS mon bon Tieux machin, jak tomuto požvatlávání říkají
Francouzi od dob Proustových, stUj při mněl d mé staré dobré
česká pábení, jak f!kámc těmhle hovorovým ětůlcŮLa karambÚl^^ tomuto atniaá^^^^a volnému toku otevřené řeči my
od Č&aů Berudových, nezraa mě!
- Přeast&Y ei to tóčo, ^oohtore Doktore, představ si stat^
kářllv tebf-iňák ověšený červenými, modrými, bílými stuhami a
fábory, ověnčený ze všech stran růflčk^^ čajové_barvy, tako
vými, jaké
tam V- naši dě'dině vykouzlit z kouaka krepového •
papíru ukazovákem a nehtem palce každá školačka a jaké ee u nás
o svátcích Dušiček a Všech vystých připichují na jalovcové
halouzky, které se pak postříkají vá;:,nem a kladou se na hroby.
Jen ee uklidni, Dochtore Doktore, žádný tun.UF, tóčo to bu
de, uvidíš^ To co ti dnes povím, bude takové čóro, jSko_bylo
tenkrát,.-když u .oáa uprostřed návsi etál febřiň&k a na něm
sám pan sta.^tkáf s Tiržínkem :v koutku Úst a c&lňí čtyři sedláci
z naěí Gědiny TytipoTení kdesi ne okrese nebo kraji nebo kde
j^tt ti nejpalič&tějěí paličáci, jako ti nejzarytější odpůrci
chystáného..kulchozu. Představ si je, jak._ tam eedí na .. otepích
slámy včetně panimámťsynú, dcer, zetú, snach c dokonce 1 dTOu
tří nemluvňat zabalených. t peřinkách:
..
-.. Vidím ty generace ...apěchoTané na žebřiňáku,._Priváte,
žiŤě si je pfedetavuju, od děd.kd nad hrcbem pfes ettedni
pokolení ad_ po ty Úsmrkánq' v povijanech. Jed. dál, Privlte,
jea dál. Jen st.proboha nezahnou hned za veí*na krchov. Nebua© žádnf kopaní hromadnejch hrobů, ITiváte, vid, že ne. Znáě
mě, když nic, tak ty haranty t peřinkách bych ohla. Jo, a
kolik Jich na tom voze vlastně bylo?
.
~
• Věeho všudy bylo tenkrát na febřlňáku asi tak kolem
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dvou denítek zavilých kulackých duší. Sumasumárum kolem dvacít
ky Yydřidušských pijavic, které.toho památného, nczapomenutelného rána riaše dědi!ika "'8 moravském llorácku vyvrhove.la ze
svébo nífedu. Lifr uj ó se kolacel Vž se
l 1 f r u J 0 1
- ?očkej, Priváte, nerozumím, cof:e se lifruje? Jo __ taK,
už mě to a.ošlo, kulaci. A to "?e tek u Tá!CI po horlcku sedlákům
říká?
_
- Nechytej mé za slovo, ^ochtore Doktcre,_copak já vím,
kde se tohle pojmenování selských hřbett. u '!1á':' nejed'"!cu vzalo?
- Cei se čílíš, Privéte, zeptet pe sn&d n.iů.žu.
- Kde se vzalo? Třeba přilétlo tam odtud, kde až dcsud
bylo doma. !*o co, t3ké slova mohou být jako :težrií pttci,
ne? Přiletí, odletí. le.k jl cúm vědět, proč se zrcvr.e tohle
uchytilo a zabydlelo u nás. Asi tu začal lftet stejný hmyz,
z něhož je živo, stejný, týž_jako_taJI'.9 kde bývalo až_dosuč doma.
F.ačěj si všimni té neoscbr.i. slovesrié fcrmy , ..kterou_jsem ti
tu vypictú, v té je pcdle mne zakopané pes. Kolace _
se lifrujó, jako když se ř&kne V-1 sžtovkt: se
h Ó f u j Ó • Gni • i-.or.y to dělají
od l:"ebe. Rozumíš, Dochtore doktore? Ke n i c ,-• m. e mo. zika n tio
- _ - Foňatno, .Pri VÉ.te, pc;atnc,, jasný jak acl:a. Takže si
sedni:m a^sepišern petici pro ťr.tnv jazyka čedkého a rezolu
ci pro akad^níks Havránka. Upozorníme je, že v nauich krajích.
:.:;ačinc:.i_poletuvct jakýní blíže neurčený podi.vrj- ^vyz, za nímž se
k nám stahuje ještě podlvnějfí ptactvo. Navrhneme jeho odchyt
jak v češtině tak y horáětir.ě. A abych nezapomněl, potádéme
v výškrt neo9obni alove^né formy z gl"amátiby, poc.uět sc pěk
ně vyloupne, a -rcy budeme v tu ránu vědět, kdo koho kam lifruje.
Mimochodem, ř-rivúte, nepatři i tchle sloveso do hojna těch div
ných opeřenců, j&ko je kolchcz, kulak?
.• zapaluje ti to, Dochtore Doktore, pálí ti to pořád
jedna radost, ele nepředbíhej. Vin, že hmyz je r;;zrý. Jepice,

tiplice, komáři. K tomu, jaký začal létat tady, k tomu 6.ouf'ám
jeĚtě_dojdeme. roníyš, co když. je to A_názvem kulcl: pro se6-

láka stejné nebo alespoň.podobnt jako w tou mou přezdÍTkou
Privtd• Odkdy ty mi tak’ napříkla6. říkáš? Vzpom&ři fío
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- -..Od oemaftyficátiho. Seděli jsme tehdy v menze ve
Spálená. Objevil ae u nás nějaký tvdj rodák, kolega Ještě
z gymplu_a přiěla řeč na tvá privatiziroYáni. Mohu ti 1 f-1ci, co.jsme měli k obědu. Pličky. Na to ei ov§em není těfké
vzpomenout. Byly pořád.
.
...
- Přesně, od osmačtyficátého, od prověrek na univerzitě1
od toho ěasu, kdy nás jednoho po druhám zaěali pod roztod1v^n$m1
zámínk^^ vykopávat z f^^lt. leekJ?-1 mí, Dochtore Doktore, čím
to je,_!e přesně od tá doby m1~tale začalo znova říkat epoueta
lidí, spousta človíčků 1 kteří nemohli mít ani ^^u o tom,
proč jeem te^nkrát na gymplu touhle přezdivku slizl. Vidíš, a já
ul si myslel, !e zůetala navfdy tam v tom dávném šerém pro
tektorátu, uzavřena v naiem okreenim městečku jako v_klícce
pro andul.q 1 !e ..zO.etala zaakleta, zapomenuta-v tom čase 1 kdy
mě pro popěvování Čtyř párd bilejch koní míato eamoepasitelné
Die FQhne hoch. vyrazili ze školy, kdy vyhnali prašivou oYečku,
aby jim nenakazila oetatni zdravé stádečko, a udělali z ní
privátního študents, Přiváta.
• A ono zetim to zatrachtilé ptáče jen čekalo, vid, Při
váté, čekalo1 až tu začne létat podobrS ^hmyz, jaký létal tehdy
ze protektorátu ve vašem městečku, a pfifrčelo »1 to_za tebou
až_. sem do Pr^^. Našlo si tě tady t tom tvém studentském
bugalovu_a znova p!pá: !Tivát„
_
..
- Nejspíš tak nějak. A řeknu-li tea, že mu musel někdo
otevřít. dviřka Alícký, ty, Dochtore Doktore, jak tě znám, ...
jistě hned vyletiě: Někdo, někdol Co je to za řeč? Jen pěkně,
PrivátíčkU, vyklop,
JeyRlíA, f.e je otevřel, proto!e
samc od Aebe na evětě nic neni.
_
- A nikdy nebylo, ^vřváte, má feč. Znáš mě jak eTý boty.
_ - fale dobře, Dochtore Doktore, mezi Ji^nfmi, e jižnými
Jeem je nechal pootevřená 1 já ep. Ale fekni, udělal jsem
snad tehdy zp!vánía toho cajdáku nico, .co by_ ilo_nljak proti
are ti npolulákdm 1 prof eeorOm, rodič dm nebo, Jak sa tecl f-iká 1
spclečnostlT Naopak, préTě naopak. V duchu, v sobě, doma za kampr
DtYeleli a citili Tiichnl stejně jako Já. fopěvoval jeem Čty«
ry páry bilejch koní y Jed.octě, byl Jsem si tím naproetolylst,
zpÍTal Jeem Je t eouhluu s b1 t:!m Yětšir.y erdci a proti Jak_.
ubohé, ubohoučk4 neniinil 1o Ae pak zp:!Tál Žádný kro1110byčejný

7
ain to nebyl, o niJak4a hrdinetvi ani n^diuvěo Vid!I, Dochtore Doktore, a stačil J^Unl prot'eeor na celém Ústavu,-1ttert
ee do rána pferodil t n»^^a ea^^^^,.. a zcela* eám poetaěil
na cel4 to naie..polekan4t YJ4iien, unieono srdci^ Proa jsem
Jim nehodil roYnou pod nohy cel4 to jejich consiliwa abeundi1
proě Js^.nepoal^Udo háje Jak z4stupce ustrašeně většiny tak
toho saiěš.ného J)Eed.etavitele miziv4 men!inyt
• Hajzla, PrlY4t, maJzlal Sám sobi si nakládej na hrb,
co uneeei, na co f'e••cejtÜ, ale dr^^u nepfikládej..k jeho
vlaetnimu. bfemani ani vlas. Cos chtěl, cos ěekal? Snad ne
vyznamenáni za to, les na. ni ukázal prstem jako na opatrníky,
rozlety, rot^wnbrady. Nakonec ee_Jc tobi zachovali paiáclcy.
Být tea odsouzeni k priv4t^^u etudiu a ne k taháni plechd
po f'a'brikoch, tak to-beremne?
_
- No, zachovali ee ke mně podle toho starodávného mustru:
Aby ee vlk na!ral a koza zdl!ltala celá. Jen!e vlk se nikdy
nem^e na!rat tak, ab7 koza zůstala celá. Otázka Je • a proto
tolik řeči- o Privátovi - proč jeem jim na to skočil. Proč jsem
jako pokorný !áček jezdil o ^Týroěichlskládat zkoušky, jako
bych byl něj^ak# grázl!k, ktert kajícně přijímá zasloufený lcarcer.
Nedovedl jsem svou věc do konce. Bránil Jeem tte proti Úskalí
Scylla a.. utonul. • jsem ve rlru ^^nybdis. Stáhla mě ke dnu inert
ní větěina a ta ironie, Dochtore Doktore,_1111 lidé, našinci ..
mě tam stáhli! Dopw,til jsem to. Tak to jaou ta má pooteTf-ená
dvifka, to_je mj podil..na-h^^lvé pfezclivce Privát, kte?:á
mě musela stihnout etejni nutně a z^wni ti ..jako českého eedláka kul.ek. nadarmo jim otec při kováni koní . do omrzeni-opakoval: BolieTeke na váa, Te kloci vširtl To nuete, co stoji
v beble? Hamounili a h^w^nill...
• Bm., llll, tak..to_.Je ten ^^3 ^vyz,..Pr1v,t, co ee tea rojí
a bzuči kolea oTÍněen4ho lebfi^^u, poňatno, poňatno. Jěa_Ml •
•_,Pfesto!e byl Tledni a pařrr/ S^^incovt deň, chlapi^eedili na lebři^Ďáku y !^ernýoh koetelových latech a t^uhých tmavých
kloboucich. Pán:!ú113, dc^7 a enacby vyhnancd v lalinoytch
Mtc:!ch na hlavách a t ěerqch ierhách a!. na paty. A pro ta
n^Q^UTňata, Jcter4 4g^7 a enachy choyaly na kl!nech,.celt hlou^
Selc _lidt na voze p6eob11 dojmem, le ee chyet, vyjet na kftiny
nebo k ouvodu.
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-..DI .. Jeea ti felcl, PrlY4t, le Tlechny ty $aparace napěchovan, na voze Tldi^ Drl ee radA1 tich mmuchl
_
... - — Mouchy od tlam. dTou ko^n!kd o^dhainil jasanoTou ratolesti
nenépráTnf, od ^JD.allěka dobrohlouJ>I koě! Matfeek. Mimocho^
dem bratr jednoho • ^Qakd. Celf 1lTot spáTal n.Lpalandi
• maAtall, nosili au tem 1 .1!41o. Do avitnice nesmll, emrdil
stájí. Vl^imni ei, Dochtore Doktore., ul zase vylézá to naie
dobfe znáti_znf,tko a tia e^vt,a n^981\Yelnýmť ironi^ckým Ikl.ebem,
jakohy jakási rádoby iracio^nálno:...ohuhy-duchom., který nen, .. co
čhn!, je proleň, aby-TyTezl. ze vei vlastního bráchu,.všeehny
své pokrevn,. Doprdele, m^erde je tahy málio, neevépráYný Dá
vykonat epraT^&noAtl
„
• Ko^^m, Priváte, le ut!káA od blano^ftdlfch ke ^ETiřátkOJn..
BotoTý opáCko ze !ivočichopisu._Tak, zvířátko, pěkně hup.ky,
huplcy' ven z &liryry. Ukal se, co jsi zač?
..
—
- V!imni si, Dochtore Doktore., jak to ti tajuplni osnovatelé tekoY/ch a podobných události, t^wvých a podobných
frašek..vykonetruovan$an$cb t^^ aby vypadaly jako autentické,
spontánní činy lidu, ti t ano^eymi tě. se rádi skromně dr!!cí
hybatelá dějů, jak to tady zaee Jednou překombinovali, jak
se s^^ chytili drápkem a ut!z11 Te vlastních tenatech. !o ..
se Tí, fe Matýsek. měl pro cely. eTdj bědný Úděl tiRÍc a jeden
ddvod vyTézt nejen do ^^aboTa.ných Sudet, ale_přimo něk^Ldo
frem^frie brichu, Iy^^oyou, oelou Tea„ celf sYit, kdyhy se
oTlem mohlo nico t^rového t Jeho neAtastn4, nevědomé hl&Tě
zrodit. MatfskoTi s^ ^Melo f-ícis kl!ruJI a on pak začal _
zapřáhat. Jea.1 a on pak Jel. Udilal 7šecko„ ale napfed •ušel
dostat..pove1; fekl..hya, ěloTěk j^ro etYofený pro manipulátory.
PráTě na.. to talupln..«koě!11 a Tsadlll na ipatnt kko.ň. Wi^^ od
rukou a nohou u tak neltaatni ZTOlenáho piaprlete jéou al
pf:!111 z3nné, al pMlll očindné.
...
— Co ale td, PriT,t,-..co td, khyl ul lebfi^ňák etoji
y ěerTencoTÚ T^e4ru neJm!ň hodinu na náTsi a Jlatfeek.. pořád
pf-eilapuJ^ na llieti a a^ekl..na pfakem, na houknutí hoapodáfe,
le Je ul fllra hnoje nalolen' a !• ^alle Jet. Co ta!, Privát,

na.,

..

~

..

- — PPM.toa, Dochtore Doktore, c^^ 41d1na jako po vy^api.
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Zděné godje?dy gru""tťt &aTfen, na 114T0r,,_poatranni drlf'Jca
sabouchnuU, s^aalcnutá na petlici nebo detrčku•..Pelargonie
a fucheie ea Y oknech rdi^, l^^en^^ ae a za ^nimi,-za_
záclon^^ ani btluti. ^ci.pea ^^£e neTidlt, 1 toho pea snaf
phTázall na záepi^ t lunc!ru_Jc boudl. Jen chrllemi zakokrhá
kohout,..one ee z nlkter4bo staTení sabu!eni
jinak
nic, Jinak ticho j^w T tom doml na Kalá Strani. ..
- A co haranty, PriTáte 1 Til t^rarl ty ěmrdolíny, -Yiudybyly i ktef! ^^eJí u Tleho be.1t, .. t7 UTázali talcy k ítrnoliT
Ti jeou k ne^^^c1'.ní, to je m1 di'Yn,, le by ei ti_^&1 ujít
takovl tóěo, t^w"Yý ěóro, takorot1- čumendu.. Odkud ses na to
kupř£Mkl.aau ko^ukal ty, 'PriTáte, odněkud eee na to musel d:!vat„
kdyl mi to tak liri popisuješ. Za kterýa t!m čes^lcym bullem eee
to krčil?
...
- Z otco'\'y díany, kkdy! to chceLrědět 1 z toho Jeho T e f- t.. a t o • Ale ric nel na !ebfi.^Ďálc Jea upíral oči na tátu,
on právě r 1é chvíli totl! b^^l^ WeYěděl I kam má t tom oka-.
m!iku dř:!r gkučit, aby ul Ul Tšechen potfebnt vercajk r torně,
a jen chTil^& pomrbiTal oknem, aby au lebttňák neujel •..A
:tf-i jeho eynoYé, franc, Bo!in_,a já Jsme pob!^^i po dílně za
n!m a marně jsme ho od rozhodnuti odjet e vyhnanci zrazovali.
Jenfe to pf-edbí^hám a... to trou Tinou, Dochtore Doktore! Pro.č_.
začinat dětmi a ^^ost^^-Obrat pozornoet k dospěl$m, ti enad
měli mit spil rozum.^ neelV'el11T_Co_snamená ta ,^T.}'mfelá resT
- No co,
hhanbu nemohli Tyetrčit hlaTF z domu. Styděli
se, Priráte, to Je pfece 114eké a nakonec 1 e^T$m spO.sobem
hezké. Od kter4hopak ělorika e e toho c.!neeka dočkáš 1 leknu ti,
zaplatpánbdh za to.
... ...”
..
_ Kdybys
prardu, Dochtore Doktorel Prece není mo!né,
a'r1y čloTěk J^toírn 4ec^hem. M^Q, le ..e1 nlco pf-eJe - a oni
...
ci oprar4u pfáli,..uPoň Tltllna tLnich si pffla-..T e p r a • • k a t Je f opa n • i 4 I 4 1 n • • a r:souěenl fikat, !e
J^ mu to hanba, le J^ mu to lito.
... ..
...
- UO.!e, Priráte, ^£e. Jen s1 Tspoaai na Saltykura-teedninas Oběane , ..bratfe,.. J^ mi lito,
J' ti ^uim &ab1t. :PotfebuJu tT'/ konl^.n^ci,..pomo^^me •• za ep,su tT/ dule. SloTan J^» SlOTan 1 SlOTan Tlu4e bratr, 114.
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• Saltikovdv Slovan se poataTlI své oběti &J=1poň tváfí
y tvář, nenastrkoval nikoho jiného, rozuměj, vykonal ortel

eám!
..
__ U! jei fekl 1 Priváte, kdo ho vykoná. Matýsek je ten
'deus ex machina.
~
~
- Ale riěkdo mu musel, prokťiptapán&,_.Dochtore doktore,..
pomoci vytlačit z kolny !ebřinák, rěkdo na něho musel houknout:
Kšíruj! Někdo musel povoz vyzdobit fábory a růžičkami•
.. ..- Zmákli to v noci, Priváte, za tmy; abys na ně z kovár
ny neviděl... _...._
....
„
- !:.oneč!"lě se ne návei přece je!'!.-někdo objevil. Nový před
seda Židlickej Adolf OpileJ Dolfa senu říkalo. Vyučený byl
truhlafem nebo., jak ee u nán říká, stclafec, ale nejraději dě
lal neta.městnanýho a_vůbec ze všeho nejraději hrál na natahovací harmoniku. Ted «1 to ě;ěrcvel klobouk na tři facky od_
pankejtu k penkejtii, a protčfe pro něhG byla ceeta úzká, har.il
si to většinou pfíkopem. Při každém vrávoravém kroku mu ...
na zádech vyk-vikla heligóTŮ'a 1 kterou. gí podle vlebc, zapomněl
zajistit řemínky. Plandaia mu za pe.tems, roztefe.ná na Bia!fx
všecbny faldy.
..
„
- Sláva, už se pojede, hnem se z fleká. Když je to přea-.
seds, dá híatýr.kovi povel, zalu^aje do krcku: Zasvit mi ty Flunko zlatý. A už se práší ^e. kočárem.
- Ještě se k žebřiňáka...nedopotácel, Dochtore Doktore, a je
pramalá naděje, že by k;t!en.ý rozkaz mohl vyjít z jeho ur.f

.

Byl jak dělo.
_,.
-•
_
_
.. -..Kdo r.i rád..nepřihne, Privátet !y jei na předsedu pro
nticv nakrknutej nabo co? R::id bych se domó.kl, proč ho krehlíě tak pastóan.íma barvama. Ožrala, povaleč, výlupek všech nectnos

tí.

..
- K&r,dý ho tak znal. Všichni ho tak viděli. _
_
-.- Re tuhle kategorii jpme..p1 tu už Jed.!:!ou poavltill, jer.t^
li r.i vzpomínáš. Mínění většiny jr.i přece sám před chvíli _
odmítl, když šlo o tvou kůli, a v případě Cpilébo Dolf"y byr.
je najednou bral? Ne, ne. Kdepak. Když někdo c,tice takhle
paušálně odrovnat chlap!ka poukazováním na tekové a onaké
Jeho do.očí bij!cí n.edoptatlcy, okamlitě zbyetřím, větřím
čertovlnu a položím ei hned otázku: Copak se aei mluvčímu

na tom chlspíkoYi doopravdy nezamlouvá? S f!m ea mu to nechce

TenT Priváte, Privátťěku, co ee-Dol.tort Tiaobacni aasl 11deJL.zazlívalo? le to nebyl chlut ani pÓTaležatrt, ani hr—
ni na h^^niku:^..
_
- Ty jsi uěininý-^bel, Dochtore Doktora, fakt jsem ty
b^arTy na Dolfu pfepisil, ale les al odhal.U natotata. Lidi
ho mill plný zuby
kolchozu, lcY^ll scelování pozemka.
Byl do toho moc hr.
..
- Abraka dabralca..a ěert J^-z pytle Tenl Přitom ti tví
rodáci, Pr1vát!čku 1 nemohli o ecelováni slyšet poprvé_te^^e až po pětačtyf-lcátém. PO.jč!m ti..kní!^^ Jmenuje..ee K o. fen y • a..T té ee..kromě vzpominek na..elaTné 1 nedoceně
né a polozapomenuté kmenové či krajoTé báeniby,-b^ardy a epieoTatele dočteA 1 o tom, le ee u váe na MoraTě ecelovelo
u! v minulém etoletí 1 co fikám., málem. t po.lce minulého etolet!, a s j^akým mi tkem pro všechny zO.ěaetněné etranyl __
_ - Hromdo.rvačlcy 1 .. ai Jsem bitý, Jen kly! ee biju. Snad
seA nedal na ^národohoepodáfatví1 Dochtore Doktore!
- Asi tak, jak ty na liTočichopie.
- Znám tu knihu. O dobrovolnám scelování pozemků, které
provedl v roce 1857 z^wký a ř!i^skt poslanec a do!ivotn! sta
rosta v hanáckých Záhlinicich 1 FranUěek Skopalik, se p!ěe
v kapitole Dílo písmáka. Mohu ti, Doehtore Doktore, dokonce
citovat, ověem bez zár^uq doelovnoetl 1 jak eYou reformu zdůvodnoYalt Je-ll k obděláni hospodářetrl za rozdrobené půd3
potřeba ěest pracoTníkO., pf1 ecelené na to etač:! čt^i.
- Myeli.m, !e se tam pile čtyf-1 nebo pit, Pririte 1 .. ale ruěit
za to t^^ nemohu. V_kafd4m pf-!padě to byl daleko ekonomičtiJi!
způeob práce, abych ae_teby vyjádfll Jako ekonom, národohoepodá:f, na kteréhos mi paeoval.
.
.
- Za.1^í.aavé, proč kdo čteme nebo co f'1 kdo z čteného Yyber.eme. llni taule Slavíkova ^^ha..^UTizl.a T paměti
niěemu
Jinfau^ .Pro to, Jak pololila akcent na skutečnost, la ělověk
sám nic neuděl,, iLeáa nevyfkne ani oprav4oT4 eloTo, nepromluv:!^ll v eouladu e_decbem a duchem evfch rodOT^tch,-km«noTtch,..lcraJ^OTfchi proetl eytch lid!, Jejichl Je..j^^rci nevyhlále^n$m,-ep:!i tajným., a o to_opraTdoTlJAia v^lancea. Bezruč moravslcych..SlezanO., Preieeori 110ravekjch SloTákd, Kritici
JcraJ^ okolo Brna, StrAnecká moravalcých Hor'-kd atd. Napadlo *
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mi pfi toa,. co s bá8^n!qt kt^tt takoTéhl^ &J^m &ás^rf
nemají a o nichl nelze říci, le Jeou m.lUTěiai nijakého _
kmene či kraje. A ni, !e 1 tohle se dá 4ocela dobf-a vyavitlit
y duchu SlaTikovy knieyT ^Kaidl jem^ pfece odněkud, le..ano,
nespadli jsme z nebe. Co kdy! u těc^Qe sastupu.jí kmen-pfedkov4, prosti pokolení Jednoho Jeeiného rudu, jak Jdou Ylna
za :!'lnou, al nakonec jako ^umirajíci rale T7dechoou kmit, __
epieoTatéle, Wen!ka, věštce, evitce. Němá bole8t utlaěov^antch
promluvila,-mrtn hovofí.
_
e Xde j8me ge to, proboha, octu, Priváte? To ei ř!kal
sám eobě pro utěchu? Nebo co? Proto!e literární vědci Jsme snad
ze vieho nejméně.
...
..
• Já Jsem o __x; o f- e n e c_h nezaě.al. A utěšovat ee
v tomhle smyAlu nepotfebuju. Jsem moravská Horák a ještě
k tomu poeleer!.
_
_
- Tuším u!,
míříš, horáckeJ barde, a tak F.i dám. Aach
sám. Uznávám., !e mluvit..o dchrovolcém scelován! poz^emkd v půl
ce minulfho etoletí jedním dechem s nucenou kolektivizaci, o
níl ty vypravujeA, je jako řeě: já o koze a ty o voze. Staě!T
Do smrti.. dobrý.
..
..
.
..
_
— A stejně tak nelze._ srovnávat Hanou._a moraveké Horác
ko, rovinu jak n&-dlani.e kamenit^ými, kostrbatými políčky. Prá
vě o to byla u náe nucená kolektivizace bolestivějš!o Jak
chceš, prosíc 1ě, Dochtore Doktore, eceloTat, to jeet vaěňovat roli za ptejně hodnotnou v krajině, která vypadá takto:
"borovice, políčko,. Jalovec, břízy, drn, balvam,_.!leb, etráň,
meza, políčko, kameni, lesík ••• " Je to citát z
JakubaD^&a 1 jaenuJe se-Hohyla. Kdy! u! pe tak ěeTlujeme, ty kord,
já meě,-nalietuO ei t ní, Dochtore_Doktore, etránku 191 a
pfeěti s1 kapitol.ku,.která zač!ná elovyx "A potom přlde nijaké
m.lacák, které ece Jenom hrabat a 4obfe ee mit s cisiho a felcne:
bode ae scelovat a..Je na to e^ugYencil" A dalěl ciUt z tfka
kapitolky: •Háno, scelovati SotTás parcelovál, u! bodel scelovat, protole mái roli, kde hnojljó jen Tran^ a divoci holu
bi, iěerk na ěěerk a_.m.ně tad^-ofiknel roli, kery e^^Já po cel4
liTot xobdilával, tea na to ani n^rákl a naJudnó to ecel
echl^^tnótl" Potud D^Q. Já k tomu chci, Dochtore^oktore,
J^n podotknout, !e t^e feě vysl11nce moravektch Bórákd, ktert
oO
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proti etaroetoT1 ze Záullnlc a Ji^nta bájil eT,, nenLTic
pouze dobori, I^ ta bolest. trTá dál. Ternhle zádrhel •• ti
polcouiim vyl!ěit. Nejde jen o ty na lebfin^m, co al dosud
r é do v ale dědinou, jde t^^ o 4ea!tky těch, co stáli
za bukem, co čekali, a! kul^^ někdo vystěhujetěch^ co ei
to pfáli A t domnění, le ee na míeto kulaků posad! oni, !e
pfevezm.ou__jejich grunty a pole a TAecko půjde jako df!To
O ty, co nevystrčili hlavu z c^hllup, ne enad pro etud, ale
pro v.yceytraloet.
_
_
-• --Ale, alel To, jestli byli Tycbytralí, to nech posoudit
mně, svému poAluchaČi • Nekralifiilruj....lidi pf-edem, sna! ee mi
polo!it .. pfetLoči holá !akta. Začni e těmi na Toze, kdy! u!
jsi to nakol.181. S^rni.mi 1 Jací byli, to .1^ dlle!ité, Jací by
li, když byli u lizu nebo jak ty po horácku Mkál rádo v a led ě d i n o •
.
- Nevim, Dochtore Doktore, j88tli_ti dovedu t^akhle ve
zkratce pfibližit a znázornit onen čae-pantátd a prmí^mám a
paetYic a děveček. No, zkusmě to tedy s jecii,ou příhodou, která
by snad moula být jakousi takovou dílčí il^trací, Jak to
tu za vlády_eělských křupanů chodilo.
.. ..
..
Ležel jsem jednou jako krertán nebo kvintán za lánem..
vysokého !1ta, za obilím jednoho z._pantátů, co tea eedi na
!ebf-ináku. Nep^amatuju se už,.. jak jsem se tam nachomýtl. Za
žitem~ee poule oné medoTé T\ině, která ae z té etraey ke mně
táhla, sušila jetel. Doléhal odtud ke mni br^umlavf hlae
pantát6v • kterf sekl, a ětibetáni putvice, která..pohrabovala. A-najednou ti, Dochtore Doktore*. najednou zničehonic
«lyA!m srdcerryvný_náfek: "^rc emilor^ní boli, pantáto, nebite měl" Pustim ee po bf-11^ tim vzrost^lým li tem, a co ei
mysl!ě, le Jsem tam. epatfil? Dilo e^ tam. násili, to ano,
al^ docela .11niho druhu, ne! bJ@ řekl a nel .1eem s^ t^^ ^naPantáta Jí atahoTal kalho^tk;r a ten nnictoat labec e1 ivelel,
proto tak Jeěel, !e Ji ^^e pantáta nal.:!skat na holou. ZaeTicoYání.. 88 tam. v tom..veok,11...!iti 411o, Dochtore ..Doktore,
^roaiňoYáni paroy lenu, ..ten start
rituál nebo 1ua
prillai nootae I dob nevolnictví
p^téti^ fíkej ei tomu..
Jak chcel. Pfeeto!e se o tichto pantátoY/ch spádech Tleobecni
Ti4Alo, n^eml nikdj pot!le flG ebánin!m nov;tch pastvic. Ono e^
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totil „tJnl tak dobfe Tidllo, le...,ka!dou noTou_paa.tTlc1_ne.1en
uzpdaobi pro 4alli 1lTot,-ale le ee o n1 t^^ elulni poetar,, le ka!dou...dobfe a itaetně..proT4'. Holá fakta, Dochtore
Doktore, .1ak eie pfál, čo ty na to?
.. _ • Nibil obstat, fekl bych. P.roda, pantáta nadeamec 1 ta
pastvice, to se pobybu.1a už ul na e^amlch..mezích porno,' ale
vina, Je-11 tu J^aká... je kolektiTn:! •. Vládnoucí tf!da lllaski,
potfísená 88 celk^ spráTn^, tak .1ak to_na.@ťYětě chod!, pod
řizuje a dáTátia tfidě nadfízen4 k a.laskáni sYé placet.
Jo, dobrý, Jen tak Jea dál, PrlT&t. Te!ko drapni n^who_
z těch utlaěeneJch 1 at je vidět, !e mifiae vlem klaeám eteJ^
metrem. ..
_
..• Tak na. -^^álenou o Jednom podruhovi. líkalo-ee mu Ve
lebníček. Ten bjl zase Tyeezený_na zaevlcoxáni náp, lclukd.
V-ěae poberty náa pfepadal na osamělých mietech, t leee, kd.yi
jsme Ali na houby, v odlehlé trati pM. paA.enl dobytka • ..Výfuku
kluka, který pokafdé zčervenal jak rak, začinal obyčejně slovy:_ •že tě of tečó z f'táčka_.čuravajzovy kapke. Tak :ridíl,
le eei to ohod. Včel tě fekno, co a jak." Pf!padn, etydliTký,
n e_t é k a v k e dovedl velice obratně .. Te ikolo vat
proetfednictvím evjch kurálnSjš!ch TJučenci. Vem ee ho do
paráde, Pepko, det be bel Jednó načisto nešěasné, ani te ha!arte be nem.ěll" -

-

..

..
- To ul ee ti povedlo miň„ PrlYát. Viě, celkem nic.. to
neříká o polaritě těch dvou antagonistickejch tříd. Ten tvO.j
Velebníček jistě zaevěcoTal-eteJnl kl^uq selské jako kl^uky po<
druhd. A pak^ na takové pf-ieprot11tlá lechtiTO.stq se mohu jít
kdykoli kouknout do biograf'u_nebo si Je v daleko ltaTnatě.1A!a a rat1noTaněJš1a proveden! pfečtu ekoro t kaldim modernia
románě.
..
---"7 ano, Dochtore Doktore, ale.. so .. kluk t tom zapa^dákoTl 1
co ten si mil poěitT Ten byl o^dkáz^ant na oevětoTou ěinnoet
t^rokých obitavfch laických pracovnikd, jako byl VelE;bn!ěek.
Dá ti ro^Z\1114 !e tf-eba takoTf O ^or...,a t n ik :r a k a t na
ší obecní knihovně nebyl. Nemohl...ti^ ho taa ^pó.jait a pouěit
ee11 A kde tu rtdíl Jak4 lechtiTa.tqT fy Jsi snad horli ne!
paní učItel^^^olá&Tá.
.
- Wepf^J e1, Priváte, jak ta by ti hnala.
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- Nach .11 epát, Dochtore Doktore. Oistému vše čist4•..
Starý vysloiulilec Velebníček měl p'ěi
mladou rnůžskou genera
ci za svou ěestnou vojenekou povinnost. Dostal ji rozkazem,
pefelem, abys věděl.,, a to od ^^omáio plakovriillo felčara: Al
ee vrát!te-do těch eTejch Zlámanejch ^dát, donrYetr, alLml
tam doalídhete na mladý můžeky pokolemll „ Obratů cel,
abe s • 1a d 4 c h T yruet le ka brň á.c e a
pe f é 1 ...J e . pe 't á l I .* V tom duchu taky Velebníček
vykonával svou nezáviděníhodnou e l o I b o a dovedl..ji 1
obhájit proti věelij^^m ÚZkoprsým náaledllm. Dovedl.-za ni trpět
a enáěet neeČislná příkoři i ostouzení i epílání i sprosté
nadávky. To ^kdy!-.ho někdo z~rodáčů, matka nebo otec, načapali
pfi velebníčkováni u svého eynátora: •Te e p p o e t á k o,
8p*ostá ck á, te s s 1 ň-á k o, t e z vrh 1-e k o
je d e n... 1 V eš k o 1 oJ si. - sv e ha !í a rte , na
cizí
n e m aak 4 t " A Velebníček stál v pozoru Jako u re
portu a
jen pro eebe F-1 povídal :." T á k of evět v o d^
p 1 á c i, z &-- dobr ot o na ! e brot o •-"
... - Tak ul e& na mne nemrač, Dochtore Doktore, odpuet ml
pantátu nadsamicce
- Ten se mi líbil, Priváte,
_
• Tak mi odpuet Velebníčka, toho pokryteckého. ppderasta,
jak ho ty, člověk ž Jiného světa a času, Tidíš a nemůžeš ho
vidět Jinak. Mohu pokračovat dál? Musím, kdyf u!_.jeem...si s tím
začal I ale pfedem vím, že vzhledem k siierii I t níl Jsme se
octli
teS, Dochtore Doktore, vzhledem k době, která vystří
dala čas paintátda pani^J&á:1 9 budu vypadat pofád jako čím dál
větší ntaromllec.
.
_
• Na udobřenou ti povím Jinou historku. Tentokrát o chla
píkovi s Virliakea / koutku_Úet,..o panu statkáři. Před Jeho
staven!m etávala ^:tE1čkaT evatyně, kostelík snad vl ^ud.n od

o

dob, kdý tu od semoky k s^totě cho dávali evatí věrozvěstovi
Cfril a Metoděj, nebo.z časd iro.skotaké mise. ixxccx^Jlilid^^J
Ano, ROTna takový kostelík tu stával, J^^ ne^dúo vykopal
pan Josfď Poiulik v lloěré. Jeho Ti!ička, llěla-11 "tát zpříne
potřebovala ul 1 to se ví, —moc ^ěry••• moc břečianU jako ten
SYatl Tu.petu z fupetu v bretoňsk6 Armoricc ve Žlutých láskách
Tri stana Corbiara. OTěem pan statkář, Jak ho o 'honech titulo-
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iali,....Ji aYou nroU po4epfit nemohl, žádnou neail, pfilel
o ni nebo ee .1:! &f^Q. T O-, n • S 6 i e t. i h o p o s t I h 1 o
n a ' I t u._4 1 j o • • ..A to na dvouleU zeaědělak': Škole t Medf-!ěi._faa ee stal volnomyěle^nkáfem* 1101nLau talcy větička nai^
ho kostelíka zacláněla ve Yjuledu na náves. Kdopak!. Neviděl
tfeba dobře; kdo keikoaů chodí, a Ydbec to vlěné hem!en:L pánb!čkáfO,.;.hned pod o^^ ve' vledn! den, Te evátek 1 o &jovtch
pobolnoAtech al do nocil Sváděl proto potaJ m o - k sákladda
kostelíka deii ovó vodo tak dlouho, a! vělička spadla.
B e 1 e á ě e- To d^ t e dobrotě, !e dal na vlastní
náklad celý koetelík z b..ó rat •a v ě e 1 m á v t. ,_ c h
a 1 s-t á c h pa rádn' 1 z a h r a e .. o ..... Proč ale nyní
pana etatkáře 1 ef ruJ o ze vel 1 řekneš si. Správně byho měli prohlásit za svátého a poetavlt mu tu pomník zanzáel^dy
o prdkopnictrl ateizmu a nejlíp hned na tom místě, kde stával
kdysi náě ko8tel1ček.
....
- Ty jei strašlivý f"igurkář! Víš co.. ..Priváte, nech ul toho
a raději mi řekni, co měl tenprát v Kráeňovci- na„taliti pan
staka:tká:ř a co podruh. Je^li pantátové e čěled!r.y nebo měli zvláště
ni etOl?
.... ............
....
2' Připadá mi al banální, a jak se fiká paJnlich, přetřáeat
1 kus toho !vance. To víě 1 fe páni-ei nikdy neudělali zle. Od
děleně se jedlo,
vím, .. jen u sta^tkáře„ U cstatn:ích eedálw byl ve věe^^ den epolečný_etul1 jedlo se -e čeládko*.
To ae rl, !e •ee u.. evátečn!ch etold pantátů čaeto objevov^^ '
do zlatova V7-pečené hus7^ kfepelq a koroptvičlcy, zat!mwo na
stole chalupníkd, řemeelniků a po^^bů víoeeméně jen koroptYe
střílená motykou. Jenže, a to pospíchála..honem připomenout,
Jenáe vzhledem k bramborám, které tu konzumuJeme nyn! myI bych
sobě 1 tobě přál, aby te! někdo pf-ed nás na ettll postavil mí•• těcb-!lutomaeich rohlifkd. DáTal by eie, kemeráde I věf- mi,
jdl bye, al by_.ea ti děl^^ boule za ušima. A kd7by tak k nik
ještě někdo pfineel talif zeloYice, etačil by 1....brn ek podmáeli i :v kterém Jel ti plavou taková ta llatoYá zrnka p u t r e I
!ak ei nepochutnál ani u šroubka, ani Te Zlatá huee, ani
U ěerného koni, nikde, • ia !'dni pradV\ ....
....
- Dobfe, Pri-váte, pro ..m!eu tich Ilutoamaefch braabor jeem
ochoten p^^boufit nad pantáty trochu oko, ale měli upoň těch
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.......

podruzi pmo eebe a kupy svých haranti dostT
- - Uo rlA, kdy! jim zaě^^ docházet,_byl tu ještě táta
e tou svou prdpovídkous BolieYeke na váp,_'TY kloci věivil
Byl tu jeho vef-tat, jakýf:lli místni eoud poaledniho_odvolání,
a tam to vidycky táta dovedl se p^áq u! nějak epytlikovat, že v-čaa nouze otevf-ell eklepy a fl!ýp'Jq. -•
- To ee ví, hlavně !e-!ivobyt! bylo, hlavně--že bylo.co
rozdělovat l A jak to, projím tě, dělalT Šel na ni s prosí
kem, zhurta?
_
'
..
- Tak 1 tak. Pou!íval_.oba zpdeoby a vielijd je kombinoval
podle toho I který L.křupanO. ee zro:vna objevil v jeho vef-tatě
a cp potfeboval. Pantáta, který neslyšel, kdyf ho táta upo
zorňoval !e t té.. či oné chaluě ee fa c k-u j ó ..o chleba,
si mohl spočiiat na prstech, !e jeho koně zůetanou neokuté,
protole n éeó T.o at re štulne neboli ozuby.
"Tak se vokujo na gryfe. ''
_
_
..
"V čas zime? Na fádn.é pádl Néeu hadrnik, gazdo, su řemesnikl"
- - - •KováH., te P.viňo! To te bes mně nechal koně boee?^
"Petel lita to_ěprav!.^
.
Pytlem._ee u nás tehdy rozuměl metra, cent. Z pytle žita
bývalo po sem.letí I když mlynář* nebyl filuta a šantala 1 api
pětadvacetkilogr^aml bílé mo^uky na buchty, pekáče a dálky.
r,.íkalo 'se jí Té r a ! k a • Pětadvacet kilo t&avš! chle6ov,,..,pak kolem dTaceti kilogramů domy^lq 1 zbytek otruby.
Otec a1 dělal t precovn! kní!ce celé přehledy, kolikrát u kte
rého ee^dl.áka mu bUou ještě do no t é h o munet chybět
At ul n e.....
"Xrado snáďl"
.
..
Na zcizoTáni práce a takové. ty_ věci ovšem otec nedal,
ne !e by si myelelt le zloději nejecu, ale protole byl přesv&dčen, le práci nikom^^ukráet neÍze. Jll'ijak. Věřil, fe_ •.
fortelem, kald$m uderem &y'
je nezamšnitelně.podepsán
i na obyčejném pracňáku, na hleb!ku1 kteey dělal na jedno
z^tfáti. A ty létalý z jeho děroTačky od kovadla jako z au^
tomatu.
e, Abych ti rozuměl, Privát, pfeetole rí tvůj otec doTedl
před!tavit, le e^--T Jeho d!lné mO.!e objevit něj^^ iikula 1
kteey bfebilcy čapne, výhodně je třeba někam do Německa prodá,
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n^ama!^ a1 kapsu, a le on z té ed?i7 neuTicli ani f'indu, pf-eetole
tohle Tlechno Tédil 1 .jemu to bylo l^umat'u? . .. • , .
Pfeeně. I kdyby ten tvO.J. li^uka pro ni !'lašel odbyt16tě
ronou T Americe a prodal je_taa nevím za J^rou_kupu dolarO...
otci by to bylo jedno. Jemu etačllo. TJdom, pfeevldčemí, Jiatota, !e otisby jeho rukou budou 1 tam v Americe nes^mazatelně
na hfebic!ch lpit, !e Je nikdo a nio nemdle ^Tfll8zat.
pfece
t^vy posnái, Dochtore Doktore^ na p^^£ poslech me^ďoru
choTU: a ^^choTu 1 verš Rala^O.T a irenaldYI neepletel si obrem
ZrzaTého se Simo^..-ým, i kdyby see 8 nim1R8tkal kdoTÍkde. CC?
le
JeanAm dechem...o femesle a uměr.íT Ne'^T^dim.. !e Jsou _
to stejná věci, Jlllelim si jen, !e jedno bu ^druhého nemo.le dost
dobf-e bft. NedáTno jsem byl na náTf'jtěvě u svého rQdáka. Je to
malifi dobrý maliř. Vedle ětětcd, palet, Ataf'li Jsem t jeho
ateliáru Tlděl eadu trv:hláfský-ch ipachtl!, zámečnickfch eTě^
rek a šrouboTákO., k.leAtí, kladívek a ^kladiT a dokonce i ruěn!
Trtačku a autogen. Pf-i.padal jeem ei ▼ atelléru jako „ :tátově
dílně. Pak mě_pfítel malif 1 zřejmě záměrně, pozvl-.ke stolu,
k obrovitému etolu, k rukodilné práci nějakého dáTného mistra
traxlífe, jehol bílá lipoTá deska a trno!e mí byly Telice
povědomá. Víš, ..od.kud pocházel?_Od nás-p z naši rychty. Dol.ta
ho po nastoupení do uřadu předsedy m:!etn!ho národního vfboru
vyhodil do AtouPY• gnod proto, že u něho sadával. pantátaT
. ..
Že mu pfíliš připomínal staré čaey? Mofná t^alq a to-.bych konečňl chápal. ile Jemu ee doopravdy, Dochtore Doktore, nelibilo
Pf-ipa^Q mu etaromódrú, neforemný, a on chtěl mit moderní, ..
a tak P-1 koupil do'parádn!ho pokoje prefabrikovaný ěunt e 1egklou ě^^enou um^^rtoTou deskou.
.
....
..
- S poTděkem kTituju, PriTáti les Dol.tu neuvedl a pf-ívlastkem •opilý".
....
.... - Měl Jsem na jazyku jiný 1 pf-1.lfhavěJěi, ale kTOJ.i tobi
Jsem ho spolkli
....
....
....
- - fo mi nedělej, PriTátl Př!padná ^ikr7 a vynechávky nech
cennorllm. Jak jsi Dolfu pokftil?
....
.
- lld!el ei vybrat, Dochtore Doktore, napadla ml totil hned
dTi.poJmenovánís bu! zpáteěnický pó^krokář- nebo pokrokáf-eký zpáteěn!lc.
” .
.........
- Hobo^_PrlTáte, na.a vytahovat dělo na mouchu, na tTéa a!etě bych ee 'ppokojil prostft\ čeA^)cymi trouba. A pak, nepoffdáae
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tu pfece 1,dr.ý kádrový por,ez ^-uličních ddYirníků•..Neber..s1 je
za vzor, nepfebíreJ tu jejich... hatmatilkuu Ale ten. a ten je
pfeee pokro^^ 1 Ao^udruzi, a_ onen a..onen je zpátečník. Uvědom

si, fe talů.e elova by ráda něco označoTall:l 1 ale nic neoznaěuji,
a jestli pfeca něco,. pak leda ten uměla výkonstruov:nf svět
^umakartových atold, na kterývhltrdn! 1áhYe od mléka Jako Tázy, .nic víc. Neloz jim td. ZOstanme, prosík tě, u tvýho táty,
v.. jeho Ta fta t o •
todobfeT Táta a veftat, to 89
^ě líbí.
- Tata a veřtat, věude krátké a, Dochtore Doktore. Na pon
ku tam te^hdy etálo dosud otevřené zavazadlo, torna rakousko-uherEkého infar.tericty, to válečnické otcovo tele, v něm! ei mě,
jek_říkal., donee1_z války, s Haliěe. Mistr kováf a podkováf,
kureěmíd obce Kráeňovec, bůil 1 eklá^dl-Ai fidlátka. Podkováfnká kladivka, v-iš ta, která mohla pouČaBně elou!it Jako kleš
tě, protole ee
dal podkovák 1 zatlouci 1 vytáhnout, štípací kleštěI kterjliti. ee_.koníkfun z kopyt od8tipoval přebujelý
roh 1 -.jako břitva ostré nole na vyřezáván! takzvané etřely
v koňllkém kopytě, -podivně z^akroucené nožíky na vyřezávání a vypslován! !abek z koňekých tlam, pelikány na tahání-zubd zvífec!ch
i lidských atd. B^aI, nebyl k zadržení. Zbytečně se mu stavěl
do ceety nejntarší brácha Franc. Marně pořád opakoval: "Dává
ee Yám do hlaYe, tato, ěi co?" Nadarmo ee_mu věšel na záda _
mladě:! Bolin a nadarmo pobreptával: "Hat pí křopani dó, ol ge
narédoTtle dt!'1ino dost l "
... ' ...
..
- Tak proeíkj já pofád, kdo žebřiňák_e výhnarci zdrfuJe

v tom předpolen^^!áru na návsi,_a oni jsou to kováfovic haranti!
tak poetupriě táta Ae eebe setřásl oba brácliy, mě,
matku - snachu^ Frnncovu !enu,_přehoai1 si pfee rameno iornu
s náěi^ík.a pustil se za. žebfi^íkem. Dohonil ho kousek před
Svatým Janem ffepomuc^ým nad vsi.
.
...
- Neber to_najednou...zás tak letecky I Privát, ta podiYaná
na tV$ho tátu s rancem na Z&dech mě zaj^ímá. Takový čóro se opraTdu málokby vidi•. Zdr!me ee chvilku, !ebfin..ák nnujede. Něeo
Tia pfece musel aspoň na rozlouěenou f!ct, ne?
- A^Q^ fekl. Poklepal eiakotníkem do preou, do těch úet,
kde měi • náprpni kapse burnusu Kralickou Bibli. "A hdo be jim
tam t Sudetách neznabohom Tekládal1 co etoji t piemo, to ne-
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Tite, ve chetref^ fo fekl.
- .
- - No prosím, Přivát, hio šunt leoneA.
U svátého Jana Nepomuckého zastavila rebřiňák rtnrá
Krajská. O vlech evatbách, kf-tinách, ouvodech zatahovala-bránu
ze val do vsi. Bylo to takové jej! ltty_vyst6.tf. právo a eoufaeně tak trochu i Její ob!iYa. Kočáry P-8 svatebčany., bryčky e
kmotry a kmotr^^ či kolesky s-rodičkami a nemluTnaty P.8 muAely za volni průjezd její branou vyplatit. Projet bez.. 1 i t kopo, jen tak m.ý tvý nebylo mofné, protože po z n_i k
natažený pff:e cestu a uvázaný na jedné strsně kclem pcdetavce
Svatého Jana a na druhá k zárubni její chalupy jen tak ne
povolil« -•
...
.. Jlle nic r,^me, nic, haní do voke padedí, tetičko, říkaly
paní^^y staré Krajská, kdyžMatýrkovi koníci stanuli-před
'tlájícíti pstsrobarevry^^ kodíotaů. a cinkajíc;Lml_rolričkami
zavěše^^ď na napjatém provaze, před tó krásněck ó
a

...

x

....

a vooan

li

o^

'

-

•

Jenže v é m' 1 o ve patřily k obřadu zatahování, byly
jakousi jeho ceremoniální součástí. S m 1 o v a 1e ženiši,
nevěsty, mládenci, drufičky, kmctfi i kmotřičky, s m 1 ó v a 1
každém
„
Taj q xáta, t .. dtěčko., flaščečk □
slevovice, pos {_.t e násl
__ .stará Krajsicá přerušila„na ok^amžik vřískavý zpěv obligátní
písně: Tá Krasněcká brár.a a řekla:_ Neco přidáte,
žcnic ho, s va rbo vestrojuJete j e d •
nozac e1 á~ f 1 v o t .
....
.
...
' - Nu ano,_at ee ted pantátové plácnou přes prézdné kapsy.
Cha, cha, to se'ti povádlo, Privát, č&rnej humor j& málol Na
před tě vyTTebčí, vykappují a pak ti řeknol.4.t tak a ted ee,
holoubku, vypletl Tenhle přípitek aáresuji rméle SaltyCovuŠčedrinort: urá; bráško I na zdraví I
.
..
’.. - I kdyby byli sáhli do těch_eV,ch plátěných či_režných
ranečkd, co v nich_mohli mitT Kue chleba, hru^^ mánla?
..Odkudsi zpoza eochy .svátého Jana Nepom.uckého, kdo od zbour&ni naší kapličky ponejvíc pobýval, se vyvrbil starý Mazel,
celfotr, modlič, který vodíval procedí...na. Zelenou horu, k Pa
nence Marii Obyčtovekái Kftineká a Vranovské a který Aám

pl^^ per pedea apostolorum Tykonal nlkolilcrát pout al do
Lur.d a do STaté zemi, ltapey n^&té nod1itebn^ni_knih^ami o^^^
tan^. _spiTniq a nábolnfmi pisnllli. 1 které sém ekládal a peal
evtm koetrbatým iva'bachovjm pÍ8mem, Těechry většinou k. uctěn!

Panny Kerie. ^dy! 11étiřJca XrajPtká dospívala, kdy! dozněla
tfeela'f, ! a Je r á e n ě_c k á b rána, start Mazel
poklekl.. pfed lebfinákem a ppUStil, jako My zač!nal májo'fou
pobo!no111t: "^frávai, kkrálovno, matko milosrden,-tv!I • li'fote,
slač!.kosti a nedi^e neše,_bu! zdrávat - K tobě Toláme vyhnan!
eynov, EETy; - k tobl vzdyc^hame..lkajíce a plačíce T tomto el^
zaTém Údoli. - I protol Orodovnice naše, - obrat k nám evé
miloprdné..oči - a Jež:!ěe, - který! Jest po!ehnaňj plod života
tvého, - nám po_tomto putcván! 'Uka!, - Ó miloptivá, - ó přivětivá* - Ó pfesladká Pan.no Uariat^
- -

Náeledovaly rO!ence: radoetn/, boleetný, elavnt. Jen chví^
lemi. je přerušovala evým -yypitým blaeem stará Xraj ská: N e c o
d é_t e, n e c o př 1-d é t e_t_ A starý Mazel přidával
ze eytch ohmataných zápieníkO. píseň za p!en!. Al do Tečera,
al do tarzy.
. ..
... - Zadr!, PrlTáte,-něco mi tu nehraje. To všichni na voze
ee modlili a zpívali e Mazlem mariánské píeněT Celé odpoledne?
-- A...Jak, Dochtore Doktore, 111 j^^rn zanícením, s jakou
vroucnoptí! Myslím., !e ani Mazel takové, opravdové obrácení
^111lí k Bohu a Bohorodičce doBud nikdy nezažil, nechápal je,
byl nad ním ukaslý. ^Kdy! na to později přišla řeč, ..f-íkal: "V ta1
kovém. lúo, eenko, a cely poldeň, to mosel bét očiněné zázrak.^
......
"
...
..
•...Neberu eamoeebou, Priváte, doÁlova prohlášení tvýho táty,
kdy! 88 s vámi loučil a ^zbrojoval se na cestu do Sudet
:Kralickou Bibli. Vím, !e pantáty za neznabohy neměl. Vytý^
kal jim Jen něktaré prohf-eilcy. Napfiklad,.!e pořád pfecházejí
to, co stoj! v Písmu ěern, na bilém: Hoden Je dělník mzdy evé.
Kí Týhr.ada mifi. J1no. Na Toze ti mezi pantády sedi t Jestli si
vzpoa!n'l 1 Jeden volnomyilennk'-f. A toho já..ei-t Priváte, těžko
dovedu pfedetavit se eepjattma-rukerna. Marně ee o to sna!!m,
proto ti ho připom!náa. Já ho spifi vidíme rukama na bfiie,
jak 1111 toěí ml.f^n.ek.
......
...
• Neelyěel Jei, co o tom eoudí starf UazelT Mo e e 1 to
b 4 t oě 1-n In 4 zá sra k.
.. .
• Ale, PriTáte, já nechci Tidět, co 111i o tom m;yeli etarf
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Kazel, ^d co e1 o toa aw.slil. ty, .f-e^d mi-:-coe 'Yi:děl•
• PantSta volno^ilenkáf na lebfi^řláku ee eepjat^^ru^
ka&a klečel, hlasití se-modlil-^ molna ze vlech nejhlaeitěji
za pf-edfikavaěem zpíTal mariánská píeně •
- s virlinkea t koutku Úst.
.
- Dochtore Doktorel'
.
«
- Promiň, Přiváté, sani, jak Je to pro lidský rozum
tělká 1 k^^""se má podrobovat zázraku, xapituluju, etal ee
zázrak. Mazel mil_praTdu.:
..
..
..
- \ nejen !e ee p8/ltáta volno^llenkář. modlil a zp:!val, on
tam tehdy, Dochtose Doktore, před naěím Janem Nepomuckým_.udělal
ještě jeden slib. Zrovna tam, d e I- ...m. o • Ale.. t l o .. e t e
do- o z k éc h , učinil j^dno předsevzetí, le neuhodneš,
co P.1 tam o m 1n 1 l,
.
..
~
- A !e uhodnu t Priváte. Omírdl f:i 1 !e vlaetníma ruk^ama
vyhrabe z prachu a-hl!ny tu. etarodávnou kapličku, kterou
zbořil, a le Ji-zase pfed e^Yým domem a! po tu věžičku znova
zbuduje. Jen nestanovil-li s1 při tom svém slibu ^ednu kon
troverzní podmí^nku - •Idíšjmá podezř!vavé, pořád r:evěř!c!
ratio .zaee u! vyetrlcuje rMky - udělá to„ ale a! mu ten dOm
a zahrada před ním budou říkat pane. Na pvetýho Dyndy.
- VidíA, z2paluje ti to, Dochtors Doktore, pál:! ti to
pořád jedna báeeň. Máš ještě nějaká připom!nlcyr, čoti.zy „ náTrbyT
- Ještě ne! řozpustiA schů:1, Privát, co ta nemluvňátka
t červencorytm láru?"..
- Nepralilo ne ně, bua klidný, Dochtore Doktore, pnacey
a dcery je driely v chládku., a ^dy! některé dostalo f:!zeň, -•
maminky rozepjaly bldzlrcy a nakojily je, tam u nás se s tim ne
' dělaly fádn, . ltrách7 •
- Zajímala by mi, Priráte, eamoeebou Ještě epousta věcí.
Jak napřiklad pf-i.jalo 09azer-etvo !ebfináku. příchod tvfho.tátyT
Ul vzhledem k tomu svému pofeka<llu o bolleTic!ch musel vnéet
do řad vyhoancd Údiv I zmatak.
- Jen ee^ptaJ, Dochtore Doktore, od toho jsem tady. ^dy!
tátova torna e náčiním tehdy dopadla na prkna žebřiruiku 1 Jej!
ku.voký zvUk zaujal, vz^uulil - no-koho ..Jiného - naieho ěkrt:!lka,
panUiu Šloeůka. "!ake flJ1 vezo eabó neco vod !eleza," fekl
s .pohleděa na tťvdj kopf'tkovt wtel. •
V kolnl a na dvofe u^losárků to vypadalo jako ve Sblr-

-
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ne.jeh eurovinách, jak Te skladu etar4ho leleza. Pantáta sbíral
z bláta a prachu cest, Tšude, kudy lel, ztracen.4, J^ro llupka
tenké pod.ko-ry, uez1v614 obruče, 'TYJ>padl4 zákolníky-, nepf-ehlfdl !ádný hf-eb!ček._A kdykoli pak přicházel k otci s noTou.
zakázkou,-kdykol1 si pflAel dát udělat tfeba nov$ pant_k natllm nebo natáhnout na kolo • n o v é .. r á f , pokaždé ee s sebou
nesl aT\lj .,,.materiál. A-.abych nezapomněl. _ to bývalo ^ra!eni když pf-iriděl ke koTán! e t e h e 11. • l k_^. , k.a!dý z ko^
n!kd si ne8l na pro'Yázku kol ěíje zaTěiený náhrdelník rzi
pro!raných podkov. "Tadle je elčě načisto dobrá, kováři, ta
ešče vedn!i,"elyším, jako by to bylo dnee, huhňňat pantátu,
ach, a jako b.J to bylo dnee, Dochtore Doktore, ^ndim otce„ jak
bez jediného slova hází podkovu..za podkovou pfes plot do-,etrouhy.-"Jén to ver..fi, kováf-1, vohen to rezatino svrcho sf'okne." "Nésu fádne . žloeárek, pantáto."..
Abys rozuměl, v očich tátoTých byl Kováf-Schmled někdo,
nemluvě už ani o titulu zkoušený podkoTáf neboli Kursschmied,
kdefto zámečník-Schloseer bylo pro něho něco tak titěrného,
!e zámečničinu ani ..nepovdoval za žádné černé femeslo. Pfirovnávat ji ke kovařiněl Leda tak k hodináfstvi.
_ - Nepokl.ádáš-to, doufám, za odpověa na mou otázku, jak
oeezenstvo !ebf-ináku při.ja1o_ tvýho tátu vzhledem_.k té průpovídce,_kterou je~celý !iTot strašil, kterou jim n^réněl hr\izu? W:eto toho mi eerv:!rujel noTého pantátu, novou postavičku.
Ty jsi ale nepolepšitelný figurkáf,_Privátel
- Co mám dělat, jsou Te mně, musí Ten.
....
_
- Ale ne^museJ! s tebe Ten, Priváte, proě by museli, kdybys
eám nechtěl? Stejně jako z tvýho táty nemuseli lézt straéácl
o bolě^^cich.
.
- Ale on Je t Haliči na své Ylastni oči viděl.
- Mil J^ nechat_taa -T Gal.loll, co J^ t^ahal na UorsTU,
domO.f Nez^^oUTalo ee mu, na nich nakonec nico? Nebo ena4
neviděl, !e malovat čerta na zel Je nebespe!n4! Nejen T oě:!ch
dětí, .. ale 1 t oěích dětí Tyěěíbo TěkoTáho etupně T!dyclc,y čert
obllTne.
,
_
.....
- Rád b7cb ti Tiděl, Dochtore Doktora, kdybys ty Tyl postaven
pf-ad takoTou ^rálopevnou, neochvlJnou Jietotu eedlákdj le co
je Jednou jejich, Je na^ Tiq vikd Jejich ale jim to nikdy nikdo
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a nijak nwdle T&ít. Al by' ti 40117 Tiechn7...t^rov4 ar^gumenty,
- J^ro" byly tfeba ty tátoT)' Italne, určitě bys- sáhl Jako on
k cel, eT, liTotn!. &kuienonU, abyA tu blihovou, _krátkozrakou
Jistotu aepoň nahlodal, kdy-I ne zlomil. . _
... ■
- Že radl.1i nezůetal u brds a mak oě1stco'Y$ch, u ekfípěn!
zubů t rplamenech peekelnfch.
....
__ T;y ul na 11d1 neplatily, Dochtore--Doktore, lidi na ni

.

pfeRtali Těflte

- A mueel přijít a! boliertk, aby .1111. 'riru Trátil-.

_ ...

- Tak, Dochtore Doktore., zapaluje ti to pofád jedna bá„eň.

- To. TiS, Privát, ptát «• tA na
V!.oi, fe..:.na to čekál. Jrahrál bych ti
přeš ce«tu póznik, Tim, I^ vbnanci
nevím.jek sami chtěli. Neměle ee čem

to, kdy.odjeli, nebudu. ~

leda na elleě. V!m, fe je

ani odjet nemohli, 1 kdyby
v&ltópit. Sikám to dobře?

- Po vlie.ch stránkách, Dochtore Doktore.

•

...

- Takže se tě rovnou, Priváte,. zeptám: Kdy jim vyschlo-v krku?

• Někdy po klekáni, Dochtore Doktore, ..proto!e vim, fe se
u SVatýho Jána ještě společně pomoQ.ili Anděl páně. Pak ei jeltě zazpivali Ava Maria Stella,_Zdrávae,_Hvězdo stráiná. Za ZTU^

ků píeně P.Yězdo mofeká, zdrávas je MatfE.ek po humnech dovezl
zpět do vinice •

U police s učebnicemi a starými školnimi eeA1 ty se něco
pohnalo, něco zaAuetělo.
- Ona je vzhllru 1 Priváte, a něco tam čmárá po papírech.
Paní učitelka! A jako !ivá.1 jako !ivál - Tak tedy to máte,...- řekla - ale mueí ee to proškrtat
a leccos předělat a na;>!'at Jinak.
- Xrietapána, Dochtore Doktore, ona to zapealal Pro SVěto^
zorl
~
...
... - Wodláf Mazel a Těechey ty.. zdrávasy_.musi s^amosebou TÍlbec
ven. Pantátu Tolnoryšlenkáfe nenakládat na lebf-lňák. Toho bych
viděla jako pokrokoTého, vzdělaného, boppodáfe 1 ktert uvědoměle
boJu.1e...po.boku Dolf'1 za zrod nov, vesnice proti vlem tim ostat
ní» pánbíčkáfaa,.. A Jeětl nikter.4. ^robn4 korektury• • •...
Odetrěil Jeem kartičby popsan4 JeJ:!a Úhled^n$m písmem směrem
k Dochtorovi Doktoroti.. - Co zroTna j41 ai to opraTi Dochtor
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.Doktor, je spoluautor,
..
..
- Kdepak, ten by rukopis roztrhal, raděl&l z něho kulič^
ky a krmil by jimi za°e ptáky - řekla - jako^ tenkrát v Chot^
kových sadech před svou soxtí•
J
_
.. .i>ochtor Iioktcr. se ruzesmál, co fikám rozesmál, eostal
ten sTŮj pověstný zéchvat »tichu, řehonil ee jako kuň. •Fřeeně jako za-živa. ..
_
-•
~
- Tak stačí jer. podpia - slevovala pa!í učitelka - pfislušné
Úpravy provedu tedy sama,
„
.
_
Eyla ?;eoci::yt:-iá. Yfdyt to řítit:, etfr.ké re nám pu tvorbě,
Jak čtenáfOm tak spipovstelOJn,
. ...
Seo.l jsem ted_y a naps&l: Smirer.nyj i^gumen Pafnutij r^uku
přiložil, uhledre, téměž kaligraficky, jak to Qéla po všech
igumenech, metropoli tech a generálech i par.í učitelka ráda •._
Jer. jestli se mi poYcólo vložit frcncouzaký cbarakter do pís
ma českého jako kdysi knížeti N:.yěkinovi do ruského,
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Poznám.k& pořadatelů: V pozůst.uosti PriYátově .. l'!'e kromš shora
UYedenáho textu čoromoro nelezla i báseň Vtheň / mo!ná ep!!
po^klil9_o báseň /; která podle názoru vya8Tateld v lecčems
dokresluje události popisované v textu čoromoro• Proto si
ji dovoluj! k němu připojit jako jakési autorovo poslední
slovo, jako j^^si Privátdv dovětek.
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Výheň
....

’

••

*•

Kdy! • ee —• u náe kovali• • koni,
hlavni slovo měl oheň

a hovof-11 jako Bůh

z onoho hoficího keře
v bibli

.

w
....
A kdy! ee ot=atfil pluh 1
řečený dvoják,

kromě ohně
pyčela voda -

!ivly
A vzduch,

dokud jsme neměli yertilátor
dodáTal z půdy měch

etrašlivě zkrabacený,
zplihlý

«■■z
•
Po eešlápnuti ráhna

zavěleného
..

T

dvétlném oku

nab!ral tilce dech

a dul snad Jen s vděčnosti,
! e JPJme ho zdvihli

'Otec
.1ak

t

t

....

kolen, &ántif

meAn!m ornátl
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8ypal do^plamenO. boru:
jak Ýhácné kořeni,
jak zrníčka vyrby

Tu záetěru !e byla tuhá
a neohebná jak futrál1
oblékal vždyclcy jen pfes hlavu,

stával pfi tom
na viklavá !idli

Jako kas smolné k^vy,

z ní! vyloupli ě.palek,
ji na sebe spouštěl od stropu,
kde přes noc vieela

vedle kos, hrabic a vidlí

Doet mo!nárp. Se tu ztletala z dob,
kdy sloužila jako mira,
kterou ee před bojem měM.11 KeltoTá,

a běda, kdo nebyl dost urostby,

ztepilý, ětíhlý

*■*

•

•»

?Jebot z T.fhně e• stále lil

. **

-• ■ »

.

— '

Jektal nezlátli pf!sYit,
Jak by Tni otec doposud tavil

t7 há^n4, pradáYné

■

bronsoT, cihly
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Tepne al pfilel z vtlky, z Hal.iěe,

oheň potemněl a zrudl

.

a eedlákdm ee zdálo,
!e to v něm blýskaJi

kozácké Aavle a pft!lby

.Tak
.

.-

zlověetně jako tea

T*

něhučal od vpádu Hunů,

od-čaed lcfiv/ch lavli

taterpkýeh hord
a Ži!kovy jízdy

-BolBeVike na vás, v, kleci všivilhrozil aedlákdm a lál,

ml^UVi.l Jim do duše, naléhal,
a někteří, zdálo se,

přece jen jihli

Protole po jeho kázání,

i kd.yf jen ne krátko,

chodily
děti
...
— podruhů
po návei e kraJici,

načan byl zaB konec bídy

A kdyl pak Mopkali přiill,
okoval Jeltě pár hemelek

-

generála M^^novekého
a feči, !o bfral posluha ^dlaků,

ty ul ho na lůíku etihly

>1
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I.Zněho Tolal, zatimco
nakládali kulaky na !ebfiňák:

-Chco e

n^ěma,

pojedo e něm.a,

hdo be jem v Sodetách ^&al,

co etojl

y

bibli

A zhasl, výheň dál d.ým.á,

dál eyěí Yoda, z nit vafi chudi 1

1 vzduch, Jej! j!daji chudí,

ach, ano živly

A být jednou s! věemi těmi eoud,

kdo poz!ali Mosk^^ do Čech,

odsouzen bude najisto on,

obecul kovář, chu!aa, můj otec
1 ee svou bibli:

Soudím. tě, kov&.f-1 otče

1 eynu i duchu,

ohni, vodo 1 vzduchu,
sa !ěechno, v čem jste se

na evěti &hlidli
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Út ě k

Ivan Klíma
Adan věděl i že Je oklame - aspoňi tom základn!m, na čem

jim zřejmě jedině zálefelo. Nechápal, proč se ostatn:! neroz
hodli stejně jako on. Kdyl nadešel
jejich
čas, sebrali se,
.- v
.
často ve dvojicích tak, jak lili, a vydaii se tou cestou,ne-

vrátili se už nikdy. Věděl,- že on, až nadejde jeho čas, se

také vydá tou cestou, ale ne, aby tam zemřel tak, jako onio
Ja^kmile zmiz! z dohledu - všiml si, !e nikOy nikoho pfi jeho

poslední cestě ani na krok nedoprovázej! - uhne z cesty a neii,
v!dy zmizí z jejich přísného, st:!sňuj:!c:lho společenství.

Chvíle, kdy náaešel jeho čas, byla podvečerní a mrazivá.
,Co nejrychleji opustila osadu a niž se ohlédl, spěchal po ce
stě, která, jak věděl, mizela hned za posledním stavením v hu

stém smrkovém lese.
VěOěl, že jeho cesta není doopr2vay, že odbočí, jakmile

se naskytne příležitost, cítil se taká naprosto silcy a zdra
vý, nicméně na něho v lese padla tíseň. Teprve te? ho napadlo,

že ul brzy musí narazit na první mrtvé, kdy! sem pfece věichni

před ním odcházeli, když se tímhle směrem ubírali jen ti,kte-

fí měli zemř!t, a nikao tu zřejmě nepohřbíval. Ssnažil se za plašit úzkost. Jen občas a poočku pohlédl do strany - ale stro-

tu tvofily hustou, tmavou a neprostupnou ze!.

Ul se stmívalo, kdyl les po lev4 straně konečně ustoupil
louce. V tu chv!li je taká prvně z^hl4dl. Něktef! nebybni le!eli" a jiní dokonce stali - tak, jak sem dorazili - ve dvojic:!ch, stáli tu zkameněl:! v objet:!, jako by jeden druhého dosud
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po'1p:!ral, mčii ledoil bil' tváfe a na jejich tms.vjch, slail-

nostn!ch !etech jiakfil aoti£ p&trey pcpraaak nec.í^rA jino
vatky.
.ilťval se

n&

ni a vní^^,: jak ho prcatupuje hrŮZsi Jak

ze tem dostal? ^poó=l.l an.&d oGbočitT Co si tea pcfne? iJeužle ee přece ctočit a prchat zpět do csačy, k ttm, které

se rozhodl oklamat. užže Jen pokračcvat po cesti, která bu
de nadále vroubena tl.ů nebycr.ýltl ttl.rt ane'bo snad má hned

t&d;; ^^^ut na loaku, proplét&t se mezi nebolt:!ky
!e jim nějak unihne?

'V

ne.dtji,

•

Vužril, jak vAechno v nžm je ptipraveno k útěku, Jeho
nohy se už táužf rozb^:íhaůy, ale on stále nevěděl, kudy má
prchat, a jestli se jeho úttk vdbec mO.!e počfdit.
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Podivuhodný svět panaprofesora Tolkiena

Sau.ron Veliký, vládce východní řífe U:ordoru, během poslední
epochy zesílil natolik, že se připravuje dobjt celý svět. Jeho Wle přitahuje do služeb skřety, s^ku.ru.ry z hor, národ, z Jihu, Ilorety a koraá.ry, a vševidoucím okem zhypnotizuje i mnohé protivníky,
takže propadají ma.lozryslnosti, považujíce vešG.ery odpor za mu-n,ý
a nadcházející válku za prohranou předem. šla.bost, rozkol, sobec
tví a defétismus n^ehlodávají odnoďldní Západu. čelit nad.cllázsjícť-

m.u. dtoku.
Aby £8 vtak Stii.uronovi zóařily jeho plány beze zbytku, potře
buje získat nejmocnější prsten ze starjch časů, který byl vykován
dávnými národy, pána. prstenů. Onen prsten má zvláštci vl&stnosti.
Ic nesázení na px*st činí nosi tele nevidi t elný1r, to Ilč. jadné s trs.oě; jinak ovňem probouzí n&oó.ol6.te;ihou totl.!lu. _po rr.oci, j an6 .kdyby
tím, že nabízí možnost vládnout, sám ovl&d&l svou mocí ci.u.še tech,
kterým se dostane do ó.ržby.
Stvůry Zeurona Velikého zjistí, že prsten je w:r-yt v hraji,
zení obývané ni.ir-oó.em hobitů a začnou usilovat o je.uo vjfiátirán!
a zizkání. Gandalf Š6d,ý, b!lý mág a uaroděj ohně, ví víc. Je mu
známo, že prEten rr.á Bilbo hytlik, který ho zíakal v mládí od vod
ní potvory Gluma Glwúíška v Md^^áfském souboji a přinesl dor:i1,

do sv6 nory Dna pytle v Hobitťně, ze svého dobrodnu.žného tažení
s trpaslíky proti drakU Šmahovi. Ta cesta tam a spátky bylo vykonán& před mnoha dasítkacl. let, nyní $e .Sllbo už chystá na odpoči
nek, e. tak prsten připadne jeho synovci írodc lytlíkovi.
llobiti jsou zvláltni nárůdek. Dosahuji nanejvfš polovin:;

vzrůstu lid!, odtud tak, jejich přízvisko "půlč!ci", př-enývají
v norách, samozřejmě ne v nijakých tmavicll vlhkých. d6ró.ch, ůe
>fuťk, u^ob^ydl:!eh s pohodlným vybaveným a ok:rouhl1i:ů. okny 1
dveřmi• Jsou pracovltí ,. mlrumllovní, potrpí si na. dobré chutné p&páníčko, no holbu pivu v hospůdca a rádi zpívají písničky, ktcťt
ci sami sklád.aj!. Bilbo ei proto, kdyi po Závratu z cesty tráví
čas pokli^^m sep!sován!m zafltých dobrodnuf.ství, n& prQten ani
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nevzpomene, ne_pouf!vá ho, takže nepodléhá jeho kouzlu*
Jenomfe čas m!ru konč!, mocnosti zla ae o;,ět vzchopily z porá!ky a na celé Stfedozeml pQdá st!n. Gandalf předvídá běh dějů
pi!btích, ve starých runách objevil původ a strážnou moc prstenu,
a cvolává do Roklinky, sídla krále eirů 'E;ndora1 Bílou radu. Tam
odhal! tajemství. prstenu, jeho neblahý vliv a téi neznicitelnost,
nebot prstenu se lze zbavit je^dině uvržením do ohně sopky Hory
Osudu, kde byl kdysi vykován. S.o_plta ověom leží dnes u.ž na územ!
říěe Morčcu-u, která se rozpíná šťř a šíf, jrut dob(yá kus po kuse
cásti sousedních království, 'a cesta k ni hrozí tisícerým nebezpecenstvím« Přestože úkol vyhlíží beznadějně, je ustanovena ^o.ružina dev:!ti statečných, která se podejme vykonat nemolné. Jej! ve
doucí je Gandalf, za elfy Legolas, jasnookJ lučištník, za trpaslí
ky nezdclný Gimli, za lidi hra€:.orn, osamělý Chodec hrsrliCář a Bo
romir, syn Denethore., spr&vce Gondorské P:!ie, nejohr^ějš:!ho sou
seda tf.ordoru.* A pak také čtyfi hobiti: •Frodo Pytlík, dědic, kte• rém.u je prsten určen k nesen!, Samvěd Křepelka, malý zahradník
a Frod'\v Sancho Panza, Sm.ě.lm.!r smělý a Peregrin &n.íšek, zvaní
Plpin.
Pout družiny je strastiplná, daleko obtímějf! než se vlbec
pfedpokládalo, a jestliže nakonec příb^ dopadne dobře, je to po
hádkový zázrak. jGnže autor je příliš mo^udrý, &by vidsl zjedr.oiuěeně, po;,1.sovaná etapa historie sice .končí vítězstvím ó.obrn a po
třením zla, nikoliv však jeho vynýcením, protože zlo vždy cas od
času povttává, bby se pokusilo o neuskutečnitelný sen totálního
p^tví*
John Ronald Reuel Polklen zemřel v r. 1973* Proslul jako au
tor dvou pohádkových knih„ Před v!ce než čtyřiceti lety vydal prvtt
ní: Hobit aneb cesta tam a z_pé.tky, která vyšla u n.tls v r* 1S7$1.
Te„rve
pán prstenů, vydaná v polovině padesátých let, v?iak,
a to ještě s desetiletým odstupem, vzbudila sensaci* A právem.
Kdelto Robit je přese všechny přednosti pofád ještě jen pohádkou,
Fán prstenů ( 6 d.íld + dodatky, v překladu. 979 stroj. stran) mnotcymi rysy připomíná mohutnou ságu, která předcbáz! fiobit jako nevi^nný úvod* Frohloubil se z^droj obdivuhodné fantasie, pronikavého
vidění lidskjch osudů a běhu věc!, dílo není toliko mělkou blegorií, nfbri akutecným dilem se vie.aů nálelitostmi* Panu profesoru
Tolkienovi se podatilo vytvořit nový svit.
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Ne nad^rno se zabývrJ. lingvistikou., jazyková úrovoň jeno
prací Je nimof-á^dná 1 stačí si povOimnout bohatství jmen
a místopisu, jemn4ho rozlišení rovin, neomylě nasazených v roz
manitých laděmch. Tnkto například hovoř! princezna to^wyn s do
zorčím Domu uzdravení,
"••• je pro mne krajně zvláňtní věc, že uzdravu.jtci ^ru.ka vlád
ne i mečem. Dnes tomu tak v Gondoru není, ačkoliv to tak bJ^6lo,
majť-li stará příběhy pravdu.. Dlodná 1,ta věak uzdravovatelé ul
jen zápletují trhliny, kter4 nadělali mu!i s mečem. I bez nich by
chom ověem měli pořád práeedost: svět je plný ran a neštěstí a ne
ní třeba je mnollt válkou."
..Stačí jen jeden nepřítel, aby zplcdil válku, r:emu<si být dva,
pan& dozorčí," odpověděla '°wyn. "A ti, kdo nemají meče, pořád je
ště mohou mečem z^^nout. Chtěl bys, &by gondorstj lid sb!ral jen
bylinky, když Tem."l..Ý Pán ebírá vojska? A není vidy dobré být uzdrsven na tčle. lni není vfdy zlé zemřít v. bitvě, třeba v arucé bo
lesti. Kdybych směla, volila byeh v této tenmé hodině to druhé."
Nebo n^amátkou, •••Ale ráno, kdy! Faramir vyšel z Domt, uviděl
ji, jak stoj! na .braďbáchf a byla celá oblečena v bílám a na slun
ci se blyštěla. Zavolal na ni a ona sešla, a procházeli se po trá

vě nebo spolu useta.11 pod zelený strom, jednou mlčky, jodllou v roz
mluvě • ••
• • •Tak stáli na zdech Gondorskéa.o města a zvedl se veliký vítr

a vil, a jejich vlasy, havraní a zlaté, se propletly, kdyf. zavlály
v tom proudu. A Stín odešel q Elunce bylo odef:-třeno a světlo zazáf'iloa .'i vody Andniny svítily jako stříbro, a ve všech. domech města
zpívali lidé radostí, jel jim vytryskla v srdcích ze zdroje, který
nechápidi. A než se slunce schýlilo s poledne, od východu přiletěl
velikf crel a nesl nedoníaná zprávy od fánó Záp&du s. volali
ZpÍTejte, lidé věže Anor,
vždyt Sau.ronova f-!ěe navfdy padla
a Temná VII je svrlena.

Zpívejte, radujte se, lide Strážní věte,
vaše 6trál marná nebyla
a černá brána v troshéch lef.í '
a pro!el jí váš král.
Je vítěs•
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Zpívejte, tište se, věechlly Západu děti,
váň král zas přijde, pfidnház!
a bude bydlit mezi váa.1

•

po věllcbny ^y vašich životů

Strom, kter_? uschl, obnoví se,
vysoko jej on zasadí
a městu bude po!ehnáno. •

Zpívejte, vňiehni lidél
Ze tmy a tísně tmou do jitra jel
slunci on zpíval, zuv!til se meč.
?iaděj1 v^zkřísil, v naději skončil;
nad smrtí, strachem, nad sudbou sám stoupá
ze f&lu života na výšiny sl&vy.
Pytlíka v rozpravě se SE.mv ode1n,
když se hobitětí šlechtici vrátili z vítěz.n&ho zápasu & znovu mu
seli bojovat se zlem, které se mezitím ^dnízdilo v jejich vlastní
A závěrečné poznání. Frodo

zemi:
" •••Pokoušel jsem se zachránit Kraj a zachráněn byl, ale ne

pro mne• Tak to musí být často, Same, když jsou věci v nebezp&čí:

někdo se jich musí vzdát, musí je ztratit, aby ostatním zlstely."

?án prstend je podivuhodná kniha, 1 kdy! letitá,6 její pře
klad bjl pofízen tcpne nedávno. Další pokračovdní epopeje, které
pod názvem Silmerillién u! Tolkien nestačil za svého života zreó.igovat, by ee nemělo totiž dostat do rukou zájemců v naaich krejic.b. s takovým zpofděním•

Bade-11 to opět poetické dílo o cti, statečnosti^ odva&e
a víře v cobro, o cestě,. která vykovává šlechtice i & paičlověka. je na co se těiit.

..Listopad 1982

Karel Pecka
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píši

ORWELL

let, ^^4 o4 pěti ěi o4 leati, J^^ věděl, la al

ot Yelai

dorostu, st^ann se apiaovstelem. Meai a^^mácti a ftyfiachaceti Jaem
bleclěl tu ayll^^a sapuait, ale s^^eň Jsem ai byl Yě4om, !e ae tía
dopoul^t!a nás^d na svá přirosed ^^^e a h •• 4My ěi později an-

a!a dát ao toho a ps6t

mihy.

W^^4U Jsem se jako ^^tfe4iú se tM 4ětí, ale na obě st^rany

mě o4c1ělsvala pětiletá mezera a otce Js— p^fe4_^n1a o^amta roka skoro
aai a^d4al.. Z těch i s JiDých pMěia al jaksi t!lila o^mělost a bibrQ

Jsem propadl u^dJ^^^

jaJi^chl Tinoll Ja^ po TAe^clma Iko^lat

1,ta sa&tal. neoblíben. J^ro o^samil4 4:!tl

běby a ro^^osvat a

J^^ al ^DSTykl ^-vym$šlet pM-

lidmi a f-ekl bych, le

11, liter^atnd

blc^ byb od s^amáho sačátks ^^miseny pocitea o4dělenost1 a nedoceniiaoatl. lJTěd^^al jsem si Jistou obratiaost t sac^bás^d ae al^OYJ 1 acbop-

noat Selit oä^kli'^'Yia

a budilo t.o ve mně dojem, le si

YytY^^11

j^^si ao^ukroml nět, kde se mi ^n-ac:!, co ztrácia neú.apěchea y ka!cloden!ivoU. Pf-itam by všechno, co v^fcáho - to Jest vilnl ^sam;ýllenáho J^^ t dětak;fch a c^^poclcych letech sepsal, nadalo Tic ne!

tll atrúek.
Te ětyfech ubo

tuc-

búeň jsa nap^d či T^lutuS nadHttoval matce
t

pěti letech. Vs^pomíná si Jen DA to, !e byla o ty^gro- docela pě^k:al yt^re.z, jen!e má

Ti a !e ten tygr mtl •stoličnat,

pocit, le Ilo o plagi4t básni, kter, saě!n' •'f'ygfe, t:ygf-e,• a napsal
ji Bl^M. Ldyl ^rop^ukl v^ilka 1914-18, napsal Jsem Te svých jeden.ácti

patriotickou búň, kterou otksily mia^d

Jal •• o 4va roQ

sděJl stalo i a tou, jel se ttlcala lltchen.e^royy ^arti. O něco posalJi

Js^e Saa o4 fasu psal ftpatn4 a obTyt:le nealončemá /^drodn! báanl^
Te sl^m

Jsa a, asi dvakrát ae straš-

....... 18. století.

11el1apěch^ po^&il o povídku. To

J^

^saa;fllenl váiln' prica,

kterou Ja^ sa cel, ta 1,ta a^rtehnl sapaal na pap!r.
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2
A pfece

J^^

n

celou tu. dobu t Jlatá ^^alo s^^al. liter^^l
•,

ě^most!. ^Pfec1nlía llo o Tici u chj^ta4Y^^ kteri

.1B—

rychle i anachlo a bu ve^^ho t^^^^o pot.I^hn!.

^produkoval.

Iko^ďch pac!

Jsem psaljvera d 'occasicm., polokamictí b^ml, jel mi Aly od r^7 a

J^^

hotOTostí, čhlea

JDne udiwjíc! - Te čttrn4ct1

celou ^^ovano11

napodobující Ariatof^ana - a ^pc:a4bal

tiltěné i rukop^isn lkoln.! ěasopiay. Byly

to

za ttden napsal

J^^

yYdóat

nejuho!ej§:( burleatn! s'-

le!itosti, jatí ai ťlok6lete pf-edetu.vit, a dúal Jsem si na nich aile-

!et rnohem únE, ne! Bych si td dal sile!et na !^arnalistice nejni!ě!ho f-Mu. Ale apolll a tUm. Ti:!m js^ patu.áct let fi déle klonal liter^Ú"IÚ
ovičetmť scel.a jiúbo druhu:

J^^ai d^n!k existujíc! Jen

.1aea sousta^TD;f "^^bih" o sobi,
t

ú myall. ^^tú ae, !a je to 11 dětí

a 4oap!vuj!cích ^^k scel.a obe^cal. Ve Te^^ út^lá Těku Jsem si obyěejnf p^h4stu.VOTal, !e Jsa napMklaG ^RobiD Hoo4, a

ndal.

vz^růuj!cich dob^roara!ství, ale 4ost b^ry ta

se Jako ^hrdinu

• jpMbčh"

pfestal. Byt

zhrubl ^^ciaisticBy a ě:Cm dil rlc ae s nlbo stóal po^llht popis toho,

co Jsem dě^l&l. a vic1ěl. Celé m^inuty mi bes pfe^llll^tf bihév^aly hlavou
^^ov'hl^ Yěty: •Zprudka otnfel heh a vstoupil do pokoje. Žluté alu-

nead pa^^By, pronika.J:!c! muAe^^^^mi zácl^^mi, A^rno dopadaly na
stal., kde vedlo tal^^^ ležela spola otn^fed. ^krabifka sá^^ek. ^Pravoll

^ruku

mil t kapse a "Qdal ae na^pM pokoje k oknu. Dole

t

ulici !í-

hsn'-á kočka honila 11Snhly list,^ std., atd. Tenhle ^návyk mi vyc!r!el a!
asi do pětac,yaceti a pfetrval tedy m, neliter^4:nií léta. !f-eba!e jsem

spr^kmá slova musel hledat a skukeSnl Je hl^e4al, pfipac!!alo mi, !e ae
o ly popiq po^kotll:!11 ak^ro ^vtť

ové

^hli/J^roby

aěě:!11 nmfí.

•^ttbib", mya^lia ai, urf itl obratel aloBy ^^Bych a11t^^, Je! Js^

v tom či onom věku obdivoval., hle pokud so pamatuji, vždy ai uchovával.

f

tu ^rati^^feko11 popiaost.
^Kdyl ú Byio’aal ift^túct, iaáblo
to Jest s Jejich

'

Js^

■
obJnU radoat s ^^Bych alo'Y,

a aaociací* Z T^£d Te Ztraceném_r,,11
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J
So bee witb d^^iculty ana ^boar
Hmnet cm: with d^Ticulty and laboar bee -

/tak e^ cm a neanfci a • tělkou námahou

bahl Tpfed: cm s ne^isnúť a D^teh^^

kteri ai

tea nepřipadají tak n'dhernf

bl^hal.

I

al arů po údech; a to,

!e tam bylo pa^w "bee^ msto •be^, pf-Ubal.o na roxkoll. ^Pobld llo
o popisov^ď Těc!, t tom jaem se al clo^^^l.s T)'^aal. D4-11 •• tedy M-

ci, Ze jsem tl! te^nkrát chtěl ps4t kniby1 Je J^an41 !e to Jěly bit
ob^roY^"' na^^aliaticbe ^^toy

piad 1 pou^tn$ch
se aln sěúti

a neS^w^^mi ^konci,

a prúi

pas^ili kde

p^lú

Jejich CTrnik. A

D.!:tT,

p^lú ^poclro^ba_,fch

ao^^e-

dl\t,

bi ^^be, t:t^erl .1^— nap^. ve třiceti, ale p1^6ncwal cmo^hea ^MtI a^^
kniha -yypac1aJ:!.

te&ě na

,

^Po44T^ ThclmJ' tyhle ^ďo^mace o pozati n'1lo spiaOY^^, proton

po&lle mue nel.se ^^čnout auto^royY po^mtky,

Yůae_něco o Jebe

^úa ^ytyoji. H^téty mu arč! doba, T ni! !ije - plat! to přinejmaš:ta

o boufliv,ých a revolučělúch aobách, J^ro je

t.a nale -, ale iel Tabec

zaěal ps6t, ^&yl už určitého emocionálního postoje, s aibel ••
bepo^^^bně Je Jebe ^rol^, abi okázali

scela

ttampara-

aen.t a ^ráil ee^m UT^^tť y někt^erá. ne^^^a s^tadiu. !l t něj^akl
^dladě: -yyprostí-11 se Yša.k s

"' podně't1 ke

^rs:atch Tlln. úpl.s5, ^&iJe tÍII

Poneabcháie-li stranou potfeb11 T$4t^m, exietuj!

podle •be a^oaa11 čtyf-i Tel.k, pobealQ ke ^^al, ^l.sejm^enll.s b pásaní

J^m pMtoe^

t

^^bicb at^tllpa!ch .... Tlecb a^^^^ a

• aicta •• Jejidi proporce !aa

l!J^-

za.

J^

S..11

llia! podle nsdlll:!,

t

t

^£4é

n^bl autor

bičet Uch po^bmrteki

I./ Širl ^roSbm^ T^ouha, abyc^bmÍ -yypad^A ^^tfe, aby •• o bee
^llllffhlo,
kteM •• k

n

po ^Fti na

^nú n^míeelo, aby^cbca Ty&ili na dospil4,

Y c11ta^í •^thlll s6ay, atd.

aU. Je ^pocJyo4 n^rmt ee

k t^^hle Jako k pohnutce, a to ai^W. SpisOTatel, aaj! ta pMmaíěnoa

4

T^^^^t apole^ěnon • yědci, a mnlífi, a polit^^, • právníky, • vo

•

J ^7, a wspi^^ní obchocbtíky -

Sút1 ného

atTa. V

celou neJvyll! ^n-atTou 114-

nej^m ll4akd bytosti prou^ikA'YI ao

. b^^^. i:o1„ U-iceti 'M Tsdffají ^^iTidoélní ctižádosti - t mnoha pM-

padach a^ k dokonce akoro vsaévají Tě4^md že ..-M>ec jsou individual.itami< - a !ij:( ^^rol pro

J^ i

Jin' fi Je dř^ina prosti přidwsí. Ale existu-

nnd^&nt.ch, svf^tavtch lid!, rozh^^ut$ch !!t liYOt po svá

a! do kance, a do t, vrstvy apisovatel4 patM. !tekl bych, !e

auto

fi Tce^lku jaoa ješitnějš! a egocentričtěji:( ne! !^nrnalisté, i kdy! je
^penise saj^!aaj:( aáE.
Eatetickd gad5^ení.

Vnmmd krúy Te ..-nlJl:!a niti či na d^ruhtf

atrani ve alOYech a y jejich sprATDá u^&6d^ď. Potěš^tf s úěininkll

na J^int, s ^^osti dobri

jednoho

ěi s rytmu. dobr4ho pMbi-

lm. To^aha ^po4ěUt ee o zkušenost, kterou pocitlljeme Jako cennou a ne
ohni byc^bc:a o ni nčtoho pf-ipravlli. Esteticbt pohnutka je v mnoha apitcnatelich Tel.mi slaboučkf, ale 1 ^^^etieta čl autor uěebnic m!T4
xsarnilnyaná alna a :trúe, je! se mu líbí s neutilit^'1-n!cb pMěin.; nebo
t

něm mohou budit ailoé pocit? otázky typo^gnďie, šil-ty okrajů a po

dobně. Žédd ^^ha nad '1rovn.iní j:!z.hf ho f-6du. není zcel.a sbavena este-

tickych sf-etelA.

III/ Blst.orickf fpnu1p„ Tohaa Yidět věci, jak Jsou, sjištcnat smteai.4 f^akta a s^^rna!!ovat je ^pro použití pot^^^a.

'I'f/ Politickf s4měr - sa poaůití te^nínu. •politicky^

▼

jeho nej-

Airl:!a llO!nb ^mqalo. To^» poa^trěit nit ůr!ltta Sllě^Nrlll, --čnít phcJ-

•t^rnt J^in;fch lW o tca

apoleěnostl, o

by aili uiloYat •

.l opit, l^&ld blba n^ď t1ooprucly sb&Y^ha oni politického stranění.
llúor, !e

lsJ'

neallo m!t • politiku nic apoleěnclho, je aá poli-

tic^tta postoj^^

I.se

^^hapit, Jak ty

. a Jak •• nepoceybnl ■Iní od osoby k oaobl i

Jiatl aesi aeboii Tilě!

oa doby k c1obl. Sroa pfi-

5
rosenosti - mysl.í-li se ^p1-^^zenoetí^ skuv dosa!ený na poě4tku dos^^

losti - Ja— ěloYěk, t něm! tfi

^^^ktky ^pf-nalují na4 ět^vrton.

V pokojné flobl bych asi psal uaiě^lkcw^ad ěl Jen a Jen popian, ku^^ a

mo^!n4 la bych si skoro ani nelffěcloaoval,

co politicky Jsem. V da

ných okolnostech jsem byl do1111cen st4t se J^^nai ^^ďletiston. Napne
jaam strávil pět let y n^todném povol^ď/n Inc!!ick4 imporii^ln! policie
Zvětšilo to ttmdJ pf^iro-

v ^^ě/, pak Joem za^mil b:!du a pocit
sený odpor k autoritě, ^prvně Jsem ai

zpinui lffě4oaU existenci děl

nické tMdy a ono b^armské ^wěat.u^^ mi ul pf,ecJtÚl mno!nilo ^tro^chu
chopit

imperial^^: ale pf-esnOQ politi.ekon orientaci al tJ'

z^réennati pos^^nout nnáok^^ky. Pak pf-išel Hitler, obaanakA T^ilka

Te Š^rnělsku aU. Ještě ani koncem roku 1935 Jsem nebyl acbo^pa aospět

k ^pemámu ro^zhodnut!. ^Pamatuji se na básničku, kterou Jaem tehdy na
psal a vyjádfil tak své dil^ema

Moh Jsem být itas^'tnta faril-kkea
d"fi stě let dMY se ^^^it:

^^Siv

o souaná

pod SToje of-echy bych used sn!t.

ZZrozen yšak, běda, Te zl;/ čas
já minul se a t!a pMstaT81u
-yyrost mi ^^reJc nad wsty
a mělsky staY dnes cho4! oholen.
A pf-esto jsme si ulili,
snadno v nás bjlo vzbudit ^ďch:
neklid Jsme posílnli •P't
pohou^v^múa Te Tě^trloh«

Z nněa^at.1
,

J^w •• blúUI

k rodoat^
sti^^^ 'Y llús
^^nka'Ya ptpla 'Y Jalalcmi
a nepMtel •• tf-á:s. .
Vlak d!Těi břicha, ae^^ky,
blliěty 'Y ^ronáu, nad.uzdili ^baae da,
kcml i kac^hny 'Y letn •• n!t^d,
to vSe bo proměnilo v sen.

6

.1 DOOT/ sen je s^akásmi;
ra4óat se ^^^' fi ^wtolí;
koni ae robí s ocele
a vaeanon na ni tlualoAi.
Jsem čerY, co ašlápont ee neknout!,

Je^ eunuch nesth!ící
tisknou mě ^Wz a komise!',
jda vprostřed J^ro E^^m ^Ar8a

a kamisaf- mi t f-evu r4c5ia

pf-e4T:!d' buaoucnost,
kdelto kněz slíbil ^natisa:
f-eč:! m4 lc rosdáv^d dost.

V noci Jsa ail, !e a:!4^lia
a bilo tamu
i r^i

t

ne, nejsem
tenhle ču ^^ozen.
Je kdokoli s n.úT Yy snaa anoT
Š^rnělskt v^ilka a j^i.ná události v letech 1936-7 roshodl.J' a od t4 aoby

Jaea věděl, na kteri strani stojím.

^Xa!a,

!'&kn v^ilzl práce, kterou

Js^ napsal od roku. 1936, byla ^pMmo či ne^^mo naps^^ proti

litarianism a

demoknatickt socíaii^nR, jak

.1'

tota

Jej chápn. Pf-ipa-

a,

mi ne^^el.Dé a^amrrlvet se t obdob!, jsko je naše, !e se lze p!'1 paa-

11!

^dmětO. -vyknout. V tak ěi jinak sastfien, podobě píle o nich

Jde prosti

Jen

o to, na kteri jame at^raul a j^ak:/ poatnp svo^láe.

A čím tíc si člOTěk tzYědamuje, !e politicQ str^an!, tím v:!c má -vyhlí

dek, !e bude politicky Jednat, snil obětuje STOU estetickou a intelekto^11! litegritll.
T ^^^^^ch deaetl letech Jea ai

pdUtick, epiaw^d

y

amění.

lUfa

••

viebo nejrlc p!'ál ^^rněnit

ytchozda bo4^ vl4ycky Je pocit etra-

aln!, Těd^d 1 le se děje tf-lvda. Uyl sedU, abich u.čal pa4t knih&i 1
a^^^n alt •Bodl.a -vytvofit uaěleck4, dílo.^ Píli ji, proto!e existuje
alJ^ak.6 leli kte^m ^wi o4bal.it 1

a

počáte^&.:!a s'-jaea

nčj^^

J^ doa^mout •kyl^d.

DB kterl chci npozomit,

ál^

na mhe Si

na

d1.o^uhb ěl^aku pro čaaopia bich nedokúal pracovat, kdyby to nebyl i

7

eatetick;f silitek. Kdokoli by mfl s'Jam prosk^^t ú sp^y, uvi4í,
ím i ^tam, Jcae Jde o p^nau ^pro^pagan.da1 na obaaleno mnoho takoTého,

co by profeaienální politik pohlklidal

irelnan^ď. Babokáži a nechci

a

se scela yzOát ^^ladu na svět, jak J^n bo ^ab7l

y

4ětatT:!.

zO.Stanu fiy a zdrŠÝ, bude mi nabála velmi siležet na alohll prosy, budu

milovat povrch země a budu nalézat potěšeni ve ^haota,ch pfe^tétech

a ve slcacích sbyte^^éh ^informaci. 11^— •^IIIQmi, abych a^ ^ana!ll o
tlačeni těchto ^STfch stránek. Úkolem Je, abych n4 s^&feněné siliby

a nelibosti uvedl ao soniada s těmi v sátladi Yefej^U,.1 a neindividuhlnimi č^mos^tmi, k n^im! nás yěechny tato doba nat:!.

Seni to ^^dn4. • Vsnitaj:! tím oU^SQ ataYb7 a

vznik4 i ot^úka praYclivosti. l1Ye'1u Jma

Jec1n.

a novl tím

p^^lad ne^anúe hrubší

ho d^ruhu, kter4 vyyst4v4. M koliha o Ipnllsna obě^ansko Yilce, Pocta,

Ketallinekp. je crrňem kniho otevfenl politick4, ale pf-evá!ně Je napsá

na a

jis^tjm oastu^pem. a s ohledem k :t'ormf. Ve^lmi Jsem se sna!U povfdět

celou pravdu a při^tam neznás^mit ni literami inat^^ty.

Yšeho

jiného je tam věak i dlouhi kapitola p^ld. citátd s novin i odj^imtd

a hájíc! trockisty, kteM byli vin^ěni, le se tajni paktu.ji e

Taková kapitola, je! pro obyčejného čten^to po roce či po dTou letech
ztratí zaj^!mavost, nezb^ytně kn.ilm zniě!. Jeden kritik, kterého si Yá-

!!m, mě za to pokáral. •Proč jste tam tohle dalT^ fekl. mi. •Mohla to
b$t dobrá kn^m a t^ímhle jste ji změn.U

y

!^^hlismna.^ l^wdou jsem

věděl, co bylo v ^Anglii umo!něno vědět jen ve^lai ^hlé hrstce, fe toti!

Jaoa IIÍtI ^naf-čeni nnimd lic54. Uyb7 Jlll to nebylo rozhněvalo, nikdy
bych t11 mihn nabyl nap^Q.
V t4 ěi on, ^podbl ae tenhle probláa n-acť. J^měJH

J^

otúta

juyka a sabtyat ae .i:! by tnalo dloaho. Jn •• Aímím, ím y posle4ních letech ^tad!a psát mmii chlební • a uaktnlJi. At na t^m Jakkoli,

sjil{uji, !• čluvlk

t

c5obl,

koy Jaaktkol.1

k c5ak^^.oati, T!d:, o! s něho satá
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aloh ff4ho paani pf-iTede

n!f-a£ byla ú prvni

8

tniba, kde ja^ pfi plná Yěd^d toho, co dě^lá, hlečěl alnuěit

t

Je

den celek sáěr pol.itickt se sám.ěr^ ^^lec^k;fa. Rcaá Ja— td ul ne
napsal a^e4m let, ale aoníám. další napsat dost brzyy. Besbytnl to buaa

nesdar, proto!e nezc!larem je každá kn^^, ale vrlm ^poměrně jaanE,

J^akl

druh mi.hy ai phJi napsat.
I>íYáa-11 ae na poslec1n! str^ánku ěi c,yě, Yidůl, !e to JD0u Tinoa
"fJ'pac!4, jako hy ú po^hnutky ke p?saníf byl.J ^prodehouty jen a jen ^smysle^

Yef-ejn4 s4.jmy. lerat bych na zéyěr zane^chal takoyt doj—. Vli^mi
sp^isovatel, jsou Jeli^ď, sobečti a l^ÍlÚ a u ^samáho dna Jejich pokae-

tů: ae

d^krlT' taJ^^^ní. Psát m^ilm J^ etr^alit;f a '7ěerp4YaJ:!cť s,paa

^podobni dlo^uMwn s4chTatu bolesti^' n^wci. člověk by nikdy nic takeyQio nedostoupil, kayby nebyl po^háněn něj^ak;fa 4'-onem, j^emnl netokáž^
o4olat ani poroz^tét. Pokud o tom lne co YěCUt, prostě se ten

^^^á

aá^JIIOll

an^m insatlninktu, z jeho! popwlu n^al^raě Jeě!, aby přiYo^^n

zo^rnost. Ale je OYšeai t^&Q praYda, !e člOTěk na^.la napsat nic, co by
stilo za čtení, po^kud trY&l.e neusiluje zatlačit SYou osobu do posad!.

Dobr, prÓza je jako oke^nní tabulka. Nedokáži a jistotou Mci, tterl

,

• mtch pohoutek jsou nejsilnější, ale TÚ1 kten zaalouli, abych a^

J^ď Mc1il. A kdyl 88 o^hli!!a na

stou

pr4ci, Yi^cli.m !e j^rn ^tam,

Jai chyběl politickf sáěr, v!ay a bes rozc1:!lu psal ne!W m^^ a hyl
n"1ěn ke kras^al^^\fflÚll ^sážím, k větám. beze ^^slu, k ozdob^eya ad-

jekti^ln a vObec k práz^cbl$m f-el:em..
1947
Přeložil -k-
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Chvála sovětských filmů

Ul několik let se pídím po sovětském filmu Nedokončen, skladba,
který natočil režisár Michnlkov na aotivy Čechovova Platonova. Obje

voval se v předměstských kinech, hlrá.li ho jeden nebo dva dny a pak
zase na t'ok, na dva ^zmizelo Al teprve v letoš.nia Kěsici přátelství,
šoupli ho na dva večery do kina Hvězda na Viclavská náměsti. V pá
tek večer byly k mání skoro vše^chny lístky • Myl sačalá promítat,
sešlo se nás v kině asi dvacet, z toho několik podnapilých teen^
agero, ktefí vyrušoveli, několik ddchodcd, ktefi spali a jeden chrápa:
tak, že jsme don něho museli strkat a al.askat 1 kdyl chrápání zrovna
nekorespondovalo s rolí dědy, který na plátně pofád uní^ní, zatímco
spoleěnost se bavila a dr^ama narůstalo a vrcholilo.
Jak u! to u Čechova blvá, společnost se schází pomalui lehce kon
verzuje, lidé 8e smějí, vtipkují, ale pod tím, ve slunečném letním dn:
se jako bouře blíží drama několika lidí,' kteří s!Qld mají jednu spolet
nou vlastnost^ kaldý z nich vidí sebe s^ama j^inak, ne! je a tím i svět
kolem něho nabývá vylhané podobyo Kafdý z nich si sám sebe nějak vy^
světluje, aby oml.uvil jakousi zakla^ní nedost&ěivost t livotě a takéf
_
N
aby se nemusel moc ^namáhat a měl " právo uspořádyt si pro sebe
život co nejpfíj^emněji. Všechny ty lži se během jednoho odpoledne,
večera a noci • na zchátraléa ělechtickém sídle , kde se !ije na
dluh, provalí. 0aoby, až na dědečka 6 nalého chlapce, se ocitají v
pravé situaeit i xdyž i toto je hra, z ní! se nemohou honem vyrůst 1
proto!e jsou zaskočeni. Neobstojí
tedy, ztrati masku, zhrouti
se s^amy do sebe, nby zas maal:u v několika dramatických hodinách
pracně vybojovaly^ nas&dilý si ji a mohliJ ae vrátit do bezpeěné jisto
ty svého zpackaného fivota, kdy! předtím a^lý nad sebou zaplakaly:
jaký jsem to dřív býval čistf a krásný člověk, plný ideáld a co jsem
to se sebou udělal?
Stane se věechno, ale nestane se vlastně nic^ proto!e to, co ti
lid, !iji není !ivot, ale hra, z^^aji si chvíli na prnvdu, yz^ru.ěi je
to, jde jakoby o život, ale pravdu má rezignovaná a snad tía zmoudfeli
majitelka statku, která, když se jižným zdá, že se jejich fivoty oprpvdu trhají na kuny, že ae otáčejí v čepech a ubiraji se někaa do nezná
ma, v úzkosti z činu, který se nedá Vzít zpět, &atimco ^^sl Blov se
d' lehce_pfevrátit, j! to ona, kdo ř!ká: . nic se neděje, všechno bude
zase jak bylo. A je. I ,1atonov, ironik, intelektuil a _ jakl takl
vzdělanec, ělověk, který se !irl vlastní praní jako učitel a tia morál
ně pf-evyšuJe ostatní, milenec majitelky statku, bývalý milenec její
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2
ana^cb7 úapliJII ^^del hloupuuEk41 ale
Sil^ŮQ^ tento ^Platonoy^
kter.f rosahráYá ^hru t^^ ho •• citi na4 •pul^^wáti a ^bl4^w Y at
..padn^ • ob^^d . nepravosti, \a •• ^^tte J^» alabl .
nrr/ ěloYěk. Neat dob^rfa učitel.., ate^ju j^»
bratr a^ni 4ob^r1JI
doktore^
to j.. Jejich spoleě^wk, role a mikali poa^^d, ^rotole
takorl lid4 nedoká!i bft t nič^ úplně,
v práci
liwti ami
t lásce. Platonov •přece lenatt% o^da!t.ne stou mile^nku statkáf-ku,
skoro by oe ^kvO.li llt'JIU napro-nlala u. hohot'1lo Po^dyriJe, khorf ú
za^ff^dt •'^"Ytmi puězi}Ílechtick4 aidl.o. O^da!t.ne ji, prótole to, oo ohoe,
m.O!e Yldyckymít. .Po^dyrij chce ^natomon zabit, kdyl •• pro^&rac.Ut I^
on je dlouholetýll raudě^n1a ailencUL jeho ^Lúky, ale . Jlaetane se saae aic.
Sofie t n^^čí PlatonoTa prohlédne, vidí fale^šnt !ivot, kterj veda po
boku d^&moerovaného ilechtice, nevlas^^ho a^yna etatkáfdy, y aol>i
urld:! znovu ono di^čátko, kteri kdyai ^Platonova milOYalo a chce •• ttam
vrátit, kdyl poslepu ae nt.a!e^n_taa ruka., nabizi Platonowri., le a
uhoho, opustí ■anlela, kterého pf-edtim &blbla ideily ^^aatpao^ a al^
truismu, chce a Platonovea !!t •▼ lúce, ^chudobě a pracovat^, a on se
&at:úa dobývi samče^n;ai dTef-mi do doJm, kde spi j9ho le.. Sáše^M.
Potfoebuje se u IÚ o^^^dt, dTafe ^^azí,(Proto!e musí mít ke SY^m
hoři publikumikum
běh' po óoaě a kf-ič:!1 Js^ ^nula, u! nikdy Diěú
ji^ui- nebuav., vie^ohno jsa
a prohrál., a kdy! nena^chází S"^aku,
ke kt.er, by se mohl pf-i^^aut, na její aěkk' hvoál. se ^^^^at, kdyl
Tzbudí a omás:! ji.a &v' -ut.rp^d^, utiti k f-ece, kde skoě! do
aělk' vody. Meutop! se, jen ee udeM a je •za^ránen^ evou milující
a horouuci SáěeĎkou, která je jed^iná čistá, proto!e hloupá a nevědouci,
nai^nd, ho^neat použitelná do ^hry. Platonov je oěetfen jako »al*
clitl a oliven jejimi opraTdo^^Á elzami, ^&e^u ai svého miloYan'1lo
atho^mu gkoro náloži ne géda a ^Yyneee ho s vody^ Zpackal i eebevraldu
• lGir, ae tečy zpátky do svého fivota, ztroskotady a sschohráaěnf, 5ft
aa4 •ebou pláče a bude dál na sTětl ^snad jen proto, c,by ho Sáěeňka,
t;twu nechce, protole ona t.ou!í jen po spof-á^danáa ^Jl&n!els^bi6 l!votě,
-1:c jinéhho nea, a rl to, mohla někoho milovat a mít iluzi &tulného
^--•lakébo fivota. Věechno budo jak bylo. Sofie se ^ro.cí he riéau
SVhorl, který dal sapfQmout a e ^nikol^ika k^ctry chtěl ..vfdy od.Jet.
ocl an neYěrn, feny, kdyl ji na!aral Y u^raěi Platonova, al^ uaaul
y ^ko!ife bez koni, kde ho mochte! Scria a pf-ivine se k němu, protoho Ji
mikčo neeheea Oo br dělal a dy^^Taěkou pravdy, EpraTe^dlivoatl
a patce, kter4 !ije na cizi á!etT
hld' s postaT ve ri^ro roz^^ila ayou roll.. ^^c1 ee t ro^zboduJ(^cta otnat^U:u sptQ, neudělá 0118Jl ^krok 4o priat:,,,
^ala3 b7 aobla
u^upi\ anj^ lint.^ ^rte
amt, toulit. po aiJak^
^ai^lait.,
lY^inll a pf-..atclěon\ t.7 ^^h' a s^u
o ^^lleú praWi eY,ho

^ani

aa

^tak'

••ho
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linta. •lo •• 11Pta, Yle^mo J^ ^au J^ako IQrlo. ^^do aepo^tf&
B^a.,,ú
^n-ac1 •• do bes^pe!t a^ku, uspoko^uiůkYerlllant.atri, i4eologi.a, ^TTYOl^noat.i a p/^v nad t.^^ ás jaDll llechtiooY4-,
t^eq Dloo lepi!bo nel oat.a^tni. Vrací •• do ^bod.láni wléll.at alao, oo a
onikq neud.il.á, al^ nepl'i^»ti ai to, ^rotol^ b7 Jinek J^w liTOt
ztratil ul tpl.ně napětí. ta^^e
i kdyl ^uaěll.
Tee^nagefi během pfed.st.aYen:! od^^sali a saae pM.^ch.úell 1 •Id Ji.a
b7lo lpataS, ale ne^ t'i^lau, al.es ^^^ěrn^M polit.i *1 alkohol, kt^erl
wwP;m Ya^nul 4118nou ataousrérou
n^roSndoo diY^u* J)6oho4ci s^^Ä«
Molú tem by^ ještě nakolik lid!, kte^rýa by ae ohtllo po rossnemd
&atleakat, ale stydlli •• prot.o!« Tědill 1 le
co aa.ji ti 11a pU'tni 1
pJi oni
Bere^ck4 Tjkkorq by^ tak sk'Yělé, £• •• nedají aroYDat a 1^^^
kt.ert
11 nás nebo^ kt^er4 k
pfichásejt o4J^ilm4 ••
s^^^nifí. latá!
ae ntahuje na Obl^UTa a na Vracet leat ^ni
se liTOta Dost.ojevskébo.
filn jsaa ri.děli t poětu e^edlů., 11a
jaae byli U-i. A t.o TAe^ohno sa sta^rou cenu čt.Ji' a pěti ko^run.
A lid, aatá stojí fronty na cba^trnl Tfbl^^l.llů ú^^nich ^^^ukci

•^^kt^Ul'II,

ho-'^

•t.o,

^aké^.

^na

..

v

a ^wdí na ně u dYojn'8o1m, nebo trojn,so^^^tupn4. Xer^t jaa^\ll
J^ to protas*^bo ul zblbělost publ.ika, lcteré nechce ridět. ni, • ě—
a^u.o je, ale t.ou!i •• obklopit na dvě
illu.Eí a a^aaa aebe do niě^w
ne&a^taho'Yat. A to ul el.yěia o da1š!a prj dobrá aoYět.aká fi^lmu Pět.
veíera.
fcak' běhév, nakde po př^edlaěst!ch.

Eda Kri
seová
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Další příběh osočení
- Minule jsem""ta psal.o htstor!cké nove.;e E.Petrové Královská
paštika a nazval svoa.. úyakll.:Pf fbak.^ osočení M9del9v(?Bt. této novely
pou.kazuje k odvěké_me9hanice osočC?v^f, a . . tu,si
můžeme názorně
ověřit_jaksi přímo v životě. Mladý, ,dvaatřicetiletý literární kri. tik Jan Lukeš. vydal v Mladé frontě ^ihu.Prozaická s_k11tečnost a s
naivitoll mladického nadšeníji_nabídl veřejnosti jako podnět k po
lemice, k překonání .myšlenkové a, umělecké stagnace,, kterou kolem
sebe konstatuje. Uvěř;l vý;vám,.. že p9v;naostí kritiky., je podněcovat,
znepokojovat, odvážně. zasakovat.. do vývoje,. jenže neu.yážil, jak jsou
tyto nesčetněkrát opakované, výzvy v+astně míněny. A._ tak jsme znovu.
svědky té historie staré,. staré: zástu.p •bdistů^ spustil palbll ze
spolehlivého krytu na snadný cíl. Josef :Peterka v Tv9rbě č.44
/"Kniha vážných rozporů,t{alešných,ných9d!sek^/ a ovšemže Vítězslav
Rzou.nek v Rlldém. práva. z 20.1i. /•Zá+oha na poqemiku?•/ napadli Lu
keše osvědčeným způsobem: nepfijali nabídk11,věcné diskllse, nevyvra
cejí kritikovy analýzy a zá,věry, domýšlejí_si,co je za nimi, hleda
jí skryté p9touchlosti a jako. ohaři.jdcu_po stopách nebezpečné.di
verge, kteroll tu.ší v,kritikově bezelstné.oteyřenosti, s níž se do
týká některých tabu. Nepotřebují.důkazy,viny, jim sta9í jisté..ná
znaky, podezření, jak to k metodě osoče.nípatří.
Vši{!lllěme,si.tedy nejprve,knil;ly,.která zavdala podnět k další
kultiirněpolitické kampani, a pak.teprve způsobU, jímž je vedena.
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Jan Lu.keš se ve syé stu.dii věnuje výhradně mladé tvorbě a hledá_ ''generační žiyotní pocit^ těch,_kdo vstllpovali,do literatury v
70. letech anebo_k němu přispívali, byl;...tiž publikovali dříve. Všímá
si jak prózy, tak poezie a dok<?.nce i té, která se_obvykle dává
spíš do uvozovek, totiž písňových te;tů, nebol; právě ty podle jeho
přesvědčení mají schopnost •autenticky reflektovat realitu, sebe
sama i. svou generaci". /Proto prý taky nacházejí u mladých lidí
ohlas, s .nímž.. se. tištěná poezie. nemůže , vůbec srovnávat/. O. tvůr
cích pfedešlé generace se Lu.keš. zmiňuje jen okrajově, tam, kde mladoll literattirll evidentně., pylivnili,. což se týká napf^ Párala, Hra
bala, Kainara a zvláště_ předčasně. zemřelého básníka V.Hraběte.
Toto tematické.vymezení vychází.-_ jistě.d9et automaticky —
z oné atmosféry, v níž se od sebe_ pfíkře a. se záměrnou absollltizací
oddělila proklínaná, zmatená léta 6Ó. a zcela už ideově obrozená
léta 70. Lukeš. se_ pfitom_ odvoláyá a, ylastně navazuje_ .na knihu. Jaro
míra. Pelce Nový oPsah /1977/, jenž shledáyal. rovněž příznaky "novosti^ v literatuře z počátku 70. let. Toto bezděčně přijaté rozme-
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zí dvou. za sebou. jdou.cích. desetiletí_ by našemu. ,autorovi jistě nikdo
nevytýkal, zplodily ho přece oficiální. ideologické a propagandistic
ké zdroje, jenže to by musel podle zavedeného_ritu přitakávat a la
dit svůj hlas opatrnicky tak, aby, se v nadšeném sboru. velebitelů
statu. quo nijak neodlišoval. A to on ku.podivu. a ovšemže ke své škcdě neudělal.
Těžko mit autorovi knížky za zlé, že se jen v nepatrných zmín
kách či spíš narážkách dotýká tak důležitého, faktu, jako je vývojová
kontinuita literatury či právě její zpfetrhání. Z dobrých důvodů se
vyhýbá nebezpečí, jež číhá za hradbou. mlčení o uměleckých vrchol
cích minulého období. Poctivě se k tomu. přiznává - s lítostí, jak
praví — , neboli podle něho, vyrovnat se cestou. dílčích analýz tvůrčí
ho přínosu. jednotlivých osobností, s 60. léty je nezbytné. Vsku.tku.,
těžko mu. to mít za zlé, když i tenhle přirozený a samozřejmý požada
vek každého, seriózního zkoumání literatury doslova rozběs;tůl strážce
ideové jednošlitosti kulturní fronty.
Mladý kritik se přitom zapřísahá, že pracu.je jen s těmi krité
rii hodnocení, jež ."skýtá metoda materialistickodialektivké analýzy^
a touží najít u. mladých spisovatelů •syntetickou. výpověa. o světě^,
což podle něho předpokládá 11vsku.tku. aktivní, dialektický vztah ke
skutečnosti^. Vyzývá napořád své generační druhy, aby měli odvahu.^fc
. jít do samého středu. reality, aby zachycovali to, co je v ní ještě
živé a neustálené, a vůbec. jeho pohled na literaturu chce být přede
vším pohledem. na život. Zní to všechno dost známě, ba až banálně, a
pro kritika, jenž tak horlí pro postoj bez pověr a iluzí /název jed
né kapitoly/, pro osobně zainteresoya.né,_ aktivní úsilí, •v němž oh—
, led na vlastní osobu.. hraje roli až. poslední^, je dost. povážlivé, napíše-li, že čtenář a •často
kritik nemůže vždy. bezpečně u.rčit,
zda je jejich /tj. tvůrců 60.let/ odmlčení následkem tvůrčí krize,
do které se dostali, anebo zda tu. vice hrají roli důvody mimoliterární^. Tady u.ž se opatrnost zvrhla v pokrytectví, ovládající celou.
dobře zavedenou. spisovatelskou. obec. A tato kamu.fláž sku.tečnosti ee
. vine. vlastně. celou. knížkou., náš_ autor., se. prostě tváří, že neví o ze
mětřesení, které, postihlo českou._ ku.ltpo roce 1938, že se nepro
padly; do neexistence její velké. osobnosti. Přistou.pil pros tě —chtě
nechte- na smlu.venou. hru. předstírání, jenže e malým Úspěchem. Tato
hra má. totiž pro toho, kdo_ během. ní /c:;.h9e přWato vydobýt ze skuteč
nosti aspoň zrnko p!avdy, nesmírná rizika:_ bude obviněn, že se nepřetvařuje, dost. a náležitě.
Ale J.Lo.keš neměl na výbě1i.'efa1Y\fhtěl uplatnit’ svou překypují
cí touhu. u.dělat. něco e nynější --—•, napraVit cosi, pohnout s

~3

krizovým stavem, se, stagnací, o níž si, štěbetají vrabci na střeše,
dát impuls k myšleakoyému. oživení, a, proto. se pustil do boje s ote
vřeným hledím a záměrně, dokonce do textu, vložil "řadu, skrytých i o
tevřených polemických invektiv", nebol v polemice je podle něho ukry
to nejpřitažlivější koření kritiky a "trvalý zdroj pohybu myšlenek
jako nejlepší. záruka proti umělecké a kritické stagnaci". Byl dokon
ce tak zpozdilý a neopatrný, že se nejen. nevyhýbal střetnutím s ná
zory oficiálů, kteří co nejhlučněji přesvědčují svět, že nahý král
má na sobě skvostné šaty, on je přímo_ vyhledává, takže si u J.Pete^
ky, V.Rzounka, R.Hrzalové, Št.Vlašína, M.Blahynky apod. přímo kole
doval o ránu mezi oči.
Lukeš formuluje své výhrady vůči tvorbě 70. let velmi vyhroce
ně, netaktizuje, neuhýbá, naopak, střílí někdy jen od boku, ale.vždy
s bezprostředností, která nemůže nepůsobit sympaticky na nezaujatého
pozorovatele. V obecné rovině nachází u .IIllobých příslušníků své ge
nerace /tohle ohražení "u mnohých", "někteří" atd. důsledně dodržu
je, to už se naučil nebo mu to poradili v. redakci/názorovou indiferenci, morální a citovou lhostejnost a všeobecný konformismus ve
stylu "nehas, co tě nepálí". V poezii shledává u dnešních třicátníků
podivné lamenty nad uplynulým mládím a zklamání ze světa dospělých
a na rozdíl od M.Blahynky, který viděl poslání této poezie v posel
ství radosti /!/, cítí v ní_přimísenu nejednu kapku hořké životní de
ziluze a skepsi, která prý pramení z pocitu bezmoci změnit svět,jenž
zraňuje přímočaré mládí některými svými neduhy, například šířícím
se kariérismem, bezohlednou honbou za ziskem či vzestupem maloměšiáckých manýr v mezilidských vztazích. Tady se náš kritik věnuje
vlivu, který podle něho měl na mladé básníky V.Hrabě, lépe řečeno
nemá na mysli aňi tak přímý vliv jako spíš typologickou shodu, vyvo
lanou obdobným životním pocitem hořké osamocenosti.
Próza je v knize rozdělena na dva Úseky: na prózu venkovskou a
na prózu s tématikou člověka uprostřed pracovního procesu v průmys
lovém prostředí. Práce a vztah k ní má totiž podle autora.fandamentální význam pro vytváření a zpětné proyěřování základních etických
hodnot a norem. Ani tady nejsoll jeho nálezky nijak milosrdné. Lyrizace prózy /J„Medek/ má pddobu dosti trietní: "stává se zástěrkou
myšlenkové chlldoby"; u Kostrhuna a Caiee řekl nahlas /po V.Novotném,
jenž to kdysi napsal. v Literárním měsíčníku/, že bez Jana Procházky
by tyto romány stěží našly syou příznačnou stylistickou, polohu. U tzv.
severočeské školy_se.ovšem nejvíc,věnuje J.tvejdovi a taky tomu dá p^
řád.noll herd11 do zad, aby. se nad svou tvorbou zamyslil: "Jde o to, že
nemůže dostatečně plnit své avantgardní společenské funkce taková
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literatura, která . teprve_mu.sí,v_ nekonečných,variantách přesvědčovat
sebe sama,-že charakter a morálka.váží.víc než moc, sláva a z!sk,
a to ještě s.vnitřní přesvědčivostí^značně povážlivou, místo aby u—
sil9vala o podchycení co nejširších.společenských kořenů jevů, po
pisovaných doposud. převážně jenom jako.kosmetické vady jednotlivců".
Tady chce ovšem náš kritik na romanopisci něco, o čem sám ví, že je
za danéllo.stavu. sotva možné. Ale on z takových. náro í^^ch stanovisek
vychází.v_celé knize,i tady se,tváří v,du.chu.,přijaté hry, že.mimoliterární překážky_neexistují a ptéduje pro tvořivost, jež má svatou.
povinnost chránit socialistickou. společnost.před ochromením a mrav
ní degenerací.
Jiným autorem, u. něhož.nachází Lu.keš vyřčenďpocit své genera
ce, je Petr Hájek. Ten •citlivě podchycuje četné příz.1:1$čné rjSY čes
ké epolečnosti_sedmdesátých let, jako. je bu.jení.knnzu.mnftn maloměšiáctví na nejvyšší úrovni či_sílící zesnobštění a zplošiování živo
ta určité části// mládeže, nevyužívá jich však zatím k širší spo
lečenské analýze, k hledání zdrojů celospolečenské nákazy^. Zase
tedy stejný.obraz a stejný požadavek: spisovatel nejde ke zdrojům
nákazy, kterou.. vidí, a kritik_je s tím nespokojen^
.Lukeš prostě komstatu.je u většiny.mladých prozaiků_u.lpjvání
na povrchu. jevů, ukýbání.před.problémy, nechui pálit si prsty anebo
jen •zatímní neschopnost proniknou.t k podstatě^, ale také pragma
tický kalkul •s povr9hní a bezzubou ,angažovaností^-a ,státotvoi.ností\ _jež.nikoho nevzruší a nikohos e nedotkae^, což je pro něj
ovšem důkazem falešného vztahu k realitě dneška. A kritik k tomu
nabádavě dodává.lpl., aby.bylo.. jasno:. •Chápat, svět i realita.^^,bez poyěr a iluzí^ neznamená chápat. je objektivisticky nezúčastněně: nomít iluze neznamená nemít ideály. Naopak, právě o tyto ideály jde
při hledání nových východisek ••••
Jak vidět, Lu.kešovy kritické výpady jsou. inspirovány potřebou
mít v literatuře zachycen pravdivý obraz života, jeho patos je ne
sen tou.hou ozdravit.vztah mezi slovem a objektem, odstranit faleš
né mýty a podívat se na_náš ošuntělý svět hrdinským zrakem. Přizná
vá tedy ....Ludvíku. Němcovi./za .c.oyeiu. Nejhlasitější srdce ve městě/,
že zaznamenal s dost ojedinělou. odvahou některé ožehavé dobové bo
lesti, že.se například nezalekl tématu emigrace či mravní a_politioké dvojtvářnosti dnešních Úspěšných mu.žů, ale hned vzápětí mu.sí i
tady mít. výhrady: • • ••člověk se však neubrání pocitu., že je to jak
si odvaha v u.vozovkách, když_na jedné straně se s těmito skutečnost
mi všichni téměř den.ně v praxi střetáváme, a na druhé'straně víme,
že jejich zobrazení není v poslední instanci tak docela závislé
-
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jen na autorově vůli.^ To už je ovšem. skoro prostořekost. Ale ku
podivu, takových míst se jeho oponenti ani netknou! Museli by ter
tiž takříkajíc a barvou yen, leccos provětrat, a to se jim nechce.
/Kupodivu tolerantní je náš kritik k tvorbě Alžběty Šerberové,
jejíž prózy a zvláště román Ptáci na zemi a ryby ve vodách označůje
za jednu •z umělecky nejpůsobivějších a niterně nejbolestnějších
reakcí na známky odcizování v mezilidských vztazích české společ
nosti sedmdesátých let"/.
*
Snad už dost jasně. vystupuje_ obrys kritikova naivně nadšeného
socialistického postoje a jeho. teoretické základny: chápe vztah li
teratury a společnosti lineárně, spisovatel je mu. zobrazovatelem,
objevuje pokřiveniny ve společnosti, tlumočí její tendence, odkrluje rozpory, čímž přispívá k jejich řešeni a Účastní se tak jejího
pokrokového směřování. Když už odhlédneme od toho, že tato koncepce
je nutně spjata s politickým hlediskem, které není s to postihnout
hlavní sféru. u.mění - sféru. hu.u.manismu /a proto se rozpětí její hod
notové mravní stupnice pohybu.je_ mezi •kladným^ a •záporným^ hrdi
nou. jako zosobniteli sociálních pólů dobra a zla/, musíme se jen s
Údiyem pozastavit nad kritikovou. nepoučitelnou. vírou.: kdy vlastně
socialistická literatura během svého porevolučního vývoje plnila
tu.to ušlechtile preventivní. frakci ochránce etického zdraví a stráž
ce čistoty socialistického ideálu. svobody_ člověka, spravedlnosti,
pravdy, zkrátka. lidskosti? /Jak je_ tomu. dávno, co Rudé právo odsou
dilo v jedné z četných kultu.rně-politických kampaní stali J.Janů o
hygienické_ funkci u.mění_?/o S kratičkou, výjimhoi pokusů v proskribov^kých 60. letech nebyla sociaiistická literatura dnkdy s to tu.to
Úlohu. hrát, na všechny odchylky od hlásaných ideálů mohla poukázat
vždycky až ex post, nebol. právě platforma, z níž nás kritik vychá
zí, je přísně svázána s ideologickým hodnocením a to je ovšem zá
vislé na právě převládajícím politickém povětří. Takto chápaná li
teratura se nemůže emancipovat pro to, co na ní mladý kritik poža
duje proto, že. slouží a. zhu.sta. jen spíš poslu.hu.je dobově podmíně
ným a přísně střeženým, konvencím.
Sku.tečně_ velká literatura. přece. není jen zobrazovatelem života,
originální umělec. projektu.je svým, dílem_svůj vlastní. svět, svůj ni
terný řád lidskosti, evoc. vizi. du.chovní a citová velikosti člověka,
jeho hledání sebe, sama. Jen. odbočkou... pou.kazu.ju. na to, že sovětská
próza , se_ v četných představitelích onoho, ideologicky úzkoprsého po
jetí zbavuje, a že, u takového. Raspu.tina^ Těndrjakova, Bělova a napo
sledy třebas i v Ajlimatovově Stanici_Bouřné_ nevystačíme s metrem
"kladnosti^ či , "zápornosti^ postav, jejich hrdinové jsou, ztělesně-
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ním rozporuplného, tragického. lidství, neustále, ohrožovaného, ztrá
tou dějinných sou.vislostí, jež jed.^.é. isOu s_ ,to_.garántovat poměrnou.
pevnost, morálních společenských, zákonitostí a. zabezpečit člověku. vě
domí jeho důstojnosti jako jednomu.. z nekonečného článku. pohybu, od
chaosu.. k zákonnosti, od zvlčilosti k toleranci, od nevědomosti k
pochopení světa kolem něho a svého místa v něm, svého osu.du..
J. Lukeš přistoupil nejen na hru., předstírání, ale i na základní
pojetí literatury jako svébytné sice, ale', přece jen. bezpečně ovláda
né "páky" v sou.stavě ideologického. řízení společnosti, má pro tvorbu.
. svých vrstevníků přímočaré měřítko, jímž poměřuje, jak zdařile tlu.močí to, co je zřejmé každému. normálně vidou.címu. a chce na ní, aby
šla nad to, aby byla jaksi bystrozraká a viděla. hlou.b. To je hezké.
Jenže tady už se dostal na Území ze všech stran zaminované, po němž
se mohou. pohybovat. jen. dobře ! této roli vycvičení ideologičtí opatrníci. Prostořeký, bezohled,rrl u.ptí^ký kritik tedy musel v každém
případě šlápnout na .nastraženou minu., která jeho dobře míněné dílo
rozmetala jako cosi cizorodého a - jak zní cznačéní dosti staré —
pomlouvačného.
XXX

Už v doslovu. ke knize se od ní její lektor M.Blahynka značně
distancoval, hlavně proto, že prý nepřihlíží dost pozorně k momentům
kontinuity, jež se staly v ?O.letech výz.načným rysem literatury,
"v níž měla spoluprice generací vrch nad generačními rozpory a v níž
se právě díky pospalité práci autorů starších a mladších podařilo
překonat kriZi z konce let šedesátých". /Dodávám jen, že Lu.keš nikde
o generačních rozporech nemluví/. Nicméně i Blahynka považuje knihu.
aspoň za "zálohu. pro polemiku.". Ale toto ohražení bylo příliš mírné.
V.Rzounek jako mlu.včí ideologického centra u.soudil, Je neměla vůbec
vyjít, není nad. ní o čem 4iskutovat, o čem polemizovat, všechno je
jasné, na svých místech a kritikovy poku.sy navázat jakýsi dialog o
současném stavu. odsunul do říše snů. Ještě vyčinil druhému lektorovi
Fr.Buriánkovi a u.dělal nad knihou velký otazník a pak vykřičník,
vyjádřil totiž údiv nad tím, že.vůbec vyšla, nad tou. drzostí mít
jiný než oficiální názor a pak nezapomněl na výstraha všem dalším
potenciálním pošetilcům mezi mladon generací, aby jim zašla podobná
chu.t znepokojovat pospolitoll práci všech poctivých atd. atd. Ti mla
dí mají totiž zřejmě vůbec jiné představy o literární a životní mo
rálce, jak to dokládají Lukešovy rozbory a koneckonců i sám fakt,
že se kniha objevila., •Oni __ se jim zkazí," řekl kdysi L. Vaculík nad
prvními mladými.^ochotníky^po roce 1968. Zřejmě už od toho není moc

daleko.
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V poznámkovém aparátu doložil J.L^eš,citací veršů z let 60.
a 70., že J.Peterka udělal_ve své poezii to,.co kdysi u I.Skály ozna
čil _M.Ku.ndera slovy "vyskočil sám_ze seOe^. Ve své polemice se ovšem
Peteřka nepřizná.k tomu., že v.LukešovA knize taky nějak figu.IUje

jako příklad nepříliš povzbudivý a tvámí se jaksi nadosobně, což
znamená, že nemusí vybírat sl9va a dodržovat pravidla slušného sou
boje •. Podle něho.je_Lukešova kniha_ •pubertální hanopis s politicky
potměšilým půdorysem^, její.autor •ve svém fanatismu. zapadá až do
bláta skupinového sektářství/!/, jestliže nepokrytě míří k atomiza
ci a pluralistickému. rozkladu. sou.časné literatu.ry/?/, jestliže pod
hlavičkou. kritiky mladých napadá hlavní linii i program české litera
tury 70.let\ Jak je.ten sloTník a žonglérství ambiciózního básní
ka cítit zatuchlinou. dogmatických výpadů z 50. let! 1 jazyk ho taky
zradil! Tehdejší postoje, tehdejší názorové schéma a celý mechanismu.s obviňován! z ideologi9kých hříchů jsou totiž zcela totožné s těh
mi dnešními. Všechno_se vrátilo na kru.hy své, situ.ace kultu.rních
.
pogromů se opaku.jí pouze v mírných obměnách, a jen ty cifry u. u.rčení let jsou jiné^
. . U takového způsobu. polemiky nezáleží na přesné a věcné argu.mentaci, ale na břesknosti_sl9v. V tom halasu. rozhořčený polemik ani
nepozoru.je, že si prmtiře9í. Odvolává se například na I.Skálu., jenž
prý v článku Oč se přeme /z_r.196?.I akázal, že kulatý pojem au.tenticity, s nímž operuje i Lu.keš, "pojme vše a nic a je často diploma_tickým ekvivalentem apolitičnosti^. Ale o pár odstavečků dál se ve
hementně hlásí jako,básník k."válkovské au.tenticitě^•••.Peterka
chce však Lukeše přist^anou.t nejen u._politických potměšilostí, ale
zasáhnout ho jaksi.v jeho,filozofických základech, odhalit jeho
světonázoroyé ledví: Lu.keš prý tlojímá životní.sku.tečnost v duchu
•dialektiky konkrétního^ jako prozaickou. každodennost, "v níž vyhasl
dějinný rozměr^. Kde se tu najednou. vzala, byt takhle zpotvořeni poQhopená,Kosík.ova kniha?To. zřejmě z p9zad!.pošeptal básníkovi nacdo
filozoficky ctiiádostivý,+eč neu.spěvší jako filozof,aby.náš polemik
mohl, u.zavřít svá-, obvinění -*na,, úr9ynž\ totiž p9ložením su.gestivní o• tázky,jak se v.takových případech dělává /stejně to.ovšem u.dělal v zá
věru. svého.článku. •i.Y,Rzou.nek,je to_prostě !šechno podle jednoho oe
. vědčeného mu.stru/:. •A tak,, tedy nezbývá_ než Janu Lukešovi položit otáz
ku., co mysií onou. __ ,vě9í, o. kterou. běž!*.Nebol;. jeho spis nepřesvědčil,
že.nám^be!í ani,o.tytéž věci, áni o,tytéž ideály, ani, o tutéž život
ní realitu..^ /Citát je,prosím přesný,, ta jazyková stvůra vyšla z
_ dílay l?ásn,íkovy(.
V.takto formulované otázce je už implicite obsažena odpověa,

8

t9tiž že_Lu.kešovi běží.o,ntC?o„jinéJ:?.o než •nah"' patrně o něco ne
zroyna„ ide ologicky, počestnéhC?, ,, má.zfejmě jiné, ideály, patrně prbtisocialistické.a rozhodně protireálněsocialistické^. To postačí, aby
protivník byl zdiekreditován. Většina přijme. náznaky viny za proká
zanou vinu., jak to v každém příběhu. osočení je pravidlem.
Oheáhlý článek V.Rzounka je pokud možno ještě víc nesen du.chem
minulosti. Tento velikán dnešní literární vědy a kritikyC,jenž se
jím stal přesně podle Cincibuchových veršů: •dosáhnout cíle první
můžeš i .tak,/ že znemožníš cestu. ostatnímY se ani nenamáhá, aby
cokoli z Lukešovy knihy vyvrátil. stejně jako Peterka vypálí na ne

bohého mladíka hned z nejtěžšího kalibru.: obviní ho z politického
opozičnictví, neboli prý(jeho stanovisku. k 60. létům "je odmítnut
proces konzolidace socialistické literatury ra. počátku. sedmdesátých
let^. Jak k tomuhle nebezpečnému. ortelu Rzou.nek došel? Prostě jen

ocitoval jako argument tento text knihy — opisu.ju. ho z RP: •Zatímco
•••literatuře padesátých let byla dána možnost plynulého sebepřekonání, jehož plodem se stala v šedesátých léteckr^řada vrcholných
děl /neuvádí ovšem, koho myslí — V.R./, nebyla stejná možnost dána
literatu.ře let šedesátých, kterou politický vývoj znehybnil v ustr

nulém gestu., z něhož jako by nebylo východiska.^ Rzollll.ek umí tu. hru
ták
předstírání dokonale, že pro něj prostě není vůbec pravda, že li
teratuře 60. let nebyla dána možnost sebepřekonání, nikdo přece

nikoho nevyobcovával, nebyli umlčeni tvůrci na_vrcholu. stých umělec
kých možností, a basta. Kdo si myslí něco jiného, je odpadlík od

víry pravé a podle toho se s ním zat9čí!

Z . tohohle osočení vysoce_postaveným "bdistouh v jisté situaci
nevyvázne ani protřený matador, natož začínající kritik.

Tam, kde jsou v.knize jisté závěry; postaví proti nim Rzounek
závěry jiného kritika otištěné v Rudém. právu, jež jsou. už tím pro
něj směrodatné; po tom, kdo z těch dvou má pravdu či je blíž prav

dě, vůbec nepátráo Tam, kde Luheš vytýká Kostrhunovi u.měleckou. nepřesvědčivost, převypráyí Rzou.nek obsah románů, aby doložil, jak

jsou významné — ideologicky. U mladého kritika vyciiu.jete v jeho
zápalu. jistou. bolest, to, proti, čemu. brojí, zřejmě ctí 1 s těmi ne

dostatky, jenže, by_ je chtěl prostě odstranit. Ze Rzounka zrovna trye-

ká běhorovnost.ke všemu., co kritika rozdírá, vůbec ee nemíní jeho
záyěry zabývat. Má jedinou. obavu: jen_'aby: se nic nepohhu.lo, aby
stojaté vody, dál hnily, protože, jinak by se •nám^ mohla opakovat
ta strašliyá léta,. kdý vi diskusi musei každý sám, za sebe prokázat,
zač: stojí. a mohl, se prosadit. jen. kvalitní uměle ckou. či. vědeckou
či kritickou. prací. Něco takového je pro lidi jemu podobné něco
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jnko. nopní, mtoa, která, jim, nedovolí. kliflfě spát.
Rzounek. si doPře, osvojil, jnko. polemik, jediné. spásné pravidlo
těch,. kdo. se nebijí za; sebe. a své fázpry, ale za cosi "vyššího",.
nadosobního, co. je. taky, chrání před, odplatou_ repliky: nebojuje pro
ti silným stránkám Lukešovy knihy, aby vyyrátil její pádné argu.men—
ty, nepotírá jeho případné omyly se. záměrem vzít jim působivost svo
du pro jiné; nikoli, podle., řádu vedení bit!3v vyráží směrem, kde je
odpůrce. nejzraniteíhější, nebol mu. ani. nejde o názorové střetnutí,
nejde mu o to, aby na bitevním poli polemiky zůstaly pobité nespráv
né ideje, ale mrtvola.- politicky odstřelený odpůrce. Působivost
amylných" názorů, které přece k polemice vedly, zůstane ovšem v tom
případě nedotčena, protože o ně polemika. ani nezavadila, ale hlavní
ho. Účelu bylo. dosaženo: byl odrovnán odpůrce a zastrašen případný
další zoufalý odvážlivec, který by mohl. brát, vážně svou Úlohu socia
listického kritika, toužícího po nápravě.
XXX

Z obou povýšeností překypujících polemik čiší Mahony jejich eíl:
nep!ipustit diskusi o skutečném stavu věcí v literatuře a přes ni o
životě a hlavně zabránit za , každou cenu. každému pokusu_ zamyslet se
nad kontinuitou 60. a 70. let, nad skutečným uměleckým přínosem těch!
kdo byli umlčeni. J.Lnkeš s odvahou a naivitou svého věku se chtěl
podívat pracdě do očí a vyvodit z ní závěry. Ale dobrá vBle přece
nikdy. neuchránila v této společnosti nikoho, kdo zatoužil po změně
"od kořene^. Ai se sebevíc zaklínal poctivou snahou pomoci, byl ob
viněn z kacířství a promptně mu byly nkázány"nástroje^ pro kacíře
uchystané^^ Všechno se to opakuje s tak nepatrnými obměnami, že ani
pro toho třetího, který to pozoruje ze strany a měl by se tedy iii t>

to není žádná velká zábavao Příběh
Útěšně než v literatuře — ovšemže,
takže se asi sotva najde šlechetný
čeného nasadil vlastní kůži jako v
Smutno je na světě,_pánové^^

osočení žel končí v životě mene
v próze se vskutku nebydlí —
a obětavý přítel, jenž by za oso
Královské paštice doktor.
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Rád čítám knihy a hry, na které jsem přísahal pfed nějakými
pstnáctl nebo dvaceti roky. Nejsou to setkání vfdycky pfíjemná,
Fale zato téměf pokaždé užitečná a poučná.
Malnulf týden jsem šel znovu •na Černého Petra. Dávali ho v pre
miérovém kini a dělali mu dokonce reklamu, Bylo vyprodáno, v sále
převládalo miadé publikum, dobře se bavilo a já rovněž.
Petrovi, jeho kamarádce Pavle a panu Pucholtovi, který neodo
latelně hrál zednického učně a volal své nsleduj mě!fl, je dnes
málem tolik, jako tenkrát tatínkovi, co ho na plátně představo
val pan Vostrčil. bas je neúprosný. Nedávno si mi bývalý rockový
pr-rutopník z počátků šedesátých let posteskl, s jakou úzkostí o
čekává dceru z diskotéky a jak se musí ovládat, aby neztropil
scénu zakončenou kázáním. Podezírám ho, že se ovládá špatně.
Vždy\ 1 mně se některé věci jeví jinak. Také na černém Fetrovi.
Tenkrát jsem obdivoval režisérovu práci s prodlevou, která vná_šela do dialogů autentickou atmosféru trapnosti a neporozumění.
Dnes mi některé prodlevy připadaly přece jen trochu dlouhé. Pa
tos generační polemiky' zeslábl, pokud se vůbec nevytratil. Krea
ci pana Vostrčila miluju sice stále, ale jeho otcovský ubu.ismus
dostal spodní tón zoufale umanuté starosti o syna. Nesmál jsem
se mu s takovým nadhledem jako mí sousedé a sousedky. I Petr byl
trochu jiný. V roce premiéry jsem v něm viděl obět poměrů. Jen
jejich vinou byl takový bezradný a ztracený, protófe co si měl
vlastně počít? TeA se jeho portrét zpsychologizoval. Ten rozto
milý chlapec je přece syn svého otce. Nevypěstoval si svůj infan
tilní životní postoj sám, ale už je v jeho zajetí, Za dvacet let
bude otcem šestnáctiletého mladého mu!e. Jakým otcem a jakého mu
že?
Neviděl jsem Let nad kukaččím ^hnízdem, ale myslím, že rozumím
pohnutce, která vedla lc r^omámi Kena Keseye jako k předloze. Přes
ná tragikomická charakterokresba byla Formanovi vlastní od začát
ku stejnl jako ryze filmová feč, Stačilo, aby potkal své lidi a
svňj pfíběh, jako básníci potkávají básně,
Z^krátlca:.Zajděte si na Černého^Petra, je to pořád moc dobrý
film.
mu
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Velká_čeeká hereaka Hana Kvapilová měla trápení. Dostávala, sice
velké role, tvořila v souladu se svým uměleckým názorem, za.slouleně si vybodovala velkou

oblibu u publlka, zvláště u.nepředpojaté-

ho, ale ^^oveň vyvolala závist méně štastných kolegyň a stala se
terčem nepříjemných intrik a osobních útokd v tisku. Předhazovali
jí zejúéna, fe je " jenerálovou přes činohru", což byla nechutná
ne.ráfka na jejího o osm let mladšího man!ela Jaroslava Kvapila,
který byl ťehdy u ^naší první scény^ dramaturgem a taky tam režíro
val. Nechme stranou okolnost, která způsobila, že se museli uměl
ci protichMné orientace a výrazně nestejného telentu, jako byly
například Kvapilová a Benoniowá, vejít pod jednu uměleckou a orga
nizační střechu. Atmosféra to byla bezpochyby v mnohém nezdravá
a pa.ní. Kvapilovou. stálo mnoho sil a hodně se ^na.soužila, ne! ji
překonala. Musela dát výpověa. Protřelý ředitel a nepřátelEky nalsděný intendant si naštěstí uvědomili, že tak daleko to hnát ne
mohou. Zvýšili herečce gá!i, přísliblll velkou a vytouženou roli
v Ibsenově Paní z námoří a manželovi premiéru jeho vlestní h-7
Oblaka.
Takhle to vypráví Jaroslav Dietl ve své televizní hře Spor he
rečky Kvapilové, třetí části triptychu na téma vnitřních i vněj
ších konfliktů spjatých s historií našeho jubilujícího umneckého ústavu. Netroníám si soudit, jaká byla
Kvapilová skuteč
ně. Tři raky před hrdinčinou smrtí, kdy se Dietlův příběh odehrá
vá, byly podle všeho dramatické. Na televizní obrazovce v roce
1982 působila titulní postava jako rozmazlená prominentka.
Mnozí jsou nicméně přesvědčeni o tom, že prý umělec vyžaduje
zvláštní ohledy. V knize Radovana Luks.vekého Být nebo nebýt, Mo
nology o herectví, je to formulováno černé na bílémi" Jistěže
všichni ostatní spolupracovníci 'mají také nervy' a právo na stej

ný ohled a dobré zacházení. Jenže u nich je to otázka lidské a
společenské slušnosti, kdežto vůči herci prácovní povinnost.
tJ jiných není pracovní výkon a jeho výsledek tak přímo závislý
na subjektivních podmínkách a citových proměnách. Nálada pracovní
ka nemů.!e vést ke změnám v sestavení scény nebo v součtech na mzdo
vé listině, ele změní nebo pokazí hercův vidy do značné míry sub
jektivní výkon. Nikdo si nenosí do práce ani vlastní náfadí, ani
svdj psací stroj, nikdo t^aky při práci za scénou či v kanceláři
není ohrožován trémou. Jen herec musí vsadit do ^hry, to jest pfí-
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mo do výrobního procesu, své nervy jako pracovní nástroj, ba jako
živou součást odváděného díla, a ještě při tom o výsledek trne ja
ko nikdo jiný. Není tedy práce jako práce.a
Je to na pohled věcné stanovisko: Na všechny pracovníky divadla
takové ohledy •plzA^^^ri uplatňovat nejde, 1 kdy! by to bylo ideál
ní. Náš umělec to vl, přijímá tó á počítá s tím. Dokonce se o ty
své výhody hlás! a tak.trochu vyhrolujeť Nebude-li zvýhodněn, můfe se, nedej Bůh, zkazit celé dílo« Jenže to dílo je posvěceno
nikoli předem, nýbrž aJ notom. Omysl neznacená nic, všechno ospra
vedlňuje teprve výsledek. Dovolávat se tedy výsad z titulu umělec
ké profese je nesoudnost a nestydatost vůči v§em spoluobča.nilm uvnitř
i vně divadla, kteří pracují poctivě a • za podmínek, jaké se v kra^
ji ustálily, to jest - řekneme - za podmínek obyčejně lidských.
Mile.n
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Lodvík Vaculík:

Podzim u n
ás
/fejeton
/

Ráno po noě^im větru a aeit1 mě maminka obudU:1 skoro, abych iel

na cestu poeb!ret jebxka. Ceeta byla kemenař mokrá, na kraji poe bo80u

nohou měkké. Jebks, které ■peclly na ceetu, ■e otlo^^y, spaOené Oo po
le z^siazaly. Nejlíp dopedly, co^i'PeOly do vodyT pf!kopl. VoOa v trav
naté pfíkopl byla čistá e chleOná1 sf mě z ní ozíbslo v nohy. een-1vé

jabke plavou v!c. Jebke bylo tfeba poabíret, nef začnou 1104 z Brumove

choeit k vlaku č! na pole e luOé z Névojn€ do kostele. Ta izoglese ved
le pfes Lorencovu c^halupu u zévor. S^troacy- byly obecní.
Nejvíc bylo Jsbuk panenslcých, potom kteráal reneta e takové brd,

zimní jabke, kyselé Jak ičinec oO eloveea ecet. Doréal %aem jich v tař-

ce z ptt kil, polo!il ve vereneě na zem, utfél si nohy e šil zee epet,
s to na ukázku mého tehOejf:!ho velice činného pf!ěestí steěi. umm^inks

jabke přebrels, dobré dala ne hánu do eene, ěervivé e nellučen! rozkrtjele do nápoje kozmn. Tak keždý deň, ne! Jebke spa^y nebo Jich kdoeí

obran. ZéjmennJř tvar "jich" nezneěf tu druhy péd, ale je to tekovS,

vzhled páOu čtvrtého. Pi'-íkled: "V zími zme potom - koho co - jebka jeo-

11, ač zme - koho co - jich zečl1." V tomto se mýli 1

fielek-

tologové, například Bělič.

Lépoj pro koze - koza poclle vzoru duše - byla přiaoleú teplt voOe

ev ni pokrájeni řepe, iupky od zern^W nebo ty jebka. PrWf. mi při

šil po'Yě<Ut, že umfel Brežnfv. Koze jabb 11ěly velice réily 1 Ale my t&-

.1' ,jeem učul pověd^OJD1 ^^p,
b7ch •'-'■n chut, '7'táhl

k,, a tak s1 koza nešla v traf Jabtto, ale
otočil •• •a key! to bylo JabJro i na

kt^m

j^em J! ho z huby I raz. Při čten! ko, ••

to •^^mu ^V1Jll7!len! •

ale neni, nen11

Ze euclcych bere^dých ín! zečalo^ paOat liet! a každý list pfi do-

paOu do liet! tukl. Potom pf-ilel f!Jnovl vftr 1 liP1 zahuěaly, e réo
byla nale ulice po kolena v f.lutl .&^Ej1. Vseli Jsme, j4 • naše Lide,
mfchy, cpali Oo nich 11st s vyn'-Aeli ho nac5 kolnu. by mll1 lipového
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listí! PoO hradem u rybnikO padaly zas tak endemlcky kačtany, -v nlb!Úku faludy, -v hrázéch plené hrušky e v reeteuraci u f'o:^rmanO v ne"ěl1

odpoledne kufclky. Be.revné liety, lístky e l!etečlcy byli ve vfern

e

doetely ee vl;uče, ještč dnes ty Ekolni výkreey mém..
Delš:!m podzimním z^twcem Byle volnost pas^tvy. VyprovoCil Jsem kozy

ne'-' splav, e doje^linsv ei e nimi na večer sraz, hleděl si evQio. V lie-

toJ)8"'u amrl.a se epásst uf ej ozim^ine s etrniskové jetelina, ale tekové
peeéní, kCy se uí odpoledne vyp^lazovale z potoka mlha, bylo pfea divo-

koet evých pasáků mnutné. Jednou jsem na fe.rikém poli hleděl na mlEÍc
v úpl^ňku, a on se začel bliflt e nitěovat. XOyf už zeb!rel čtvrt ne
be, zavol.cle mí ustrašené msminka dom. Šel jsem, s kozeme., e vítal nés

dfe-vfey kouf e svrtlo petrolejky. Tět-.ll jsem ae, jek si budu číst.
P.sz jeem, prélrř esi v tEnto čee jek dnes1 př!ěe ze fkoly

vy^hnal

koze na rovi^ra u fíky s nechal jsem jich - ty koze, ne těch koz! -,
aby dělaly, co chtlJi. Sám jsem ěel hledět do vody. Pcfád jaem ele sly
šel mečeni, lečale to starl:. Ajns, stále e hledUe do daleka. •Cc hle

díš e nepeseš ealX" napomenul jsem ji, ale ona neslyšela. Jeko by jí
bylo teskno, ele po čem, nemohl jsem tučit. Dom

na

Pravil jsem to ^^^nce e ona fehle: "Hm."

den to naré. Ajna zee

s boky vpe^č!l.ými.

e^noll mečele, ^^hl eem ju provazem, enom aa nsbrbile a bylo ji to jeóno. i: večeru zečele diametrálně létat po poli, e přes f:!ku, e než eem

ss

vy^za

prče v tahu. Až o" mlýne ai,ašel jsu jej:! hlse. Ale kterou

kozu ■čl jeem opetrovat df':ív? ^Druh' smste^ pot:!bala na bfehu, Oo voey

nechtěla. Pf-ešel Jiem tede voOu zpátky, zevecll. mladou ťlom, řekl j^em
to mamince e šel zee hledat. Byla u! ^tm8, v chalupách ■e za firh^&ems

n!tllo, • kae jeftf ne dTorku č^rumtaly pc^^ postsvy e kyblama kol
dobytke, pozOrevil j11em e ptal ee, ele i,aDJ' nijakou kozu neTldU.

Vr,til J^em ee dom, ^maminka vs&le batérlcu a D.1 J^w obd. rozliko J»oe
mezi !t^angle opfenl o plavník,

naili al na poOměst!, vra!ené za
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e právě jsem ee dově"n, fena m!eto Brežnlve postupuje jskýai Andro
pov. "A? půjOeě ráno ao fkoly," prevlla nam^&e, •zevedeli ju k OVeenikom."

Cve^plkovy pil.';c s ypeilonen:, protože to tyly óvě babky, e nEVím,

jeetli aeetry či mstks e dcerou. Obě chodily etejně ornoteM hadrem^
e obl ee e puté^^na vody stEjnč klátily. Tem Jaem róno Ajnu vedl, e
cna se uř poceetf jakoby rozčileni ukliaňovele. Sotve jsem oach$111
Cr^anku Co jejich čvcrka, vmeUe dovnitf. Je^^ z bebek vyfle, řekl

jttem, jak se jmenuju, s ona ř€kle, ebych si pro kozu přišel vec:Er.
^^M u nich byl veliký. Aěkoli jsem věděl, že koze ee ke koěutovi vo
d!, eby mne koEJ.cts, je zeJ^ímev€, fe mt nezeJ:!melo, jek ee to DJL

r.půeobit. Tím oetrýn pachem? To pove?:uju čio^^e ze najmožn{ jfí.

J-flyř jsem e1 pro naii rilou Ajnu ťošcl, skoro jsem ji nepoznal.
Byla ConuU uválent, celé zjefa0ná

e

jeko by eJ pollep^té. Zato jak

příznivě se změnila po čuševní etráncc I Eír^ e tich,, pokorll6 jak o-

Jlné bytost.

večke z jesliček cupktla podle ml'.. ťplnl'.

Tak Ei předEtevuju hř!čnou óuči po zpověťi e evetém přij:!mtní, jcnom
neam:í emralt jak csp. Ze névřtívu óeli jsme Etfitrnou tenkou prtikcru-

nu. Do čtrn5ct1 dnťi jsme to semé. jenom

6

mt'n.š!m poplachem, mi:11 e

11J.E--

oou. Te byls prvnička, na svůj rozhár^ky stev upozornila psaníh

bésnifek.

Tím vleEtnt končivelo poCz^icrú peserú. Potozr. začalo pršet, nastelo bs^úvo

ll

do toho chlápsl sněti. R&.d jsem eedl:l ve l:kole. A začal

jeem sbírat známky, přiěemf RaOol Dittríhh mf začal čidit. Ale o tom
jsem už psal v iTítech roku 1955 u pfile!itoet1 veliké rýetevy známek

e novt emise k I.celoetá^W spartllkiéOl, ne nif, jseE čokonce potom 1
cvičil ••• 1

O"

té doby jaem po^ZJU1 1

že

ncjlepčí jsou známky malé, pro1-

tá e pracovité: bez toho zadního lepu, na který eedej! fale čni flletElist,. Ználcy nezko^rnpov^rá obchoócm, nezf^amfrnřné výtv11rncm a nezblblé stá^tní prope.£Gt3Ddou. ile
/Lirtopnd 19E2/

ty

jeou Z:ím

aa.

vzécnč jř:!.

