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lidé jej juenuji Ad&:r
ät-sic aet.i f;i štiponfch _st.r'0UC.
,Uunee V8tupuje Ilfa zrnirrt^^ Si.op<te.

Mistr Aibonua^r pr^vť 1
^bJ" človok

kdja alwlee veJda ne pr^vni .uwJ>Qň Skof.1cG
uěinil G-Obě 4va bN.ben,.v s rdbóv &topce

Jeden a pn.v4ho a cruh,ý^ s lev4ho
li\ k:4,1 tlovtka pravá str^sna hlavy bol.oti bude
aby čaasl hfebenas 2 phivállo rohu
ptů;ptů;^1i lavÁ

ttóehay s levíiho nbu hfebeatm.
Pa^wlátko bude hrf:láno srdce .. vyenldho b:ativu

vša.: v láaae bnt> a«eačXívá.
Mul ochjjG^ (lg eii:ícb &^^

hl^Ut l^nouci lé.siu & atraco.rwu sbui.
hkoOV, U-i laatQ' aiti ^bude
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livoi» ^r&caaého.
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Teprve v poloviaě 20. století se obyvatelé maohých

evropských zemí značně nepříjemným způsobem dozvěděli, že
:tesrozumit2l:ié

&

pro prťměratho sir..rtel;iik&

filozofické kaihy rnnjí poměr:iě přímý vliv

:lf;

je: jich osudy.

M:tožství chleba, který jedli, jejich zcm.čstnýrd, jejich vlast-

na život e život jejich rodin =ii.hie Svisel, jek si n:ohli
všim:tout, :ta takovém či ji:.lém. ř-eše;ú sporu o principy, jimž
do této chvíle :tevě:iov&li vůbec žádaou pozoraost. Filozof

zůstával v jejich očích s:úlkem, jeho! úv^y nepřinýšelý žád:lé reálré výsledky. No^rmál:ú pojídači chltba, dokonce i ti,
a obtílemi z filozofie skládali nudré zkoušky/ se snažili,

aby na :ů. co aejrychleji zapomilěli jako na nico, co ae:ú

k ničemu. Velká m_ylle:Jková práce, kterou vykonali ^^raistf
se jim mohl.a zdát jea další variaatou :iep1odré zábavy. Pouze
několik málo osob:iostí tušilo výz^:wn té lhostej:iosti, její

pMči;:v a ^edpokládaré dósledky.
V roce 1932 vyšla ve Varšavě podiv;)á k:liha^ Byl to

dvoudílný roomá:i a :lázvem Neukoje:iost (Hienasyce:ůe ). Jeho

autorem byl Sta:ůalav Ig:iaey Wi tkiewicz, filozof,

a spi

sovatel. K::ůha stej:iě jako předchozí romá:1 Rozlouče:ú s pod

zimem (Pozegna:ůe jesie:ů) :iemohl.a počítat s větším počtem

čte:mřO. AutorO.v j5zyk byl obtíiný, plný nových slovy které
Witkiewicz

vytvffel; brutál:ií liče:ií erotických scén sou

sedilo a celými stra^^d diskusí o Husserlovi, Car:iapovi
a dalších moder:iích teoreticích poz.14:ú. Kromě toho nebylo

vidy mo!rW^pfeaaě odlišit váf:ié pasá!e od tlau:ůád a téma se

zdálo být čirou fantszií.
Příběh ro.má:iu se odehrával v Lvropě, přes:llji v Polsku,
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v blíže neurčeném okamžiku budoucnosti, který se daltastej;iě dobře považovat za př:!tom::iost; mohJ.s to byt
tedy létě třicátá, čtyřicátá či padesátá. Frostf-edí roná::iu

bylo prostředím hudeblíků, malířO, filozofů, aristokratů
s vysokých důstoj;úkll. Celá k::iiha ::iebyla ::iic jiného ::iež stu
die rozkladu: šíleaá hudba založená

di^^^cích; erotickf;,

perverze; uživáná :l.B.rkotik; :iezakotve::iost myšle;ú^ které
mar::iě hledá :itjakou oporu; faleš::ié konverze ke katolictví;

komplikova::ié duševná choroby. Všecko se to dálo ve chvíli,
kdy se hovořilo o tom, že západ:ú civilizace je ohrože:1a

i v zemi, která je jako prv.ú vystsve^ úderu ^armády z Výcho

du. Tou armádou byla mo:.1golsko-čí:iská ^^ráda, která ovládala

území od Tichého oceá:m až k Baltu.
litkiewiczovi hrdi:iová jsou :ieštast:r!, ponAvadi po
strádají víru a :ie:lacházejí ^vysl svého konání. Atmosféra

ochablosti s ztráty smyslu ovládá celou zemi. Tehdy se ve
městech objevuje početná skupi:.1a obcbod:úkO, kteří tajná pro-

dáTají Murti-Bi::igovy pilu^llcy^. Murti-Bi:1g je mo;igolský filozof
kterému se podařilo vyrobit prostředek přenáěející •světový
;iázor" orgamickou cestou. Tento Murti-Bi:igův "světový názor",

který mimochodem dodávsl mimořád::iou sílu mo;igolsko-číaské

^armádě, byl v pilulkách obssžen v jakási kondeazované podobt.

Člověk, který užil Murti-Bingovy pilálký, se docela zmĚ:ůl,
získal v:.:dtřní klid a pocit štěstí. Problémy, s mimi! al do

sud zápolil, uviděl náhle jako problémy jen zdámiiri, j^imiž

:ieatojí za to se zabývat* Na lidi, kteří ai a ^:iimi dělali
starosti, hledll :Vní se shovívavým úsměvem. Na prvním místě

7

se to týkt:lc dosud :iefe:'iteldych obtíží ontologie ( ty ial!se-4\.\<-

i

(

právě eutora\). Človtk, který užíval Murti-Bi:igovy

pilulky, přesttval být citlivý ::w. jakékoli metafyzické prvky;
takové fc-aomeky' j&ko divoké -excesy^ nně ;.ú I pro!:ťvající období
i

"neukoj’ enosti formou", pove.žovsl ze hloupf pfežitky, očebivs:,.ý příchod mo^olsko-čínské armády již jev:limel jako tr2-

gédii

vl&S't:ú ci vilizoce, mezi svými spol.uobča::zy žil

bláz::zy. K léčbě Murti-

joko zaravý jedijec obklope;:iý

Bitovými pilulkrur:.i se utílf:e:oj:o/ stále víc lidí a klid, který

tak získávali, byl v :.12.prostém lc,eatre:!'tu s jetvozitou jejich

okolí.

Jej stručjě epilog; Vypukl.a válka a zápsd:ií armáda
se setkal.s s armádou východ:ií. Avšak v rozhodujícím o^^^iku,

pfed začátkem velké bitvy

se velitel západ;.ú

^armády,

který

po!íval nuprosté dOvěry, vypravil do protiv:.úkova hlav:.úho
stanu a vzdal se, za což byl pak se vlemi poctJUni stat. Vý
chodě ^armáda obsadila zemi

&

začal :iový život v systému rea-

lizovamáho murti^bi;1gi^u, Hrdi:iovti románu, kdysi trýzně.U:
filozofickou ":ieukojeaoetíi se dali do služeb :iového řádu

a místo jěkdejš:í diso:i.aač:.ú hudby zaČBli psát pochpdy

s. o.,dy,

místi jěkdejších abstrakcí začali malovat společeasky prospěG

jé obrazy. Po:iěvsdž se však jemohli zcela zbavit své staré

osobaosti, stsli se z aich příkladaá exempláře schizo:f're:ůků.
Tolik o románu. Jeho autor :iejed:iou vyslovil pfesvěděe-

.ú, že :lábože;iství, filozofie a

^^^^-eH-ni-4 umě:ú pro!:íva-

jíc:í své posled;ú d;,y a život bez ;ůch :iemá žád;iý ^^sl (byl

tVllrcem oatologického systému, který ::isvazoval

ilB.

Leib::rl.zovu

mo:iadologii). 17. září 1939, po zprávě, ie Rudá armáda pfekročila východ:ú hrGnice Folskn, spáclual sebevre.ždu,t: eaěě.l S^
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velkou dávku vero:ialu a pfefezsl si žíly

Witkiewiczova vize se dues :ieplnuje sž do nejmeaších
\,v-1)‘."\^J>-'"^ri'

{\.,O^A 11

I li.eteiln :ia

/

územi evropského ko:itiae=itu. S;iad jea sslu

::ieč:.ú svit, vů;iě h1í:zy, drob;ié radosti všed:úho života, zapom-

atní, které přiuáší próce, mohou pcaěkud zmírait

=w.pĚt!

drrnatu, jakých se v historii vy-skytl-o jea mllo. Avšak pcd

povrcl.em každodenního sho:iu e vše<!:úch povi:iností trvá vědo
mí :ievyh::rutelné volby. Člověk musí bu3 zemřít - fyzicky nebc

duchovaě - ;iebo se obrodit jedidym, výše defi:iova;iým způsobem,
užitím |pilulek\Kurti Bi:1gtr.-Lidé :ia Z-á.padě maj'í často sklon

vidět osudy zemí, kten jsou "obracej na víru"/ pouze v kategoriích při:lllce:ú a :.lásilí. To je

Kromě obyčejt)ého

strachu, kromě snahy v_yhnout ae :iousi a uchrá:rl. t se pf-ed

fyzic^k!m z;ůčea:!m, působí tu i touha po v:iitf:n harí

mo:ůi a po štěstí. Osud lidí zcela

f

koasetveit5iCh, aedialek-

tických, takových, j&ko byl Vi tkiewicz, je výstrahou pro :iejednoho intelektuála. Vidy{ i kolem aeb^^^^ffaěujlcí_ pokla

dy: ješti daea se ulicemi mtst plouží st!:,_, těch,

ne

dali pfetluvit, těch, kteří se ;v. :iičem :iechtěj! psychieky

podílet, v:litř:úch emicra:itO zžíradych neuávistí do té mícy,
že v nich kromě :leaávisti nezťatávé Wbec :iic a jsou jako

prázd:iá ořechy. Abychom pochopili situaci spisovatele v lido
vf demokratic)cych zemích, musíme hovofit o ddvodedh jeho jed-

::m:n

a o jeho rovnováze, kterou si s výpětim sil zachovává.

Af^bude řeěeno cokolif, ■ovV Víra poskytuje.obrovak4 molnos-

ti aktiv:úho !ivota. A pro iatelektuála má murti-bi^^omus
:iesrov^telni vttší půvab nei pro sedláka! pro děl:nka. Je

to plamea svíčky, kolem :i:!i krou!! jako mťra a :1ako:iec se
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vrhne do toho ohal, eby se v

za prsskotu křídel

upálil pro sl&vu lidstvo. Tuto touhu ::ielze brát aa lehkou

váhu. V Evropě teklo hodaě krve v době ::iábože::iských válek

a kdo daes vstupuje

cestu Nové Víry, spláci aluh této

evropské tradici. Problém je daleko závaž:lĚjší než po^sy ÍMt'
problém násili»

Pokusím se dotknout

»w tlch velkých tužeb a budu o

nich hovořit, jako by se opravdu dalo ajB.lyzovat •• co je

horoucí krev a živé tělo člověka. Kdybych chttl vyličit dů
vody, pro :iě! se
kdo stává revolucio;láf-em, nedokázal bych
b^t samozf-ejml ani dost výmluv;zy, aai dost zdržellivý„ Pfiz.lám se, le mám až pfíliě maoho úcty k těm, ktefí bojují se

zlem - :iazávisle :ia tom, zda jejich cíle s metody jsou správ-

::ié ;iebo chybné. Tady ee však chci zdržet u jed^ specifická
varis::1ty, u intelektuálů, kteří se ^deptuj!, což mimochodem

vObec aezme:išuje jejich čerstvě síelee.::.1ou horlivost s jejich
zápal.

Zdá se mi, že v jejich .zrává;ú k přijetí MurtiBi:iga existuje :wkolik ústřed;.úch uzlových bodO.

Prázdnota. Společaost, kterou ;mm předvádí
tfitkdewiczise vyz:1ačuje tím, že v :ú :ieexistuje aábožeaství.

V lidově demokratických zemích, tak jako všude, pf-esta.lo být
a.lábo!e.iatví filozofií celých společaostí, to z^^eká všech

tMd. Dokud byly ::iejlepši mozky zaaeprdzdaěsy teologickými

diskusemi, bylo mofaé o :těm mluvit jako o systému myňle:ú
celého společe:iského orgaaismu a věech::,y zéležitosti, kte
ré v m&ximál:.ú .aáf-e za jímaly občan_y, se k :iěmu vztahovaly
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e hovořilo se o aich v jeho jazyce. To ele pstř-i de šer€

minulosti.

Postupaě{přes.růzaé

fáze • jsm^f dosp{li k abseaci

r_______ '

jed;iot::iého \systému ^^jm^^který by spojoval sedláku ort jí
cího koňským potahem,

studejta

de;l;iíkn z automobilky. Odtud

zabýv&jícího se

výrazký

logikou

a

pocit odtržeů, ebstrsk-

ce, který trápí intelige;ici s zvlášt pak "tvůrce kulturytt.
1!.ísto =iébože=iství přišla filozofie, ktert všek zacházela áo
oblastí aeodbor=iíkllm

wiczových hrdinO

o

stále aecostup^liších. Rozhovory

Husserlovi

ae příliš

aedotknou

,,itkie-

a;ů sluš;iě

vzděle.bych čtehářů; vždyt široké masy byly vždy spoje:zy a
církvi pouze emocio;iál:iě a na základě tradice, po::iěvad!

scházel intelektuálů dOraz a nzyšle:lková ob:iova. .Hudba, m&liř

stvi i poezie se staly pro pfeva!ující větši:iu obyvatel čím
si ^prosto cizím. Tehčq rozšířehá teorie umě;n

ukazovaly

jeho roli jako háhrady

výrazů

po

;Jábože:iství: "metafyzic

ké pecity" se měly vyjsdfovat v ":aapět:í čisté ro^rrq", e far
ma tudí! získávala abeolutů převahu

^a

cílem. Došlo ta-_ tak

daleko, že vyaloveaě obaahové umě:ú pr^^tivůch hárodO bylo

ijterpretová:10 jako vyůkající deformace sebe s^ama, odtrie:lě
od historického

základu,

od zpOsobu myšle:ú a od cítě:ú pri-

eitivůch civilizaci.

Být součástí mas, to je

velká

touh& "odcizebych" inte^

lektuáld. Touha tak sil=iá, že ve a:1aze ukojit ji prošli maozí z nich cestou od krajji totalitůch idejí, jejichž vzo

rem

bylo

čeno,

hitlerovak, Německo, a! k liov6 Víf-e. Po prsvdě ře

lze s:ladjO

prokázat,

fe

totalitů

progr^uzy pr&vice

ly prostředkem :ieobyčejů ubohým. Uspokcjení, které mohly
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by

poskytnout, se omezovelo na kolektiv;:ú pocity: dsv, ústa
otevírající se k výkřikfu;:, ruměnjé líce, pochvaly, zdviže;ié

ruce s holemi. H.,rší to bylo, když se sáhlo k racionálnámu
o>.

V M C...1

zdúvodnáiú. A;ii kult rasy, a;ii nenávist I osobám ji;iého pů

vodu, a;ů ptehaBaé přikrašlování tradic vlsst;úho jároda ne
mohly odstra;iit pocit, že celý ten pro6ram je improvizace,

která wá pfi;iést okamžitý užitek a visí ve vzduchu. Něco ji-

ného je ovšem murti-bingismus. ?ři:.lá.ší vědecké principy a

jed;:úm rázem vyhaauje ;ia smetiště pozdstatk.y mi:au.lých epoch:
poka;itovskou filozofii,která mila stále meněí kojt&kt s ži

votem lidí a byla proto zahrnuta věeobeckým pohrdá:úm; umtní

tvotené pro ty, kdo jeměli nábóže:1Ství a jechtěli se přiz:1at,
že jakýkoliv hon :l&"absolutjo", spočívající v sestavování

barev či to^ndje jen nedostatkem odvahy dohyělet věci

1/r

do koace; magicko-náboženskou mentalitu sedlákd. Namísto
/ všeho (toho Jpticházi

jediný

eystém, jede:i jedi:lý js-

zyk pojmt. Zřizenec a liftboy v aak.ladatelstvi čtou klasiky
marxismu/jako ředitel

fi^rmy

a jako spisovatelá, kteří semp

přinášejí své rukopisy; děl:.úk a historik se od této chvíle
^J: v'mohou dorozumět. Samozřejmě, že rozdíl v-^^lenková úrov::ů.,.r

4^kyxr»esi^-aÍBii...€xistU;i-S není menší než ten, který ve stře-

dovťku dělil doktora teologie od vesaického kováře. Ale pri:icipy jsou ehodná. Velké schizma bylo likvidová:io. Systém dia

lektického materialismu věechhy spojil a filozofie (to jest
dialektika) získala znovu vliv

livot a začalo se o

ho

vořit stejaě eeriózně, jako se seriozně hovoří jen o vědě

a o schopaostech, :ia nichž

závis)t chléb a mléko pro děti,

vlast:.ú štěstí a bezpečnost. Intelektuál se znovu stal
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s užit e č il ý m. Intelektuél., který ež dosud věnoval my

šlen e psarú jen ty chvíl.e, kdy si nemusel vydllávat prací

své n:isto a& •zemi, byl

v baace :iebo ni poětě, získ&l

vrácen společaoati. Ti, kdo

až dosud povatovali za ;:ie-

škodaého blázna, majitelé fabrik1jezdící drahýmhli automobily,
aristokrsti, kteří si z vědy a z um€:ú cenili jea to, co

uz.láv6l saobismus, obchodhlci, které zajímalý je:.1 penéze,
tf.zinizel.i, přestali existovat uebo jsou rádi, že dostali

místo šetnáře a mohou podržet kabát svému uěkdejšímu zaměst:1anci, o :.1ěmž se před válkou říkalo, fe •prý něco píše".

Toto uspokoje;ú ambicí nelze zjednodušovat; je to jen vaěj-

ší z:wk sociálné potřeby, je to pouhý symbol uzná:n, který

ilS každém kroku zesiluje pocit obnovy a
Abs u r d i t a •

návrat u.

Ačkolit se nikdy nepf-ipomíilají

metafyzické motivyI kteN mohou vést k úplné aměně politic

kých názore, jsromuto motivy, které, jak se zdá, působí a
můžeme je pozorovat u těch nejvnímavějšich, :>.ejiutelige:,.t-

nějtích - a nej:,.eurotičtějčích. Představme si jar;n den ve

městě, v zemi podobající ae té, kterou líčí Witkiewicz ve
Bvém románu. Jede:,. z jeho hrdi:.1d jde :1a procházku. Trápí
ho to, co bychom mohli ;1azvat

nasává:,. í

a bsur-

d i t }’• Jaký je smysl existe:,.ce všech ^^^představitelů
druhu homo,

rostí o pe;iize,

:>.e^^sl:>.ého shonu,

úsměvů,

sta

zvířecích a nemoudrjch zábav? Fři tro

še bystrosti s:1ad:,.o rozdělíme chodce :1a řadu typO, odhadneme1 ejich tříd;ii příslušnost, jejich zvyk;y i to, co je v té
chvíli zaneprazdauje. Perspektiva au je zkratová: dětství,

dospělost a stáří chodeů splývají v jedno, miEí v jediné
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vte:ř-i:1Ě s :ia místl, l.::Ce byl chodec, je již jen vzduch.
2 hled isk& fyziclocického :iemá existe;ice prévě tohoto (chod-e
ét a nikclii j něho.’ žédrý významy A když. pronikneme do je

jich myšlení, nejdeme ttm neelých&nou zmate ni au. vůbec si

neuvěáomují I že nic :ie;ií vlt- st;iě je jich, že vlechao patří
t.istcrické forEa.ci, kter& je zrodile: jejich zsmest:iárá,

ejich stroje, jtyich pohyby, zpúsob jejich úsměvu, jejich
vír& i je jich postcje. Jsou 2,tl lesaěrám setrve.č;iosti a jsou

jím právě tím, že podléhají iluzi, že jsou|samýaj.mí[sebou1

aniž jsamými/sebou/ jsou. Kéž by to byly duše, je.k učila círLeibrázovy mo;lédyl Jeaže tmnts víra

kevl;iebo

byla již zrušena. & ^llst&vát--tg-^ je:i velký odpor k existe::ici jedi;ieč;iého, k té me;it&litě, pro ráž každý jev eKistuje o d d ě l e :1 ě:

jíst* pít, vydělávat, objímat, rodit

děti. A co dál? Musí to tak být? Proč? Takové otázky’ jsou

již téměř totoz:ié s tím, co se jmeauje ae:w.vist k buržoazii.

/tf

!rec:lit vz;iik:1e, ^^&t se zrodí nový člověk, který se
-:tepoddává, ale k-ter1 přetváří sv€t/,. mysli v rozměrech celé

plaaety a sám vytváří historickou formaci, místo aby byl
jejím otrokem& Pouze tak může být vykoupe;J.a absurdita jeho^

fyziologick€ existtnce.^by pochopil, je třeba při.mlt ho si

lou, utrpe;:úm. ?roč by aemll trprt? Uusí trpčt. Proč by aeměl být použit jako ^mrv&, dokud je špat:.J$ s nevědorý? Jestli!e intelektuál z:lé muka myšlerá, proč by pfed ::iimi mf51 chrá

nit jiné, ty, kteří se dosud jea chechtali, pili, cpali se,

vyprávěli hloupé vtipy a v tom viděli krásu života.

Intelektuál přivírá rozkošaicky oči, kdy! sleduje, jak

se burioaEie trápí a jak se lidé mučí pro buržoszrá prvk;» v
1

10 -

esobě. Je to bohatá odměně ze ponížení, jaké pocitovel. když
musel být jedrúm z nich, a když se mu zdálo, že z toho l:ruhu

narozeni

e

smrti ne;n východisko, Ruměnce studu

tvářích

inteligentt. nezvyklých myslet. důrez::iě e uklzně::iě, e

::iáhle zaskoč e;,-iých třeba tím, ''.ilf:/byli zahJ.á:ů. ::is akademii konaaou ::w počest výročí Revoluce,

;i&

ekedernii, kteró je vůči

nim plaá ::ieaávisti, to jsou pro intelektuále chvíle př-ímc
opojné. Sedláci, zakopávsjicí aašetfemá Zeté mince s poslouchející zahraZČ::ií rozhlas v ;iaději, že je válka zechrf-

;.ú před vstupem do kolchozť, v aěmJ urč tě aemejí spojence.

A přesto^^^l^ je citlivý a dobrý, j přítelem člověka,
je:iže aikoli člověka jaký je, :lýbri takového, jaký být má.
Nicméně ^nelzejhd srovdáVst se středověkým i^vizitorem* Tea,

když mučil tělo, věřil, že zachra5uje individuálmá duši.
Náš intelektuál pr2cuje pro záchrsnu lidského rodu.

Nutnosti

Rysem i::1telektuála je strach^^ 2

myšleni/ :Ul vlast:ú pěst. Ne ž by se prostě bll jebezpečných.
závěrů. Je to strach před neplodností, přea tím, co Marx aazval bídou filozofie. Kdyl píšu ta slova, nejsem vůbec prost

takového strachu. Člověk (přijměme te3 předpoklad) může být

je:1 jed::úm mástrojem v orchestru, který řídi bohyně historie.
Teprve tak^^ hlas, který

vyluzuje ze svého :iástroje,

nějaký výzaam. V opač::1ém případě zůstsaou i^^jdůvtip;iě-jší

reflexe je::1 hfíčkou.pro krasoduchy. Otázks aez:ú jen

jak zíe*&t odvahu a

vystoupit proti ji:zym. Ta otázka j

daleko dotěrnější, je to otázks, jakou klademe sami sobě: je
vůbec možjé správně uvažovat a dobře psát, když človfk ne
plyne v jediaém reálaém proudu, v proudu, který je život;zy.
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nebot Je ve shodě s vývojem skutečnosti i se z;-ákovy historiG.

Rilkovy tbsať Kohou být velmi dobré, s jestliže jsou dobré, "
z;:in,r;;e,at to, :...e v clobf, kdy vznikaly, / existovaloně) ně

jaké zdůvodnění. Takové kontemplativní básně nemohou v lido
vých demokraciích vzniknout nikoli proto, že by bylo obtížné

je vytisknout, kýtrž proto, že autorův iffipuls k jejich a.á-

psúní bude zrušen již v záročku: ;.ie:ú dost objektivních podluínek, aby takové básně mohly vzniknout. Intelektuál, o němž
je řeč, proto v hloubi duše nevěří v psaní do zásuvky. Pod
řizuje se ceazuře a zvláštním požadsvkum edičních komis^

proklí;iá to všechno a je zoufalý. Zárovea se v ač-m však rodí
hluboká nevírG v hodnotu literat^ury, které se nedostalo Nim-

primatur*. ’’imprimatur" vObec aez^aan::ení, Je vydavatel si ce
ní kaihu pro její uměleckou hodnotu nebo Ált očekává její ús

pěch u č terlářů. ..Imprimatur" z;Jame:lé, že kaiha je v souladu
s doktrínou 1 že její autor se ^ní udržet v jedi:lém plod:lém

proudu, který je plodní proto, že s vědeckou pfesnost! od
ráží mnění skutečnosti. Dialektický materialismus (ve stalin

ském pojetí) tyto změní odráfí a zárove5 je formuje: formuje

eoci&lní a politické pojmínky, v ::ůchž človtk přestává umlt
ps6t

6

myslet ji-aek :.1ež je třeba a zároveň toto

je ti'ebs"

*

musí akceptov&t, pcněvaež mimo teto "je
třeba" nemiže vznik;.iout nic hodnotního. To jsou kleště dia

lektiky. Spisovatel nepodl6há proto, !e se bojí o svou kůži.

Bojí 5e o něco cennějšího, o hodaotu svého díl«, které, do
stávajíc se ;ia scestí "filozofová:ú", se více či méně stává

obyčej;;iou grafománíí. Kao se ocitae v dialektických kleštích,
musí uz:w.t, že pfemýšlení eoukromých filozofů, které se ne-
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opírá o cits.ce autorit, je hloupost. Jestliže touiu tel: je 11
v-tj
musí být VšeCE^o úsilí zaměřeno ::w udrže:ú se v linii a- ne
'v'Í

,

bude zde již žádaá hrsnice, a.s :úž by bylo reožnf sr zs!trvit.
Edo řekne li, musí říci i B.

i; se spolkne dosti' sns.d:io. Je

:tc prv:ú, nepostřehnutelné li:urtil'Bi;'l,!;ova pilulks., podával
v nejrůznějších pokrmech tvořících ce:.1u moder:.úho intelek

tuála. Postřehaout ji dokáže jea výjimečně- trénova:il r^'sl,

a co víc, je k toJ:r;u zsrotř-ebí pevsy v;ri tř-;n MC a nitclif
prázdaota. Nejsem filozof a aemám ctižádost toto A zkoumst.
Nátlak orgs:ůzova:.1ého stát:liho mechanismu ne;ii :liCK ve

srov;lá.;ú s nátlakem přesvědčující argumentace. Zúčast:ůl jsem
se v Polsku sjezdd předstFvitelň rňz:zych oblastí umČ:ú., kde -

se poprvé hovořilo o teorii socialistického resli^smu Vztcll
sálu k řeě:tíkOm předčítajícím předepsané referáty byl roz

hodl :iepřáteleký. Všichum považovali eocialistickj realis

mus za ú!'-ed:iě :::iař:.(ze:iou teirii, která vede k žalostným výsleak'Om, jak to dokázal příklad ruského umě;ú. Pokusy vyvo

lat diskusi se nedařily. Sál mlčel. Obvykle se ;:w.šel jeaen
odvážlivec, který si dovolil útokypl:iý zdrželivého sarkas
mu, za mlčenlivého, ale zřetelného souhlasu celého sálu. Od-

pove1i referentů drtily útoč:úkR daleko lépe vedenou ar^um.eatací s aby to všechno působilo ještě siln€j[:im dojmem, cbsa^

hovsla argumejtace docela přesjé vjhrůžk.yr-p&tí1:iě~'**e-e karié
ry a budouc:>.ost aeposluš:iého i:,.dividue. Sehéme: ar^gume:itovat
a zároveafvytvářet/ ppee'ifeedaiot:Y:'9 sí^^^ut:lé pcrul"..í^’. Troud

a křesadlo. Kladivo a kovadlina. Očckávs:iá jiskre sefcjeVi.
To je mntem&tická jietota.
poeluchačů aa těchto sjezdech aebyly ptilif
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čitelné, poněvadž schopnost maskovat vlE:.st:ú pocity již
dosáhla, vysokého stupně doko:Jelosti. Přece však byly dcstn-

tečaě čitel:ié, ebs bylo možné postřeh:iout prudce se- mě:úcí
:lálady. Hněv, úlek, údiv, nedůvěřivost, ztmy!.lc.::ú se stříaarfa-wUMi ^«.,._-v,
ly ve vl;iách. Kěl jsem dojem, že se účast::úm pfejsLaverú sku
pinové hypnózy. Později/v kuloárech/ se ti lidé; mohli smát e

mohli vtipkovat. livšs.l: harpuna byla vržeam a zesáhls cíl. uh
se d&ií kterýmkoli směrem, poaEsou v sobě je jí hrot. Dom=ii{-c.

vám se saad, že dielektil:.ti refere:itťl 1:i„1e

-Beee!i"'"-:ttl.:.tá7

Ano,

byla ae^rMÍt* 1 ní, pokud nedošlo ke zcela zássd:ú diskusi
o metodě. lt (ts.kovt/4iskusi nebyl nikdo z přítom::)ých připra

ven. Pravděpodobně by to byla diskuse o Hegelovi, kterého

A

malířská a spisovatelská veřejnost nečetla. Keae!:Iě i kdyby

s tím někdo chtěl vystoupit, =iedostel. by slovo. Diskuse

:m

taková témata se připouští - a to ještě s obavami - je:i v

nejvyšších kruzích mudrcU.

Na příkladu uměleckých sjezdů můžeme vidět disproporci
mezi výzbroji teoretika a zbrojí těch, které má zpracovat.

Je to souboj’ taaku s pěšákem. Ne že by byl každý teoretik

/p

načm.iru iateligentní a vzdtÍfa;zy. Ale jeho tvrzení jsou

opře:la o bohatou idecvou zkušenost mistrfl a komentátorů. Ks.ždá vĚte je kompakt:.ú

&

pfesná, což ae:ú zásluha teoretikova,

bybrž zásluha děl, z :ůchž se učil. Jeho posluchači jsou vů
či tomuto mechs.aismu :iaproeto bezbran:ú. hohli by, samozřej

mě, uvádět s.rgumeaty ze živote, &le to je stgj;iě málo doporučekuhodaé jako pouěttt se do zásadaích problémO, která jsou

re9ep^Qwey^^ Nejvyšši.z Ke styku teoretika s veřejaostí doehlzí na nespočet;zych schezích odborářských, mládežnických,
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v osvětových klubech, v továrnách, v úřadech, v aGitečdích
mistnostech

ve;ikově, :i£ celé1t ;w vírt:. obr&cenén:. úzerr.i

Lvroky. A není pochyb o ton., že teoretik z těchto zápasů
vychází vítězně.
Nemůžeme se teCy divit, jestliže spisovetcl nebo melíř

pochybuje o suysluplnoati odporu. Kdyby o{l jistotu, že čilo,
které tvof-í v rozporu

5

oficiálaĚ čo;;oruče:iou linií

lou hod:iotu, určitě by se rozhodl e nestaral by

se

trve-

o jeho

vytiětě:ií :iebo o účast ;ia výstsvách a pr&covel by no to:::tc

díle v přestávkách mezi drobnéjšími prscexr.i, které mu ;;fi=iášejí pe:úze. Je:iže o:i pf-edpoklé.dá - ve v?'tši:if pfípeCů - že

by takové dílo bylo umělecky slabé,

b

příliš se

nebylí.

Jak jsem již fekl, scházejí objektiv:n podlní=iky. Objektiv:.rl
podmi:lky potřebné k realizaci umlleckého díla jsou, jak z^:Jámo,

velice složitý Jev: do hhry tu vstupuje jistý okruh ko:i^zumentO, možnost ko:itaktd a :iimi1 určitá atmosféra a co je :iejdů-

ležitější 1 osVoboze;ú ^^od vňtř::ú.,- bezděč:ié ko:itroly.

-Ke-

mohu psát,jsk bych chtěl", pfiz:ial se mi mladý bás=iík, •do
mého vlast:nho potůčku se vlévá tolik přítokt, že sotva zahra

dím jeden, j*iž cítím druhý, tfetí, čtvrtý. Jsem v pfili věty
a již tu vt.t:u podroOufji marxistické Kritice e předste.vuji si,

co asi tekje teoretik XY a kojčím

větu jiaak :iež jsem mfl*.

Právě tato v:iitf;ú :ieschop:icst - jakkoli se to cťže
zdát parsdox;.ú • přesvědčuje i:itelektuéls, že prsvda je :ia
etra:iě :ie jdoko:iale jěí • poněvaci! jedi:iá - líetoby. Nebot ji
potvrzuje zkuše:iost. Dialektika: pfedvidet, že aúm ahoř:í a

pak rozlit be:1zi:i kolem kame:i.

hoM, moje pftedpcvěd se

splnla. Dialektila: předvídat, že umflecké tvorb&, kterl ne
bude v souladu se socialistic^^ realismem, bude wnllecky

bc:z:cena&,|psk vy tvořit

lci podďínlcy, v nichž je tAto

tvorbě bezcenné. Fředpověc se splnila.

Fríklač z poezie: krolllě poezie s politickým výz^^HSE
lyrické poezie pod po^ruiúakou, že je

ie pcvolene.

1. třásní, 2. aeobsnhuje žád:lé myšleakově prvky, které by

pfekračovaly obecní přijeté princip? (v prsxi to zarunarunoní

popisy přírody

e

citových vztahů k nejbližšíc osobáxi), 3. sro

zurdtelná.. FcnívaCt básník, který ne^d n:yslet v bis;:ů, má
cutol'.!btický aklon k cizelování fornzy, obviní ho z formnli^u.
Nejen literatura, ale i výtvaraé ^ění v. zelilich lido
vé desok:rscie mu potvrzuje, že

ji a c k

to

tyt

ne

může. Zprávy přicháze jící ze Upadu ho v jeho pfeevědče:ú
jen utvrzují. 2.ápsd:ú svět je svět z Vitkiewiczova r^omá^

Počet estetických a filozo:fických aberací je tam dvvratby.

Epigoní :1apodobuji epigo», . mi :mlost ;}&podobu j’e mi:1.1lost.
4
J «>£■'
Te:1 svět e:i1lf.nje jako /byř:ieebya\drakd světová vál^. Myšle:ikové kla^- ve Východní Ivropě to všech:1o clokc:w.1e z:1aj:í, sle

z:la.jí to jako překo::15:,ou etapu, za

dl

n^-.

ce;u ae o^hlilet.

; když jsou aová t1koly a problénzy tífivé s mohou lockoomu pfi-

vodit i :isprosté zt:.roucení, jsou to v k&ždém případě úkoly
2

probllmy soutss;i{jě:í e myiile:ikové káze:i a. povinnost pří

mosti pf-edstsvují ;iepockýbní :l(';co cea:iého. 1'ráce skuteč:1€

vyníkajících západních vidcO a u:mllců uník&jí pozornosti &

z ;iovějaích jmen jsou z^:lámi jen "dezokrat4" (col je delikát:li opia, l:terý z^e:lá, že se-llljedmá c poha;v >• Odškoéběním.

za všechmá

f;ta. trápení je tudíl jistota, fe patříme k :iováu

svl:tu, který zvi tčzi, ačkoliv no :iení svět a..:ů tak pohodlby,
e:ii t&t rsdostby • jak by vyplývalo z jeho vls.stní propsg&ncy.
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spě c h •

Tejuplncst poli tic :tch sk tú, o nxehú

se rozhoduje mn.hoře, ve vzdá:;_enán Centru; ctsr.os.fťr.s téměř
bohoslužebaá, ztišcaé hlasy, kdyz se hovoří o skutečně vy;ůkajících osobnostech; nesaimč rozlehlé prostory' Lurssie,
kde se mohou beze stopy ztratit celt ;lároky; fůaohmr.ilióaové

srli!ády; účinnost teroru; preci:aost disputací

■; ti, kdo sku-

tečne vládnou, jsou .filozofy - se.m.oz:řejmt ;ůkoli ve smyslu
tracích .filozofie, pybrž ve ^pyclu dialektiky); jistotě,

že ovládaou celou plaaetu; velké skupipy stoupenců vt vfech

světadílech; promyšle:.16 lži, pěstoval vžcy ze zrnek prav
dy; pohrdá:.ú a filozoficky :ievzdila^^A protivaíky a;;. s je

jich burioaz:nm původem a tudíž s jejich takto dete^^neve-

:1ou neachopnestí myslet {tfíhy, odaouze;Jé k zá.ůtu podle
zákonů historie, hynou, po.lěvadi jsou poatiiesy ;iedostatečaostí ro^^u); neuatáU a systematická posouvá;t( ^c^c

Imperis ne Západ; ^kde ji:ide aevidaaá výdaje ne vědecká
bádá:11; pt-:ťpav:lé práce ne ovlád:llltí lidstva. Je to sned

mslo? J^ to dost, ab;f to fasci:ioval.o nešeho i:itelektuáls..
A tak se v :iěm utvrzuje historicky fatalismus. "Sázim ne
toho ko;lě", přiir;;lává ey;ůcky ve chvilce upřim:iosti. •Je

to dobrý kO.:i. Dá se ne :lěm dsleko dojet.*

Kayi Sf! příblíiuje oky^žík užiti cel.é dňvky 1.:urti -

Biaga, prožívá to delikveat boleat:iě, je nervově zruineva-

:Ji a často doko;ice

o:wmoc;ú. Ví, le to z^^e:m rozloučit

ae s :llkdeJěim vlast::iim já, ie to z:iame:lá uuůe:d :lěkdejších pout a zvykň. Je-li to spisovatel, ::ieudrž! Truce

pero. Celý svět mu připadlí čer;.v a bez záblesku a.sOlje.

17 ,:.z dc::,ud kdyt psa.l, pl& til je:J. x:í^^^l;ú da.;: ve svých
Článcích nebo rorr.L.aech př-edvádl l zlo k&pi talistick:5 ch vzta hL. Kritika iivote v kspítólistické^ systécu ne^ vlak ob-

títré t 12-E: ji pr.;:.L tíkcvst docel:r. poctivě- & postavy burzcv-

;.úch podvod;nků, feudálú, licomfr;:zych umělců, vUdcú ;1acio-

naliatických bojůvek, které z:m z pfedv6leč.,;íeh £ válečdycL

časů, jsou vděčným objekte& posměchu. 1ed všek mud E£čít
e c t v

&

1 o v

t

(v ú:fe-d;li teri.:i:1ologii se t^onu řík.i.

pre-chod z etf.:PY kritického re;ilisrr.u k etepě soci&listickt.-

ho reslis:aiu). V zcdch lidové demokracie k t^u došlo ko
lem roku 1.S50). O?eri.ci, jakou má

aa.

sobě uskuteěait, mají

jíl ntktetí jeho kclegcv4 za sebou. Ti ho po&orují a účast:iě pokyvují hlaveri* St!&i t:ú& proňll, :lěkteří ostřeji, ji;ú mé:li, dobře z:ui.jí průběh - a z::i-.jí taky vý sl.edek. "Já

už mám po krizi^, fík&jí táuwř a láskou, •ale Z se tré?i^

Sedí celý den do.r:.a t přečsí;ů ::ia kufru, obličej v ^ca&:r!ch...

Nejhllf- překo:i&teldý je

pocit

vin y • Nesévia-

le aa přesvědče:.ú tkví každý člověk v zeIÚch, o :ůchž ho-

vo.f.-!me, v civilizač:iím fádu, který byl vytváře:1 po stale
tí* Jeho rodiče byli bua věřící :1ebo aspo5 k máboženství
chovali úctu. Škola, kterou ;i&větěvovs.l, vínovala aá.bože:i-

gtví hodbě pozor:iosti, v každém případě v :1ě& zůstala emocio;lá1:ú ložisks a takové jedata!, jako ubližová:ú bliž:ú-

mu, lež, vražd&, podnčcová:ú nemáviati hod:iot.í jako J^d^rá;ú odpor:ié i tehey, kdy i má s.loužit vs;,.ešedym cí10m. Kro

mě toho sa&ozřejmě studoval dljidy vlast:úho mároda, se
zalíbe:n& četl staré bás:.úky a myslitele, byl hrdý :ia to
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dčdictví s věkovité boje

obranu hr&aic vltsti v nej-

temnňjlích chvílích proti cizí okup&ci,vede ne: ve jn;é;iu

svobody & ::iezávislosti ho

nenechávaly lhostej

ným.
Loajalita s 2:i=iulostí plaou obě ti jeho kr& ,;&aú usilu
jících o udrže;ú nezávislého nthtu, byla pro ;ičho - st již
vědomě či podvědomě - záležítostí ušlechtilou. K.romt toho
• učili ho od dětství

&.

proniklo to do nchc hluboko - že:

jeho země_,-patři k civilizsci, kter& E.L svtj počttek ve
sterém Římě a

j^ součástí :vropy a toto apcje;ú má kul

tivovat a má si ho vážit.

Ny:n,

když ai uvědomuje, ie prochází bránou, jet ve

de :iěkam, odkud :ie;n :lávratu, eít:í, ie dlU :iěco

ě pa t -

n 4 ho^ Přesvědčuje se, ie ty iracio=ml:tí mbra;,zy musí

z;dčit a ie je to dědičré zatí!e:ú jeho vlast;ú mi^:iulosti
i mi:w.losti jeho země. Osvobodí ae jea tehdy, jestlile to,

co ne:uivrat.lě mi aulo, vyrve i a koředy. Avš.sk boj* trvá,
misky vah se ;iaklá=iě jí. Krutý boj, jaký liber&l:ú epochy

:iepoz:ialy. Boj a:iděla a C,11o;iu - aao, 0:1 to ví. Je:ile
kdo je a;iděl a kdo je démon? Hle, jas:lá tvU, kterou z;lá

z dětství • to tedy je a::iděir Ne, ta tvář se pokrývá vrás
kami odpor;ié obyzdaosti: to je st&rý Pád, to jsou hlupáci
v buršáckých čepicích, automobily jejich exceleací, sta^

řecky kreteaiamua poli tikó, aaraamua západ;n Evi,opy, aOl'.mra.lt, dekadeace, mystika iastituci, které se přelidy.
A zde d^ruhá tvář - sil:iá a aoustfedě:lá, tvář jitra, ktcri

ho.vábí. Aadllstó tvář? Sotva.

Nahlas se mlurl o vlastenectví, o :i.vazová:ú

;iej-

1.
lepší, ponlvedž pokrokové tradice :MÍrodQ, o úctě k
nulosti. Nikdo viiak ne^ tRk .aeiva:!, aby tu f&sádu bral

vúzzil* ;.. eko=istrukce ^koliko historicl:jch piur.átek nebo
vydám dtl starých spisovatelů :iezrně;ú dostatečaě v^lkv<

rá

&

závažaější f&ktn: země se stal& proviacií Imperia s

jft říse;ifc vj;iosy z Ce;itre, pf’ičemž zústávé zachová;;ia nutc;ioir.ie • která se však bude stéle zmealovst. J.";ožm, že
období ;iez£vislýck aárodú již akc;ičilo- a podob;lé ideje

patří do mu2ea. Nicm.éaě ae-;ú to s:iad;ié rozloučit se ae

s;zy o federaci rovaopré.v;zych ;iárodů, o spoje:.\fch státech
evropských, kde by všechry jazyky a včechry kultury měly

ste jilá práv&^ Nerá to ;ůe pří jemného uz:.láVGt hegemo:lii

jedaoho :uiroda1 který je :iavic dost primitiv;ú1 bezv!jLMečai uz:Jávet :iadřazeaost jeho kultury a jeho i:istitu^

cí1 vtdy a tech:iilcy• literstury a

Opravdu je :1t1t-

:.lé obětovat tolik ve jménu ajednoce^ lidstva? Národy sá

pad:rl Evropy, mysl! sč spisovatel, prolijí tuto fázi po^
zději a ve z=isč:iě mír:iljší podobě. Mož:.lti, že dokážou za

chovat si lépe evé ^^tory a sv4 jasyky. V té době věsk
jif celn východu! Evropa bude s chutí užívat univerzál-

;úho jazyka, ruňti:zy a
mou, soei&listická obsahem„

princip "kultura ;iórodní for

bude v :iejlepš:ím pfípadě

z:iame:1&t m.o:iolit;ú jeti:iotu tultury f-íze::iá 1: Centra při
zechová:ú Jd.et.úcb 1 folklorních or^::iame:1tů v jed;iotliv!oh
zemích. Al bude pak :iako:iec ay:i kirgizekých stepí pást

ko:lě u Loiry a Sicila:1 pěstovat bavl:m v turlcme:isk!ch
:úži:.lách, tehdy bude realizová:io Cité Universelle. Spiso
vatel si prohlíží :iovi:\Y, v ::iichf propaga:idisU vyzývají
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k boji z& oavoboze:ú kclo;iiúl;úch =iĚ.ro dt ze jtiE:. Kclc;:tit1-

;úch mocností

&

us.ttívá sfl.

O,

j&kl obré.t.;:iost dialcktiký!

é, jaké umt;:ú postupného rozlože;ú Etap!
Jak je to všechao hořkél I ti proroci Jarb LidStV&t

I Ks.rel karx. I ty vize lidského bratrství. Takte :ůc aelxe vyfíešit bez hegemoai.e a bez ii.elez;l.é raký Vl.l;;dce• .i.le

kdo je Vládceí' Když. polský aároc.;rl básaik popisovsl svou

cestu

:lB

východ, kwn jel roku lE-,4 jako carův pc.litickj

věze5, přirov;}éval duši ruského lidu kE kukle

2

a oOsvou

se ptal, co vj'letí z té schrá^^, až. vzejde slunce avobo-

dy: Rhua itast.13 motýl :iad tu &em se v&aese, či aoč:ú m\ira
z kukly vylíže ae?^ Ai dosud ;ůc nevě&tí šte.st:lého motýls

Spisovatel pl;i zloby
Co J« to

&a

bli&.V?

:lil

k^OJWužaty’

:la

Upadl*

jejich prohláěe;ú jia lse odpustit,

pokud Je pot.febují k propagandě* Je:lie a:ů věři větl.i.lě

toho, co prohl.ašuj! o blahosleve:lém Ce:.ltru - a to je už
:.ieodpuatitel:lá* Skuteč:li, :ů.c aelze srov;;iat s pohrdá:i!m,

kter4 pocituje k těm ae;iti.me;itá^^m komedia;itllm*
Ffea viecham odpor, :iehledl

.ia

chvíle soufalství, te:i

otam.lik pfece je;i pfichází* L!Ofe k tomu dojít v :.ioci, rá

no pfi s:úda:ů,

uJ.ici* NČwo jako kovový zvuk p.fef-azova-

rého ozubeběho soukolí* Ji

:it{

c est s

;i e existuje* To je jas:w. Cely svět
:la

západ,

sever :iebo

:ia

jih

p řece
::ia

východ či

ji» východisko* Te;i

sábleak trvá je;i vtefi:m, ale od táto chvíle doch,á ke

&lepše.ií* Poprvl

1W po

dl.^Ot.lluí době Jí pacieat a chutí, je

ho pobyby dostávají prui:iost, vrací se mu barva* Usedá ke
atolu a píie •pozitiva.i^ člá:iek a diví se sám sobě, je.k

;:1 ...

mu to snadno jde. Vlastně ani nebyl důvod dělat kvůli
ton:u takový hluk. !;ocE:lB jednoduché. Již je po "krizi%

'tato operace ::1e;:ú bez :mslec:kO. Zůstsvá po ;ú speci

fický útlum, který se nejčastěji projevuje v pohledu a v

grimase úst. Je to tichý smutek človlka, který jedl ovoce
ze stromu poz:.lá;.ú dobrého i zlého, smutek člověka, který
ví, ze lže & je

plaó-hc pozi.lálí.

eu

líto lidí, jimž se dosud aedostalo

má již ze. sebou to, co spoustu ji;,zyah

teprve čeká.
V roce 1945 přijel do Polska vyaikající sovětský .10-

vi;Jáf. Byl to stsrtí pán a vypad&l jako buržonz:n advokát.
Te:i pé:i byl :iessmírně ěikovký a :iemll. vůbec žéd^ sk.ruQle,

o č^lí mimochodelli svědčí

tvrdo-

šíj3ost, s jakou se driel ve avé vysoké .funkci přea viech-

mo!;lá čistky a dolil se úctyhod:iého věku. Jiáš :ioviaářř
vyprávěl po révštěvě aěkol.ika polských provi.ič:nch měst
se ^líchem akupi:ice míst;nch spisovatel6 příhodu, která
ho potkala pfi výletu do Zlezska. Někdo tam ro^^^sil,že

přijede delegace západ;úch spojenců. Ka ;iovi:láře úněl

bříško a jeho tuzemský vzhled přímo provokoval takové vý
levy dtvěcy)

se

aa ulici někdo vrhl, zač&l ho objímat a

vesele vykřikoval: "Fa;ie, přijeli A^^iča:ůl" "Úpl^ js^
ko na Ukraji:lě v roce 1919^, uzsvf-el své vyprévě:ú :iori-

kář. Rosveaelilo ho to opaková:ú rnmarkých ilaději. T^alcy IIUl

dil.alo dobře, že je represeata.item &em.ě, kteri je říze.ia
podle nesel.hávejicích progao'z: ;mrod zn :iárodem pomalu do-

pl:ioval sbírku, a tak to mtlo být a tak to být ffiuaelo^ Ne-

jsen. si jist, jestli v tou jiho sdchu :.iebyla i ipetke
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Bouc it ;ié převahy • jakou cítí hc<..

n<:.i

čí chycenou

do pasti.

Spisovatel ”pc krizi” doufá, že Jednoho dne taky při
jde jcl:o dopisovatel do jed;ié z dobyt}ch západních ZEr..í.

Ta isyšleaka není nepříjemná. rozorovet lidi, kteří nic ne
vědí s věechno se musí teprve neučit, to bezesporu při;'lf;.ší
slastné chvíle, Hospodyně ví, že past, áo níž se rqyt Chyti

le, :ie:U: tím :icjpřijennějním ruis-ten k pobytu. Jeaže obyve.te-

1é dobytých zemí nebudou zatím tutc ;iovou situaci pfiliě chi

pat. Zv^uky orchestrů, tf-epetá;ú aárodj;(ch prapor!, prvaí e

sliby dévjo očekávahych reéorem je uvedou do stavu vzrušea!.
V
Jedi:lě oj, svědek, bude jako bůh vidět budoucnost e te bude

tvrdá, poaěvadž musí být tvrdá, takové jsou záko;zy^ději::i.
V epilogu Witkievicaora ro:má;m se hrdi:iové, kteří se

dali do služeb murti^bi=io-ismu, stávají eehizotre:lilcy. I zde
je skutečaost ve shodi s autorovou fantazií. Je mo!ré pfeko;iat "kriZ'i• a fu^^ve.t bezvad:iě, to 2'-:mmeaá psát :iebo malo

vat jak je třeba, ale uv:ůtf stále existuji ataré mrev:ú a
estetická aorney, a tak dochází t rozdvojení. Toto

rozdvoje:ú je přičiaou m:iohých obtíží každode:1:úho tivote.
Proaásledová.ú závad;zych nzySle:iek e. úchylek je dihy torna
us^d^no, po:iěvadi murti-bi::igists se velice pro:iikavě vci-

tuje do svého odp6.rce. Zije

i

atará

y

aěm zárove5

n o vá

:f á&e

:f , z e t coi z :iěho okemžitf dělá skuše»ho

psychologa a strážce niyšle:ú jeho bliž;úch, při čemž osvěd

čuje ddvtip dnleko byatf-ejěí ne! staf-í poctiví detektivové.
Js možš doufat, že mžadá geaersce, oC počátku vycho

váváš v aovém ftídu, ae rozdvoje;ú vyhne. Nelze toho všsk
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dosáhnout příliš rychle, Nejprve by byle tř ebe se důkladnš

vypořádat s Církví, což,

roky:, n- /' trií

:1e jedaoduckým r:. vyžaduje to hod^; trpšlivor.-ti

ózeICr srcvE'-

to!:tu. t

dokoace i při nsproatém vyloučeai té opory ire.cioaé1;ú.ch

p

re!'lext. ztistóvsjí národě literatury, které, uve.žujellW-li
chladně, nají škodlivý vliv. Kepříklač díle nejznňmějších
polských básníků jsou plná

nechuti k Rusku z tu

iúrs katolického :ťilozof'ov2:.ú, i:.ter-ou v nich ::1E..ltzém.e, .ie
z:ieklid5.ujíc:í. tltkteré z tčchto bts:nk.j musí stét tisknout

& rozšiřovat Ye školách, poaěvedž to jsou kl&sikové, jsou

považováai ze. tvťirce literár:úho ja::ykB e. zs proroky Revo
luce. Ját je :la iadex by z:.ame:mlo myslet =iedi&lekticky s
•upadnout do chyby levičáctví. Je to těžké- dilema, dtileko

obtiž:iějěí :iei v Centru, kde ideatifikace :lá.rod:ú kultury

se zájmy’ lidstva uč i:iil.a tek velký pokrok (a kde ovšem ma
jí tsky starosti, protože ltládei přes všech;zy doaluvy vy
hledává kaihy Doatojevskébo). Typ schizofrea.ikn teÓJ prav

děpodobně v :iejbližši budoucnosti :1e1.S:1ikae.
Mohla by být vysloveno ;'lámitu., že lék, jaký poskytuje

Uurti-Bing, je v rozporu s lidskou povahou.. ?e;i er;::uraie:it by
nebyl příliš silby. Cbčtováaí lidí bohtla, jak to v EEsovéuměřítku činili Aztékové nebo mrzeče:ú vlest:t::ho tčle., je.!:::

to děl&li eremité v prv:úch staletích existe::iee kresta:iství,

:iám Jistě ;iepřipadá chvákyhodaé, :iicméaě oboji se úspěš:iě

praktikovslo po dlouhou dobu. HJ,'b:lou silou moder;:rl.ch společ:iost! se stel kult, který rrvýc. šil.e:istvím v :1iče1t :1ezeostává za aejbrutál:ifjěimi příkazy prin:itiv:úcb me.gií, kult

gla.ts. Vidt:io z této perspektivy, :inymyk.é se tu.rti-Ei:ig

i-4'

Ida.
zí sk6vFl
skává

v ;iiti';ú

podrobí

operaci

a

pohodu,

to

r.;;rmo:iii

se

e

net

t

:.l e Ir

1

v

přiroze;zy

C,

a

horala

.jít

e

se

ho,

jestli

bude

řekae^

že

&

žitky

magické

mi:iulosti.

"Nové"

bojuje

n.curtitcu

víra

Turists

Sjekdotě:

potoka,

kolem

ještě

se

i:ayž

dívá

-

chtll

potká

to přeteklon.
as

j&ko

"starép

a

"starým"

k

turista.

ho

by

c

pohlédae

Horel

pršet.

předsudby

se

tvrdí^

smf ěas.

je

odpovt:^Vždyt

takové

a

jednal.

1 ''• Te

:1ebud2.

horal

eby

t

Jde

prlelo.

as

se

tomu,

Zí

po;iěv8dž

v

říká

týden

potok

é

d

již

zeptá, z čeho tak soudí,
Uurti-Bi;Jg

se

Jak

k

v-f c.

j i:.16

svéra malomččtáctví

ve

ale

ptá

vzedmutý

2,

j iž

je

stačí

zm(:;iit,

věcí.

chod

hor,

de

....

Lúzrti-2inga,

;ieplodaou vzpourou

otravovet

musí

tc

mu

kterf:

5edláci1 aeaspra.vitelas.

h

aa

se

lepší

"se

jít

který

harmonii,

:.1adljí.

že

člověk,

relLtiv:ú

to

Je

pf iroze n.ost i.

lidské

pota.dnvkún:

pfe-

:iemůže

být odstrsněno ::mr,z.
Překážkou,
je

s

které

epa.tie,

se

je jich horeč::iou

že

lemi

se

zdá^

Lidé

se

konec

tlesksjí
A

stojící

přece

to:iců

něco

;úch měst

ětistí,

k

jeL.o

je

ji

definovat

aeexistuje,

!e

je

pr-neují,

šps.t:w,

v:iitf:iíbo

pojme ;.1ová;ú

::iegs.tiv;ú.

z::iebyb:lě;ú

jakýchkoli

a

je

Je

to

vnijěího
slov,

do

s

mají

součtem

dlti.

Prahs.

jednotli

:iásili,

sho;m.

je

iluzi.

divadel,

nebo

klima

jed::io

chví

takových hlnv-

Varšnvs

výčtem

a

pouhou

se,

atmosféře

jnko

V%aik.á

chodí

milují

výlety,

demokracií

které

zárove;i

;iich

obtíž;i4

Je

pobybují,
as.

Uurti-Biaga,

v

trvá

lidech a

nepcstizitel^ho v

lidových

nuid,

o.ai

jezdí

Kolektiv.ú fluidW&,
vých

v

aktivitou.

řeč^ttIr,
je

usazuje

vla.stně

dokoaslosti

cestě

v

At

:ie-

užijeme

jisté:

kdyby

Peklo zajistilo svým obyvatelům luxusba byty, krús:lé stro
je, ty nejlepěí pckrzcy e všemožaou zábavu, ele nařizovalo

by jin: trvale dýchat ten vzduchs už to sBlI:o o sobě hy byl
dostateč:zy

trest. Zád:ié propEtgeada - 8ni pro, anů

proti - :1edok.áže postih:iout podste.tu toho v n.i:iulosti t.s.k
málo .známáho íeaome::iu, který nelze nsimilove.t. ;::.doláv& všem

propočtó.n.. NemGž.e existovat ba papíře. Při.známe-li Šeptem,
že aěco takovtho vs1:utku existuje, musíme hledat rl>c ioallai
vysvětlení: to se určitĚ o:io ^ate.ré", potlačovsaé a v;yleks:ié• tímto způsobem mstí a vypouětí feraou tekutina jako se^

pie. kle colpak socialistické budová:ú a polzyb ke štostba
budoue:iosti, která je :ievyhnatelba^ aejsou dost silnd, eby

vyvátii, te:i jeďl Určitě jE to jeěti přeě&si.lé. Al dozraje
mladá gE::ierace, ::iezatíže;lá jedem •starého*, věech;io se

tmě;ú. Jeaže kdo viděl mladou ge::ieraci tem, v Centru, ne;ú
příliš :isk.lo:iě::i takovým horoskoptm. Nsdtj^ by se tudí! mě

la pfesu::iout do vzdále;lé budouc::ioati, af tam, v Centru s

všude ji::ide, dodá stát ke.ždému dost ledniček a motocyklů^
bílého chleba a dostatečbych porcí másla. Tehdy ko:ieč:lě

budou spokoje:ii.
Jestliže je viiech:io logické, proč tedy rovaicE vy

chází jinak ::iež Di.é? Je snad na tak k1ssick.,ý materiál, ja
kým je člověk^ potřeba jiba geometrie :lež eukleidovská? Te

obyčej:lá nestaě:!? Jaká aouie;úl Co, k ěertu, ělovlk vl.kat:11
potfebuje?
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Černý

Románový svět Karla Peckyv paralelách tragiky a antického mýtu

; tttečno.st je taková, žo j.sea obč pobledni knihy },.arla
i ocLy 2lyt1ol je{-t& dřív, než jsem jo dostal do rtlkou. chVá.lit i hanMr, a ti. ^^a. kde &_;ld n^x potřásali hlavou, říka
li i ric w.tiock)' nnvčho, Koji z.l.ati, znovu jen ten starj
mý roprodudní realisrc.^, anebo spíše Jet\! hoturnliscEnlS - to
zřejmě orali v úvithu nutorcvu. nelitostně pravdivou a;:;:reaimoat
vidiní, tu atso.: utní tlesiluzi pohledu, přitahuve.néhe zcela vědGEai- a z.fu-,£rač- p$1-e.:.ievšira '"lidskými dok^moontem" skutečnosti nZkých, lmnmbnS-cn. pohoršlivě- urážlivých a r,onilujících. M.luvim
c románu '"bt&pení/ a dvlusvazitové autobiogra.tickó kronice "hwtáky nozvěstnárm^ • psan6 od února 1975 do kYitna 1078; oboji
jsem po^^l ze snt1izmatorjch "2iiei Uico Petlice roku Irrra.
lak tedy: n eturali s 1.1 u s • fikáte. Jaea •tart tulák
lit.erár-ni histori.i a kritikou. i Jejiob spory a hád^kami, • Yira wii nechyběJi. detini6n1 a klaa1Zika6ní pfibrMky a ikatBlky, do nichž liter^ární dilo ufadit* Jednom mne u! dAvno Mkonoiné olnanjí. praYou c ^^ní poY^mosti uttita J
a Jehe tYorba s podobných- zAsuvek a
^YylÚnit. Yy&eut a
osrvoUodit. pomoci mu na ieri.tvt vzdueh umtni a volného ^Jtyileni. Mad tou ^&novitou pfepilkou naturallamu Jsem ai apecieleě npomern.l na dávné pochybno$ti básniokiho Yeletn!ze Vikto
ra Hldiga. kf.iyž roku 1617 vy&el 2.ol4Y "'Zabiják", pr^ní Yeliltj
non^u.aent naturalismu, Jeho dilo konstit.uti^ní. Uugo Zolevl novytjká krajni odvahu. • niž v životní skutečnosti iel
utilinim až na samu mez •přípustného" či ••Iušnébo^, ba za 1tis
jeho pi-c11pcjatou zálibu T lidské sp.rcst.eti, banebnoati a bidl
u i.e se pfiuo s rc%koší máchá v lidsháu !yzickém i duPe^^^
kalu a bahnuu. tonec konců, a .-ugo tu dob.t-e věděl, umdni Yi4j
Je předevlim odvaho a bezohlednost. TŮle k praTdě ^hnafnA do Ut1ez1. at na sao dno liclad pedloa’t.1, ^má-li telil lidak.osl riboe takové dno, asi nemáemá Rugo Zolovi Yytfkal. !e Jeho llboci
scrdit Jo libosti •amniíěelovou. 11oblata6nou. je zcela ^ratuitni a aYÓYolnA, je aarnu a aarn.ivou achvilnoat.1. Je aikoliY
silou. nýbri siláctvia. , ^^ni nepfipeulii siláktrl, prav4oa
Jo sila^ siláctví Je .tale&. Tohle je praYý mysl UugoYa apelu
Ztlwvis •kremátc právo naboty nad lidskou liidou." Noomát.e právo
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lidskou bi
žit. z poaledniho cáru. nedáta-li zároveň zavanoui nad vysvlečenou -^ni-dutou lidskou mrchou větru nnděje
a oF-YoOozcní. neb ot
je gbr1až.ováni, ale i usvědčováni,
a jsouc u.s\l'l.dčovár.I.m.. je i vol^^ia po spravedlnosti. je vykupovúnim a osvobozoYánia. Slepé uličky lidskosti, budil, a
p.roě ne; ale
$• y nich ne^wmtzauje, umění je vět r á..
'•V téže době se Cour&et.. ten íliiliřakj alter-030 Zelová románo
vého naturalisnusnu línovi chlubil. ie konečně první v dčJináoh
obrazu namaiova.l zeů. podrou, ale skutečnou z-eu. zec! jakoite
takovou, opravdovou, noniiiliěcnou, nestylizovanou. Výkon prý

ohdobný Homérovu vyličeni Achilleova štitu. Nieo té vasi zdi
chytí, roplikcvsl veímoit 1o, co u paty zdi po soliě lidé.
spouAtčjieí ai kalhoty, nechávají. Ve váži losice, příteli
Courbete. Jste ua61oc noodv^ážll a nouplby 1 vždycky 80 najde
• k.t.erý vás ptebiJe t^^ďes tehot.o. Taieho. dr^uhu. leni
zn^ámo, co na to Cournet. Je vbk
f.o t.é věci u paty zdi,
o tú!. šle ře.6. se ■t&rt nago nehtl.. a jejího ^réna veltú natua1i"ieky pou!il t "Bi^^cfeh • je íd aloYo CaambrennoYe z
„Ý Jen Kapoloonovy gardy obai^jícl se u W"te.rleo. iloTo^ Jef
^NatO Je "bidtú^kam aez.i aloT)'. nj!al:utnlji1 biCtúll tranooussk4ho. i utdého alo^vnitu^ Ylo!eno de ťurt Caabronnerj'ch, Je
ve ném liter^roia pou.liU nejvjr^unljlii Uhtou umileokébc
naturalism. který Yeli i Y obora Yjrazu bn^ pra'TtliYoat do
zzá^ed a neváhá tedy ani před slov^ nejcyničUjiim^ je-li
tím p r a t t m aloYem*.. Y waáni není aloT urozeitých a sl^v
-ó.ivek., ne.jhoril d6Yka a,ezi aloOTy a t uaini. fiToje duchc^nú
opráGeai. Cfámbroanovo aonle. J^ 11 tfat.erleo U. a Je tedy opalem Jakékoliv aprostoty. Je výaotitné. Je n.nef^né^ Je subliimni, nebol - a v-tom. tcje - křičí z niho zou.!sjíci láska i;; vlas
ti. kteri priYl podléhá eí.zi přesile* Lok^»l-11 jsoc svýK
anokdot.ickým ostempore dnbfo ooz.řeJGdt. Yj^^ l^eva trític^^
ho ^-oOIMtnt.áfo k rod.icirm. &• natural^^n. ^Hugo dovolil nataraliamiť přt-e4em a zásad.ni ▼-•• JakťkGliY exeea y reprodu.Soi 114skě ^ni.ckoetis J.Adal DA nla po011&e ;slua ^róú a Jako csb&o.luutní
vy«ok.6 ^^leekos\i. ab7 e^raz ^aizkoaii nebyl aobfetafnS'11 dok^ument.^^ aby nizkett • Jen doTGlo-valo • ale sama
a pf^m ze bt6 krutě a hanebn6 p^odat.aty ^^tala • naY&dlla a
budiil mocn$ vUlět, Jeni. Ji zcel& pfe^podat.t.tú. nnl1. k nehmot.
něu:u. klán k nebmotnéRUe i-iklat^ nikoliv k abstrakci a obeordně. Kizko&t dýehe.j lyriS'fuem Wie u ?otf-ehy &vého vykoupeni.

obklop :;e- nc-vxdit.elnou .:l!t:.rou éuoi:icvr..i.ho rczfu--irt-l svobody. a pat;
čert V"uil. všechny nati,rn.li^;-y či no-:"'tur.:llismry• <katulk:y a k\talifikaični ná.lepkr ^mv odpadají, feč je jen o umění a netUT.ěni*
t v Peckovč v-řipadě voi-:sli.e všichni poml.ouvaěi a eáviati^oi
na vědom, h málo záiei.í :1'4 to&. volil-li z.a z&ldadni a Yj'chodiskoYý vti.stup k životní skutečnosti mo'todn Mt.uraliatické
reprodukce & veristického zpodobení. Je^ pravdřJ>odob?i6. že n^
mil jinou velbu. ie sáwl jano vlas\ni úm:rkl uaěloeky sVv&rnit
skutoénogf. bíd;^ m1nby a poníženi j.eho/t,všbo• nafe.hG, lid.akébo
žiYOta V přítomné chvíli^ eí přimo nad:úrteval naturalistioký
olare.z ťivodem. pctw a de té chvíle záleží jG:r-i fli:i jehn odv^tlint
prllvdivc$ti. ut.áz.1'D dalí-i 6 hlavni je teprve potonl ta. chybi
li mu či neohyhi i onen rozm!ir duchovni v(;le a tušeni vysokých
V^znaznú lidakotti. Qdpov?:"1 zni• ie i:iu nechybějí. Pak ui j8ou
na nfj vleehny pfedtlě%ky krátké.
jděL,ie hnea 1 pov&lm on_obo
dho.io^^too ro^^ru, v němi na turali.s^ro.asi pf'oiatlu je povahy
ethieké. _ Karel PecU sta^U. svýmú pogladnhd luiib&td na lelllém
IIÍBÍě mezi mra^nini int&rpret.y e soudei n&ěf Siouč&.:D8 životni
n.tr^ni 1 lidsk6 a1ute6no8ti. 4 z prd!oli ěeň6 saoderni'
».,-a.Jtětí J.)Jlsdo Yyp)?Udi. tiafie .analj7.a si .voje aapokty ii neJe
6le111ni _ 4á ^^•if imddistovat procedurou téhle ndi ■ vj^chozi ptl^Mdkyt tedy Peec^fr imtuali^ntUS, a jeho ethoe; jehe zkkuienoni
iirotni, a Jeho- 'ůnšenost mravní; vol^umen. ělenitoat a roraah
Jahe prolita, a. Jooo crtel.
•Motáky nezv6stn&^* jaou kronikový z^^^s zái1lk4 a diJ6 auterova fiYota^^nuje se zde SYOb^oda, od roku 1&46 do
polovice lflt fedé5átjch& &ladf aiudent si po únoru naiYnl iio^hH k •Hl^altii^ vydAv^^a a If.ř^enia 4eukratickjch
leták!; pfi pokkusu o ótlk za hranice padne na náclraií • tacboYi do rukou tlrgáru\ státní be:pečnosti. organi.%átorec joho "ces
ty pfes kopeětytt byl .tiů. v lachovb ho Jit 6ekájí; zaěinA mu
e^vyklá kriiDv4 cena statisíců. "Tt^leeh.,.- • mučeni y mist^mim
vlzn.1. trans^por JM1 *kraj^ do P^J.znl, pak na 6t,yřku y f'l"^abk6
Bartol^čjaké. s pfisluiným stálja doprovodem ly&ick.6ho clrcce111 ěloYÁlta. Parodie soudu v obvyklé incf^raci tfi^dni Jjustice^
pak na nek^onečné .reky rdt.onec YlzeŇlkjob prseo^nich l^^ů.
na dole Jiierlinger y i:ladnl •
nnim plnj rok zcl^d obnonn6 lid.akeati y atmosléle noraálni hornické préee o autenl.icltého dělni.ckóho saaýileni a Ch.oY4ní. Wenadálj odvoa k nevému
tetřeni do tadAjovio v souvislocti e J1D1'm, kdani zahájenja
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trestrúB1 připadem, a repríza fyzických tortur, jejichž lavi
nu uvolni a jejichl. u-Miy řtt.ě& aavile kdždá další honba na
lidi, nendvial k ělovfku a^illllluJ^ oaud. Joen! •• vytlji ssmo. spádem al pe amrt.eln-á rozdrceni 11drtk6 oaotjn.oaii, transport do
Jácbymotra. jeden krušnoharský 16.,.q po
ka.146ho na řadu
let: l^r •erat.rr.---tvi* /1/ na dole •ivornosť /!/: morový lá?r
Kikolaj na tf i roky hl.a-du. kdo Jej nepoznaly nem4 úplnou zkuAenost. lidsko.et.i, J^ neúplnjm 4lovětea. nebet lidskt liYot je
tu redukovlin na dary vzduouoim ti doollm. sp6nki. tepla, chleba
a vody: trestní tábor •tťlko"• lágrová márniee 6errn4 amrt.i rov
nou vůeehonn6 s túkrosikopi.ck$T. prachhem dobýnn6ho uranu, s
nojvětší koncentraci gama zu.\řeni, na úa-ecich veszis fízených
sovčt.sliými odbornity čeho?» intenjrstTÍ či kontrar-ozvědkj? •
jak léta bili a bě!i, pfátel6. a metody^ hlkoliv Yšak poást.at.a se mihl smrti t t.al1novou, posléze tábor Syt.ia • .Ffibraml.
•z volvýeh 1^4-rA ta nejv6t.Ai haftJ za leleuou epone.-. a^
nlm obnovené zd^d 1i.4aUati a^1Uliv •nad vrúemé^ roůodni
vriak muklb ^propi1j6en6^ ^úroveň a p,rároa na voleJh&1 a aportenl íudovftvi, a ^nlrvlilvy • iaU.iky .z.
^ost.l r-AJ
u zui. a y alll ori^ i pfevjehovná
, pf^&sUY^^. a
ud.lJe na "p,ednn^lm" a o.o J— •1
ai a
Tlaa;-tnl •
^dlil'ritelnjch ^omylfi^ •
o -ll • • I a 1 o I &
poů.6ze i propuét.Čhl a edobad
lasoYl uoaesad, a6 ••I^
octvelatel.ú clovolenA s pekla.
knUta PecUn. •!těpehl%
ů apil aJwteěnj
nel JU'oa^a, n.aikla MiY .-1~*Mot.^^.
ale bez Yáb^hl clarao^ímo ch.ronolo&ll arniku na cllr^wlogii dlJové sooJ.alo-ti a 1ogick6 n^ftanoaU. Podklad itlpehl Je totli zase allt-ob.logra.tiokj• p o k r a 4 u. .J i zdi dudy drti
nový pe Jliyrat.u z trestaneckých l^^4: n6t.U •• pfed 1,ty •
má za aebou fadu pokusů uchytit se v oběanském ž.iYcii. peěiná
tea - jsme pfecně tečeno y roce 1968 - Jako nakladatolakj red4ktor e al.ib li nadije ěesk.6 pnz7. -Změny ve ••hJn^ a poli\iokém úr^^ tivot.6 na pr4TÍ ^^lnily účastnit • Qole-6.néllo úJnclu smpiny lemkjoh apiaonlel6 u
• u Upad..
lU pfilef.itoat bez pfekáilek a .aebespelt u.tutehJ.l ^fftJ nlkdejAl stUuntakf e^^malni ^ysl• P1U4
plert^ jeho api!loTalelakfch ^^U. etedenfch nobo opalrllickfch at,^raúltl
•praf.akfbkfb Jara% Tea aůa Tlak herllvýah plecl-rlerejlicll a v6^
raj!iol ryxn:aYa4ti ref.^J.mu. Joni am přlflllil jaohymonkt osud,
f
^lorsUu m.J.1u^icst má Aólezi n^d Jedtnt. Zpráya o praaiakých
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a
srpnových „{LdLcs-tach l
zt::!iihuj.J výyravu hfuem cesty^ t.ušim
v ánhousku. ti staví jcji. členy rázeil. vf-ed zäsadni dile^-mma, vrá
tit t1e domu - nevrátit sc. Lile^mrea t.polu exiatenčni a mravní.
ptedcvld;.; rnr;ivni. t tivyklá drcičeská povooeň rozporů n ůvah,
rozu:.:rů s poltu. tlachán zt.-ludú a chytráctev. Ua chvíli you1ije výpravA vlidněh() pozváni Je&n$lávsk.éhc spxsovaielskébe sva
zu uchýlit se do spisovatelského uoťit>va ve :..lovinaku, km pěk
ná výJe^r ěecháěkovskfho ná.rodnihó psryc^hulma roz.eniranóho a
usvMčovc;u6ho eizilitl pf áteli; jimi je pf-edstava veiopruiné pá
teře, dobrovolně
ohjb«Jící do ciziho ehowoutu, níatorick.y
i byto$tnf ei:i. ánk.cnec se1 s;:iť,óvntol ;:ove vrací domii. jedinán u nf-:hoi $o ztléllo samozřejmé, h.:;. náležité, ie učirú Gi}ak.
itexhodn„ ti nepochopitelné bez pl-edc.b.o^^o procesu mruvní sebe
výchovy, JehDi obrdZoa tyly •hoiáty*. Proto také změna v pofadi. v něamf prezentujeme obě feckovy knihy. a v prozatí^^^
ú^rau t.ody^ Pronika i román. autobíoj^gralie a jašti přesněji
se^rubn6 selepitvy. k jakfm na oobi
Dlie tuianik pfisteupit. pod nuce^ná' nejrlelitostn!Jli.í.ho osudu. r.,vým typoa 1.rzzie^^^roman. ale Jelit.I r&diJi si pro goncrick6 určeni pdJdú. k Fr^^
eo^uwn. a poněvadi se tu žiTot .tlaubertnaky JeYi Jak.o
116 1topadáY^Ani il^dán budu mluvit. o prou jakolto proooau •éitové výchovy^ a sebevýchovy. _Uucaíion Mntiment.ale, povýi^»
zde titul u jméno ^^vn. Proces růstu a zr^d. ělovika. diJiny Tzniku ^em.te. 4 jeSt.ě přil6bavěji 1 cbarak.teru. ")tot.'-ky' rrltil
a nut.ně naTéději myšlenku na DoatojeYdtébo "Zápisky z mrlT6ho
doant^ a neni pochyby, ie Lost.ojevský je autorovým tivným ehleben. Je Jím literárnf, jetil o tom bude ^nínka. Je Jim také
:m"ami a exiSítenciá.lnně-.filozc.tieky. povilima-11. jak se rovně!
u Pecky příběh a jeho uuvni závOr svévolně a samcztejm6 rozTíji v obocmou meditaci u určení ělovlka a rsmyalu lid.akoati^
To noni tici lb.Ale, o málot;om v současné českó próze to Ue prohlánit zodpovldni • Ale t.o u1 .Gase předbi^háme •
Fenomén a ho^mlo provokat.6ra t tamotnc§m pr&ěeli revoluč
ního podniku soeililniho osvobozeni tloTika od Jeho p^múch
din, a neschopnost oběti uvě!it. že sůstávÁ jm^^ sYoboclj pfedměter. poniinihe Jandlu. fjsleoby a policejní vjalec^báti, meto
dy a zpboby je Jich ®učvni» .fakt liclak4 dAstojnosti r^Azem Ye
psi. bez.rodné ilnaby :uitčenttho prora%it neprostapn6•z.éi a vejit
vo at.yk se světei:t vz,bi.z.cm, vurgv^^A. iit.^inak.6 naděje v ■pravcdlivoat. t.fidní jurt.t.ioe a !rt1ŠKa soudu. Transport. do výtónu
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trest.u ü první praktická int.uicc principu. ,1;;pcločnosti „csvot>ozoné práce% budované prací vězňů-ot.raků. ilrúza při!Éé posloupnost.i a tot.o-mot!ti,nacistického kGnzentrazions-la^eru a
Úa;t.avu nápravy praci, "výdebyt.t.u" r«vclu-čni snravedlnosti.
:-trltjci a agenti "plev$rclu.ivytt, velitelé a kápové. VrganiiZéloe
tábora a práce. ů,apá:ní zpr6v a naděje zvenčí, a n.{.1.všt.ěvy přiu^^jct, e. rc-dičCt.
mravní odolno$ti s-oust.avnjni jironásledov!mim
ilend rodim.:lého okruhu. vynazováni ze zs*stkáná?ú, zákaz stadií. POOíiry zdravotní a hygienická, vti e
štěniee. ~ysté-u.. včz.eóSkť prOC1iskidtj n^ěreeckýeb k<1la!Jorantt..
f'!^ců, !melinářú, ku.J..akd^ pclitiekýeh vt-zňt. cimáKá. zločinců
obecn&bo práva včetni zíoOijů a vrahá, pcYýleni tlchto na eeiitu,_ a vládu výterem Kápi a volbou tizld. donaUeti a i.p.G1hu. Ty
py ktpó ýOdle měfoitira ze:viřečtěni, kápo. ja:1 pánem nad iivot.cm c smrtí. z.ákladni oporou systému a vJ.aet.nm v:,chDvat.ele&ii
• rřevychováYatqch^ • .l:ukl®.m_ t.Yjal GUloTOlll Je ^^^eYst.ví. a z6stane Jim do!iTotni. i na nobodl. nee^^^li tě •• Ji doUt..
Jáchymova ký
a stupnice• apecial^iuco a oaobiié rysy je
ho délm.ch itad ' podle vzoru o^^kruml, po nich! putuješ a Daat,em na dno Po ui PopJ.ay pnoovill. nUtupy 4o pr,oe. PerW6ty Trchno^ti^ od aabij^^ po AUlitole^ Sovitlt.i *o4b^en:1c1^
na dnlu' "íern4é smrsmrt.1% Ot.6k trestance x tábora a ^&ůoňské repret,Alie. Zde výJevčtyř aet muklA n^^njeh ai.o^^ ocelo^y_ja
lanem do balíku spreS:oT&11ýeh tik a pobybujicich mo
kro
kem v pakliku na m!ato urěeni, Jeden z^vrcho16 liěeni v obo^
ru "smrt.i toaec^ • tose mcabre. Jimó vrcholy, nacllení soTět.ského inUntýra nad zednickou vocloYáhou. pepné • iivotl spat,fenoa. obor lernj ^bumor; na^^r.5t a likYlidace kápa. v Jehot
nUeokosti rypAt.rán a uhlazcrván pasledai stín lidskosti, lás
ka k psu, zovu
smrlácký sadi.sm.ua • .torckee, torek.ce, kt>rekce • Hiu.doYU. :vojkovird. Yokus o Btávku, a proč se Jí k.Dětská vřzoňská skupina edr.ú.tnc túlast.nit. troJi •neprůs:t.řelni^ •
kněií • ..:.vidkOY6 Jehovovi. ^cdm.itaói Yojensl\6 Bluibj, a nepora&iteln4 aila z Y^7e le Jnaird zio^káa nit.a atvafenúhD a tíz.eMho p r o z f o t • 1 ni a f.e J^em &ožim
1 v o 1 e n '$ 11 Jt íúkolu naJUil^imae auledoik a J^w pýnia. Káalinova
^..-t a pr^Yld ft6^&y U zprávy
^U^&at „ iitrineYá^ lúunda.
ěe^^d na a-mrtestiij misky plníci se l.rAdlam a imnetnoat smýileni. Jet Yátn ehce seli.lit. n&Trat lidatoati a mff-it ji přetékánim ošusA. ťraalus prop{tjěoYané "samosprávy". p-ovGlovaná dts^'fff-
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diskuse a sYohodných voltlt, osud ZTclcnj-ch. pejóou s tranapartom na jiný táhor, zde znevu Jedno z vrohclnýeh lifeni. Ab

solutní Lež nem6le jinak •ne! dál Yědemt, ač Jiuk, lhát., je
be^ocná W4i sě podstiti. liberalizace Tlaaině ytrvou k spo
lupráci nn Ui • ?fieho4 noy!j •lny vódů - v6erejiích &tranickýcb vrclmottt.i. obraz psyc^^^u neYylě.ěitelně zbloudilého, no-

mož.no!'.t. ltontaltu s ;r1ao0yvatolem gulagu na 'Jakékoliv lidské •
rovině. •r-ohovo.r* mccenakéhe orgánu • k,iutt114átem • propultě--

ní. ?!-ávrat. d^oati. VynecháY411 oviem.. Chci Jen pevicllt •vým neú
plným -vjětem.. žo nut.orovc vězeňská a trestanecká zkLnnost po
litického násilí jo při svó dlou.boletosti úb3elutnl úp^lná. je
vyčorpávajici. Jsonc osobni, Je naprogto autentiek.á. Je to nát
..Dec. Ivana uěnisoYiče^ tisíckrát a tisíckrát. epakonný a zdo

kumentovaný metodou Jatéhcal nat11rallst1clého poinlill^ismu do
po$lodniho koutka a iw ayá všost..rana6 bidy. hvěd&elYi la'a^

ektaloil7 y naši l.iterattd-e dosnil jediné 1ťY6.bo dr^m. Yáálrn si

J^ jieh aapeUooh tak
zp6aobecoh J^iail autor

Jeho auhnt.lcit.y a Tlmoeti reaJ.1t.6 .1
ř-ikaJie pfidatných a daproTodnich,

y

oavldčuje • pot^uwtYA a o4ati.iuJe no Ji praTdiost napfí^ind
• pro.tesnimt

^juyky'

a

•J^.aa&y nfýob

..^rttjoh

dó 1114^ a

.tUolog l»y

z jeho •itetáu^ Tye.merpoYal 4lY .ne úplný olCTnik •—kloYli1:_

11y^i má etrúky dtllif práce 9 Jejich nebezpečí a úkouti t.ak

odbonúck.4, ie Ji.li noaoTl^^c Ylaatnl iánčf neros^mdi 1^^

▼ nlJ.S roffinni eiué libostí • kkar'^^o.. spertu. hudebnieUBe •
amatérstTi, na sebe:r.4oltffJ1é YáijI• • de nic! ••

ut.ik.4^ aby

nepf ilel o rozuma y lomto 11ville hc lilllklkloYo J^ttor6• . bri^df.o-

v6, !otbalistioké .tandini obje^vaJ^

y

110Y6m mra^^a pl'irtitu

a P--eckdv dali! trojí pn:1esni slang se' rozedni net.uieneu pal
čivostí ro^ru i:eela dt1c..bovn!ho • innii ptitom karbanit:, š^^ř,

volej ba.li.sta hne jediným slftY'tem ve svém odbornick4m re!erá-

tu.. tú ribec Pecku nejraději tam, k.de podává r.trik.tni e pou

hou. novyřinutoa. nepesunut.ou. řekl bych Jedntelskou zprán

••6ho kúeňakltho osudu, t.. Je aeJyfniurněJií a uJpAao'biY6JAt„ VzpAlntm •I na utenilbala^ který •e u6l1 st7l11 a &pánobu
syjho pod^d četbou o^^nsk6ho ^^onis.a. a1„i,oa to trffd.il»

Keohint hal6 laklwa p6^obit. a^ame-Jedini a e aoM. nou ^ahchot.ea, svou wcbopaeOll vtenoat.1. io J^ oltJek.liYik •. o)JektiYia^Jffllll. kte^.rja se Ulink^ a ohlasem

nikdy 'My,yron4 !Adnf

pul6ronný e!!tetict.ý subjektivit^, oYlioný literárnini

l"IM-

miniscencmil a rozvinutt dt, paralel, xoudů1 úTah a přidaf'ki\»
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!.!uaima občas EGf.i stvořeni a pfipuiilai nechat lllluvit. s^^.
svou krásou svou knúzou i hanelmoalid 1 zlw.fiený autor na to
nčkdy %apoomene. pt-llelitost h9 affde• rozčili ao • rozhorlí.
propadne velikou vzoru. Ka. Unci dr^tóho ttHkQ •MotákA".
nedlo^uho před p.ropuit-ě^nim. navft.ivi na pumpásnč DAiebo vězně
vyslanec a muvOi rot^iliu.. Paručik, zd^Qivl na kontrolu. ve
skuietnoati k poal^^1111u po^.kasu *pfeikolovacíau a přaavčd6ovathllik^rn. Už dáávno jsou ty
a u i^^ t^hvile stqých Í1oskhli a ide ologiokjch hl.Abell. uhedudila hodíina upftano^ti a prav
dy. bez il^uzí a cynická. stále ovšem hze avě4k6 a so^&llá.
tvi.dce rozYine před muk.len. vidinu a budoucnost aeeci a ěiěstii
Teto všechno t.i dáa. padna-li •••at.d •. Kuže. je to protějšek 112návám, f.e velmi num.ně a n&Ttirové naTedent, viti i.Da 6tenn.4ft
ai Jej neuYědolá - -rýsoah6bo výJeYU ro^^UTj Velkého inkYi.zitora e kristea ze mu Ivana ^l.ara^mazova. ZasvieonA a uBYioenecká literkrární r^tnieoenee. ochotni bych • boz
statist ebehl. i
t^w• abyeh •i y •xoiáhlch" kdykpliY • Jakkoliv.
i při 'rií ppodobno^tl l^takfch 08^11116 na ^zd'lrao^t eel6ho no
lett. m u a i 1 pfip^^oJR b-7' i n«J^IUl ^•^ Za2ames11 b7oh
&Y6a tuta •lnoai po4o^tm4 pf ipoiaf^nk:J« Neohol •ycb. Jlll^i&
61.-ou .taklieita pfeclyl^rejli ko^^éthi. ^chYile — J^^yco.aU
k M£ Jiliti cloilo. hprecl^^^d
balj £*"• nerozrdJhl bych JeJ. 11ee^»rtikkul. • ai aToje pedobll^t.i •
doNby pfi^aáií aú t sobi. I tak '.t'lidj a
i y připadl
takticity^ rovni, nikoliT ni ;,o^uz.e obJektiTD.l-^hatn61
Od^tl-li
nedy poni!kGyY. aluii •• Jiho o^dmitnnti porao
zreX •
o y at ba% razpřád^^ d&Tzdů a rozvaloval pohootek. Pcst.afuJ{ei pobau.ťkou anůlova ^eclaiinutí Je totil y t.omt.o
pfipadi. a Pecta to ostainl T1 a s,6a ai tak vedli J i d a k
n emollul
Ve skute-čnosii ae zde dostáY^Úie Jil do uvé kapitely avé
aulfzy^ de auto.rovjch • J^&k neaou% a z Pecková na t.kralia^
11.11.
J^J apoůl^iae vzlupajeme •• onoho clll^ás^^ho udr^^
j^Ja od aaturhl^iaal pdadonl Ubp„ 4 y •— &ileti i.a
• J^&k J^— ^nemohl" FeekoYj -1m^1J:ay, a Jakk Je JaJich poYaha?
IMe J^ ^tekYeo autoova etlloai a pa'^hoau J>ret1 bespréYi •
Jeho! přival llo strhl, PecU rea&goftl dlo^ pa Yjlce m:md.
nell61 y grunt.u ri.boc 11111 jinja •• br^UI. Jen"^ra .n&d^d
vděěil za sYou lidakou aebeUcnan.
Yoli.koat. a praYd lvost. jeho knihy zálet! y intaioi t6to nepřecotltelnosil lid-

nt

sklblo :..v£doed. a kn^a Je pi'odov&ilii vyrcke^ 1..U""avniho evidocl
o t6te době u nAs, dosud nejpronikavějGi^ v česiió J.iteratute•
Ctecre so ke stručniu ptÚiiru mukla, Je^už n.r;bídnou na -dole
míst.o brigadýra či přséálwl, jeni Yili všechna pret a proti, a
nakonee výhodu o<brli\nth t.o je eeut.rfilni před5tava romátui a colóho jelio koncentráčniokého universa. e}'liiboiický pravý hrdina
naši doby. Zakázal $1 přijmCttt rell byl. i toho neJmen£iho ko
lečka v raeehnn^^n vytvote^něm jobo ^^teiinit.elom k vlautnim
účclťw:. pochopil, že pfi^^ut jo Oobrovelně, namluvit &i, ze
to čini y zájmu GV)em spoluvOzňů, annamcru\ ^zmást rázem nenapra
v i teln( vfechny kttr'tj rozdian6 iú-y & r.aetoupit prvním krUfkem
kostipr^klsu ff m1>ci cestu, na jejúd konci Je de!init.ivni sctiezkanobeni. 2..1 vitechno na mri;ě ae plalí. ele exUtují hodnoty.
jci
n e a a i Ji být platidlea.. čoat sa&ntné l.idsusti je
z nich-p^ni^ Ide mA mukl nicotnou klovu' ěi úlen aaudu néhcl
a svých dr^uhO z.oplati&. nejYJiii cenou av, d6atojnouti celé a
úplné. f'li^jse nepaniť poctil u aooi, • jet ko ^^ailnila. • iiJa
Ji u z n a 1 • at&l so JeJi 6 , • t i • Y46i moci. jol mi
nalliú mitko podílu 114 ně ^róst.citi &a oaiou aaJ:i noboclu,
je Joctiijm míntm stanoviskem soli\ abeolidai bezmetcaoai. de\at. n i 6 i • a se tsv.it llá av,a le. ra^YDDJícill •• poiadaYku í-Vobocty romii úpl.ju\l 'V t.emlo mraYuli jiat^._: I« je Jedl*
n6 zbraň bezbramwbo. Jemyslat.e si hlavni • .ie J^ neú!lnimlA. Bdi
jde &tezi rili k aoci a vdli k svobodí • SlOc je somj ÍJJ.ib a alibujo ti budoucnost chivr!enéhe lidského .itit:tí. v jeboi blaho
bytu cl rtbeo nebude t.h1.;a ^^jat u jakékoliY lidské uotlnoty.
B'f'obodou bude ten blahobyt.; • aYob^eda ti slibuje lidský svět
mran6 Yelikf, y Rial bude za lidepu ^hodnotu tf-eba větn6 bo^
jont a ^^xat. a jii d.nea ae v nim u iuLo velikost platí štfst.ilu. J:'rt;vtlivý človik pr^^žc strach
vel.i svobodnou pravda
i s jeJi druikou ^^t.J.. fierú to &vit aobevraaid • aobot sebevratda Jo kal)iiulac1. 4 není t.o •ni- svit vrai4. nebet Yralda Je
bczradnou 111 eoci. Je to svit stracbll^ze swii pfeudienéého.
STft dobrovolní pfi.jíjiman6ho údlla být d.roeujna ^zrnem, x nlho!
vzkliči velká octdoucneat 8Y0b^o4n6 li.dakeati.., Jsi-li llovókl
chovej •• tak. Jako b7 aa ioJf jedlJaúa ú.Yiaela apáze svila*
PfiJde o^^Je„ kdi áoo ^bude o-ohet.na k deat6 a diá^kuai^ bude
žádat o dobrou YŮli, Jež by "pGChopila^ Jej{ dlvody, nebol je
přimo 'f' pod$tatě moci ha^mirkorot. " o svou m.rui aVy si ucho
vala práYo
násili, ^úkJio ae i uoln9u spokojit se priizdnou
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.:or:::.ou .fráze e, deml.arativniho u^^^. neboÍ lož, jež cd po6A'ku seoe sa_möu znala jaán iež, notná jinou poslední 6arioi a nadč ji než zachránit se rekursea irra^vnihc .zíilátku. JeJ1 vytvo-i.
Vice než té: pfedtíl'l2 htuie par... th„t:-o vúči ni zachovat a&.anoviako mravní neslSZif'-itelrulr.rti. potlačit Y mfJbl iluz.c o napravit-elnosti ner.B,jtrtvitelného, o rcío.nuovat.elnosti Mllberalizovatelného. iiraTní trvřt. je. $větem abti:nlut-aích &ui - e..nebo, jenode
se v něm naježeně antltezy netiší žádn^^ úskoku i!livjch d.ialottickyc.:- i-yntéz vyrovnťivajic.tch protiUady • Pechova kniba
je ::.<potoozou intekcrickéhc mravního i.mp.crat.ivu 1' jehc zápasu
o ^ysl nahich ol'lf.!• Je hiatorii eebevýcriovy . tvrdosti. C.$-Gbní lioníesi iidskí páteře. N.á stránky epopeje :mrnYní coliBt.voati. &. je nillJiledni, do ,iaké .:d.ry se zde rom.tuoTá epika - a bu
de Jí t© ume v české preze propůjčoTat mis;to vý jineěn6 - bu
de s to ruip.ájet ze zdro Jii tragichého, pocitu !iYot.a.
ťragédie v litoratWe je sJtuťoěaost aeared6 a •cu^^6ná
1, naii vz.dllanosti. t Elovťi^ nali kultury. ri.dyl so krodila
na
je jim prahu ve st.arés .šecn, u hned % toho pralm a
ioíokla rázem dokonalá. C.o,a! je t.ragick.67 rragickf• Jeuhta
sl.oYetD, je nevylmutelný krach dde Tmel^^^ Budil ^^lna Tyniik.ajiei rodem a ^^rakhortí sil.ou wcbhocln6 Wle; •tfetol ae
bez sy6 viny\ ba často neYH^Ulky a necUpaja Jak a prol /0141poa/ s mitnostt nepřelomatelnou, u lektl pnTid.elnl • Yyili Y6li bobů; kántlikt &e vyfeii jtt4iný^ zphobea ^mdnjm, hrdinoYým pádem.: tento hrdirw je trag.ick.j. Dudi hrůzu či bpeň„ totil. z taiatity 6i novyhoeielllébo oa^udY, a v divák.OTi soilci&.
s_ ro^ince^ntm; zdllen a oucitnj. 4iT4k odcházizí riak i “06^^
t.ěn% t.ouiiS oěistou li •katbarsi^ /do:lincval ji uist.ot.el^
jo rru r,ovznáiejici pcrit svobodné lidská vJle, jei si trou.toa čelit hes^telným. vzepfít. se Nutnosti. i..iástý roz1.1111 si lál.
dá, aby neb7lo trest.u bos vny. bez. hticlw, tragická Y^i.Da h:mart6ma Jtt vŇk nen^rná, finipos neri, t^ vraidi etce a bboře si za íeenu utku, J dokonce ělovlk be% vášní s jo tu absurd
ně tres.t.ánA l idsl.A 1:'Vob^oda za to. f.e je &vebodou, npeurou pro
ti osudu, Je iu treatáno lloviěi Nemoha J^uk, vrbanó do \Y6fe bo^h4a, Je \u trestáni lidskoat za to, ie Je plnou lidak^^
ii. UealnnstYÍ podlo ^6ho zmátlo tyto "rainf a nadlouho Y
literatuře zšital o bez tra.600ie. lií'2hrad1lo Osud f'rozleieinosti a boby Vřiným spraTed.:ivfmc llovik mohl na zemi stokrát hy
. 11out.. z.iočinea: lidi nebe vlastním, vin$tní rozfešení jeho livo-
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ta dálo ,se viak.. teprve na v6čl'lG$ti. li tam vidy po zú&iru.e.

fasno-st. 1 nadále ztstávola d;jišt!m skendálu. Ehsurdit.y • osu
du. zvlller T tivote praYéa. na v6ěnost1. Jich nohylo. Dantovo
r.;ot,1tyzické drat^^ přoplněné hrězou. dčsem a tr'2U9tí, b, lo nazvá
no it.omedii t.j. přitěhem s dobrým tónoam. Stf-edoYlk literární

tragád.ii nepbtujo. baroko. Y6k obnovanó kfesiamkó Tíry. ne
rado svoje truchlohry 'nbz.j-Yá tragédiemi Calderón tlm svýcs 6m.hom tíl;;á t.ragicornmediaa. to Jest •pfiblif.M truclLliTó pfiběhy
e k.rsehu nrd.inské Yfle na této zemi, jimi se rszulení dostá
no o n d € , js-eu to n&nejvj't liry o roornost.1 vozdejiího iivota. ?um, kde v lidt-kám vědvmí. vládne jistota spásnost.i, předst.ava jltnované spá$y, !ije f€e třebas i dil Te stracbu a hrů

ze, ve vzpouře i sa tomyů.nosti, nnetenl a pro asTobodu, ale
boz zcmXalgtrt a bez pocitu trestu bo& Tiny. lomu nejhluběiGuu

z bárolalich duch6, CalderĎnoYi z\^tal i tesH Jak to. hes Ti

ny. fiká • cití v podststfr tclpu ff$ no-nnrodil • d6dičným
hřic^rn. hřích rz.ni.tl

z

llcwěka, aaaotd HdsU.ni je soupod-

tťt& t.ů • hříchem, pf-odoaa a deťimiiBČ. 41lAte Jello Xo^lit
•JejYlt.iím hff^^ ělo^lbekal je, 1e se Yb.bee
^^obo-

wo4il%

diaka . klosúask6 t^tolegie . a.do .katoliot.t, dra.atik ao^rai 'Y Qe-

ěekan6

^^no • praVqikem OdfoUo... Jed Oidipovi br^iok6
vlnt bez hfíchu 4áv& d6dl6ni trvat • oei., Ja.bo "prokbebe ra-

se% Od ro.nosa.nce. ktar6 s kkult.a antiky trag6dii obnovila, lel
zároyen 'T'jYoJ Její kontlilt,tú aituaoe od Uon.flU.tu lidské yů-

le •• ZYbli nljš! to koo.Cliktu lidek6 Tilim ěi aYob.d7 »• ...
boa saaeu, kanlllkt. byl znii.taln« ZZkrilk.a Tjyoj od theolegie
k psycbologil„ tragiekoat •e přeemistila, obl antagonick., •ily
zápasu o 61ovfu jsou td pól7 téie lidské bytost.i, lidská ri
le či svoboda soukA si svoje protialuTy. nesmifii.olnosti. i
i!veu vznešenost. z Tla&tní podst.aty^ svdJ 011w1 ai pfináii v
aobl. í^ein^ • irag64ie adlestn4 vilně o sobl. Cornei.lle dává

v človlku &Ápasil o nf J dYi:Da mravYnia aU., lúco aa cil. poYirmo.Ntí k rodině a poviraosti k Ylaati, a 't'i\luiYÍ 4áT4 llim
koliY U poYinnasti "^YyiiV • .nýbrž ''• tier, Tkl.j46 na drtinu
těl.lí bf^emeno ••hepfM^Uní • náaili .na •oW^ tehle a aio Ji
ného Je podstata ttcorneil.lonUbo brd^^tyi^, a •corneUloY^
sk6 Yortu^ • která aá blil Ir. ant1ok6 Y.irt-ws a reneaanbi-barokni virtu noi ke k.i'eabnsl\.é ct.noski. Vid.tm Corneille jako aouČa1::.nikA Velkého Condé a Yal'11tejnova. jeho ^táina uai.aYi6ně
..s,.ám fjebe pfekená^á^• znovu a znoYu béře miru plné síly ělo-
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věha. Cs-mnácté s-toletí po núja názoru dulo tragick.ěl2.a. poGitu
života zdegenerovat-: rvciun&ii6.t.icKó a včóocké. sesadil o l,ohJ
i z:.oha, rozmeta.Lo otn-rd, ve svél'i} optiraismu na samém pckraJi pit.omosti zzr-.iJilo esencialitu l.1-a, Olovfk.a přirodního a empirickáh& poKadilo na trón ělov&ka rzuSeněhoI človik ja oSlta\ni
oů přírody dchrý, zla jo pouhopouhý sceiální omyl. prozatťtmni
nedestitcěno$t rozumu. vsviikrc l.obe aievěka, jsme přece osviceoci, vyže^^ &.máte z trti.nft & ze oak.r ist,U, a je po tragé
diích. H—itcm -toto $tdiití psalo t:ragědie o úvod. --a Jeitl Tic
rcsali&srnu-=, jeho přimý dědic, ale já víechry t.y tragédi& a paendot.ragédie přeskoč!Jz, vidy ffine pekelné. rmdily, kontlik.t.y je<lnctlivce s ti.a, co je pouze spclečonským "předsudk.om"• Jt}dneu
Ji to svět fx^ne!, p&ť.rubé aoeiAini tAd nebo ustavenj pořádek
státní, aaacžciEtý, ime P.ezuji.uaji, ,co chcete, -abych ai Yálně
polal s bo-bo hrdiny r-ozpol.cerého ^ezi. l ásktu k ^^&elee a lás
ku k. nílenctt, 1 1"1yi mu bohatý UbAn Gtne apanif. a kagickj
aaniilo.k ake6i • mo^tu7 Pfeaeame se ráželi do kagiaau sv;6ta
moderního, dnoč^lho a našeho. &.rasic.kj pooii liYeta ,Be
poC-Untů a ukotYil y n.evia
pe_jlioalort. uk.ot.roval
▼ nlra tulic nollla Jif. ed paních dekU st,eleti, ro^^^é ró
hJlM
nlt-o-ri YálJtj. Tia poatu^^, Jak " rodila apel^i^
bo$\ dvaol.\vho stoleti. zteo^Uovuá, zelektr^wnná. • z^áduUU&trtelinovaná, m-asevi konz^wmi. jel učinila , ^in4uatrii i z l^iwlU
smrti a llověka tim zbeYila i jeho pealedni clůalaJneatl, iotil.
smrti úctyhodné; Je! zabednila lidskou mysl de totálitnieh ideor
legii sérioY.f vyráběných • aifct!Yajicích M olůiliiYf^ feY^
o.tici4ln1oh tonogratd v 11ds.k6 podobi. ne! •• naKonee at.-elmtl/
aba^dnini vyhlazoncimi Yálhami; jei ěloYiku debatovala je
ho poslední veli.olepé mfthy. mythus osvcbaz.enské BeYoluee přeGfťVii.m, nebol itevoluci nepochybně de!initině /'?/ zardowsil
rtalin. Jel llcTěka nakonec připrsrila 1 o aof.nost sebeproJe"• o a^etnou toč, de&radevenon aa pugtt tlach, v nimi sloYo
avt;J pfoanj oJ)Ak, nebGl praYdoa y 16 f-eěi •• rozuat •
oafiuná la!« iTou poda&.atu • tomto ,vft1 t,ragtu n^salniin,
pof&I niloll do l-ádu h o d n o I • / Jak fikii
sohelini1
nikoliY do řádu £ • k i. i • vždyl 1 nadále zahrne Je, te trag,1ck.y podlóbaJící lll"4ina učinil na útraty n6ho ilYota akt
volby, j^^ dal pfefl.nost ničemu.. co 4.lYo.!.o r(vitu i jooni
• ci 7 o 1 • tt,ru.itt.mru moderního t.raa;ična ainalyt.lkeYé atok.rét
rozebrali. :tnAm strukturaci Ptai.geront, y-ymez.uje tra&ieký kon-
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lú
!likt. čtvrtpu antitezou, ncOody ti nutnosti. am;iúu a neamyslnost,i, utrpeii a út.ichy. exaltaci lidekosti a ničivé fúrie "Oo^
hO". i^'81 se domniYám, že je maž.ne Je všechy přev-égt na razpor
záhladnijži a Ja4tný I a bederní teagickl konllikt torahlovat
Jako srátku STohody s Uoci. A k.do jsou t tom nařem. avět.č bez
tváte a iiToU honesiv6 iiYoticího y pompách konz^uwúho přepy
chu e sériového člověka zároveň rozbaleného po moci a očesané
ho ze vlech n;toh osobních partl^Uarit a ze vš,eho aravního
sebeTčdcoai, kdo T nla; jsou ti t.ra,1Uující svtidkovó a usvěd4itel6? Jamátkous Ti, kdo člověku skavěji před oči příklady chartlkteni zcela zvnlt.tněaých, které Teik.eré svoje osobní určeni
čorpají výáradni ze aebo samjch„ írenetikú vlast.ní mrani s7obody, Jako Je .anouilheva .ntigona. jeJíi pr^ú. náčrt přidálel
ost.at.ni ui 117ihtckf Promot.e11S. ri. kdo. Jako Aalraux, y
absurdní UoJ.aci oaolmihe avMomi be& aoaiA k druid spolehi6
pospolit.ut.1 radi nMullt •• proti nesneaik^l.D6mu oau4u
lifelnjra hrdinst^ 6^moati pn čimoat. •tiYOi Je beiwaný.
ale sio se hodnot.011 nayyroTD.Aá !iYot11^ ,/Malra^^• a riá,teyat,
JeJ z Tlaatni YA.le Je YrQoles ••beaf^irmaoe tis vznnelenlJa!.
6ila Je se něa o^U111tů ^^aIJH. T^bl^ p#eae byla aeura" ae•Ä^^aion, ti, kclo, Jako
y •cal^igulOYi* • Uadeo problém
il<JYěka. Jaed zlratil ^röJ Waatckj protipe! ru’a t o^^^^
prozřetelnou esistémoi bolll. a nezbylo 1111 tetly ne! •Ali Hbe
^nont
P^e a Mo^droatt dljin^
^wti
Témch ostat.nioh. Te^^a Calipl:ula Ja zf^JmÖ potlobeutvús Joaita V isarionsTiém. lefeaiby f^prýll Lidskosti od.eouen, ubije,
liYot y beUt^Wch. ael budeww zabita -nebo •• zabiJo. I
prepo^ tohle Je auo the1111 lil&NrykoTy babilit.aění práoe e sebewalclě z roku 1681. Ten nál doomnělý socLclog a ve skut.otnoaii vUy jen kfoabnakj avali.ata Tiděl deW-e, ost.atně Te atopách DostoJonkóhos Jatklúle moderní člov6k. ztrat.11 Yiru ▼ Do
ha a se n^Sllli.ru osa.mil, aeaohl nd. bul «• ah poNfiit na up.rAzdninj trb a an.rAt ai • P^m li-rotl i ^Mrti, Ind ai zoutat.
, tak6 ti, kdo zd.UenJ ••^Arí^acl UY6he alon, zafid:111 se
líkaráral y ^^odliob ^^ykoT6 k^^niuoe. Y n^moialntoh YýJtoneoh •s1lilclak6 ntalau\i a parlioipaoe, a dáYaJI •s.i 114ai kolna, •loTem Jea • absenol Yémho ebl7níu, toie je zase cent
rální them lonossese a »eoUtton. Ale doeL uf. t.loh Jmen. hbylo nta Jen k tomu, abyehoa Jiai
lileratule TyllOzili drsníce
svět.a Karla Pecky. Jemou si nikdo ve.ziao za clilči ilkol prostudo-rat. .v Jeho ucadle a spekty rozpadu člověčí i-oči nG liez.tvarou
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zvukovýc ... pilin e ir(1l0 olo-ble-blo, totiž analJ7.ou šk.olitelt,k) cil žj.rocoó všocr: téct., klipe. t-édrvváké a pfesvidčenjcli
výčepníků a de&onstrátoru ideclogic.ýoh thesí. Vbk dil6:é
uspekty tea stranou, ujímá ná.B hlavnň obecná lnr^mule jebo apolvllyptict:óhg vidini inuklovské aist-anee. upadlé do neaneslt.elné polohy absurdní křivdy na pokraji tragického flsdu. ZajiE-á nás Pecttiv pocit wavniho sUndá.lu -člověka zuslo1ien6ho
svou neotřesitelnou svobodou a krileJieiho vidmú ke né zká
z&, trestu udílenému nevinnému hnlvem "bolm". ellcl fíei otroká.řt. i jeho „tragieké cpojoní" z výzvy, vriené Jebt"> svobodou
do tváře moenost6tL r.:-:uti. Zkrátka poslední tvářnosti jeho fiec..ohu jinak.. Uá2e u ts ao8ftocka n-evMomky bl.iii baroku. Je--;.

dáno tím, ie jehe aktuální !bl"ovni £ec:.ohu jinak se opírá o Jiatotu b;.rdc;uci poaledni vitizné spraYedlnesti. lt\er6 dá vzpurnéau1 ia praTda, a byl to bylo i po Joho aurti, • neurlené fas0vé dimensi, v takovém zatrachtilém dij^m6m indefinite -'kt.er-6
neumím dobře
roziilit.
reetaíyzickáho ^^iatillita. ieTia
a nebudu zko^umat. Jo-li ta jbi.ota inapiroY^» k.oHC konol kfealansto-nábc!eD.Sky, rozhodně se Jak.o ••Je^ Tejci podob4 aa -k^^
ei ana.lyzy tate.;;orickému _poŽa4-Yku ext.si.eue vli:tiho •pr^vedliYéha ff4d.u yg revíru a KJlÍ.oYi tento p^oiadaY^k uhrnllje 1
dfkez, jedinj t:llczofiok.y moiný dOkaz jBOUCDcosti !ioli. Vlak
Jsem také, byli-1i Jste pozorní, nemlmil r, Peokovi-tr.-&ikeYi,
feč byla 'Jen o J^ho Bmyníu pro &.ragédii. Siltii t11 aá t"eoka blíz
ko u CAmU.usovi, 11oodernia:m'ní&tru esist.er..ní,lníbo absurdna, kte
rý za meze pocitu ii.Yctrtlho abaur^M ^edmitá .-yboiit., ale Jakníle au to J^b^ absurdno utne z o 11 lat^ hned -se mi t.ill
zo^u.tal»t.TÍm Tloudi i neamirn4 nos\al&ie po'Sohu a Tif-8. a 11
Ca:mu:sa se objeví gesta paecalovaU; zaatavi se vlak na samém
pr&hu & říká si atheieta. Já to^^^e ^^niamu naií doby. když
se
chci tm:1át - ale zpraYidla nechci. je to taká
m^^ni$sus - fikám •humaní^nma bfichomluYeckýr bodlA viochny &Toje
Jistoty, melme weJ^ Jinak neaebu, noJi ddvlru-, lidskou
budosucmost, avoje práYo soudit a edmont, YydeJ.oyal•z Jedi
ného po^m llovlka, výhradní z lid.akfho nit.ra, s.lidakého puu.ptu, jal fiUl Rabelais, ba z hel6bo pojmi lloYliiny che^ ^vydobýt i t.o absolutné sTobocly a Yllnou lidakcu spásu přťkasuJe
čloTělm jako sali.óspúu. r.a
t.rkla představa. ie nutnost
s;oudit c tedy i odstaOYat je obaaiena y &Acotné:m pojmu ělOYlU. •bylo by ho lze tak4 dorincvat itako dYouno!ce od so u -

e a é h o k osudu seudit-. udtiuovat,, neaouhlasít. • B.ad kritikův^ ten je na celý iivot přibit, r.a tonhle úděl
n.a t.řiž
nebo nm prán;,. protivnt oiAsd hiJl Nu, alospoň Jsem mu, Jak
vi41m. deYolil justitikaci div ne isetaťyz.ict.0111 a bšdz.. jak
tAlw vidim. ut jsem zase neodolal poku!eni ironiekJch po^měi1'.0. když p.ermUB jinoti obět, .zbfTám $l aám. froč to dilál2.? Co
chcete, e.oudim set a 4no.s p.r&Yid.oln! ul jen ndr^uzuji*
Do tóhoi světa dnešní"'ltillo iubsurdizsYaného človř1ta,;ent ja kež.to mmraTYni eniita - není ul nic noi ^rt^n paoit poY^^
nnsti být r-vobodný, sam4ůčelná odvah& exiEit.vvat bez. naděje,
t-i i..arel beebe ěel te-d.y pro látka dal tího ro,:ánu, "’těšení".
Je to originální oplitaco Jelw e.xi1;tenciálni a e.xit:tencialL-tické filozoíie lidskosti na %Ylái:tní přip-ad českých nárcdníc.b 4ijin loudobjch i minulých. Aplikaoe Je provedena zase
autcbio,gra!icky: čcskj spisovatel, nedávný politický
Jeaui •pn-žsko jaro" pnskytlo aežťlon •ýJezda do ci&iny, a t.edy i efiligračhlhó .úniku s past.i. jejil &á.vora prp.vě znoYu u
padá. se po obYilce Yl^.báld z ro^yvlu. naci 4Gm6. 6dkodlán
opiltovai n nou vlasiť po x-t.4 núro^tá. diJim,.j tld.11 zaěfnat
•t.hla ^Ya, ocl po6,iU a s !f1chedieko ^dy. s ^ropa^ti aYo
. body prATi ,r^ozd.roen6 aa ppra.^ a khlt^y pokpenú v n.aot.n6m
o^kaJnžikli, kdy ae dctjkala vreholů^ 'lra&iokj preoec dosetkoAt
u:1 ^llárodnin k.alekti^m proXitfi nú-od vl,čnábo ulináni z niěeho, ,rfin6ho nen&ováni n^ilni pfeušené.b.o TjvoJ^*v6ěllábo
•b-udiMtletví^ • jebeI. ne.koninA obitanst je y ^Amotnlnu okamiku tcn-leného •prob^eni% ^uzrálcho k Esamoosprávnó nohodl a
t^wr6i malosti tyziolt6 1. duchoYni. pokatd6 stdena &pět do
potupy niócintlbo Týehedistc.a. a ufbleJte ZDoYul Čoakým děJinAD
se zdá vládnMit. zák.on z.eu.taió aarnost.i n ebaurdDÍho hrdinstri I
;.:atun dořlcva pnkelná^ &lo které zlu-oveň ui tím &&mým Gpoluje
a odvoláYá ff za sebe
k mrcvn^úm ab$oiutnu fěěně rpravedlnosti^ Jeatli T4bec k.de m.Ala • mohla YZDilmout koncepce národníhe dějinného •ya111 ja.Uit,o ▼ýzz.nam11 po Tftoe nAboienak6bo.
bylo
Jisti y íecoh.Aohl Jtyslím. . tet •• vt. znovu na ko^1Ja.17U. a jak je 1 pfi Yleóh avjch omylech ve yývoJi !eakáho ducba
.zJevnm logiektm • • fe-..ko.st:1 sourodjlll !i Jakou neústupnou tffdohlaYosti ohttl t.ent.o ubet.y6aj lantaat.a. aby !eěatY! vn sytch
dějinAch aluYUo Jon s nohem a Tlaaoat!, brlo jedením a J—
K věčného •dohánlni ostatního svět,t.a Tětnóho znovuotevirání
GkentJI čerstvý v2.du.ch svobody^
k

to
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Ginýn. c 1.c„1 o,:,,or:: bcuzc s nimi„ přclo se s nini v hád.e.o často ptoru?:Jovuné t odpíraní e ja „jicli obs:11i & Yýrokl Jak pyint súi so
be jmenoval „1ejieh i,rtizfoteln$t'.i. povii'enaem. přosvW6^nd le ho
povo ialy, aby ziihczpečil národu svobodul Jak -věřil. vzprný
optieit1:ta• že si národ, Jiru zíormuvaný • 'ul nikdy svdJ diaťog
s s„ohem nedá utopit y f.ádn-,.m rachotu dobl"e £uri,&ujicích ^žin
ani v i.ádn6w bishobytném hosa^^h pfebraných ialudk-6.1 frelae
se k r e c k o v i • tu z/J.konitos1. českých dějin originálně '
ilustruje paraleluecLl při.běhu spisovatele S6vy a pfibiluť na;..
lina Sezimy z Rý^burta, skutečné historická osoby. byl to protihsh&!iar.t:l;;.j pglitický tli&idant, u&edlý po nílé bofe v kaskli.
kt.cr:, pG ršechuiti léta’ příprav k 'ťaldttejncvu povstání ,rot i
cis.af-i tyl kurýrem a prostrodni&efe mezi Českou neutoiickou
emigraci, žvédakýui dvcrefrl á tiluorom v&ldttejnftkýob. sp1Uenc6
v Cecháek, nepřet.riitě knloYal mezi vévodou-e Gxenst.Jernou ňi
A-rnimem. l'rěkou a 'Ihurullflli., hlavatou. I}ubnou a Ainakýa, • denek.oneěna pfevile.l • uliěet sr-vá tou.hy po čeal.6 tvolio4i z .lii.iil'll do
Prahy. J iaina. 0 pačna. búhvikam ještě^ až 4e závěr^6n6ha zoala l.st.vi úplnéha nez4arra. O,riiTttu se do^b!e .041. sb7 avo11 oeoent
rilni, ale Yýramoů dějinnou figurou ztělesnil kolieaTeu
palktl :nadlji les:kt. 4tiai4^..._. irni Ykládaujel zúi-rren 4^ cťsíoh Boceoakjch ambic, Jet -.Ji přin4^t apúu uenii. ’’a Co ^Chorobné ctit.áCoati d^aaáciho velikAie, roueúho kolaboranta • JakoukoliY moci. cti!Mosti -v^^Jici„ vl6nf odkl.MaJici poYel
k -vzjťtůe, roůlUajíci ae posl62.e prostupem choroby tileaa, i
mravní na hol6 bláto bezzmocnosti; e ia tragická nadfje •• ho
úp'nliTě drti až do té chel.Miké ónoroYá nooi 1ŮI4, aodli se k
niau. vz.jvá ho. Z.fist.nň, vydri, JeStě pol-6cl jai alespoň a tinea.
symbolem. praporeml Peck.a t lia§.tnoY6 osobl -vGlil dehte. a vel
mi &braint, připadni a pnsotivě vklínil pfíběb RaJIntiY do s.ovova, vloučen.1 obou hisLGrii významově parra1izovanýcb de sobe

J^

literárně ;aroveéono tak.: spisoTatol .:on si z.a hranice y
hlavt s -sebou z. frahy vez.o r^^noYj nápad či cp.ťl roznh . .tilaového libreta z národních c1iJin. o U:alinoTi, li postupně J^
acóninky anoYe a reZYiji od TJ'JeTu Uyiiohl kárant.a z Polžio.
zat.jUnáho po Bilé boře na Pe^ce oisafskfm kelaborant.sk}11i ebrat.em ialdit.ejnem.. a pofinajic t.ou ac6neu a^ y Uxt.a r^oaúmt
oba příběhy • .;oydy i Haiindv, mohou al-fi4at pa epiao44eh, k.^or6 •i nilf^tda významu; odpoYidaJi. brzo s6 prolinaj.f.• nakonec
jeden dt j pti.mu přecházi y druht• a t.o v jo.l.nf a t.4ž.e kapito
le. ba o4ctavci, oe věte. be% vysvitlov^ré. že 3g zmřnil hrdi
na. illjovl trúa:;to l i..ir:teric.I.í ěa-.. vdFt.cvec či věta. JeZ u
č in:: o i:i.ifiavat.oii s konči • hur „ rovi., -0b:raz osudu Jednoho a

li

t..éhof. ve dT0U01ioDii\h verzích, osudu, jen.i s'1 h t.
:p i do
dvou podob, Yiz Jm6no r^au, iieaaěl. ky m viak pfeee jen Ja
nove t. spít •ircadleníT Jakc by prchavá vlna. wduáná prcj.idem
dft jinnólio. Č-Q$U, namlii dGnake-nečna -vo sY6m blyHt.lv6m z.readle

&tále tut.ói úkostneu tvU, ktorou proměňuji jen závany vitrui
1ot1to duktus románové vft,y, v nii se jeden lidský r,E;\ld přel6v4. y zcela jinj'. známe dobře ze -artra, tušá z jeho "'Cest avobe4y... k1di
not styloYá figura je to 1 u něho výraz obeG^

núho pocitu iiTot.a, zdo Je tc snad staré intlickb tAt twilR. asi,
v!1e je ve věem, vte Be ope.kuje a přuvtěluje, !lil všem. on se
v t.o.t o chTill na sv£t,ě děje.6. Jsi iěast,cn • t a tf zvoni hrilnn,

zákon uniTdrsi.r.lni identity jsouera & nekaneěnéko náYr&t.u věcí^
děje n lidi Te vUnéla kolnbihu... a!s semhle ^runti1f^:i.me. 4 tbefuatickj^ sikroanalytníkikům penec^háme tikttl podrobni prezko^st• do
jeki tú.ry n • historickou skuteěnoali kryje -Pecková koncep

ce dlJidoých post.aY VálCJleJnes počinaJio, ^niverúl^nim kala- -

.u6doe11

harantem. toatupnýa •
vhehi • do Jak6 siry si tyle
stavy a cbarakiery a •Itliáco, kteri TJ'tY4feJ,. odpeviclaJi
mohóu oélpeYidat se
clneinimi korospondenoemi, kdo J
reapendenoi JUtpfiklM aont YaldileJuavoIÍ. aQbo z4a a -ú

ppoa
kokko-

rýolť aotulobjoh situací. ccíbaraktcrA a' mranich tyypG •• remcicl
a rozdllll jeho babilu. • Jtóo iiYoisi aetoda etiládostiÝQa

yyěkáY^Í a obezfetného tlioni ze v!ech pfíleiitosti. Jeho

rumponn6. itlmil6 charak.tercY4 •^d.kry: má-li LoupeiiYj rytít
ktáěok. Tlbee jakou. a kt.aroú paront.elu a korespondenci nalich
dnd, hleclejte modorsiho tlibuattrs^

J^m. se nepřidal k ^iůkeaasi

a Yybirá nojo 'ffku^é na obou atrallich: atd• aW.j do jak

-JA&-

nf miry si Jak ohronologieky^ tak yt^^es edpevidaJi etapY
Uscbtt vaid!tejnskó konspirace n y ni osudu ^ěinova a etapy
zklamání apisontele kovy y lét.ech l'Ji5-l9üb^ e jak úplni a

dektnle byla a mohlaa být provedena tedy i struktur ni tjst.a^N roaánnu t Jeho vnitfni ayuet.rii prot.ljilorjo.L dvojic situa
ci, povah a Vjz;z^zwa6. &de by si na své pfiiel i kritiokj' an&lyt.ik. lo^ftillllaiiekt« AW. aW. Oet.ailai olúk.y jaou zkrát.U nu-

rietn& a vieoky
vlak

t

U1,1eU

.metod:, nalornou noje, opr4nint, n'8

i, na.ňi n6ěrt.ov6 a orieat.a6ni »11141i. zaj^^ ul Jem ^hlaY-

nl • řekl bycll. &'TirOT,

• o r •

1 i t a • uahrf baJ^tf či bá-

ječ Ji povi pfibihea. l\a rod-nj •t.at.eěek. dosud koniskorvnf•

r,ugiý a zplumlrovanf• se Trátil z vtzeni Haiin, sw.il po ehobsk.éo msak:ru uplaiU císařskou dlost zeYrubnou zrráYou o Yald-
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;tejnské konbpiraoi. vitOz chce zvědět praTdu„ alJ ei Ji tedy;
il doi^. už jon s , ^&ci jed in6:bo starého poddaného. Jenž tu
z.byi, &ůká Zilháji na qipku oladělanób.6 po.id^ po kaLikáió ui
v té z:emi věčných začátků z .ničaho^ věčného mrtvých vst^i
ü věčnéhG nasmiřeni, práci pru bntiouci :taň•. a pr^^a pokorně
»klizený© kláskem v subi zaiedne ohjnek věčně obnQvovaná navotlečiteiné tutdajo na osWhůzeni zítra, u rok. za tři rs-ta let•
.ůo Čech $8 vraci spi!lev.atel sova• muž táhoi_rodu a urieni. 1.
rodu a určeni :>it\/yJova. lťebot z.novu si v této ivaze, která ue
hemžila r^ÍBiscsncerai z auitickí trn^ick.é n:ylbolo.gie • púJdeme
pro poá.ooonství do t&z_e nefřeberné _teci&.á pokladnice Eymhollckých moielů všeho TClikého, co kdy pojala a pojme naše vzdllanost. . irytos. král korintský^-jent z prokletí bohů nospeěetrtěkrát. vyvalí balvan na temeno bno a vrill &• k nfmu, r.f1cenému do tdo11. aby jej vyvalil znon. uérw při.Jw\j k údělu
věěn6ho zaěínáni a věční dowrionnfch. a6 i Yi6n6 zsarňoTaajch
vitiz8'iTÍ. IWi. jeni usi všemi po tjtoe •neafth J^wk*Pr^
to. ie jej k jeho b4lTanh přibila Tile boAr a ,ohův6 ocleuzuJi na vřěnost. aloi proto. ie by •• ani •• ed.ného ba.i.anu hnout. nechtěl. že by. aviJ osudd aai námlnnll. ie k niau:pfi^
1nu1. adoptoval JJ Ylasim Ylli siee parilenoD^ al^ nltdy ne.
pokefenoa a na t^eni hůry
pokažd6 a doyu a snoTO bla.ze
osldn Tiíěr.o11lávou tr^^^u a vhd^^ naplnin6 noMy: opi\.
jse.m \o tedy dokázali & dokáži i pf-iit.6. a po tiaící. a _poUtdót Jo-li kdo &ysbolickým hrdinou ctroctYi tělesnčhů a duoba
nozotroěit.eln6ho. Yniifnl na^idy sTobodnéha a kterj do^ktie 1
syoJo tlle pfeslftifit. a strnout a aobou.. aby neohtf lo ut.1:at
svfmu orwlu o. doz.ortovat svtmu určeni, • ^k J^ t.o Sisy!. Je pi'1mo ztělesněn.nim ay8lenky antiee.iuafní. a ještě iohlec Ye svéa
parcmythu či similú:ythu z roka 19-4.2 nám C^A!Dlls fí.tá na sám ko
nec. io bí !:-i.syta ^áme »ředat.aYont. vlastně ilastaáho. Jeho
•bamart6a11^ je prinl ^uam!TaYá. Latcj krok. ShyíoTa at.raatiplniho díla Je pro^^^t věd^o pf1.itiho t.ri^rfa a pooiiem^ 1e
ládná &outal^tYi neni n a 4 jeho sily. A po 6eska al.óeno •
dfch.A ^^roou sebojiat-ot.ou ěosk6 zemi Te ohvílich, .k.d7 •• Jil
Jil eladco na cbYili ob^júa4 se sYou aYoOdaa, pr'^i dosahova
nou. &.ehdy jo nejkr^m6Ji1. aebot p^ln6 Ylaatniho say»1-. Pfed1rtan s isyía náleží na závěr rezboru feckotíýCh praci Jistl ;,r.i,venu st.oji v linii PeckOYa pocitu swderní lidskosti vůbec a
če^kébo národního oswtu nlátil. o uzavírá Jeho perapet.tivu.
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Pocitu. který se pohybuj'e na sair.ém polJuji traiisnm, kterj
však tragédii. z ni! přijal její pathos. odmítl jako ethos.
totiž ^neu neporuiitolnou a plně charakterní příčetností mrav
ní. jei postuluje.a xahrnnuje totožnost lidskosti a svobody.
stťt.j zde tato «i^ytovsk.6 reminiscence jako naše poslední chvá
la Pecková dvojihe.románu•.Lsteticky neni snad bez chyb,.po
té stránce j^Baa jej ostatní nedurezebrali. Chtěli Js1:;e předevšim boldont mraYni závalnosti Jeho úmyslu. podtrhnout a zvý
raznil .jak .šifi lidské ,nioderni probleematiky, kterou obsáhl,
tak koncepěni hloubku interpretací, které se pokusil dá' lid
skému i národnímu osudu. Touto odvah.au je reckovo románové dí
lo v oblagti na§í soudobé prozy ir.onumentem ojedinělým.
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Co se stalo na horách

Byl tc Jidy poGsiSl, no ten oivny. ainuj, kdy nenapadlo

v probinci ani troohu uni'..hu, tep.rvu před vánocemi

▼ listopadu

trochu sněžilo s colý loCen byl tepl..ý a skoro bose an řbu. Liťtová

pi^anoatik.s praví*. Teplý leúen^ J)OBOZ l"Óllbu.

Tehdy bylo ilEI lti.kulá.Ae tolik sHithu, Že Jsae se museli y_;,lu-abávn\
z chalupy a

propatitil.y do aeU"Ové vrstvy prušanu, jaly o^^

někde dole ka& chtěly, c. v kuchyni se muselo už cel/ den svítit,
pretože :p.fed omeB byJ..<:. veliká závt1.j. Byli j;i»& tehby v cbulupo
sta.mi, bubínek. hor-Ke1.1 zčervaWil; obc.us se ozvalo ntljaké sábl$dn4

tuk^í anebo pr&r.káni, v t.éble ebalupě .jt: dobře, když je tu bodně

lid!nř.. jeéu rodinu .ie moc velké, aole ,íe několik aíst.nosti^
které a& v*bec nepoužívají^ okna vedou do chodby
na pddě &e

M,

8

ne ven, a ^álaha

nJkterých aistueb r>i"Cpudá. Z,()le po:f\ád s^S! vo4a 1

prot.ole chalupou protéká potok a co se jednou stona, al et.re^ nad

nafaai vykácejí a prQlilen se ztratí, tn nevis.
Sedili Jsae tady u bubíínLu a pili čnJ t ve^u emřila vánice

& k:roY p.ra&t.ěl a pohyboval se, jaka by chlilupa bylo 1očl 1 kt.er' pluJe
O roe.bouf-ellém aofi. V ^^ových voěereeb ,je: lépe n^vyob4aet. 1 beztoho

je eéas Tyclui.&$11:!. Ve chvili. kdy aeluztna na chvilku uticchla,
uslyšeli js.ae svlášt^^^říkuvý vyaoký hlas, tler, volali

m.

eu, au.

Otevf-ela .ismi dvaf-e a óo chodby padl pspr&ek RVřrtlti s pokoje ,
a t^^a pfldy ae vynofiLv hvf} aelané oči, nehfbn4, skoro sklenění.

Paprsek se v nieh aloail jak sklen^Rý Aip, 8ktřr,ytíl «e n ad^hověl

jůo r1-mpoucb a roaplynul se.
1,;;u, ur:nvi l l.ir: f;t:ýi hlášen.

VxF»la jsen ho dovnitf e n»lil*i w.1 m1'1ko. 0j'l to černoča«1i
obrovský kooour s bílýa r^ll.\ffu:!eern rui v;*j,_cle"utť h!"'jóíy

uvé'-'i l-9, le je to

Rl1

saw.61 cleara

let.ý turoekt ))l'"ino. *!l?;Ynr., l"y::.o é!ivnó, le &a tu

u ,,ář t e.lr Ba.^ot4i"'«ky \isfHHJi 1. J’Ml\fll

ve 1.kř tou.dy, k'terti Je o dvla.tl

••trň ďfl ns *t(l.iné vrstpvr.! ef a tae od •* mu nár:: posYyt.uJo ^pcmoo
li oehrenu. t:clyi n^ d^jťe cl>lihn, r,rod?-jť nťn hc • kdy!1 pot.bebuJ^e
doktora, mň.žem"r odtaiatutl irntelefQnov,\t, r 1f.jy? ßtee ct.vt tu. pivo,

ttó e i.&"- r p-:!. pY« r.,edí t.f\r. v l::rtiluje velký yer'věd ?fi<!vi:i!ovič. IIGkdy

z» '1obrdhe

N)*.'irť

vídvá pf{!d boudou

diví

teFknť- ťts krr..J^i.Dy,

aofné vidí tAn nři.tde v ťfili vsi. kterť Ji!ho rotJu patřil.

a

Jsou tt.llll

stále stejné, susnnkená, mohn.á čeké, £e 2101^ z úuolí přijde nějaká
fena, která by ue au líbila. PI-ij<lo-li, ua^GÍ ji uvnitř 11 i-oz2hsví
hnědé oěi cetluta, poručí koňak pro vheeluy, Kúo přijdou s ní,
chňapne tenkou kosténou 3tleniN:u do t..l„ip;: i* roztáčí tekutinu, lil '
se lepí, a n&d&chsuje páry nozor.umi, aby se cu rychleji mozek
obloudil, aby Ji pr,J;. ohiouoil, a v tekutině to b!ýsl'..á jako v jeho oěie
souká sítě, chce chytit l.iouchu hodně tiveu, nu nttiMmu línou lenmauru
bledou a neduživou, chee ji, &le n8uraí.i se, kóyt ji nedontana, je
t.o hra u on ju álechtic^ "" t."fc hiii nttli tuje .toňiiKů, kt.eré dá ti'eOo
několikrát óokela.
ttec. v;id •itHivi,O.(nrič. 1.é.'4
cia lé nospoo. .uh,tv!, se zbitků vykkr.aí
t.ři prasata, nakoJik koccu u p5fi. le tenhle kocour .su uht&dil u
a v bidé. a svobodě ^yt.ťi reyal, pobrdl luxuas5i, a J.lJV tant.ok-rát nemáme
roskouaaaé povlaky a Vfl atťín!ch ayti. t-&í'3ňn, sni hyňinou to tu
nepáchne a koeour si tu ehodí Jako trél. -1ato aocn$ Wet!"tid lledvocloviě
t.am na &Yé1to kutsiae jen at.vat pozor, ebyulwa ho ll.tiZ-af'hli v pokoji^
kdyl oaji!é.iae, J&ko tw WHlalu ne:rciG-:.A 1ua.Jipoiita cll.-uupy Jedné kočee.
Ta a.i í^^ysala nohy, aby .;i aaoltráúili-. livct, r-uno^.ila kobarce
a o^heyxál:. nt.bytui: 1 &la pak st.aJně polil.u, 1.cyí •usíc nikde nepMJel
a n^de^l. Lsf."la \aa u ávef\! • &iU'r&l6 s vyeunthy&i. su.oi a u&rac
twa vyt.rvál's.tl dlo^uho jruto vapopoainka na i>t.ruůnou smrt.
hyly- Jarní práaoniny, a1:oro konec K^ucy i a i.es tilatá Janinku
tfintla kocoura sa oeu& t.114 dlouho, 11i se po ní ohnal a sekl Ji zubal
na pf'ieáloktí.. Jttninee ú&yli i"'1w qáliZ:-nikWA é.. aik'.lho by nic dál
neru:tpo"1o 1 k(y<by \ú?iii mbylu t.t.1jé jeuna přťrooovictkyně s vysunutou
bradou, araev& jako llaku, a Xh řekla, la se ji kooour nějak neltbi,
la aá v pooledníoh Cnecb nJJaké divnf cnování, a podle nt by aolů
mít vst&kllnu. Iruht den byla necelá ll rnciče J&ninl":il\Y se l"O&loučili
a jeli C.oa-<l. V porutúli ťopoled.n& iaaau ru. aápraki l.,iio, béžky u!
Uiatraa, e1;2;8hl.uji a <!iehála u*áuuou vuni voaaét & t.u se podívám do
ddoli .c.. viailAl, jak e& pt, louue bli.;i ..Jiři s p;;.iea pi"as rt.\áano.
- (::, 1.MG.,;; dáláfi?, sept.ula isea &e i>o • 1:dyt aorusil.
- Jtpju pN koě1'.il. aus:úl Ji éov,zt. fivou ao JTnby na va\eria^ní
at^ffJŮci.
A Jiří vypraYUYui, jali: ee veatou &»&\uvili iw hnjance a p^d
hajná Jali: pl-ijpwitil^ Ie tut ku éae °" času oDjoyí. nojuká vatekl'
liika, li p&r .Yif-t fídil aut.CJ óo Pnihy, .J'anirurn apr.lti a safal ho 'bolJ>t
zub, aeGaičk.&. vlevo ciole, g jeho fenu Oiv neple.knl& stracha1 Ae
Janinkó dostane nt.nklinu. Do!W si bnet1 ntaĚli búiku, kde sa psslo

*'

o vatekliné & lioOctl.i oa, fe jeotlilu neaoc propukne, n4tn.í žádné
naděje.
fi

tsk. Jiří aebral hned večor J'anintu .a odvezl ji ne Dulovku

ta:J.i mu ferkli, ie buat.o pf’ivaze tivou kočtu anebo ai taa Juní^u

neche.jí t.- budou jí píchat. pr-.vantivno- dvaeet injeket do břiah21 u t.o
uě Ji!-í věděl z knin,, i kdy;, nu t.o nuř-akli, že při picbáJú je affi
ovtictniprocentn.1 riziko, !e díte ,Hioti-sne enoat'4'1litiou u &blbne.
Gťivut.l .;:i.>nin-=u áomtt u ulomil ji uo postele a sůa odjel na pohotovost,

t<!e mu o-tevfeli auO. 3 t.1a s.uba ětand ráno nastartoval. 8\lto u Je$t.ě
ju

t.:y jel apátky oo borI rozhuónut

fj

od své i^dy zapř.ťsanán, aby Be

bez kočky nevrecel. Mé>l Q&c'i.nu t.váf otakl.ou a btl&Lj au crétéuými

brejličkami červenA.
Očpol&cne sQ svedl severozápaoIá vítr e ,jsf-:1.;ile sučne

foukat oatf&tua, .Je počasí &.k&bené lUi néaolik dní. P!'il"ollk&l hned.

albu, Kt.era nejd!-tv vyle&la

m

vroll(.Jly, plounula ae po ní.cb a pak

se pftevníila i oo dG.olť u zavalila je jako veliká et\ltlená duc^hna,
bílá al.hL, s: nit bolely oči e Jii'i v ni bloucíil s pyt.l.em pf-es raaano

a hleórnl černého kocoura s bilya p^^ěslcaa, s^^valo ae a pak byla
ciocel-s tua G. to Be Jití vrátil Co kucbyně a ^^util se na lavici.
P1'in9ali Jsme au ěaj s ruaaa a bucht.u .a to bo poai^nílo tu, le
znovu Tyrazil. Věděli Jruaa vhi^mi9 la k.ocour při^^^ pravlde^ö
kolelil des4té hodin,. I:» té doby je na velké boudě nebo aěkde Jinde,
kde se ho JiĎi asi aedovolá uf prot.o, ie neaá 1"1ná jaéno. liaadtá
hodina měla být naěe. Jifť ai pfinaul sebou ayrov4 aaao, na kteri
bo naláká, li koženou rukaviQi, ® nit ho ucbopi. ffeaně v deaet kowour
pfišel a sotva se aatousl óo aaaa, vybthl Jif-ť, popadl ho aa k611 na
aádech & zyqdl ho vitě&né do výMMey. Keceur vydal t.^áhlj lids).$ s^ak

jako by se ebyst.Kl k ^arousk^ání, a pst se roaběsnil a aekal. drápy kola
aebe a obánJl" se, al rondrépnl Jiftú&u svtitr na ^^lkokti a t.aké k011,

Y té chvíli ho s&.krváceicy Jift pustil a kocour vybiihl po achodach
na pOllu a tťai&el. /Tunto útok veterináři )}OKdiji o&načili aa cbyhby,
&ví!'a se aá uchopit. nu aádech, pfitia.knout k &eci n s\rčit. do pytle
a nikdy tHl noasí iu'lvihot Co vj(jky./
Teč ut f\8 neobjeví, nsf-íksl JiM a bál se, te koconra vypl.afiil

& fa buóe ause\ čektit el do r^ra a YKťt si další ú^n neplao^W doTOlezu

aoiná Cokonoe nikolik čni^ protoža bas keooura cpátky anat a neadia 1
protote by ausel dát svou Janinku.
Seděli jsa.e puk veěer kolem Gltluh4bo dv.bov4ho litolu^ kdjI Je

ebvilku ticho, jo r.l.ylu«t, jnl: v něa l.-uté červotoč. Ji^íhe Žqdq kdysi
Yyprb!v,lti 1 že eaponnältt. na stole panětennku, vlastně nechala

Ji

t.w; núi.olik óni a li ervotoč v ní vyc.ou.&bl d.iru, &le nikdo ji nevěftil 1

\o j!).ou ncvé povasti čeaké, co

&Q-t.u

nět.by vypndv&Xjf su dlo^ubjch
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zi^^eh veaerd ^aruabo kdyl J^ venku ^t'ukef a omrzlice seká do tváře,
anebo kd)'I prší. fak tf^bu nikoau se prý pofád JW pMě ztrácelo
OYoce, poridal. nikdo; nanallli taa stopy po žácnéa zv!f'-et.i„ nt
pa\t:ra1i Jak olitill1 objevili j(iJnoa •ouvislý pruh vvyaeten, v prachu,
jako kdyl někde ut.fe &q sabou. otisky, ovoce se ztrácelo pof>ád
a tak •• nsboól.i, ie budou hlídat a pftijdpu stdj co ettlj nu to1
kůo Je &ledij. D7II vrt tf.-l bra\fi a nejet.arii aól jft. první noc.
- A va.-al si kolea krku JeAči t:tllt. aby neusnul, zeptalo a.e

některé z děti, kterýl!I se váea chtělo spát„ ale nebyly k za^^
do postele, dokud se lov neaduf-.l.
iU.í..utl, hl.iáa. a co nevidí. Kolea půlnoci přišly Uvě kr-isy.
Jedna uchopila do předních praoek Jablko, lobla si na sulda a
Ji G4t.áhla" po aácteob pr,yG.
Eu, ", eu, osftlo •• pfed p^M.f.toe1. ffiěal. Z&vf-eli Jsaa neJdf-tv
všae^hn., dveře • o 4ťna od dvuft t\o chl(va, kndy ob.věajně odchelu1scl,
připravil J1ft bnrel oa dehtu* a
ee v 14\ě natírala athena.
Jifi af Yloal M dveře do ehltn • •bllaa ruksaa paroA barel ebJul.
117 J^w pak 1>04ln pfedea dohhMnut4bo -pl^m postupoval.i v bundách
11 • rukavieíah ke koceuUYOvi a b8dil.1 Jo11^ ho, al se rogbčeaU,
roslklebil hubu, •--yřel Jako hoc:l, naJelil se • nápět.t a^
k J^din^m •Ill^ra dalm - k d.ih Y8 dyeftcb. t>nala 88 &tU'uiliv4
r^w, Jek koeou.11 hlnvou narasil HBgiaaimftai na dra bbarelu. ltdyl sJia\il
I^ J^ • p8s\1, Mohtčl •e ndilt, báaal eebou bbušil tilea a hlavou.,
ale difi dr-tel baNl vit silou., a4pasťl -s kecoůrea stetaCů, dotud
Jaa^ neoblbli c^íy • napřispe,chuli liU. ^^hoů atranou na poaoe.
^^lopili Joa^
a barel poaof-ili 4ó pytln^ V i,.rtll kooou- s^^ul.
pfeatal •• h4set 1 -aai atntil ul áplnl orientuci nabo JN p-e-st.alo
^^^va\ eent^rwa nmov,Dcy. V pdl jedU v noci sg Jifť vydal s pytl^
na r1meni ••••••••■r.irtBtdadPO v Ill.se a oarsliei dol.ll. Byl
il^at.an, le ulovil koeours a nabude a-uset dát Jtini^ro.
0-Waa ae • nti kooo^rovi svestT 4ráp7 po vnitfIll. atrani liarvlu,
aln Jlinak 1171 hochl^ Ve Ctyfl ráno byli v PPnu. a v s^ecba hodin d
Jift 1171 la koeo^^a ya vet.ar^^^táa stfadiaku. Čůarna byla plná
paG, ktef-1 t.aQ se •^^ď 111aji\ell lokalial budou oSkováni proti
nteklinl. Pal koee^un bne4 ucdtill a ^íli se na horel a \tikovou
nehoviet!, Jata 117 koeeu byl a\r6Joea jejich p.f{Att bol.eati. na
pf^taliq aaJi'iel.4 pat nall J'lfoiho pře^wa\ně. hle so„va Yatoupil

•••»as^idlr

de ^ráiaaoe, ul Bylo zla.
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- í,;áis_ t;jú:!- kocouru 1 .Ltor; je poaeařclý ze vztekli^, ť-ckl Jiff,
óok tor se postavil rroti n.G..iu &
ní.s vt.43$ <lvt}. soGtry a vr-iccmii sti

tvářil* alnhnř, ba nenávistná.
- Tak i!i! i. 1:1-0 „ pí.ne, (i{1vo'i:to clo toho otrcwn, k.t;« p‘Atři• To jQ
zt.'l.kázťtno "v •- i t. nEik..iiíl rif svit-ute po c(ú.é reputd.ica • ookonce j::;. i j)í'&vá:et e, :;r.-• ie co t.-rt,ie• ••'.
trestné.

vy ,}:ite. jpJtrn, utlölnl., a t.o jtt pt-áo

gams s-e bránil, že na iMiXovee nu nařídili přivdat kocoura do
řrdhy, vyhrocoval, že ®í huse st.Žmt, a ©ni svolali vedoucího
ntt'eúi':lKu :r ten vynodhl JLÍhc i 0 bitr'il'lsa nsttestí sud^. ta1'že
Jih! rieo;i.,l zn;;."ro Tryj?t.::.vi!.n. saťjréau útot..
»-'«Ji CíM&i& .c. Céšíštou, í.-©

tu7*1 né-« .:Un;.;.tzzi ,i:d.řť^d iüüu«

}»ocouU"a neelH.-;

v zutu

vytrhli se-i
vlevo uo1e• .Pr:t ,yal cioaů
pnGtovil
barel áonj^oatř-sč piWsíiw, su*tíA.iX víko ťlélmební kor-t&m a byl by se
dal ti(:' ;pldče 1 kdyby ;i;í,e íniciatl vy neu,jal.a jöh,o ná uo&uC t.iclui &
p;;.sintí

kutele.rouoval.a svť.,titu otci, který &úl zu1nuiého na lllinis-

tero tvu zdt'li- votnietvť, -snvtl hohoho přúao poc náho:itk^

ten n&ř'iail

vet.9'6rí,n,Qy<-dji"' stfádlfi).:u 11 v.by Jii'-ih;;i e; hoevuren pťijca'11."' hooa trvttl.a

pou\lhieh pš:t bJitln .b ,.’a at«gď>ven^ čhzc.u se .Jiřt s btiroleu objevil taa,
odkuQ ho rtuo vji!i-0-dili. Přijali b®, alé ihili

llf;;Jt.\v@, te be rádi

nevidí„ údaitili tzke bEiit:1 owvřit (l t\oow.i tti pt, Jif'!ll„ Jiil to vál.

kecour t

:ei .no vyhoiJjt" 11

a

,;lö ^if\{ sa bil. Přačstuvoval si^ s jakou silou :ti nenávistí

kocow. vJ l.eti z baťtiu, jho útl+nol.uja ordinaci & vrime atl především

na n&be, na .Jiřího, a vydrápe mu ofi. Už je ?<Wi.TÚi^)J u Jaobá dostaJi

Y&teklluu- unoba čvacot injúáci ce bfichs. a once!'uli'tidu u ablbnu.

!lechal bEUfll utQt upro.ti-e'1 oriCinHCe :.i poÚÍMjlu a oeze alavu aa vstii;Joval. .i.iánb po Baclaitoa vlavo do ...e p,"ÍGhá,'lela t: hobl u ^^•utně bolela.

Jiti ž-wz&vyMW otina vič.Jl b.di-el, který u-' vidJt nocritt\l; nachtěl

sly&et u kCHwurovi, necii1..J1. lio iiui

viJ.J-t. touzi.l ^rt chvi^^ úáli..,

be& :t:ocou.i„fi, t;ez r(Jiin_y, přál ;;i ár2at. írli tv^"- g_

g

tra:w-1.v bl.:tlli t.i vy\

Eu, ew 1 chtělo bil au volat du prásc.na.

Kd,Yi vidiíli, J^’ odeluisí. na7l.1Kli &:i. ko.neťně tuho .-w:.uvice
dlouhé at po rtiiunw b

bM-

vedoucť st.laditika atewť-al bural. 1'\\stali

a1.,t kolam, ale nic riia uedJlo. tr^iiuici a.lila vlna a^^Onébe mrtvého

ticha. Na.koruJ.e awseli koODUťil vysypai. na pri&covjú stát 3aděl tc.a,
livý, sarput.il.ý, &td ura2en$ »:nubo v ioku. Pííhili au ®'ldékovi JeBU>

injekci, aby &e pri v&teKliua, 111á-li nějileu, ryuhleji raavinul.a
a potacl«l.i «Jiřího, aby ho opiit vloiil no brtrelu a odntuil si ho. !ád;sl
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6
aby ho aea obden pfivá.tel

oni te budou kontrolovat, Jak ue net.lOc

Yyvíji^

• A kda ho
mítT, volal Jifi.
- Odölejte f:il
ntij ni?,j&.kou klec, porodili au. dy ho tu aít.
nesť&oae. -"á.ma prázdnou karo.n't.óuu a s-unelí bychoM ,ji calou kvňli
jetnomi koeourovi uv&Ci&ti do provozu.
A Jif.i nevidoucífl oken /rán& ho boll$l'-1 tak." At' ,i!.l Jedno oko ni
nevidil a. ru\ ucho m^lytiOl/ spHtfil obrav, Jak kocour ror:att'-ik.uje al^
po bytě 6 sliny Gleettij! Jaair.ku 1 tt.ort vzteklinu, jt:tytli ji jetító
ntfilát 0 oslane. i. ťo.stcii6 .ii i jidw .tint, .jas tli JiM ntco neudělá,
je tonec a tak tedy nupcnlad su vschopil a jaanovul u .. kobo pfiao pod
ná&ěGteo a to Je s&4 ulosilo^ pro'totG Bít j"Ochodl.i ota"d°Í.\ k!irantónu.
Jifi ^bode platit &a poby\ kocoura tlelila-t korun dumě, což za U-i neděle
iini ěvl stě deaet. korun a pak se uvi.di^ co bude dál^ Uestra vyplnila
alolenko a podla Ji Jif^u a dšltlsbtu, wlo t.ni uc. ^ucul, pohnul
siudlou posou to n&naku úrnčw, v t.d chvílj, b)rl octwtaa uplatit
<hUeko Tíe, mohli ho nit^mout Jut c.ht.ěll 1 nflpoeital aniani uěl.w as4111
t.ni be.nzia, u.ni &llert.iaeoi auta, navy&lel ui ani no tQ 1 la J^^nia
n«JnileJít! Ja konaJlUtá a en •áa Je pcikráb^wlj 1 v lilavl ma bulhalo,
kdj-1 sedal do auta • pl\ál. $1 nabft, nikdy m nunuroditnwpočit
J^^^--u,. aeh ta alaadk' chvilka pfi ditAti, noJat. nti; laorr, naae\kat ••
a koeourea 1 etpoň na chvil! n.bjt. fo vAochno tt fnrcdi^dee • vysumz.\ou bradou, k<l)by dna pode2teni ne.vyalovila, nikoho by bylo nio
nenapadlo, a Jifí v tu. ohv:íli pgeitil. tcllarvou nenávist. k p^^chovědQni, le by Ji snaa •slkrtil, kdibi Jl pot.bll, anebG. ot.rávil, aatl
•• aYěts, protoko oaa to apdscťbilu.
Eu, r1 volal Ji?-{ kdyl přijí^ál óo ullee, kta bydlí.
objal
Janiniu a eobrfa pocite.a, lo pro ni u.dčlal v.t&cbn1>, eo aohl a la Jt
ao!.Aá koekťtinil Aivot..
ae nevyl ani neholil 1 vau.l ai dva prá.Mry,
Yleal do
te.ls a. 'Wln.ul..
Za t.ři t.j^4D1 u «calili, le kocour byl kk.jraě adráv e ^nikdy vat.ek
llau nnU,
koneady vy’olwek heu.en aO!e pot.Yrói\ jenoau pitva.
Jifi dl ;Qfluhlaait. a utrao^da keooura. :iouhl.&s il. V/&ledek pi tvy
pefféfféil p^h4ehoa!

A Jif'f i.a v te^Voh nooíob 1 kdy vttr IcaeuJe krovec a pOda Trlže
J^o atol^y
1odl, •l.lebAlwai někdy podl^V pláč.
l:\11 m, alyit Jifi a •• t.vy y pekoJi vyplouvá ferBj kocour, priae
sar\1 vy«YObea^en;t • krnáa&M a tub4ho koěif ího livota, pfiplouvá,
škleb! • a u11&uje ae Jif-^u na pprsou.

na
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BÁSNÍK PŘEDBŘEZNOVÝ

Proto!• ee Yf1tšina ěe-.kjcll iljících 11terá t\
nttrodila u I po biesnu 1048 /--čkoltv tiílo nnobýcn tomu
neodpoYÍdá/, a protole hské literární dt jlny jrtou dlollhé
a ^mlt krátlt4, uvádiai &d4t v opisu nfkteré vrtrf.e čes.kino
dnatlka a áazútui S. K. kcMčlca, .jehol "l;robnJř.í bteaě^
vy tly roku l S 4 6 - a byly moudte pfedbfcznovř 1 :pobřoznově - věnovány "C. Kr. Milorti &kuteč.Mmu komorníku,
řediteli
polici •• prnŽKkímu bejtilarw b!i.*
col nebylo fit nen! 1 po 1;točtyf-iceti letech -y Č&chách Uk
ae.raé Yinován! • ••
0...Jea. n^.jen pan pretesor S.K. kcháček, ata 1 Jiní ěeit.í
litfflti pf..Sbfe&noY! J>olic11 •• detl alli & a si.,- její .jed11^ • To mpf. Xarel &.Tlíček .DoroT^kt •ll y tfle dobi 1 to
ltl'^t1, ta •• ••l ^111Yaůa aaafs'-8.acoa C. ú. Policie .jako
nov^!.Dil. /lis J^M 4!op1^ nu^^e^a^ -Weide^wttoY, ••
clne 24. 6. ia.46. ltterl končí touto ctoulkoiu •takf jeltl fl
nW o^uúlt. ta •« nah J)fftak, he.j'w.ansUi /PoUc'e/ d.opte^
od 2J. &^ro. ktez1 jeee Ylak te,ne n:,nt ée&tal,
:poctilo el^lho11
fnnalato:ra 1a iollealci.a /Wdu Ji.a Je
jich -.fúnt. 4o !elUiq pfek1'ta1;/, itteri gluJblt a1 11aJ. -tak t.ý
100 al. •tf-^ robl T7ae"^ Práce pf1 toa neu! imoho.•f Pro
aJíaawat JeJtl .alkellk eloY s d«Ll{bo dop!n - mjen a!ca.
1 posteli • s •f Pna^ ,o.Cffnc^ 1-846. ttil.i Fanyl PfedeYlía
ti aaia o^anúlt. le 3e.ea Sin.I byt .j11 skoro na.jnl; neú to
Je.lU Yyje-d.ná.no,al.e nepoch.jblll l^l vesini. Bude Teliú pf!leli t.ý
& Yelký &vláit pro tebe. fro tne bude proto ngJpobodln!jf!, le
je u eamé Uská^v y tlcb nových domech u aamého kruiaenúbo a'bariho mou tu, vyhlídka aa mnetr a Todu.;/.•./ Vít,
se o tto.
n.edtl nie f.icljpo domci
DOY4bo bytu /nelekej t!e,Je to ta
!iai41nger od :,olleie/ není • iraae,a t eobotu neb y nedill doTÍII •• te:ppn-6 Ylee^M l$Jt ailell.^ -ftipokoJcYj byt byl t lartoTfcla láxaídl.kde K.K.Jloroy.tJcl all poa4J1 re4akc1 lirodiúch

"'ho

toU

noTta...
Jtro 11l!c1 11ter!ty Jteaí sud mital addns111t •taky •
podobného pfe4ltfesnoYfbo l.1!:ilťi Siseon f^rel Y.schá&ek se=fel
Taáplt{ o
Telluílepi dedlkGCI /e^ rart! 'Ye 'f'(K'u 47 let 1181
nepo!íte.11.a pro la..rla Ba-Yl.í&a BorcTl!kého ri ;,fctjel J^ho Tlaat.enecký apol11pnconík • fec!.1 t.elet'YÍ policie,ko11tamf Deden •••

/ko/

Simeon Karel Macháček

DROBNĚJŠÍ BÁSNĚ

rose
Jelikof ti ^OilÄtl
byly póTcdně urpefá.d^áay
óor;ti nahodile, jsou cc.e opsané verše rosaístěné do
tří drobných od.d!lfl:
CE^^
»Isst CE5'.t rt ILO StS.-a
.i.LSNi C BSlO- &LOVEN S.:i
il SLOVANW
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B Á S N Ě

Č

ES KÉ

055

NA

VLAST

Vlesti má, ó vlasti má.
beská vlasti rozmilá!
Vyjasni zas obličej,
S důvěrou se k sobě znej!
~ sbor: Vlasti má, Ó Tlnsti má,
česká vlasti rozmilá!
Odvracuj se od ran sTých
V boj i. svatém dobytých,
ijevují tvou ctnost a čest,
Nepřátelů zlost a lest.
- sbor: Vlasti má, S vle,sti má,
eeská Tlasti rozmtláf
Ještě lev
udaten,
Jak byl .mn.ohý sla^vný den,
Nekles'za nehody v prach,
Tvá bud sláva, vrahll strach!

- sbor: Vlasti má, Ó vlasti má,
feská vlasti rozmilá!
Nad s^yny s1 nezoufej,
Zas je ga STé.věrné měj.
Miluje tě, kde tč Ená.
To bud radost, pýcha tvá.
-

sbor: -

Vla.et1 má, Ó Tlasti má,
Česká Tlasti rozmilá!

056

NA

BASU

&;so. baso^ bruěl
Komu erd ce v tne.
Nech se tě>ší směle.
^Sclkati ho 11čl
Jeetli komu žluč
Kypí na jinéhe:
Vyhoukej ji z něho^
»e.so. baso. bručl
Houkej. houke3, b1učl
bl al b^^y b^rání
Vš^ra pom1ou^riní,
Baso, baso, bruč!

Baso. baso, bručl
At tu políbení
slyšet není,
l3aso, be.so, bNč t

Hlukem toho muč,
Kde se etítě noty,
Bloudí do
ty,
Base, baso, bruč!
Do uší mu huěi
Jen kdo vesel b^ývá,
Věku používá,
&so• baso, bruč!

057

LÁSKA

PROZRAZENA

My líbali Fe v noci,
Nikto Fe nedívsl,
Kvtzdj- n2 nebi stály,
Kdo by ll3 to dbél!

Jedna do moie pz.dl&,
Sep tla to t>hnu

ó

s,

Moře Eradilo veElu,
Veslo pcic pl2vci z2.s.

Plc.vec o naší lásce

Milé EVé dívce pel:
Nyní pěj e to ksždý,
Nikdo to nevidčl!

058

KŮŇ

A

OSEL

Lávka úzká,
Houpává a kluzká,
Vedle b^ahniětĚ ee stáhne.
!ou ěel osel přezne^náhle,
A hle, pfeěel bez nehody.
Za ním,je.koby ho ^STýai body
Jezdec bodal túl a tú.le,
tou stezkou k1opotal,
A Ibl^uĎk po krk do kalule.
Osel se ho poučovat jal:'
•Kdybys byl tak pourUvř
Jako lá se tudy bral.
Bebyl by si 11'p1 kfiTl. •
•H^^kláde3 • ěpe
Odporl nm ^imň.^sl sa áel^uhu,
le fte
pflre&eJÚ
Tebe s hlopejtuutí ^hla
Tél bys Jen.
^Yáha.Tě byl šel,
Xdybys o úvod byl ^hnát ee Jlěl.

059

TOPOL

"Hle já vysoko se VEnes*
»£de Etromy všecky!^
Bonocil se topol kdes
liG.duje se dltsky.
"Není proč ti nádherně
Hilší nás tu haněti
Neb se tob?, brachu. je
Všemu Tě^ra klannět.

060

V

DUBINĚ

Aj vý dubce dubové,
Lecní velikáni!
Pozvedáte h11:vy rvé
K modré nebec báni.

}od .-ám.i zde m mechu
Trávím život jarý,
lfa.l ez&. je po tš chu
Ze. zármutek f: t2 rý.

Ovfem punatujete,
Co E'e Cechům dělo,
Jek Jirr. za mnohého dne
Srdce krvácelo 1

Aj vy dúbce dubové!
Komu z vás se hodí,
Ze se pod nírn vla.E'ti mé
Nový mctitel zrodí?
Kýho třísky Cechové
V mečů. jilce vsečí,
buoou hájit el^rv Evé
Proti zlobě hadí? -
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BÁSNĚ

ČES KÉ

062

MI L O S T N

É

ŽÍZNIVÍ

Krásné dčvče pode sk2,lím

Ze studánlty nabírá• .
"D€j mi píti, nepok&lím
Pr2ménku ti, děvo má!"

O, jak mě ten nápoj sílí,
Nad med jest e, n2d malvaz
Nový život leje v žíly,

Naber, milá, náber zas.

Tys mi žízeň uhasila:
Srdce mé však chytilo;
!y jsi na nPj olej lila,

Uhasíš mi teké to? -

063

NESPOKOJENÁ

Vlucie, kem jen oko E:ta.či,
&é oppl.t se d.čje:

slunce mra čí
V EimĚ sněhy hřeje.

'V lét€ se

O ln.ě s námi deště hrají,
l jaře kYítí Ta.dne,

A kdyl ^hrozny uzrát mej!,
luěí vě^^y chladné I

V pa^^c^ta se vdal.a roce

IQynáfovic ^^.

lá jsem ^acet na -^vánoce A Tldy jeftě ps^annal -

064

NAD

POTŮČKEM

Ned potučkem
Kalina se
Na ní ptáěek
Nade všecky zpívá
Nad potučkem.
Nad po tučkem

se střecha. bílá,
Pod ní mlejnek
Všeccky na.demíl.á
Xad petačkem.

llad po tuěkem
l>tTka mele v alejně•
Nejkrásnější
T celém d.íYek hejně
llad potuěkem^
Nad po tuěkem
Ptáčku se jí d!Tej.
O BYf láece
Milá dÍToe zpÍTej
Nad potučkem.

065

NÁHODA

Dlouho mraěno nebe krrlo
Kenečně. se vyjaamilo
Náhodou;
Já tu t podTeae^rní době
Ha lo^ru mou vyšel sobě
Náhodou.

Ceeta k Kahráďoe mč vedl
A tamffl Lidka ještě pfeCla
Náhodou;
Od semě já hl.a"nt sved.nul
A hned do ečí jí hlednul
Náhodou.
04 tuhn dne ku večeru
la louku se d^mě beru
Náhodouj

X ^^ródoe aě oeste. vede
Uelto Lidka de:nně pfede
Jláhodou •

.1
Teěe^rn.í 1;a doba
Sve41a na věky náe ohn
^^ttdoul

pro nás domek stojí
Po ^^ch bude Lidka mojí
Náhodou!

066

nÁmluvy

mládenec:

Rybářko, má rybařlnkoI
VyslyĚ pěkně prosbu mou,
Pclapni mě t síti svou;
Rybičky se těfte vodě,
Já být nechci na svobodě,
O, lap mě t s!t1 svou!
rybářka:

Mládenče, dj mládeneěku!
Kdyby 3s1 se lapit dal,
Síti bys mi po trhal,
A pak uiei na sTobodu,
Oplakáwala bych škodu,
bys 3! ^mál.o ďbal.
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mládenec:
Rybilke^ má rybafinkol
l3ojíš-l1 se o svou s!\,
Se člunečkem ke mně pf13a,
A\ se déle neplahočím,
Do něie já k tobě skočím,
A pa.k jej donnl řia.

rybářka:

PIJ.ádenče. mO.j mládenečku!
Ciunek by se potopil,
Kdyby jsi tu u mne byl;
Pečkej na mne na pofečí,
Bratr vezme č1unek vf tší,
By nás tamtam přeplavil.

068

ŠŤASTNÝ

CESTOVATEL

Hvěsdioe vy neu!ilf,
^vyjete se za eblak,
J.bych ke sTé dÍTce milé
Neznamenal cesty Ělakl

Ohník na pahorku plane,
STÍtÍ nade hvěsdy ETiti
Znmení to milou dané
Pez^ývá mě t její byt.

!a nmě blaienému pfeje,
Devoluje příchod Dlj:
Milá-U se na BIile pÓJisaje,
Celý svět se pfftinj I

Zpěčujte se, hTěsdy, tomu
^^sní bouře o^ník tens
He^n-átím se ed

ní

doiml,

llekud nesal!Vitne den!

069

OPUŠTĚNÁ

Zelený chmel v zuhr&.df
Za sypaly kroupy:
Děva toužíc po rsd€
Žalostivě oupí.
Aj, co chmel ten uvadá,
Co se k zemi kloní?
Co ta krásná děva lká,
SJ.za slzu roní?

Jak se chnl€lu neklonit,
Bez tyče tu prahne,
Jak slz děvě neronit,
Milý v pole táhne l

070

PŘI

vÍNĚ

Bratfil d^md vínko hřeje,
Pijme poTdččni ten dar;
Sabré slunve
3e3 přeje,
Sa^o koná jeho var.
^rao ^nám jej slad.i,
Proto staří mladí
Chvalme Elunéčkol
fa.d to
.Nad to
Vfecko
Jak je

není na nebesích,
není na zemi;
volá v polích,leEÍch
spé_tří: Blaze mil
Zle se réva moří
X ní-11 nezahof!
Láskou slunéčko!

Tše.eo na tom světě lije,
El.aií jehe ^triře sviti
!e v^k jenom vodu pije,
!o ml nelze pochopiti
Samo víno plodí
A pít vodu chodí
BJ.oupé elunéčkol

Ale nastojte, je tupil,
by byla neTděčnoet:
nám jen nechce upít,
Samo me.Jíc tepla dost;
Coipak nám by zbylo,
Kdyby víno pilo
Delarf sluúéěko 1
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BÁSNĚ
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SLOVANSKÉ
AŽ

072

Š O N G O R

Nad BelTárem Dongor Tláane.

Zeman
ukru^tných.
Bezná. kre, tochvíle Mdné,
Jedno teyra t sluhůů svých.
X Luboni dí slovem lu?.dim:
• S listem do Prešputírc spěl,
Za tfi hodiny» ti radím,
OdpoTe! mi pfineseě!"

Luboň se mu k nohoum vrhnes
•PoTal, kolik Důl to jeetl
nedotrhne,

ffeba letěl hodin šest.^

'l:olik minut opol4lno,"
Rose&lí se tongor n2i,
•Tolik

r&ll ti

Jak ti Jtili,

bude čteno,

se s^taň!0

LuboĎ 311 se odebírá
Do Prel;pu^ra, tresta 2 1s t,
Všeliké nf síly eb!rá,

Aby ^sáhy' dodal liet.

073

je.k bělí, jak se nutí,
Koě!, hle, ee nehod!,
Vmnci tři jeou zap^^^tt,
VEec: mu lahodí.
ü

Lubon leclv.:-; na VŮi: Eedne,
Ji! f ním jako vítr jel,
V Preq,urce a tu shledne,
Pfed ěaeem jej zeman měl.
'Baf co Tidíml tyto řádky ty tu s odpovědí zas?
Kdo tě nesl^m e zpátky,
Vysne3, ký ti pomoh -&.s?"

••S

tfeml vraníky se ke mně
:toč! jakýs :posta.ví,
Jeitě dnes, mi jisUl t^mě^
Se mu č^rctý dostaví."*

Pán to ledva posaslechnul,
Ba celé se těle chv€l,
Dole prasklo, e^rechem sdechnul,
Kočí čtyřmi odjíldtl.

074

DOBOŠ

LOUPEŽNÍK

Láme tamo v! tr stromy?

napotají mle^ny kdes?
Tlukou dYacateré lomy.
že
hlučí les?
Netlukou to žádné lomy^
Neklapotá. miejn to kdes,
Nelá.lpe tam vítr stromy,
!e tak hlučí les:.

Doboš ^tamo s d^ruhy ^^4,
^fáhne^skrse hustf bor.
Belhoje
podepírá
Cestou aa topor.

se

• Sl.yšte, bratří, milí bratf.í,
^^rckoli dohlédám,
Všeliký ten les mi patfí,
Vši tu semi
SestoupJ.1 on s horní Yýše
Dold do vsi od nich dál,
Kde! mu od mile^nky chyíe
Bílj látek vál.

075

A on k svým se po tři noci
Menavracel v hue:tý bor,
Oni sešli Ee vší mocí
Dolů do vei e hor.

Hle tu nzjdou lež€t t dol1
Loboščíka v ksvi své,
Sedm rcn mu v creci bolí,
Sedm na hlavě.
A on preví:"Vrbí roste,
Kamkoli se saaedí:
Bratří! jenom len se hrozte,
Neb vás misadí.
Doneste mě na výřinu,
Abych přede rartí svou
Hleděl ještě t UkraJiml
A v zem Uherskou."

A kde, Dobošč^u, mají
hoj 1 hrob ti vykopat?
Chttl bys odpočívat v kraji,
tel bys v horu ^t?
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".Nevolím já v krRji spáti,
^^t o ty hory dbám,
Země neu.růže hrob dáti
Mnt a eyolu vám.

fčlo moje rozsekejte
Ne, drobno, co píseček,
Do pově-tií rozmetejte,
Vě^ra. vc^tni vděk."

Doboši, kde nám je dl.ííti,
Kdy! tě více nebude,
Ba horách a v bora fíti,
Nebo t dd.11 té?
"lení Tám tu
Oiovrk snuje
&a homch ní
Slunce BTítí

dol.e dl.ít1.
v 6'111 klami
v bom líti,
tam.

B& šibenici vámw pníti,
Jak tl.m eím^rým s^ro^ám &de,
Ve Samborské věži hníti,
Al mne nebude."

077

CIKÁNKA

Cikánka, ta Valaška
Stan si zbudovala:
Dívčina. se celou certu
Po cikánce ptala.

"Cikánko, ty Valaško!
konej Y-u.11 moji:
Udělej ty KozáčkoTi,
A\ :11 o nme stojí!"
Cikánka ta Valaška
Po "Yllli jí byla,
Ustflhla jí rulík rusý
A pak upálila.

ta

Valaška
Po ^11 jí byla,
UpállTŠi Nlík rusý,
Hocha napojila.
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"Pročpak voda zkalená?
r,1 ji Tlna zryla?

Proč pak děTS- ze.rmoucena,

tl ji máti bJJ.a?

Bila-li ji, nebila,
Jeftě bude bíti;
Přijdi, Kozáčku, by_mohle

k obraně tě míti.-

lij^ ty lese. ne ěšum toul,
e ty chim^dný I
liemat rmssum dě-^vám našim.
Kozáčku ty mladý!-

Budu šumět, buc.u vát,
Vůkol horem, dolem;

Budu másti ro^sum děvám,
Semiouvat si koleinl
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PODOBENSTVÍ

V hustém mraku
Jen Zr"E.ku
Wb se spráchnITělýs
Podoben am celý,

Xdo chtě
se skvíti.
Bra’trd. neopití.
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T ě ž í t k a

Petr Kabeš:

b
k„új otec flík131 Se celý život touž 41 po to®, nt"' swt'"1 nCkr;w
f'!ei i:J«tum- bitvy u H.atrU:ogcm• al e .k-onverztce ae pry k toznu
ni kdy rer.toči la^

/Elmer idee, fcew York vládne/

e
Vype-sm^ nka•

/Vyp r,..ac 6. ruka • I

b

Moje ruce Jsou rycbleJlf ne!li zná hlava.
/viná_mík •Cito
liii,
. '■® Jaw H

.

SSMSSsSSSkvSeI

SWKÍBffSFt■-

S^'A/eobč pM^rézízn nevSod.
.

v-

f!.
Srocený potem.
1o
—

kalou chat tepu exb žluče.

k

. _

Uvtlffláá gkřínka
pro muče - r--& Sroubky
pro ženy -na šití

l l1ls Kčs 44:t•

/poutač v obchodní® dozná/

Itá® se literárního kritika J«L«g zda by ®i nepůjčil ®etr«
Ptá o® oni a ryelíě wžeký nebo ienský metr? Iajsíx? s© zase
ptát já, abych ee dozvěděl, Že pod prvním
na wysli truhláiřgký, pod druhým krejčovský« žačíná® rozumět literární
kritice«
b
'
:i to beru rorallnč hálta, aie tc4 to v^u je: .lou •
/pí. in<. v.7. :rti ihí/

081

J f tL ?„ :nn»f.:T-c>, o*"' 2t<r.l(.,)i st rtim hovoří s Člověkem ujdlé„io
rot^r.; !.:>ezť! svcdšj
A'-t'jor Foetovský, Všeobecná spiknutí/

Fen.Bv:c,t (ie nezii'.itriá.

g
F1 cen i be z v \ •.1 rul.iy #

^Qoko i ;ro Im •t D!lleko úzko.
b
člověk Jet tě neví, co ae duif o dow*nívala -vtdět.
A:.íaurice ^eterlirck, F31.z,t Tin^1PJ.aVf/
a

llťkoli ka^t nle kudi pádí j>ád.
a
•Mr

Pád propasti«
a
Budit? Nebudit? - otázka pokojskd.

h
Bole nespavoeti v tJě,jiMC:b, od Ctiliguly -;;-o , i tlcrne Je nesp&^
volit příčinou nebo dCsleť!keli\ kkrutosti? Ty^rnn Udi -tťm j^
vl&ctni <1eti 11ován.
/b.F.Cioran/

b
Poezie lije z uetavičn6 1>e$J>svoeti.
//neně CBupá

b
llevolucr, :tvít£z.:!-li , bude rít jedno jedi nj vo lo : u, r.-ot:t•
IV.V .To irmov, tiptf"'r,iá lili:.ti/
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.

3/

bevažuji, Kde jňet nepřestal, ale svou nit tö» nacházím«
b
•
beodvfzoti-H rybáři všechen úlovek z ostrovs pf^ jbedzisero,
z.ů*táve-jf hrtnrad.y n&Holenýcb ryb přes celou zia!\l v dfe-vlir^<:h
lci!JnZ::cr, , v kter$ch te fi l: í ze vl e cn e-t.rru-i.
Za trutjch zirr, 1 kd_r Jez-erc zamrzá od Černyevoa záliw nž
k ct'ri.::, íijÍ í.ov'<l pťé• Ul.;Ul.;haj í po-ledu na o.■trov a p1-e?:irr ,)í u r&rolerýcl:» curct nebe kaprů, že t...t tte n<ihnv,u dál
a po- jdot;.

/Boris Lavreněv, Jeden»čtyřicátý/

a
Slovu bez pianě,
slova pícnO zbavf:Jl$, pfipra^na

o ni •

bousie kde ttmD zůeUily, fíkajť, '
říkaji něco ria nic.

a
Iryč z poslednťch C:voti st4J,et!

o& b

do tobe to milénia«

k
• •• vývoj se zhoršuj® poval e ji.

/Ze zpráv stanice Hvězda,
prosinec 2582/
b
ZlBto sa po včerejším po klesu cien zsm 2Qtavilo.
/Ze zpráy fílasu .t.mriq^
!• J.19.SJ/
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KOSTNlCKÉ

JISKRY

/ Obrázky z cest /

/ II. /

Kostnice je mšEto minulým Nšmeckem vtlačené na čvýCG.rský břeh Rýna 2. ze všech etrB.n pak obklopené čvýcarskou
hranicí; sousední větší město, o :pár desítek kilometrů níž
-po toku Fýna, Schaffhausen /známé české "ša.fha.uzenky"/, je
zase i1..eCené ne: nčmecký břeh, a tam obklopené - ovťem v mno
hem uctivějším odEtunu - hranicemi německými: v poveze Němců
j € asi oe jrkřiv2 nozoruhodný srny sl pro ne:pi-irozené hranice.
/Viz ntr vbE':žek <Ašský či huknovský, nověji Zá:p2c.ní Berlín
uzemněný zdí, ulice néulice, či cípek ži te.vský v NDR,zastr
čený tak iízce do slovanské košile./ A to lze jen pomlčet o
jiných nepřirozených hranicích - j&k se projevily v nacionálním životě Nfmců. To lze jen pomlčet •••
Dnešní Kostnice je město tak si1ně sevřené státní hra
nicí, že se nemá kam stavebně rozvíjet. I když ty státní
hranice nejsou v roce 1982 na první pohled talc znát, přece
jen není možné, 2by občané Kostnice vybudovali svá sídla na
8výcarské půdě - třeba je to otázka daní, když už to není o
tázka jazyka či společenského zřízení./Jako v Západním Berlí
ně./ Nějaký ten háček se v hvropě vždy najde •••
Takže Kostnice je v současné době městem menším ne!
např. nše Jihlava - ty hranice! Z hlediska polohy - ovšem z
pohledu jiných staletí! - je Kostnice vystavěna pfímo na ge
niálním místě: zúžený Rýn zde vytéká z Bodamského jezera,aby
se zase po několika tisíci metrech rozlil v jezerní plochu.
/Unter See, Zeller See a Gnaden See./ Takže jen v tomto místě
-pol horami /v nadmořské vý8ce 410 m/, hrvlo na délce mnoha den
ních pochodů možné přebrodit Rýn, a projít tak ze ^ábska na
Ztrich a dál. Prostě velevýznamná /kdysi/ mezinárodní komuni
kační kfižovatka. Není pak ani talk podivuhodné, kdyi Palacký
o KoEtnici v DĚjinách národu českého píše:
•Všeobecné koncilium v mĚstě Konstncii /Kostnici/ byl
mezi vremi Ebery ve středovčkoEti ten nejvalnější a nejel.avnější, a co Oo důležitosti pŮEobení Evého také jistě jeden z
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nejznamenitĚjších a nejpamátnějších. Nikdy nevídán pohromadš tuk drahný počet otcU církevních ze všech končin světn, é nikdy.- nesešlo se tolik kníže.t 2 pánův světských, aby
náC:.hErou fyou poV'j[ili slávu jejich. I činivfe dohromady
první v novějším cif jinstvu. znimý Vé.lný 8jezd knížat, zaEeC 1 l. K sou.ču. nza. pc.pezi, panovníky e na.rody ••• "
Jediné poselství, a. to od krále českého, na Kostnic
kém koncilu. nebylo: v Praze se tehdy rozhodli oficiálně
ignorovE.t toto vzeevropské shromáždění. /Podobně j2.ko Albá
nie Hezlsinskou konfercnci v r. IS75, i kdy-ž -tolle srovnání
skř ipe, _ a pora cme - 1ze Í10 youzí t Jen pro to, Z e i tehdy
Ělo fp. o "bn:: trsté neshody" - rotných bratrů. Václava a
Zlknunda/ Ty hranice brztrstvíl Kudy jen probíhají? Kostnicí?
"Kostnickou hranicí živí a obživuje se lhostejnost k
posledním pravdám životním, lhostejnost k posled...^"Úm cílům iliótt člověka. Tíží nás indiferentismus.^ To proslovil v sobo
tu dne 6. července 1895 v Občanském klubu v Kolíně profesor
Masgryk, kterJ ještě téhož večera také řekl: "••• žijeme v
přítomnosti, žijeme ji plně a proto uvažujme, co kostnická
hranice znamená nám dnes, nebo\ hranice ta není ještě resme••• "
A protože byl důsledným človčkem, uvažoval o kostnické
hranici profesor Tomáš G. Masaryk dalEích dvacet let, aby dne
. 6. července 1915, ze švýcarské neutrální půdy, obklopující
starodávné město Kostnici, vyhlásil - v Reformgčním sále v lenevě - odboj čeEkého národe. proti Rakousku-Uhersku. Bylo to
vypovědění války ve válce - a Eetktlo se s velkým ohlasem.
Stejně, jeko kdysi to dávné upálení profesora lana Busaa
Evropa si všimne českého národa vždy jen na pozadí plamem1 - o
tom vědčl hodně- v té první svčtové vilce vysokoškolský profesor
Masaryk, a o ptl Etoletí později vysokoškolský student Palach.
Je to už prostě taková česká tradice.
A kdrž na ni Češi pozapomněli, považovali Němci za-vhodné já techům připomenout: nemyslím tím Lidice. Ale výzkumy pánů
profesorů dr. A. Burgharta a prof. J. Eiseleina, kteří v I. po
lovině 19« století bezpečně zjiEtili podle historických prameni
místo Husovy /.« Jero^nýmovy/ popravy: na městských lukách, za ’
branou Schnetztor /kde dodnes visí zvonek, jímž bylo Busovi zvo
něno jako umíráčkem/pturn, u cesty ke Gottliebenu na. archoTišti,
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kde zahrabávali zciE chlé konEi, Hus zs- tvvu čestyzá oicrl.,
OElevujících I:riEU, hořel; kdyť hranice noha rla, zrsta lo
Ep.áJ.ené tflo trčet nB řetčzu -n:fi kilu: krtovi u cholci na- rozkaz říšského fc.lckn:břte Luťvíké - r.:u:cc li rc:::r[zit
Hueovu lebku, rozCrti t všechny jeho korti c trhto urm vené pozůstatky vhoc'it do ^2. /Do t~ch časů nř.ívrl. t'.:eťi
j2ko ná.zev mf sta. vždy Konstancii - "Kostnice«zcom/'cntlr
rž nozd?ji, £ LorelEi, te se obČ8E tluč€ losovými kostní
do čele./
Tskže: jckmile bylo vtdecky z ji f t?'no mí sto Eu rcvé.
unálení, nokusil re •ooc.nikřvý ft ro F-tA. m' sta Ifo r-tniCE ziEki.' t v /tehdy/ bohr::t;jch Cechách neníze nt nor-tnrrni Pusovr e. Jeronýmova -pomní-ru. Navštívil v "Dolcvint 1S. století
Tábor, Prahu é; Hijf'inpc, é nenochoc.il. /Tomu se necivím./
Proto r,e roku 1862 kostničtí občané rozhočli urr.if'tit m
místš hranice bludný kámen, jako přírodní }"lcmátník,f-' daty
u-pálení obou tech-u, /a s dnem odhBlení "!)amátníku/. ú-a té
coby v .KoEtnici exir-tuje /na pomník stile nejsou peníze/
jakowHu^v kámenv
Oechové /čiperný národ!/ podnikali potom k mÍFtu Hu
sova uyálení manifeFtační národní pouti: do KoEtnice! Z
nich zvláště veliká byla ta. z 6. července 1868, kdy se jí
1ča stnilo přeE 400 poutníků ze všech vrstev národa /byl
mezi nimi i hudební skladatel Bedřich &ne-?^/. Jako slav
nostní řečník za čee:ký národ promluvil tehdy nc:d rnÍEtem
Husovy hranice Karel Sabina - v té době nejlé;pe nlacený
konfident mezi českými vle stencij za Slovák)’ pak byl řeč
níkem dr. Hurban a. německy ke kostnickým obč2nům promluvil
J. V. Frič.
lša břehu Bodamského j EZere, v zachovale kcncilni bu
dově, tzv. Nalhausu, kon2l se pro poutníky cpolccnj banket.
Přítomní teěi v?-novc.li zvláštní přípitek Sabinovi é: Smeta
novi, spolu^^rcům "?rodó.né nevěEty". Vyhovili totiž nejtajnčjěímu vkusu českého národa: dčjovým základem je to
sóudnička • Pfekrásn€ zhudebněná. Karel Sabina - sá.It nEčoEtudovaný právník - vytvořil libreto ze znalost Obecného ob
čanského zákoníku. /Platného od r. 1811 a v Ilé..bich zemích

?.l:

lO.
t5of9^ut' J>ez písemné
formy
*■
v*w
••
*' J
-plné moci 'jednávat s Jeníkem jako právoplatný zástupce sy
na Tobiáše Míchy. V případě ''Prodané nevěsty" neělo o smlouw

■». -X-» •

► «ř- 4
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J
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kunní ítrhovou Cle § 1067-1089/, ale o tzv. nepojmenovanou
Emlouvu. úpletnou a Kecal, cile § 10C7 :provádll tzv jed.natelstvi bez přik2,zu, :ooc.le kterého jestliže jECnate.1 • •• pro
vedl věc n2 .svůj náklad ke zi-ejmému značnému proEpEchu 0ruhého, musí mu býti tíir; to nahrazeny náklad;.' na to uči:nf né ”,
hohl tedy Jeníkovi ” cile; svého ne jle:;i r íiio vtGou.i 2.. svědomí"'
Elíbit jf.ko odstupné 300 zlé;, tJch. To je pi'cce ten správný
zpěv: ” nejleptí vtdonú a svědomí ’’spojené s penšzil Prod2.ná
nevčstr oópovid.á t2..k také /jen j iné:k/ né.. Busovu žádost:
Stálost v prcvCl.Ě:!

Ale nozor: Jeník se ne: smlouvu. :p()depsé 1 j.sk::, Jeník
Horák. Zatajil ták své ?ré-vé jméno é... uve:c.1 Zeesla v tzv.
omyl v osobě. Jtléa záklsdš této skutečnosti # Hee.s.l mohl
kdykoliv úsněšně
,
.
.
*
namitnout ne:p1&t::iost smlouvy: ;z-oto nikdy
nedošlo na. jevišti k pro:pl&ecní oněch t:říE:et zJ.z tých,:prostě, vlk se nážrnl z.. koz& zůstala celá. Vre zůctá lo
české
2 hezké: * dobrá věc Ee :podai‘il2, vtmí lásks zvítězila".
:Pociobný názor o Busovi převládl v minulém století, a
už ho nikdo nevyvrátí: že vybojoval vítězný boj! Hus byl

2le

,tUn.i#

včřící člověk, šlo mu :především o oáru duše

a ve svém sporu se odvolal ke Kristu Ježíši: jak u něho do
padl, kdo to ví?
V Husově domě /Hushs.us v Kostnici/ Ei český návĚtěvník

mnohé uvědomí. V tamním Husově muzeu. /HuEhsus - třípodla,^žní
gotický dvojdům,pHitřící kdysi zbožné vdově Fídě - zakoupil v
roce 1922 - v Německu byla inflace é?. dům byl za babku - čes

koslovenský občan. Jako kulturní :pz.oátku :přede.l dúm rok na

to Společnosti Husova, muzea, která ho dodnes vla.stní. Po II.
svřtové válce přestal být Ců.m z českoElovenské strany udržo
ván E c.oct:.l se C:o havarijního stávu. Do Eituace zasáhly nej
dříve městské, pel-: i zemE:ké úřady B2.denské-Wirtenberska, tak
že v roce 1965, v souvislosti s 550. výročím upálení,poskytlo Národní muzeum v Pré..ze finanční prostředky na zřízení Hu
sova muzea. - po čtyřiceti letech od podání žádosti. Pro nedostátek prostře^dků byl2 provedena jen provizorní oprava bu6ov a dům co poloviny sedmdesátých let velmi zchátral. Ale

zemské úřady Bádenska_WirtenberEka dům považují za kulturní

památku, a protože mezitím došlo k navázání diplomatických
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Etyků mezi I'rdlou a Bonnem, neuttLeným stavem se zabývalo
kolegium miniEterctva kultuIJ Ceské s-ocialiEtické republiky
v úzké s-polupráci e minieterEtilem zahraničí. Roku 1S78 ricik
z iniciativy Art Centre - jc.1:o investore - zepoČE,ly rekonEtrukční práCE, provádřné stavebnin pod.nikem z města fábora./
Tábor, ne tlím! - e tím heslem přišel J11as2ryk clo republiky, a
dodnes je umístEno na táborSkém železničním nádraží, vedle
úschovny zavaz2del.
i,le nejen Masaryk, i toto hef.lo chybí v moclernf konci
povaném muzeu Je,nz.. Husa /e mezinárodního Yýznamu hUEitEtví/,
umístěném v cineE: už opreVeném Eushausu v Koe:tnici. /^.Druhá,
vftrí a lépe přístupná čá:::t domu je určena komerčním potře
bám Art Centra./
V dnešním Husově domě si český návšttvník mnohé lépe
uvědomí: na.př. !e zapomenuta byle jeho čianost v tomto domě;
Hus v něm kaftý den pobytu slout.il mši, včetně kázání.Ovšem,
byl přitom zati!en klatbou - tehdy jeho mše neuznávala Cír
kev, dnes československý stát. /Aspoň malinký výklenek -pro
obětní still - kdyby ponechali: ti dĚlníci z !ábora - třeba
jen piro potfeby stá.tem uznané církve československé husitské./
Tak se s Husa s^^o politikumt jeho smrtí už na.vždy.^rofesor Miasaryk ve své feči k českým studentům ze dne 29.června
1899, na důkaz určenosti česltého národa Husem / 1 v 19. sto
letí/ uvedl: n»ebežtík Náprstek byl v Holandsku; chodě tam v
jednom městě se svými, byl sledován několika zvědavými, ktefí
pa.trn8 nemnhl.i poznat, jakou řečí mluví. Konečně vystoupil
jeden a francouzský oElovil Náprstka, aby mu pověděl, v jakém
jazyku mluví. tesky. • Cetky*/ Holanaan nevěděl, co a že je čes
ký jazyk, Že a kde byrilí český národ. techy? Kde je to? Nápre-tek vykládal mu celou geografii, cle mamě. Až konečně napad
lo Nápretkovi: To je ten národ, z něhož pochoeí Hus. Já,Hue1
Tea již věděl. Cizinec uvedl Náprstka do Evé rodiny a slavili
ho jakožto Oecha, le přináleží k národu Husovu."

!ev Husově případě jde o politikum, to věděli v letech
1414-1415 t Kostnici všichni: Zikmund, něměcká ělechta, koncílilní etcové, čel.ti lalobci 1 Rusova /m.ocrá!/ s^^na. O ní
se v kuloárech koncilu eám císař Zikmund Tyjádfils •Věru, já
byl ještě mlád, kdy! tato sekta v Oecháeh pove'ta.Ta.laj a aj I
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ja:< velice již vzrostla a rozmnožena jest! /Palacký,Dějiny
mirod.u českého/. J!řesto - či :,rávě proto - koncilní otcové,
&čkoliv bvl Hus v interdiktu, vvkázali mu v Kostnici k b:,-dlení rnísto velmi čestné: ne úrovni kr...rCinálU. Hns v p:r-vním
listu do tech zd.úrr zňuj €: 11 A by c.líme v Kostnici v ulici
blízko bytu papežova. H
Jeho stoupenci v Cechách toho umĚli využít: ačkoliv

E-:.is opustil půdu českého království před necelými třemi týd

ny, bylo nu tné, aby se " v ulici blízko bytu :p&pežovz.1' vyjád
ři 1 k pír esnč n2c asované novi ncE. L Hus, :;:io krátkém vahán.í,
seps:lwv č.omě izOož:nú vdovy :B'ídT" traktát, kterým schválil M.
Jakoubkem ze 2tříbr2 navrhovanou rEformu - přijímání Evátostí
pod způsobou chleba i vína, a. to od laiků. /To stejné schvále
ní - např. před několika dny ne. hradě. Krakovci - by nemělo t
eechách tu cenu./
Schvalování liturgického převre.tu z místa. konání koncilu,
oc. kněze v klatbš - to už musel proti Husovi zakročit /ne čet

ná česká udání/ i papež. /Teologicky naprosto neschopný Jan

XXIII., na jaře 1415 uvězněný koncilem ve stejném lcláštěře ja
ko Hus./ Zapomíná se však, že Hus nebyl ještě uvězněn, ale z
příkazu :papeže ubytován v dome katedrálního kantora vedle hlav
ní kostnické kétedrály - v přeplněné Kostnici stále ještě čest
ně. Odtud byl návrat ještě možný - a Hus o n1?j usiloval: proka
zoval se mj. listem z Prahy z konce srpna 1414, vystaveným od
:papežova. inkvizitora v techách Mikuláše biskupa Nazaretského,že
Mi. Je.na Husa zná a že o žádné jeho kacířské vině nic neví./List
byl vysUven v přítomnosti královského mincmistra Petra ZmrzlíkE ze SVojtína/
Ale nředevĚím Hus Epoléhal na. ”glejt" císaře Zikmunda.Bez
nfj by nikdy z Čech nevyjel, jek mnohokrát v KoEtnici zdůraznil.
Pova.žov2t smlouvu z& cár pe.níru - když to umožní souhra okolno
stí a zakroucený paragraf - není to i přístup Jeníka ke skuteč
nosti v "Prodané nevěstě^ ? Proč tolik kritiky Zikmunda?
čechilm }JUtujícím do Kostnice doporučuji prohlídku tamního

městského piTovaru. PŤi jedné národní pouti /roku 1883/ odhalily
české spolky na. jeho zdi pamětní desku s Jeronýmovým medailonem.
Za Husem se totiJ jezdilo z Oech i v době jeho Těznění v domini
kánském klášteře: brzy na jaře 1415 ho přijel posílit v neústup
nosti jeho přítel M. Křišt:.n z Prachatic,který mu dokonce
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moh1 sdĚlovat obsah nejnovějfích 2 "kacířských" kázání v
ke.pli Betlémské. Která dnešní vězeňská správ: by tc d. ovolila? Ta v KoRtnici? A kterým vázeňským dozorcům by český
intelektuál v dnešní dobc: dedikoval své spisy - ;_jeko to či
nil Jan Hus - taktik? /Latinské traktát:’, Ee:;_:.is2.né pf-es zimu,
věnoval svým strážcům - JGkubovi, Jiřímu 2 R<ob€rtovi - tomu
1 s dedikací k svatbě./
ile k tornu piTova.ru v KoEtnici: Při ’útěku Jan2. XXIII.
z koncilu koncem března 1415 utekli i rtrá.ř.ci Jens Kuss.Zikmund vš2.k
svého vězně vydal oo tužšího vězení n2 hr2.dě
Gottlieben u jea-a, a tz..m už Ifochové nerntli příEtup. Mezi tím
se v Kostnici objevil M. Jeroným Prc.fský - 4. dubna 1415.Pánové čeští irí tiiitl. /z Chlumu a z Dubé/ mu radili, cby odkvapil zase. On však v jazyce německém, latinském a českém
dne 7. dubna přibil na dveře radnice i chrámu liEty, eby
mohl veřejně hájit učení z university Pražské. Pak přece jen
upoElechl rady českých pánů, na útěku však neměl štěstí, ne
daleko hranic českých, v Hiršavě, poznán byl a dodán k J2novi,
bratru říšského falckraběte Ludvíka. A ten už věděl, kam tito
eeši patřty^
Od 23. května 1415 byl tedy v Kostnici všznfn i ruistr
Jeroným, a to ve věži u hřbitova sv. Pavla. Vě-ž r. 1882 vy
hořela a byla vesU.T€na do komplexu sousedního pivova.ru.Je-.
ronýmg^a pamiftní deska na jeho zdi je podobná té, která zdobí
Husúv v ulici u svátého PaTla. Oba pr&iští mistři na nich vy
padají sta.rozákonn[ - ale, z hlediskz. dneška, jsou to moče^rní
vlas8.tci. To před sto lety netušili - a .Jeronýmova defce je
letos právt. sto let /E-. potř-ebové.l& by opr2vit/: co bude z2.jímat čeEký nároc za sto let? Obavy teologů jsou nepř€nosné!
Y Kostnici - u bludného kamene Husova - je dobré, když
si poutník z &ech připomene: upalování - to v Čechách vyžado
val pro 8 /slovy osm/ svých univerzitních kolegil i mistr Jan
Hus. SU.lo se to v roce 14-12. Nejprve konšelé pražští 16. čer
vence 1412 - měli úřední pravomoc nad kaz2. telem v kapli Bet
lémské - zakázali jako zavrženíhodné nejen 45 článků Viklefových, ale ještě 6 navíc - všechny, které odsoudili otcové kon
cilu o tři roky později v Kostnici/ a které hlásal Hus/.
Potom - na základě stí!nosti děkana teologické fakulty,
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povolal Václrv IV. pře-O f"V"lj .soud /na ^hrad žebrák, kde byl
nG lovu/ J&n.E Eusa. Tam mu před radou král.ollVou vytýkalo,
osa jeho kolegú, ie nedodržuje universitní zákony a nepodá
vá vípemnč Fvé články děkcnovi k posouzení. Hus se hájil.
ž , Fvé články red písemně pi-edloží. pokud budou jeho pro
tivníci schopni aokázat na nich jeho kacířství - a to pod
pokutou odvety /poen2 talionis/. Neprokáží-li je, pak at
má kat českého krále možnost upálit je všechny. Zaražen!
tímto - v kř-eEtanEtnu neslýchány^ - návrhem, vyžádali si
przžf.tí miEtř-i č2E n poradu.. Zvolili na ní jeoioho doktora
ze svého Etředu s tím, že ten rád podstoupí smrt upálením,

pokud Hus E:voji pr-2.vdu prokáže. Hus však • a byla to pro
radu panská zábava - na. tento nánh nepřistoupil, žádaje,
aby nepřátelé jeho byli upáleni věichnl, takže rada králova
učinila konec spora tomu napomínáním jalovým, aby se páni
Kistí-i hleděli sro^dat mezi sebou v Jokoji. /Zhruba
po
pisuje tuto "anekdotu" Palacký ve svých Dějinách národu čes
kého - ale nemají podobné^anekdoty"v nechách v!dy trpkou
dohru?/ Konec konců, v t:echách - po umučení generálního rtkáfe J^ana - nikdo nepochyboval, !e krá.lův kat by po lon
těch osm mis^^ univerzity Pražské upálil • ••
Však Hus, ne! odejel na koncil kostnický, napsal 1.
září 1414 - po návratu z Prahy, kde sdska.l od pape!ského 1nkvlEitora vzpomínaný list - dopis samotnému eísafi Z^^^náovi, jako STĚtské hlavě všeho křes\anstva. K dopisu koncipuje
:přílohu, obsahujíc! zajímaTá sdtlení o konci^lních etcích.ja^
ko: •avšak běda, synové církve de.J.1 Kristova naučení clo klat
by, takže pýcha ovlác.la pole, a to zvlášt u duchovních etcd,
kteří m2jí být :příkladem"..."Pro jejich hřích mtsta jsou vy
lidněn, hrudy pobořeny, kostely a kláštery v rozvalinách^^ •
atd. Na základE těchto Uyozornění by císaf jako •sTětská paie
zákona" mtl dát vlastně otce ehromáždčné v Kos'^dci UTě^álti
To by byl dějinný čím císaře, narozeného v Oe^cháchl fo by
byla evropská Kostnice!
/fyto své myšlenky z přílohy dopisu Bus ještě pfed od
jezdem chvatně sest2Til na ohradě K^rakOTci óo tfí latinských
traktábls Řeě o míru. Výklad o T.:íře a Pojednání o postaěitelnosti zákena Kristova./ A pak u! - pod ochranou císaře a
jeho zákona - jel •••
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Jestliže techové putují co Kostnice, je to vždy za

Husem. I počátkem osmdesátých let 6v&cátého století. Hus
učí pravdě: neodvolat. Neustouplt. Je to pravda. ve svých
důsledcích velmocenská. J.. jediný, kdo se jí přidržoval na
dnesi už ciávných moskevských jEdnáních, a nepodepsa.l, byl
2bsolvent univerzity Pražské. Á ^W stunent téže univerzi
ty, který se upálil před Národním muzeem v Praze? Hořel tam
jé.ko zástupná národní obě\ - a celý národ to tak ok&mžitě
pochopil. Jiný dozvuk - než plemeny - ten zatím řádově pos
lední" spor bechů'' se svými soused;- n:.ít cni - v logice niroc.ních dějin-nemohl... mes už to víme•••
/At se nE mě nikč.o nezlobí, 2.le on se ani tolik - ten
Epor - netykal Slovenska - autodafé před Maticí iloTenskou t
Martině by bylo z ’hlediska Slováků historicky neEmyslné^.^/
Kostnické jiskry - to je také církevní týdeník, vychá
zející v současné Pra.ze. Dvě takové jiskry z Koetnice - než
uh2.snou, bych ráda zaznsmenela.^ První je lexikální: líbí se
mi čeština i pzo tu nečekanou hru - 'f:^ffl^ffltJ. např významu v
#tJ. názvech dTou míst eTropských setkání, kde se rozhodovalo
o osudu českého národa - Kostnice a fierrna nad Tisou.^
^rahá jiskérka - ta by napadla^keždého,kdo by byl jejím
EYĚdlcem: !a CírkeY - kterou Hus zažil v :rozkladu - zvláš"tlím
způsobem stále funguje. Př-ed nově upravený Husův dům výskládala starší řádová sestra - hodně přes šedesát - pět dětí.Malého Turka, černouška, dva Oechy a Slovince. Prohlédli si
poctivě muzeum i v prodejních sálech vystavené výtvarné arte
fakty z Československa, a protože ta sestřička ovládala 1 češ
tinu, nebylo marné dozvědět se, odkud je. Z kláštera, v Mariaenzersdorfu, ne. předměstí Vídně, kde jsou umístěny tifti z ro
din alkoholiků c jiné pftpi. sociální případy. Občanským jmé
nem se jmenovala Marie Haasová, a byla manželkou Hugo Haase,
českého herce. žila s ním v Hollywoodu, zcestovala celý STet
a tea.se stará - po smrti svého muže, o malé deti. Našla STé
místo, jako každá jiskra, letící z velikého ohně •••

/ Iva Kotrlá/
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Druhý tucet říkanek

Kalý éeský Janku
drl se svého d2,bánku
nekuř .marij^ánku
Je marihuana
pro Dona Juane
s hory dolarama

Jeden správný č:esk) Tonik
povoláním elektronik
do tajť lásky nepronik*
Po tflcítee měl u.trum
od té doby pil uf rum
zašel na sexelekt^rwn
Tázala se baba kraba
proč z ní láska dělá raba
Odpověděl: babice
zeptej se m4 krabice
ta zná všechny pozice
Díval jsem se s jednou pannou
v televizi na kopanou
mělo to své potíle
fílám jí jak je dnes disné
vsítit gól obraně těsné
Vstala - ptiňla v negližé

Kdybych 11Ústo s Kareninou
spával rádši s babou jinou
byl to příběh hromský
pravil hrabě Vronský

Prazdroj Budvar Gambrinua
s tImi moky 1nt1.m1.1s
náě lid. - a jinak bez v^in7
Snad al na ty ledvi?lJ"
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K.Cy ž j ser: choé..i l or: t e oe
!otilv. mě StB
čím. vice měli těch fotek
tím víc jsem byl taky krotek
jsme jak párek wyanó.otek
nechci pfijit o tvj dotek

Přečetl jsem Kámasútru
nyni eí pot s čela utru
zakután pod peřinami
v bézpecí pfed ženštinami
hrozivými co saně
oddám se radš ntrváně

Z:!r&l by pan Rousseau
s otevřenou poasseau
na náA návrat lt přírodě
My c^tnem Jean - Jacque
opici jak z praku.

ve venkovská hospodě
Vyjádf-il se Ronald Beagan
le byl m:!rně povylegán
kdy! &e signatáf'O Charty
je jich tak na karty párty

zbfyajícich v Republice
Ti nechtěj! za hranice?
Jak nám píše Rudé krávo
máme v l'ra..ze Dejmiň zdrávo
na kilometr kol Hradu
je 2Z5 tun spadu
Pokrok uaozaJ tu pé^kný

v smradu Praga caput re^i
Radiji bych nepsal tu
o tahačltách kol SALTU
Oasu Je ul namále
přijde salto mortale?
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Karel Pecka

l
ZDENĚK URBÁNEK

ZNÁMÁ OTÁZKA Z NĚKOLIKA STRAN

S pozdravem. lominikii íatarkov i
l

Vlak přejel hranici a přistupují noví lidé. Hlavy, nohy, kabáty
i nálaCy mají skoro GteJn' juko ti dřívější. Ltležitěji se od nich. li
ší jfm tírn, že poZYr.řntnými ryimy, tvary, nápčvky ové řeči probouzejí
čerstvě zpozornt1J zl.jem o významy svých promluv^ podob, živott. Z té
strany to v.:: P0d{i, ji.>lrn by Babylon 1 i ten aLl.$ • místní, :feélersli£!ovaný 1
p.ecn je'.n mi'.'. l smysl.

llrstka umlčovQných a neumlčite^?ch vzdala vynikající proci poctu
houfu umlčovan$-ch & neumlčitelmých ti sestcvia o nich věcn, gvědectYt

v podobě nlovníku. Pozván k íčasti na oslavě Jdu si s vděčnou Oůvěrou
čo td knihy pro oslavencův bíogrcficrý obrys s ověření detailO. rváb,
^vsnkmajer, přihořívá^ A^le ne. Vzápltí '.l'eige. Dobrý spolek. Rled&nf
do něho patří e asi by se tu v něm líbilo. Že tu není, aotY& vlak lze
vyč!tat sestavovateli. liuseli rozsáhloa práci njsk vymezit. Vftka
J){atM tomu v nás s kolem nás, co jim nabídlo véat hrrmičn.1 fáru pr6Yl:
t:lnl, kae ji veťli. T€m vžitým k^tesoripocim, je! byly pfivočěny dělivtmi prtudy dějin a juou nadbytečně zdůrazňov^^ mýty, inertními dějepieci a ideologiemi ve shočě s psychogami s citovými aáchv&tj v č&sech
krizí.

3

V některých moravských místech a vrstvách se je*ti dnes ••přítel..
rovná ..příbuznému". 1a jazykoví totožnost lekB, uváží-li se, kdo všechno
oe pokrevně i ženitbou m*že octnout v širší rodinf. Áno, příbuzenství
se sn&d obč&s osvědčí joko příležitost k přátelstv!1 ale přátelsitvi vnueovan, pf-íbusenstvim je nruiilí a nešttstí. Tak i národ jako etn^ikum a je
ko dějinami utvM-eMu politickou jeanotku bua máme se pf-íleiitost k vy
tváření vnitfoně !ivého, svobodného a intelektuálně o6povědn4ho epolečen-

etvi1 nebo je vězením.
4
Originfl ne^m'm, sle pfekl&d Je TÍ.c ne! ddvi'.'.ryho^c,ey. •Jako bez tváře
je y tmách celá naše zemu^ Zmčtena Je Vle, změteno je nid^J ••• A bi-
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1.s. Cívk.1,;,, ř-ečenť JL..:11'.: ? Kói: Dl.jút: .j.:..ktť:.-ujv tt.ktvcu vtc7 M.řde vzoj!t 84f.il v zeir,i z!: jocinJ Cen7 J1:.,k orut.e: včfit 1 tc neráz vz!lik!le národ ••• ? Mu
že: Krwicíe !l&vžť:' zůstat roztržena večví?" Je.o o Clcucelovu pt-e<!lohu
prne&gcrovy hor:fé! Jflpr nS: hranici. Trysl tE! n&ahery, vzešlé ze: dvou pr&meni, p&trnt je v torr., .'e nároó j1.:ku s1.>olečeaství ducha trval po če:s
J!;nim kratičkého pozemekého 1tiXovh,ni, upcčl znovu ao tsy po jejím upá
len! c je óímý ji notenciflní vzkhílien & ?.iv 06 čc..sů postupných rehsbilitr.c:!. V nejr,otreb:ii:.jč:!n: Čf):c;e MnJchovt:. nebylo u nán nedrv-.cioná.lnf sjedno
cující Jany. pryl jen QsSl!lé:lý zneepolemý :ieř tcetník 1.1c Hrtid t • ?f'iČlQ tma
t:. ras:trže;ú vt=fvi. To vyérielo nadlouho. ?ul:: Jsn z vlr:.stri.!ho rcnhodn.utí
V"toupil ac plemene, &by át:inkov8.l obóobot jóko Je.na, Chybí jeho rríchelet,
C"li;uCel, fíone,rr:er, Že ct tu mezi námi nero:i.hoI>el? Je v pumtti, c.le nikoli
v nervech, t citech, y ryoli. Krom hrstky fivjch po duchu trvá tmo e rczOl:lent. Ncnt-li Ju-:cy a j&:jiho mýtu s jejich nGdrecionálně chnris.mstickými
iičinky, asi miwí b$t ke zdO.vodnlní existence a k totvof-ení zdeJě!ho s^^

lečeitStv! u!ito krajnf nomchsného a tím zenergieoYaného roswsu.
5

"*ss malých n^oOa amnčil. Ne.at&l l!as Mši." tolik Chamberlain.
nikoli tsn amichhwaký Seville, kter;t t:O?lkritnlJi mluvil o ^mnl.4 Ycdálené zemi, o kter, nic nevíme" /jako kmýby jeho neznalost byla oprávlilimým
argumentem. proti tomu, co n.er.ná - tolik tuposti oe zfidka najde i ve

etátnťe:!ch/. PO.vodce1t ^^nč citovaué vity byl jGho otec Joeeph, a to u!
roku 1904„ Joko fi,r;.urky nti š&chovnici n,-oc«n.sklch aváre. mezi ř!f.emi se
OTlam :iiblé ni::-oč!y l'iO01 poé:1es. Botu bili je těi.ká, ale budou-li z malých
adroea !ivá společ-enstvi smělých a energických indlYidua.lit, není tak
marné c\ou:fat, f.e zbyrokratieovaně zpchodlnflí rw.čf-sme:ici v pi"!elušn4 M
ši streti i schopnQe-t už!vnt bot moci tek, eby to pro nt: bylo účelné.
íéž říše Josephs ChamberInins se roapacllo. "kalé národy** k tomu vydatně
přispěly.

6
Bylo v eei\ich před rokem 1918 a r;vlfi§{ po něm vůči Slovenfk u, Sleseku,
PoCkarpetskti nuni jtJcékoli imporitaně motivovQn4 uchvatiteletT:!? Sot'f&.

Dyl& jen v zanohll pf-ípačech hloup, povýěenoet. polovzděl..encO. vOCi proatta
nadšen.co., dou:r&jíc:!m • rychlou íčinnost yzóclán!, kterého nchta eměli
hromednijl aab-jTat •
YzaJělánú Je na otraně vzdělávajících i vzd£14Yaeyeh .,1o. Aby to b,1o k fivotu, musi být ke Y&Cll^d a nad
ntJ^k'
•Jana" či Její energicky rosuaov6 n6hrade.
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Vtlči tU.mctW., po roce 1918 zahrnutým óo národního státu. j.r.iénem r.erubliké,; teskolil'Jvenská, to tenkrát bylo mnohem horči. J&ko ttili-ilióiové ••;.:,cnř ini; " vc čtrnáctkiliónovén. nástupnickém etátečtu se j irn nabídlo,
lit jsou čimsi jliko Čechoslovák německého jazyka. :"oma o sobí totn zl t:
chyba rtnsliravskt: koncepce tnic hov nezav ini .u:., I!:..le Yf:llii k nč n::u rr ífpÍlli.
13

"l'.obré b::,lť') a 21:.: v&lky Ge ri hodilo, že jsem se narůeíl na půl jcko
:it:;.vlk, še jset1: n,ezi Alováry býval c.
r..ioi prt.cov&l; rn-ohl jrcr. ze války
mluvit z.; n?- a e. nimi jtoko jeéen z nich." Lept:!, e:iergičt.l.j?:í, vzc< lant jší,
etičtč ji uvažujíc! mul se tu oč ttch čase nen:.rodil. I kdyby nekýlo ť.vé.,ceti let čewokratické československé republiky, žil by v evropských 6.{jinách svým hllivhlm pofílem na rukopiseych bojích e. hllsneriádě. Uáthern,ý
člověk e.ž do svého odchodu ze evl'.ta. I nsclSle. Jen prof se od určiti do
by domníval, že t4l uw v jistém stupni spasitelskou úlobu. oa jistého
stupně aociélnf. politického vývoje není mo!nd "ml.uvit za ně a a nimi ja
ko jeden z nich". bjl-li přitom Slovánkem Jen "ne pal".

9
A pokud Clováci chttli být flov^^’ a nikoli t:echo1')10VG}cy, 1,d?J$,
ani nejhumánnějňí s mrevně nejfistž! *ns půl" hlováký nemohl mluvit za ně
t&k, aby se tím oni c!tili být zastoupeni n osvobozováni. Nscionsliemus
je ve vl-t§Liě přípaóů sebeoniezuj!ci sobectví, vyvolané nedostateani chá
pavou nadvláclou bobatě:!ch, mocnljš!ch a ^^lejělch. Zn&čná ěást Slováků,
zvl6§{ lretolických, pstrnlí mll& Kasevyka ze. pouCujicího povážence. To ee
ví,

že myl.ě.

Ale

politicky to pro níkterf bylo kýnoané

zbo!í.

1?

J; co s tím nyntjěím t':echosli,v&kem, vynik&jicá znt:.lcew obnoveného po
řádku. Začíná vitu slovensky a konči Ji český-, obojí v plkném proveéeni.
Nebo začíná fe&ky & končí ubovenský. Je to jako přechoé téle melodie z tó
niny do tóniny. rmysl promluvy se nemění. Ta je jen pfita!liv<!ijěí a é!Or&zntjffií.

ll
Byl s je

jeden básník,

Yel.mi posti!eey

Bylo tak veliké,

že

na ni zpychl a zapomněl na nesbytn_ý Ooprovod, j!m! je eebecvl4daJící my
šlen!. ťl.,ynul. Lývhal. !ryekal. Eeny ho lhkou h,ýfkal,y sa jeho melsnch.olickt J^emnt vzhlee i hl&s. I kritikové ILU lichotili. V Sase, kdy se to

097

4

smllo, velel óo strr;r.£, h,ir_ ni:patf’il. Psal v ten čcr: bárml:, je!<, b:1 ly n,i010 povahu jeho ne.c3Pní, t:lE' p-o lihorti rritik&, c. ním;! ne sblížil. i-:.ž na
stal illlor 4-h. 'Básník spolu r r .:.lříic b&snÍke. t; n povzbuzujícín: kritikem
letfli díky pozv&uú britf. ča Lo:-id)m.^
žný r-»elt.ncholik ani črský Klaéeňěk neznali 1\ č toho t1fFtc. Kritik byl :fronkofo:,.n!. Muselo to být epi.ě
žertovné, kťyž n&stíd::. h::;čine návratu c básník, tak terstvě stranický,
že Bni nett.ohl být v Poťezhmi z tak náhl' M_1i:! zmfny, nepřijel n& leti
ště. Vr&.tivbi se tw.,péni cu v pražských novinách z povi.n:.,iost i óe.li na v&O^onú, :':.e „ie cosi jako renegtt. :-:feud:J.:r:t to, byli bj zot?eni či jinak write
ni? r;nad. On ZGt!jt p:rcLl ze strLn:; l vůbec z jakékoli oe;'ovfd=-iosti za své
jednání óo ne.xuálnf ohc:rve!fhc; tílenctví • Kdn cnan oshvnjr: je-ho poezii
& p&česátých, beóesttých, seů^čeeslttcb let, oc:lt--vuje zouf&lou psychopatelogickou Cevioci, lrtert je hodna usilovně psychiatrické pozornorti "" zájma
novoóobých Guytue, ale jakkoli má podnes zvuk brněnský l!be&.."lÝ, je po du
chu struskou dohořive.Jíc! r.iYsli. Ta na svGru vrcholu, kóysi v roce 38, 39,
povila slavené čvojverě! o olovenl;tinĚ; "Vžčyt je to jonoa. čeětiai / vlnŽen4 do stud'ney.^ Uboh$ lv!m. Vždycky mu Šlo jen o to, &by uchvátil sám
sebe. Neenap.dlo ho, že ntkoho urál!. Nebo že by nlZ! řeč mohl& být svO.aně
krásn4 sY$m vmikem a rO.stem zce^ ps.ralelně e češtinou či s kteroukoli
Jinou f-ef!. Ivanova myel vzdelti bitvu s o'bt:!iem.i nsntjš:ího svtu. zs něJ.
12

Je lip vzpomenout na skvělého e;. usilovného Joh!ui J;os Passose a nejpnnčjších dYecát$ch let fpojen.ýcb 8tétú, kde bylo ne. rozC:!l oč zčeJŠích
po&ólJě:!ch llasů tak tvrdl: a pMsnt, že los Passos náhle v písmu vykřikl;
„Jsou t.eCy C,ya národy I" Jen!e to tehdy ělo o prostý spor mezi botu.i.týai s
chuč0$mi, mezi mocí a bezmoc! v poCobt majetnosti e. nemajetnosti. V,těi.n&
ličí včetně autora ee domnivt.ló, Že se ten ntav vlcí et i bez revoluce
zmčnit. Pbk ve zn&tnó uirti sví' tn. nastoupila prazvláštní lid s kě oc'J.růds, rc
volučn:! byrokracie, i-. zckáz&lú i como UVéd-ováni o tQe., jak čve nároay zmi nit v jedno sPoléčenstv!.
13

Vlak pfojel hranici s ptie.turnijí n!JV! lid4. Lidé hovoří ve evých nápl:YC:!cb. I tem mal.$ místni federalisovant Babylon m, smysl, kdyl je slyšet
jak ae lil! ělovtlc oO človlks, promluva. od pro« luvy, způsob záju:u o svft
od spdaobu.
Vy Jste ó4vno nnšel uvůj aplsob sfjmu o svit o prok4zt:.l JeJ. Díky.
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Verlainovy

"MOUDROSTI"
ťic ;;ř'«kledu \'trlaino-vy •sa.g.eeae^ jsem a přttaUtvkami pracoval
oO podzimu IjGC 4o proeince 1982. V tomto čaacvim ó^eku jsea velíc«

čal3t.o myal&l na Yúcného, B-tetečné:ho p'fitele VáolaYa BlaTla^ Hikcli

pro dilčí ahodu osudů - f'raneouza.tt h4anik byl na rozdíl e4 čeak4hc
apieon t.tle k treatu na sycbodf očf.tuzen po Jn"ÁYU - nštirž z důvodC

ryzf: o&otmíeh; bez Rsvlon eir^vního prilladu bych prostf sotvtt dck&::.al potručovet Ye aYé &ebe.re-.lizaci navzdory nept-!zaiv-ts okolnoatem
pcli t.iekj-ra. i z^ovetrif^ 1^-.1uje ai iI1l prow aYou pr,ci věaovat.
Petr Kopta.

Pokojni nu^nkyt na4 et.tecaou.^.
Poko jr.I bl&byyt nacl e tfechou
•&_, It.ěat.í J

Stroa zkol4WT, u4d etfoechou
••• rat.oleati.
ZYoa

Jsa aú ót.tcmou.
líbezni cir^á.

Ptá.k, j^er:nd at^ros Je útichou,

lU ppre szrtrt.t ^aynlca«
Aoh, Bote můj, t.oi lint. rén:
klid, !Q^da4 geat^

' t ruvt.íraTý ěm je aú
llluk velkomi^taCoa uěi^Ail, le p^d ti

^aá

na f-aaáca n^U?
LLa

pzio^,.,Ua ee,
t.Y4 aln4' lita?
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Klir,lli- i fll!::.b-oat. ten., cy jejich lled, p^e,
zn:,.jici býč-kst :iáe i zničit !iYOt a&š,
r cči, jet jen te, že drťi přísnou !:trái
pted sar.;.č.,:. ctiliJ'A'i:ot1ti, k živočišnosti vi&e,
• svláět a vždy ten hlas, at na hlcupost oe Uže,
& t synk.f:l u& pDv, do po.::dni noc i al,
et. a kůru. al&dce smí, nt. lept.s Otčenáš,
hla..& mroucí pod !::álem, svou nlhou "t'&eeimy blafe í. •.

9y mufi beaciUú1 Cdporaý aYěte tíý,
kil bychem upoi um, ^tóon, r.alesli
coeký v ěem bylo by Yie ne! .jen
žlázy,

^nrzik'

oddctanl,
de^ro, ci 1;.1 Pro1.o!a kdo Ue tu 4oproYáaí
a eo, al přijde «a.art, u.e pe
a\\atane?

t ěea ar4ee cli t.ěte by Uo\lklo

XXX

l.l^au.1 !'1- krásných 4n0 U hHál, ú duše běati.,
celý den;
Y!ak 1 Yia,jila plá mi^ &!ipadu.
t.ct., zut.li zrzrak • ^^s! lieJb.orií s úkl&40
je poku!ea!. Pryěl V!dyi o vŠec^Juao ae je^^l

tea

Ce;lj den y okbni krup ae řinul z nedohledna,
poplenil rlnice, spouii Yneal 4o aadós
poUoukl obil,! a mičil ta8'4a
jehož yzlyt tvou pomoc 1,4,, šedna.

Ach, eepni ruce ••'• z1ale^ a &Yoln.a zmiz.
Col kd;fby a TěereJlků oik y krásu &ít-fkd bai^?
Co! je-li naliw nlkdejěí Ylišeň dosud?
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Je onu nrp^iröu pot.Nllí ubít Zús1
BBude to 1:-trařJlj boj, ro^w^^ však nás osua.

Běl bouři užeto^t a modlitbou ae spťia!
XXX

• ffaděje ^tfopyti n •••

lbadděje ttpyt! •• jaky chléYf &téblo ©lA^.
Mě mít z voa, opildeh šílenjm le-tea, ctrach’?
llle u t\lunee níf-1 Yždy
některé ikY'ite px-acn.
O st.dl ee o-p!ré! - zdř^ímni si, je.u tu •^x 1

„

Aepoř^ ••• neboJal 1 nUl ^T04ou spo< čepce

s^^&e et^tu6bq. Spi^ s6a^t.aau • -LeWu, •^Ä^
a r.l^W pol^^si
tWU odpopcěinku,
le 4o zplYU •• ^441 Jak 4^^^ t ko1,i»ce.
^J>i7&» pii. JelíloYl a^tael

Pol^eae.

dloouu rozlité ae

api. Je o^^^,
l^^^

y ardeich

^\leh,

Jil lúka nepfeje

Poledfte. Zallnl Jan n4le k7^tk7 Stále,
apil Jake obl,zů m
nadlje.
Aca, kél Je
ul, k4i uae ^kntcu role I

sxz

Else reku..*
rollu llotekU,Je do led
lllofeas, Jel< zU ••• •ItJottli

HlH

vltres y
J4ee ^abyaóut. na dpaU áteau.

.iel, blo\ldic

^»h

tIM

11U

y

předS!,
eTd kf1těi,

lLLuu bea kláleau,

np1'1 • al^uac ha^a.o1efa^ .iel
hrwu agónii &hi®\ lfči,
ónl uw:hriU ei u
d41eu.
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y

^fe!i

-ni, >:

••Oy mll ten v"'"lyk amrt

mtkči, snazJU,

v chuckiv&lcícb cu;ptmirl)' eníh se an41:í
z oblůb..y, která v k^rvi zh.anírui.

Vzduch vzdechem podzimu je spíš, tak voní
po ril: ze onen Teěer mocné tonní,
s juiž len.ivi aei mazli ^yjint
XXX

^kony, Tfinl, ode tiny^ •••

Ukony, ^roně, odst^i.nyl
SlcTa ae ,jako alípky boJ:!.;
k.t!I ae r4i
nev^^

Pp aT4m enu iapel aohou avo $i,
pichlavfJlí oail'Q',
vycf't'á •Aufe

k

••Ji •

ff'i c !i. bni I aeNa pocvöti f

nejste Idiliéb^, kYětiay, ne,
nao • t'r$11. geat.em klace plyne, .

u-ak' na pra lenin salet:!,

alizak, DOC politář

dom

U,

co za ala\ •• "\o nducbes lin&,
J^^^ m^uq k4e Ikde ^b1ne,
YJ I SYatí 1

•

ay, Prokl&tíf
XXX

^•é 4:itl jo,4i.nf jaea epatfil: Jake by

ai
arclci oldiYla poal^^d kkrut6 r^w 1
kterou yU7 ^wy6sí éb-Jzel tak evrcl:utva.1'á,
h myalet na ••ou emrt mi"roakel pdaclt!.

•

ce^ý líp, ta Tllnl ěent-fti a^w 1

Vybr^a,uf okamfik prollutil y

Id dule

any 1 n^wtné m.tróby

Yiči teka • ú krey ch^rilila zpi^-na P'1la.
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Slyěía i vid.ía dál l fy aladký ztiiikciie:J
pori^ati 1 ul Tia, ^^mim-li nebo nt?,
uimám Yie napo'fádl inu mysli dobrot.i-ve,
nerlnnoet, audoucnostl Lé! láskou rcz>.:vete:?
má ztichl4 tYáfo, a! vy, Je! tiakaout aaěl jsem df.'ive,
vy ruěq běloatné, mi oči z^smknnetel

XXX

l.toh y Uáse předč!
vaee^^ katedrály:
liví, těAí, 1,ě1,
hOUpt Y^lay Y 4'li
orotluJe •• nJ
PPinl.

1

e^m

1M neJe4ea ^»:
^.a1
tmecl Wa,
Yěera taO a •rir,
eladblá allla &«••••
^rctlkl^aaoatl

•

mJio^

ach^ftlnoet1.

.i^,

^Trpí, třeba slf
a^1.raa^d n^dadlje;
dodft .ie,

▼'1aek^,

aa v^Web na plJe:
•Vy, Jl®5 chyln itlat:1,
zhýmte be • lto las U I "

Cd nebe» jel, ach,
—^^ ^stn J^,
•'
••leĎ 1 nach,

natlJ^^
So^ubmn ff$cll kriáa
p!'e461 vleI i ''••

^/Bo^umeaouth 1877/
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i04
Hellerův mýtus moderního člověka

Uc:-1:ni

(U:ji

ví c{;- ;:ien :,z, íh. L ot .,,c,::::-tivru

n.tco p-x.l tťi t!'.i<fř!o.

ť

potf'£b\.:ký 1

1;;

vhim e\vbí

zt:;\. o-l?-tAl.ui p{s.nj í bé & oh101"1i:..é v:?.titl\y, r, dixllý

t'.!. ru;, ů„lv ttlwy,
••+< ....... .,•€jiov1'i iff■:>... ..et ,,-- .a
-•..ve j-c .. . _J í- - _,,.<?viěÍ L C'lJdntlti
»zyt lupinou čivctní pei e-ey.tlvu, o cévejí se sexu e
pří':}f1(kbe tácnc;i SH:r.€-vrái'..d.y. ;..e:zi :.o:;.lt.v--!i.:i
v-t'lkt> iH,ba. c 13<1, mla
: ivt't

zü- t'.J-tó't'i,,,i

t..(-:

'r

i trpl)t.f-e^iic?i statků

n:dsr:dy c.1.vč.:ijí r.iřednoat aexu se -ter..om.i

dé -"--cn_y Vloudí svete:

Víf:> ,?fl
xu*hr«izcvť, neoruvé, íifciBtť, včetnč notrrvin e teau všemu v'£áne
angíitrta a Cíbfcos. .sv’-t, v n.'»teX žije úob l-locua, pc«rtrí.d£ zukloční
uf-^5 €C-TWi e. m:.:it.i ;:i tť..._,:- vř.řv tnterj’uci

i".lft;-ť

iu.'tGf-at\'ím.

hoťmoty.

Kdo je Bob

ólocuř- V

!-il.Ja.vtií --,o@V;vti a vyprev&č rom.t.nu Wpuo ae stalo /something. Hip^^eó.,
Jofteoh Hrll.sr, vyd. u nús Vóecn 1'982/f ptíslušuik aaerické st.fve^dn.í

nrstvy• ťasr,é!r,.j ve c;,rdm zn.'?lřgtniní /jehož ntplň s &;myel - pti^^^ě nejaou étl'.lbúbí joraéi

rrůce .je totiž inosie.jný/; čtyric-ttzdk,

fijíc:! v mooi&latví oMaenl-m třemi e^tmi, přitažlivý auž, kt< • $ trcm.1
a tr;,enželkou 1*-moJe !e:flll"/ a

&

trvulou aU^^ou /Pcr,,ny/ .flirtuje a

obcuje jeStb a <laltími žei&td, rt prosti tutkz=l, oekretiř ka-ini, apoluPf"ťc ovnic&"!\i, s s.anl e l karí. kol egů.

Tyto ^ófcje, p!'ipus.in&jící aťmcpraf'icr.á dste, jacu Jvdind, které 1:e

c hréiacvi for.-rnlo\1& t kleiJ.nS, jot©

u • k u t e č n

ní

to oet®tní, co ae o nt;!: Cozvidttme • je vyjMt<en.í!?. n jakého

ts 1. e. t .k u ,

t.

sttr

n ,k č e h o
n e d o -

ty,n čeho, co chybí. !Hiktíré nedoetatey

Slocumon kvSta btrot: na sebe pvdebu t-:t's-al'-tickébe záporu /"ml ten& je

nelitea^ré^, "mf.. dce' t, je N,<tast.ní;^,

11iiell.í

prt.rvca, ie rvt&rdcv^ié dirti

st nt.it.n-L- Víti ebctr]t:.::ti<i' :Ýizni rcdi'-!L., ••• :,roto;:e: iere1{, r.abtt r„e-j:il41-d-

ši díť:, n(mí uijui zvlétt ;)Nů\'i-0hy u v-tbec ho ner.ilujc.seWt/; jindy je
i-. por

v

81,iiliě í>O<l!i.-ntž v:.:ci obcr cn /•mC.j hObíCek m!!- p o tíže* •

-".mij

hoch se :nnpu pf-estal :,;,l‘-’.vít"/.
řHrd.inovy uai-entf můfrnokti prolinojí celým re-^mem • jejich post.u;,iW

řada £• íittlc emnožuje, tak,

jar. Slccum pprc-hé ite aituac:!,kaa by ^snad

óoj:ít 1id8latto na;.lndní, jahol se ve 11kutfčrvt-ti bojí tt Jc.no!
ztráty p&k zoufsle tel! •
r.10 tt.&dné

2'.ě

evýcn roli nevstupuje uloewi plní a opravOovi - nc=O<i-

^xllť "'(;• Na^L to k éir..a - éinu. jt:mž by ::;e t:iMblíiil

• druhtmu a jímf

by ua.frcuteOňovHl súa etťbf. - od.tiodltvttp^ 4loc:urn k reflttí;

paci t nEu.a9P0

kojl:i:_í e Sirnr:tior-tí je •il;r.:k :-.t„t.nlii:. u.il!:,J, tť jt?hc n^t.u oorotw:T!£t s:isj
&ti-b*’:, sr,am" oo r!icio:.;,;-.lr.^ c.et.c^;?vtu, ^-::d v bc:b tt-:-.$ c i t""Y.f v_ lev.

v i._~_'" rr ctvrévr.y aheni /ep,- je:nénc- vJtiiino'l! s s.rtY0u povní Iřakou a

o-trLCE>.;;l:ic- te-čy cc< m

zvcAns ulpp-ji v mo:fi d.:!st & nočních 1!l0r.

Vléč.nEI e:u !J;ccm: víle -str&ch. Strach proetupuJe: jetu, práci "X:
oddáleni je 6eat lid!, kíeri r.e boji m:i, a j&dne malé
r.ékťttLit;t., která re ecji rťa .vňech. Dále pro sme prttcuje
jc,den élovék, který se nebojí nikoho, nn.i mne, a toho bych
nejrF.ťHd vyrazil, jen..:.e &t \,o b(Jjí.m."
i je::1ß tloe:ov -V rodini, kóe tiju., jsou čtyl'i lidé, kt.erých &g bojím. Tfd
z těchto ttyř te bojí m1i • kůój z tich tří ae bojí sbývajících dvou. Jon jediný Clen rodiny Gft oatatních noboji, a to
je idiot.”

Ht'!ller-tv nrdin& mť. a^-ech ze amrti /i;vé/, z in!'lll"ktu, s toho, te u
&tlbe s ..ledl strytou homosexu&li. tu, ze i: tá-í svtho e sví teny, ze s;:rti

svtno Cevitileti-hc syn&, act iivot^

&

z budovcnoeti evčho ml^dfíno

rete.rdovan,nc syna. z ženaké nahoty, a =ofnocti, !a se jeho dcera
6;:Yú£tí, fc ZBČne fetovat, !e bude mit potrety, te apáchá uebevraldu.
Strach mu brá."lí v toz, aby avoji práci uakutečňoval Jako tvofivou
finnoat a v pfé.telak<:m prostfedt; ze atrachu se nikdy dost.atadnl nepfi-

b11f 11 ke •v' teně /naopak: jako obr^u př-ad takOYou ifitimitou o4 po-

čttku psatoval plánovité nevtey a myAlahku na ronod/.
St.rech Slocumovi brMí, avžak tcuuh& z'6.at,-.á. Ze . at.réitu tlrohto dvou
ail •• pak roOi vjal.ednice -

podivná

n •

t

kán!, kteri

jej provizejí od mlád!.

-Vím, Jaké to Je, ledy! mé čloYlle chorotn4 nutk6n1 ••• ^Činá.
to jako l&t11$ rozmar^^ , ole nef!d.zí to . zOstAri to, drlt ee •
vta to e roste to a a:!11 jako cosi nulldety obluudnčbn a buuhYíjakt j^w ve vašich útrobácbn^sídlete rovnou Jťt, kam Yáa
vab^ lílenetTÍ pov11dv, a udčlat tu mnemoudreu, nepfiJeum.ou,

nemor&ln! vac, kterou uážlat. nechcate a o které Tíré ^du,
!e v,e adept, a ro^^ttt •••Kdyai jsem kradl av4 •••tfe a
matce drobni - nnohl js4t o t.im přeaUt • Ani jaem ty panise

neDotfeboval. Jen jaam jim potrébovil nSco vzít. S,,l Jams
jakc uhrfAllutý •"

řlled&t hlubni smysl života hrditu! ntdokáže a toto h.led((Jli nahrazuje

záatupntmi cili ti dckonce počivÍna}Q.^i zálibami a nepet!'-ičnostmi. Ty
jao'J pah r.sdť;ny neo6ollitelnou p!-itallivott:!, J^S needpovídá Jejich
významu: pf-eniala ae na ni z ontch oáeunutjcb - reap. nahalesedych -

nio1u5ně livotnl ddletitých cťld.
^ftrdinu ted7 poháně;í dvě secntf tragieká sílys atrach a nut.k4n!.
Nmt.ísto otázky "kdo je 8Gb Slocwa^ aa pak mtlieme ptát i opa.Cnt:
kdo, čico Slocum_není -

- n neler.neme: není pánG av,hc osudu, ntl-al&duje a nccna!4Es4 ládn$
iivot.ní smyal, nehftt:podaf'í s dary osudu, kte:ré mu 'b.Yl11 svěi^^y /rodir...e,
zdrav!, inteligence, ťčti,•••/, nen! itattný.
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pochodem Vť.:;, přitočit e:. ::--t'rtnc-r.v, :)C"'-c;.ít oti.::r:,
cJit tam,
sneff.iv.J se netbi-sct, s"v nu nokóc- ;■?ul ,1c: il ;;c r.J.avince, e.
prť..\chf..zto-:... do;:{;, ::.ickuň vt-icmi ;::.cntl8-.i.e-:-::
ne:.2o?err-. VftnJ, si
níkdy fikám /;-;očlc tohc, jak c.obt e -r..-Yhc ípr..tnk h tc vyvíjí
v íUm&stnťni' & Cre-smem- Ec.b;: d.Jl..".1tz sir.ženou nt:bc li ^>m rete—dov^ým tsyna^ ne.ho e
r úruh.,\r:i eynern nebo a sou ňcorom
nebo o barovncu ehiž«cu nebo ůfctfcvateli::'ml mého re tnrdovEinéh.o syna/, to jsmt t... j € r. o tr na to ri 1 (; ? iro je
oprevdu vúecru-o, co m^u zt :ivott: n:it, k'.._y;: mi ho tu zbtvť
tn.K málo ?
A odpr.vácI je asmczřejrf vždycky istejn#•••l.líO l"

ile Jek 3E .mu takový zoůaob života nrihočil 1
Kflee se mi nžkée s tfelo žuj e ul OC® I

-UVa'!

"vzalo mi to acbedlvirli a ocvnhu a zžstbl jen ctrech e njukého odhalcí b zrniny tá pr-imo hrůz.ti. ze vie:«of c() by u coulo
Btét e o če:m nevím. Ne^^him necekm-ii v'mli••• neii vičili t^^lik
/e kal^w kromě- cfiV$oh ne ,jb1i!žích/. $e spoustou drch.rýeh k&Mo
d^mich konnilctí ee ul proaki rax1okťlu vyoožtidut bez nesssírnébo ut^^mí a ponížení••• $im takový r.iocit, te ntJ.kóo v mlm
ncjblilši= eltolí o mná brao zjisti nJtco, co bue
můj
konec, ale nem.ím nejmenš! potuchu, co by to ně-co mrh.lo být.^
Jaaká etraěd vic ae t.o kdy hrdin6vi etela, co to Jtiy ucinil, !e má

tat:oV, atr&Cc?\ z odbalen:!, co 11s to ofl'ihoclilo?

SlocU!I vede VAitftn! .zonolog, j!mf se ^MWži 11voji oaudovcu úhadu
vyntUit. StibA V}'t:iUcu svého ntce, kteý z.emt.ol tak br2y, že ner'1-

nec^hal .ey-AOvl vi"!bec ffil'ln, vzpomínky. Mutk&vf oe clo jaho \1vah aúal obré%
dívky Virginie, ^prmí lásky, o^Mniho vxtahu, který se Sincum neodvážil
Mplnit, neboi se pfíliA bil. 'l'ito dvG :.:e atws.j! pfedobr&z toho, jak
zmarňnjc

své

dala! !irot.:ú it.nce.

^íia, ie mi to a:ai!ťnt být jasnl§. Jsam klacek: jsem ulomenivodou naaAlá větev, ktert Dl.uje mez.1 sobí podobnými v tomto
na.ě£em nru'trodě^^

Není 2,a};,otv-ü^ ve vlastnili kytl. ZAmůrné i bezděčně pi ejiW způsoby

i c:!1e které 'ml nepe.tf'í. v d.:itstvi

tlt:

r.Ei pokyn s-polul k-0. /př eCctijdcI

posd?j4íhc vakejného mínti:n:í/ n.Ruči .-'ousst si nehty - t.t u! mu to z.ŮBl8?ie

V ulmJAd{ ai a úailím n&cvičí ruko;ia svého $till'šiho

&

o).dívovanlho

ptitele - a ul mu to sO.st&le. Ulpívá na nim osobnost t;;,e*i, a nim.i! ae
aelel, a to ai na nim pi'eéte i j4bo fena.

••n:,.ea Jai byl • ^ičy ll:sylem. • t-ekne.
"Jak to mOteě v-účét ? ..
•protole kulháš.^
Mtn tptit takoví od.porni zvyk pfiz?ů&obovet ze cir^^m liOem.
A přizp^obuju s^ vže:m t,.ez rozdilu, i té.i.'!.. které nebili rád^^
Stltvtl. re mi to nejen pt-i ťoči, ale pfci tf:^ant1n tl<h.Ybu vžbec,
tt poule tohe r:i-u chodi:!l nebo sedím nebo n6xlťniro hlavu nebo
drlím ^ruce^^^Ca.to mi jení jamit, jru.:-c-u ;nnm vla tr.Ě doopraivey
povau.
tua vebec nfr jmtot:?
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Vžeycfry c hrbím řcbío oticčan. Ale st eí na set« věru cokoli,
rždycKy tax znepokojivý pocit, £e nikoho kopíruju...”
St.álo sE:. téóy,
14zá

s«e

fr.

st6le ee čhje, to, l@ ^hrdina neuak.utedňuje a nene-

2ebe. t orotcte !lu--í uspck.oje.."l ve svóm z4kledním exímtanciil-

nitr. ,oci tu, v& vzt ahu k eob-:: sarec:-tr.ón:.u, ntadokále ani opravdová vykret::it
ks r,yr bl:!'.2}.:j.tr. a vlst e nini 3mysluplnf rozhcvor: ne-<!okéže bS,'t oparru
ani l:en-: .ruii ditem, protože cC je,iiel:i z jmu ee nutkev/.š vrací vidy

•o-t

aťm k eob§, k vllilatuí nqvyřoňcnti prohltr"Isitiee. /Tento ílrdinův rye autor

v$borné vyjwčtuja jednak rozporem ne:i tGaaty jehQ dvah - td.m.aty v5novanj^mi jednot:i vjm Čleňte rtx!iny - e tJkutečnotl ndv1ní, kterou je

tI^

znovu o. hlavně esebuOGt protagonisty i jednat mistrrn$mi dielogy, jejichf.

atuteč:u;_(,n i?myalem nw.í společná e1"$lt.va o vfci, ale uapokcjen! nějakf
vnitrní jott'eby jednotlivých ;:;iet11v a. n(avns 5loeuma saootného./ eienové ^ho ro6^^ ae 1.ť:.mif aermď:: ruirutj!, ačkoli &ni jeden r. nich to ne

chce. Alli ilocum a&::i není z t=acnt.o htldek ň{aat.ný, a presto je nutkevO

děái a l-iví.

Al budu doapě)t1 che^ b,tt D&lým .hoehem
Sloeum •i UYid011uJe neji ne&ralcat • wraluJe o nť bez pocitu -vin;r:

•Je mi autno • m^ra ai 'Duaím pti^^t, ta na ce14^ niti
a.emu nikoho, ko:&u bycn mohl věřit aebo fict o poaoo. khtlsí
mi matka /a otec?/ a nťboltík bratr...

Naní diw, le auaill tlcu tolik kf-14et, aby bylo jauně, kdo

Jaem^ :NeatoJ!a o jejich -tracb. S1.oJím o jejich ni mou

^ei.

Jaojfi rodina •I nikCy neproJewje t.olik láeky a účciati jako
moJu 1Utt.ka a nöttcri učitelky, kůyl Jsem byl
^raci, a{
se mnou uSkdy ž^ena^ a,t1 zachAzeJi J^o a aal31D děckem l
na to prtyo. Pat.febuju ten Lx,cit jiatoty•••
ConaénS vím, !ím ehci b$t • al budu dospěl.I.
Al budu doap;;lý, ch.ci b$t. malýa hochema^^
A kdesi vt mni se al:r'ývll, vim to t ••• bázlif no!!k I ktvrl Je
:rovna takov$, Jako mOj ayn a cbrtNl by b$\ jeho nejleJJÚl
kamar"dem a ócuJtat se ven a hr6t sil^. •

Tem.t.o syyn nikoli onen mai,, rctardovor4 Derék, ale devi tile ti adrevý
eyn /"'můj noěíček"/ je sv.itljm ^prskem, nacě.JÍ v jeho tivott. l'ouze
k aiímu je Slccun.

b

to chovct vztah, ktttrý protívťl jako láaku.

"A to jfJ ta pottobr.é ulutba, kterou nGa previdelnf a beaeletní

poekytuje mdJ andělaký noiíěek. /^cn anad‘ 6tŮ nenť človSk,^
at.ažuJ« •i mi ne niti aiYietivi dcera. -JÍUI7 naní
liidy
ne&ufí. */ S'11 na tomí.nuw.! o nic 11p nel m:, oat.atní /ba 111e!ná

jn na tom d1&leko hO!' ,■ protole je :ns te^^e dnlt a ul ú atrech
skoro s • vie ho ••• ímibuj ním tím, le nta pfihoauie, kde
Jam^ a co o aobi navaájam vímo. Pf>ipmaene nlla t.u velikou po-tl'-ebu
a achcpnoat vrtJemné lásky, kterow t aobi mím^ kdesi hluboko
ukr7t.oi:. jakc otntenou rl;nu, laial:y k niu a ao1n, i k oet.eímím,
a tak nt.a tf-i včei ustav:! a dhutt, abychom ,o ;>!-eetali aá^Ctmt,
brut,ln!, nemprevitelnč, a pfolliV!lenou nttnévLetí e ro:kc>l1
mrzaCi1. ••• Jzem pteeTidCen, te n6s jako roóinu tir!í ;?ohr:-sad§^^ •

Hrdina jej miluje, n&tot se v nůa vpravdi "Yid!^i nel0s6 v nim to, co
by 6&S rét proř.íval, co jemu •emotnímu petrnö nebylo dopbmo - ■v, itestn6 dětství. miluje ve svfm iynevi svtj vleatn! /idcalieovanj/ obraz -

c;

..

!_:t:c.-.i cV'f\c t-y.?.., ímiAlu raon. ~ue?;<
od u(;ho, ::c bude :orožív&t svi. 6ta.et.nť ítá t , t v._ 2Xetup.:.ö,
£vt hů otc €• fi Kdy:.. to c.nlspec
n01'dy ncs:-ké;,:t c /•• o'": et=. ...ro< ívu trv{ eV: echy, plachost, z*ťh.!.r8.Uost, kély!
nr,urr.i s:c‘ft;d,:t fiV( vrcitv:;íký r. i.i>.or?sť v:3.di .'lÍK jedně be&eletriť e po;:-cr.nč/, tel"! t c.tt.c ..-do(;Ll::. i:t :;n.c zu.íi anebo e-e: tr- p1 lt::.otou e 1 itcstí
nat! ti-ytie-m - f.i.. i. slz nr::.
"prř.ínkcvi*’ rir'<J:.nu-, doufá uskutetnit nvou
liňst:o ... .rr:ť)UiOst: jeckith zEa vi::e:c:1 eil ch::e- t-:; t dobrým otcctt, che e usku
teč!iit es ;:,cň jeder* Oobrý ix.t vztah, juínru: chce v jeho cuudu
nepraví t evé vlastni noéOK:n.sil bytí, cii..:e ca:rze syne ;)okručov-l?t v lep
ší nodcbě,
z t o t o i ň u J t se s ním.
Tis ey.na ujsď'xuve: nedcv li u, eby ce vyvíjel podle vla-tních
::,ct?-trb, ;">oLúd.u.je, v nřec:FtB7i‘, íc toxu cpre ctcovs..! Iť.ske, aby tyi
evým život.cit r*«;pliiovjiC otcovu citovou ::<t/ ebu, cbroveky zvětšenou o
oet.aínú ntíuekuteénůnt lásky. Či.l!t.ečně si GVé nksilnictví uvédcsuje "liililJ noc.h :se rád Eir:lje a smtl by se o. ž- rtcval od rť..ne Co
večera, n(sbýt t&1. hustě obklíčen n!'.m.i, l::tetí ho omarje:n& e
ujsf>ttujeme."
-niemfflli není a to je ?1-&kcnet. Slocusovo jediné oprevdové citové
zaujati, jeho boleetcá otccv&u.u l&akt,, je plná &trachu, ztvialosti,
ne.svobebcdy pro ebe. Ve t-vÉ. nezraloati Slocra .na sv, rodině citcvó
pue.t:ituje, nejvíce na t.oc:., kot10 nejvíe dlujo.
Jj!ti, jeho! potřebou je vyrůata-.t ve zdraví, se tfu\oovltmu upireikůru
vztahu brťní. Sloeux to vnimt jako ránu osudu: ,jGh.C hcěíček r,e pf-ed
ním začíná uzMíret.
"fctj hoch &.e
pteste.l r:iluvit e myslím,. že to nevdrlim.
/Jsi:o hy m.} ne;nt:l rét-/. Uf mi nevíří •
.Nčkdy ruó odhúni a che^ se mi plnk&t. Fernatuju ai to a ne
mi to l.lrdce. Proč by se 1%1..nou nem.ťil mluvit? Chci b$t jeho nejlepěi k^^rét-. Copak neví, ta tek, jako jehc ne?P.iluju sn«d
nťkono r..a ev«tJ? t.;:íval ;rj 8.."ly 1 ve kt® ých byly dvtre do nateho ooko;ie zsrl'eny, tiu!te e&
nemohl. Já teč m.'i.vjm an.y,
ve ktfir}, c: ,)sOv- z!:ivfE:ny dveře dc je:io ";.:ikcje, takže iifirJ:útu
ic ni!r.."'
klčen!, ktfirfm oyn ř-eiin otce postihovat, jf:: pro ;;lncumrs .nsr-ln.:no
symbclickým vým&"nem: de tlče4i uzavřela ne^oc jeho u:;rající matku.,
mltení obeatfelo mrtvou Virginii, mlčí hcterdcvar..ý slccumťlv ayn. U'1
ae, le mléon!, i:teré tboOe, kéyl se d?:t.i oaamo&tliitai, naradí df'ívějě!
rodirm, báóky, ktt r, S! oc;.im potí' aboval pro aebtpotvrzeni I nebo{ v nich
vidy vít: zil.
Už učirJ být zřejat', proč filoeum n4m&lezl odpovU<l n11 svoji zť.kladni
otlStku, tcti!, cc ae to hroznfho stalo. !h::1 ttllo ee, protože &e teprve
stane.
svtH;.k

6
pěco

otant::, něco hrozného

rcsu&c nev1ll>e, k"'t.erá ze: Slocwnových. ::.očníeh air, který r jeno dt*ei 1111
uskuteQii^
.Slocufí.i upadá do stavu, podobného Šílenctví. V jeho čennícn enech S<:
Ctovťrají r&lJ' v minulost i Ipetne za hojené: jakoby zncTIJ. v duchu h1e6a.
mrtvou Virgánii, nutkavě telefonoval znovu r. Z!".?vu cio nh^iru, kóe ct.a
pracoYtli, & !áául ei spojení t:, ní a ae eebcu s^ouiýit /1/ Cm-!lecl ae zOi::,
jako by mu bole&t e. t.trac.b s:e ztráty pr-^DWRlrlY dospívat K poznání p:-cv-ých
hodnnt:
•St:-t.icr„ Zt.rátf: lis:.y, zt.rJtc ailovonénc člověka, r.tráte Iticcy
-mmilcvrméhe Člověka. Rouchoe. N&cncemc jít, necn:ave, &ty !li,
n^^^eme ei čoúkat, r:.ty ode jdou, cnceiti&, aby at. vrátili^^
Pvelcaní dobou Ži: dál víc lituju, it 6t blí! neetfkém 8t evou
•eethou e její rodinou a s trttrovou lenoc c jejici ófeui • 4okcncí
jejia drutiS-s man!ulem. ZnoTU &f' orovóalc e n:t. ?tinajmenfiis jedno
kalii čltS^^Jaou te neteře b synovci a mo^^ by -ml jejich návlteYt
na clffíli potllila. Kčt.tefí liát ai na nt Btojna ^d. nevsp^^npa.
Cbtil bych patfit t Yalkému rodinném
a mit & t.obo óobr/
^Mit. Cht.ll bych ^ta u^pildncut. Chtěl b:,cn Yěřit t Boha.^

do

J^indy •• ^^;)ad' naxpit. do dft^^ch •teau-d a!. k
^prr-ulho oaHll^d:
•l"otf-e^bffal jan, aby mž sacm-ru,i1^ n&f:! bradavka a ff^^ nld!
ruce, ^lhostejno, fi^^Miloval j^—
lc1.erá a& !ÍTÍla - to
byl^ TŠecmie, co jan Ticlěl w- • ruce, l::terd ů m-^úl7 a
a obracil.7 • ^vaby lli
cbrll^d IUlJne, !• rteJ^^
• !e
• ani ní^kdo T1.. a.a nicn bych "71 ^aáa. •
doa;,111 Uov"'-, • o^n.Ul:u bl.ubokibo ac:utalain a atrMtm
aa^\Oe, ^Jako ?O lu'. t.u.aí koj^^c, novooro^ml. Poal.^edlú jeho a;yll.^mka ^phtd

katu^trotoa,
t.!m, ne! ase stane to
co JoJ liu 4'ailo .jato L^o=!
mi^, pat.foť otci^ .Ja t.c Yýěit.t.1t, pua.""ráau.Jící souralatT! BobočlCTlkai
•Ach ot.ěe, otč^ - proč jai ai to udú^lal 1
m^ mit otce.^
■ it. etc • a bit otcem v tom nejhluběí&
ponore Jako b 7 • p l 1 val o. Sloerc zemail OCtatví bei otce
a. t.ou!U ^^OYSkfr pocity proií"'1:t epol u f'-e trTým »ynn - jato "7 &>t e:ia^lil
TeóYÍj rac.on:.l ae aoučuně be avtho otcovirtvi i : pro!itai syna.• To byl jeho
een a
jebo dobyá •olnopt.
te, co ^uakute^wje nakonec, je jeho d!a, jehc mo!Loat ne^Jboriis
za4^inal Ms ot.ce • kcCl M& ^ayna, na, ot.ce a nimi otcem, ol>i
rnaiálnt aiov^M •• opit so\tn&.jí: J^bo eynn je a-an&n autu, kfiai, pi-oa:L oi.ce
c p^allN -.^ánu to anfat. Jin^» to tméat.^^.sauieai
na Jeho

naďj^
••^&

Q.ocua n^fee ^ayna • y pnina Jej k aobů tiak:ra. Je t.o atillk
ait.1
^Aidulenía.
Poal^^d ^pociby
jaou i.al a
pcal^ed.ní jeho 114-ka
iJN^laa J^s
•heříkajte tc -mé lané."
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určes"U\ k rozh^odnuti: odtud pak neproia, zreletivizovini onuch sékl&.d-

ních hodnot, odtud i proteganietovo zovďalatví.
•Všechno se strácí./ZmAněn jaat starý r6d. fJovéno není./ ..
Jedincova m_ys1, jíl je avěfeno rozhcdovtn:! nad dobrem u zlem, juko
neJvyěAi hodnotu Tol! to, co Ti.dí jako lnfivlóuilní po.zemalcé ět.ěetí.
To je to, co óe Slocum tou!í, co ee Gnafí získat. Jako "dobro^ si
lntarpretuje to, co chápe jako avé pozeaaké- !tJst.í, jako *zlo" to, co

mu br6.nť. Nadoaobní a nadčeaové hodnoty jsou tltraeeny. "Hum.eniatick:ý
s;,daob myšlen:!, kt.er# se prohláoil naším vod:ťtkee^^n«vidí vyblíího
ir$dobytku, nei

J^

poznaké Ctětlt! • /f-ollenicyn/. slocum t.ohote c!lc:

ncdoe&huje - c to nitoli

p f' e s t o , ie se na nj za!lěi"il, ele

p r o t o , !e ul vjit nemířil. V situaci, kť...y "Y!'ie jlí dovoleno", neeí
už nic da:revmo 1 nebo{ neni poaory, kt6rá by u^aia cl^^ livcts roz-

po^mzst ft př'iJm.out. Skotemé dary oaudu, t.o, na ěem mohl .Slúcum av4
posemat6 Itáat! pocitit, sdatávaj! nerozpoznány a yedalují •• ^^nvny.
SIhub

lij^ \l&&Tl'en

y

••bekl^rn. Do0:11vá De, te ae -úle atát pánem

••fho o^u4u, touli po tomto cíli a poal®dn:í větou romťnu. •• radu.je, fe

•• mu \o podaf>Uo1
-Vlua •• ehojm.ě lib:!, jak jaen1

ujal velení.^

J..vbk j^ t\OIIu naopak. 7o, k čftnn.i ^nakonec doeplJe, nen! Ylt4& ^nad
oawsa, • alt nao^b besmocné naplněn! taemné oaueoYoatl j to, eo
•• rau podaf'! \ff4at y !ÍYOt, není Jeho aen, ale Jeho můra; neualcQt.eěn!
av, 114ak4 molnoati, ale nao^pat Je strat:!; nestane se s n,ho koneOně
človEHC liJ:!ci plni, •tane •• s něho - automat.
tey! aa naplnil Jeho ooud, podlahl auabt bohd jakeJfto

A.ntict:1

alnlablt, ale pedl^Q. a\'1^ jalti Jako člověk, pfi pln'11 Yědoaú a vlech
•i avaj pád ueuv6domuja, podldhn, éomnÍTaje ••• fe

• UOdemi
zvít6:il. V .02

J^

jeno apecifik&, apecilika aoučasnolSti /byl pacic-mt;

atak a^ z něho autout/, y tom je osuáovost neplnohonotného lidetvi.
HellnrCv ^rota8,BOnieta je a7novrah.
Antick,f oto^^ak 014ipwa at'1 :ia počát.ku evropakl kultem-, jako .jednfí
u au4ičet9 J^Ho • J^Jích předznameaání. K^emyllle ••; nec.hápeju Jeho

poallat.vi v rovlnl ^málni ••xuální. Stanout na místl av4ho ot.ce pro
aule

ne^^nen, /pou«/ •ocnit. •• m.a^^ j nejhlublía oxiaken-

J^

bit ptltoam Ylastn^!w počct.í,
• i, i • • •• 1
l • • t n, !• •ť^ o fit e 1 • • . Člověk
toult OYládat. a utvářet nejen ay-i liv, • necivě proatted:í, ale pt-ede01,lnía amyal^ tohoto poa\aven1

• •

Yiill aobe auotnéhO, evůJ oaud, tem!:! překonat avoji aw-talnost.Ještě
ptač arodem nuaeniwu b,yla tato tou.na j^edncu s tich, kter4 naňi kulturu

lnapl.rova.l7 a podílely ae na jtjlch rilodech - i na ttch dobrých.
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.:iellturc-vc cílc. proxlii-jvi o n^üleacich r.eblsh.ých. Mezi otcovrahem
vidipeshe:.:.íerc1.rf!.t srynovr&bem t::ltme se celou kulturou oblouk vnit.f-ni
i;.ii!il£dnč eo.wielocti. človtx z6l.'bil otefl, vytrhl kof-61\Y avé přirozen4
pokorni existence, eCy t;-t.e:.lil no. stvcr'i'tclekém mietě - Clověk zabijí
Byna, svv.:! budoucnost, nebot tHHlokť.te oť.m c.sb<:t zviií&wtxt a stm s.cbe
riUílézt, sňm sa.be utvái-et. e:.6,!ko tiy se nói:. v obre2nonti dvou mýtO.,._
zjevoval poc(ltelc i <onEte Kultury •
Hellerův hrdina svJdči pGuae o tPlěx vlastním oaudu jedince. P!>&sto
rot":(m natizi i ;,oúobé.r;.atvi obecni jid, varujíc:! člověkn jaxožto biolo
;.ický druh. herd ďůleiité:,
!i"utcr mtl toto -po*cber..e.tví r.s mysli,
ci :;dfi se 11y..:iOíAlje sbmo ze
SKrytť (.:x:ictence ínikóc ar.".. Heller
jei:o eutcr tchcto romL.ri'i.l j a rodu proaok!, Ji:teti bičcv,r.:sli svá souč&tmiy truchlivými předpověasi; v jvho textu p:t"oalouvá zýtui o
konečnoati ztvoMtelaafhO člGvěka.
{a

zgh

-hk-
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O něčem jiném

Brzy poté, co se stal Jan Eozák předsedou nově vzniklého svazu.
čs. spisovatelú, měl v jednom televizním pořadu. rozmluvu. s tajemní
kem Donátem Sajnerem. Pochlubil se v něm, že chystá velký politický
román, kde u.káže všechnu. proradu. pravice v kultu.ře a zkázu., kterou.
způsobil rok 1968 v celé naší společnosti. Jako u.ž tolikrát, 1 tentokr2t se ukázalo, že sliby jsou. chyby. Ten velký rO!ll2n j.Kozáka po
řád ještě nemáme. Ale nevadí, jsou. tu. přece jiná jeho díla, poslední
z nich román ze sou.časnosti Adam a Eva /r,s. spisovatel 1982/. snad
v něm najdeme u.sku.tečněno alespoň něco z toho dávného slibu. a přede
vším vzor angažovanosti, o niž tento n2rodní Wnělec mluví ku.dy chodí.
V au.torském úvodním slovu. se J.Kozák přihlašuje k flaJu.bertovské
realistické tradici: "Adam jsem nyní já, tak jako Eva jsem^já. Všech
ny postavy románu. jsem já." Takto přeformulované slavné Flau.bertovo
vyznání •Ema jsem já^ bylo ovšem rázem zbaveno svého smyslu., ne
říká se tu. totiž nic víc a nic míň, než že au.tor románu. stvořil
svou. fantazií všechny íigu.ry příběhu., av,le tím se z té věty dokonale
vytratilo to základní: do které z nich vložil ku.s svého charakteru,
temperamentu., osu.du., snu..
Vstu.pm« však bez ohledu. na to hned do děje.
Adam je rou.^incký sadař, s nímž se potkáváme v den jeho pětapadesátin. V několika kapitolách nám vyloží, co prožil za posledních
sedmnáct let a v závěru. se znovu. vracíme do sou.čaenosti, k oslavě
pětapadesátin. Fo krátkém prvním manželství Adam ovdověl a znovu. se
oženil s rozvedenou. paní Evou., ženou. horkokrevnou. a žádou.c!, jel •má
krok mladé krásné klisničky^, takže každý chlap se za ní •se zalíbe
ním, či dokonce se závistí mlsně ohlédne' /s.76/. Adam odvážně zavá
dí pěstování broskví tam, kde to odporu.je dosavadní prani, má velké
úspěchy i s šlechtěním dalšího ovoce a v pěstitelství vidí radost 1
smysl svého života. Překážky mu. ovšem klade nejen příroda, mrazy a
sucho, ale též nepochopení některých f^akcionářů. K jeho rodinnému.
štěstí patří dvojice dětí: Tomka vyženil, Lu.cie se mu. narodila brzy
po novém sňatku.. V jediné věci byl osu.dem potrefen: po těžkém potratu. u.ž mu. Eva nemůže dát syna. Jinak však může bilancovat svou, ^inolost s oprávněnou. hrdostí a s p^hym u.spokojením. Všechno se mu. da-fi
lo, měl Úspěchy v práci i v soukromém životě.
ž^^ově má zřejmě jít o jakou.si úsměvnou. romanci, o epiku, ktw
rá chce překypovat pohaneko11 radostnost!, opájet se smyslností pří
rody i člověka a strhovat odvážnou. obraznost!, čerpanou, z erotické
oblasti. Proto kořeny stromů pronikají do země "jako do ženského klína\ pu.peny topof-í a rotu.nda na ft!p11 připominá - což jistě není zrov
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na originální — bradavku na krásně oblém ženském prsu; zato zcela ne
obvyklé je přirovnání slunce k obnaženému. zlatému prsu, z něhož •saje
jaro^; štěstí má pro Adama ovšem vždycky •podobu krásnal^milostiplné ženy\ "poskytující bujné a kypré radósti^. Všechno zkritka pras
ká pod náporem vášně a živočišného pu.du, chřípí se chví tou.hro., z oc!
srší blesky, každá pořádná ženská je "šliavnatě a dráždivě kyprá*,
•lákavé, zvou.c! ženské teplo z ní zrovna sálá*, takže mu.ž má věčnou.
tou.hu. "se do ní z^inyznou.V atd. Po stránkách knihy neustále kolotá
rozbou.řená krev, krev pálí, vře, buší, koluje, hrne se, tepe/
slívá se, ohlušu.je, proudi, rozjařuje, vhání se do srdce a proniká
do žil, stoupá do mozku, ale krev rovněž ''v těle šije"/!/. Když se
Eva po delším nepochopitelném zdráhání konečně přizná, že i ona po
Adamovi touží, je to scéna jak vystřižená z červené knihovny: "Vždy\
já•••, já, Adame, byla pfíliš dlou.ho s^ama. Sama••• Uzavřená jako
škeble.^ Vtom to na ni přišlo •jako náraz": •Celá tea planula fárem.
Ach, ta skrytá vitalita, ta náhle probazená vášeň, která v n:! vře
la* /s. 57/.
Aator však nachází barvy i pro obrázky intimní, lyrické něhy.
T^akhle .například laškuje Adam o Evě: •A wní se přitalit, lísat se
jako kočka. A kocour a ní mlsoa.nsky přede. Zlákala by mě, potvůrka,
kdyby vůbec ještě bylo tfeba rozněcovat oheň^ /s. 7 4/. V těch chví
lích prý v něm *radost b11blá jako potůček ^^ytý pod zemím/t/.
Aby se ozřejmilo, že slllo11závání do banalit je t11 stejně samezřejmé jako výrazové stereotypy, avedu několik příkladů slovesné
šablony, kterou au.tor vnímá svět: •starosti mě přímo pohlcovaly^,
•radost z ní zrovna tryská^, •chřípí se jí zrovna chvělo^, *postel
ho. zrovna pálí*, •
se zrovna vleče\ *radost ze života z ní přímo
tryskala*, •všechny tyto snahy tryskaly z jediného vášnivěho srdce^
"krev v ní jen pulsovala^, 11 z11řivost mnou přímo lomcovalaw, "vztek
mnou přímo lomcoval^, "nervy jsem měl zrovna obnažené", ''louka jimi
přímo svítila^, *vzduch byl přímo prosycen aromatickou, nasládlou
a lehce navino.l.011
a o pár stránek dál: •vzduch by 1 přímo pro
sycen ostrou. a pronikavou, nav^oulo.n vůním atd. atd. Je-li něco
pěkné, mu.s! to být pěkné •po •čertech^, 1 čerty se to tu. jen hemž:!,
•k čertím, •čert je vzaím apod. o!!vá co chvíli .nejen vypravěč, ale
kaťdá f^^ra, aby prokázala své rozhorlení a spravedlivý hněv.
Stylistické stereotypy prozrazají, že v základech Kozákova pohled11 na svět tkví otřelé vnímání a myšlenková bezradnost, je! mu
nedovol:! dojít ke sk11tečně osobité obraznosti, metaforicky umocňu
jící kráau a jedinečnost živeta. Výrazová násilnost a květnatoet
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ca jí tu jeCinOQ funkci: skrýt vnitřní prizdnotu., budit zdání
bohatství a košatosti tam, kde je naprostá sterilita myšlenková a
citová, kde trčí kostra schématu..
Autorovo chápání života se neprojevu.je v silných slovech o vý
bušných višních, prudké smyslovosti a kypré ženskosti, nýbrl v tom,
jakou má spisovatel koncepci člověka. Tady se u.káže jeho duchovní
rozvinutost a rozlišovací psychologické schopnosti jeho talentu. U
Kozáka nám nemůže uniknout do očí bojící rozpor: zatímco příroda hý
ří plodivou silou a rozmanitostí forem, člověk je u.božácky vymezen
jed^ieym rozměrem: politickým. Bu.a jedná politicky správně nebo ne
správně, bu.a je tvořivý nebo zkostnatělý, bu.a odvážný nebo úzkoprsý.
V jiné poloze se člověk u. Kozáka vůbec nevyskytuje, nejedná a nemys
lí, neméi k tomu. ani příležitost. Pro každou. jeho postavu. je charak
teristická naprostá vnitřní chudoba a nesmírně zúžené lidské •záze
mí". Jeho hrdina dokáže hodnotit své protihráče jedině kádrovou šab
lonou., jejich povaha, osud, důstojnost atd. jsou. věci, jei mu. unika
jí a nijak ho nezajímají. Kozákovi je vzdáleno odstiňován.!, chápání
složitosti lidských zájmů, vědomí, že člověk je bytost mnchorozměiná a sama sobě záhadná.
Dobře ovšem ví, že takto obsahanou ideologickou abstrakci musí
pro čtenáře nějak "zlidštit", dát jí zdání kypivosti iivota. Proto
neustále nanáší křiklavé barvy, proto své hrdiny slovně líčí jako
smyslné milence života a •všech ^krás světa\ proto se Adam mueí věč
ně holedbat, že v ně:n nikdo nemasí rozněcovat oheň, nebol je jako
hřebeček věčně při chuti, proto nám ho autor přibližuje jako •sta
rého labužníka", který rád popije dobrého v^^a a u.mí ocenit dobré
papání. /Mimochodem, v úvodním slovu. se_za •starého labužníka^ prehlašuje sám J.Kozák. Jak je nám hned blízký a sympatický toahle zlidštu.jící vlastností, jak hned rádi zapomínáme, že jako literární pelitik projevuje chul velmi mdlou a omezenou/.
S tímto povrchním jednorozměrným pojetím člověka je ovšem spja
ta i podstata konfliktů, do nich! se jeho protagonista dostává a kte
ré musí "řešiV. O konfliktech se vlastně nedá mluvit, nestřetnou. se
tu totiž nikdy dva fivotní názory, dva rozdílné lidské světy, dva
protikladné charaktery, ale opět jen a jen dva politické postoje, z
nich! jeden musí být ovšem správný a dr^ný se musí projevit jako myl
ný.
Adam je — jak jinak — typem kladného hrdiny, je to věčně nespoke>
jený hledač nových způsobů pěstitelství, stále si klade nové Úkoly
a je veden snahou, být prospěšný celku. Svou průbojností nará!í -jako
všechno, co se pohybuje — na síly, které trčí na místě, na zkoe^tnatlloet, úzkop±eost, netvořivost, na byrokraticky chépanou. linii stra—
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ny. Tyto síly představují v románě dva funkcionáři zemědělského od
boru ONV, jeho někdejší sok v lásce Oldřich a zejména předseda odbo
ru. Patočka. K prvnímu. střetnutí dojde, když po vymrznutí části brosk
voňového sadu odmítne zemědělský odbor schválit plán další výsadby.
Výbušnému Adamovi ovšem hned ''krev nalévá žíly" a lát!ří: "Ten na-myšlený a sebejistý, mocí obdařený blbec! Pařez! Pařez, o který se
na každém kroku zakopává. Není snad takový omezenec a hlupák horší
než nejkrutější mráz, který spálí zemi?" /s.63/. Ale včas si uvědomí,
že přece může jít od kováříčka ke kováfi: "Nevíš.. snad, kde se u. nás
vlád.ne?" I vyhledá tajemníka OV KSb Lojzu. Sitaře, s kterým kdysi
"chytávali čolky a pulceu. A světe, div se! Sitař rozhodne správně,
ve prospěch Adama! A hned vytáhne le.hvi.aku. svatovavřineckého, aby
bylo zřejmé, že dni on, ač vysoký f^akcionář, není suchar. Adam si
oprávněně říká: "Chválabohu., že máme takové lidi, jako je Sitař"

/s. 71/.
A je po problému.
Podruhé se stane cosi podobného. Adam chce rozšířit plochu ovoc
nářského sadu., ale tím by zabral i kus zahrádkářské půdy, jež patř!
členům JZD. A zase je oheň na střeše a zaee se střetne s Patočkou.
Sitařovi trvá tentokráte jeho šalamou.nské rozhodnutí déle, mu.s! 81
celou zálefitost prověřit, ale nepokrytě Adamovi drž! palce, přeje
mu., protože je tak nezkrotný experimentátor. Zato Patočku. vidí i on
kriticky: "Vždycky c:!til hlubokou. nedůvěru. ke všemu., co podle něgo
překračovalo nebo křivilo linii, považoval -to za zradu.. Držet - nepo
volit v ničem! To jediné bylo správné a nutné. Nahoře přece vědí^^ •
rrt<t.
f':e.
• ' — ■"
:.. j kádrové hodnocení a portrét f^unkcionáře u.strnulého,
do^gmaticky uvažujic:!ho, brzdíc:ího vývoj. Zapamatujme si tot
A jaké konflikty se objevily v soužiti Adama a Evy? Jaké m11sell
oba překonat Úskalí, aby poznali lip jeden ^^^ého i sebe sama, aby
se prohluboval jejich citový svazek? Vskutkll, po čase došlo i mezi
nimi k jistým rozmiškám. Eva se začala chovat divně, Lltrhovala se,
byla nevrlá. Adamovi to vrtalo v hlavě. Co se to s ní "k čertu.^ děje?
Ale bylo to nakonec velmi prosté: Eva DU1 prozradila, že má kaldý mě
síc své •černé dny^ a tehdy prostě není ve své kůži. To musí A^dam
pochopit. Adam to pochopil a hned měl po trápení.
Podruhé to bylo mnohem vážnější. statek tiž dlouho marně žádal o
přidělení závlahové sou.pravy, ale firma Sigma tvrdila, že nejsou.,
že se vyvážejí za ^rdé valuty do zahraničí. Adam opět látetí a v!,
jak by se celá věc dala fešit rozumně, ale jako když hází hrách .na
st^m. Jednoho dne však přiveze ředitel statku. zaměetnance této firmy
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inženýra štidlera a uspořádá ve sklípku pijatiku, aby ho “obměkčilh.

Tam se Eva na milého inženýra doslova přilepí a tančí s ním skoro do
r^la, 0celá. zrovna srší draviu ženskou. smyslnost:!11 /s.184/. Adam se
nezná a vylaje Evě bez servítků: nprokristapána, jako nějaká děvka •••
Jdi, t2hni si za ním! Slyšíš'? Jdi si!^ /s.187/. Od té doby spí Eva
odděleně, v dceřině pokoji. Když už to rozladění mezi manželi trvá
asi měsíc a hřebeček Adam může oči nechat na ňadrech mladých brigád
nic v lehkých letních blůzičkách, Eva si za ním sama zajde a vše ei
s ním “rozříká". Oč šlo? Inu o toto: inženýrský floutek byl pochopi
telně z Dvy na větvi a obtěžoval ji kdesi za stodolou, kde mu cosi
na zahradě okazovala. Za tohle se mu chtěla pomstít, a proto s ním
schvilně ve sklípku. koketovala, aby mu. popletla hlavu. a pak ho pěkně
zase usadila. Ale jí šlo ovšem zároveň o něco mnohem závažnějšího:
vymámit z něho zavlažovací soupravy! ••••co jsem chtěla, toho jsem
dosáhla. Zavlaž ovací souprava je tady. A co vy všichni s těmi svými
poradami, piány a konferencemi? Se vším tím vaším jednáním na okrese
i na kraji?• •• Tady, Adame, vidíš, j^ký je život ••• Všic^^ se pěkně
chylte za nos!" /s.198-199/. Adam se za nos :bád chytí a je zase všac.bi
no v pořádku, to byl poslední nelad mezi manželi. Od té doby všecičko
klapalo: Eva dobře vaří /spíž má vždycky plnou.!/ a pěkně se obléká,
oba si navzájem pomáhají, spolchse radu.jí a vášnivě se miluj!. Doví
dáme se dokonce, že ona se před milováním
J osprchuje vlažnou
vodou., zatímco on si dá nejdřív teplou. koupel a pak teprve studenou.
spršku.
A tak tedy docházíme k závěru, že v celé této próze se nevyskytu.je jed^iný sku.tečně vážný životní konflikt, vyplývající buo. z nezlcr-otné Adamovy povahy a pracovní aktivity či ze složitost:!, jel
čeká každé normální lidské soužiti. Z dávnověku socialistického rea
lismu se tu hlásí jen trochu přetřená Rteorie bezkonfliktnosti^. Po
chopitelně: tehdy i teč yvychi.zí toto estetické pojetí skutečnosti z
';/krtoho, že v socialismu.
konflikty nejsou., existují jen zatím
nevyřešené problémy. Jakmile se o nich dozv! str^úcký tajemník,
^rned je mou^dxým rozhodnutím odstraní. rtsměvnost celého příběhu. má
blízko k operetní lehkosti: tam jako tady .nejsou srážky mezi lidmi
projevem hlubokých životních rozporů, v nichl se vyjevují charaktery
a postoj k nadosobním hodnotám, překážky mají jen vzbudit určité na
pětí, dojem větší zajímavosti, ale každý předem ví, že hrdánu, nijak
neohrozí, že všechno dobře dopadne, protože .nad životem bdí dobroti
vý a vševědoucí stranický tajemník, mo^czzy ochrénce všech odvážných
hledačů nových cest.
vý
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Autor užívá ovšem silných slov, aby prokázal J„damovu “bojovnoste:,
ale nikdy ho neukáže ve skutečném boji, stile se omezuje jeh na jeho
bouřlivácké výpady: •Zatracení poděla.nci! Chci snad příliš mnoho,
když si beru právo vymýšlet, hledat, zkoušet, nalézat a ztrácet, a
znovu se lopotit, zkrátka tvořit, objevovat nové? Je to přece naše
právo i pov^enost. My tea přece řídíme svou zemi. život v ní je lep
ší, než býval. Ale nenamlouvejme si, že je v ní všechno v pořádku^^
Být poraženi sami sebou, to by byl krutý osud! K čertu, a že bych se
tedy mšl bjt ozvat se a ukázat, kde nás bota tlačí?^ /s.233/.
V tomto stylu obecného horlení proti podflancům. se nese celý
románový příběh. Po celých těch sedmnáct let, o nichž Adam vyprivi,
se nezměnilo zhola nic, invektivy proti dogmatickým hlidačiun stranic
ké linie, proti těm brzdařům socialismu jsou věčně stejné. Poslechně
me si ještě jednu. charakteristiku Patočky: •Patočka je podezřívavý
ke všemu., co u.ž nebylo usneseno a předepsáno. Je přesvědčen, že tak
nejlépe ochraňuje, co jsme vydobylli^ Je takových víc a podobají
se jeden druhému jako vejce vejci. Ach, čert }e vemt Kdyby mohli,
upálili by každého, kdo nemyslí právě tak jako oní^ /s.93/.
Kdo však vlastně jsou ti mocí obdařen! blbci, pařezové, omezen
ci, hlupáci, zu.páci neschopní myslet, jen tupě plnit rozpisy, ti, co
vysedávají ve svých f^akc!ch a pletou se jen pod nohama bojovníků
za pokrok? Do jaké politické přihrádky patří? Ze všech jejich cha
rakteristik je zřejmé, že jsou. to •konzervativci" z 60. let! Adam
brojí především proti nim, chtěl by mít na jejich mistě f^akcionáře
tvořivé a průbojné jako je on sám. Celým svým postojem a bojem by
tedy měl být blízký těm, kteří chtěli tehdy probojovat společenské
reformy a překonat vývojovou stagnaci ve všech sférách. Nevstoupil
tu. snad národní u.mělec Kozák postavou. svého hrdiny do zipasu. proti
dogmatikům a nežehná nakonec těm, kde měli kdysi odvahu jít za ně
čím nevyzkou.šeným?
• Tím se dostáváme k nejpozoruhodnějšímu rysu. Kozákova rom^ánu..
Třebaže Adam $e veřejně činný, třebaže se neustále stýká s okresními
i krajstými filnkcionáři, jezdí na aktivy, je vyznamenáván i v Praze
a třebaže je tedy homo politicus — nezmíní se ve své zpovědi v den
pětapadesátých narozenin ani slUvkem, ani nejvzdálenějším náznakem,
že jeho práce a snažení se nějak dotkly společenské změny kolem
raku. 19681 Jako by prostě v dějinách této země osudná tzv. krizová
léta nikdy nebyla a jako by do života každého občana tak či o^ak ne—
zeséhl rok 1968 a léta následu.j!ci! Ale hrdina románu. tuto dobu na
prosto klidně obejde, neví o n!, i když ee tehdy hledaly nevyzkoušen
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cesty socialismu, k čemuž by přece musel Adam něco ř!ci nebo si o
tom aspoň něco myslet - byl třebas nelichotivého. Ale Adam nic, vů
bec nic! Slaví své pětapadesátiny~někdy , kolem roku. 1975 /dá se snad
no vypočítat, že se narodil I—v roce 1920
v době krize byl
kluk asi desítiletý/, ale nejstrašlivější léta ohrožení socialismu
se v jeho životě nijak neprojevila, nijak se nezměnili jeho nepřá
telé, pořád jsou to titíž nafotl.ken.ci, omezenci, tu.pci jako v době,
kdy začínal. Jan Kozák tedy nevyužil ani této nabízející se příle- .
žitosti a raději zavřel oči před tím, co určovalo politicky léta,
o nichž Jeho^sctmvno vC-ydmotící člověka výhradně -olitick-, Jedná.
Spokojil se
socialistickorealisticeym schématem "boje nové
ho se starým^ /totožným s pohádkovým bojem dohra se zlem/ a ani
se nepokusil ''zživotnit" je zasazením postav do konkrétníU reality
doby. stroze se drží této dvojpólové šablony, protofe dobře cítil,
že nemá wnělecké sily na zvládnutí skutečně životných konfliktů,
že by jeho kladný hrdina musel žít nějakou akcí, ne pouze chrlit
elovni výpady p;oti pomyslným odpůrcům pokroku. J.Kozák proto retignoval na základní zásadu. realismu a rozhodl sa pro naděasovoU:
idylku, v níž se nic nehýbe, čas stojí, lidé se nevyvíjejí. Přeenost dobových okolností nahradil peeudoko^krétnost! obecně politic
kého horlení a kádrových charakteristik. To je vše, čím svůjiptíběh
sadaře A^^na a jeho ženy 'Evy učinil •současeym^. Kozák neptěskočil,
ani nepřelomil — on podlezl!
Aby tato suchopárná konstrukce obeceych ideologických prok1^a.mací tolik neodpuzovala, navěsil na ni autor zářivé cetky, své sche
matické politické kádry vydává za vášnivé milovníky života,•žen,
vína, všech rozkoší světa a domnívá se, že tím utajil základní rye
své metody. Nikoli, z každého řádku čiší strach před složitou prav
dou dějin, neschopnost vnímat člověka jako mnohorozměrnou bytost a
zcela abstraktní koncepce života. Ve stylu J.Kozáka se dá říci, že
je to "přímo katastrofální^ umělecká prohra.
Milan Ju.ngmann
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Jan Trefulka

Pomsta

provincie

"Když Ulrich k večeru téhož dne přijel do ••• a vyšel
z nádraží,leželo přec ním rozlehlé,nflké náměstí,které na obou koncích
vyCíhalo do ulic a zapůsobilo na jeho parnět téměř boleEtně,jako se nám
děje s krajLiou,kterou jsme už často viděli a zase na ni Z2po:nněli.• •
I co se pohybcvalo,odlučovllo se od klidu ulice tak,jak tomu ve velmi
velkých městech nebývá.Co se hýbalo i co stálo,mělo zde zřejmě vůli
rozprostranit svou důležitest.Vycítil to jakousi zvědavostí při shle
dání a prohlílel si velké provinční mfsto,v němž prožil krátké,ale málo
příjemné části svého života.V jeho podstatě Cylo,jak dobře věděl,něco
bezdomovecky koloniálního.Zvětralo tu nejstarší jádro německého měĚtanstva,které se před staletími dostalo na slovanskou růdu,takže je uf
kromě několika kostelů ::. rodinných jmen sotva něco připomínalo.a mimo
jeden Zachovalý krásný palác bylo tu jif stejně málo vidět ze st2rého
sídla zemských stavů,jímž toto město bylo později; ale ne tuto minvlost
se v době absolutismu navretvil2 velká okázalost císařEkého místodrži
telství se svými ústředními úřady provincie,se základními i vysokými
fikola:ni,kasárnami,soudy,vězniceffii,biskupskou rezidcncí,redutou,Civadlem, se všemi lidmi,kteří t tomu patří,a s obchodníky 6 řemeslníky,které
přivábily,takže se k tomu nakonec připcjil ještě i průmysl přistěhova
lých podnikatelů,jejich.ž továrny zaplnily dů:n vedl€ domu předměstí a
v posledních generacích ovlivnily osuC tohoto kousku zeně víc než
všechno ostatní.Toto město mělo své dějiny El mělo i svou tvář,ale oči
se v ní nehodily k ústtlm nebo brada k vlasům a na vOem tyly patrny
stopy velmi pohnutého života,ktErý je vnitřně prázdný.Je možné,že to za
zvláštních okolností příznivě onliviov2lo vElké nectvykloeti.tbychom
to vyjádřili jedním slovem,které je práv? t2k málo spolehlivé: Ulrich
pocitoval něco "duševně nehmotného",v čem se člověk ztrácel tak,ŽE to
vz b uzova. lo chul k b ezuzd nym fantpziím. "/'ř-r.k 1ad Anny S-iebenscheinové.I
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To město,o němž Robert Musil na. počátku druhého dílu "Muže
bez vlastností^ píše,je neeporně Brno.Nejen proto,že je Musil znal ze
studií,nejen pro vcP.lku tér!ll-:ř :ptesnou topografii a historii a "něrneckoslovenskou hatmatilku,které tady lidé rozuměli a na kterou si ještě
matně vzpomínalHeale pro tu přiléhavou charakteristiku jeho kulturní
existence: koloniální,pohnutý,ale vnitřně prázdný fivot.To bylo na
ZRčátku století,za starého Rakouska.
Ted ,na sklonku téhof století,je koloniální ráz brněnského
kulturního š:i vota ještě zřejmě jĚí než na počátku.M.UF.ilova Kakánie sice
mezitím zanikla,ale Brno se skutečným druhým českým kulturním centrem
47
nestalo.r.oravské národní ohrození se nekonalo.Jaíi k tomu nebyl čas
a pod:nínky.Veziválečný pražský byrokratický centralismus nebyl Moravě
a Brnu nakloněný a poválečný "demokratický centralismus^ pfinesl jenom
další omezení.Co se v minulosti přirozenou cestou stabilizovalo jako
ústrojný celek,muselo být svévolně,z mocensko^politických dilvodde
rozděleno a pak zešrotováno na větší hromadu.Od té doby se s ka!dou
pitomoetí muEelo a musí jezdit do Prahy,o všem,co by mohlo a mělo
teprve vzniknout,se rozhoduje v Praze,a tak vše,co se děje mimo cen^
trum,děje se bučl napdl "ilegálně",!é to proklouzlo nějakou nepředvída
nou skulinou,nebo je to jenom apendix •centrálního rozumu" nebo spíš
OJ,
.
nerozumu.To platí o regionálních rozh^^vých a televizních studiích^
která nemají molnost se z provincionálnosti ^vy:nanit stejně jako kraj
ská nakladatelství,přísně omezovaná přídělem papíru a ustanoveními.
která znemo!ňují přesáhnout regionální obzor.Jeětě tak nejspíš divadla,
která přece jenom nelze všechna zavřít nebd přelo!it do Prahy,ee tu
a tam vymknou z danJ_,ého omeaení.Jen!e co je to platné- v kulturně

vy-plundrované provincii není nakonec ani dost početné a stálé kritické
publikum.Kde by se také vzalo,kdyi po r.1968 nevychází v Čechách a na
Moravě jediný mimopražský týdeník,1tta páněžád.né samostatné
mimopražské noviny celostátního -významu,žádhý literární časopis a ne
existuje žádné pořádné mimopražské nakladatelství? Podle nového ilu
strovaného encyklopedického slovníku vydává OSAV sedmdesát odborných
časopisO,z toho jenom čtyři mimo jb:'ahu,s jedénačtyficeti vědeckých
společnosti při ť!SAV jsou jenom dvě mimo hl^^ město.Je tato koncen»

,

trace normální a prospěšná?
Samozřejměs každý plnoprávný občan. se stranickou legitimací
v kapge může s jistou nedějí nabídnout své dílo do Prahy a konečně se
tam přestěhovat.Z hlediska jednotlivé práce a individuálního osudu
můle být takové fešení jistě výhodné.Z hlediska duchovního livota.
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l:u.lturrí a vůbec myšlenkově tvořivé atmosféry těch druhých^třetích a

desátých měst je to situace naprosto katastrofální a vpravdě koloniální.
Extrémní výsledek takového "řízení^ ml1!e být jenom naprosté umrtvení
jakékolij smysluplné vědecké.kulturní a_ nakonec 1 politické aktivity
mime centrum a celá ze:r. se změní v jedinou noclehárnu.obývanou lhostej
nými ,pasivními lidro.i,které bude beznaděje zahánět "za zvláštních okol
ností" k "velikým neobvyklostem"^ jak předvídavě píše Robert Musil.

Slyšel jsem před Č2sem rozhovor s rakouekým biologem,kteri
se od podmořského bádání dostal k úvahám o vývoji lidského pokolení.
Tvrdil,že člověk.chc€-li přefít současnou krizi,mus.í podstoupit stejně
zásadní myšlenkcvý převrat,jaký kdysi vyvolala heliocentrická soustava,
když ho vypudila Zf středu vesmíru a DGrwinova vývojová teorie,když ho
zařadila mezi zvířata.Ickud jsem tomu dobře rozuměl,říka.l ter. pa.n pro

fesor biologie,že vývoj zacel jako dobrodružství hmoty a pokračoval
.'snad i bu.de pokračovat/ jako dobrodružství ducha.Je tedy třeba zkoumat
nejenom formy hmotného,!yzického vývoje člověka.ale také vývoj jeho

ducha,vývoj a jednotlivá stádia jeho schopnosti

poznávat,roz§ífit

oblast met&d biologického bádání i na lidské poznání.To by mělo umo!nit

posléze rozpoznat,kde ee člověk ocitl a jaké jsou jeho skutečné potřeby
a možnoati.Zatím totif bylo takřka veškeré úsilí vědy zaměřeno na poznám

ní a exploataci hmotného světa.samozřejmě pdvodni.proto,aby se člověk

uživil,pak proto,aby svět konzumoval - ale hranice konzumu bylo dosáleno
a jenom základní pfehqhocení lidské situace může přinést perspektivní
řešení.Pan frof'esor očekává,že nový vědecký obor bude mít jako vždy
problémy s církvemi,se zavedenými .filozofickými systémy 1 s politiky.
Pochopitelně.
Musel jsem při těch zajímavých úvahách/vyšly prý u! také
knižně,a.le pochybuju,!e by se mi v dohledné době dostaly do ruky/ myslet

na to,že kolonializace města,v něml bydlím a které mělo svou přece jen
slavnější hlstorii.není zřejmě jeLom výsledkem tleků.které ptsobí v tom
to státě a zfízení,e.le že úzce souvisí s celosvětovým vývojem k všeobec
né kolonielizeci.Věda,technika,ekonomike potřebují větší a ještě větší

koncentrace,aby mohly dosahovat dalěího "rozvoje" a •pokroku",a tak
jsou lidé všech kontinentd naháněni do stále širěích seskupení af. ul

ekonomického nebo vojenského charakteru a etáie větší státy a národy
se stávají melými a ztrácej{ ze samých"nutnýeh" a "racionálních^ ddvodd
evciu suverenito,všechno proto,že nejdokonelejší koncentrace je jedinou
vláda a o tu se tedy usiluje.Lidstvo si tak ve všech mocenských ettsku_

peních chtě nechtě musí poctivou rrkrí předplácet evou vlastní katastro
fu. trávě- k ní totiž neúchylně směřuje dosavadní převládající způsob
myflení a řízení.zaměřený ne. hmctrý blahobyt a neustélé "zvyšování^

"rŮFtu etd.etd.Jenomže člrvěk,jaY je čím dál víc zřejmé,potřebujp k nor^

.7»='.ini:nu,zörpver.nu životu nejen zboží ze supermonopolU a supermarketň,
F.le zejména pocit,že přináleií k nějakému pro něj ještě přehlednému
a pochopiteInérnu celku,že mtlle svým jednáním
vztahy uvnitf tohoto
celku,práve tak jako jeho osudy vskutku ovlivnit,!e není jenom hříčkou
sil e famutích kor.cepcí,kterým je jeho míntní lhostejné,nebo které si
nejrůznf jšírni prostředky vynucují jeho pasivitu v případě^e s nimi
nesouhlasí.Koncentrace vede až příliš snadno ke koncentrákům.
Lidé se proti ní začínají bránit rozmanitými,vesmr;s i poěetilý'.'.i způsoby,které připomínají dávné rozbíjení strojů.Samozfejmř,!e
atomové elektrárny nejsou samy o sobě mimořádným ohrožením a boj proti
nim. mtže nanejvýš symbolizovat všeobecnou nedůvěru a odpcr proti •určité
míře koncentrace prostředků a moci - věcně by byly spíše oprávněné pro
testní pochydy proti eutomobilllm,které už léta prokazatelně znE čištují
ovzdufí a ohrožují v mnoha směrech zdraví.Lidé se budou muset rozhodnout
-a to bude asi součást onoho revolučního převratu v jejich myšlení,
o němž mluvil pan profesor biclogie - v čem a nakolik jsou ochotni se
uskrovnit,aby na druhé straně zachovali nebo získali nazpět ztracené
ráje.Skromnost,zdrženlivost a decentralizace kult^ury 1 správy budou zna
kem v^ělé společnosti.lu a tam se už objevují náznaky,!e Be lidé vra^
cejí k sobě samým.Zatím nesystematicky.Jsme ochotni zákonem chránit pavoučka,ohroženého vyhynutím,ale nedošlo nám,f.e stejně nekompromisně je
třeba zásadně chránit rdznost mezi lidmi,národnostn! skupiny,:nalé národy(
územní celky,menšiny rdzného pdvodu a zaměření.Nevíme doposud,v čem mu^
síme týt jednotní a v čem být rQzní,aby se Eachovala rovnováha,zdravý
rozum.optimální podmínky a normální lidské vztahy,aby lidé vdbec měli
proč poctivě a slušně !ít.l"ro někoho samozřejmě bude vfdy nejvyšším pře^
hledným celkem rodina,jiný se bude cítit Evropanem nebowětoobča.nem na všech stupnich,které si vybere,měl by člověk mít mofnost cítit se
odnoyědnf,spolurozhodovat v prostoru,jemu! rozumí a k němu! se cít! vá
zaný.

íe v tomto ohledu mají lidé často jin,:: vazby,než jim předpi
sují současné organizační struktttry,2e zde mnohem víc vystupují napovrch
nechuti i náklonnosti,pod::níněné historicky a lokálně,je zřejmé z prdzkumu,který uspořádali .-opět v dobrém,starém,ba vlastně novém Rakousku.
Dotázali se cbyvatel Salzburgu,zda se cítí především Salzburčany,nebo
na prvním místě Rakušany.Polovina jich prohlásila,!e se cítí především
Salzburčany*Nevím,jak by podobná akce dopadla v BrnA nebo vůbec na More^
vě.Za sebe mohu říct,že kdykoliv musím napsat,!e jsem čech,půsohí mi to
rozdílově neovlivnitelné vnitřní potíže.A to nejsem ani blbý lokální patr:
ot,ani moravský eeparatieta.A8I je to podvědomý výraz skutečnosti,le Mo
rava a Erno jsou celek,do něho! patřím,v něm! jsem zakotvený i výraz
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zkušenosti a přesvědčeni.ie kulturní 1 správní centralismus jsou nefunkční.že neodpovídají lidským potřebám ale koneckonců ochuzují velé
n;ú-odní společenství» prí.vě o tu pestrost a rdznost.Jistě jsem také
naštvaný,že jsem ne zcela zanedbatelnou č&st svého života musel ,.etrávit
cslkem nesmys.ně na cestách mezi Brnera a Prahou./Vfdyt i vedení a edminis tract? nebohého Hosta do domu byly na Národní třídě 1/Kebo se mne zde
v Brně dotkli") něco "duilevně nehmotného%v čem s\: člověk zrácí tak,ěe
to vzbuzuje 11 chu't k bezuzdný<a fantaziím"? Konečnč v tomto provinčním
městě fan'tazirova.li Gregor Í"1€nd.el a Leo& Janáček a celá řada d.alších
decentralizovaných nešiků a podivínú.zdaleka ne jenom moravského původu.
Vidím,jek moravanství pak provanulo českou literaturu do tf ruíry.žu ro
dilí Če8i, kteří neztratili povědomí svého češství a mají jenrný nos pro
nuance, jso". z toho dost zmatení a nevrlí. - a radši o tom ani nepíšou
a nemluví.Jak hy vypadala čeuká poezie,kdyby se do ní nevklínili Wolker
s Hezvalem a Halasem a pak zes Mikuláěek,Skácel,Kainar,Závada/jednou. se
tude mluvit i o Zahradníčkovi.Rotreklovi a Blatném/ s očividně odlišnou
mentalitou.metaforikou 1 melodikou? Jak by vypadala poválečná česká prtza,kdyby se do ní nevecpali moravští obrozenci Ptáčník,Kří!,Pluhař,Procházka.ale hlavně Mi^n Kundera.Ludvík Vaculík,Páral a konečně 1 Hra^
ba.l,jemuž zpod polabského a pra!ského kabátu'pořád vylézá moravská ko
šile v myšlení 1 ve slovníku./Ne náhodou wnír! jedna z jehoústfedních
.!igur,strýc Pepin,se slovy:"A co bude sto lásko?"/ To citelném^^x
maravanství české literatury -kromě drama.tu.; je nakonec spra.vedlivá
pomsta na pražském centralismu a ironický korekti^ jeho letité,nesmyslné
tvrdošíjnostioA jeho, provinciálnosti a zapšklosti.
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Řádky

pro Ladis1ava

Dvořáka

Ladir-la'Y Dvo^M.lc petfí k miilomlu-vným nutor!m. Knillll debutoval. Ji,iko
osmatřicetiletý a ani potom nepublikoval, mnoho. Nebhci uvalovat o

vnějších příčinách, jsou ostatně z^námy, nerad bych viek, aby byly za^
maněny o vni třn!ml. Mám před sebou r--z o:;,ie Dvotákovy prózy čoromoro '

a v ní čtu větu, která by záměnu monla pi'ipustits" Psát ee jako tak
nic ned!, tedy přesněji, psát ne dá, jen tisknout nelze ani řádku.
Ale ono si to přijde naječno, protole nemo!nost nefejnit evou prá^
ci bere sároveň i sorou c.nu\ k ni." Cllápu to jako autorskou licenci,
proto!e málomluvnost celéno livorokovs díla - bez ohledu ne, to, co
mo.iná má dlouhá léta v hásuvce - je motivována hloubř.11 ne! publi
kačními překálksní. Je to málomluvnost t':'.-ch, ktef! vědl;li e vědi.
Vědf.l.1 1 'Y dobE, kdy vt-t!}ine, nevědila nebo to ptedenírale., ěasto-

krát 1 B^a p^řed sebou. Literatura ied.esátých let přineela četná
pMkledy postupnáho autorského moudření a ooudfení. Milo Ye^lkf ohl.aa 'Y ti Msti veřejnosti, je jíl nesraloet a omyly sroad.lilo. Vy-

zháú Yya'tfízli"Yflých revoluclo^náf4 Jeou sa"oupena 1 usi nepubliko'Ya^nfai pracemi let eedJDcleeitých. Fal.ooml.unnoet těch, kdo 'fid.111 &
"Y^fdi,

l^

antn!jI!. Nad jajími noaitell ae aevhly 'Yod7 ul podruhé.

Soro^ro je neob^ejnl srali a aoudrý text. !akO'Y' se n.rod! kald./ rbk ani 'Y jedni s.utorak4 d!lnl, a.ni 'Y celé^ hárod^n!a pínenlcrtní.
Je to pf!blh, který lame a& ,studautak/ch let čítali jako pf!bih

ro^níaaení.

povffln,

J&Jt

se ode^hál nn

hor,ak4

Teem.cl.

Po'Yl411 to 'Yěcnl, jak se ehtlí na toho^ kdo pra'fdll noní v eobl, a

proto nepotfebu3e, aby mu byla zjeTovúa. Lét& 31 opros&la a poaohla jí "Ty^yetal.isovat do ulleckého tvaru. !o Yelk, weeal.c^ 4ra• • kteri je "f Dvořákově YYprávlní utajeno, eah4 •cela orgs.nl^^ al
k dá^ftÝJI s-yykfha a. mýt6a. Nikoli jako povrchní a^Jogiei lloh.a.t! sed

láci na "Yoze, který je má na vyěií rocku vyvllzt 1 s rodinami z rod
ní obce, nemají mnoho spGlečného a Jeiíi^, y mnohém naopak ztllNĎu3í to, proti če Idu káral.. Sousedé, ktetí • t roshodujíc! ch'Yill t:a-

1eal1 do nýých staveni, nejGOu JidáAoní^ l^n &e etydi• ^odinh oWo
kovář, který vyruí se. 'YOH^ pfipreveQ ed!let oswl 17bnan/ch, a níllil •• dOf.'Ud pfel, nepřlpomíhá epoěbola, je to jen a 3em 6loYlki
n^obl tla nbatltuci poalednLo s^oudu pfenfst pfea ardce, protole
cítil, le j^ ne^^eUltt, a mueel něco udila't. J. babka, která alla
•

nepsMOU rýaadu &1$8ttt'Y0Yat u s-v, chalupy E'Yate^d a vůbec sváteční
'YOSJ e "fY'—rat od nich rýkupné a k'8rá sc'4riela 1 tento ^TA&, s. modUe

a Tldce procesí, který ee &1 do Teěera e Jeho oefzenstvem modlil, a
nen6pri^tf chudák toaí, který večer se.Ye&l •&• zpaf.^^ do Y&snice,
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tčm všem chybflo do poslů spravedlnosti 'tekfka •I^. D^o^^ova próeft
se dotýká mýtu hlubinnljii svou morá.lltou. Z^namenltijli sousedství
si imsd ani autor nemohl pfát.
La.dislave Ivofáku, stisk ruky a dikl
Milan ^Uhde
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A vyhoďte vlak do povětří_

Brněnské a::natérské divadlo X uvádí v Haškově jubilejním
roce dramatické pásmo "Velitelem města Eugulmy aneb zpráva o Jaro
slavu Haškovi".Ikska je mezi pamětníky v brněnském kulturním dění
pojem.V šedesátých letech uvedla n&kolik vynikajících večP.rů poezie
a písní,v souboru vystupovali pozdější profesionálové Radia VařirY..a,
Jiří Stědron ,Hadielav Frey,ale i kultivovaní 6matéři Zdeněk Cecr.áček,Eane Pra!anová,JnroslavF Suchomelová.Rudol! Vévoda aj.,autcrsky
spolupracovali Milan thde,Milan Suchcmel,Adol1' Kroupa.Ikeka bylo nekonformní divadlo poezie,které polemizovalo s kulturní a po11tiékou
omezeností na vysoké a nanejvýš seri&zn! úrovnl.S jistou noetalgi!
vzpomí^náme dnes na to,!e tato poloha nekonformnosti byla tenkrát
mo?fná.
Dnes je nehontormní málem v!ecko,co vychází ze skutečného,
netallovaného osobního zájmu,neinstituoionálních,ka1!lllrádských vztahů,
nezištného zaujeťi e nadš^^.Polemizovat němí o čem 8 není 8 kfm,
všechno je al pfíliš jasnf;Ze srovnání ee stereotypn!mi televizními
ser14ly,8 "mikropovídkamilť a podobným zbo!ím a v::směs naprosto ste
rilními prodwccemi oficiálních divaďel pdsobí ke!dý,byt amatérský
pokus ó svébytn4 myšlení atvorbu mimo ěablony neobyčejně osvě!ivě.
Ostatní v případě Iksky scěnáf/P.Bílek a Z.Turba/ 1 re!ie /Z.Turba/
snesou docela dobře profesionální měřítka a jsou natolik nosné,le
dají zapomenoutt na nedostatky hereckfho řemesla.V každém případě mla
dé publikum,které do posledního rnícza zaplňuje sálek,je spokojené
a vděčně přijímá jak slušné výkony L.Petříka v roli Jeroslava Haika,
L.Kfíčka v dvojroli vrchního Petery a starosty,P.Bílka,který hraje
rolí asi pět, tak 1 dalších„méně erponovariých ' a třeba i méně lttsJJBU!t
hf!recky disponovaných kktárd. "Velitele.:n města Eugulmy^ je pro mladé
publlkwí pfedevš.íJl•veliká legrace,u! proto,le se zde událostl.ěkolou
nudně traktované a vystavované y posvátném světle předvádějí z opačné,
lidltijlu:,srozumitelnljší stránky.Scénky na motivy z Haškových povídek,kteri napsal po návratu z Rueka,jsou prostřihány obrádcy,jel
ukazují Haška doma,mezi přáteli 1 odpdrc!.Euaiorné zá!itky s přiděle
nými rudoarmějci a představiteli mfata Bugulmy a tragikomické kon
flikty s :nocí a frázemi oblbeným a netef.pečnýrn Jerochymovem konf'ron-
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tují autoři pás:na s výjevy v pražskě kevárně,které uknzují zase do.:iácí,českou omezenost i zlobu,které sice není vražedná,2.le o to
trvar.livějŠí.Eašel zCi.stává v obou prostředích v podstatě stejný člověk,který všechny konflikty překonává a urovnává svou dobrotou,
lidskostí,szhopnoatí zapomínat e odpouštět.Je to jistě' ptkné a kromč
toho zde dramatizátofi našli svorník,který drlí x:ředstevení pohromadň.Ale přece jenom se mi. zdá,!e tady byly pfá.n.í o případně i formál
ní nutnost otcem jisté deformace skutečnost1,která 2 této "zprávy
o Jnrosl.avu Haškovi" dělá taK trochu pohádku o Jaroslavu Hať.kov!.
liejsem l’haš>:olog" e jsem zde odkázaný jenom na publikované texty
a výkla.Cy odborník!L,ti:ilana Jenkoviče a 2.d,eny A".lČíka.Z obého vyplývá,
že Hašek v ftusku,Hašek-rudo.armfjec,byl opravdu docela jiný ělověk,
ne! HaěEk v Praze • Svědčí o tom jeho novipáipářské č^lánky a vjzvy,které
často nemají daleko k duchu o jazyku •elitele Jerochyrr.ova,svědčí o •
tom i výčet Balkových funkcí a jeho.politick:;ý vzestup.Zpátky do Cech
se mu nechtělo,a. když tam byl posléze odveleey.byla^ to vlstnl jeho
osobní tragédie.lro českou komunistickota etra.nu byl vzhledem ke své
Enámé bohémské minulosti neánoený,vlastenci mu nadáYali a vyhrofovaU,oficiální literární kruhy se k ně2u nehlásily.l?ro ělověka méně

přivyklého programově iíVna okraji apolečnóetl by to:byla situace
na aebevraldu.lro Haška to byl - nataistí F.o Ceakou literaturu podnit k práci na C.sudeeh dobrého- vojáka £Ýéjka,v níl ae koneckoncO
mohl vysmát veškeré oíicialitě a snalivé itátotvornost1,nejenom rakouské.Jak ale ten čas vnitřně pro!íval,co se v nim pfi tom dělo,co
všechno murel člověk jeho !o^rétu překousnout - ,to se mysl!m vymyká

našim phdstavám a tělko se o tím vypofldai v nlkolike scéůách,desonstruj!cich Baškovo údajné dobráctví.1..le bud.1!,pf-iznejme autordm
scénáře právo zústat zťe raději v dobré vífe na povrchu - jinak by
celé představení muselo být mnohem trpčí abolestnf.ijěí e sotva by při
nášelo osvobozující s:nich,který snad k Plaáko-vi přece jenom nejspíš

patří.

Dnešní Iktlka je oproti té ptlvodní,zakladatelaké,jietl
méní precizní,méně chouloetivá na slovo a úroveň jeho pfednesu zato je divadelnější,hlučnější,hybnějAí a jaksi lehkom^nljší.se
sklonem k 1:Dprov1zac1.Je to sympatické-a jej! Ha§koYské představení
rozhodně stojí za vidění.
jka
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československá televize zahájila nový cyklus , x s ••• V krátkém
časovém sledu uvádí vidy tfi filmy spojené osobou čeSkého nebo zahra
ničního herce, který si v nich zahrál jednu ze svých životních rolí.
Jako první se objevil Zdeněk Štěpánek ve Vávrových snímcích Cech pa
nen kutnohorských a Jan liika a v ^^sově zfilmované Bílé nemoci.
Kdysi jsem ji viděl ve studijním promítání, ale už je to dávno a me
zitím se stalo leccos, co mě přimělo číst Čapkův text jinýma očima,
ne! mě učili na takulti. Před televizní obrazovkou jsem se v tom utvr
dil. Pfedevším v pochybnostech o doktoru Gelénovi. Je lékef a Hippo
kratova pfíseha ho zavazuje pomáhat každému nemocnému, at je to kdo
koli. Galén však za mimořádného ohrožení světa ničivou válkou svfiJ
závazek poručí. Vydírá evou agresivní vládu. Našel lék proti takzva
né Čengově neboli bílé nemoci, která kosí ps.desátilet4 a starší lidi,
ale je ochoten léčit jen ty, kdo nemadí polititký vliv. 11 ostatních
podminuje pomoc poladavkem, aby se p^f-edtím zasadili o mír. Ušlechtilý
vyděrač je romantické téma. Ve evčtle všedního dne to však vypadá pro
zaicky. Galin odmítne u^leavit majitele zbrojai'ekých podnikd, ale ta
ká manlelku jednoho s jeho úfedníkd, uboze Ávislou na svém ^^téelovi.
Scéna sama o eobi staěí Galána uavldělt. Je s autorovy ^vdle &$&°:'°:'L4ěem Maršála, je vlak i jeho vnitfní pfíbuzný. Pf'adstavuje etejnf prin
cip. Taká on si osobuje právo rozhodovat o cizích livotech. ^^44! aelekci. !ena., jejíl Vina sálelí v tom, le si vzala „ mlád! sa mule človEta, ze kteriho se vyklubal kariérista, je odsouzena nedoetat 14lt a
zemřít v tábofe. Bugo Haas hraje Galéna velmi cl viln5, m4 jen 3ednu
pfeexponovanou promluvu, jinak se s^naií přesvědčit o hrdinovi lidskos
ti, ale ěiny Tá.l! víc nel slova. B1kol1 náhodou říkali kdysi Galfnovi
doktor DČtina. Ten nrácený spasitel je opravdu infantilní a trpí aociálně se tvářící verzí hérostratovského komplexu. Maršálova diktatu
ra mu málem umožní dojít cíle. Je to ovšem zvláštní diktatura. Galén
například dá tuzemským novinářům ultimativní interview. Je ihned uvefejnino. Po domácku vyrábí lék, který zároveň odmítá dát k dispozici
vládě. !ádnl nátlak na něho nedělají, musí podstoupit jediný nepf!3emnt roshovor, a to e hlavou státu. Tam se mu arci trochu vyhroluje. Roshovor bfY4 v a!t^ckách. Ba.konec tenhle vědec zlomí Marěálovu válkychti
vost. Marlál sám totil onemocní onou &houbnou nemocí. Jeule svého lékafe se nedočká, protole ten byl zatím na ulici zabit. Ve filmu ho po na
prosto nesmyelnf hádce zavrald! zfanatizovaný dav. To všechno tvofí ob-

2 -

raz tak naivní a plný výšind z dramatické 1 věcné logiky, le se tomu
ani věřit nechce. Byl aapek natolik ěpatně informován? Je to mo!né a
bylo by to zlé. Ale co jestli do své hry vloiil úmyelni jen část své
ho poznání? Ani to není vyloučeno a bylo by to je§tě horší. Politik
u čapka nejednou vítězil nad spisovatelem, na konci třicátých let
stále častěji. Četl jsem ve vzpomínkách Julia Firta o tom, jek Čapek
předčítal Bílou nemoc úzkému kruhu poeluchačd, mezi nimi! byl i teh
dejší prezident republiky. Jistě nešlo o uměleckou konzultaci• ^.Amúzieký Beneš se k ní nehodil a Čapek si toho musel být vMom. Dal. ve
doucímu politikovi z!ejmě posoudit takzv^aný společenský účin díla.
Beneš gí prý přál optimističtější vyznění. To je charakteristické.
Filmový scenárista ostatně připsal motiv Galénova starého známého
z .fronty, příslušníka malého sousedního ^národa. Tomu muli Galén pfedá recept na výrobu svého léku. fHko Met, zela to bylo v duchu beneěovských pfipomí.nek. V diskusi po pfed.SÍUní pr/ čapek n'dj Ideovt
plán hájil. Je z textu 1 z filmu dobfoe rekonstruovatelný. Benfchodný závěr mn podle všeho varovat. Pfedstavuju si, le to byl srnunný,
zbyteěný a jalo'Vf spor. Pehán^ind Peroutka prf byl pH tom a celou
dobu mlěel.
.
Bílá nemoc pfipadá dodnes aktuální všea, kdo sv§to'Vf mír chápou
stejně nepfesnl a .talelni jako jej! autor. Televizní promítllní pfi^
pomn§lo, co z ní doopravdy zbýTi: cáry pl^akátu, jimi ani herci Štlpánkova a Haasova talentu nemohli propdjčlt livot,
mu
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Pouť k milosrdným

R2...nác-ké c.üvr:,cclo Pro r-tč ;j ov jé d i clokovc.Lclá. c cencu
Státního divadla v ]mě: divák b:,• vnad spíše očekával, tie Ha
nácké divadlo pro rvůj název bude ccénou ?<cr2vrkého zemd:ého
divadla, ale kCe je torr.u divadlu ; f-iorc.v::kS zev.i koncc...
Pros tCj ovš tí 0ivad e lnici r.e vSrK
-to -p .... 1 :n£ crži

tvého regionu; protože právě v Prostějově sevřel zapomenutý
če

ký herec I'm tiť ek Krumlovský, vT-novcl 2cutor inf cen: ci o

[ivotř tohoto bcrce Roku českého divadle. A nemohl vybrat lépe;

ačkoliv se k scénáři hry spojili dvG. autoři, udozuje ir.. : cr:nace
nejpřervĚdčivfji n€závidčního5nou roli současného českého č.ivadla /i nE Moravě/: kvclitní herci by byli,režie je poučená ci tom,
!e český prostor kdysi patřil.k zápacní kultuře, ale všichni do-

hrornt-dy nemají co hráti Vidi telněi tpJc re inscEnace Harákú / s
podtitulem: nr.kolik otisků hercových vzpomínek a snů/, stala hrou
o nemohoucnosti herců, kteří kromě pití alkoholu nemají - a2ni s

partnerkami - co předvádět. V roce 1963 se tak hraje na Hané či^^
krevné absur^'-Di divadloi jakéEi čekání na Godota, vybaveného aspoň
autorským zrakem a koncepcí••; A divák, který od počátku trpí,Eačín.á během představení chápat,proč to!lIU tak je: herci úmyElně přechá-

sejí sem e tam bez jediného Flova - jeviště je EamozřejmĚ uprostřed
diváků - nebo E-e mlčky zaee povalují po ze^i, občas pronti:-ou citát
z Bible a. n2.vzáj em si umývají hohy; to věe půcobí pro výEledný e
fEkt - bez toho,aby Ee uchlastal k smrti - nenrožije český herec •i
,
„
,
'
reziser
na českém jevišti ui iádné jiné dobroéružptví. tokud ho krcEZD necb-

sadí do hry ciaozemského pdvodu - aspoň ruEké I /Na Hané hrají s i'.i-

spěchem /? / i Suchovo-1.obylina./
Prostě řečeno: necicvedu si predetavi t p:ravéivdj rí inFcenaci k Roku českého divadla 1983 - na scéne etátního ťivódle - než
tu proEtějovskou. Pout k milosrdným /divák-o.m/ je svým vyzněním tek
dokonalá, al je mom, pfemfšlet i o zámiru. Ve hře Ee např. mluví
o-pakovaně o tom /v jedné s mála souvislých replik/ Že herec za fi-

vot mueí dát tvar stovce fi^gur a přitom mu vadí v rozhl.eóu direktor,

který nemá ani tu jednou svoji fi^^ - direktor:=:,kou •.• Bodej\s tak!e kdyl herec,připomínající ^krumlovského, dementnf naEtavuje klobouk,
pro honoráf,divák by 1 písemně iožádal oddělení PaM pfísluiného dive.dla,aby mu svýilll misítaí plat - pro to utrpení hrát hry jako

otisky autorského deliria tremens . . .

/ko/

Stíšnost no dobu.

"Je to volovinG, stěžovt1;.;t r.i,

zvlóě* na dobu'"

Jp.n Werich.

?^ědé d^ruhé pondělí ve 21 • 05 usedmn k tél$vizi a divám. se,
jak v ORF bOž! titulky a stále tent$ž obretOTý úvod k seriálu.
l.inpf^d s& objeví tlustý a bredat$ Nero v.olt'e• po něm cblapillt
ti ht1ZOW1 Archie Ooodwin a pele, a na t.c _ prJvi čekám,
ne otrazovct ns několik o^kem!ikd
tvU at&Nho
a
kntremi
Brenner - Oeorge Voskovec. Potom t.fiStvrt.ě ho
diny po?terně aleduju, jek si Gcrge Voskovec ve sv, roli vede.
},i.oe práce tu nemá; otv!ró hlevnš dveře, pozornyěm zrrekto zkou^.á návětě^íky, ohlai!aje je Nerovi a pak ae tile stárne; do kuclzynl. Tem, přepóaám &áetěrou, 'mfi:! ve velikycb ^hrncíeb 1 prot.o!e-, jok snámo, .Herou WolJ>e toho apoHdd doat a doat. N^ěkaJ'
jentl Frits termer tro^u 4i.atu.tu;je a Nereaa o tom, co má
pfij:!t do oá!ky, ale dává mu pfi^tca n^^T01 le
lmcbyni je
suverénním pdnem on. Nent to lá^tf al^m 1
to Jm^chaf Wlilee.
Nemyalia ul, le •i a.nad t nljakéa dilu z^^aje v nlij&W do^^
^drun1j11 akci, to obat^rá tsh^I vlcbno Arehle Gorévin a
&aul. ^maer. George Voeko'Yeo bode aal • ee-1^ aeriilu jtn ot:nrat
^&1\ a novit na atU. DIU \o aatUa dokonale
a a obrovakou noblesou. V nlmecké versi lniurl bez W^^ pfí^
^^bo, v
je moln4 phdepa'-'
AYlek
jen my ^nme, le ^rttz Brenner.j^ Leh.
Díváse^
1 na tuio nlAS^^ po^^tuou maaaku Jif-tho
VostOTee a nemohu ee rozhodnou\, jerUi lni má bit lit.o, le
si nen-9^ 'ft aN roli 4^rolit S-^taou
jeatli lni 1D4 bit
lito, le tento Frita ^^nner je tak daleeko o4 phkrásnf legen
dy, která zbyla po nem t.ac!y. Dívám ae a a detektivky mi unika
jí souvieloetl 1 proto!& mus:!m myile\ na celou tu s^^'ftnou do
bu, ns naN děj^v» nebo co je to, které nedovolujť, aby nadoni a T.Yi!imečni lidt1 ^ukončili ^dOlDB,
a s v_lutni vaie, p_ri-_rici,
tu aae.u. lhlata poH4 myalet na to, co by bylo,
•fckd1bi^^ ^tyb7 nebyl Bitler, kdyby neb7la T^ilka, k4y^ nebi^
lo po rilMj kmyby nebyl \.\nor, ^kdyby ftebyl er^n, kkdyby ••••
jsou to jen a^e.m4 ^kdyby.
Voskneftv J'ritz f:Nnner lni pM.pa44 bit neTlfltelnl dale
ko oa jcviHI Onobozcného divadla, vla^mo, eo &e t$ká t4to
dvojice i ;ie nt1akute!ně va44leno, neskute-&id je fotogrefie, m
ktClrf je 1rerich ee d-.Ama dlvěaty na bbrualťch Ne Štvanici^ st.o

„

a.ah,
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let, r.1á sr, uplynule oí trch dot;, i'ielj' foac -<-rič 4^1q1 a,
V o W fi111y, on Iťtrrých. jnt'i srn o deset let pó..,ůtji itrtk Slált
ai ásem epedl \ kin!- st ßadadle. ficjťe o tť-ch pabe&át let, ktrr-áJ r.kute&& upJynul{l,t ne čas 6t.le události odsunul.3 V a w áalrko ť.1o minulosti. So djiny apůeobily, le 5i nie podobeťho t'll'^^me předstrnit. A proto esi pccituju bezinocny tJi xurivý smutná,
ikdy! vld:!m. na ohrszo^c^ Vo&kovcova řritze erennere.
va dobfc, ?e j& t.o volcvinp at$f.ont. si ns dobu.. c,e bych
vltuitni cht.£:t'] Chtil bych snad, aby V ti t hráli ve 'Votličko"ě
ulici ež tio evýcil sedmCe&úti Itt.ťl Ab'jeh já oohl .při lta!dj cestl 60 ^sby etra.vovat konrády 1
mi na ni eetoali liEt.lcy7
Ciitil bych, ab7 v nějakých jjWcti s iCylickýcb dijjinéeh trvali
nev.alftbl m jednom jeri!ti cel$ líCeký vlk a nt'llěli pak t^ba o!e^ brát • a lello ai d&lat a^randul
ř^ROhu ee roeh^taro\ 1 pro! aa ten zllfivl ^&tu,
ae d1^^ na fritze lB.ffMera. Vidy( v ni& VoaalcoYe-o odridi perfek^tf hene^ p!'úi, ^erick.ý ^rot'eaionalirMUa bez kasu, a
ui d.olfe uplec^^. Smuutek nestluviai a divadlem, £• z j111ébo
l^.dftru« Je \O ^\ek nad ttm, !e u ft'8 nc 4ob:r'ho dlo^w u
le
J)roeU phtrl1t4 4lj1Q),^, •^yekl' n nioo ast

pht^moui. Pft^dv4 laq •• yYebytrcu &ti4l«l^kd7 a nel •• U^
di

vm^pamatU.:t,

ul

á^n &aae

pryl. , •

w

onobezen, dinó-

10 dteet l.et a pas 5111 to nkdaal.1.
ATmak .tdol Tí, &dá pNT6 tato ^mireaost aasu 1u1apůsobil&,
h ^tvoMli v «••iti le-beeb 41renio, ktertl ae stalo 1e&elldou •
. 11.olnd •• u "'• •ah.ledna k tla phUli^ta dlj^inúl vaafujl t.vvór-

Eť acbopnoati n^&d&nfch e TYjúaeě!ných lidi v ^^t.ech. by^&e,

rycnie vyf.áM svitlo, kt.er, v nich je., aby to je!t& atJ.hU. tu11 \ctil u! ,,.dem, !f' jejich čns je vycěfen, le j111 n\lkdo sakábe to^ co dila;:jí, nebe se f!tene nťJcc dtj^móhc.
A
ae pak nemdbe-eae roahodnout 1 jes^Á t.akoW pfet.rl.iU
41j^ty nej^sou n^^beo rroi^1n^ ualnii\I dila. movl
by

byle leů4 kultura, ^^by Jcaltj její ponid!l.nik ridll, le JI.li
ne „hohnoo laa1 le •• naIJe nio a\4\ a. le mu. nikdo nasdbe nie
m^^ae\t Co by ji ^^besc^alo a z febo by Eerp^^ aebevld^om
V • • n va4fi.ll \.ak illt.enzinl jis\i i pN>\o, le tulili
alffflcni rvfhoo 41vadle, le tuBi.11, be jednoho 1cr,efho clntt pfijde do divadla ^lifednl papír e tua befie n^padno • ^m^o, u^trua 1
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tp&Clfe klec, G,ivrullo noOivsClc1
jde o důlefítfjši vlci,
lm(.ou "'■ <lít dljiey e ty •sle. eýG:Ídič.tcy poikozu;i:t att1tnJ:
sdjem. lak to ti nGr. Ylcy bylo a je ui zbyteěn4 odvoldvet. se
nn bi5"""u*.ni ckut.efnost, le v ^Londjni s^ bNij& jedne hra od :AE,et!J.:7 Chriitif: nrpktriitl uI trak dlouho^ le berci, ktef-i v iú
ttfčinli, u! 0>18?li do ^^e-e nebo
Jeou pToet.t sem, ť
kéiti politickd děáLv. tečou jiný'I\ koytem ne! ku.lt.ua. Vállky 1
Pt'l..it.ieká krize,
Vlád se ne\ýleftái divadel1
a hadby^
t.7 však ntjase ten pf.ípnd, u hiiť vleehno ee vím eouvie!.
Nsvzdory ttmto lor.iclcy--m ná!l.itkám mě všn.Jt pkee jen f.ere,
te. se nikdy nedovám, jskf by t.o b]lo^ kdyyby thhe. V e i mlli.
rnoťnoEot hrát. n"pretr!itč dvaeEt, tliet>t let • a kdy! vidím
f'ri t.ze Erfiru'leN,le:re mi ▼ rozi::orj e roz^wnem f&.kt, le pNi calou slávu, pfeato, le prost.fedn.ict.vá eroericckfho aeriilu o Ne
re ,ollovi pomd Voůovoe pC.l nit.a, jen n^pat^^ počet iidi
e milion! ae ^ynií n-4 tm, co t.ěnto ni \^ty ^kd3ai &^enal
pro Tl!ný úpap i blbost!.
flffO poóo^ého al ^rale, kdyM £•• !.eU
Jif^tt Janoulmm "'Rollho't'Ol7 a Jononesa \ferlchbeía% &oa6itovela al t Wto jin&k &aple(ppgn^& kaiae :^togenta! pff^\ae.Qoa(
^tetrilttoh
dijil. ieriéh jo &in y W\o kniae
j^akp
byi»'
v^i^, -^^^ a ftMl, ale !eN
ie ^....1 •vm ^ytpovM
o tiYOti pf1sp6$obit. nalia pfetl'litfmtfm dlj^im1m^ A
mie^toa
aouTial6ho pohhladu na ••^^caát le\ livou., .teto ^^dSené bll.ance a padeadti a\ tv^řího !i\fo'8, •fee ^^d eebou &pht.rbenou ni( 1 .teto kleftby $• torh aloupO, kter4 ji m^ohly vlet.«
^obt,m iUnáfOm to aai a-ébut^ ^^it,
atetiaťcoYého
nákladu odaduji^ !e by ;iicb mohlo byt pdl milí^onu 1 protole al
i trk trepamotujl ftet'lu pi^^ch eyllenek & pochopí, j&ká oaotinoc\ čeckého iutro&i!ho l.lvota vf' ťtri.dlcvi ^^ele.« inf nd1
bt.lá aiet.a. nd! mi ml.ěent o v1.e2. eo se v nejnovl.jlich dljináoh bl.uboeo zapsalo do n4rofeí p.aait11 a o ěn mohl Weriob
jiatl Mei nleo tre^.tMb,eě lad! mi, le •• d nikdy nedoví», oo
si •rich myalel o Y6-oh ^nadlj1.ch ledesátýc:b le\, o ů4a •
srpna 1968 a o,. •lea ea\atn1a 1 oo fillo pak« Jedini le
l
\o mAl Janoulek nikde aapséo a
ai to ne leJtlt
FhriAtlA ml nad pa&le^^ Y^rliYlnía Jana Weri^cha -to^tó
zu.fiby emaut.ek jako pf-i ^&ledu na fritse I!rormen. W^richow
tlfenl o bis\oriektch aituecích 1 o k.ertch je ne.Mr.eno iŮět:t.1
je poni?u.j!c! e nt,u»uje 11teat. H-tozně f)l1cob1 cnea sornor.kj-

um1kU.

^nalicrh

ai,

by
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^oot, •
r:e v knih u luvi o vhtr m.o-an.ta; 1 feile níkny nCě o
^tom, co by ui ětend.h nejvíc Ztijíaalo. í^po^bnfc .o rozči
lovalo i Weri^w, proto-ie sf'i
utoouEÍ 1 le gi. o tom či o
nom fQ'all
lelcne ptt. v&t o lo:rtlnoeti, ktc:ri jsou tek
zak«iJ'rcl^J4ny, le neflíkvj! skoro nic, e psk za&. rt.J.uvi o cti,
alu!aosti, eby^ali a hbloupogt.i e vlc-^mo mi to pl'>iP6ťlá jnko tanec v o^bcbotl a preuláa^.^ Jg poučn4 ale.&ovut, ;je.k ne^
svo^boda bere do klcaití i tskovs- mozek, jaký mřl Werich.
Nejsém vlak a těch, ktef.! tíkají i nljl tohle;-, to rad ji
nic. 1 polovi&lí radost z cbyre$t.i s. lidskosti tf to kn!ž^j
;je pf't$ce jen rsdoet. Star&i it.eruU'1 beclou vědčt, ie. se
rieh musel vybybat eelf fadG tu^a, ^tudlim ět.endf'm to an9Cl
ntkdo Yysvl\l:t. Bc!s qe.mtben1 lu &lei 6.ojen;AACN. e upt-^!itnou
poal^taí topitol.u o n^®ci a o ^^\l. Janošek by mot.J. bit.i
poc!W^4len1 1 ^by a.mane^^ 3— tuto
k.epi tolll.
a ustreallt chpJJftlial, je. to jini
^ttOVina. Co m &• ^^tr-ea-U • omto a\átl ^ělá, to tli je á-bo Tle;
J4,jakW. 111 do tohotoho ftie nepM.jle, ^bw1u jeit.l ou. 1'4n4
k^koulcot na ^^\ae ^^^wre, jak o\^Y1ri 4v-efe v nee.alclltebl vft4á-

•111« .. ,Ui

le.^um: d^^ •^w Torm; Wl^d^
kte.11
aera Wotfe,
je.
Werlch^d. "1y1 ee tt.ak akl^d obe ddn na4
^hfflcoeut • pol.4Y^, phaterm najednO\l alylal nS111tinu a se, ce
ai, le ti dva al MktQt nloo:li neatučili f-íc\ ^kvCli nafiim
pfetrli^
V!e^mo je jenW. ale. atcjnl; $•• • ^toho
doc\

djta^.

-mš-

Únor, 19'83
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Ludvík Vaculík:

Jaro je

tady

.

/fejeton/

Mívám blhem mlaíce dost po&lět4 k psaní, ale proto!e nemám potfebu, oepíiíu, a kdyf potom poti"ebe je, přebírám ty vychlsdlé podněty, a

f.ádn$ uf. nemá neléhavost, děel sni v:t.ip. To znamepé, fe vtip, ťčel e
nallbevost ani nemřly a !.e ee to jen tak zd'1o. Nev:!tn, Jestli Jsem do-

apfl k takové mou"roat1 u!, Č1 upadl do tako^4 dnavy • respet ti!! lenos
ti. liiyelín,, !e kdyf- dobr$ a zkučeey spi^ovetel chvilku vydrl:í a počk,,

pf'&jde ho 1 tlust$ román. ro! !k bohufel nepočkel ť enebo není doet dobr,.
- To voJ!n šer, v roce 1951 fíkávnl v ltortovekém '!'Sni "ree^pektivf"
míako "reapelrtive" 1 „ col mi bylo protivnf. Nál politruk za^ místo •hy

giena" f:ílral t,h7qena" a byl by proto bo4en poalchu, kbyby •I nebyl
tú, le ml nabídl nOJ by't, k'1yl ■I mfla na velikonoce pfijet

aanlelka a dřclre®. Co je ne ěloTlku dilelitfJlťT
•

t^; Jak al bolť

l;':btfl Jeem, napfíkla-.,, pa,t o

tom pro-,alel, ale

trr, to

ul leet nedn, tedl

bych snaa byl em^novel wnfnl,

•

terta bolí noha ul nejmíň od roku 1:968,

Je...

a co

Jsam pfl

•i ^^tl, tati^ kGe

Jw pŮ' kleteb. J^cosleTa seia on phsto pile o nlie^ JWa,

takf.e 1 tuto látku p^ihu. Minuli týden Yylla Jeho Uuet, kniha vs^saa!nek "Vlecky kr497 nlta" - Jr ra6oet1 de vlecb, ale 1 k pfekTapen!

totil nedánno T7lla • Jednom

nlkteeycb zaevlcelllJlích mezl nmml.

exilovém nakledeteletvť, e to je pfípad oJeCUnf.lt, sajímar, pr4Tnl 1

politiclq.
Chtll j&e:m také vylíčit,

Jak

prob^Dialo a hlnnř topa4lo mu4n1 fí-

sabavU v lednu. 198& pn

&on1 o Tf.cech, kteri ai • vlae^í
naČ1k Se!uch. Ted7 al.-tslq eou4 id

t

bl^A^R

SeUertdv •Deltník • P1ccaeU1y\ p^NJ:JI etroJes,

^11

oc5ňal Yfeckoc 1

Jeenl vlak malUa Y7-

lel tlakem. A aokonc^ i itroJopl^9nt ebord!ek lldotýcb p1en1 • lopanic.
ZU.ad°' Je, z11á "• ul pouhé etroJopienoart Jakéhokoliv «la. A tea - co

udll'-? •• to necbat tak, 11 to onát nil, to J...t k Ke^^ll^m eouduT
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flucti tornu tycť. tu mohl, ti ocvolunim nb jeden starší jarní fejeoeobní/
ton, 2n2nnm.ori.E1t éep(ch v jieté delikátrii zélefitoeti, rle tc zes neuaě-

proto, vt,ycb r..ii ni\ neuvnlil péči intrikánů z povoláni. čtenář
ó dobrou pamťt:í b. si určití vzpomni!l, kdyby postrennoet té vi>ci nebyla
z;;\i.::?-;::;. 11 t::,

c u ž C"c..;vno saponnšl, j e.k Jsme na jeře,

1.ve oschl n zem u

za:!, hréveli ciby. Otevřené motivy je třeba postupní zavírat, pro to do-

Itontir.: popis tr je.rn:í hry: Jcstlif e se ti podařilo dostet "kotulé.kl'I, cof

je Železný kroutek, nf.l vzr;t.lencFt espot p:íól ke kc:tullíku soupeřovu,

vj-

hr61:-i dvojku, jeetlHfl to byle ne řifku pelce, mfls čtyřku, kdyf: ee kot:1.,

lSky dot$kr,ly, bylo to t'est, s kc\yf ec pfekryvely, bylo tc osm. DvoJke
se platila knc,f1.ikem

oa koěulc,

čtyfke byl gaták, šeetka větší knoflík

od kabttu e osmička mamerwie bua pčkcy wlik$ koetíni knofiík z myeliveckého msntlu nebo zlet)Í knoflík z uniformy nebo vůbec nfJeky parédn:!

knoflík, jal:$ nikdo v Brumovř nenoell e nevičěl. Čísl ice vyif:! než dl

mohly se ovčem plstit 1 drobnými. Účelem hry bylo vtáhnout proUvnik&

hluboko do hezarOu, že odeh6zel a getama v hretl. V nef:! ulici, jak Jser

už před lety nspsml, nejlíp uměl cibet Bohuelev Rolbe svaanj Cimh4lek,
a právii jeho fotografii z té doby poCntilo ,e mi před týdnnrn v Frumcvř
získat! Takže čtenéY., který ee toho dočká, Bohuše uv16:! a pozné, z je-

ké byl rodircy.
Pen:í učitelkE-i je letos o jeénu élevedesátinu starší ne! loni,

je

locické, že tnk malý ťílel nen:f ne člcvěku znét. To jó jeero letos pr
nohu nemohl vylézt

Co

eitl zvené smeke, nez6Č8etnil gc v)letu po hřebe

nech Y1zovek$ch har s nedokézel odpovlclit •ne otázku, které plenete se
to Jeví aei dvacet centimetM g,padni od mlsíce.

rao

Jete dočetli el

eem, nni d&l nečtfte, protoie ode mne se nedovíte^ proě zro,:os F.ub&nci
mají prWň v ^^ole zschreňovet ze rtaJe-t:! !edesét čJchoelov,ků.

Stojím zss na jrblcni e nP.mOf.u pochopit etev svita. Y!dyt Je to
chvil1, co jserr. pfed rotem z této větve odtez6vsl postranní odnol, o

teS tu vfte,ii řeru celou. Zase je jaro,

p

j6 v nfrr. citim už poazim ne

bity eteskem po jaru. Vznil:6 c-tbzka, méli to vteck o smj^el. Za těchto
poměrů snad ani nemá. Jeřtě

nedávno se varovně

psalo,

Jal'

Jsou ohrože

ny lesy, ťineeke u? se přímo plánuje, kc,r zshyncu. Kic nikomu pevne, ne
patří, keždému se může "podle ztkons" cokoli vzít nebo zoktízat: Dretre-

nec Luťvik si před čveceti lety koupil
odmítal fít v činžtku,

&

ečtt, protože nemínil, nechtll s

teS r,u fabrika ter. č:^i násilně nykupuje a on

dostBne byt v činžáku. Tu fobriVu bjl E:rurnovu pt-vcdn? ěert dlužert, s

te3 !:run.ev clluěi čertu svůj řivot, pt::vab e zdraví. Ne črubt'. streni věsk
chudoba v F.rurnovf. bývala pfedtím veliká, j^ n.i připott:ťná 1 foto6rafie
Cimbálkovy rodiny. hkoV, trncický epor věak nemdfe slebá vláds it@etnf

fešit; i0.u vlády mlfím tot11 podle toho, jaký ree.pekt ei vydohude u

Jiných vlád, e ne podle toho, jak tiskne ob!enetvo.
Slezl jsem opa^trn se •tromu, e kčiyf jeem vlekl odře-zenf. haluze,

kdy!, jsem Tzal 60 ruky sekyru, abych Je rozdllil e posck&l, e. kCy! ml

to dohře no, pocítil jeem ee nřkym J^iným: letce Ooeáhnu věku, v něm!
tínek umřel. Nen! to tat, zvléltn!? A ptills

e1

tta-

ne psmči píeničke, kte-

.ou jsem od nikoho jatého nikdy u! neelyiel. ^yl to jeno?r: t'oboTý 11,gr,
sentimentUn!, on viek ho pf-ednéllel v!fycky heroický vlňteckým hlesem:

Te naře rraho nesahyne
co evčt evftrm buóe Btát
te její sláva nepomine
a iéacy nám ji nesmí brát
e kdyby •I pro ni přiěel
v plné zbroji celý evtt
tu z mil1ón0. dst by elyěel
11:a Prahu dám
sa Prehu dám evůj livot hnedl
/Březen 1983/
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