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Zahojení Pražsk
ého jara

Miroslav Červenka
Cize, jak tetřeví tok
před kotelnou, chrčí Má vlast
do prázdna 1983. Cize, hluše 5ir.1luje z rádia,

není duvod pro slovesné ak^ulace, gradace,
klimaktéria, při takových příle2itostech oblicátní.

Vánek hraje prý osením, víly vystrkuji

ramínko z orlické přehrady
stř ibřené. měsícem, Přemyslovec

před taktovkou vypíaá prsa,

na tu chvilku snímá chtivou krutost z tváře,
statý Ctirad duje do rohu
jak řidič do pytlíku, obec polem

pracující h.rcuje renovovat další k1ášter,
i1 IEI i novat sazemi

ještě jeden rukopis z času Karla IV.
V č&le prý cválá sv. Václav,

na s.ku plisen z pastorál Blaníka,
toho kopce za fabrikou Selier a aellot.

Uýte,

ošoupaný vyšehradský jezdče v Ž6lezné košili
z pe„ r a tol^om.zi, když ne já do tebe,

ty do mne se sKryj! Do těch siní
zoufalství, je bm dost místa, skryj se,
jen co zpozdilá slzička z hudby se na 1 íčka vtlač!

Nikoro nemá.š než takové blbce jak já,
s holubicím hovínkem dojetí, na chvíli

na čelo přilíplým, s rodinným podáním,

jak dědoček Václav Choc, studentík

v nedopnutt čarnáře,

1881 srpnovou noc{ utíkal od Berouna až k tolillA spálcništ
proti Lažanskému

pci 1 áci

a cc1 ou cestu

plakal.

Skryj se, mýte,
do těch síní, schouli se, hluchý tetřívku, skrč se,

ještě vlahý v tem studeném prázdnu
venku i tam uvnitř.

Rád bych ti nabíd něco jiného,
ale nevím co.
Umřeme spolu.
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Jerzy

Rab an:

Něco

her cích

o

Vzhledem k tomu, že budu povídat

nepříjemné vlci na téma herci'..

v profesionálních divadlech, chtěl bych nejprve učinit jistou výhre-

du.
fiiluvit špatně o Žácích znamená stěžovat ai na učitele. Herci v

c.:-

VFdle jeou podřízeni, n to úplně podřízeni. NeroEhodují o repertoáru,
c.buizení, koncepci představení a jejich uwělecké formč. Obvykle neroz

hodují ani o koncepci a významu role.
Zásednt- ni myslím, že otázka. kdo nese odpovědnost ze. přítomný

stav divadla, je Špatně položena a hon na. viníka je jediúm z nejjalovějšich zpŮEobů uvažování. A t&k mám-li mluvit špatně o hercích, mu

čím podotknout, le podle mého Fccev herectví gami herci nezavinili prá-

vt- proto. f.e o ničem nerozhodují. l<ejde mi o to, :tc by se 11'.'&11 najed
nou účastnit rozhodování o uměleckých otázkách, protože na to nejsou

vlbec připraveni. A kdyt už wluvím o odpově‘dzioeti, odpovědnost - jako

vé všech oblastech života - má teu, keo má moc. Chce-li odpovědnosti
utíkat, et funkci nebere, nikdo mu to nenařizuje. Moc v divadle me.jí
ředitelé a režiséři. Ti také vy^^ávají herce.

1.

ht:rec je nevolník. V11vem l'itunce 1 dobrovolnou velbou. Zvyklý hý-

bt t .se nr. cizí rozkazy, rtluvit cizími olovy. ukr.zove.t cizí my[lerJ:y.
Herc! nemyE-lÍ g, ale Jak.

Dostane hotový text, dekore.ci, kostýmy, kar

cepci inncenece. Nezajímá se - přineJrneniím na jevišti - zda daná
idea, daná e.lova jaou ne-bo nejrou Bhodná. s Jeno vlastními nlzory.

r'luvi t cizími slovy patří zdá ee k samé podstatě. herectví, pfinejmenším v divadle literárním, kde jen Epicovatel je odborník na alove.
Problém e. poě!vá tedy v DE1.šern

cr.cipán!

t co víc, he«rec ee u! čas to e pálil
ram,?. Proto raději volí úplň

hereckého umění.
Dl

*

tvůrčí1 epolupráci e. relie-é-

r,e f.tái.nout a odpovídet výhradní zr: to.
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ja.k vykonává r nejvštší možnou preciznoBtí e zevrubností příkazy režieépru Přestože on pctom mur;í v.vJít před diváka, zakoušet muka hhry
ve Bpetném předrt&vení. Uni!i.á. doKonce cdpov^dnopti za ke.ŽCou cenu,

bojí !1e Jí. Chce být veden z- ručičku, í:111 v podstatu zcels zbeven

vlentní vi.1le.

Rác::. ee utíká k zánfrdá.m profe::ion1:;;.11msu, chce odpovídEit pouze za
to, jek vykonal dílní úkol, kterj mu byl t.:věřen. Vyhovuje mu řemeelnický úht.:l pot.ledu: já neoflám bot,Y, jenom tli.li.I.ličky. Touží, Foby ho

kolesové a. kritika - protože ne nč e ne

obecenstvo v širi'jím smys

lu se nál: pro!e£ionální herec obrací - pomazovali pouze zg ty tkanič
ky. Tak to teké dtlají. Jinak ovšem postupuje divadelní veřejnost,

nepočítáme-li jístcu část velkom6Etť-;kého obecenstva, které pfichází
na známé herce.
Tedy je první rozpor a první trhlina mezi divákem a hercem. Herec
udrfuje profesionální kontakt r, malou skupinou profe8lonálů sedících

v hlerlilti. Ztrácí kontakt fie zbytkem.

2.

Herec teJté fádá, aby byl br&n jBko herec. Své lidetvi ohreničuje

na minimum, pěetuje 5„é hex-ectví, e.tecnniku... Věc je vtak v tom, fe

čistá tecnnike neex:irtuje. Tecnnlka tie může rozvíjet, jen kdyf se o
pírá o Individuelltu. J.. tady Je druný rozpor.

Osili hercd směřuje k tomu, t.by pozbyli nepotřebný bale.st
vlaetní "lidaké oF-oby" s jejím mySlením, cítěním, postoji, vnímfním,

e její individualitou. Co je to "terecká osobnost*? V!ichni Ji od
hercd ládáme a nacházíme ji u málokterých. Je to jen probl4m talen
tu? Proč ee 'Y někter.v ch krajích a místech najednou roztrhne pytel
ti

dorými herci? Uréitli ne proto, žt:: ee t!1:n náhle urodilo TÍc talen

tů, f:le proto, ie m<".ly p.tílo?.itort rozvinout Eie v pfíznivé i:,.tmos!éf-e
'
P
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živých umT:leckých myflenek.
Jek může mít osobnort nĚkdo, j{t::o Etút---.sebc reaukuje na Jittou repro

dukční techniku'? 1\řkdo , Kdo !iení, k(> o se p,:-ine jsenítím u.si 1 o vně snaží
nebýt?

Sáme rťízné druhy tzv. "oborůll. V jirtých ptípz.dech vystačí osobnost
ve smyslu d*trky

myt levém, vystačí, ž.c něxco jt, jlk se říká, "nátur-

ččik" • .:.ti:ii0í to tehdy, x)o:taii-li indi. v ic.u:ilni bezrnyš.l enirovixto st. Avčak

t, ková osobnost nevystačí r:.t,. to, iby z2.....: . r.ilé:. :-:tcvkr váin-j :-L:n rolí na
šeho Oivaťelního repertoáru. Ir to;;. vlastně. zt.vioí cl':arekt.c.rÍEtický jev

ná.hleho zjevení ;; vytr&cení t„leotíi„ často velikjcL trlentú. Nemají
r1 vi'1Y k rczvo ji, vadnou. ile niKomu ae ne_poCař-í zťbtLt

n&.vldy. Ne

11

nf-turš31kem^

leta De-stačí impuls, je třeba duře.

Berec se boj! vlšeho. Jednou vmontove.ný v koloběh fru*.trace, začí
ná v něrn-fungovat. Bojí se a rtraší oat%atoí, předává ftrach dál v Je

ho triumfálním kxioběhu. Bojí se názoru. Bojí ee zůstat bez rekvizity,

bez nábytku, bez textu, protofe by byl oCkázan gám na sebe. Bojí se dě

lat podivné vlci /feknou, fe je to podivínství/, bojí se dělat věci oby
čejné /řeknou, že je to benálni/. Eledá, éím by mohl z&lepl t interpreteční čáry, o Jejichž exlEtenci je předem pře&vfdčen. hoj i ee zEi.llechat

tegi,, pratole nevěří, že je v stevu strtnout ))o.:.ornoEt. Věří pouze
v "grity% proto!e ty dávají záruku.

Věčná !ruetrace, věčný útěk, věčný strach.
Proio!e uvěřil kritériím pro!esionj_i&mu, navtdy vstoupil do znčarovanébo kruhui Yýkon - kr1tika. Celá ta ndatrná konstrukce ti;,roteeio-

ntlismu*, která jako byv posledním desetiletí získávala tolik příznivcd, je t na.šleh poměrech jen a. jen útěk. fíká ee: Dělejme dobré divadlo i

to stačí• Zatím děláme atále norlH divadlo a máme etále horě! herce.
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Proč? Prcto!e !'lf.G divadlem e. ruia herci musí být něco víc nel divadlo.
Koiná obsah /podstata/, možná Wllřní. ile c::Tll otisah, r-i.ni uillén..í nestaví

na technice, tecbniks je- pouze UéZbytným oodetkem. V ideologii pro!esionallsmu se nezbytný dodatek mJ?uí v božstvo.
tivA.dlo jr-ko řemeelo? Jictě, ale budme důslední: švec dělá boty,

lidé je kupují rie bo ne, čvec 2-e může nebo neruťže ze své no ievcování
uživit. To je nebezpečná za/adn divadla jako řemecla DE. trhu volné

konkurence. Zatíruco u nás panuj e zásada, žé di vadlá teJc či onak j&ou,
fe berel nemor:ou být propuštlni• bez ohledu na poptávku řemeslník
fulíeří a lije.

V r-1tuaci volmSho trhu se kontakt he-roe n publika opírá o druhořa
dé skutečnosti /pochlebování níůému vkuau/, cl.e je. hituace te^esln?
monopolistická Je oviem čirý nesmyol, proto!e neposkytuje žádný reálný

bod dotyku mezi hercas a divfkem. Pcákytnout ho mdle -pouze tav. •ambi
ciózní" pojetí divadla, žádný :profes1ona11omus, tle T.rsoké ambice.Chci

tím fíci, !e Jsme poně-kuo ru:. to ctlMdoť!tivé východisko odkámni: nen!li divák objektem materiálního vztahu hercova, musí být objektem vzta
hu čuchovního. A Je to Jediný způsob zaceleni vznilcaJící trhliny mezi
Jeviětěm a hledlňtětl, nechceme-li nebo neaůfeme se vrátit k eyetfmu

volného trhu.
houčasná r.;itUHce je rozporná same. v Gobř. nívadlo tt11mní být% lidé

na ně mu!d chočit /tťváray a ?aoly musí kupovat lístky

á

d!.let nábor,

rozvíjet vztah k divadlu, ai je Jcitékoli, televize muFÍ propagovat di
vadlo, a\ je Jekákoli/, .herci muní hrát, kritici muní o nich psit. tis-

tě profesionální vztah mezi herci a kritiky ze ?osiluje. etává se vjspou !rustračního nuayalu na základě ebourdních vztahů mezi herci, ktef.í nezaj!msJ.í diváty / s výjimkou filmových hvřzd, ale to je svébytný

sechanitllllus^ protole filmové hv?.:zdy dnes zaetupuj! dávné společné idóly/, a diváky, kteří nezejíme.jí herce.
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4.
Rei.:if.'.ér vyprovokoval revoluci v divadle c: dobyl ri pravF. e&kostat

né ho tvůrce. Herec zU1.t t a1 v xdéXXKXxvykonave. te 1 e. Doáud re:.:.inéti neaa-

pirovnll ne samostatnost, existovala jékási rovnováhH - teci P.e -propor

ce zschviHy: rei.isér má stále

větší moc, herec se stahuje :? tf.lrs vic

do role nár.:troje v jet .o rukou. hkutecr.c&t je taková, že herec ztrácí

téc’ř beze zbytku tvůrčí

vztan k tonu, co dělá. Odkázán nr reži

séra, musí odehrávat, Zi,tí:nco retieér ho vede.

Tvůrčí je to, co odporuje &otročující síle utilitární ksždod.ennoc4
ti, co bojuje o reálnou a Inrlivléuáluí exiatenci na úkor existence da

vové, prakticki, mcchp;..nické, co nás neredukuje rn: cigeretu, kterou
kouříme, kotletu, kterou jíme, na výpovM o tom, Ze "lilarkýzn odeňln
v pět". Eerci vě;;.k nachÁ&ej! oporu pouze tehdy, kciyí. vypravují diváko

vi hietorku opřenou o neJbanálnéj!í zákony ptiychologie. Cítí se dobfe,
kdyi mohou - S:.bycho?ll ulili výrazu Artaudova - proměnit neznámé ve zná

mé. Aby šlo pokud možno o životní logiku, když není motno uvěřit žád
né jiné. Kdy! markýza. odeěla. v pit, tedy ještě nevečeřela^ Kdy! mer-

kýz1:., tak elegantní. Herec chce zachovat to, co je srozumitelné, na
úkor

ii^tiié

po<l!*-taty umění.

fierec ví, !e má pobé.:vit obecenstyo buo. vážně, nebo vesele. Herec

tzv. '-'mladého" divadle ví ještě občas, že má i!vyjid.řit sebe". i.ni je-den ani druhý nemá zajímavost umrlce, zajímevoat poctivná po.ezie a ne-

jacué pr&vdy a svftla, zaJímavoFt poznání vznikajícího prakticky, zde a
tea • r-!énri nei o vidění Jde o tv.1rčí inetinkt zkuženoeti: co fJe děje

?• mnou, co se děj^ • partnerem, ijfm jo taková situace roezi lióml,

kdy je možno Ji zalít.

Berec to sahazuje, protole tomu ne^lří. Ne^ětí, že by Eeme: umllecká gkuěenost mohla kohokoli aaj!aat. Mevifí, že kdyf se eám koncent

ruje, cou,ti"edí se na něho hledišti. Nechce cYičit to umění, tak těl-
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ké pro proetřední tr.lect, l pe je opír.- t se o prostředky. Nechce uka
zovat celý procet> í-vé zkuöenof-ti, vybírá z něho pfedem pouze in!ormntiv-

ní výsledky: vy-povídi o předmětu, mú--to aby ho sám poznával. Nevěří v
sebe.

Vč.f! v fikao tu, občaE, ve ckrytý didaktismus / zjevný je ne:noderi,;

ir

ní/, a konečnpak Ji gc-G •

Te t'.pí Se ■''•rofer: i onélem" toho, co je vc;eduí

h

arozurd tel ně, než uměl

cem toho, co Je nepochopené, áčstávé oddělen cd eaoce, od metolyziky,

od lidEké!:O strachu, zná penze f-trt.cz. herecký. i-.. tE-.k máaie role bez du-

če, role vysušené’ od emocí, zjalovělé, před^udečně afítivní, osteatativně lgnonljící obsah, poznamenané vnitřním rozkladem. Viecnno oetat-

ní začíná jtdním: ne-dor:tatkem uměleckého zájmu o svět, o eebe -v tom
svftě.

1,.

tdc ee -vr.i.ecnno omezuje na informaci nebo hříčku, případně na.

•rilozoril^, politickou nrráiku, nic na estetický tvarčí proces. Ta

elementární zrJímavost. zkutí-enOE-tl, z nli Be buduje kaidé autentické
herectví, rozhoduje o iivém divadle. Její nepřítomnost o hluboké nudl.

Proč tn zajíP.savor.t chybí? Proč zeniká?
V yodptatě terci kromě ;rofeeionáld /kolegů ze sympatie nebo z ne

přátelství, kritiků z povolání/ nikoho neznrj!. Uvadlo se dusí vnitř

ním profesionálním krnnía oběhem. Odchází Ekaiená krev, Yrací ee zkaiená krev. A v ilchnl J:.,ou tím. smrtelně unaveni.

6.
lierec11 pof'ilzuje ového -psrtnerfi. podle sebe, a tudít v něho nevl';tí, pou

ze

y

jeho -proctf-edky, t. zná jeho strach. Končí to tím, ie proti ,-;obf

stojí dva jedinci, 'fctefí jsou rozhodnuti co nejlépe n přizpůsobit

"techniku^ pctfe^bám t1;c,ény, doror;uaívS:jÍ se no. to téma uú ne ceatou spoleěné ůučenoetl, ale cestou dohadování:^ Ty pteJdeA sem, Já ti feknu.
&bys mi „lezl na záda, potom ty mi dáš pf-es hubu; ale bacha, ne'fyras

ml zubya /tady nastupuje Gpouata Ytipd

&

pracuje ee Yeeele/. Kdyl je

- 7-

problém těžfí, režisér nemá nápad e acénu je t?;tki zredukovat na jakéci Rchémn z d1 v&d elní kolekce, psk E'tojí proti

f

ob;; civé jed.i nci, kteří

vidí navzájem ve svých oéích prázdnotu & pod ní skrytý strach z toho,

fe ne zecmťšní. Kikdo ee nepohne první, neudělá uěco výrazného, proto
že re bojí, fce to bude hloupé. kLisledkem toho nedá partnerovi žádný

materiál. Nechce drlct z impulsu, musí dřív UEtélit lept.í postup p*ípcdnéno jednání, aby nřco bylo, jenom aby nebylo ticho, jeno® aöy ne

stál a prázdnýma rukuis, člověk proti člověku.

Jf'kmile je nfco hotovo, po nfkolDté korekcích /'to.k ne, r-:.ožná tok,
ano, tp.ki přestává existovat potřeba poslouchat se n.s-vsájem. Innlouchat
je potřeba jen tehdy, když 5e má něco etát

ll.

je tfeba bystře navážet

na partnerův text. Ale je-11 věe známo předem, je-11 vše c.ovederio k nor

málnosti, vředno&ti, obvykloati, není-li ve ecéna fance zf'_chovnt byt
jen nejekromn?.ijší tajemetví lidského kontaktu, Uéč poslouchat? A tak .

se někdo -ptá e zaujímá pÓEU e draší' po nř--m dělá toté!. A scéna je ho
tová.

Není nic ťivného, že trvá horečné hledání a licitace nápadů. f'rázd-

notu je třeba něčím •aplnit, z&plnuje se pokud možno efektními nápady,
to je úplně přirozené. Neexistuje-li partnerství, nápedy ji:;ou vt;kutku

potřebné, to tvrdím zcela vážně• .Du<l se děje nico čivého, nebo musí
být •čízlo", to je logické, jiné východisko neexistuje. },fco je třeba

divákovi nrodr.t, nřco je tteb&. prodat kritikovi, zř:lepit oči robě i ji
ným.

Tento stav se

tel normálním, pi'iroseným, nlkdo ul nemyslí, fe by

s

byl moiný jiný. Vřem^se Bdá, le když to tak je, tak to tek být muoí,
takový je obvyklý pořádek věcí v div&dle. Jedí, zapálení, ctiládos-

tiví "prnvébo divadla" přicházejí do těch Dcén, cítí, fie něco nehraje,

ale nedomjřleJí se co - v mietrni utkané ztclonl zrkrýmbjící nicotu a
prázdnotu je tfko najít č!ry, proto!e epoleřné úsilí lidí pracují-
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cích v divadle se orientuje na to, aby byla pokud mo!no neprnáyím.
Slovy je možno o.?'-pnvedlnit a pfetlwnočit kaldou hloupost. •!kťefí

staří harcovníci ekvěle vědí, tle mlčíI protole se jim-nechee, prÓ-

to!e je' nesmysl odchylovat se od slavné, aě tiché společná dohody.

7
Proč právě- tea te.kové velké vzrušení ve věci hercd? Protože v cel

kové letargii pouze herec má jc!tě ěe.nci etát še zajímavým, protole
zamotanou 11.í\ neporozumění intelektuálních, uměleckých, ja.kol 1 ob
vyklých naporozum!ní nejJeCtodulAím fakt^ ndí souěaená společné •-

xfatenoe nel&é v tuto chv{li rospl4et Jinak nel ekrze l 1 d 1 stojí
cí na jevišti a skrze ekroaná, část«an4 vybudování kontaktu herec ..
divák ve 8téfe pro^t4ho Yníminí. S vyaeten!a

tory

ametti kťerou

tll

na'trstvlla ideologie, JIÓda, obla u tní u.^n:fry, WÍěleck4 mánit.aty.

- Jestli tedy jedinou lane! snovunůlezení Emiala divadla Je navÁ-4ni těch drobnýcb tenkých nitek,

Jak'

ee navazují y dobl předataYení

mezi hercem & divákem nebo E-kupinoll diváků. doetávťee herec do etfe-

du zájmu • Počítá 8e

8

jeho vnímavoBť! k divákovi, a jeho umS^a tcí-

tit se do diváka, kontůtovnt se a

•.;_

dobfvat ' jeho ^zotmbí.

jsou důle!ité koncepce, inscenace, 1,cénografie. Jen to, ťe nikdo eto-

jí, něco říká, Jiný ho poelouchá a chce poslouchat. Jde právě o ty
okaiažlky a ty jsou -. rukou hercd, pfinejmenší1:1 6as od času

Cbra\me pogornogt na to, jakou Yálui v nich ma3í eloYa • Jakou mocí
• nich nabtv, yýsnamaa nlco, co prot{ uivanlné '^lácininl tloviáák.
•
' •" « ■
i- ;
elovní kakotonil, panující v diYadlech, kde ul elova nic nea^namenají,
• :^.1 * '*■ ’

je Slo'tea • velkým S. 'Okas opoaíJef,

«

a;ié prostým víra 'V s1o11a,:: <.

v to, le ještě něco znamenají. Stačí víra epizodnilio'herce a múe opllt

slova v divadle. Není třeba Inscenačních ekvllibrletlk.

-

9

-

3'vrdím, !e předsevzetí "sebeporozumění" Je bez ěc.nce. nepřf>dchází-

11 je předeev2etí porozumět společenské ii tue.ci, v níž .fung-ujeme. fe-

mohu v::,dťft, kťo jeere, odhlížím-li od otázky, kdo mne ut-váfí a v jA.l!:é
eitusci. Jinak nsm hrozí indeferentní kvezimyeticimnus, zajímavý, ale

zcela odtržerý oc. toho, co je tpoleterrnké, vtřejné.

Zfrcven e.xiEtuje v divadle vete_ná a rpolc-čennk- realita: každý
den večer ne desítkách jeviťt stojí nerci a v f..::t.lcch ředí obccen::tvo,

které se ru.: n?* dívá. Penně je š;rnce, aby r.e ti2 tenká nitka nEJvázaln,
denn{l je naplňována - byt eebezmrz&čeněji - zásada divadla je.lo n-;io-

lečenského u^ění. Je velmi amoho herc O obdsřenýeh

"Vv

evém povolání

ro&hocující citl1vof:tí ne reakce diváka, ro„nět onoho je těch, kteří

by C okázali jít rychle ze dobrým' příklade.n. herec je jediný Člověk
v č.iv&č.le, který "fí o obecen::tvu něco prt".Jetieky a smyelcYě. Jedině

herec a nikdo jiný - j sou-11 skeptiekt naše .oček&ffní ve vztahu lc pro
gramům, Inecenátorum, věemu, co by mohlo změnit ritúaci jáke.1 *ohore*,

js:'lle-li nuceni čekat na to, aZ ohudzeňle amovu chvíli spclečenského
otiveuí - je0in.:5 herec

11

nikdo jiný drží "f rukou Ariadninu nit.

-oot.tulát, uikdo najednou nepřemluví htrce, aby se

li.eni to

poté, co ztreLl-11 oporu v řečitelích, re!.1e:érecn, kolezích, pokusili
i!t se

"13

o

diváu. většina na to nepřistoupí, -protole nemá iádoý pocit

epolečeíiftví

<ii vákem, nemá mu co tíei, nemá s ním nic t?poleě!'lého

k 1'roiUtí.
a1 e

přeE to „ e to herec, který drtí v rt1ce Ari&dlnu nit.

/Zx.ricená verze, která ve spontánních
opinech kcluJe ^eci ěeF--kt:11 pro!esionálními herci/
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OBĚTI RODINY

ZdeNěk

U r b á n e k

Prý krom nOkteký ch etrýců, bratranci a tet nemú rád arii psy,
kočky, andulky či dalši rodirmé příslušníky1 a to apodilcticky a obecně.
Je toc:u jinak. A zaviniln ten sl'lžitější vztah dávná zkušeaoet.
Půlvilku na svahu ,'od Krocínkou ve výňi koutů z vysočanského Odkolka a Pr&govky obývala kolem roku;tficet apolu s cou mtJtkou, otcem,
hr....trero a se mnou hrozně milá foxteriérk& se straftným jm4nem Jlifi. Změ
nit se nesměIs, protože mu přec:t:!m uf rok uvykala v l'ukaěevň. Odtam
tud ji, v.mof.enou čtyfiaCvaceti h>dinami letni jízdy vlakem, přivezl
nezmořiteln...f pan Lctininv, ze skrytých př-:!čin zcela neziskuchtivý náhr!lón.í z&hr...,dník, insta.latťr či etř:hove.č nejiiršího „kruhu načí rodiny,
v nfaž zároveň z jedn9ho užšího oddílu do jiného dodával neviné i na
dlouho znepfátelující výroky a zvěsti. Snud to podžité !hářstv! aspoň
zčásti vysvětluje jeho nápomocnou cizopasnoct. Mluvil krtkově a moho,
oetře mu čn,1 z tvdfe ěenichsvý nos a měl amysl pro ironicky a snad al
tHdně vyhrocený humor. Kdyby si byl paal deník, mohl jeem mít pro b4je
o stvotitelích svého světa, zvláěi rittamn^nxaxtiiknrpUröxiijw
o těch nejranějěich, vydatný pramen naYÍc. Dodanoa Fiti doprovGdil sděleo.ía vzkazu jejího oeesilatele, místně i po duchu poniku4 odlehlého,
ale pt>taj! obdivovan6ho švagra ajch rgdiča, vzpurně svobodomyala4he a
prostomluvného sociáln:!ho demokrata, ktecy tam aa východě zakl4dul a
:3prcvov&l opetrovny pro hejna nalezeacil a bezpri zonných dft:í, eik4ukých,
rus!nských, m&!arakých, židovských, Jakýchkoli. ^ý ai se, zazobanci,
dovědí, co je psí !ivot.
Opomněl jaem kanárka. Taky ten žil v pOlvilce, i kdyl nikoli vinou
pnna Latislava. llstka jej i e klecí, ale beze Jm4na dostala ofl av4
př-ételnky dOvňmtS občasné švadleny pan:C Burdové^ kdy! j! nově z!skanj
životn:! druh fekl, žc se o jej! pf!zeň s nikým nehodlá dělit. Um! tak
.žárlit, zrudle a neděenč šeptala šeaesátilet4 paní Burdová zpod hlnvice šicího stroje, tfebeže ji má satka prstem na letocb upezorňovela
na mou nezletilou př:!tortinost. Asi zu rok pf-išla v ticblch alztlch pro
cit, sby ji k&21'1-ek byl vr'1cen. lepovecllo se tQ. Bylo pozdi. Ale o tom
nl po FU'i.
•
Ta ae smilnou i líbeznou vyzývnvoatí nnkl4nila hlaYU ke stranl,
jnko by z& cebe i ve jmtfn.u Ylech sv$ch draruha c drll!ek ko11eěnl u! Jed
nou chtčla znčít a Ookonfit diskusi, jak to Yl&stnl Je a Jak to a4
být mezi lidmi a. tvory, která $i lid4 vypěstovali ll vězn! je.
A! mi bylo mezi pstnácti a šestnácti. Tehdy se enrid skoro kaldl

2
coz'ňvnjí cí nu:. brání r,lf:c i, aby ir;e jím sám před sebou o zvláČÍ r>ť-ed
jinýrd neponížil. Fifi nr:. to nehleděla. Byls časně ritto nalezena
mrtvá v h:s.le na koberečku1 klim se a óojemnou rmmoztejm^etl večer co
večer odebírala ke Dpánku.
Plaki.:.l jsem 6 díky FU-i prvně vytušil1 !e pl'č stejně jako humor
u smích ulevuje oc rozpor\\ a Atrap livota. Asi tím, že zncjnsníním
zvlíóňujc přitié á úplné prozření k pravdě.
ule ponižujíc! ičinek trval tím spíx, š.e jsem se newíoěl uchýlit

óo svého počkroví o hleaat útěchu v ntkteré z knih. Jakkoli matka pla
kala tnky • zároveň prÍ2mě pfikázsla, at už jsew ve’ ěkole.

Fi:fi ncc:flé. ve mni vydař-enj pCJh:-eb. V C: bec se nezasl ouž.ila svým odchoóen; c. t.c, abych; r:f.l domácky chovúné pny z ::ítooti nnC ní tím radě

ji. f-oíš jsem na chov psO. v ct")mácnosti za.nevřel.

Její omrt si oce mne vynutila mnohem víc elz než v§echna bezprávt
&

nerovnosti, jež jsem viděl kolem sebe, ne! věechy popravy, vr2!ay,

hladomory, zetlět!"eeení a války, o nich? Jsem za těch da! četl v novi
nách či v aijepiených knihách. Tolik vědomě dopouštěeych či provódlných krutosti i názorně l:!čeeycb tcyzni a oči nic. Stačí však zesnul4
Fifi a elz jeot.1 proudy.

Tak trapná a propustná nerovnováha. Znvittil to mlj ^vod, vfchova,

trodični lDQrálke1 citové opiěenť spjat4 8 tou morálkou? či nás všechny
ten prni StVQfitel v experimentu s lidsky obydlenou plQnetou zútfnl
tak zpotvořil, a.by získal zkuěenoet. pro óalší výz^^nické pokusy kdesi
v Mléčné drúze?

Cestou čo *ko^’, nejdřív pijělcy na tr^vo.j podél zdi Odkolka ve emě-

si kekaově pekárenského a uhelnáho zápachu, jGem se ll.3víc pozvrncel.
Nebyl to nejlepší den mého života. Ke všemu spolužačka Lenk& 1 kter6
tehdy budila ve mně zoufalé pocity, protQle byla obtlotistl4 a přitom
miÍ v krajním rozporu s jatc.kýinsi atěvistickým zalíbením v :!enských by
tostech tak tenkJch, že ckcro neexistují, neodbytně přitabovula, právě
tono ráno na smluvenou Zbdní plošinu patnáctky na Paimovce nen&stoupila. Někdo má Beatrici, jiný Chiméru. Já snil o tukcvé, Jel se evl4kne

a tím skoro odejde, ale utkvěla mi velkolepá m.y6Lenka.
To Yěechno savinile Fiti desetiletou přítomností a náhlja tichým
odchočem. tQmác:! zvěř usvědčuje člověka s 11noh6 nevyrovnanosti či ze
zátl.Dčního špotného sestrojení ve srovnmií s t!m, za co se většinou
pokldd' či za co ho má trivi4lnčjSi část literutp.IY •
Podobě i knnd.rek, odsouzehý do klece. Ta et,15. na soklu zo kf-ealem v koutě ha)s. Ač pan:! Jírová byla jen zamot&ně vzd4len, otcova
scattenice, patřilo u náa k tetém

q

navfttvovala mé rodiče častiji ne!

jiné. Ji5tě měla krom tlouš{ky s sténavého hla5U i nijakou eprasnou
vlastnost, ole chybila mi trpailvost pátrat po ní. !*koro :iezni,;lc jinť:
tóma nei svého jednorozen§he syna, s níal po manželově neučivujícím od
chodu mi.mo svět bydlela v hospedárn6 zreglementovsné a p?-1tom střeCo-

strivovstcy povýšeneok4 uové Částl Ořechovky. Nafťknlu ned synem, Se se

neožení, . a jon co vzápětí vychválila Jeho odbornou zdatnost

t.

s.oukror,ou

pozornost, nr.'fikals t!m víc, f" s:i ho některá odvede^ c co potott on&.
Krom syna miloval® 1 to, co poďle jejího soudu bylo pr&vé mÓCní
oblečený. Zvl 1?.t ac .jť Ot;řilo v oblssti klcboukťi. Tek jsem nedlouho
po smrti fifi otevřel na z!izvt1iění tváře e couvl přea kuloti:-.t1 žonglérkou,
je* z Cřechnvky- Co Vysočan Čekáz1;;lE.: éo:pr.-)v i t ns. vrcholu hlev; slzenou
mÍBU obtiíenou mnoha druhy ťeleěných kvt'tž, peř!m a bohutc-tvím umělých
plod{;.
itij otec ji5tr nebyl esteticky necitlivý, ale tetu Jírovou bral

jaksi globálně, bez pfihlť!enť k jedaotliTým hříčkám a tfešn:!m. Krom

toho právě splícbal z doJr.u.
•PosaJ ee, Marie1" tekl j{

odchodu« "Určitě taOy jeť.:tti buáel,

ne 5 se vrárím. 0
Vymizei & ona poelechlae Ún&va z výkon« e váha tlla ji evsllle

do kfeale pod kanárkem velmi prudce. Toho rycbl' pl'ibl:!!ení špatně ntipodobeného Arcbimb&nlda bezpochyby tak. vy6ěs1lo, le se při pokusu o krik
udef'il o jil'íčku sv,ho včzení. lebo to byla mrtvice. Otiojí se dá pochopit.
V11ay vl'ss př'ítcm<f'lý pen Lctisl&v bo vynesl a zr.kopal. Tetu nei takže
j$em se od jejích nařík&vých o:nlUY musel vzdálit s6m.

Ma.tka nad kenárkem u! tolik 11eplakela. Taky ji ani neneipacno, !e

se brz3 buče muset sodpovíj&t paaí Burťové, protože ta zatím líčila evé
vztahy s ken,r!avým nepfítelem jako nezbQfitelnf povn,. Otec občas bez
děky přizn&l, íe Eie mu Po Fifi stýsk6, tile kanár mu s p:imřti =tizel rs-

chle.' !lně právf tek. Fřento teta Jírová, pokué j5em na ni pomyslel, zártévola pro mne tetou vr.:1žcdkyní. PtíhOti o klnboukem r. pláč r.-e.t byl jen čr;:stt:čkoll inOici:í.

Přcdevčím jsem ji vinil za to/ fe mi její syn 1 -železniční inlenýr

ve vyší\! stdtn! alu!bi a v soukrom.! potěluJíc!. klev:!rní improvizátcr,
při. všem ,zurm'nakám objemu a ázkostlivé zpasóbnosti aice i.mpoZ1uje, cle

hn.eč mč sám od tQho jistýci ustálenými výrnky ft zotroěftnGst! vOči r.ctce
odrazuje. Jttko ten cedvid v Hradním pf-ítopu. Pavabně aměěnými pohyby
ns retizu se vysmívá věznitelce, ale zcela se vzepř!t nedokáže. Jsk to,
.c on-: nepochop! a neuynlni poutu.
"Ten :P«1pc," ř'íkcli 1 rozitmnčji! rne.r.1. pi'-!huznýný.

Dylo rri čtrnáct e z neéiort::;tku pMlečitosti prozr.arnit Cíl nedt1ního očpclccne eén, nesmy2lnl cvolil jsem doprovodit matku k Jirům.
Pepa hrál a to poutalo. :Psk z.s.vf>el víko u éali ae ve třech do t"efi
o tt-ch dalřícb. 1 Drr mé roztržité učí to byly zkazlcy' vétšinou omle
té. ZíkgI jce!:i pátrat v b"ihcté zásobl- kni.1 převážně netknutých a pří
tomných jen n6bstkovč. Peps jisL.} četl tost, ale sebedbr.lý vy&Sí in
ženýr Jonef Jíra hlLvne vl&stnil rozsáhlou knihovnu. V té poCobi se
to v jeho vyhledávaných okruzích žádalo. 4 já mC1 Cíky tomu z čeho si
vytáhnout Bvou mnohnstránkovou planetu.
Přestél jsen: v r.outf nač o.í sly8et hovor. NEhlížel jsem četl a
lietovvl
e z ur.tný. fyn z?;čín{i prohlédni otce prokurátore, kte^'
ei poé krunýfera íředního Aspéchu a arrntojnosti zocho,vul jistý éruh r:;y.:--■_
<lomí, ale nráv? jen takového, které ho po zj iěttni pravdy dohání n6pravit justiční omyl vyi:io?;ením omilostnění pm obě{ toho omylu. Ta
zlomeni přijimá. Prokur.StorOv syn je vydělen a podnícen. Je
ta
ková podlo$t, malost, nespravedlnost? Vyd,v6 se hledet kor^mího svě6ke, aby procea mohl hýt obnoven a člechetn! byrokrot1ck4 milost odmí
tnuta ve prospfcb zproštění n& základě shody mezi pravdou a epra•edlností. Ano, ovl:em, Ptípad MauriciO.v Jakoba l'asr,ermanna•
Otec ani ^tka 1ei nedali mnoho příčin ztoto!nov@t se e lt&elem
AnOergastem v jeho vztahu k Trismegistovi, jak Etzel f!k' otcin Ale
od prvních Ces!tek strun jsem si oeobov^l právo k domnince, fe mezi
čímsi, co ee cěje ve vel.kém poftu lidí kolem mne, a tím cd se jakkoli
sleba děje ve mni, je určitá obdoba toho vztahu a eporu.
To ee ví, £e otec ani kdo z příbuz&nstvs nen! čarodljně mnohomocný 'Irisnegistos. Ale co ta jejich relativní majetnost, konveněni po
čestnost či dokonce náhožnost s ntkdy 1 okáz&l' spokojenost jako znak
čistého cvfaorii? Nejsou to dč.ko.zs jejich spoluviny na bic::ě či zloči
nech tolika jiných? Nepředstavuj! dru!inu m&lých p6n0 von AndergastO.,
mluvících po česku E- skromněji, ale korporotivně vinných stejně?
Napt&lfs chvíle odchodu. DOvěřov{ll jocm v klBVÍristu Pepu, ale zpo
la vědomě jsem se i bál státně lředn!bo Josefs, t6kže jsem knihu
drmel pevně pfi tělě, když jsem se ho potichu stranou ptali
"Mjč!5 mi tuhle milku? Za čtrntict Cila! Ji úl zp4tty.^
•Uta!, co tf. to láká," fekl t&k, ?e se to PoOobGlo pfátelskúu
zájmu^
Vzal mi knihu s oklamaně povolných rukou, podíval se na hřbet,
na zálof.ku, na několik stran. Zrudle se obrátil k ú matce;
"Tetinka," éůraznl ji oslevil, ..oernyslim to proti němu a tím méně
proti vám, eile tohle r::u nepjč!m. !fenmíte dopustí t, ohy to četl.*

mom,
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L'ivnl oe jincm, a pok:uc nesečtl u klívec, nevynikal hbitostí,
tulcle jsem mu Etzcla vytrhl bez obtífí u hržel s ním ke ot!-e?Qvické
vozovně na tramvaj. NeS tu dlouhou trot ěo Vseoten zvl6("'lú i nm.tk&,
CMvno jsem. zamčen v poOkroví četl.
"Ok.SiroŽite otevfi."
"Memi, al to óočtu."
"Plyňol Jsi mě I"
"Pepa se spletl. Není to tak zlé, vášně. Hudu ti to vypr-twov &t. 11
"VytíCí si to o tebou otecft řekla tič-eji no psuze o c-io se rozpoznEJt, *e se už vr-ací po schoCech dolš.
Skoro mě zaskočilo, jak rychle to vzdala. Vt:č?la přece stejně dohřG
jako j&, že ctec není žádný ochr&nář, a kdyby o té vi.':ci mluvil s ?epou,
asi by ze mu zuse zaemál, jak uhýbá pokufaníti, riz.ikšr a ménc řešitel
ným ko^^ik:trua ve avětě. U! jsem jednou takový náznak vyslechl. l’utka

mělo kolvínštěj§i sklony, ale v Etzelovt pHPod-ě zjevně pfiznáv&l&, že
..i:! Pep*v odpor proti němu o podststě věci mnohu neříké.
Fíkr.l v!c o Pepovi oamém. Kebo sr,:!§ o ůspěSně úf-edn!m inženýru
Jírovi, který byl Pepou fili láskou k hudbi pro aějiny přizdoben poeobnč
jnkc větž! á hor!! velikáni. Stafilo nemaoho Pozdljíich setkán! či struč
ných sttetnutíi &bi se ta a,pověa a moje tužení eloužily v urfitějží
oáhad„ Patřil k těm 1 co zdHdili mírnt nndprlměmé nadáni i jmění, uro
dili se do pf-:íhohného prostředí s přitom 3im chybí pfed(!ltavivost na to,
oby byli schopni vfit hladovým, těm ne<lěd!cím a nenedeným zrozencům
odstrčených rodů a m!ot, nebo aby si dGkoAce dokázsli uvědomit, fe proapěch jednoho - človtka, města, n4roéG - v20y v ótsledcích závis! na JIIIx
prospěchu všech. Solidarity pr-$ není tř-ehe.. Důleiité je byetr4 sn&he
o výtou v soutě!i. Chudí jměním i tnlentem at se bua pfekon&j! a úč&stní
soutěže, nebo ee poarnbivě přizpěaobi pravieirun určeným zCstntjšími.
Zhruba tuk uvažují e žijí bezť{-ční či uvidomt-l:í straníci pravice v tom
dóvném parlamentním smyslu e bezpochyby i stťcdn! n vyřš! oMeluSníci
kr&jnějt;ích levic od chvíle, kdy je jim otcvf-ena cesta k moci. Těm i oněm
se l.íbí panovat v domech zlomených p4teM. Kdo nemá na vyMii postsvení
2 neumí se ohnout 1 do světa at raději nevstupuje.
#óžnd, £• inleeyT Jira byl v oebedb6lé ěostfedivosti o to rsdikálnjt!, !c cítil, .Jak ho •ezuje 8laboSsky pfijaté pouto s r.nti;tkou. Ta
podepřela má poč&zfení z vre!edných 5klond tím, fe očchodem ze evl-ta
pouto uvolnila t$prv nedlouho Po v4lee, když Pepovi už bylo před paCesát.
Z návyku ullta neodvratně vyhledóval jiná pouta.
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V stínových náznBCÍch, .jclco...y jen na zf.tklaCř nat .láťnutí Co ()kn!!..1
mluvily o te.m zvtoti v roCinč c népovlOi oe sousedO. Bydleli js?i!e u!{.
tchťA, žem:., já a dvč dc':ti, v ztiženém nejvyšSím potře činláku Za Octárnou, kóe byl z terúnky výhlcd na stl'edostavovsky spoN'1anou vilovou
sérii jihovýchoCuího cípu Ořechovky, oCkud jsem kCysi prchal a ttzelem.
Inženýr Jíra ae bezpochyby přeškoloval. Neměl mnoho Č&i5U na Širší ro
dinu a tím ménř nu mne. Vče bylo jiné, než kOyž mi bezděky poskytl díl
citová výchovy.
\

Béžová a oterdrůi.ová uniformita Glvojvil a trojvil Aedla a opadáV6la. Osudy lid! uvnitř fl8 proir:Ít8ly óo vnčjld vyrážky. Synové a dcery
tfch, co ce tr;m kčysi polopitnsky usídlili, bue byli zaneprázendni nově
:!..oc? ifikov5nau karíórist :ickou honbou, nebo j iro chybí.la. energie ke vzdo
ru i usníze ntl opravy.
Iníeeyr Jíré p5tfil kam.si Ooprostřed. Ze války se nevyznameatl,

tile ani nespclupr<lcoval víc, než jako vyšší ministerski ilřední muoel.
Zachoval si své postavení & tíhl k soukromí. Za novými pouty netel da
leko. 2il e tou, je! před m:irtí jeho matky byla v domě elu!ebnou. stár
nouc! pravověrně stf-edostavovekd č4st okolí ho za to zavrhovala. Rodi

no si šeptala a v2.dychala. Ale jiní v okeli říkali, jat, ú pan ia!en$r Jíru ňtěstí; ta jeho J>Gzdní láskti je milá a hodn4 a
mínk,eh výtečně* honpc! aří..
.
' *

„ obtt!aých pod•

*

_

P&k kolem února, pczdiji velmi slaveného, Pepa o^emocnil. Byl ope-

rov&n 1 vrátil se dome, ne vliak do práce. ^ý

rakovba.

Pravo-

vlrn! to f-íkali s taje^fc zedotstiučinč11ím. Odpadlíci od prová ofechovsk4

a rodinné morálky či někteM nevychovaní přivsndrovalci dojatě opako
vali, jak akv{>le se o něj bjvaln slu!lta litar,.

Nastaly'p0sledn! týdny a ze{ala. se objevovat jej! sestra. likoli

rin.ráz.^tochúcla u! df!v, ale v intervulech mnohem ťellích. Soused4 ji
vídéli, za víc penĚs ustrojenou, celkově apartnější i l:!p-učeBanou. l"očle
jejich líčení to byla Popelčinu favorizovaná oestra. Nyní docházela "enně.

ri vlastně ji pf-ivážel muž kolem třiceti, čcrnovlesý a velmi aebejistý.

Auto v tom čase vedlo někóy k z4visti, nfkdy k prostému aociologickému
odhadu, lo jde o oportunistické zbohatlictví či pfimou pfísluAnost.k apar4tu. V u.!nčn:! o černéa lovci se etárnouci ortodoxnt Ofecbovka zhruba
bhoóovala e tou chudň odpadlickou.
Nelíbil se jim a zjevnl se nemjlily. Jednoho dne v temn,ých prvních
páees4tých letech se inžentr Jira, vyhubit

á

uptJut^an, na lň!ko, dal pfi-

vol^utl$m Iřednťkem s favoritkou oddat. Popelka, jel to pak odňlila nětterlm
v okolí, byla svědkyní a čerey lovec evědkem. o tfi dny poztěji inžen,ýr
Jíra o s ním nane§tě-stí i Pepa zemfel.
Núntup opGr sebeoslsvrtě nsčhum.ánního nl:)v4ho zf'izeni U& Ořechovku
se v tomto pHpatf nevyt’ui'il. PopelkOÍ?’ brzy u?! nikdo neví ósl. U Oílu

I

vilov® série^ kclysi Jirov'11, e v jeho nitru ze:;:.li pracovgt "'ccníci,
fasidn!ci; po^kryvači a instalnttř'i. rě.m to potř'ebove.1, ale byl to tehó_;
ojedinělý :.1k&z. In!enýr Jír&, EtzelOv nepřítel o. v sociGlnĚ: politických
včcech l:&ma tupá lhoBtejnost či retikceI oCcvzcel svUj óruii .s. hrad komu

si blízko. nov, :moci, útls.jně fešíc:! v socit.lnč rolit.icr.:}ch vl'-cech všechno,
správně a nav!ey. Temná ironie? Spí? posloupn„Dt.
Pepijv klow!r._ibyl z domu odvezen brzy po něm.
f.éně razantní občloba Pepových skoro brilantních přehrávck a impro

v izaci zněl& o nějaký čas déle z prvního patru činžiiku v Lipvvě ulici,

kde kyVlel převUJut. tictív f<n,jSl. (.níží pM!ušn...... řiršÍ rodinyt Fr&ntišek fi Franci t;i:xta, povoláním advokót.
Teti Fixt!ivfl^ jeho tn£.tks, byla ncjstcrní occtrcu méhe: otce. Kčykoli wi v r.čtft.ví rekli, Q.e se k ní joe^ pCiteří iL.i ;;re;Jel mráz o říkG.l

j:::,em:

"lile pan

KQttnauer

si chce se Enou z&hr6t šachy."

?.nn Kottneuer byl vytylý a melmiehol.icl.-y černovlasý u černovousý

Cn»f;vtlík v

neďm v KoWlicovf ulici, kde jsre tehdy byčleli. On
eice lachy hrál tak zaujotě, :!e to Jejich vinou 4ól nel n@ čtJmovníka neíígIo

dot4hl/ aie ml ee protivily a nev^yznal jsem ee

y

nich •

Netčúivala mě v raných letech a.ni vyhlídka na setkání se synem pcní f.ixttJY,. Jistý stupem sblilenť nEastul teprv později sa jeho samo-

stctných •n4vštfv u m$ch roťiiči, kdy! jehG m&tlm, jakáai trvale podrážOfnó nejvyě!:( Yeln:oc a neargumontovan? př!l:rá atrá!kyně rodiny, ke

konci války tu svou zatrpkle povýšenou úlohu lůončila• franti^ek byl
jiný.

Za p^tGm!ior*ti vehementnějších hostí svým pozvolným a pečlivi mo
dulovaným hl.nsem skoro nep:-0:11luvil. Ale jlndy nebývalo marné naslou

chat jeho zvláštní snwsi nadlerd & pozo^rných uneeratstomcntů ohlcnSně

J.ntoníno Lvúfáka* Pf-estoža so pezéčji ukézc:'..o, *e- G"v6 fakta i soudy
o I::vt:ifákcvi r, oč svého ct;.rl:ího př'ít.rle o rictruva biografe ?'.ourk(;,

byly ty ol'{lmluvy nearovnntolní bližši ?:i.votu než převážná část. ť-C??í,

je:f, kolem téhož s.tolu vedli jiní hostá.
K Jakémusť ávojznsfntmu zlomu v mém sblížen! s Franca došlo roku
puc1esát tf-i. !Mrnu otci ev;,atním zpftoebem u! dř!v otňsli ett?tek. Na jeho

polích a lulcl.ieb mělo ze iivá a pro eebe hos^^efit drufetvo, sle dluh

zn stodolu, posiavenou teprY pfed :rokG, měl i s úroky plntit on. !o
nic. Hlavnit ňlo
přtetfh'!'&t otcé

q

to, fe poóle mnoha Jiných pi'-!poťd e.ěli či ruohli

i 13otku někam do i)('lhrmtiě!. Jemu bylo fledma3edu1desát,

jí o dvnnlict let mdně. Niaptnl jsem nymbjrakérnu okresnímu výhoru jakýsi
pamětní 2pis, pmteat či oávolání. '.°el jsem zr.: Fr-úntiřket.1 do Lipové,
gí to zkontroluje. Fošetl s f>ekl n;i:

8

"Žýmný můj kclega, tím méně já, by to nesepsal líp."

ičl jsern na jazyku pfíkrou odpovta, kterou bych byl dal na po-

Oobnou pfehnonost vrstevnickému pfiteli. Franciho jaem eo do prdele
po«»let neoCvS!il. Jen jaem mu vysvětlil, fa Jsem měl při kompozici tohc
textu mnoho výhod. OCnčtí majetku otce ani mě samo o sobl nepobuhw&lo.
Nebýt temných s poli ticlcy, rr.or6lně i f'yzicky vražedných okolností,
které tu zmčnu, slibující rovnost, nt provázely v Pusku, pak i jinde
a tec taky u náa, netísnily by mě rozpaky nni výhrady. Sú otec, přes
stéří výkonný a duševně čilý, přijímal ten děj spíš jako výměnu hospoCéřských gcrnitur. Zechovel si tak bystrý z,jem o litermturu, o histo
rii, o úhrnný ?fťtomný břh svčta, že ztráta vnuceného zájmu o stav
vlZ;;.stniho majetku jsko by byla pominutelnli. Tak mř zbavil strE-chu, že
ho zvenčí přivozené zuhálka zlom!. *io mi v pamětuím spisu Jen o to,
aby mým roóiítlm dál dovolili f!t v otcově rodná vsi.
Teprv o něco pozdiji jsem se dověděl, že snad skoro t,ho! dne
o^reseí výbor obdr!el petici drahelických obfanO. včetně pf-edsedy mstní
organisace vládnouc:! strany a jejich Členů. Poukazovali na otcno bez
mála pO.lstolet, vynikaj íc! hospočafeaí, nikdy neprovázená t!a ekorc
bllnýa statk4řakým tÍ.9tlf"azenectvím, naopak poznamenan.4 pf-6telskou ^čí
a pomoct prokazcnmiou vAem y obci. h4a1i oteJ°ě jakÓ J6 v® svém spisu,
aby ote, •• vsi zaat&J.. Do mlis!ce byl' data! ptedaeda atr^^ ••aasen
a poslmi j^inAK a ťalš:! 1H1li1'i podpiaovatelá bili ze etrany vyloúčeni.
Otec měl vinou toho výčitky svidom.
Franciho ctr,áls náfrtku
petice ml zklamala. eekal Jsem od ně

li'

ho pr6vnick, opodstatnění svých zdOvodněn! či aepon etMzlivý odhad

zkušentiho obhájce, jakou m, můj spis aaději na ús^ch. Strčil jsem
néčrt do kapsy a čekal na pi"íle!itost rozloučit se a j!t.
V předcho2Ích letech jsam.se několikrát ptal oice i J^i.ntch, J&ký
je FrsntiAek obhájce.

"Výtečný," říkuli.
Jcnle j, ctil Masaryka z čnsa hilsneriády a rukopisných boja,
obdivovel jsem Clsrence Darrowa, klevý-dva mili,on4řskd mladíky, LoeoolO
a Loeba 1 jakkoli skoro všem odporná a snad i zvrhlé, doktinal u.chr4nit
p!-ed trQstem omrti, zvrhlým zcela j istl, a byl Jsem °"chovq l'assermennovými ana]$zami morálně u krWnálni právidch pMpadd. Ta letmá chvá
la mi tedy nestačila a ptal jsem se na nějaký vjznmmtjat pHpad, s
v Diml Franci b'Jil a obhájil spravedlnost. levědl-li.
Te! jako by mé 0HvČj!:.C pochybnosti byly potvrzeny • František
jde při zOi, říkal jsem si. Majotkov, spory, rozvody, !alobi o ú-
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hrsc1u tkocy či bolcFtnfho. :o byl. jeho nl::L;.c-t. . já v nčr, chV l vicrt nřco víc, cnači hrdinu. ?:e:st-:1i_ ci o to sir, «-yfw. vzLlť:'ccr, a chcván:!rr.: ř.ík:tl. Byl c p;_l hlllvy vd.tí ne:. jt:i, 'táhlý, v festech JC i v promluvóch to, čemu se bMnř fíkk ušlechtilý. lr:'-.i tejé takových zcvnčjěkt\ se ocitají v nebezpd-í. Vyzývají k po :ad.vku, uby tedy, uřlechtilci,. ukázali, co v tomhle svitě převážně ncu.Ilcchtilých tvor" zmohoLi..
?l.ltks jse!!! se e tf.lkovýn: ?O,.&diJvk.er;:: tehdy nt:. nej čívc.l. Occzvo se
neCostevila. Chtěl jf;f:ID pryč z l.i^vt1 ulice, i kčyž jsem. ci Zffroveň
byl viCom, Že úderem Mnichovu neoCeílo ze zdejšího území jen vdechne
c":olnost Jmt.i"ovtin:í k obecnému prospěchu, l:. spravedlnosti, k 7t61-3.-»dní
svéprávnosti Z('cj!5:!ho r.polečenr,tví, :,}e i-roi'. vfeho jiného i možnost
obhQjcO. tft šutečn.ými obhl,ici vyhlíčkou věcně i Icstn.č uspět n:'oti
státní moci právč v přípúdecti, k:ce jče o ž ivot a <> svobodu r-kutků a
myšlen-.
ač t.úlw
v
kWYérn _o,.,,,,.mezí neuv-Fov"l ♦ íyr.íril e •
Ikjetknvj spory, rozvody, náhrady škač. Chtěl jsem jít.
Ceé.čli jsne v jeho in&lé ČolU!c! pracsvnt. Jeba-ile pronesl tu svou
zrozpači{ttj:!c! pochva:u a vict:l, ?.e strkám tipie óo kepsy, zvedl s-e
ve své prošečivěl6, podle ntkte„":lch r..ristokri:tické v-Jlcc a šel ao ku
chyně uvafit kávu. !.;inuls c9ho hospody;; či 8lnlebných. pokud !!i to
někdo aspoň nakrátko nezuHOil jakQ Pepa^ Z kuchynč Vrunci zevolal:
"Pdjéieme si kávu vypít k matince do pokoje."
Z^anirazilo. d jako před čtvrlstoletfu• Ale pr.QLvou ctvíli X odchodu
j není už proooe 5ksl.
J' dvěma Šálky nu pgeudočínském černě lrkovaném rodicsu proiel
Fronci precovnou a z pokoje zavolal;
"Pojd dáli Poja dáll"
Ztuhle Jsem. ve:toupil. V celém velkJm pokoji n-3hylo nic ne?! ki'-iClo,
kcls'tt stolek s dvěma kf-esly a rnzmt:ro..ý malí^J nt.c:,j»n, na nčr:i.1 v mír
ném záklonu stála beztiálti v životní vel ikosti teta . ixtnvá. Snad jsem
se bezdčcy uklomil. lc, nebyl pokoj, jl\7' obřadní cíň. ;:,1čk 1 jnsf'l micha
li kévu, jak o bychom točili tibetskými sádlícími mlýnky. '3ve:1čí vchá
zelo st::nívá.'lí a síň, místo a'cy nebývala hlubší éůstoj ^’iti, st.év"lai se
-z1hled"'.lěn.tlu _Jesky:1:í sahajíc! z aaf ich <fob zpátky do civ i!isečnč sebejintého a moril!lě i sociálně trapného aevetan4ctóho století. Bylo
tem Čisto,, ale cítil jáem pach omštlosti. Portrét jako by pochlhel
z téhol rninalého století, jenže zůstal nedotčea impreeionisty i jejich
d6vn!jl!m1 p&čchOdci. Sehyl aost primitivní, úby mu to umožnilo
bezobfaanou ráznost provedení 1 a nebyl eni dost nechlcbovsky vzéělan.t,
aby mu to cSolilo na primitivaost zapomenout. Ctálz tU!ll z$iric.lá teta
f,ixtovl. Spolu s jejím záklenem ?nf to vybízelo vstát, přidržet- ji
a o^trnř polo!it na lůžko. ti pokuC člo o konverzeci, nřichQzela
o

„
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mi no mysl jen anekdota, po válce č!ovezen4 ze Spojených státft.
i1ewyorotl.1 židovské mutka vítá syna, už doet v letech, který se
psychicky necítil Cobře n vr&ci se nynn! od psychoannlytika:
■
••1'Dk co Mklil'i'"
"Jestli prý nejsem moc závislý na ©mamince a že by to v tom pHpadě byl OiCipOv komplex.94 .
"Oidipus Schmoieipus, ty přece víš, žo máš r-iJ:t ráó evoji maminku!...
Musel bych být nNteo jiný, &bych tohle dokázal. F^mtiškovi vyprávčt. bylo .mu ostatně p!'ee ěedesét a nedalo ae nm jeho vztahu k ženú
mnoho zmJnit. hle potlačená antkcota se eí promítls na portrét. Od
jot tety C-ixtové ubílwla bublinr:e. & v té stálo; •1 Dicipas Cchmoičipus •••
Jenže to k ní nepe.tfilo. rokuél jeem se pr-matoval, vtip té včov& po
teéliteli cukrovaru zcela chyběl, jako pravověrná příuluěnice vyšší
stf-edn! vrstvy byla to, čemu se ekoro 6&1.o řítel normiliú antisemitks,
a ^^ovy vlídné či obdivné zm!^^ e kolegovi \Jiatersteinovi nebo
Kohnovi kirela jako Jeho pře^hnanou dobrodušnost. Abych sebe i Franciho
od
odpoutal, sna!il jsem se vyJQalet etúku, která by ho
hnula^ Gb;y mi pověděl něco ze svcl obhhJcovsk4 1car1éry. Vtem J!Íea usljiel:

•eo Mt'i ton portrétu? 2e

krásni."

S,lo to asi ode mne kruté, ale soublaa J^ra se sebe nevypravil.
Musel jsem něco udělat a nabízelo se pravěiTé,řešení, jen asi o hodi^
nu pf-edst.tnuté:
"Frcn.tiěku, odpust, muaím jít. Žena JGe večer pryč • hl!dú tJfti.•
Vzá^ti jeem ri přip&dal ještě krutějll. Dltil
"^ní Věra je velmi J^emná a krúd.,.. t-ekl.
A to ml za nlj polekalo. Zvlášt jeho straně širšího příbuzenatva
se tanečnice nehoóila Oo soustuvy řádné rodiny. A jeho matks by asi
mčla privátní a temnl:jší násil.ky. Ale František pokračoval:
"tiv!š se asi, odkud ji znám. Viciěl jaew. ji je5t{, za vállcy u strýč
ka a tetinky v Lrahelicich."
"Líni, vyřídím ji to," tekl Jsem popleten.;; & hleděl to hned napreviti "Al budeš mít cestu no tu str&au, atev se u n4s.^
... Rád sajdu, opravdu rád," k;ývl ze evé rý!ni smut11! ušlechtilo11
tvár-i.
A ve mě araaivě zapracoval přebujelý omyal pro evojvý^wIZIY To
navíc k pocitu Tetfelce, který rozvr4til pokojnou dYojflennou domác
nost.

021

Eda Kriseová

Co se stalo v blázinci

Akáty voněly k večeru tak mdle a sladce,ža mi ..-yskočila na krku
a na rukou husí kůže.Zaháněla jsem ji tfenim a t!m jsem si UYědomila
ohraničenost svého těla,ookonalou naYlečenost do kdže,ktará poutá
y dobrém pořádku všeohno,co k sobě patří 1 aby se to nerozsypalo,kdyby došlo uvnitř k zemětřesení.Láska Je zemětřesení,ale i ta přejde
a čloYěk sa pak divá na sebe zamilovaného a rldí ae v dálce,malinkého,jakoby hleděl opačně dalekohledem.Takhle by bylo pěkné pozoro'f'at
Tšec^V situace a sebe t nich.Z prostoru,který ja za tímto syětem.,
kde ja také svět.Jen se ničeho příliš nedotýkat,jenom se s ni^kým moc
nestýkat,nedat se sápat tímto STětem,který člo'f'ěku nedopfeje yzaaloT^d 1 chce a žádá si aašinco"fll Tydanost.Chce,aby trpěl,aby plaknl,aby
ee smál.
Akát, voněly tak lldla,tak eladce,!e mi začala bft pozemská zima;
proto jsem si třela kdži.Moje kamarádka malířka nosí na sobě pořád
plavky 'f''-"°elku0Ve Yesmíru si připadá jako rozpadající se planeta.To
Já jsa pof-ád h'f'ězda.Mé tělo je studen4,h'f'ěz4l a sedím na rozhraní
mezi sYětlem a t^emnotou.Proto je mi asi z^ima.Jak zneoitliTěl' mas:! být
tělo,které snese plaYky • Ullěl' haoty 1 myslím si,ale &ase to •• maě
budí naději,le se znoYU sačnou nosit korsetyoPo Ta8lll sportOY^d přij
de zase romantická láska.
Akáty za.voněly tak,!e se mi &aohtělo nebý\ a nedoěkat ul se aiěeho.Borké kaliny tloukly o sebe hlaYami y podTačer^ím y^^u a aa sápad^ím nebi se rossntila ••{•^nů.oe.Asi Jupitar,má dobrá planeta.V bou
dě se pf-eYalo'f'al pea.staré tělo frě'-- aads'f'edá'f'alo ete^rnitovou stf-echu
Jeho pf-ibytku,budili ho asi netopýři.Mně taká pískali kolem hl.aYy_,l,t.ali čím 4'1. tím r,ychleji, anebo se mi to sdálo,jak mne čím dál. rte
zaplátali do sTýoh netopýřích poli.Pole Yšeoh poll ja Broi a dole ha^
ly kočky láskoUoLáska je tak, Bfill.Běhá tu plno di'f'okych koček a kdyl
nechám ote'f'řeno,hned mi •ěoo ^ukra^dnouožádná př!tuJ.nost,ale aemaskoTa^
Jlá draYost,ládná prol.hanost,ale 'f'ědomí”'f'last.n:l d'llatojnosti.Bole,s'ba'f'
mna lidi,k'teři o sobě soudí11e Jsou dobří.
I
_
Vdn.ě,na lc'tero11 by se krásně wa!ralo:Yel!e^dee 'f'O^nnáoJe Jako mlltl&i^
ka,která 11.Me sabit,aím j' mám td j^měJI! ěich nel sluch.&c^hú a cí
tím budoucí události a jak čl.oYěkpáohlle aeátástá.Xdyl ridía,.1ak se
ke mně obráo^^m tri4drem blili maličky Peoh'f'ogel,chce se mi ut.éet.
Zas mi bude nabizet,abych s ^ím t^ála břemeno spaokanáho !ivota,bude mne oblusoTat a dojímat a jak 111 ho sačne být J.!t.o,hod! mi sucyňku

na krk a u! mě má.Sedfela jeam se uf s lec^k,ýla,než joem pf-išle. na to,
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že lidé milují svá břemena,že je potf-ebujijYŽclyi 00 by si počali s nesTáza^nýma rukoma,když se je boji rozepnout,nadskočit a po^kusit se o let
Kam by stoupoli,když
nQbe mi na sebe nevěříoKdyi už Pechvogel,ten
nešiaetn:!k pronásledoYaný osudem zdstane sám.1protože nikdo mu nechce
pomoci táhnout jeho nesmyslná břemeno,onemocní.Bože,zbaT mne lid!,
kteří lžou,aby mohli být malinko živil
Život z hranice smrti jen se malý a kratinkýoDá se krásně Tydržet,pOvídém. si y té chvíli i kdy ležím v trávě a pode mnou je sucho a
teplo,i když obličej apředni část těla jsou mokré.Padla rosa,ani £ —
si Ji nemusela nič!m zasloukit.A zítra bude zase krásně.
Když je kr^^^lle sotVs mi tuk je,myal ím na Elišku a na všechno
co je nehybné.Eliška lež! už deset let v posteli,dává se ^krmit a mýt,

nechává si odnášet a přinášet mísu,křič! na sestry a- pořád by si chtěla
s někým povídat.Eliška je moc ói^vný blázen.Byla tu u náa několikrát,
T!dy^^
pokusu o sebevraždu,kterou ale nikdy nedoko^. a.S d^^sl^,
který nesYědčil o slaboduchosti zapsané v chorobopiae ae smrti vždyc
ky vyhnula.V mezičase navětiri.1a věedlny nemoCJlioa od Košio po Chttb,
s jedná do d^ruhá Ji vozili helikoptérou,o čemž tuze ráda Y)'pr,n.Dokud
se ještě mýbala,měla snad všec^hny namoci 1 kter4 se dohr^omady namývaji
llunche^bausendT syndroa,neboli namoo barona Pr4šila.Byla tulačkou po
iusocnieích,al^ oběas .ii všechno přeělo a chtěla damd.Doaa Ji pak Těich
ni rozbalovali jako chudi^nk:u1 do^^4 toho neaěli rii-^^ dost a ona
zase neonemocněla.
J>f-ed deseti lety upadla náhle co nehybnosti.Psychiatfi ji měli
za hysterku,neurologoTé hledali Tý-ron v mozku. 1Nakrát. ji tqzIÍ ke c011puterovému roentgenu,který rozf-eže mosek na fizky Jeden centimetr sil^
né a ukáže Jeden krajíc za
Nenašli nic.Lefí
napOl ochrnutá
na Tysoké postelioJednou Ji teče z ucha, a ušaf- tam nic neridí,pak ji
podle nějakého vnitř^niho z^wdného pfíkazu přestane téct z ucha a zaěne močit kreVoUrolog nic nenajde a když nemoc přejde1 prokážou testy těž
kou cu.krOYku.A ta je za čas vyatřidána bronchitidouoVěe^mo se zdálo po
fád etejn,,ai Jednou t neděli Jsem uviděl.a,jak se Eliška nehybnou ru
kou chopila hrazdičky a přit^^ k ni SYé stokiloT,,jeětě ml.ad, tělo.
Pan doktor zro^vaa. stavěl noky d-0. a večer,kdyl Jsa au to pf-iěla Met,
seděl sám nehybně t lenoěoe a nemohl vstát.
-Na něčem se člověk sničit must,f-ekl,aby neměl moc velky roupy
a nezatoužil po nějak' změně.
__
-Pane doktora,nišlc:a se ^dl^ h$bat,ktlyzdloe.J4 Ji Ti.děla.
-Já vim,f-ekl,sestMčky kolikrát povída4.f,le Ji riděly 1 Jak si v
ci mne ochrnutou rukou obličej.
-Mohla by se třeba Tyléčit1řekla Jsem s nadějí.

po

-Namoh1a.

.

-^roč ne?
-Protole nechce.
Odmlčeli jsme se na chYÍli.V pokoji tikaly veliké plecborá hodiny a
re^nku byl teplý a t^^^ červnový Yečar,v němž růst. pleYelO. dosahuje
záyratnti rychlosti.
-Jsme tady za kašpary,fekl pan doktor.Ještě jsem neviděl psychiatra,
který by výléčil blázna•Vy jo?
Nemohla jsem si rzpomenou't.
-Nevyléčíš ho,i kdyby ses sám zbláznil.Když choe,mo.!e se Tyléčit ■ <
ale rětšinou nechce.A tak mě ne bsYi stavět.
-Když si někdo chce yzít život a 'f'Y ho zacilrán!te,tak je to snad užitečU,řek:la Jsam,abyc:h ho utěšila.
-Zachr^^mefzachr^^^ajkřičel pan doktor.Ale k čemu?To mitlaskaTě
Tysrětlete.Kdy! někdo nechce lít,at nežije1když se dlce rozrést,
at se rozTede.Do prdele s tím Těč^nym &acb.raĎoránía nějakých hodnět.Al si ka!dý dělá co choe,mně at rleze
sáda.
Byl jako f'lanlák,ktert se rouhá Boha a já se poleka1a,le se aám
zbláznil.
-Ňeridťm nio,Tolal.^^é výsledký.Všechno si jen ^^^ouráme a
naěe nemoc,ne jejich.
A otvíral ruce a zariral je v pěsti,aby dal najero neuchopitelnost
čehokoliv.
-Ale ona yás má ráda,řekla jsem.A nebýt ráa,u! by asi dá^w nežilao
-A vite,že by to bylo dobře?l4oc dobře.KdyDy se alespoň jede^nkrát
pořádně saseberra!dila.A tea já ze.rola1 Bypnotizára al s Hradoe 1
on sem. Jede1 platí se au caslák a výkon a ona nechce.Ildžu si hypnotisira strčit kam chci.
Jak dlouho se asi pan doktor pokoušel věřit ve smysluplnost svého
konáni,možná až dodnes.Teď tu před+.nou tápe k nějakému poznámi,do
lcteNho mi nic není.Jak cll.ouho potrvá,než se zas všichni pohodlně uvale^
bi re lti.Pohodl.n.4 neštěstí potřebujeme Tši^chai,Jinak bychom snad ani
nebyli šlastni.Janom ládnou revoluci,říkaji ti ,co Ji prohráli.
Chvíli seděl nel)3baě,krk zara!ent do ranuia,která
Jako velená
křídla trčela ^^mě do Tzduchu.
-Nic si & toho nedělejte,pane doktore,povidám mu.Jenom blbi nemaJi pochybnosti o toa co činí,jenom ignoranti si mysli,le aěkdo bez
nich nevydrží lít.Ti co je nikdo nepotřebuJe,jsou si jisti,!a Jsou
nepostra4ate^l.ni a tak 4ála,paRe doktore,a tak dál.e,to bychom se
dostali až k těm.co si myslife jsou milov^áni a zat!m jsou obelháráni,ala chtějí být obelháv^áni,proto^ mit!,fe nemohou být miloT^áiů
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a je to jejich jediná možnost a tak dále,až k těm,kteří konaji
proti žÍTotu,ale TysTětlují si,že je to dobře pro d^ruhého,kterého zaměňuji sa sebe.To jsou lidá svatí a těch se bojilll úplně nejvíc,paně doktore.Vědomě konaná dobro je nejTětší svinstvo a nebezpeči.
•DřiT býveli lidé hodnějši.Každá ves měla svého blázna a měli ho
tam rádiaA tea?ZaTřou k nám čloTěka,aby se ho zbarllio
-A byli tuláci,pf-ipomínám,a diví mužoTá a divé ženy.A strašidla.
Na velmi dlouho jsme se o^dmlčelioJá viděla Elišku jak se kliď^ánk
přitahuje k hrazdičce,když chce a jak pak sv4 stokilové tělo opatrně
spouští na ldžko.šetři se,protože sama sebe si váži hodně přes sto kil.
Nechtěli ji nechat: ^umfit,ai ji tedy lami a češou,at se sní dřou,kdy!
si ji vy^krmili.Al t^^u za sebou všectmy 1 kdo chtěli tento svět pfedě^
lat k obran aT4iiu a nepodafilo se jim to a te! trucuji»
^••P youre«^ teget.her,řikaji si Američani fatdý d8Jl a aalifka no^
si plaTky.l'.dy'by saěala Eliěka chodit,ao^bl.a by se l^^o rozpadnout.
llně ataěi satia kdle,asi proto„le s8 niYámaa syět obráce^nta triedre
a myelám si:PámbOh ta takhle u4lla1,podival se na ně.j a fekl si,j^ to
dob17oA ty bys ho pfedllévalaffo lly sis trouf'l.a?^Aubo by sis dokonee
s^^ na liTO\ftt^tf ti 4a1 a čeká,oo s
uděláěoJestli mu ten aateri'1 n,U1 sullechtěvý,stednt,nebo &kalený.
Stafť
fíkali,le kclyl někdo něko11111 sachráni liTOt,je sa aě.j
al do aY,"sirti odpově^dn$.Pověděla jsea to panu doktorori,ale .j^ha to
moc nepotěšilo.
-A fekl jste ji,ž^ .jste %.ji viděli,.jak se 11$beTzeptala Jaea se.
-Koliaát,pMsYědčil pan doktor.Jenle ona to popirá.f^rái,le ru
kou aehD.hla a le neurolog pfeoa feki,1e je napOl neh3^lm.4 a le
t'\ak $-O.Stane al do smrti.O^dmítla i ^narkotický spánek,v něm! bychoi
se mohli něoo dozvě4ěto
-A oo ena si vlastně mysli?
Pan doktor ul se pfestal. &lobit,zpokorněl,dostal zase tan výraz,
kterj nám aa aěll tak ráda •
ne^na,fekl.
DiYÚ 88 na svět obráce^J1111 dalekohledem a ridía nás dva jako aravenoe,ktefi si' někam plaboňi.Ale •• velikosti to nen! 1 buďto adle být
Těe^chao povýě«eno anebo znehodnoceno.Káně rldi s výšky myš a Já Ji naTÍdí-.KepteJta se po s^^ú^ Yěeho,pane doktore,st ejně se to nedozrlte,
jen blbí si myBli,ám Yě4i.Hodnoty jsou také pro blbé,aby se nemmuseli
pof'd ptétoJestli se úplně na konci dozvíte proč tu Jste,ta.k lehce
a krámta ^umřete.A jestli se to nedozvíte T0bec,budete se muset asi zno
vu aarodit.

..J'
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-5Nahlas povídám.
-Co kdybysme,pane doktore,vylili na sem trochu benzinu a zapálilir

tť-eba by utekl&.
-To by SlOjřekl.Jenže jsou známy ptt-ijrady hyeterické em.-rti.ona by
mohlt. vstát a N§žet, ale mr,hle by sa i nve.li t a bylo by po DÍo
To jedna kold&,«'ně pfi6la m vizí tu n níj2k6 hystcrl:"l na ni kf-i^
čelu,aby šla nt1jdf!v k ní.A ona naschvál to vze:!.n z d:ruhdho konce.ff!torka aehou praštili a byla mrtvá.C,:i ty-eto t.onu !'ekla?
efikaka jsi^ nic ,!;\le pot-i tilu j:. a:i hloubku je!!':) bc:;:ioni • Boz!lOci,
kterou niikdy cití.n,kkyr:. c-hci nčkomu,koho rn.ak rida pc:aoci,ul.c nejde to.
A nakonec pcvtíd.Jl::.1 jsu.r:: pj'.l Coktorcri báchoi'k.u:.,"'Togini 1 ktař! oa pil
ně a kafc!j esu zabj5v:.ili jógou, pi'itli .se ju:!iiGii ze:ptat. boh£, jak dlouho
budou nucet ješt.t! takt.o cvičit tělo i ducha a kolikrát se jeätS budou
muset ^;rcdit,ncž !ie jia poélé.l'-i dosáhinout aizváuy.Nirvána j9 na-vanut!, tai!y vyvanuti, vystoupeni z kcloOěhu anrti « zrosen! ,.,llohov4 Je pozva
li ns prod'ltlabu. a přišli poc. a trom11:cle nUjak.1 n ov& tunSil.m.wice
prosvěcov&lo strom u utíny listí nu nih&ly m .ivlečeném lid6luia těl.e.
Tanečník su .sj.iál,až :iu z tvlll'e tyly vidět Ja.n zuby.
-Kolil: liv"t!i wi před G<ťbou ten tiověk?ptlill be jogůů.
A bohové odpQvedJli:jeUanáct„
-To ja dobte, zvolal ''!Íověk,který to wiY3el.A v té chvíli ^vyyanul.
Akáty wni rule a sladct.t a IA..Ylf se chce nividycky ut:Jnout,proto!e
smrt s& Zi1i. zdá hautá tt owimující jako v&iě květO.Avšak nomohu.Z!tra
musím fit,amát so a plaxut,J&k si liclé při.?jí..t.. iauaím nutrhat kYěty
akátu s usuší t je. Ulev-uJi pi’i křečích v žaludku u ve ::střevuch.Ale po
zor I Všechno ostlitní j,a nt1 a":t:átu jedovuté.
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a snad nejvititíau znalci novčijliici:i československých é.tijin na Zápn-

dě, člověku cit.011 ě hl.uboce evázgr.éému. s nu it! zé-.tí, byl v r-oce l 9::':*

uděl.en ěee^^ doktorát University v Torontu. if-i té- přiležit.osti
pronesl Gordon Skillin.g t.ente projev:

2dá se tni, že to bylo nedávno, co 3ses seěěl tem, kde sedíte
nyní vy, kteří máte být £roduov&ii9 a čekal, až budu promován ao.
b-akulťh ns této universitě* Ve skuté-tnosti je tomu už ,g l€t. let

dejJí ré-kt.or, Sir ttillism U.ulock, mjvySší scudcf: st.6t.u ántsrio, r::;íl
desvad"Sit let a promoval nua této universitě v roce 1652, 65dy asi
n^dmdeaát let. přede r;,nou. ielWy ui připadal. jsko čl.ověk dávné minu
lost /tak jako j' jiatl pfipadás vám/. Cyl to čloYik ne^^rni důsto^jný ae nýa sp^^ajicdla bi^ta plnovouaea, ale ao\vn mmohl být pro
Emou generaci pr^rcnnea
rad. Za padesát let od 1.é-t.o chvíle,
ftmb.e y roce 2 OJO, bude mo!ná jeden z Yáa stát ne mém E!st.i s hl(:..
d>J.t. tak jako já apoleČ&lt jazyk přes ^teděl ěasu opět o jinou generzcí.
Co nás spojuje za dobu v!c jak st.o let.^ tomto řet.čzu promočnich slavností? Znjist.4 je to apole^nč zkušenost ze studia ns Yelkt
univeraitl, insti\Ucit jel je součásti prastaré ^úversitní tradice,

která ae rozY:!;Ji v a4padn!m nětl VÍCE- ne! šestset let. Univé-rsits
je, anebo by sila bjt, místem niěim nespoutané svo^body bádání, bie
jGOu d&.stojn4 pravdy a konvenční mo^udrost neustále uváděny v po-chybnoat prof'eaory právě tak jako studenty. Je, tt-'lebo by reels být, mískde- rcyšlen! láme sv11 provinční ^/kovd oniczen! e
t pro
st.c:ru i v česo, ke všem aapektm liéskf: činnosti. Je tc, c..nt:OO by
t.o měl být., tento
zkušenosti, jé-1 nás spojuje na. toronlkkl uni
veraitl.
Avšak uniYeraita tfictttch let aa velice lililii od t6, jakou ji
smá\e eynl 1 pfedrYlba ve nú
Yýz.ncnmu. pravda, studijní
procsru a^^noT&l staroYčko ciriliaace, modt:rni historií a kult^u
urii t.ých ciz!ch zem a vAeobecnd obory pf-1ro^wúch vW. lakoví vbdei
jako herold I^^a, C. X« Copr^ane, barker fairle71 a bentiag a kost,
doaáml.i zesinárodn^w uanání. A pfece Te arevnánť a dneakea bylo 't.n\o universita ve tticáttcn le tecb provinciálw .:! • zr, b,Sval.a se jenom
Velkou trit^ú:, západQaí ivropou a SeYern! Amerikou, & připrevovele
předt.>vl!m student,y po b11ksláfskou hod.11os1.. Uim-1.1 uvést obory, kt.e-
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ťé jsou mi nejbližší, neexistovalo tu precoviGtě, které by se za
bývalo Ruskem nebo ruským jazykem, tím méně se věnovala jakákoli
pczornont m^^^ zemím východni Evropy jako je Polsko nebo ěeskoslovensko. K rozšířeni horizontů naší university však mělo dojít až
mnohem později, a to nejen sformováním Střediska pro studium Ruska
a východní Evropy, ale založením obord, zabývaj!c1ch se /Afrikou,
Čínou. Jeponskezn a Indií, Středním Východem a islams^kým světem,
Latinskou Amerikou a rozvojem věděckého studia vůbec. Na všech ka
tedrách a ve všech oborech se rozšířily a prohloubily perspektivy,
taJže vy už jste ochutnali, a doufám, že se i chluboka napili vě
domosti ve svém charakteru universitních. Navíc bych chtfl dodat,
že studentstvo, teháy převážně anglos8skébo původu, ^npní z^^ahrnuje,
jak to dokazují vaše jména, osoby nejrůznějšiho etnick4llio a zeměpis
ného původu a kulturních tradic.
Mnohé z toho, co bylo na této universitě dosaženo, zvlášt ze
jejího mimořádného rozkvětu po d^ahé světové válce, je nyní ohrože
no omezováliím rozpočtu, ^^ola^ným hospodářs^kým klimatem, nezájmem
veřejnosti, ba nepřátelstvím. Rovně! rozsah vědeckého bád^tf se o
mezuje krátkozrakým zdm-azňováním "^kanads^kého obsahu" anebo t. zv.
"strategických oblastí" výzkumu, se kterým se poskytují n^qce a
fondy-. Heslo dne, jež říká, že "energie ^mady je v duchovní síle%
přitahuje pozornost k naléhavé potřebě zvýšených finančních podpor
veřejných a soukromých, jestliže má naše universita přežít a rozkvé
tat i v budoucnosti. Všude na světě musí naše sesterské university
zápasit s podob^^á překážk^ami. Ještě horší však je, že v mnoha zea
m:!ch byla vá!ně omezena svonoda bádáni - pravá podstata každé uni
versity. V některých případech, jako třeba v Číně v průběhu ’^kultur
ní revoluce anebo v !ránu v současnosti byla ohrožena samotná eristence university repr'. sívnimi vládami.
Te přivádí naši pozornost k jinému poutu, jež spojuje nás, ab
solventy z JO. a 80. let, a tím je budoucnost světa, ve ktErém nám
bude žít. Vy opouštíte svá studia v čase h1ubok4 ekonomická krize.
Já jsem začínal. svá v dozvucích velká deprese. Promoval jsem na u
niversitě v době, kdy byla ničena lidská práva v nacistickém Německu
A vy končíte, když se podobná věci dějí v celé řadě zemi. Opustil
jsem To:tonto a studoval jsem v Evropě v předvečer' drahé světové vál
ky. Vy končíte svá studia v době podobné hrozby.
Dilema^ které stálo před n^^d ve JO. letech, nebylo nepodobné
tomu, se kterým jste konfrontování vy - vlastně my věichni v 80.
letech. Cé mfižeme dělat proti ohrožování lidské svobody a proti a-
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gresi e současně se vyhnout v:ilc€? Ve Jo. letech si byli m..11ozí z
nás vědomi hrozby faiismu, ale dcraz jsm.e kladli na to, aby se za
bránilo válce, nebyli jsem. ochotni riskovat válku a zaplatit tuto
cenu v boji proti němm. Avšak později, když následovala agrese za
agresí v U.andžusku, v habcši, V hakouzku a v Československu a ú
stupky stíhaly ústupky, byli jsme dohnáni k závtru, že jediná nadě
je je v kolektivním odporu, byt by měl vést i k ozbrojenému konflikt
tu. Mnozí z mých spolužáků z Oxfordu zahynuli V€ Španělsku v této
víře. .Nakonec však došlo k svčtové válce a fašismus byl poražen,
ale za cenu obrovských lidských a ruatcriálních obětí.
Hale c.neBní rozhodování je podobné, avšak ne identické. Sověts
ký svaz pokročuje v represích ve vlastní zemi /napt. odebíráním a
kademických hodností některým disidentům a těm, kteří chtějí emicrovnt/ a intervenuje vojensky za hranicemi, v Československu a v lďganistanu, a nepřímo v ^rnbodži a v Folsku. Ávšak v dnešní době má
dilema odporu proti této politice nový a hrozivý rozměr. Ve JO. le
tech jsme se báli, že letecké bombardování přinese městům obrovskou
zhoubu a to se i stalo. Ale svět to přežil. Avšak nyní atomové zbra
ně, dvakrát použité ve ^^hé světové válce, učín^dy vánku ještě
strašnější, než si dovedeme představit. Víme, že kdyby k válce doš
lo, vyhladila by civilizaci ve všech jejích formách a s největší
pravděpodobností by ukončila lidský život na této planetě.
Právě jsem se vrátil z J-měsičního pobytu v Japonsku, 10 ^dní
jsem ztrávil v hirošimě. Muzeum v Pamětním parku míru připomíná hrů
zu oné skázy ze 6, srpna 1945, kdy 100 000 lidí zánahynulo okamžitě a
mnohem více jich přežilo ve stavu živoucích mrtvol. Na pamětním. ná
hrobku čteme tato slova: "Necht jejich duše zde odpočívají v míru,
nebot už toto zlo nebudeme opakovnt." Viděli jsme pochodeň míru, ^kte
rá bude hořet až do dne, kdy jaderné zbraně zcizí ze světa. Letos v
létě, při příležitosti 37. výročí onoho strašného dne, vyzvala hirošimská mírová deklarace k zákazu nukleárních zkoušek a k ^^azení a
nakonec k zničení všech zásob nukleárních zbraní. "Biroěima neni jen
svědkem dějin," čteme v deklaraci, "Hirošima je věándym. varováním pro
budoucnost lidstva."
Hirošima, tak jako Osvětim anebo Babi Jar, je symbolem nelid
skosti mezi lidmi a nastoluje kategorický příkaz hledat cesty k za
chování miru. Současně znovu podtrhuje problém, se kterým jsme se
setkali při pokusu smířit úsilí o mír s obranou svobody. Na hiroěim-
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ské universitě, v llstavu vědy o míru, jsem vedl seminář na téme
•Lidská práva a mír", dokazoval jsem, že tyto dvě hodnoty jsou
neodděiitelně spojené. "Právo na život" je zakotveno ve Všeobecné
deklaraci l.idskýcb práv, v čl.ánku 31 kde se praví: "Každý má prá
vo ne život, svobodu a osobní bezpečnost.n Mezinárodní úmluva o
občanských a politických právech, začleňující tato práva do mezi
národních zákond, potvrzuje, že "každá Íidská bytost má přiroaené právo na život", ale ěin! je součástí souhrného výčtu všech lid
ských práv, z nichf ani jedno není nadřazeno jinému.
t
Ve svém semináři jsem citoval samizdatový dokument Charty 77,
československého hnutí za lidská práva, otevřený dopis mirovámu
ohnutí v západních zereích /č.13, 29. březne 1982/. Chartisté vyjaffuji své sympatie s hnutím za mír, podníceným prostými občany e
s jejich zápasem za "právo na život". Současně Charťa 77 zd'tll'azĎuje, že násilí a nespravedlnost uvnitf státň bylo vždy faktorem
pfispíve;j:ícim k válce, a !e zachov^rá lidských práv, tak jak je
stanoveno v liel.sinské deklaraci, je nevyhnutnou po^^^kru míru mezi
národy. V jinám do^kumentě, který VYšel o 3 měsíce později /ě. 251
27. srpia 1982/ Charta 77 op^mje tuto tezia^Boj za lidský ddstojný
livot v
bude tím úč^innější /na západl, na východA, na severu
i na jihu/, jestl.i!e bude boj za odzbrojení doprovázen bojem za do
držování mezinárodně přijatých úmluv a paktO o občanských a lid
ských právech^^"
Mírové hnuti v západní Evropě a ^nyní v Severní Americe si zasloužímocenění a podporu, proto!e soust.feduje pozornost západního
veřejnéto plnění ne nebezpečí jaderné v^^y a varuje před nebezpe
čím obrovských zásob n^kleáních zbraní, jejich neustáléUo rozši
řování na obou stranách a jejich pronikáni do jiných zemí. Někdy,
i když ne vždy, se tato hnuti vyhýbají omylu jednostrannosti a vo
lají po omezení nukleárních zbrani na obou stranách, nejen na Zá
padě. Naneštěstí politický efekt jejich nátlaku může být jenom jednostr^^anný protože podobná hnutí v sovětském bloku jsou důsledně
potlačována. V době, ^kdy desetitisiee demonstrovaly v městech zá
padní EYropy, malá skupinka jedenácti bojovníků za mír v Moskvě hý
la okamžitě rozehnána stá"^ď bezpečností a jej:! ^V\Mcov4 byli uvěz
něni. Další dllkaz o tom, jak potlaěov^rf l.idských práv znemobnuje
boj za mír a odzbrojení. Kdo by mohl. na d^ruh' straně pochý^bovát o
tom, jak obrovský krok k
a nukletoí rovnováze hý byl učiněn,
kdyby Sovětský svaz pod svým novým vedením odvolal svá vojska z M
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g^mistanu a z Československa, propustil bojovníky zo lidská práve,
Sčaranského a Orlova, a nechal Polsko Polskem.
Uvažuje se o založeni katedry mírových studií na této univer
sitě, což by byl vskutku vjnikajicí čin. Taková studia by se muse
la zabývat nejen otázkou nukleórních zbraní, syrnptooem nemoci svě
ta, ele odstraněním války vůbec, jejími mnohými příčinami včetně e
konomických a sociálních faktorů a politické represe. Není to jen
věci studia, alc věcí vládních aktivit, které musí reagovat na ty
to problémy zdravým a uváženým způsobem. Není to však jenore věcí
vlád, ale životním zájmem každého cbčnna, který mu$í hledat ve svém
vědomí. a svědomí odpovědi na tyto naléhavé otázkya žádat oč. svých
vlád, ne západě i na východě, aby hledaly řešení. A to není jen úlo
hou specialistů na mezinárodní vztahy mezi v^ámi, ale úlohou vás
všech, nás všech, necht pracujeme a studujeme na kteréElkoliv poli.
A nakonec něco v iehčím tónu. Nedávno jsem v tokiu náhodou na
razil na středisko náboženské sekty Zdroj zázraků /Šinreyko/. lia t.abúli vyvěšené na budově byl popsán zázrak, který zacil jeden z čle
nů sekty, japonský student hudby, který v průběhu jedné přednášky
na tokijské universitě zafil., jak to nazval, zázrak rozpínání lebky.
Jeho pasivní mozkové b^^r se oživily, jak pocítil, a dokonce jeho
slepičí
a pokleslá ramena se rozšířila. Výsledkem pak bylo, že
jeho schopnóst hry na flétnu nesmirně vzrostla a "staly se mu mno
hem srozumitelnějšími nepochopitelné filosofické knihy." Dovolte,
abych vyjádřil naději, že i vy, potom, eo jste vyslechli mnohé pfed^
nášky na této universitě, j3te pocítili podobné rozšířeni svých
lebek a jste tak lépe připraveni na setkání s nebezpečími a výzva
mi světa, ve kterém žijeme.

hrud
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.Republika

Dubrovník

/Obrázky z cest/

/ V. /

i.dyf rozkvitá ro2o'Vý akát poč viií Kinčctou. .r. bílé
cv.íjí l"i&d branou hl.4?..v\l f;v. Vleha. patrona, cubrovnickébo. z&prr-tH
:.:e iiroká ulic* ^tradona pI"eudy ličatvaJ lezele "Vl»je prapor vt..ré ha.gguE">y •sd zoc'hou Crlu.tio-vou přeci hla^. J ehráoere: rwd ,o"VáiRu."fli v přetlliltEt! JUb?'C:VllÍkw jiné prapory
vli.ií- i"lt'.t tt pfi
r-tátr.L^ rvátku S.oc1al1ttickí focifcr.atiV?.ii repu.bli.ky .ÍUfMlévir.
5lanii bývalé kup&cáá republika l-'\J.brovnik, f. rfčhf.niýji
ť-tevitclek^i parnétka\2.1 a ee Fubtr-opiekou verstli.cí. t^Hi!.zÝ"í^i také
chcnatr.kjmi •théun1„ d Cl!ky' r"Vé- álothé hii:--tor11 / s&číná \ li.
ztoletW/ Dotio xspoleča.iho 1 a e«rkým král.ovf!tTÍm. iQpťíklad r
republikou fábor: bubmuiěeaé vedli ro-mfi "Válku • c!e.fem ZikQUBdea
du letech 14C) -14CS/ ,ale protole piilloval ťlouho.mě.tli pNvádft reálnou politiku -Yýhoůí 11polupricg f1 rú.rr. - nepřija
li 1:1c^ od Zikaniada erb 3ako republ.ika tábor /ta 18. lir.tof^du
14}6,kcty klef!ci aás-tape1 obce tábenké pfijůl Zik^rndův msjer-tát
pod ale.tou pelletU, al« 1,ta lef 1415 pttvzůi cť. nčj oe:trevy Lr2Č.
tvar a lorčulv, která pro nf TybojCTal Zik^^c vít?mou "Válkou e.
l,uuitka!Jli. Xupecká Npublika lrobrcvník pak jel:tř lenal)imi aínkals
od bosenská !lr<cbty v rec^ l4i7 rou.ssáhlá úe1 a pannou hranici,
k tElrá vydrlela mnohi ctóeU. /lupecká rvpoblika i,bo:r &i f"tfl1& oc
li.kmunda 2!il,C, kcp ^roll, upsuýcb jill u 1t.&ývt’n kláltera. v l..ouňovicíeb a1ta\t4 Tjhof!u, le konlelé^ ktf!ré c!t$f su.flbo jeho ouřtCnlci
• nati:tou-pí ouřad 'b(!B pl; cen! tf9x obyčf jných./
A pochopi telnř, 1 11 teránúch *oi1V1r-lof t! jť :nehc; roťiitl ^aéuličopo & Vcjnovičcvc, P- mchutnývi hrsdbs:i:..1 a i,& rtcirou
ba!tou Kula Mhěeta, má a dob t"Vé ,-lávy ntýva p2trici3d.;é palice,
•l^ 1 llieri^d hittorll boén.o\t ueeeaiiatví Slcvmůi GucUiřť.v
epoa •Oraaa^ • iůn^^Tflk4 Uilo ro^eeafßlhc etylu, kclovAl J t& v
opir^cb, protole aepublilca Dabrc^ik lleachlci. Tydsti JHjlrpĚín
ťíla rftbo ob!^a Udrea. leacťbla "V^iktii jak' ftřz-tí^ fe ltepubll^
la e.tkor.lneuaká arpoa t p^^ich d"Vae»t.1 letech uaolaoval" bárníldu1 "Vydat
dála ylastúím ^úkladem - bfl.a to pfece Ja velton^
sost bodM ll. etol^til Wky jl •eads« i!ť.t t opizech
íílcttakOYáho lakuba, ^^la a 4all!Cb a dallích al po konec let třicátých.
iak u! to optsoTmd v lených zf^!! natrvalo nastalo • . •

ť let.nu 1*j)4 pneldentu repu'bllki 2,0. Mae:1rykOYl pile
čEtrký báaník éopis tle nínkou o D1ťbl'OW1!kui "k lale
a aa
Vati r.!lu ěsstřji 1.1lottt!vT.!im mi.i cYatou, ale aa ttl úyi,1 ndl!
re za Vás 1 mc-ji přátelé, i ty ^at4 řebolAioe y 1..'ubroft!ku!ku kde
nedleas lé?U v, pl!oe. OS.choi ti, kdcl allujť —$• d..0.o,
sllují 1 Vá,;, r.::rAe :prt!GÍdente." 'fo je zhh.raba jádro oe1,11o dopir.u,
«1 e j sk t!i Jakub Diti=l lé f 11 pl!ca v Dol'Jro-q!kll? Ve • !11.dpt3 !ob"lllU^
eim o tom p!le: flJ)e l"O&pak\ jsme při!el 34, kdyl i1ta u:TidU tu
y&cb'tu. »yl® to vftší loaka ehora 1 se tl^rek oMťntó. A t.it J,&ko
ciMndtá boud.ř bc« okea. P^m CC\u'tel Glider mn-e Tycvd..&, a'bych
t® vrtoupil, altl upor:-on1ila we, !e ce domitf lez* po ětytecb a
la 3e to 3el\ tik :Phmi pro ttve, ačkoli • 11o11si 1 tH le by n
ve!l.1. J4 vyleal Ae pftč, t,0 e:uc.u, raibo\ yaehta a^Qa alJJao -.od^
aa bfehu, ale do'fnltf l^^ nevlesl, ru. la 111 W ete.li. 1^£ U.i- '
tel Cl.^aer Tafila obld, tek ve^ra, jak -to 4^111i kořo^fldel.^^byla
aae'uoJetud, ale bylo jí borko, ^&' to f-1a a Ofllulla •, le ••
tiYl,k4 a r:Tl6kla e^ po ple do ilda & 11!ialYll te, U^aala ee ....
j^rt.11 ni to nevadť. Já !kuu,' le ••• tak ft4 ^'aych Jť byl JOr:ndlllt .
aby- toho TdW ue^obala, le J^^ nfoo n& nb jřl^eel • ••—•• ale
ona T&Mla, •to3ťe tu jako •••• X.in,, ••
afjů& Mw^lalaa
ph!la 1idno a4.e, ni
••bylo tek >sorke, pnto jaa 1'o1,r na^—
4&1 a l"Oahlílel Je^ •• po celu okolť, po ut1. po 1:leh horcloh
ud n!m, po 'tt-cb. r.tromectt. re a«bl a
!•• aku11,laat11 na111
tl.'lli obllhmy a t tom aofekéa p!rk\l najd\l nl,oko11 n.Jlíčku^"''*'ho
!bekit. les-patřll jtl^ IŮc ^takov4bo, l^ema! Jaaa ». dlYll.
hstel Glarner dala 111 k obletu, co pfe4e aou na h^^ra
Uftřlla, tel ^anbory a.a ol^ji • Tafeou lebed11. Ptala ••
1 rmt- to eetutnl. 14. flcuflcu h ano.
l.
r^ana aůt^ je.a poto: také poaael, byl to fflladf,sUa'1,
veltfi tl-epspeUcký aul, byl KfHAtc a Jltltli arijec a pfeaýtflel
o
ta, jak tl ťva lité t:o potkali at jek me mohlo aiát, ho j^dou aa
ttakové yachtf pri„i r;polu. l'ol ^u'h'l 01^1-er i^ aepoi o 10 let
r;bri! ael Walte?^ y l>abrorau1k1& al fekli1 le £• to lido"tkaa • ae111a, pna ul to hkll. J^ to na 111 YltJ.t, • já
—— ^^111
a 3ebo 4ft1 ricl.

-tok'

^••'•r-t-

jr:^

lfn!m, jek dlouho tlla pu! Cl.lner t t?ch-to koafta4eaa.
ale kdyl tak &la 1;e mnou, t kaldl 1111111 • :1a alkcho d6111m£ aaámého, • n&terfch dTaM nebo oketu aa al -tolali aebo ltlTlli,uebo
oas
do tl^horýoh okea • dTef{ Tolel.a llebo k^ela.A • nlk-toted
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'111cJ. ana tčeh rafalých doal • Hc1! 1 vic, e.le j,i&n! Gustel Glbmer J1e11
•Jícho! ofe^atůó Du.broTnÍku a Jeho okGl!, tkie
není di'YU-1 le Je^ ji pozrml 1 já. S tím :ejieh „í§řOrV6meck:ým
pas^ 11lco byl.o, aebo\ ue ládala; «.bych v t4 •ál^l-1tor-t1 proillu•ll •
ůe potom
—ho eeno, lak ul vita •
. V Ule dobl o piU Íiódbách rino, kdyI lEem ttkclytoval
^rl!jffak^ra ANlldclctap
lYň1l ^^ifovl, «tratil ffE m.1
paa, ad" ápl^můk a 11 n.1D1 P.J.cel.a 1 ii b?'i tvg a p«Bii«..ke ne
vf^.1 posleddml dnáry. Abych se éoetal te: hti\: ťo::1C nUt rtcraw.
k tose mil dopo^hla f!vetá Anefka teakiá s s.oje bát'aiek4 tli^&.!-’ode&f-ení padlo &• do^cího duhu. byl tf1 cui o hl&ťu zttvfen na
pol1oc*3^IWI kk=1ad11tT! • bit^ •b ^pro neťoll!''ktek 4fucd jej propuřtUJ.. Cn to aeůradl, já t£»^ kdo Jlaě to Ukraél, ale kdybych
to fekle n0oijhoj^^ hraa Sestra Ga.bldaa. p^rfhtolal^ "SalYaton • neg^X1k4M don, 'by •• i.u pfed l4Mea pokfif.ovala.o».a
2^ jaho tltl ... po^U •• on1iaJ^ •
a kaj e. 0é TtdJJ! a
phnfff.at ♦ p:ra..-.. ldoCIJi Íllho pa jia delik4taf a aoudh
•'-Jll i
AGUuioví. ^^' ul proto. I« se al C4T=I eYfft1&, le
Jd
& Lappad ^pcelouri„^ ta.oYtk
l>jl dát U7I •• 'Yle^ekatl l}':!aa ^edOj^da koaU t -Xnat^f
JlabraYil' •
ti!^, j4 Tlf.ta, le fee Guatel Gl^raer je

hl.#

n,t

Co •• ••

tofe.. • geae.^rilll! •ekra^^hou o^brúoe l&drldu P.i&Jy, ?U1t le je
to ••• l'JoloN^ i«3-'1 podobiznu Je^ Tldn a o aúl byy.mus aád!ea{ a 00417 pll7 ^®fatkl I.lton7. la
Dolorea,ailujl
ot1Yah11, mllUJl ...dl^X. D •lled^wi v Mi yaohlf, ul Sek4 118d
CElaTOUI ... e.Ueddou a&d Ci;laY0111"
Jakueed.!ící
pfídl aoft1k' jachh, iu,Cotvn4 lla
&^emi - to odpoTÍd! llt.i^raX ekutečnotttis jeho Šlépl3e _j,cu bJtaiekýa
tora plvo^ía mayelv. - al-mannch - m!tto, kde
poklekají Tell>l.e'841. 8poje..á • ^riTb!a, , •• 1w aa takOT4&
atatf ,edtl •
to ÁroTd 1 kůad4f - Cobovjch »ut1 syall* 'Ylů • p^rab na.^u 11,,1,t • ron 1917 a pak n m,
• rolna 19,1
fl])prodllkoe ex 11bria Jrtuba Deml.a& • p^rab mas
ku
to JeltI aohki ,aUta po4 ^^jal plaobtdi, t ex 11br1e a
dne^t let po^_. je to •I r,-Mře^ lolu ho.. "•••l^ e po^tato^
ado^mta aa roabouř^J^ aofi.C lld'1.o..mch. apoJentcll e boah 1. a
ne3ea aofekf9t. a aejea aa pobfell ^Dalaiole. p!?^ Deal ▼ t"Oee 19,9

"na

alei,1etj

j^

'"°^
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ve šl,pijíeh přít:n»^l fUlna:n,ých •Pro! byebom 13e net11U.1* ,

•ieirt noru na raírtf

„ pi'0'to aeletrtu3^^

nabo\ doba

3® ^rte.lnč vát.ni.
'i® Aáévof! Kaktorakébo paléog, y Dubrovníku na3clete
pom^k Miha Pračata a o ^sto vlaatmel .Dabroffi1!u1.t vyp:ravora^
li mnf ta-11 toto: Dyl to bohntý kupec a ifobAte't'ňí jeho scoě.ÍTůo
" mnoletvi obchoťníeh lo(tx a :boti. Byl pak H1b0 .Praoat ••l'Ylti:ím boMč65 fvobodniho ařet.a ^brovn!ka gi jeho lt'df briadily
vfe-6hr.s sete uvité,. Ale. boba.tetY! na TGd?, bohststYÍ ne,J1t!téj

et.&lc rte, Is je-écnkrát, txť'tott : Crientu, za vel1k6 boule viech^
ny locU: ž-"iiha ťrac&t& ctreakotaly.
Mllho PtAcat byl silloonáf

1 vy«taYn al lci!an-o Ji.ně. Kot-e pohltllo 1 tito nov, lodi 1 •
Búkla4&a, 1\defila. 1 ,&kárzi ,1n4. ltriee • • knílete Pračata •• &lt!l

chuG...^ který Jako jin! cbů.ť lldj IPed,Tal Da kaa^m.4 lavlol^prad
dYorea% 'tfigknž coblíl^j^ na Dóm l'e11ke Ooep7 1 aa ■raba elY-kt
holubet kteft •• eWleli aa klobaaky, aa raJDna a aa no^ pttohoa{c:h olsU.cd, baaat&razUých • l\utafcll. Miho .PPraoat T^apoablal

'bfval.6 iwI a1,Y7 a aocl, Jr,ted praa^Ala a Yalltfbo bchataní a
l\utea 311 nebyl. Ul ho nebavilo ied4áYa11 Y^ak1l a JliTati .. aa
noh a_ pes'trf 11vot ^Ahfeti^ a uohyloYal ea fovaltf na a..t\ftfí
Pektonltlbo pal4ee, (to 011, kTa^^^tu,,, kd^ bylo ao^& oMi-.Ov^U

se arehlte:ktoaickéúnl 6!lu )11ohlula ltat13n-lč^ a O!'Tlh1ho
a tam aekofe^ nad touto a^aicf ar-tJ.1Crov6 krlei Jllnf,

Mlhavý

n^emlcuta^I, ayt.f a af-ete.lnl: modr4 nebe. J^al4, pni4kd.
bo
ra a bťlf mofakl racek acbo honlc:t orel, toi Y,rlj- 3ed.tn, ^&17 na
aa11rev4a obran v plettlifnfa reci Naůle^dleíhO jrol!tol'II
bcfe aad tr!k.ou a smutnou blsTOu pQ'trlcla Miha. Prac.ata. Ale Miho
Pracat g1c ul ne'V1<Hl ze Třech trch :en • 1trig. Jehn oěi Jako car.áěen4 netífat- t:!růy y j^u> J^diht aí!Jto. Ala a\ síral:r ťc.l!
Qaebo ro'Ylil Tpřa4., ty of1 ec ner^tkdYaly £• a.em1, ty oai dotýkal:,

ee utttrdal a. adalaka a t.aJal ýkcoa sttraeeaého Itlett.

A co t^ Janou Miho Pnoat J^o eoeha llleei pled ••be,
sp dl& l^ltlrka a ýkohcho a aohll'tllfch sloullp6 a po^l!"t4111. Spadl.a
Jako • aebe, pleskla ••bou o ••• Mlho Pn.oa, to ely§el,
•• y to afeto a vldt, le J.ltirka 1^^c uohona aa tea elowp,a kter,l!lo epadla. L...^ le... a -poalTa.41 ih... '.Pf!lil aedoQ.aYl, :ry^Qe
a ahurta, pod4 aan jul ••• ile alo •I • toho J.\e4flal, le ea udeří

la, ao,... aagt11puJ^ l'TO\l o...tu A tak pai, a Tyl'ú a T)'16d a
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pa44, al pfece j^n •• Jí podefilo vyliati do hlaTlce gloupu. kde
d "' hrdsdo.
V Mihu PraoalOTl probudil ee flovfk. procl tl kn!leH „A já le

ám bit m,n1 nal tento 1>laa? On se nevsdári

&

já ee mám vadát ?

Zffbl &noft, aa&U od rybá!sk4 bártty • o4 r&l\lého člunu a pn.coval a pr&conl a
pfiěiněnim, nou odnliou aaee ee vyh'ihl na
nejvy!lí
•vfch ne.CUj! a nabyl jmfn! mnohem T!tfiho nelli
kdy phdt!m. A kdyl ee au aaee a jettf víca obdlvcvnll jeho pMtel4.
fikáni jim tichf^ átn1fvea: 91 Mohutuí u Jenom s éiřeP
la lln4m tllÍcti tlchto nrv. tliplJí Deml IrorJcky volá: ttJlch,
hnití a enfní je
,shstnfJ'9 ' to v t4to nouvieloetl: "!ovid&la
3^dna dívenka, kdyl ee jí. ot^e pt&l, co by CUlal.a, kdyby Yidlla
pr,o^d, enutečú Oněem l'áuf i •f, bych
sni en.11.a... • Ach,
hniU a aWÍ 3e
alaatn, ••• P
tolik leklll:t Deal. ^Ut1 a elal
tekl pfa^nqa osuleúas fr/ltrit-

km

k,bo?/ období

np,tblikyt

lnt Staaialan le4m&O't'1 do

Deptal 19'9 Ypln3^ De»1

•S Mho oěiatoa^ tuto cl-411cac1a

•Ste.ntalaTe hdú^hll ukonec Yil! et &lnik bno^ avfho u^trpem.
Je to e.i1 p^nú cdkea
••■I."
A Ílohu^d «• , e^.. • •••, 31BI •• elon^kého rohu, noTltukf
epteontel-^^.Andre llatoUT el poM.t^ Vi°'tfcJ& let posn,a.11e8'n 4o
eY4ho Mpi^^hu& •íolcho.,- jmw ule Jediú. aa41Je. Co byclaoa •i bea
nich pofel17 A o dncel let posd131 t rohu 1950, kona.i ni dplnky
posMnís 1 •Q^huo
aola4 - • rlec^w •• po^daM,
ale b sae,nt duh do U4l?S^j«^ cpleonntelf 114f,n1'štf • Sl.oYnd.,kafí
1 atTldo^mky Ylffft po celt 1lTot a1e1jrů kMl? I ®..í 8^m a k^la41ftf
Bad l>llb^^^ikea e:rp a kletlTo Yl.aje i1 hesdb Itjfleet letslalmb
Del>ul,b4^^, eldlnl t atbro^^hu •11.^edtfa/r roee 1917 podepři
lcvftnoyt fairest čeeltýeh ll})1ir.cvcte1A o ěeakf l)OllUce.Bylo to nutné:
o rek poadl31,T kvitnu 1918 byl 4ubrovn1ckf "bárnik Vo3noYlČ, kter4l:lo
b!ti spieoYatel, do Prahy po^all,pol1eejal • C.ch ^^orčaen - 1 Č-•kt^l polieej^nial 4btoJúk,'. Ale mohl Deal diky 11tuql1,alovlen6 •
1-a)ron^ilnl pochopit to, pro! po aoct^laUcké JucoeláTlI poši^^ri
eoc1&11etlclt4 Ceakoelohuneko ocl poloT^iDJ Ityfidtfch let? A praß IRl4e
•ít l'lt44 T1-jka Áa4
•prosto n1'i^d odetiiu b ao^d U
c{Ut 1 • ohuhudlIT h,
t ^bro^^hu hula^ dnee popfít t.a OTltltú nltoYf f^...la, le upravte Tžeo^^ alo^annké ná.rodJ liji pod
pt-11 a kl.&4lTmii 1 tea hulhunli Dárddek Lulicktc!l S^& Itje • ao^^U„
en c^!lrinla4^ etttal, &!• • roce 1983 procítí
turista t lltblm,T^
níku anow • J^iuk ^Jleml.ty dpik Te llfpl3feh s 6.X.l9J6a •Nadiik te.M

"to

je Jugoelari.^ a nadfje Juiosl&Tie je po,ugoeláY!tiná Ce-ch1e •••"
bltskoetl It411^ F- •'-pádní clvillsece gtává ee Iubrcvník od XYI. Tiku stfediskts rene&aněn! kul tu.I epos e dnma dibronickfch báeníkti dosahuje v té Cobf nevidanf umcleck,
e duchoYrú hloubky. Mtmět:'tič, l>rliČ,TunCuliě, PalmoUč, Eunič o Dortli! jfiou Wenťci-knfif, ě1 odchonnci jezui tl ktef:! se nr:.konoe uuě! ra1Ee-t: Yělchni ti jaenonní se odvTr1;.cel1 od
fy literární souvlaloatlt

eyých uefleckfeh prací s opcvrlenim, kdyl doaruU &ftlej5ího vrku,
ano ničili Je 1 ohnim. Pf€č em:rt! vlnonll te pfedrvfím, po lé.te,
apn.covSn! témz.t s Fícm& a zanedWnll národn.! liTct; Vmi to sloYy

3•

motno shrnout 1 posdní r.;táf.í Jakuba Lemle. !Tl:ilt* v letech pe-

deeátýcb^^ A ani v Cechách nebyl «■'-•••• I to Je nu tni mít
Stejně jsko tu naději - o 11eadY1al.oeU ..
/trpasličí Dubroník e c!eafea fi!^

m

pe.aěti •••

ronifho a ro^vnta

^a4

l^iknndea/. lti tělce Tybo3oftnou tn.41c1 svsnje J11goahYie y koicl n. atoiktis na 3@kcna
tred.icl pfilWntch Tib.od /Tldy aa úč^t Tl&eW seaf/ nannje
d.aein!
1

Cssa

Jakub .Deal. ve atejn4^ dopise. • nlhol !• c1t4ti - ^la413^ Cechl
je JuaoalaTie ••• " - pod,Tá i sal!nT;f Jtlíl ke rr4n Ulus je l'p^
pút o klíei k dílu Jakuba .Della nel k díle repbl1k7 teakoaloTen.ak,
- úaleduje citát •• •MfpljP• jejl ra4131 uTedu Tlaetilimi aloYy.
/Deů ae t něa smlmije 1 o ^roekfa a to raad by ul bylo
CealtoaloTnekii 1SS, pf!li!llS-m pokoulená ondu - citont a citont./ Ipft
k tomu klíči /kováfsk.4.mu/s Deml Yyrtltluj^ I^ o4 •l'-d.i •I vi!mal
koYářa^ lak do ohně vidy c^tou vodu, kdyl cbtlli enfšit lú A
obdobně Deml do plápolu Těc! fi^tfch /1 eakrihíoh/ $• pokoul\en stfiknout aspoň slinUt ale to pro ten Titl! Ur! /T
í 11 koriffe byl 1 'fGM/
K novému roku 1942 vycMs! knileaka,kdu cb^rá&ck proti titulu re

„

uěe'-

produkuje originál Mo,dony hsoYsktS. titul zn!: "K mrozen! Pa^^ Marie.
lapeal Jakub
knčz o!rkTe f!mekokatollckj." •& 11ttrllně ěetttt§ je
pak tato dO.le!itá Tita splgo-rntele .c MoraY7i •nikdo není s tohoto
nětla 17louěen, nikomu n@bylo odephno, nikdo neauá Ttal.u"7, ^&do

^

nndle f!c1: J' aa to uaohul9 /Nillocho4eai 3^n t to :rooe 1942
llmo1 popreY111 Č1 ji^& slIkYldonll aea!i d^tup leskfcb knělí a
spleovetellj odneeli EY43 kfll 111.&y do
••• /
SvfUo a Ur - j&k to 3d^ k eobl I A nejn t roa^Üenla .DebroT^IÚn,
kdyl nad. ním elunce tfeltl ••• Y •l&poaerntfa nlUi" Jakuba Demla
to Tjhni / srdce / pf!tlO cťt!ae - úůryTeks - •Pan^ Bohual.&Te PtáČN,
j, bych k vú ••skoail e letedla, a to letadlo
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auaelo

st.r^^I)t v fasoöTí u Ktio &.©wa. att r Ueš^ -'i bH !<&?• o k tcri
b7ch V6':!t ťovcfll as.ps.at
h l:y
jtbo U'"rdH>u hdJ C^^>
•áfi Jasyka
aep'Mlelddho. ?enfvadlž :Uá.ra lup.tr.U - v:ttfé? a
ponivatJ
of.t ••• I(;! tc lle:$ui-o-.. jl! IsoU dar. Jei!ifii, el.ltuj
•• a&4 t.'iOu b!l:!ou. &^ch eopovldll. »e! odlet! *&, aff'Oplt.=. a
po^^ t.o "f'kelf.no nht>f! • meci :hl%l
d"l!-át,- v kott.N t.t ho
llej!t!lnl31io 1.-Wwm ,ujtou llil.lt ^&^^ta!á ...la.. tc Je&t
:!DQJe a.
lllo, aeb jrs-rne- bá..rn!c-i.• KobejU ..•• Já aolk kC!á.cerwj1. ••! i'e-Yla I.^:rtli^& nwťila 5$^ a.v^a.f.o'va-t ovllvoce,n • h by
to bil.a ehtlla, ů© lá jw
o^od^^i lí fe mc^ruĎ.kj- q tŇ&Jli,\! a h-ertky ft
nl.kay aaUs-tdl.lj-. 4 vtte. čím tof i'«-:vl& 1 vťlJ.
C'0'1i ••Uce pf-esa? ro^--.áv'IQJ.a tyto
lore^^tfoh 1.1 twlir.
Matko ael^eadalJltl &atko ••iUatltl $a^& t.®3!1rttrto£j!tlf ju]ku
-t^ü.od'4. to^tbů1-tt6 • e$hut:fí
•iodchlso ^sJkfl tpliv'^ od té GObi
to\11^ oo n
kla#1—4 tllclog11Ji u'bo\ pheal od t4 4o-l>),'
" oddoadun..,
n "TOll mll^^n* ^haeovai :alod^eo • ťf,vkou a pt1 • tM St •hptalť
'f7 ^•te dj ide411 Caa u
... —•
...» yj n^^odJ »,,la —
Odb,ra1A aij^._ ta Untzinaot1 &▼£•• •••
a
i

•to

«aff<7 4ood«ČOT.i. se
U. llán^J17
Wffllíci 3^* aa
ale» k4fl jee ee vdolky llffollcy ^.at1Mll ^tfe.1

ldflt.^

1'to póse^

T.r<i—4 vlsetofflb ntitlad^ r. 19}4. 1>0 ltoaftfte,k..el "'op^v^éra
eta,3.c1 " atalo ul zi&oll,rát 1 • n^&$^.kou 'Ce^orfOTeauikotu •My po .1^j!
se
A

/to

aa n„t.l^ loU. obj^^... 3^Jf o^^v^' ^^^^»•^Qada v^^^^^»
a. Shall • •^^^nut. r;,'ltlrr"
rllJ111 p.:re
Umra
:m1.f'.trav&krth li^réf
)IOg—-11ť - j»O ro-^spál^eů hrad'by
bbl'ovn!ku»po^kz-:" přwlt rcasre.i-e,,-'JI,(; ^k protlé2:I v„muiri
lit.ralndí, •Jleckl • ťu^^val tTer\'ll'J ^ttúae t.e volky ae.-..olky
&MOt fe.-.job .UeG.U /A »ad to^ lť@^c kkcm-d^ 1 aO oo^ra^l p^^

atfedůf/

e-e •utale aficlT 4
Jtóll ..lo^...iU
Wmfcl. «lle.se^íod 2>amfttk^v.
▼$• aa io 04poTU4i
llw't^^ 14«41.y ^Mo. kt.M U.;Jť • U^had • 14-'1ů^ J..011 lacto ani!,
••• 14^&7
nJQbl.il)Q'. i^to
1:,, a
wWU • aa.l>yly
plue^^rfoh »•Iri! A Ohnici*
kleli •ri 14My bodají • 4o'bl n^vl^B 1 úpa<flm ^^•bllk^llůoaac
nj,a ll,rota9 ^yl ho ^wviraJt. 8Yldčt o ponlnhoěaéa fO)lo^tu
Nf .’kfc-h p:-ew^.h «i:.l^U dlrtáví k«10Ucká církev
ryat'4mim,
kteij l^ chrúfn ^* b&uút,r - a to n^sU^it

„
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Sya^Ua, ^^kaia.t hopIl&7 Uwta - aan n1a4 ^ato t:}'1>tóa Nt 11yi;-H Jů.ltIlb »eeml, kdyl ^lffád.ll do lnk4 literáta^ pfíblh
dubro-m.1ckéb0 kapce Miha Praoata'f livo^-.1 pftbih ekutefného horní
ka livota Ilaaur-i WHc p:rcbíiba.t v p^tósiD{ch ^^^^yjch, J1°6.le T
11m 3 ft o proaaiuké
se da^ aa de, el.^1 •1eb.11^d %•
3^©,a a dele t • A o to11 Wenid. YMi • U &111 by Yfdlt
cn • • •
• Jehol alatektýcll. odffh aabJ"l elOTae.elcj llvel
pftrvru1y •• a tejaf době^ jako 'V l^ukýóh alstecll /p^mí pil^ XV. etoletí/, byl od gyéru) »al&f.^eú bdtou latol1ck4 c!rkfl /arauvcu pf1
pchledu s dáiky a aedobytnou mblí&ka pl'O obft rcratrr/• • to je ekateč:icflt b.oent bl.ea!kdi poesie je 1 Jisteh, h lfi ac,. aepa^aém ,»_
!Ú r.T!tt /ho\ by te byl bn,,b av. Fetotra/ waír^t pro het a pfl^tu 61
aaohwat IlYOtl /O^^^mli pfl a^^ka a .lal.e •• llil. C?tol«ti oóOlal
l>ab.rorull h^^ta ste,n& p^kv&plYl j^o
sW-ell. X'Vll. pfelU^11Di1a^4
£—«k4hct - kataetuetn^^^^l alllTOu

techy^ ••

jóo tfic^Ul.^'4 ^^ka
• r. 1661, a W^
'b«o. pro& pořH4 přlpoa^iaa jdallluta TltW &bi obbyrateletn ^•foh
.-iId byla po •^^et.i sep&^^ pro^hoeitsWÍ, aa 'YI^^S ^^i kol^
Z.l>rovaika bylo •lo^^—' ©'^'b7'ht,1e^ro ^sapG,.eo Idaja, ypro ho^a^d^
v adera atoleit l^ t.o ••• 11Tet
^"1.aJkC'll eod^,h^llG,«l
Wmťcl • kalit
"'' 9Mon'ta1 "
• 4Ů^1V

X
hohl^edll aa
^.ilb-1 ..-e njo.^llfpJJlch
oiteňUJ^ .Di-1. J^edtaou foto^^m • tohoto alnta - sdaelc hbo^W
f!eetry
n^č^i*^© Coden •aely,:iton.\
t ^ún!! alov^*'M kluka. Co t1e Na1k ayelalt
Si uMo 11TÍ felU ^bhntcl • ^idtfch l^t /kteM o^^
""13! £t«rn^4fe 1 ••"• po pllee etoleti, al •• w zata3uje dech l^&
pfi ponchn! d.o h1vb1ll, a ••len mof-tkjcb^ a nejen poe&J.e/• Jaku'b ^^.
FrsJ1tiiick lis.lae;, V1at11m!r !lolan, Jan Z^a.hradA!Bekt Jocef .P.;live.o, Ja^
roela^ ^.D.&rycm. Jaa tep a JS..! - sachoral.1 ee ka ^ke.ac1 pY4bo ilw»ta
,aks1 n^1"tal„ ae5e^7 a a • obo bod. al - sloYO •• pro a.I
••F-1.0 •
le Ity ut.BtoYala pfťho^n elffaatteh
pf^ hory
• doly,pre^«U ^etí a b^i-aloe ^n^tnkjl ^ffPlilblikT Ju ho "Ja-aovall ti dwat 4^Vo^.UU poe11? Jak
•<^taft poed.e? Ta, oo
Id • dileT Po kolika a-1.túoh lae llet nhd^hkn J-ieea ti-1,aeho Apckal.^ro • ol!^Xft la^&d le1Q'la 11l t ^boú^růl poeall llyll^a,
ho <1o11.še.k obřtova, kn^ odho aavdtlt 11nt 1 artri důl?
i kt1,bychoris mlu^Qi jea o aalihIdi a._11 poJl16dOut •• f^aecvekou Jllodooau,
abycho!I • Id ecí^^t alovanskf jih. •• T— od tůc.a 3^mIlt! ••• Pod

„
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dF.ftnýe-. jhert ••• I slovo má e;vé nt: s^^-2enuttlaé bai-ryl Zvláš tftkdyl
se ..;lovo stává sapomenutýrn cvlitle-lř. v Eilova..1trkých &emíeh ....
!e-n ěe:..ký 'eárnik, ktert al. cpakov-.f lir 11 y Dubrovníku plíce
/ aby to ktih vydáveých Tliurtniffi nallladem mobl -,k.l,d&t vlastnd d.eoh/ •
ten -pfedovli^ tu vlitu: "taóije Ceebfi Je Jur,oc,;lsvie a uad^je Suge8lo1e
je- pejugoelávfetí."1"é čechie•• ,."- nasyrlel mi1 tak ^11t1cky,jxur.o spífi*
ve ssyslu j 1 h n u t !, tildy haut!.kdy sjihlá Sl4vie pfekon'1 hralce
'Vieeh mAlýob pcli^tářl!}(ýoh repu.bl.ik.,taie i 0'ech1e na rebe 'Vcm'lo 3h0
TnjJe€!h-no králo"\itťh!.... /nejmenoval.^ ee t;ak čátt Jutonlsvie kQl^
^brovniku n .Drdova. l1vota7/ 2:r.ojjec.iné krilovrhís politika
ele poezie - to n^í hr& ne 1:,lov-y .... a»1 tta tfieet rtříbrnýd ••• Ale
égkcu hrniůctru r.:o dCutačuých krajin 1'rolle<ibého k^lovnn! - ja •••
lepubl1k1. Dubrovn!k, ta býTal.s. ttůovou úakou brankou l>lo'Vuaýcb
úrod! jiba k eápadú elvlllsa.cl.
^republika /1 e é.Ílem JaakUb&
^sla/ je Vlonu ,:tile e^ mtv.j!cf b^raůcll /pro bchoslováky • jak
lan ubitá/ k téh ciTÍliaacl. aowtxxwps^^^' Ata ^^^a anr^e,
vťo a Tice, ^aa.rlst4
/^tki trny jso11 1 raketi/ • a
rl.le •^k
le T!ce oví3t blan. 'Ylabfáho 14clava • felt1 Watel^ ti phet4vaj! piJát
pret:-1.deah republ^y a 1:4.pous
e1 3en •
l,Qgo11 1,11, pl.íc.t
V h.bron.^ra pPr/ apt^&lt rlaY!c1.^^n •• o
n ^STfoh llép^ ,
,teb ^dillJe Jaul, ^al..Je!\I ael vlaJt ^m •ll4plje:^ sa,lal Yyd.Ya.t,
bjy&l •• apfyb rl.ev&Ů.V roce 1.912 vydal, phklad SlaY!ka rva'4bo
yu.tury a 4opz«v&dil Je, ryja k.mmu^^^.V ah adůraĎuď českja Sln.nb, 1i 3.«dea katollek.j blekup dpaduí clTillsac^ pl-1rc^al. kf«-al.t.7 1l
aokol&o./Vbk Gbyvaklé yiecb
a rrepublik Slá,,.1. ••Joeu lr.lli
ůav!k7,j^alto up!ie solcoly - Tis 'byllay - n-1!efi-,.1./A katal.iekj
pfiron.al. Xrinton. &kna'fl4 auo lůo d^rodu pro /dravé púky/
ltdjI odmft&l! •• ne v&letu vr4t1t ee a Uedllout aa. vatalettou ^nku
ráea. J eii'tlile nic jic6ho, o kn&vé &$.SC J$ ir:nad pfll.itá ••• č!,a SIJOhut.nfJS! a •řtĚ! je ttäe, t!3Z ví.c tdt- »• In! ••• .Ue lcvcm, l.OYCea
l 11 Sklo j
1
tak Čtirkf bá&aik v roce 1912, jeltf pfed é'Yiaa /dYbrlt/ tTltovYjmi
ráilkn.1i a ja2ti p.hd U=, ael ttl 14?11 v l>v.b1'0'"1Íku pl!« /t bi\11
psji,.oi^- oh:r'Ů.t. •I tech liTOta a ae'^'b,dte anlraíP, tta v<nlitTdtf Uia^
. ť!okonl!wj!e! cbroaeaeek, eOo v • • 5 l 4 cd obitatoh tťlol-6, TYT'7611.
oei,tu yachtf ěetkf poesie, hkonea.é nnad. odavo\1 ••• literatura ••
Znal.es/ pro :al-3 etala. kusem knav4bo aaaa., Ye yI{ n.^^taonti
pMtlo •• livota • a crdc^ •••
/'f »1lbro-u.íka Tye.tsn.JÍ obdon t^aeoTřk.' Madoar. l!tě je u.chyoeMO
na pohled lebce t nánlii iatliiali, j ko poegie y drači m&tef'aáho ja&y.
k-e. • co je TlGk a tÚJ YňÚi barvy ttdumffi - oč.1tt:14 knet/ ...... Ietr.ltt/

raď
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Tucet říkanek

Jednostranně odzbrojit
hlásal :F'oot - byl krutě zbit
Taktika tu slyšet stejná
jak z Neville Chamberlaina

Je tělké d..isku.tovat
když tvým soupeřem je kat

Dlouho bádal ideolog
vydwna.l myšlenek sorok
zbrusu novou skoro co rok
Fo stu letech k poledni
objevil věc nevšední
že málem v^ymyslel prolog

Svobodně si létá ptáěek?
Opratě a zhasí.náček
dusítko na mluvítko
Je třeba ho z oblohy
přit^áhnouti na nohy
vžay! tady má krmítko

Některý den klesne tle.k
a mně je hned všelijak
netěší mě ani Valně
vy!ívat se sexuálně
Ney,im přesně na co ^hynu
na mor nebo na vzteklinu

Nevím jak se k tobě chovat
milovat či nemilovat
kdy! to tvoje srdce scestné
je pro mne i pro pocestné
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Vodecký ortel mě kruš:í
najisto že nemám duěi
!o mít psýchu
je jen k smíchu
Přitom bližší nežli bratr
každému je psychiatr

Týdně hr&ju nonejbal
abych ddy rozllejoai
I'eskovt.léi. mě mú pan!
hlue:né v Kloubech za loupání
stěžují si sousedi
ktef-í vedle apť za zel!

Nejraději ze zvyku
čtu .si černou kroniku
Bapadá mi záhada
kdo koho víc okrádá
01 jsme národ zJ.atn1'.ke
kdy! zlodě30.m taktak hoví
n^akrást lup stotis!cový

O významu £rt?jka
kdekdo hlučně hejká
Mé to jednu drobnou k^&u
Kwr. S€.s podčl Karle Vaň.1.ru?

£it jen moe a Iťldnou pt!zeň
to Je život pro vraha
plyne
toho ntr-ašná ž!zen
a zvýšená 06trEt.ha
Z:

Kdy.si sláv& velikáni
stoupávals do nebes
dnešní pán eotva je v .Pánu
ui neětěkne po něm pes

Karel Pecka
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Petr Kabeš

Te Tě!1tka, Tíš, te jaou míoty
nearozwsdtel.J1'. Já chvilemi nevím,
proč tam není něco jiného namísto
toho, co
je.
/přítel^qně prozntérka Jaroslave R./

e
nahoře bez

dele šef-ík
a

/epitaf'^ praeeox/
Pout.níae,
poa tdj aad
Ti,
ktelí ve tvých atopáeh půjdou,
tebe t rů ^^rmn.

b
Z Pale^rma do lenev •• Tyd.al IÚrevý pochod. Vzhledea k velkfí
Tzclilenoati ^tí ěút cesty t autobuaech.
/S^t.anice HTěsda 1 21.5.;
ia

myška leze s d^íry
ned, pokoj, al tam Tleze
b
Celá t.ato pi'edmluva je napsána toliko, avý volala, že tato kniha,
na neštěstí, m\že býti pochopena toliko li.dmi, ktef-í ai uchovali
dosti Yoli:11cb cbTil k ěil^^trl.
/St^^^ml: O Uace/
b
Termiti ve skupinách ae aUnjí peatupnl ^t4le pfátelltějiimi a
artinějš^i&i ale nejeT:! UdnQio aklonu ke k1aden:í yajee nebo k pá
řen:!; ^ato toho omezí aYdj pf-íjem Tody, hlidaji si rihu a miteebondrie ^ejicb létacích snld •• pf-edstihuji Te zvšOTúní metabolické
akt.ivit.y. Termiti ve ekupil1'ch ee uatan.enl dotýkají navzájea ty
kadly, co! je zřejmě úatřednía řídťcúa mec^mkazrn^ Být.i dotýkén,
t.o je, oč tu bf1 /fekl by Hamlet/, a je to důle!itijěi než dotýkati
se. Jakýkoli termit zbsveraj tykadel ee aru!e stát skupinovým termitem.
kCyf se ho druzí dost č&ato čotýkaj!.

4
V pQrecii izclcwni terrniti jaou docel.s jinou historii. Jak jo
jsou vzat i z náručí kolekt i TU i jak jen skoně 1 to dotýkání se riech
stran, stanou se agresivníw e podezřivaYýrni; sačneu nutkaTě pít
a přestanou ae cotýkat jeden druhého. Nikdy si dokence MTújem
ukousnou *i8tální konce svých tykadel, aby je to sbytednf neavádělo.
Rozmrzele se usszu.Jí 1 e eby udělali r. nouze ctnost, začínají a pf-!slrwným.i připravami na kladeni vajec a na potOBatvo. Zatimco mito^
cbondrie jejich létacích sva.16 se ocitají ve vjslu!b5.
/Lewis Thomas:
medúza a já/

BSunka,

b
Já žiji te!, řekl. Jako kdybych já mohla žít jindy.
/aYlvie P.ichterov4:
Rozptflen, podoby/

b
Též pase! tabulka mam^ ženu. a te prote, le ^ij^iú nejrdznjšl typy' písmen.

/A.r\^^dorea:
Súf 2.♦45/

A
Tet^^ kdyl nejsi.
fo
pokua jai.
b
ProS mul pf-i rozhovoru s ženou Tlely rozvaluje o rouabu? Těla,
hhladu, vášni?
/Iw Xotrli: OdcbJt and!lO/

b
Ředitel n.p. tfricla, aoudruh Kobylka, e tom flké: "Podprae^nlca,
to je někdy jen iz.al.ý kousek lai tky. kle za ním je shkryto hodni
préce, na které ee podílelo mnoho lidi.^
I••• / §vadlena uvolni p,tel opfenía o pobybllYou o^rku a prcndí
pracovní ^ony, kter4 mají takf rehbilitaěni Tý^znam. ffi atřihin!
pGu!i'Yá nO.!ek a tnronnou ^rukojetí, která vylučuje df'!Tljli blž!nl
Y.1ak;.Yt moaold.
/ •••/ O t«, jak tyto výrebky" nakupuji
, existuje mnoha rtipd,
ale naotn.4 podprse^nka je ^^obek polívajlcl Tel.kou rilneat. Je 4^
konce atrategickja zbolia. l obchodu •• Sovlt^^^ snza zauj^íá
leaté aiato na eez^^ strategického zboli amfilnitelného za nattu.
Víc o tom tí záatupoe PZO Tranaakta^ ing. Chlup.

/s ^úaltu na ^^pagaění

b
Jeltl pof,4 tu atojilt Proboha, Tželyt. ^úa tady na •tole rozp4lenou
lehliěku. Tvá Yoskoft kfidla.
/dylTÍe RichteroT,:
Rozptýlen.4 podoby/

Tčříťka 3

045
b
ayla to jedna z tich roTnostáf-ek, co trávi !iTot tím, fe myslí
na neromoat.1.
/Anartf Maurois: Ariel/

2i^wetenako-bollericka dcerka: tou!i nejen vlastnit. ale 1
vvlaatňovat.
e
Její slzy vakakoftly
ai na ai.
a
Křečová víla*

a
Katolička - ale jak nekřeetensky pikaná»
b
Xdyl j^ nel^atneJ alnlk ll.aatne.1, te Je \lplnl Jirá vic.
/JI./
b
Idyl -i' lnalq hlaq hla^ftll neai,Aim, tJ nikdy atrašnl řvou*

/B./
a
Res/al^mce«

b
Jlebyl Jttem ai jiat zdali Ja^ aaufel
ale atejnl na t.ea neUlelele
Jako • pooh44ee eetkala •• ^ueta •• aaaoteu
•lilka byli apolu a pak
ka^£ e4ůl.a do ••^m doaoft

a

Jlesl^uka in extreaie •
a
naheře be&
dole lef-!k

b
Ale Yen kcyf ee probil, tak na nij stejně Šakala smrt v toa
pavilcmu. A ócery sily kostry.
Ale to už jsem byl uae j4 •
"Za to I že jai zabil naši sestru,^ fekly - voni totil byly
talcoYý citliTI ty kostry - ji se jenes tbnal a v^tma hned upadle
jeana z nich. A ty zbývající ae kolea al aeakupily a tak divnl
na ml Jll.č ely.
Tak jaem stál Jako ^Z!lbalenej v tom jejich lll.l!en!, kterl Jako by
ae ke můé pohybovalo ě!m 441 blil...
Ty koatl'7 byly akovj neailoa^rdn:#. A veni al stejnft ubily, ty*
kostry. Tak jsem chtěl nf-ce rykflknout proti taoau al!ení. aspoň
Jedno slovo, a pf-eir.išlel Jse1t, že kdy! jedno slovo, tak že by to
alovo 2:Jle být livot. A pf'elyšlel jsem tahy, Jestl.l. Je lílám. nazvat
Sleěny Kostry, kdyi budu to ten život Udat.
Ale moh jae2 si klidni to všechno pf'emajlleni uA^&foit.
A Yod tý doby •• mi nic t.akovjho nezdálo^ takoY1ho krásnýbo.
/^Eugen H. • aedm l.et/

•ly^
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Cianův deník

V ťcbl,kdy Ni'.mci opl-t pfedvedli ula.tlé Evropě evtj nEChutnj5 timec
s Hitlerem /tentokrát s jeho údwjným 601 nazkovym dcr.íkm/, není
marné si pfipommout r.kutečný deník 1 talckého minii trs. z;hr.,.ničí
hr.-bl'te Ciane, který byl ns rozk;:s Muaaoliniho popraven pff.d čtyři
ceti lety /n&roé.il se pfesně třicet let po diktátorovi, v roce 19C)
a koncem dvacátých let ee o!f.nil
jeho dcerou l:dclcu/. Ve vtku ,,1et
se Ftf-l ne^laciěía cinietrea zahraničí It&lekého království
vrtoupU °tE;k na evropskou scénu - evými činy ovlivnil i osuc: českého ná
roda. 25. července 194, hrál wcoucí roli v puti pro ti Xussclinimu,
kdy! ul pfedtia prováděl poli tiku nťmecké fíěi nep:fáttlEkou. Výběr
sáau-11'd a jeho ceLik'O byl proTeden • Tfěe uvedl!ných hledisek:
/& 2. ledna 19,9/ "Nňj eopie liibbffitroFOVi brl sehvilen. f..ítra jej
odevzdám Attollcovi epolu e pokyny o tom^ co má tíci ll.,mcám, nlittě
o obchodn!ch stycích obou sem! • o Horn! Aditi. Bylo by d.obri proyéct
lltlerovu ayělenku &. evakuo'V&t Němce, ktef{ l!i přejí tento kra.J opus
tit. i'ele.tonoval Jeem Eibben'tropovl, abych sriu krátce omúil roebod
nut!. MluYÍH jeftlE g Jistým.i pot!lem1, nebct bylo špatné epojen! a
nemohli jsxe i.i toho mnoho fíci. Byl však epokojen a poUrc.il,le kon
cem afa!oe mt.le bjt vte připraveno a to 1 se strany Japoneka. Déle
rozhovor • Dllcem: nnfíc.:11 velT;tlanci Pignat1mu, aby ed?lil V"tikúiu,
!e je r. politikou Svatt stolice nerpokcjEn, o'bzvláětE pckué jc.e o hnu
tí Katolické akce. Wluvil rovně! o odporu kliělztva k pclitice osy ti k
raeovému zákonodratv!. ňecht si nedi:laj! llu,;e - moc knřtťtva je vel
ké., aT!ak vrtní je moc i:;Utu, obnlá!ti ritátu fašistického. Nechceme
konnikt, ev5ak jsme odhoclá.n.i počiporovAt politiku státu a t ts-kevém
-připsdě prcbUC:!t:o vfechnu :rpící protiklfjrikáln.! nenlviet ••• •
/s ,. ledna 193S/ "Jio;tcltý velvyslenec ci omá:nil ncdchá.zi.jící beckow ná.věttVU v Lerlině a po&dčjÉÍ návštěvu, kt€;rou má f,1bbontrop vykonet t i-olcku. 2o ue.n&.dn.Í moji návitěvu 'Ve Varšavl, která 1.=e má konat
v poitledrůíi týdnu mts!ce áora. !otoa u Wceho s tinnerický!: TelTye.laneem, jenl pfinesl sdtleni od hooeevelta a několik nk:ft'd o usaaent
lidt, pro nf I by podle preeiůenta Roceewelta přicb.áeele. y iJvahu iáct
Rabeěe a okolní kolonie• .Duce tento návrh ^^itl a pravil, !e Rusko,
USA a Brasilia mají materi^tni nolnoeti rozfellt lidovskou otállku ta.k,
le by lldfua přidělily část cv,ho ů^ecí. IrojEvil příznivé r.tanovitko
k sf!aen! nedv1el4ho tidovnkého stitu a E-líbil poeipou cle mo!noE.ti.''
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/ř 4. leCn.a 19}9/ 11 V :Bngdá4ě jsou d^emonstrace proti na.ěemu ^romadnérau pidrtai.ovklectví do Libye; maj! ca to, !e toto 1 talrucá 3ádro
z.lomí r.mbíIwu pievr.hu' ve .StfcčoiJofí. Maji pr&vcillj ject to našám c!lem; J..ucc- ci vick přál, E,..Oych iklidnll iráckého vyslance. Ve !}>enflr:k\t jceee kupřNlu plnou pu-ou. Gambara provedl skvělý inanévr.O,zvobodil rvé boky 2 nebezpečí G. sám napadl rudé rui. jejich bocích, ě!mi
způr-obil velmi vámou kri%i.'t
/ z 5. ledna 19"9/ "Dobré zprávy s:e Šp&nll1J.ka. Jediným ntbespečía
n& o'br.';cru je případná velká intervence Francou.Iro přes Pyreneje. Aby
taková hrozba byl;;- oó.vr&cena, r.-dflil jEem Lonriýmu a Berlínu, ie po^
hnon-li ee Frmccuzi, bULe to konec neintervenční poli tiky. féf; my
pořleme f-'.vé -pravidelné óivize. Lo ^waená, ie 'budeme válčit a fran
cii na špe.nflském území. ?omdal 3,;em Hěmoe, aby uvefoejnlli y Diplo
matické koreepondenci pozn^^u na pod.peru naší these.
l>lice ml řekl, !e ín!oraoval krále o ^nadcháá&ej!cim vojenekés spo^lku
a Baneckem. Zdál v.e tím spokojen. Uemá ^rád llffaoe, &Tlak oškllvi e1
Francouze & a,á o nich špatné mínmi. PoYaluje je Ylak sa zcbopy ná
hlého útoku na n,s a proto hledí a uapokoj^da na nlaeckt sávuek
přif!l)ft Italii vojeneky na pomoc. Oata11li aaay ee mhú. FrotlI^Qská
projen"y ve l^mcll a i^aln, gesto Doladiera, jenl nám ch'tll. pe4fesat
hrdla korsickou dfkou a tisk, jenl nás ^1lril{, twf!, ol>nl,!'tl med.
prontým lidem 1 ovsc!ui! nepfátelEtvi k ^^cll.Aekl 3eea Ciuet^^^aby
Codf.l protltrancou&eké propagandě mesi dfíníny eoci^^ího ná4ech.^fran^
cie je 11U^tácký stát,obh'-aco aěl\4.ckfch Tjaad& to •' nem!mf -l:1nek.^
/s 6.ledna 19}9/ *^&e proj^nuje e^tazooet o čeeko^maS^sk4 pohrani^d
incidenty. Zdá Be, le tento^át doslaly Tltlích rosm&l nel o^^kle • .
Dosud TŠQk nemáme pf!mjch zpráv od nfho -yyslanectv!.^
/se 7. ledna 1939/ •A.ttolico podal zprávuru o "' rozmluvf c Ribbentropem. který je naším rozhocnutín velmi nadšen. Avěak Attolico •náel
přílii daleko tím, le uvedl b0Epodářoko11 otámtu a otá&ku Horu! .Ule
jako podm^&u spojenectv!. Xdelto buzpoCUeká ot4aa nás •• sfetel^
na politickf ohlae u vehjnábo ain^d sajbtá mnohea více,na.t bft ^drahá řešena klidni,bes sbytežná a pMl11n, reklamy. Poata.at, kctyl Ilaci,
ktef! v t\tto chvíli ma,! Tdkou potřebu lid!, pM.jmou obyn.atele,kteM_
si nepfej! rór.tat na 1 talskú úzea!• •• Ribbentrop mně poflal text pak^
tu, jakož 1 text tajných konTenci o TOjmekfch komiEZ.ích."
/-8. ledna 1939/ "Al na jednu 111&1 v '1Todu echTaluje l>\lce texty po^
slan4 Ribbentropem. hlna byla 11litečná. V lednom odeta.vcl byla jakt
účel paktu uvedena •Prosba 'bollevickébu rozkladu^. Kde je n ekv.teC-
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nor.U tato Prosba? A 1 kdyby -^ková hrOEba exir tovda, byt. nikoli
pro
eeml, proč bychom se mni o to stars, t? Naopek. Mucine pcvzlnleo'Yat a porlporoTát kal<lou motnost ro^^du &r.:rouce:ní jiných
nárcdd ve vbodnou ehvíli. Pak jerae a lJucem c',loull.o zkoumali budoucí
politilrul ul!! etyky s HadarFkem, JugonláYlí, Kumumckem
ened e,
Pcl:1.kcm, 11.by byly sijlět řny rarovinyi &pojcnectví se ffpnaníilrkem, jak
mile- bude vyh^rána válkaJ vyfÍBGní úřttl n P-n,ncii • .Ani l,izsm,EJii Savojdto,nebo\ letí n .Alpským h11!-ebenem.Korrik.2:s autono'lfiP.,nev..ávif.:lcEt,
anexe. Ernies menšinovt E:tatu.t pro I'b.ily,bejovs cutonojjie, italský
pr0tektcrát.:D!ťbutii nobociný přír tev E. telezriice, r.polelrj.á správa g
fnncií,anexe.Suesnký prlplav: P.illiá '5čart ve r--prdvl. •Ll^vádace ilMnic v dohodl: s Bělehrtadem,pfíp&dná J.>0ťpora &rbc-kéhc tl;;.ku na Soluň.*
I* lO.ledna 19,9/ •Podle informací, 3el nyr..! tsáme, je ja,mé. í.e
odpově^WEi sa pohr:raničn.t s^ráf.ky eetl Maďs^* a Čechy dm! vtecli.na n&
s.t^ranl P^rahy. Naopa^^ Mabnký poetoj n^l eympaUeký• .woe, Je tin
ronil velmi ro&ladin a to úm vice, le !^rancouanký ti&k mt.le vyuf..ť-yat tito pfílel1'toet1, aby di^ekredltov&l vli' a. černost oey ve Etfed^
ni ^BTropl. Pravila ^tlh1.e Kslafi sač!nal! atrácet mé Bj111)e.Ue. liemlli
odvahu 3ednat, kdyl ao.Ali• •• •
/• 11. leedna 19'9/ •^Cbaaberl^ta'h pftjead.láTŠtěva nebyla pf!lii
8d6rauň©v^a, nebo\ Soce i já ffllfflle o je Jí ufi^uňeti phevldleni 3en
málo.^^^^! obyve.telleWem bylo dobri ••• Clbamberlein jr. pfilE'ili 'fela1 e.J)Okojen. lepo.chybnl si j8'tě T^tomin4 na projevy oťperu,G ninil
byl pf13at pfed n^olika mlc!ci ve gpfátel&né irsncii ••• Fnv/ kon
takt nebyl učiněn. Jak jae vsaálenl od. těchto licíl Je to jiný Fvět.
Ml^.Ali j sme o to© po Tel!efl e 1-cem, kdyl j tme ee t:f.l ll.1 v j eťnooa ro
hu m!stnost1. •tito lid.4 nejsou J11 s téie hmoty\pravll, •jůo Fran^
cle l)rQkake a ott.ainí skvělí dobrodrusi.kteM vytvotlli jejich t!ii.
J uou to tmaveen.í a-ynové éloullti řady Sobstých licí e r1r2'tí evou tíěi."
!alt mluvtl Soce o ^uňcii s. byl ro! c ben ll^&er: v "1urc:pe fiouvell e",
jen.I uZin.11 nevlítni poz.Mlty o jeeho tioakro:aél) tlvotř.Pravil: •fito
J'ranccu&i patinou p^r'ffli.J1t-t4 urálky jecu trestný dl-len: a. puňnmi.
/ • 14. la^a 19'9/ •Mu&eolini ineplroval n:eptí.mo Pl'^kf úvottú.k
t •tevere^, nanant •Wlváa na ?rancii»^
/n 2?.ledna 19'9/ •Sooe k sob, po-.olal hcklho vy.dlQlnce. Pocl.e
spri..-y, do11, • ^Jlwcurašti, ufinil feckj vo3enrkt atach, v romlluvě
••
aaa^anJcým kolegou ^róllin pomlky o na.fí armádě. Ubohf
hckf Yyelan.eo se u-,e1 jako 11et, kd.yl MueEJolInl, JE!hol
••
sv, ^'h'rdoetl nabyla kovového T^hledu, mu ednu, lo necogtnne-11 Ee
n1161 do "tM dril pln' eaUzftakoe,na..tanou vám, konmliksce.jtbo \Sayelc11
tř

"
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je odevzdat pGS řeckému vyslanci, jenl při t.S bouřliY' scéně ne
mohl říci nic, leč nám gra.tulov2t k do^tí Barcelony^^a.nělé připravují uzhvfít s Efmeckem politický pakt, jeho! tert
náz:: Němci sdělili. Euče-11 tajný jako nát pakt, nebude proti nfmu
námitek. :&.dyby však mll být uvefejněn, roá:n za to, le je naléhavě
nutné, abychom byli první, kdož zprávu or.námí. Jinak hodnu lidé ř!kAt, že Itálie ve Špar.fle;ku válčí a litmecko má z toho pror-pčch. •
/z 30. ledna 1939Í "!tecký vyslanec pZinecl cCpovčcl r.:vó vládj'i je
to cpravocvé pocrobeuí, tlmaočeno slovy, Jel Deponccbávají lácn,
pochybnosti o tom, fe ce né.e liel.ové bojí. Ha.jí špsmé tvtdomí a
pcf'leéní i'.ku12enot. ti ukázaly • že malé 2e!li€. mohou spoléhs t j cc, nt;; n.epřátelE tví & přá. telťtví Evých zeměpisných eoueeciů."
/rz. l. února l939i '1 Přehlídka milice. Celkem to bylc velmi pr:kné.
Jednotky nyn! tvoří opr.vc.u bloky. bloky licí e. ocele. Defilf vtak
bylo monotonní. Kikdo není větěÍJI přívriencu říkského kroku nel ;Já^
Vyladuje foray, jel dodává fiTot hmotě i;am6. Avšak ^^áit hudbu pfi
pochodu, pdsob! doje^ ti!i"ri jednondrnostl, 1 kdyl toto hmini krokd ru.. dla!bě vyyolává pocit síly. Nbc1 slučují krok,huCbu a bubny
se skvělými úč^akem. Měli bychom dělat totélf není to Ipa.tn, ulívat
jejich vlastní &kušenoeti, •• Casini navrhu3e. aby byl v f'4Ímf vytvofen politickf deník, jakt tu dnes neexistuje. Souhl.ae!m( aTlak a pod
mínkou, le nesiaí být ve vlaetnictv! pr6sys^l.lúkd. ^roě ho potfebuj!?
Má-li bft utvořen deník, mue! být logicky 3^ho vlastníkem taŠietic^
str^u. Pak mne naTitivil Pl^^tti a nnuncius. Ovsduší pro oslavu de
sátého výročí se aac^^^Je, .Duoe nem, v áyelu odpovědět na pape^v
lopie, ani povolit mčny v zákoně o sai&ených aanleletv!ch.n
/& 2.'1nora 1959/ "Přijal 3s-a Baudoina. ^bní na mne Eluěný dojem
klidného člověka e dobrým chován!m. íekl mi, le měl v nedčli roshovor
a Daladierem a l3onne'tem e le mluv! ca ně. Pf'iro&eně nezavazuje
Faří!, ani Eím; kdybychom se rozhodli, můle být jeho návětfva kdykoli
dementována. Daladler••• je ochoten učinit t:,--to ústupky: velké evcboc
né paismo v Dlibutl. pod!l na správč přístavuj poEtoupení !elemice na
habešekám úsem! Italllj podpora načieh poladavk'l, pokud jCe o Suez,
revlee dohod s r. 1955 o ^rnls-u s podmínkou, le s ITunieu nebudou
ufiněny "italaké Sudety". Vylc!il jeem-mu, I^ i;e sfetelena na ^mie
^dáme jen jedno i právo Italů metat Italy.^
/s 1,. února 1939/ •Lord Perth ee mnou opět mluvil o naiem voj&.ku,
jel má být pOEláno do Libye. Nedá ee nic dělat. Poměr mezi anbakja
obyvatelc.tvem v Libyi a obyvatelstvem francousF-kl f!še je l8:l,po11lr
vojenských sil l ,a. r.U6!me sr.ujmout de!eneivn! postavení a toto právo

050

nám neldle odpírat Udnj článek italsko-britské t:ohody.Duce l.comentovalzprávu o incidentu mezi Goebbelsem a Froehlichem a řekl: *’Goebbelsovou chybou není, !e uloupil Froehlichovu fenu,tle že se necia zpolíčkovat." - Byla poa.ejsána. obchodní dohoda, mezi Itálií z •‘tt;:it'dteru.
Zn^rnuje umohé obory t jak ť-íkají odborníci, je Ycl2i uspokojivá."
/ze 14. úr„ora 19;,9/ *'.l)uce pravil, fa: jiokud jet o JU.blr.ii, ausíste
vyčkat dvou uaáloetí: vjžr:0er...í vóci i:;pc.nčl::ké a poč.picu rpojenectví
a Nťmf:ckem. Mezitím musíie tířit co nejrůzr..fjčí povC::-ti; aucíme ka11 t vodu jako Medusa. Kovntf mi řekl, že máme trjncu zbraň, jež 11 aicc
není zázralná, mohla OJ,' věak nicméně mít vliv na prtbth válry”.
Hol^ánký vyslanec Ee pokucil o energický zákrok ve procp-' e;h holendských židů, avšak cle vil, kúy" j u-m ;nu i'eitl, že OjChem anad něco
poč nikl i do brovolnf, avi;;ak nikdy poč. nátlakem, :Piec: Ftr vtE: t,i liolanaany, kter&k ee pokoušejí o cilácké kouskyt^
/z 19. února 19}9/ •.Duce je stále saujatější proti Francii a pravil
le v posledních měsících óoeábli 1ra.ncouEl vrcholu své perfiťie a ne
návisti. Označil ,e sa •podlý národ11• Ittlové ji! :Francii nenávidějí,
QVšak Du.ce má v Úllyslu tuto nenávist otupňovst bolem p:číštich nikoli^
ka měsíců do krajnosti. Al ee dá do války a pcra.zí .rf.dlcii, ukále
Italb, •jak ce m, dllat mír v ^Evropě." Nebude žádat odškotinení,e.věak

mlčí vše a srovná -mnohá mfsta se zemí."
/z 20 února 19}9/ •rele!onní rozhovor s Ribbentropem, abychom rmluvill společný postup Evých 'Velvyslanců u Fraica a pfe1,;v(dčili jej,<:by
přistoupil k pektu proti Komintern?. Demcrfe l:ude utiněns, až Loctane
evé pokyny téi japonEký velvysl&nec. JeEtlilt hanco přÍEtoupí,budeme
musit učinit konec pověstem, jel se ĚÍří, a to 1 v Itzlii, o jeho
pfilin důvřrných stycích r:e západhámi demokraciemi."
/z 25. únore. 1939/ •Ptijel jsem do Varšavy. Uvítén! obyvr:telctva
ee vyzriačovřlo zvědavostí e Ena.d jietou dévkou sympatií, nadť.en!
věak velké nebylo. M?r-to je teCivé, ploché* a velmi nevlinné, tyt
unavené a nenykle vyhl!lejíc! slunce ozařovalo, avšak neerhi'ívr-.io
ulice tito metropole bes charakteru.
Vůči
jsou tu poEitivn! prvky obecných Bynpatií, jež však
nemaj! praktických- výrleCk'd. Poláci rnaj! vltěí Eájem o lide um{ní nel
o gptBob ncleho žiTota..^
/e 26. února 1959/ "Miluj! v nás naěi umčleckou str^&u více než
t:.ilu ralich sbrsní, 'V nll Etálc jcštř úplnč nevlfí. Musíme pilnl pra
covat, abychom napravili fpatué jméno, je!
přinetla uplynulá tfi
staletí. Promluvil jFM ntco málo t každým, avčak obzvlírtč c beckea.
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Folr-:ko bude pckračcvet Yfi evé pollUce rovnováhy, jskou Vyleduje
j eho cemě.pitná polohau
Je d.or::ué tmE-čný neklid v otázce pcdkarpateké. Polcko nechce ,eštf. pov&Žovrt če:kolovt:neké hranice s„ kone!né a oceurl doufá,le ee
u .. k1;teřní tpolečná hr.:mice a MQAarel{eza. Str.roet o ukrajinský prob
lémem tífcí mlčky pclekou aye;l, ačkoli Beck ěaeto zdůrazňuje e uapokcjen!m,avšak bez pfesvědčení,uj1ětfní,jel mu dal v této "f1:c1 Hitl.eri
/s 27.úncra 19}9/ "Mluvě. o nyně.ji! eltuscl &ekoslovenfk:=,czn«č11
ji heck za "dočasnou úpravu,je! erdle nijakou éobu t.rvat,ani! v§ak
piertala být úpravou dočasnou? Omezil j f\em re nt< povšechnou rospravu,
při níž j.'-es eo nejvíce etérnmoval rVbt:ky,je? nár- poutají k Nčaeckuf
/Z ,. března 19';;£;/ "Přijel 3r-;e- ťo fi.ims.. Musím pf.lpurtl t, le Duce
viciy,i s P.!ma,viatl polpkou fil tkael r vittr.-:! jnenost! nel t1,keo etráv111 na místě cilouhá léta. Nasvel Poleko •prásdn^ ofechem".
/s 4. bfezna 19}S/^Sdělil 3f'R !vfcarlufmu -eyrlancl, le opatfení 1
učinťn4 za mi nepfitomnof'-ti proti t"Yýc2.rtckt,. nov1n4Mm, byla odlolena. Byla by mohla být odvolána, kd^:rt-7 byl I-výcarrkt tisk seuJel
wúrně.ně.jě! etenoTleko. felef^nická rcnluTe e Pibbentrope11i 3e atá^
le J1ut účast! laponeka v troje^rann4m paktu, avlak má sa to, ie ba
de potfeb! aě.kolika týdn-d, aby byl u&aT^fen. •
/,:, 6. bfezna 19YJ/ •Počat keadidáto. do liiro<!n! rady korporaci Je
velký, J11érua Ee mohou ami-nit,z'YŠak nikoli duch a není snadn4 YYyDý^
tit se rarccí ltalt,by\ tc byli fa!ÍE\,,jejieh odddot:t parlamentu.
ln!onaace z Berlína. pctvrsují,!e j:r.poneki ,-láCla :a4 námitky proti
podpieu tro3etnnn4ho paktu. Cňi!la boClá odstoupit. ^^!, !e vláda
padne. Co se stane potoa? lieTidía to Jasni. Je Tšů Te-rku^^ moln4
pfijmout do eTrOptkého politickiho !iveta meml Jako Jg.ponerko, Jel
je ^ak^ ta.k T&dél.tn4,3cf je ctált neklidarjčí r-. nervomějří
jel
je cchcpna m,n1 t ee oť. hoCiny k boťinl nr. pouhé teletona.í zG-voláriií?^
I^ e. bfcsma 1959/ "Scht.r.e ústředního výbon korporaa! "f Eenátsk'^
paláci k úprd-vi aesd soukromfcb n f'tátn!ch •aměr.-tnanců u pfíleUtosti 2C. výročí pfevsetí moci.Duce je e uěinr-n:fm opgtfením Tel.si &pokojen a fekl 1I1 •fá TEkutku smenfuJne tociilní roadily.Soclaliemue fíkalt v!1clm1 rovni a všlclml l:obati. fkučanoet náe pouě.ila,le
je to ncmomé.My f!kúea Tfichni rovni a TŠlchnl dost ch11d!.^
/r, lC. bfena 19}9/ •aa Drlceho 11č1nlla vclkj c!cJera AttolicoTa sp^k
Ta, jel v pod.t:tatč potTr.nje dTř vf.cl: 1. le F^^e-r ,e plně. solid^m.i
r Ittlií e je ochoten jít s núij 2. •« něaecký národ,Rmtoll pevni
podporuje ev4ho ..ec1ce, by dal pfeěnoirt t^m, Tyhnout ee lak&ukoll't'
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válečnému nebespečí. Duce pozna.mentl: "Běžecký národ je národem
Tojenek1m, nikoli válečnickýl!. l>ejte IH'.mcůru hodn?: vutřtn, máclti a
piva a lidovt W& a.nebucou ti chtít nechEt provrtdv&t kúři."
Ribbentrop přijal nás návrh, aby byly neproClen[ nevázány rtyky
obou cenerálních ktáb-u., a Fálu n;;:vrhl pcrí.tďu
KeitE:le:r.i p Jp..=ianim. Přijali jEme a navrhli jfírne- za místo schůzky Intpruk. ,:;ch!zk&
by so měla konat co nejdříve a se značnou rdíl^mcu.r.
/m 11. Ifema 1939/ "GsJDbs1"2 poCal. zprávu o cvé schůzce c- Prú.ncem.
V době po 15. březnu počne konečná o; ce. :udeme operovat rměrea ?lE..
Toledo. Sch-0.&ka e ITancere vojensky 1 pcli ticky veliili uri tečmf. Fran
co Eé vyjac.foval ve výra&ech jacnt protimonerchlckých e prohlašoval,
ie. 1 kdyby byla nutná. reEtnursce, bylo by třeba '1 čekat řadu let".
Slovenfká agitace vzbucila v :asdert:.kých srdcích nová naděje na fešen! podkarpatflk' otisky. Pfijtou-11 Kmci na SlcvenF.ko, hodlají Ma^
!afi uskutečnit společnou hranici s Polskem - col je Ben,jehol ce
nevzdají. Pf-iěel 1d to sdělit Yillani. Vyzval. jtem jej, &by byl kl^tnf
a čekal. Mezit!^přitly veěer eprivy, podle nich! se krise jev! géně
vážnou; s Berl.!na se
Eděluje, le SloTáci naleznou řešení es.mi.
S Hristiéea j-=e se dohodli o Oblavl ^rahébo vjrcčí. bělehradkého
paktu. Znon prolevll naděli ve Stojad^wvié-c.T návrat, e1 nynl-3ií
vláda stroekoU y 3ednú! s Mačkem. ^^1. •caarvatEký problém je probl4a n&olika generac!. Xrál alexandr, jenž se o jeho řešení zaeadil
veškerou svou vážností, ntaěl úupěch. lim epíše, nebude mít úspěch
vláda, jej!i autorita je nedost&tečná a trvání krátklfl.
/12. břemn 19}9/ •Ko^runovace ev. Otce. Očactnil jsem te obřadu y
čele 1tal.t-ké delegace. Bylo velzi ^dladno a v or^anl^aci pontlfik'1^
níbo ^x^zn protokolu byl mečný zmatek. Japel byl rlt.niortní jako
eocha; před měs!cem byl jeitf karalrruUem a po^u\fm človč:ke:m jako
oe:ta^^. Dnts se zdál ekuteínť čotčen boick$'m Cechem, jež jej
sčuchovnil a povmer.1.^
/1}. bfema 19}9/ "Nic obzvláště: význQ.mného pro nás, nebot Duce ne
hodlá pfipieovat zvláštní vjsmd slovenské krici,, je! re přioetfuje
a nybjvá meklidňujících roaměrů.Glring od3el n Snn Rema,eby ve úa&ctnil echůse kabinetu. Co asi Německo samýll!? Prezatía nác nebrlo sdíle
no nic,poui:e byla všeobecně vyJá.dřen& neepokcjenost c pre!t:kcu vládou
Variava a Budapei\ počtuaj! ptiroseně být rovně.I nervózní."
/14. Ciezna 19,g/ "Dlouhá rosraluva a Wellingtonem Koo o ?-!neko-japon^
Eké &1tue.o1. Jako všichni čiňanané skládá i on nsděje v čas jako ? 1n1tele, jen! vyčE:rp' Japonsko. Ňidil jsem mu, aby re éohodl přímo e !rokin
a nespoléhal na eliby poaooi, jel pficházejí od tak zvaných dunokraci!

a ne3^ou ne5obeck,.
Zprávy me rtfedn! Evreny jFou rtále váln.ljší. Ribbentrop, hluTČ
a Attolicem, nsme.č-11 poprvé, že německý program zahrnuje toto ma
ximum: p!'ivt?:11::ní becn, vytvoření vacaldcého stá tu u Slovenska. a
-pottoupení Poc’harpc.tnka r-ákílarúm. E-elze- čo fud x-í ci, j aJ,r,: .z. kdy se
tento program Ufkuteč-ní, avsok tukové vyhlídky muf"Í půcobi t na
1 tulnký ná.rod nej smutn*j rým coje.em.
Oga púF-ebí jen vf procptch jednoho svého pél.rtnera, jcr..ž 11ebývá
VElké převahy- a ječná rcu.r-e: ze r: vf ir:.ici;. tiv::;T c -vrl;Di z«s.lý,1’.i ohledy
na nás. Vylo?:.il j f
l'Uccnu : v{; ttsnovirko. z.r.chovtvá reservu e ne
zdá ee- jeftf pnípicov: t ucilorti velký Yýznr_l7!. Elnť& rrotiváhu ve
Výmoč.ách1

J.l....PJf,'ou

Kroarřku

',cTJ.e:Čni/.. hranicr

ue ••j

řnlák..,

,

_
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věřil mne, abych edtlil c::c, Budapaf.ti, aby e 1 vedli ::ozholným způso
bem. r1ně se to vlnk z...á velmi cht.bcu korpeneaeí."
/z 15. března 1939/ 11 Udilosti měly v noci překotné te:npo. Fo schdzce Hitlera, řláchy a Chvalkovc.kého počalo nťmeckf voj cko obsazovat
techy. Je- to vá?:ná. vt::c. obzvláftě kdyi Hitler u3iriov;,.l, £<S. nechce
anektove.t ani jednoho Čecha. líěuaecký zákrok však neim.čí eeEkohlov^^
mko Terrailleské, nýbri fceekoslovensko, je! vzešlo a Mnichova a Tid^
ně. Jaký výrnsa momo napříště ;!-ipiE:ovat jiným prohlášením a slůbllm,
jel r-e náe- dotýkají blíže? Je Ebytečné popírat, fe to vi;;e nepůsobí
1te1skému národu fftarost a por.džení.
Je proto nutno dát mu zadostiučinění a náhradu» Albánii. áluvil
jsem o tom s Duca.jeziui jsea též tlur.ioCil přesvědčení,že v této chvi11 ee nesetkáme ani e místníini překážkami,E.ni s vážnými mezináročnfmi
komplik2oemi, je! by byly v cestě našemu -plinu. Zmocnil mne,E.bycll te
legrafoval Jecomonimu, aby připré-vil mír tni revolty e oe;cb.ě nařídil,
aby námořnictvo mr-1o připravenu druhou eskRdru v T? rentu.
rlesitim přitel vevoda Hessenský E< o hvýklým sdělením. Tentokrát je
verbální a velmi málo uspokojuje.F1ihrer ná, vzkaEuje,!e te ujal iniciativy,nebot teši nechtěli demobilinovat,udrlují i nadále rtyky a B^kem
a tr-ýmí Němce.Tyto výmluvy jsou Eiw.d dobré pro Goebbelsovu propagandu,
avšak nemělo by jich být ulíváno pro náe.Udřleli jsme cm^bu, !e jsme k
Ifomcúm příliš loyální. Tlumoče Fl'lihrerovy líky zt i tulnkou ncochvčjnou
pomoc,codtl vévoda, že t.ásluhou této o-perace re uvolnilo Cvs.cet ť.ivisí,
jichž je mohlo poulit v jiném páFmu na podporu politiky oey.ScuČasně
Tlak 111tler radí Mussolinimu, sb_y chce-li podniknout akci ve velkém •?fítku, raději počkal jeden rok nebo dvě léta, eby pek rn?l k Clnpozic1
Eto pruekjch tivizí. fento přídavek ei mohl ušetřit.
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Po odcbod^ 'riffdy Beeeaekfbo jeea se ^Tritii k .Ducemu. lid.sel:&
•al.aeal js.. jej
a41lea1m neepokolen,ho a deprr&mcv:mébo. t,echce dod.at tieku sprán o princovi úvStřTl /•Itclové l.ly [;.e mně
udlla 11<> kaldl.k4yJ ll1tler sa'bere nfjekov. aemi,požle mi "známení"/.
Dace mllffll tmow o Jl^&111avälak o operaci jet.ti neroshodl. Při
jal jau polt,k6ho Tal.^slanoe a rwauek'ho Tyel.ance,ktefí benu rlokonaný čin. • dtatojno-ti na Yldoai.
T po^sda!oll bod^iůeh oápole^dntoh jau^ byl snoYU u hceho. Uvědomuje
t.1 nepfft^ý ohlaa u 1'kltik4bo 114:roda,aTlak tvrdí, le mu.a.úáe dtl« t
ptíj^mf obli!ej l lipatn4 nřa.teoké .hfc & Vylmout se tomu, •mel.íbit ee
Bobu 1
nepfátelb" .Duce •• raovu a!:n11 o mof.noirti ))1lče v Alb^^i.
••lak Je i^&e a&ro^wdaut.Obaaa^W l.l^b4nin. by poěle j ho názoru ne
mohlo •• iTltoria veřejná ahllil'. ^nikte^rak TyT,11 t takt, ie- k f!!i bylc
i,fini1eao jeeúo • ••itehatllch iaera! sYlta, j!ml jeo^ &=r
It 16. bfeaa ltlt'9/ ^11 Ja^ ^al.lt rolllll11'Y\1 e M^aaol^lnh. liuoe
saoudt. le prulci na4dv1'4a • X^ropl
j11 contečn&a. H!ní, •• koalice
Tlecll oa'tatafelk ao^Matí, a 't. 1
by ao^a nhaeokou •xpaad.
^st.."1.t, ^nikoli v^fc j11 potl.aUt.
Cetn, úTlt^^ 41ploru.tl t pal4c1 ^dgl* Bejuta.ranějěí se vtecll
ltyl J^qoal.4nkf ^al.aneo, jcm.l • ntle.royl poliUce rdl.e44vá pf!snač,elle
p6Ted1i.
Iv* 11. 'břema
•S.l^'toff Tefejn, ^IÚll&li je 4eprlmov^ho Ze
Tlecll hla^ruc:ll ■let doccUseJt 11411^eú hleg^nay. An.1
Ma!a.r^u mee-layí o'ua^seid !^odk^arpatllka, m^\ •• bojt Je1,1 •llejlich podnikl.
Xlrrlll Ji^ • af.!kte^rfml d1jlÓllat7, at.o jinf a belglěkja a aaerickýs
TelTYal^oem, ktefi n mal něfilJ. •• ^njmi obavami do DacoucaosU a
ee
nllhoffcoeaú T6!1 »erl.!nu.
le je^ ne-doTedl. J&al,at
m^adno left abych oepraYedl^. a&le&ý postup. BamařU jee,a, iř
J ae eo^al.asili anebo le , .e pH nejmealin. byli info^n,o^ván1; eviů
jak j^ to nepft3^an, llháti"
/• 18. 'bfeaa l.9'9/
papele. ^UeC^T6ba jej tako^vja, ,ak$il byl j^ko
laoelll 1 TUdDja, laaka^te a lló akkja. Mluvili
, •• o sl •aoi^ le^^^^ ^ýc). obaT, jel n pdaobi útočú alaecká
politika • d^odal, le je •eklldala Ml jako Ital.. Projevil Tel.k' uepokojcW, k47l jen a^ e4llil,le ^e lll'lln11 Tboc!Jli opet^mi,c.by sl\drlel
a&lecko^ roap^wt.^, 1^^0111111.1 pfineal Qrin o ro^Quvě- e Bau4o^taea. l>t-1 aaJin.a^ Vlo1i 1. ^hamceul jeo^ oohouú 11č1nit nejTětši
\tsapkji 2^
j«n^ oflllalil hacoain.oTO polllúai Ur^ 'byl eáa
M'b^m^vp 1 3^1
•člall a.a ^^^adl ^lldich in.foraac!. ^rotečně
nertojl sa to, 'být k Jis^ta Udat loy^^.

•• ry97
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írvvky s deníku Italského ministra &hrani?.'n!ch vtcí j f'ou /v roce
kl983/ zámťrn?.' přeprány jen s doby hlubokého míru - ne! ge c-ttla fak
tem okupace českých semí nl:meckým / a polským a maaarekým/ vo3 Elkem. Do
bf-ema 1939 existovala jeětě tzv. Čeeko-sloveneká republika & národy
Evropy /8 rvětu/ byly ukolébávány nií!m nepodlolenou perspektivou
dlouhociobfho /e -vykoupeného/ míru.
Ha počátku roku 19,9 to však nebylo nakolik náhodných ěílenci
/ Hitler, Mue.aolini/, ale mačné mnolství nedemokraticky zvolených
Tlác, které se vfím ÚFilím čobfe prcpojeného zákulisí přepravovtly
válku a. přímé vypuknutí bájt. Prakticky před. Eraky všech. A t& ivropené, kteří v té dob?.' hájili svť.j nárok na proftý tivot v m!ru, byli
ve v!ech rozhodnutích o vále, pečlivt znkalkulovéni, nebot z^aručovali
•vnitfní rozvrat"; totá^,, 3el míly být obrt! e.grese. /Maé.ové mírové
hnutť v totslitt!cb státech pochopitelně nebylo./ Ptitom cíle 1mper1'1ni politiky byly vytýčeny: pre.vde!e, k válce nemuselo dojít, pokud
by všichni vyhověli diktátu těch vlád, které byly pfeevřdčeny, !e Evro
pa nemá bft tuk lípntuě rozdčlcna - E-vrcpa a celf vit. !o pro lepš!
ca:iit?.'n! trvalého míru. Xoneo koncAa 1 e minis^^ aahra^lčních věci
bylo manipulováno, nebát bylo nutné •kal.i t vodu jak medusa* • Aby
mohla být •městuErovnána se smnP. A sta.lo ee.
V roce 1983 se hodnt uvaluje, mluv! a pcchoc!u3e • pod hesly míru.^
.Ale r.umč mne napadáš nevidí ti, kte!! v tobě míl"ll erteticky hodnot!
názory na up1atnr-n! •Mmekéhn kroku" nebo •kroku pru1:kého% prostě ne
vití ti, kteří rozhoéuj! a 11 kte^rými je t.ak& msnii,ulováno /k vál.we,
k válce/ včechny ty mírové pochody a přesuny lidí pod m!rovými trans
parenty 3ako ul praktickou ukázku pfeEun-a. ekupin a mas v oksmliku vy-.
p^rnutí válEěného konfiiktu? I tyto pfeEuny je pfece nutnf Copfedu
tr4novati a\ eí jen lidé rvykaji na meeoT, pochody 11 jejich nepohocil!
- 1 to je íoučárt přcévojenr.ké přípravy^
Víichni znají ten fakt ve proapěc-h války: zatík viJechr.y tbreně,které
byly vymyt.le.ny a vyrobeny, byly proti lidem poulity. Cian-0.v deník uposorňuje je!tř na jednu óoko?l.ilou z'brai, rlouKcí pfípravě války - a
vjEledky sásračným.ls telefon. Politikov4, maj!c! tento z.á2račn# / ve
smyilu sa zrakaa, mimo ttak/ pfírtroj přec aebou, uměj! t jeho anony
• aitě iťiotck' příkazy r.měnit Te výfroky génia - aspoň j tou o tom pfesyědčeni, nebo\ jejich lidský protihráč na febe vmtl přietrojov, rosmiry. A stroje je nutné ovládati Demokracie /napf. Chamberlain t'e e-rJm
deštníkem, putující &lo?:itě zn lidmi/ propadtly starodávné nslTltěs
jejich pextnery ul bjli vyme.Te.ěi př!!:ti-ojov, techniky, které jenom
hla! v mikrofonu udrlovů mino &dání b:,-t!l
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Všichni ti pfedr tavi tclé tctali tních rtátťi /ne3en poCuČItel
MueEollnl či čtlouník lii tler/ e.1 připadali nepe.t^rrú u! nejen před
tváfi Bolí, tle 1 pfc-f pouh^i lidskými rozmJry druhých lidských

bytost! - teprve v p+efE:cion^tuích zábčrech filmcvjch kamer, a
hlavně pfed aíkrofonem /al uf. na tribunách či v pohodlí pracoven/

posn.ávali sami sebe. A tato momost osobní změny, jaké&1 moderní
pfepodetatnění jim dodávalo a! teologickou /démonickou?/ sílu. Tak

působili 1 na raaayj ťlovfil< od.kojený p^vyslovou civilizací v nich
vytušil 1 11:voji lanci: lk d!ky /p@rfektnoi;'ti, C:okonaloet1 a neustále

slepfcované ekvriot'tl přírtrcjt/ mé i on dJ>Ovmou pohodlnou cectu
k podobné mtnř r:vé orobnorti... /Proto nutným doplňkem jejich učení
- poli tiká Fe v tomto F.'.!n^ru teprve a2učovn.lt1 - tyrl 1 raeiamusz to
etrojo^I zpfoesňcvé! vzhledu a výrarm lierkých bytoet!. /Dnes ul to

ho není 88.potfeb!a lidé 3 F.JCU a! e!l!Čšni5 nepa^x! pfed drtivou /komic

kou/ r:ilou •áleěných př!s^rojů •••
^^berldn • R1 tlerem. ^Churchill v diekue!ch ee Stullner, Č1

»e-

1^! e / ••• / byli pfenřdíml, le ee d' mlUTi t e protipartnerem a le
ee aa n,gěem 1 domluvili a d^teou lidakou bytostí • .Ano, bylo tomu ,'hkj

d^luvili ee jen s tou d^ruhou 11dekou bytosti - tedy tó^úllvla

ta

p^nd ěekal.a na blng • mikrofctnl / ndj 1 cid./ a ten 'teprve respekto.
valal l Mtnf 31nf pctlušno!!t1 /t ^rúci totali^tn!ch pfeds'taT/ tato

b^ytoei bytost /politickfch ptedřtavi teld/ ne^1Dklino'Yala••• /I Cianoa
kdykoliv 6e osobně cetkel /vlaFtnč jen pro te^rfllU/ e Bibbenttropea •
byl deeguetov'-n: pc teletonl- ee však T!dy bájea? dozluvilU Nebo J)f.ť
klad s našich souě&®ýeh dčjini emad si n^do Tspomcne, 11 3akou Téhe-

aencf vys^^ovtl p!ed mikrofony a televim!mi kaeraai

t

I. pololetí

roku 1969 ěenkOGlovenr:ký ob!an,l:teribo není nutn6 j^enovats o jakou

politiku usilovel,o tom t roce 198} nelte v esSR pochybovnt^. /
tbhájci míru by tedy •tli - 11p!fie nel mekety raket - nosit pfi
svfch mírovfch pochodtcb :nclcrty rudých telfltonC.

/nebo ěernfcb/ •••T

Z tčch fiě! mrti Je to ovč!en4 •••
A je&tl jec.nu ovfenou a podstatnou IAcuJ;enost CianOv deník prosraAje& t1, kteří pfipnruj! válku, jtou t sáeadi proti svo^bod tisku,
pz-ot1 C!rkTl a proti kald4mu, kdo narušuje málem neo11esenou etá.^d

n.

aoc. h Y)11oleno11t
Etolet!.
/CimlT deník - ^!he Cleno Dinres^ - phlolll co ae!^lny 1'heodor
Procháska a Tyda.l jej v roce 1948 Mclt)ntr1ch e obálkou od larla

!eigebo./
Z válečných ěesd lse pak ul len etrumě citovat pasále,
^fcaj!ci ee ?:echd a nf'lcteeych dlEldcn'tdtých slolek v budoucí pcvile^

né IvropČí
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/g, 20. 11. 19'9/ "Zprávy • Prány llkaaaji, le i.ituaoe je nemacinljě!, nel pfipouitěj! úferlní správ,-. ho81Rl to pfrnobi uspokojení,
před evším proto, le ■yol!, le kriae v Čechách sctrlt anebo 1 &cela
znemof:.n..í cfcneivu, pn>3ektovanou na sápadní ^rontl. Myilenka, ie
Hitler vál.čí, a co horě!hc, le by mohl vilku vy^át, je pro Museoliniho nesnesitelnáá. DQJ. našemu kon^eulovl t Prase inetrukce,sby ra4ll
techme, aby ce prohláelli za. komunisty. fo at!lí nřaeek4 repreeálie
a světě! ro^^ry mesi Moskvou a Berlínea.^
/s 2a.12. 19)9/ ^&sěftnj a prolhl.ný tele&ra!I S^Qinův llibbent^ropovi 1,en1 mluví o krri společně prolit, - avšak kde?/ dokanje, le
Etyky n&ciP.mu a bolševictv! 3sou s^tále in^^uějli a Gbe^&ejf!. !úa
lépe: bucou mít stejný osud.^
/ s 20. 1. 1940/ •Ministerská rada, cha^^terisovmá tan'tattickýa
tence^ mllillrd, 2e1 neúe. BospoČty, 3el by ^srychlily pllls kaldého
e výjimkou Duceho, jm.l sachoTll'ri neochYf3nt klid. Tv^li, le se stá
ty nikdy nezhrou'tlly pro tinan&li o°"*Yf litt ae 'fflitfnt BlaboaU
nebo wjenekýml porárilk^l, aYlak nikoli • pMčin hospoU.hk^fch. •
/s 30.1. 1940/ •Pa^rlni 841111, le profeaofi a a^tóent.t y Xorlcl,
ktef! nedálo vyvolell nepokoje, 'byli ^311t^d a^4 aa to^ le ^bla4e
pothbí přien4bo potres^ta{. »uoe to echYaluj^ lele^^^^nl jeaa,
le •us! bft utčeni a dcpn.nn1 na oe'troY t 'by^l'dleask'- ■ofi. Pntí
no^' altuaol ae pfirosenf bouli nejnoe el^WnlU lnhlek^túlo..-1. Je
li to momf, auEÍme 3e s!ekat a postilmout ty, ktol jsoll n^enap:rarit'lní. není to vt.lký probini jde jen o 200 nebo :,co osob. Lid ^úa sta
rostí nep!eobí. Pracuje, vydřlátt a tll! ee • bl^wb^ytu dosud nem,m6ho. !irok, ne^ jsou gpokojeny.^
/se 7.2. 1940/ •Duce fekl,le •etity ete3ně jeko jednotliYci musejí
aachoviva" l)f!kasy mraftosti a cti.^ OpakoYal, le je pro 1^&skt riárod ttě2t!&, le je v,-pb?Yen skouřkám, 3el ot^fúaj! jebo rteletou dufi^mí leností. Je k lidu velmi t'tvrdý. •Je tfeba je udrlcvat od rána
óo večera v př!rn4 kámi a uniformě. A potfebul! hole,hole, hole.^
/• 13.3.1940/ •tibben^tro ■t tůefonloky iald.al,a'by ecMaka na Brenneru byla stano^TU& na pondl-l.ť 16.bfeaa.. Musolin.1 byl podrildfnu^tl
Ilaci 2sou neeneeitelníl lenechaji tú !aa ^YJdeclmout a romyallt seZ
:tak vlak ctotel k •'•ěn,le k4yl •• •' achtaa kaat,je 14pe, aby to
bylo hn84^ Po^^dll 3i111 tedy tib'ben^xport 4at j^I nelil/
/ s 24.5.1940/ ttMuaolini ■li nov/ áchYat antlklerikal.iaau. lftoěíl
nn Yin, poctlYoet a aar&ft lmlli^na Ukal,le v letntch jlbol^talskjch Yesnlc!ch obyY2telptvo 1'a.rif1 tak!ka 'YIIut! kozakv.b!Dll aby ne
chal ostatní leny na pokoji.•
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/Z 26.4. 1940/ "Byl aatčen žurnalista Barzini. ProbláEll^ le
•Muasolll j^ blázen" e fe 1 talftí ^rntlie-té nenávidí kaldou f^^u,
kterou mucí napsat. Duce zuří a mluví o zvláĚtním eoudu.h
/& 12. 5. 194C/ "!elE"framy, ktc.rt poslal papež panovníkům tf! na
padaných eeverckých zemí, rozhořčily Mussoliniho, jenž by nyní,kdy!
je odhoclán ke kra. jr.íi éůaledkům, chtal ěir.nort Vatikánu zastavit.
Opakuje v tčchto lnech často, že papežftví je rakovinou, jež hlodá
na nEbem národním zivctf;' f Ze Jt- rozhodnut - bud e-li třeba - vyříťit
tento problém j eřnou pro vždy.’’
/z >o.5.1S4C/ "kcz..hoclnutí bylo utiri?no.Kor-tk2' jEOU vrženy.'Must:ol1n1
w.ně ť.nif; clopolcclnc oclevzdrl uiKlcEÍjjíaŽ Hitlerovi oznamuje llEÍf vrtup
clo vál.ky.Zvclený-a cn^ jE.5. čt:.:.:-vcn,i.ebuce-li :::i Eitler rám pfát,aby
detum b:rlo oéložfno o nfkolik r:ní. Sdělení b: lo clodáno fifrou. 1:i
/z a. 6. 1940/ "Dchoéli ja.e fe: o příchodu eovĚtského vtlvyů.&nce
cio FŘíma. Ribbentrop, pro jeho! poli víku bylo toto sblílEnÍ ,7mamnou
eložkou, buo.e EJ)okcJen. •
/ z 28. 6. 19 4{)/ • Duaké ní tim2^rn ^^unsku. Z ^kurer ti &e mt nás a
úzlCo$'t.{ tii!, co mnjí dUat. NE;še oc.pově! ^d: 11 tístu:pte". Je nu too
Thnouti ee na Balkáně za k&> !c:ou ctnu konniktu, j tnf by n,ť zbavil
horpodUskfch sdrojů. My pf'Jt sadrřrue Ma^^ako a Dulh&r&ko.
R^wznmeko vckutku uetoupilo e velkým o^útkem, sv&.t též r;; Ij^dostí,
jel odpovídá valeěný^ tradic!ru této zemt. Mluvil jsem s fačou diplo
matických úetupcft. a vyložil j6C11 jim 1 taltké c.ti.novikko.
Papef bodl' ^^ročit ve proE'pl-c:h míi-ul Mluvil Jse.n o toJ1 telefonie^
ky r Dueta, jenl se proti to::u plánu ihned jasní pot tavil.^
/,: 27.7. 1S40/ •řřijal jt.ex ll.l1»uny. Jcjich b2nblnor.t je odporná.
Otvírali ústa jen, aby nás zasypávali přívslan alizkých a nudných po
klon. Stsli se protifrencouzc:Kýal, prctiól'lglickými .Ji pi'otiŽenéVEkým1.
Mluvili cokr:mce o versclilleském t!dfr..tátu"!
/z ^. S. 1S4C/ •F.odpie v :Belvederu. :t:dyž M&a.afi spat!-111 zemfpia^
nou mapu, byli n.d.ofti cE.lí bez !'ebe. Pak bylo slyl.et ťutý ^zvuk. :Byl
to Kenoileecu, jenl l.!e zhroutil pod Etlll a omdlcl.Léki..f:i,masále,k^sďroTÝ olej .Pak ee poe.léze vzchopily nvěak bylo na něm j asní Tidět otřea.
Odpoledne ee konala hromedná ma.ni:t'eetace p!-ed hotelem. Na to, !e to
byla vlc orga.niaov^aná, mobla. mít větE! romřry s vřelost. Vídeň
opravdu zeiedivěls."
/s 25.10.1940/ •SMueeolinim ,mne et'T.ovili,možno-11 tak f!ci,diplo•atieké etapy řeckého podniku. Sohvtlil roTně! mou myflenku rouluTy
ae aovětakým velvyelancem ihned po zahájení útoku. Je to gesto, jol
11-df.c uklidnit myeli c, r-nad pf1pr.avi t p-0.cu pro bučoucnoizt."
/ ko /

059

Eva Kantůrková

Včely v palcátu

Jiil'.úmu B^koyj k 7Ó. naroa^eninma

se zslyksji airovou ^ag1t.&cí. l^^a bych si: lépe
kdy! iůui o mrti, než kdyby lil.uvili o válce - kdybych ncvěděle,
jak je takové uvažo^^i olidn4.
poj^ podat.et.nější, než
aby aloullll jen politiokéau pfetaho„^l. Jako airo"II galaprogr-am
zinacenovalá i^^otl.oyeílaJká tel.eYis^
Aldridgeo'fa ro•mplomsiV. S^ spiQYateieai
..po^HciaÍi 'f taabynl roabo"or • spiaovatel.
ž; .. aapfiliž ^•Pi^wvé
laty bum&
•• • 1.naceiiacse 11\diá»: J^es
-t,aq
přijede v
světová
a áa 0t^úku YTSvčUU, i. atflf.V
st^ňč
i1
díle,
ae ú •tylizon'tt p^Ul a jeednoáuč^
aby byl aro^swnJ.táleley
co nejvlti^u okruhu U41'. Tat,o .
lij.tet T '.Loně$121, nositel L^eninovy c^^
az^ ^^h4 avětevé války 4op1aovetel v loakvI, hasa1
po vilce
o -epoctivoatl bntaké
Uplomaci• , o j^j.t
^o^tl a to a\
kon:zerv-at1-n,.i
nebo !&bo\UiaUcké ^11t^ilJ - j^edttat a pretin!a na po^Qödl
^pnýcb akute&lostt. m^omaqle f • ^po4kl:ádán- zltch ^^ald proUvntkovi s schopnost z t.^to um.lle vykonstX"llOY^vch napjatých si
tuací vyt.iž1 \ ve svůj ^rospěeh co nejv!c j' alespoň takovou zkuě.enost. uděl^ ^hrdina Altoidgeova ^^^u Mac Gregor, V3br^tf pro diplo
matickou aiai 4o Roakv)' pro avou &naloat. persBlcych pomird; proto!e
vlak v_nla přhd^oai Tldeok4 prnx^ ^chovála ^^•l. pro objektivi
tu, Mf41t U^NPr
neotn^m ua"lni nroat avit _ 8 t.e<'.13 iťf$z pfed8tav^tf»-vzepfe. Z iuc^^ce ^pák
vy^iinuio, le Sovitalq
avas, Bri\;J o^ninlnt, le polbi^lcňQ^ •• •v^ 'prczpěcb rovoluěni <lemkraUokf toutf 1'. :fe^^i; Te4^ ^OU 41^o^c11 .eto^^d Mat&tmi
a pravdě bli.iiiml a pf!bě-h t.o deeaonatraj^ t:a poataváeh ltolotova &
Stalina. Ocenila jaemt jak neie televize cbytz.e odtabuizovala pro

.i^a *

^'tak,

hned
n^^

men!ch

••

12naopJ)ak

'
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.Ai^^4ge

původní inscenoci ctalírovLl osobu ?omocí díle britského spisova
tele; v zájmu pravdy k tomu vaaK musím poznemenst, že Stalin ne
byl eni otylj an.i neměl při troublý uzrněv. Jestli se někdy nestře
leni usmál,

bylo to spíě potme:čile e náš herec mohl -vynaložit

aspoň tu naruruiu trochu Zhubnout. Jinak se inscenací ale tuk šptttného nestalo; zdc.jsiho spisovntele nanejvýš může nepadnout, že

bxitsky spisovatel, ten se má! i.u.fe volně napsat vl.astní názor na
diplomacii své zemi:

E-

;.,ociivali t prexi protivní.kovu e jeho román

m:i:Xe být v protilehlé politic<é cbl&sti vysilán televizi, oniž

on z toho ms. nepříjemnosti s uz't:i.dy nebo dokonce s policií, a vy
jede si valně na kongres, kde bude nepoenybni: t.rána v potaz 1 sou
časná zahxreni čni politika vlády jeho ze.mě. Ale takový je svĚ t:

íAnglie t!:-ky neao&^al& t€chto &áviděníhodnýcl pomlrů neráz o zoda^rmo, a pan Aldridge měl prostě It.ěstí, že se nenarodil jako

Čech, cle jako Brit. Ostet.ni jeho hrdina, chlldi mlac\ý vědec v
diplomatlckén žaketu., podstoupivší chcralteroě d^ramati^cký boj o
pravdu, je muž sympstlclcy, e rozhodně není vinen tím, te jej eut.o-

f1 na konci pfíb'1lu lcyčovi tě obdarovali k obhájené čestnoati :1

l.áskou pfteboheté krásky z vysokých llechticckých k^ruhd. A kdy! pak
odblédnse od konkrétních ok:olností děje, můžeme zjistit, le zákl.ední konflikt dale - .zaa kyt v d1ploJJ18cii korektní pouze vnějěí.m

vyst.apovánitl Qlebo respektováním objektivit. - je převedl te^vý i
do našich pomfrii.
f'roto!e u nás tatcy žije vědec-dipl^®l&t, který proti tadldm

mocenské menipulEice e ftle^^rn výk.ledlm skuteČllost.i poloiil dUra&
na její„pr.uvdak Jak o něm překyělim, svém kdysi vysokoěkolském

prct'esorcvl, teU příteli v dokonce spoluobviněném, napadá mě, co
to je, ona realita, jíi se politikovi: isk rádi ohánějí. Mít sncysl
pro .realit.u - zna:r.ená to jen t. jen ustoupit mocenské přesile? To

by pak dnešní real.itou svt ta byl prosti hrubý fakt t.cho, na čí
straně je víc a Úč^^ejěich raket, a svitu by nezbylo, nei se do-

nekontJěna touto tužbou vysilovat. e přesto všichni doufáme, le
vici nejsou t&kto jednoduché, já aspoň vtfím v to, ie hrozivost
zbraní se jednou zvrhne proti nim v jejich nepouli t.elnoat. !ivot-

n!
ní

realitou Jifího ^ájka ae pak rozhndně to,Je ul patnáct let ne
státně čirnným diplomatem a :f'esc1nu.j:!ci na jcho osudu je, le

pfeate být di;:,loLi.Gtem napfieatal a že navzdory ztrátě st.áímího po-

3»
víření jeho č^^á diplomacie není vtbec nereálná. lo jenom n&še
státní socielismy m2jí sklon považovat .^a platné -pouze to, co je
státní, o Úřad Jiřího Hájz.a nejcpíě na shromáždění ke světovému
.miru nep^zve, raději postaví před jeho vrátk& ntkibllk hustt osBzer.ých automobilů, jejichl posádey budou dbát, aby k němu nikdo
neprohlU; a zde taky končí podobnost s piíběhem Aldridgeove
diplomat&, riskujícího vysloYlt pravdu, a začínají tu plstit
zvláštnosti naš-ich pomt:rů oproti pomě^rrun třeba englici.;.ým. V Ailglíi má. ka.fdy tolik možností, jaou pravdu chce hlásat, že se mu
tyto možnosti vlá.stně rozpllzávuji e stanovisko má pak sllon klou
zat k soudům příliš vyhraněným. Vlivná je ten, k.do vládne pevně
a viditelný ten, kdo křiěí nehlas s hodně provokativně. Aspoň m.ě
se to tea tady tak zdá. Cenou za to pak hle mtlf.e býi ztráta
nuancí, mizej! v hlučném hhlesu z povi;domí 1 tak dill.efité právě
pro složí tost vzt^ahd, jel ae nabývá.jí rnirobými. Kdeltc u nás je
vláda stále t.ál, nezměnitelná za n-edotknutelnou breďbou st.átnť mo
ci, a každá, i sebetnenší názorová nuance "l.t v ohlupeném tichu, té
zadní st.ěně omici^hlho monologu, oatf-e vyniká. A Jllá naději vynik
nout i rneznárodnl, protože je policejně ai^:Ouaiá„ Kdyl si lisc Gr^
gor chtěl uhájit nutkání lt pravdě, numol se diplometické kuriéry
vzdát; kdeft.o Jiří Hájek práYě pro své nutkání k pravdě být diplo1:il&tem nepřestál. A n^emúset mít k ělnné diplomacii ^ál trib^uny cvijtovych shrOmildění ani Čem!ns_tý phl-áe - no jestli nejsou naěe po
měry výborné? Povrchní usuzovatel ted jistě podotkne, že Hájkova
řeč je pouze řečí "odpadlíkd" a ztracencd, kdo ale o sobč m.Of.e s
jistotou tvrdit, fe obstojí před všemocným časem?
.Nebol v čsse, promiňte ci tu banal.i tu, dochází k proměnám.
Smysl hodnot se nemění, co & jek kdysi hodně dávno človl.k o^^slil,
os::nyslil to dobře e m:y původnímu pojetí dodáváme je jiné výrezové prostředky; na povrchu věcí se viak stále děje nt:co nového.
V^tka a mír* Do dvou. pojmd jsou dosedl telné celé národní dějiny •
V jičních Cechácli, kde tento blahopf-ejný fejeton p!ěu, jsou pro
válečně—mirová rozjímán.! živ, tradice dvě. Jedna je ke!doročně
oživovaná zákazem Úřada připomínat ji, je to lidová vzpom^ínk na
AJaeričany, kteř! osvobodili západní a jiční Čechy u ^mimo vzpomí
nek ne svoje zvlá.štnoatl tu zanec^hll 1 něco potomkO, prý i čercé
plOti; druhou fivou tradicí, j!I Úfady přejí, je tradice husítskó..
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4.

Je tu prostě obst,žena v kraji, newúk.nei3 jí. tamto se narodil Jm
^^, tamto je jeden z hrctů Šumavy, kolem něhof prošel. cestou do
Kostnice. A ze zéhrád.t:y vidíc mis ta, kudy táhl Jeri ^La v roce
1420 s houfem. ozbrojených sedláků od rlznlt zBlotit Tábor a kde
svedl. u Sudoměře svou p^rvní vtipnou bitvu ve volné krajině' a pntf-el několikanásobnou přesilu vojsk par-istjch t6žkooděncll. Oó této
chvile se jednooky vojevadce 2^ádné přesily nepoleká., v ddvěf'e v
bc!i pc slaní své pf e vždy ns.jde vítěznú foešen.( a zemře nepokof^en,y
Sadomlf ;je ^el.á ves s. rybníků .1eolem je {jek n1:1t,eto. A ta jmén&l
i-m.ov, Itiske, Šilhav.Ý, J.ícKovec, Kobl.iždy, Nadvesky, teěeto, Ovč5lcJcy", Osek, Třetinový. Vodní ploch3 od sabe odděluji lany právě Uuti kvetoucí iepky a lita cbyst.Qjícího se k opyleni, lesíky a mokré
lou^^ a penály & potoky, nízké vyvyvtěenirky oó uělkýcb Úžlabin • .nuboYá s^romoř^ík na hlásích jsou 5tfdetá a je jich tu tolik, ie
{j^edllo ae nelogicky ocitá 1 napfiě l.ánu aytě zeleného. Stf-ed saudomifaké kot.l^ky "vofí t.f1 nejvttš! cybnílcy, N^feovec • Ška.readf a Fros^Uedn!, jsou va';;^emni prupoj^ky p^radá^vnfmi hráz^ál akoirytJ ^^ml kkalné Todl. Meesi sebou uavíkrají
přístupnou {jenom
po ^^^ch1 $tředobod, oOdkud háka říd:11 bitw; ted {j^ tu jeho
p^eaátník.
Pi'esto!^ □• to ve Yolné ^rajinl, misto je upravené, tráYa
aečená, laTi^ky nerozbité, keře a at.romy ošetřené, eest.i^^ rtdit.^^é. kodetoYo ori^tn^ál.ni yttvnQfflé řeěení památníku je wievátnt
oacbnosti, Ji! osl&vuje. Žilková stylizovaná ;,ostšV& je sestavena
z lttl.ó'f'Ých nádrdádrd s dálky ěest.náctimel.rová fi^ru vyblili {jako
obrovská iedá •kyla, se-atouplá sem s dá^^ch ěasll, z'bl.izka je t.o
z.achmufo^en$ vojevůdce, zavalující vás mohutností; hl.edit.e k l'lěJ:lll
nahoru, jen naheru. V j 1:.dné ruce dr!í veli telsq- pttlcát., d^ruhá ru
ka apoěívá na trestajícím meči. Ne hlavi má vejccvitou hel!Úci,
{je<lno oko {j^ zastřeno páskou, zbylé hledí ptísne do okraje. Ze své
9l1ie JDasi vidět daleko, jistě puUmakou vě! e střechu itěkeiíal;éb.o
a^'-ku, 'YII pťaecJtu a kd:ov! jést.li ne st^rakonicky hrliad, roz^^^ě
ale rybník IdabUec zs t.ret!, rese-rvaci ^eoiravjch roatlin o sídliitě racka chechtavého, jellol rodinky zrome &ed na vejcích. Jek
mu ad. bylo tenkrát, kdyl tu st.ál, číkoli fulový obr, ale čl.ovék
{jeho m:J, p^rvní vítizství nad penskou posilou zs sebou? tiebyl ui
nejjaladlí a dost prolil, lapkrs a loldnef, revoluční vel.itel a W-
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doucí dějepisný idol. Ine.pf íč hrází :.::ezi rybníke:rr: hl&.rkcvcern
a rybníkem Skareným fixaak postavil vozovou hradbu e penskou jízd-;...
donut.il sejít v brnění do bažinatého, v březr.u jen napůl promrzlé
ho terénu. rločaliska byla tůfkooděnc^ osudná^ sedláci je pochyta
li & postf.ílel-1, porubali jako křepelky. lblě býval iižka obdivu
hodnou záhadou; t.e neporazitelnost plJnul.& nejen z voóensi;.ťho ta
lentu, taky s. ro^zmyslu e věrnosti středu. Zdecinwvel panské 1 eds.mitské, čtyf-i artikul.y, ono politict.é vyjádření zákona božího _a
buudoi.icÍ diplomatickou plaU'o.rmu Prokopa Hoilnod Jiflna s Podtl:řrf!ó, pevně zas.az(;ny do chorálu. Ale tlch kláštez-0. & kostelů zničenymh, těch p^amátek .klenotnicqch e gotických meleb s obrazů !
vypieněllé od bezbo!né nádhery, kt.erá by cyni plnila výstevní aínf e nároní pakl.ad. AYěak pfít.el, kt.erJ mě k p&Dlátníku vezl.,
místni člověk, fell: "Boše posl.edn! pořádná ^armáda.^ Ano, a co je
pak dilleitější? Impoz&antn! Kodetův Žilka taný neruě:t. &ni l1<11
ani krejinu, umélanlcy tvar ;jen doplňuje
kout, ;jeden z ^ála,
jej! Jeltě nešpi^kuj! ato!^^ elektrického vedení; e do tt^té
feppq, bsreného v/k.filcu vidil^^ého na klloaet.vy daleko 1 uaadill
pojí^zdnl vaelin.
Včely! l'e^&lllll zapomenout na Y6ceqi !itta je auwt.aven z přes
ně tY^rov^kých kváhró, i meě má kam^^^, 1 přilbu, o.ko e vous,
jen llal.cát je if..oYoY§ a pokcytj lllědlnkou. Kamenná ^^a si palcát
op!ré o pfedaunutt kYádr, v jáhol tv^aru čtu Bibli, boží zákon,
jáho! se. bojoravník proU bohatatv!m Zkalené a svEt.&ký rozmařalilé
clnkvi dovolává. a boa palcát proděravěl enebo bjl do něj od začátu pfistup, aaj:í v něm Úl divoké včely. Živo^kýtváfí symboli
ku, již by umělec nevymyslel. Včely vlétají dovnitf držaUe&,
helhií se kolem nesvyl&.léh.o čegna, přítel byl u pomnít:u naposled,
když se tu točil.o Žllkovi t^ln, tc je víc jek před dvaceti le
ty, e. Úl ui- tam byl., e. vy si adfete představit. jak je ta obrovi
tá blaviee voj evůdoovského oznaaení ^plná pláktvi a medu a včelích
krilo'Ven o a$.árodkd. Praiovitá va^e41 llu t feáky• t^má zeleň du
bů, l.esk "foný t tiiina neles a růžová
kohoutků v neposeč^ých
lu.tinách 1 t.o je m.tr. Vilka Je tu. jen vzpom^^ou. V blízké Ba!antnici pak, mezi oll^^, bf!&^ál a
ntt aúatě, k ně^ž s^ ploul!Jrla vyaokou trávou a prodtráme kk:fěYi^ak:y ěerného bezu a pl^^cb
jefabin, dosu4 sojí hlkdv 4—b. Je vlkem oc^rom^eey mrtvý. 2l1.ka

e^

zzái'ie
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6.
prý pod n.íc. od;počívG.l v noci pž»ed bitvou. Peň dubu by dva muli

pežcmi neobjs.li, vftví má do kury vztyčeno plt a katdá by vylála
ze saccstatný m.ccný :;trom, c je* EJŽ do tich pěti větvi Ú?,lnt du
tý. Poru5enou stěnou se shnilá di’eň vyválila s. uvnitř lze z&hléd =
nout pilně- mravence. r.,ub? .Pod dubem prý se Žiž.ke narodil, zde

ped dubem odpočíval, u hábí pod dubem zesnul. lento ztr-ouelurivělý
obr vypovídá o čase. .Pě-t set let. Osm set let. lisic • let. Už t.D
níkdo nespcčíté., dřevc je vyhnilé

t..

dut obr čeká jer. r.!.a milosrdné

zhroucení. Ch-a ;jsou tak velicí: i .i.-.:auenný Ži.ž.:..a, i tato jeho noč

ní stráž. 1 podivdhodnou shodáu jsou obe tak podivni zašedlí. Ba

revná je zivá kra.jln&, fivi jsou mravenci

&

fivé jsou včely. Ni

kdo by mohl rici, že živá je 1 mýšleraka: pryč s panstvemJ které

lže o Bohu, přivlastnilo si bolí milost, kupči s ni a za vykupčéné se pf-efirá. Je živá. V!Cyclcy buae iivá, protofe 4QJ'i odstra
níte jedno pfežrti-Dé panstvo, vznikne na jeho irdstě jiné. A ve
mni stejnt zlstúvá lítost za znič^bymi jlnoěe^skými msdona&ia&i 5.,_
zůetct Rof.mberk nepore.žen,ý, ne;něl,1 bychom. f.^taou.

Včely v peleútu, to je proměna válečníka k

míry;

ostatně,

abych. se vrátila k diplomstúm„ i konk.rótní okolnosti Aldridgeova
romčnu byly - a dokonce několikrát - překon^^ promčnou. l?fevrat

za pfevretem, si!- v Perzii vládne ChoILejn:!. Chomejního vousy by
se. nádherně hodily pro včelí Úkryt. Nešema diplornetovi bez p.:l.áce pak přeju k vzácnému jubileu hodně zdrav! a moudré dilomatieké ^sli.

6. června 19a3
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Ladislav Fu.ks redivivus

Edyž se na počátku sedmdesátých let u.stavoval nový Svaz českých
spisovetelů, zůstaly mu ze všech vyhraněných individualit jen dvě
výrazné prozatérské oeobnosti v plné tvůrčí aktivitě, jejichž ruko
pis neomylně rozpozná každý jen poněkud sčetly čtenář: Ladislav ř'uks
a Vladimír Páral. /Bohu.mil Hrabal se vrátil do literatury až po čase./
Poetikou., viděním světa a lidského osudu i výběrem společenské prob
lematiky se zřetelně odlišovali od toho, co se tea na spisovateli žá
dalo. Proto se oba brzy pokusili své osobité pojetí epiky zbavit driždivé "jednostrannosti záporu.11, ale zůstat přitom sami sebou.. Chtěli
Vyjít vstříc nárokům dobové kritiky především tím, že dají svým pří
běhům kladné vyznční, což bylo jejich původní koncepci zcela cizí.
Ikravní poselství jejich tvorby tkvělo totiž v su.gestivně rozvinutém
podobenství rozkladných sil, destruujících duši moderního člověka,
čímž se v čtenáři probouzela vůle po zápasil s nimi, vědomí, že nelze
žít bez hlubších etických principů. Neorganický vpád cizího prvk11 do
světa jejich epiky měl za důsledek tvůrčí krizi, nebol znásilněný
talent jako spoutaný živel byl sice poslušný a slo11žil dál, ale ztra
til svou hloubku., původnost a spár. Jejich rukopis ai zachoval své
charakteristické rysy, ale výpověa. byla stále méně naléhavá, vytra
tilo se z ní kritické zaujetí lidskou problematikou pro ně příznačnou.
Ladislav Fu.ks, jehož posledního romahu Vévodkyně a kuchařka
/Gs. spisovatel/ si tu chci všimnout, se v 60. letech prosadil na
troskách tuchfch předpisů socialistického realismu. V roce 1970 za
znívaly ještě v tfyších Natálie Mooshabrové a v Příběhu kriminálního
rady jeho staré avaria.ce ria temnou stru.nu\ ale zároveň uzavíraly
tyto:i dvě knihy období příběhů zla, ohrož11jícího člověl::a. Následo
valy prózy, jež očividně prozrazovaly úsil! o •přerod^, snahu vydat
svědectví o přitom.nosti kladných sil v lidské společnosti a ze jména
ovšem socialistické. Nejprve přišla^ •malá humoreska^ Nebožtíci .na
bále a pak utopie s filozoficky zaměřeným sporem dobra a zla Oslo
vení z tmy, nad nimiž snad bylo ještě možné větit, že jde o hlefidání nových cest. Potom však se objevily dvě •angažovanéM prózy
s takřka aktuální politickou problematikou. Návrat z žitného pole
a. Pasáček z doliny, kde autor vskutku brutálně sáhl na hrdlo své
písni a vší vůlí se nutil být hlasatelem pozitivnosti. Tato vůle
ke kle.du. však byla zároveň ztrátou vůle být aám sebou., Fu.ks
znásilňoval dispozice svého ta.lentu.. Ksta bab.ů na sebe nedala dlouho
čekat. Z jeho pera vychází životopis Julia Fu.šíka Kfišlálový panto
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flíček, Úkol dobrý leda pro obratného publicistu, a pak: propůjčuje
své jméno jako spolu.au.tor 1 na podřadnou. detektivku. Urtvý v podcho
du.. Další sestup u.ž byl sotva možný.
V ú.voda. k 2. vydání lljší Natálie Mooshabrové z r.1977 ee Fuks
pokusil odvést pozornost oM svého selhání tímto “teoretickým^ vyzná
ním: ptá^e, •jaký je vztah takto vytvořené historky o paníMooska.brové například k socialistickému. realismu.?^ A odpovídá si: Hpopravdě,
nikdy jsem se s těmito otázkami nerval. Nikdy mě snad /?t/ nedohnaly
do umělecké krize.^ Už dávno před Freudem věděla lidová moudrost, ie
šídlo v pytli neutajíš. Iroč si Fuks vůbec takovou. otázku. klade, kdy*,
mu. vztah k požadavkům socialistického realismu byl lhostejný a nedě
lal mu. starosti? OVšemže, vnutily mu. ji jeho vlastní pochyby, jeho
rozvrácená tvůrčí jistota. Jako aábla zahéní slovo •krize^, a přece
se mu. do textu dostalo. Velkoryse však nabízí kritice jiné vysvět
lení svého uměleckého poklesu. po nezdařeném pok11eu nesoa.rodě zkř!!it
groteskně-fantastické vidění světa s kladným principem: šlo prý- o
•hledání nových cest, možnost:! a postupů^ • •nových a nebývalfch témaV, A oficiální kritika se ovšem na tu. vějičku chytila. Miloš Pohorský v doslova. k té!e knize míní, !e •po vrcholecní^zpravidla ná
sleduje na.tnost zkoušet zae jiné cesty% co! prf Fuks dělá •pokaldé
v jiném eměrai/ v Nebo!tícich na bále, v Oslovení z tmy a v Návratu
z žitného pole. Kriz!, ktero11 si sám spisovatel zřejmě 11vědomoval
a- ktero11 ovšem před veřejnost:! tajil, kritik nerozpoznal.
Tehdy ul si však Puka přiznal, fe horlivě přitakávat se může
na schůzích, ale v literatuře že přece jen pořád nejvíc •záleží na
tom, jak je to napsáno, záleží na postoji a11tora% co! ovšem věděl
u! kdy! vydával P^ana Theodora Mundstocka• Pro mo!nost tvúrčí obrody
však bylo nezbytné, aby toto přiznání mu vrátilo jistota, aby ho ved
lo k poznání, že má-li se znov11 najít, m11sí se vrátit k výchozím
dispozicím své tvorby.
Pok11sil se o to v novele Obraz Martina Blaskowitze z r.1980,
je! byla tedy koncipována koncem 70. let, která — jak známo — pozna
menaly z11fivé propagandistické výpady proti chartistům a pak.i prooeE
s VONSem apod. :Pa.ks v té době píše evo11 komorní novel11 jal-.:o vášnivou
obhajob11 tolerance, snášenlivoeti, porozt1mění a smířen!. Pfízračnost,
známá z Fuksových knih 60. let, nemá tu ještě bývalo11 intenzitu, není
t11 tolik V,znamoV,oh a motivicrýah vrstev jako dtíve a typické faksoveké postupy se tu vyskytují spíš jen v náznacích. Děj je eo11etfeděn do jednoho večera, v něm! chce vypravěč usvědčit přítomného
spisovatele milostných
z hanebného chován! za okupace. Ochye''.
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taná pistole^ jež tu hraje roli ho{orové rekvizity, je však nepouži

telná, hrozba zastřelením má onoho prodejného pisálka jen pořádně
vyděsit.
V té chvíli však mrtvý německý přítel Martin jako by oslovil
vypravěče naléhavou pochyb 011: a není možné vysvětlit si jednání toho
to m11že také jinak, není tvá obžaloba postavena na falešných před
pokladech? Není to místo spravedlivého •poslednino soudufl jenom akt
msty? A pak zazní v závěru novely tyto věty: ••••proč jsi to jen,
léichale, chtěl provést. Postrašit ho, vystrašit, způsobit mll šok,
s nímž by se táhl jak s železnou koulí cely- svůj život, jak s pro
kletím... ale proč? Což by to nebyla také jako vražda ? Jsou straš
nější vraždy než, vraždy těla, Eichale, je ou. to vraždy du.še /pod trhl
ř.J./. Káš právo^^ zlomii navždy nad někým hůl a vrhnout ho do propasti••• copak tolikrát žijeme v tomto světě, abychom si tak těžké
břímě vkládali na svá bedra? Michale, člověk se tá lehko ohnout,
ale tfžko narovnávat, člověk se lehko znič!, ale těžko křísí••••
Není obtížné zaslechnout v těchto slovech hles jiné mravnosti,
než jaká promlouvala tehdy a jaká promlouvá dosud naš! dobou, dobou
bezohledné netolerance a fanatismu, je to nepochybně hlas humanismu
nezdeformovaného žádným příviáetkem. A pfipomeneme-11 si, že v 1.nedi tním roménu Evy Kantůrkové Černá hvězda z týchf let se výraz
duchovní vraždy stává-označením pro umlčení tvůrčích osobností v
české kultuře, jen stěží se abráníme dojmu, že Fuksova novela zá
měrně protestuje proti krutosti a pomstychtivosti doby, že celý pří
běh, jenž prý se adál •dávno, velmi dávno^, míří do středu dobové
polemiky. Vcelku jednodu.chá stru.ktura této komorní novely /v ich-formě/ neumožnila F11ksovi prolnout rozmach té motivické vrstvy a
tím vyvolat napětí, z něhož přirozeně vyplyne etické poselství,
autor se uchyluje k přímému. vyslovení myšlenky, jež může leckomu
znít tezsvitě.
Jako by timto drobným dílkem nabyl Fuks sebevědomí a zbavil se
jistého proklet!, vydává tři roky nnto nejrozsáhlejší dílo své do
savadní tvorby, román Vévodkyně a kuchařka, který má 723 stran. Je
neobyčejně složi tě komponován a má všechny znaky jeho •staré^ prozatérské práce, je to nepochybný, pokorný návrat na kru.hy své. A jeko by chtěl Fuks po letech sebezteknutí dokázat, že zůstal sám eebou a že nic nezapomněl ze svého umění, hýří doslova vším, co tvoří
podstatu jeho talentu, až virtuózně si pohrévá s čtenářovou trpěli
vostí a zachází ve evjch ptedůklad.ných popisech věcí na samu mez
únosnosti, jen jediná další slovní zátěJ do klenby příběhu a celá
stavba by pikala v základech. Co b
jiného působilo jako rozvlek-
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lost, zachovává si tQ napětí, zdlouhavé pasá!e - například nekonečné
citace z fantasmagorického traktátQ o čištěn! zrcadel - čteme díky
oscilaci mezi groteskností a mysterióznost! s neutu.chajícím. zájmem.
Na mnoha místech si uvědanujeme, !e se s námi hraje bláznivá hra,
ale ta bláznivost má svou sQgestivitu a nepřestává nás poutat, ne
bol za její nesmyslností tušíme j^^si zvláštní skryti význam, za
ironií jakoQsi Qtajenou vážnost.
Amalgam smysluplnosti a nesmyslu, význa.DU1 a bezvýznamnosti, pra
vosti a podvrhu, pravdy a klamu, naivity a iafinovarioeti je vůbec
pro Fuksův postup typicĚÝ, ty dvě strany života a dějin nelze od sebe snadno oddělit, jsou na sebe vázány a svou •spleteností" svádějí
člověka na scestí rezignace, nemyslivosti, vyprázdněného života bez
vůle o jeho naplnění, znejasňQjÍ nám pohled na naše místo v dějinách
a na sám smysl života. Protagonistka románu vévodkyně Spphia La fal
liere d^Haygueree-Kelesberg /bizarn!mi jmény se román opět 3en hem11./ píše hm o konci l!še římské a u.vědom113e si 1 •Nenapsala jsem hru.
přece jen i o tom, !e !ivot ••• , pfece jen má^^ nějakou ce.Dll? !e k^^
by ji neměl, k čemu by byl? J^lý by měl smysl? smysl••• • /str. 826,
trojtečky autorovy/.
Zálo!ka by nás chtěla přesvědčit^ le ústfe^tfm tématem. rom^m.
je tušení neodvrat.néno z^aiku. ^rako11ekého mocnáfatT:!. Kdyb7 too tak
bylo, přišel by Fuks se ^svtm románem "tll!en:! konce jedné epoch7^ po
někud pozdě, toto téma mělo svou naléhavost v době Hasilova Muán bez
vlastnost:!, ale etělť ji mule mít dnes. ^áksův román však směfuje
hloub, proniká k filozofičtější poloze, orientuje se v lidsky záva.1nějš! problematice: s^na!:! s e ukázat, le člověk !ije utenticky jen
tehdy, uvědanuje-11 ' si svou vřazenost do plynut! čam, umí-U spo
jit "vtetlna^ s "věčností^, •okamük^ s •perspektiv«", ví-11 o pomíjejícnosti a marnosti, ale doká!e je ptekonávat vědomím, že js011
součásti trvání, předpokladem evoluce všeho živého 1 zhodnocování
lidského bytí.
Stě!! postihne nějaká kritická interpretace celo11 problemifiku..
Fuksova mnohovrstevnatého románu.v!dycky jí nutně mnoho podstateych rysů unikne a lecktert motiv musí prostě pominout. Ale obecně
si troufám říci, le je to mohutně zalolent a v čeaké literatllfe
ojedinělý poklls tematizovat základní existenciálaí otázky člóTěka,
problém lidek, situ.ace, vz^chu. věčnosti a ěasnoatl, opuštěnosti člo
věka ve vesmíru., Jenl ho děs! evou nekonečností a mlOenllvosti. Ro
mánem se jako pevná nit spojijťo! jeho dilčť témata
celek vina t^
zán:! po smyslu livota, hledán! odpovědi .na otázku., Je ěemu. Tlastně i(/
livot, je-11 vše^chno odeouzUo k zániku.., je-11 v!ecdno pfechodn4,
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jsme-li všichni jen práškem v wůverza., okamžikem ve věčnosti.
Jedním motem rom^áml je věta ze Solóna: •Celek se pozná až ^nakonec.^ Tento požadavek platí vlastně pro celou Fuksova. tvorbu, jež má
povýtce parabolickou povahu, triviálně realistické •zrcadlové^ zobra
zení skutečnosti je jí vzdáleno. Proto nelze její jednotlivé části
vztahovat k realitě přímo, k té se vztahuje jedině celek. Lidský osud
ta. není popisován tradičními prostředky klasické prózy, je však přeeto vyjádřen v tom podstatném. Tato tvorba je založena na silném sub
jektivním proŽitkU. a vidění, jež deformuje záměrně realitu /například
a.ž tím, jak nás zavalu.je •zbytečkými^ informacemi o nejroztodtvnějšícl.
věcech, aby al do konce zůstaly utajeny věci závažné/, dává jí jiné
dimenze, a proto si žádá od čtenáře, aby ji vnímal jako moderní epickou béeeň v próze. Musíme si k ní najít •klíč^ jako ke každé •hře^,
která má svá pravidla — bez jejich pochopení můle leckonu připadat
tato próza jako podivínství, zmatenosj a násilnost.
Typicvým Pá.ksovým prostfedkem je například •hra a tajemstvím^.
V tomto romahu ji rozvinllll do velk, liře, jeho atmosféra je zaplnělla
neu.stákým tušením čehosi záhadného, jořád je cosi ve vzda.cbll, něco
nad člověkem hroziYě vis:!« Hajn$ Xrietfl má vidiny, které vši^mi zesmě!Ď.u.j:!, ale vévodkyni je k11podi'Y11 bere iálni, dlouho se jimi obí
rá, chce jim pf-ij:!t na klo11b, za naiv.rúm Yiděn!m atrášidel tu.ší
vě§tbg — věštba. •konce naší epochy^, col je právě její •téma^. Po
zemřelém: strýci podědí barokní klekátko a od té doby alyšl, tak jako
kdysi 11 s^trýce, pod!v.né zvuky i ve své ko^m.natě, je! ji svou záhadnost! rozvracej!. Právě pfljatá ku.chafka, Betty Barbelová, !ena prak
tického, zdravého rozwn11, však záhadu pázem rozteš!, pro .ni totil neexietu.je mio taja.plného, nadpfirozeného, nic záhadného ji dosud ne
potkalo, jak si 11 .ni vévo^^ně zjišluje. Stačí jed^i.ey pohled a k11whaařka zjistí, !e v klekátku. je — červotoč^^
Jaký smysl má taková b^anální demystifikace mysteriózního tajem
ství, jeho odhalen! jako nejvšednějšího přirozeného jevu.? Bylo VŮ
bec á.nosné zatěžovat čtenáře
dlouho tolika .náznaky, nedořefenostmi a nápověami? Jiné záhady /.napfíklad zvuky kapajícího vodovod
ního kohou.tku/ nechává au.tor zmizet •do ztracena^, nepřikládá jim
podstatký výzznam,.j1né jso11 spjaty a vedlejšími motivy. Proč si tedy
tolik pohrával s tajemstvím klekátka a pak je tak banálně vysvětlil
jed^kým ku.chařčinlm pohledem na chodbi^^ ^^rtané červotočem v dře
vě? Potkaly a stfetly se tu. dva livotn! postoje, vhodčin a ku.ch^dčin. Vévo^^ni je ai vědoma, !e lidsk, byt! je záhada s^ama o sobě,
le vznik livota a jeho pf!tomnoet ve veam^ro. 3e neroslu.štiteln;fm
tajemstvím. Předznamenáním je jího problému bý mohlo být Paeca-

levo •nevím, odl:ud přichizím, nevím ani, kam jdu^. Kuchařčin zdravý,
:prakticlzy rozum, jenž chápe svět jako beze zbytku propočitate^dy a
prilliledrý, však si ví rady se vším. Ale opravdu se vším? Příběh s
klekátkem u.kazuje, že •zdravý rozt1m^ lidské praxe je sice s to
kktft rozluštit dílčí tajemství skutečnosti, záhadu yěcí, nen! však
s to odhalit tajemství existence, existence fivota a člov€ka, •zdra
vý rozum^ umí obratně ^manipulovat s věcmi / a !el i s lidmi/, je
však bezmocey před tajemstvím lidské duše. Ale j^o-11 o něco, pak
přece ne o věci kolem nás, ale o člověka, o nás. •Zdravý rozuma je
tedy v koncích tam, kde narazí na podstatné, existenciální problémy
člověka. A právěs jimi se zabývá vévodkyně, ty ji mají ve své moci.
Jednou z podiveych postav románu. je Čiň.an Wu-1-šen wej-če, což
znamená Ten, kdo nic nedělá kvůli životu. Po poradě e ním začala vé
vodkyně budovat poblíž Vídně hotel a zároveň panpptikální muzeu.m
přechodnosti, dočasnosti a marnosti. Tento záha^dnt mudřec sem má
zřejmě vnášet prvek orientální filozofie, rozjímání nad podetatou
lidské existence, jemlllll! je vzdáleno lpění na věcech, na dočasném a
nepodstatném, na všem, co je •marném, vnější. Nedělá alo pro ynější
život, je zaměřen k yni třn:!mq životu.. Z-vláštn:! tajemství obestírá
1 vévodčina bratrance Berta, jehol strýc vydědil, prý pro zhýralství. Vévo^^ně tuší, le Sa tím je něco jiného. A -vskutku, je to
opět kuchařka, která odhal:!, že Bert !11 ^inkognito jako pan Seibt
na dvoře ladvíka Druhého bavorského, podn^í.Da, romantika, snílka,
jenž I •neměl zájem o hospodářskou. situaci země\ sta'Yěl zá^alcy a !11
ve svých iluzíéh. Proto ho rodina chtěla dát do blázince, on -však
volil dobrovo^ley odchod ze světa. Bert byl viněn z toho, !e ho k
podivínskému životu. sváděl a !e byl příčinou jeho smrti.- Ukazuje se,
že Bert ••• není lá^dný ^dyralec, ale skeptik, rezignu.j!c:C ha
pozemská statky, jen! zřejmě marně hledal naplněn:C !ivota, a proto
si zoufal nad lidmi a společností. •Láskyplné pochopení lidských
slabostí, nic vyššího neznám^^ , místo toho samá lel a pfe tvářka, •
svěřuje se posléze vévodkyni. A ta si Qvědomujel •co f:Cká, mů!e být
pravda^ /str 11 720/. I rezi^^ce je jedním ze způsobů, jak čelit po
citu nesmyslnosti a marnosti, zhnusení nad spoleěností, lenóuc! se
bezhlavě za ziskem a úspěchem. Jieym ztroskotancem !ivota, j
zřejmě rovně! pooítil pascalovskou •hrůzu z vesmíreych dálek^ a byl
j! pfemo!en, byl vévodčin bratr Viktor, skončivš! sebevraždou. Vé
vodkyně mu •v tom odporovala^, protole podle ní •smysl našeho livota ha hřbitovech nekončí^ /str^ 719/.
V ruzných variac!ch, eyletových Uniích a epizodách je tli tedy
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znovu a znovu. opakován motiv hledání smyslu života, hledán!, jež mů
že mít rozdílné podoby i výsledky, lze při něm podlehnout hrůze z nekone^tfch vesmírných prostorů a věčnosti, lze dojít k rezignaci na
jakoukoli aktivitu. a hledat samotu daleko od lidí. Jen mou^^ pocho
pí, že neexistuje žádný spá^sný, absolutní bod jistoty, k nětmlŽ se mů
žeme vztáhnout a jen! nám smysl života vyjeví, jen moudcy ví, že Ú.dělem lidské existence je vě^^ zápas o smysluplnost života, Ú.si.lí o
naplněnost, jež nikdy nekončí a v něm! definitivní, poslední jisto'tll.
nikdy nenalezneme. Zoufalství ani rezignace není odpovědí důstojnou.
rozvinutého člověka, mírou jeho etické vyspělosti je schopnost oddě
lovat smysl od nesmyslu, význam od bezvýznamnosti, pravdu od lži, pod
statu od zdání, čili !ít livot vědomě jako mravní úkol. Mnohovýznamnost a enJigmatičnost, jí! jsou. tak silně poznamenány 1 Fuksovy texty,
je tedy jen odrazem vlastností bytí samého, člověk se mu.sí oriento
vat v chaosu, jenl ho osudově obklopuje a mate ho, aby si zachoval
svou tvořivou integritu a svobodu ^manifestovat své bytostné lidské
síly.
Vévodkyně, která po seznámení s C^fiia.nem. zfejmě poprvé .narazila
na existenci^ální otázky, je crilem jako
vpletena do společen
ského ruchll, jej:! den je naplněn maiichernými s^manostmi, sháněním,
obstaráváním, tlach^dm, péě! o správ.ni vybrané víno k určitému. j :!dlu atd. Ptá se jednou samá sebe, •zda se celý fiej!L_te.nživot neekládá ze s^am$ch hloupostí^ /str. 593/. !'u.ks vskutku nemodela.je !enu !ilozofující, nýbr! !enu. jednajíc:!, !ij:!c:! bě!n011 každodennost, avšak
zasaženou poznáním, le ftvšechno jednou-poalne, skonč!, zmizí v ne.návratnu., jako je sou.ze.no všemu., co lije, existuje, jest... Věčné jsou
jen lidské du.§e a nebesa^ /str. 683/. Od té chvíle u.silu.je o to, aby
dokázala epojovat každodennost, •okamxik^ s touto "perapektivou.^
evoluce všeho živého.
Budování muzea přechodnosti je její odpovědí na nároky, jimll
ji oslovila •věčná duše^ a •nebesa^, tj, cosi transcendentálního.
Jej! pečlivé obstaráván:! !ivotn:Cho provozu na panství je pou.ze jevo
vou stránkou., po'd .n!I Ihne touha přes^manout samu sebe. BudovEiní mu
zea se tu.dí! vůbec netiká jen konce jedné monarchie /román také .ne
končí světovou válkou., nýbrl koncem století a zavražděním cíeatovny
Alžběty/, ani konce jed.noho společenského fádu, nýbrl daleko nadča.eovějš! dimenze: konce celé epoclly, z ní! se vytratil zřetel k lid
ské dušíť epochy jel. zabřeala do slepé aličky mravního a duchovn.ťho vývoje, nebol . v ní došlo k de^gradaci h^wnanietického poslání lidaké existence.
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Když chce vévodkyně opatřit do muzea zimní zahradu. s rozmanitými
květinami, keři a stromy, navštíví pohřební Ústav, jehož majitel ji
provází rozlehlými prostorami a u.kazu.je jí nesmírně bohatá květenství,
barvy a tvary známých i neznámých exotických rostlin, které nezni "ani
ten nejslavnější profesor botaniky^ a které jsou. ještě prostorově znésobeny zrcadly a podivcym osvětlením. Popis této zahrady patří k nejpozoru.hodnějším pasážím knihy, je nesmírně důkla^tý, •rozvleklý" a
bu.dí dojem kypivé hojnosti přírody. Vévodkyně 1 její průvodkyně, kermorná Ju.stina, také patřičně žasnou. nad tím, co vidí. Nakonec majitel
Ústavu. lakonicky podotkne: výhodou. těchto květin je také to, že se ne
musí zalévat, jsou. u.mělé^^ Když pak vévodkyně stejnou. zahradu před
vádí svým hostům při otevření hotelu. a mu.zea, jsou. rovněž všichni nad
šením bez sebe. Umělost je vůbec nepřekvapuje, jsou. na uměloet navyknu.ti, pohybu.jí se v ní, u.mělý, nepravý je celý jejich život, žijí ve
světě zdání, v umrtvu.jícím ovzdu.š! lhostejnosti ke všemu opravdovému.,
podstatnému.. Tom11to světu. chce vévodkyně Sophia nastavit zrcadlo,
zachytit ho jako odstrašu.jící memento pro potomky. Ano, v tomto mu.zeu.
přechodnosti bu.de zachov^ána podoba nepravého života, hl11chého k per!adavkwn lidskosti. V závěm románu. si ^±é vévodkyně klade otázku.,
zda se vlastně mu.zewn •nepromění v památník slepoty přespříliš sil
né a přespříliš velké nevíry — v člověka^ /str. 722/.
Vědomí zániku jedni epochy vede vévodkyni k tomu., že se obírá
zánikem nímské říše, píše o tom hru., čte a dělá si výpisky z posled
ních římských císařů, filozofů a historiků, Marka Au.relia, Tacita
atd. Poznání tohoto období ji naplňuje jistým ději^mým optimiemem:
všechno sice zaniká, padají říše a odcházejí celé epochy,- avšak nic
nemizí úplhě, jisté hodnoty oplod.n11jí, ovlivňu.j! a proměň.u.jí kažmý
další vývojový stu.peň ku.ltu.ry. necker-římský pohanský svět například
svým rozumářstvím •naru.šil^ křeslanskou. viru. tím, že jí poskytl své
intelektu.ální prostředky ve chv!li, kdy původní nereflektováni víra
v příchod Mesiáše se dostala do krize: křeslanství si vybu.dovalo •
pomocí řeeko-římské filozofie složitou. konstmkci teologického učeni.

hr;

Psaním
o zániku Římské f!še, tedy hofivým tóiem, spo;uje
vévodkyně •okamük^ s •věčností^, jel je podle Saldy •světem hodnot^,
a dochází k důvěře v smyslu.plnost lidske existence: •životý^ přece
jen má nějakou. cen11. Kdyby ji neměl, k čemu. by byl? Jaký by měl smysl
Smysl•••• /str. 826/. Tato zažitá du.chovní zku.šenoat je jejím pozems
kým vykou.pením z existenciální trýzně, je pro ni filozofickým zduvodněn:!m dalšího zápasu s ohroiením nicoty: člověk má naději, lidst
vo má před sebou. budou.cnost. Vždyl jen vědomí, že další evolu.ce
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má smysl nás chrání před zoufalstvím z F^^ divá nám mravní m€řítka, základnu pro rozlišování mezi dobrem a zlem, mezi svĚdomím a des
truktivními silami v nás.
Ka konci románu. se vÉvodkyně cítí •jako potitnice, které je třeba
vykonat ještě mnoho přerozlič^Ých věcí, aby se její život na této po
zemské slzavé pláni naplnil*• Otevření muzea neukončilo její hledání,
nebude mu konce. Na rozdíl od sFLrti je život nejistý, je nutno ho
stále kultivovat, žít jej jako mravní úkol naplň.ováni/humanistickýoh
principů, jako Úkol, kterého človčka nezbaví žádni společenská promčna, žádný nový řád. Je to Úkol lidský.
Ladislav Fuks napsal svou Vévodkyní a kuchařkou mnohovrstevný
román wgestivn! síly, své vrcholné dílo, v nanž zní základní existenciální otázky lidství i obavy nad vývojem společnosti. Dějové si
tuování na konec 19. století a do šlechtické Vídně je pouhá vnější
dekorace, vyhovující Faksovu způsobu psaní, avšak svým smyslem míří
román k nadčasovým problémům člověka a naší civilizace. Magická moc
této prózý tkví opět v tom, !e nás obraz negace, obraz ohro!ení
a ztráty lidského a děj^mého smyslu vyvolávaI/- potřebu hledat pozi
tivní a smysluplné hodnoty, !e toužíme popřít všechno, co nič! naši
au.tenticitu. Fuksův román je protestem proti tomu., co odcizuje člově
ka sobě samému, co ho nutí zříci ae sama sebe ve jm^é.riu. konz^mích
ideálů a faleš.néhOJJ pocitu štěstí, je.o! plyne z rezignace na mravní
nároky svědomí. NáVrat k sébě samému., k původním dispozicím jeho ta
lentu tedy rázem obrodil Fuksovy umělecké schopnosti a umožnil mu
naplnit toto dílo velkou. vnitřní pravdivostí a naléhavostí, jeho hlas
dpléhá ke každému. vnímavému čtenáři a vyzývá jej, aby překonával evou
vnitřní pustotu a obnovil svou tvořivou. integritu, jitři v nan vě
domí odpovědnosti za život důstojný člověka.
Milan Jungmann
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Smutné prvenství

tíkáHt si, a p řknP pot, IchtJ, t. j • poučeně: vida, zase jsem mbob2■tle
• získala j&em smutné prvenstvíl Ale rozhlédnu ee kolem sebe a viddím, je to jen smutná hra - vždyt žijeme všichni v období smutného
prvenství •••
Pfíkl:..d za. mnohé: Ke konci roku. 1970 bych převe^xi uvítala - jak
jinwt • kdyby se v čeekýeh Eemích našel jediný literární časopis,
kam. bych mohla poElé<t evůj :příepě-vek. Ovšem realizace byla nemotnéi
pfesnf- po 15C letech • rnad se nemýlím! - proetě od roku 1820
poprvé v českých č. íj iriich nevycházel v čeckérn prostoru ani jediný
li terárni ČasopÍE. A to v uobě hluboieého míru^^ /Stitní plán byl
v tom roce jistě ve viech ukaz;;..ttlích splněn
překročen, taie o
nic podstatného nešlo. Jen o to smutné prvenství• ••/
Nemohs Tě&k mluvit za d^ruhé a zevšeobecňov&tj t'blties pohybovat
se natrvalo ■i^o Prahu a její 11terárn! společenství - v čaae, o
kteria jsem se u! mínila - pfedpokládi aachytit se aspoň d^^k^
nfjakého literárního vzoru. V oněch letech, kdy jsem byli opra'Ydu
hluboce otřesena - áni ne talt žitou Bkutečnoetí, jako jejími pro3evy píseemnými /např., a je to DměOié, a! na rodných listech děti ml
roztpčJo, !e povolání uklízečka bylo nape^o e dlouh.hlm i • nevim
proč, ůe dlouhé í mě pak bodalo i ve enu/ • prostě v těch letech
jsem se jako spásy u.chytila vzcru a vsc.or.u ěesk, spisovatelky Dolany llěmcové. Jako jedna ze stovek a EtoTek českých ien 3sem četls. jej! dopisy, pcv!dky a pohácky a za tímto štítem na mě doba eenila fTcu a.ábtlskou
J.no, píši vědor!lě: lábelskou tváf.
!iebol jsem nararila.: ta. česká žena neraěla dobrou pověst u •tCh
současnikdl Ale proč? že ji neměla u s,tch souča^^^, tomu 3a^
nemohla do všech hloubek porozumět právem - niltdo u! z nich nelil
a Coba právě takovéto vztahy milosrdně zasypává • kdyi ul ničía j1ným, tak tím, fr.: o mrtvých jen d$'bré«.« Slu!ni lld' před ma3estátem
mrti pfeoe smekají^^
A kdo není, sám pfed sebou, sluřnýia ěloTěkaťt /ile tlme to Těichn1t jeji milenec a přitom 16kaf /humanista/ píše o ní ve svých do
pisech jt-..ko o Slesině a atrl., - tedy národ byvš!ch cynik-O.?/ Ovšem,
ale proč 1 JPÍ souěaen!ci? Kte^rým nemohla niěim a nijak ubl!llt spi! naopak? Je snad svit dospělých v kalcula obl.edu s^alzo.tre^ví 1 v ohledu na dá.Tnou existenci čeek, epilt-oovatelkyT J^^k Te spo
lečnosti n jtnsk v soukromí? ale proč
t jejím pf:!paděT
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li.ejsem pro nekritický ob' iv 2. kayž !:!i b? lo cor i namečeno - ve
:.:;tylu literárních z<áEVl-cenc'C., to je• Asi to bylo takt s. tek, ale
je 1ép€ o tom pomlčet ••• , zé:.čtlo mi: to hníst. A.!io, to je to eprávné e:.eeké elovo - hnírf-t, bočtena, hnfte.n - v hnůj? Málem mi tc tak
připadá a i proto se ti.m nchlju; zabývc.t murír.a, protože bych jinak
eams TO.či sobě., a.tel. Cvtc-r. nemohu ře tím zabývEt zptsobe:m, lcdy by
po citátu z Karl&. Čapka. rivezmě-te ná.rocu mravnost e. berete mu nesmrtelnosV nás.ledoval nmohoetr^kcyý f'iflej, zač!n?j í ci slovy s "V 19.
Etolet:! český« národem protlo mnoho ;nilior:t lidí. Šechové při tom
h^&i pfi tvorbi - cvé liter;,, tury - zvláštní, trochu nefér hru: karr.
a! zašla a ó.o jakých č.:;: sled.ků, o tom je- nutné uv.,. žovat na konci 2o.
Etoletí, kdy ěeiSká literatura. f^úzlízi prapodivné ovoce. Aemohu v jed
nom eeeji :rozeb.ír-tt přínos samotného H^anky k dějinár.: čeEké li terára!
védy, ale mohu připomenout, že mel i žáky - ktefí maj! vidy momoEt
^^^^wut nad mistra. J eddr!i.m s nich byl 1 Václ-T ?:eněk
l^tránickf..•"• Ne, to bych neobstál.a& jeFtliže za několik fádek na okra
ji, &a pouhou aínku lze •ískar. v č!?ekf 11 teratufe amu:tn4 prvenství,
jak bych dojl\»l.:a., kdy! bych o dohz.dech koloru problf!Au • Bolena limcov, svobodně a bez zábran prornluvila?
jenOvie^ T.Ím také, na co má spisovatel právo: jestli!e se budu
něko^ klanět, protole je můj vzor, pak ho budu nudně e. pohodlně
scloroTat. A tr, nemá rád arii :Bůh ••• Mně vyc'.l'loval.o sOeialiEtickf fikol^
stv! a i kdyi jsem jalu;i v muže nevyrne.:tal<, ttále mi ve škole Sdl^
rarnov.al.1i ie je nutné "porvat se s problémy^. I činím
••• / .l
protože ei Kilan. JungmE?.ne..rovně! válím, zapůjčím mu:: část Evf pNJY
"Athény • blíny\ kde pa:ná.tku Bo Ženy ti ěmeové - 1 tak je to molné
vidět - napadltm ui po léta zle a nevybímavě • těch několik f-áckfl v
Toskánsku je vedle toho selankou.../ O ?šem činím tak vědomí v liter^rní et^ruktnře jiné, neři jt kritický eeej. A to je 1 problém
obrár.k-6. s cesta když jf:em v roce 19C2 sdr:ka.la ®omost přidat své
příspěůy ke strtijopimi;.D jiných auto^, zaěala 3stm 'o svých lite
rárních problémech, vzorecb. a láskách peát fc^o,i, která má ev4
s^truktury ul celkem zabčhEan.4 - od obrámcŮ z cest, elou!!cich Tě'.tlinou jako ěaeopieecká příloha, nikdo ph-TI'iltnf objevy, a\ Eealpieného ě1 ul jiniho ráEu 1 neočekivi••• Ani r.!1® Dutor nes piěe o
skutečnostech eobi dobfe- jrcámýcak.- A to je mAj pfípa\li ve &^"fém
tnctu obrázků. z cest ee snalím j6:2.. o netuctový pHf^ k probl.émto,
které mli v •tm livotě zR.ujrů.yu. Abych to opisem mo^imá pfesněji vy-
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jámlUat obrillky • cei.t chapu jako ^takovou t:f!š\. !asopieeeky plu^
3!c! do ^^^sU ^rn^rého skuppenic^rá• .•
8.'iule^wat eAutnébo ^ekui)enstyía 1 ve faktu, le o1'rát:ky z cest jsou
z m!s't, kd" jstm nikdy li.ei,yla • přece 1 v lf ťtoši!m roce nebyl udElen
dev120Tf . pfiGlťb tm ^turistu';' ktef.í ul v kapitalistických 1:tá.tech
bylí^ ťdyai, Círoo,
Skuteěnf obrá&ky • cest tak z^byly jen au-_
to^rOm k Je3ichl spole&losti vlid9t:1l patřit nechci. .. To ovBem nema^
meen4, le mám práTo ua historickou nepoučenost: Bolena Němcová se
evojí llabičkou není sde přece proto, &bych eí do ní při jakémsi
letu ko^a. 'Beni to také žácný kamínek na. cestě, de jistým spůaobem
kámen ^^^1'« I pro mněs chciitli však saloiit vlastni etavbu, musím
se vlaa^wn&li na etahinilti přesvědčit, sda se takovj úelný ukálen
nen:klail ^nemohu se ohiílet na to, le mi aomá pfiekřípne prsty, Č1
le • to neb^j'ft ^nýltea 1 le ge to prostě nedlli a d^nhf t!m mechutím•• •
Tld.yl. j:l pr^hi bych chtlla kfiěeta je to Tjbomf, co růovo Bablfry,
to 'Yě'ta • katecllialt - to ,e i ■-G.j pl"Ogr2.11 pro s^^!l A bea ^úrokt
na jakámoliY »nnetnj Eateehisaue tridentského koncilll byl p!eoe _
oblOeno letbo^ popf
BohaslaTa Re^ynka ■- sám ee • toho TY^
nal^
.:.bjámU^T.Dt poeity pov^y ideologick4 „ a práTi k4yl k
ti^hfti-;. nrnaj! eelkem nic společného s prací kiterárn! a ^kaltámj
bud £• t'taa. shateěnl p&taT!, anebo je to s^^ska. O^šea - a 'to Je
j'4ro proM^ra • ui 'tot jak a tím kámenem úhelným ^viklám • to moha
pf!edj&dět vefejněa všdy* tnhie se ul v české lit&rm.tu.fe po mnobo^krit
dnol
l Te
^Qlích otaámcicl a eest /nejsou to literirn! nebo ^aaa.4__
kr1t1ck4 eseje a ne411ám si Mcmné nároky na 11terárarumtoriclt' obj^
TY parního řádu/ se k Bolení Němcové ještě vracím • a $rovna v souvis
slostl se Vzdáním bold\l •Naší krásné prU" • kty tam ty dva z nejTi'ty
!:ích naiich básníků Yidíra jako Bytífe iepoak^v:rnt:nf • b^arok je T ac,.__
4emí čeaké poesii natolik silný, !e i oni museli navásat. na 11^ariámskf kul°' • a podatatnij 3inalť nel V,cla-i Renč ve &t' "PopelM
sté.^ Ale .-lTěreiu T-do'bl, kdy pfefti:n.ou Tltlinu národa ard.le 11el!9
evobodně NB—Tat 4o kapitallBt1ck4 cisiny, mrsí víoe n.ě, le epiaovatel, n^all. Wa na pouh' 11ter^4nú spoleěenatn /'oe^ Ideologicklcll
^tyek"/ aby: uhlť ^Aahl.4dnollt do tvorby 31n,hoa kte^^ak ^sáklaúhím
kmaenem bybi on? Oópak ho Tsri1ám2^7 A protole nemám 'tyto ^rformaoe •
^^bych • a ráda bych j^ měial • malím se to. co chci od j^infcbysaaa

a.tel.

AlM.’al

w.^aft,a
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jir: jx,ekytnout. Ve eluěných /řeholních - a kdc
v řeholi •
ier.!m f-átíťi j eme ee v ní oe1 tli věich..ni/ apoloťnoetecb ee -to tak 4i::i.
A ar.i v tt"'(;h r.ř.Ěiich strojopi!!irjch rouvlslosteoh neJ • m phoe MffllQ*k<:ic
'tak i,^í. • • fror tě \lvtlly .s.utrdinál.^ie a k -toau phkvaplvá cW\ epirovstelt-kého práva ruit coh&dy,ooboěn?: vyjáťřen4 - nJ.c vic^.^ Já
třeblt
to nmi tiit1 :::prámý-.a a adekvátná apCeobem — ale proč &e o r*ěj Clgpoi
llepok^it? I e
h kdyt n.e ve timutnýcb prvcn.etvícb l')ě-00 nDalc.oume, p ce to ul selvjkává a.i de ti posle^dlli g
chut1 ••.

vn=.

lva Kotrlá

?•

P. S. ^acntáf k 'tas fát!k'Oa, t^«j!cía
v fcrk.Ňlrku Dolf41Y llacové;
v d^ruhém cietvvcl 3^
o J5aty14ř. s^réraběna. toN&:6r.uedté»k^ter6
edhila. do nč-tovfch d131n • e^epoĎ oelj !':\'ět pouUri i^flko
•oeatu
do C^oa^* 'by bes té l'lá'ffi' h^nj, ^^^aj!ei pooXtit cleah^
nebyla. Coanoeea - to byl
MatldJn./V t4w IIOIIUYielosU ,4 lto^leba
fi&acori ^^dondh y tabičc^
bred • ^^wfla^^aůO^^ý T te^ztQ a
•• vý^^^dch t.ccWcb - 1lo ally pftuu^b 31t nejen
^mlla^..t.ky^ .ie
1 dal.li • dal.li do
tldolť - a;'by ee
oklODill!/ V

^d.n

mi

pntole to

ú^ravř J^® tubre

pro^AaU^ftOet róto

hro^d o Babrěo^ - 1 kdyl ta ntuh k loůtll^ra n ta1 Ubili o Ibrtu
ee nl.^^1 proto.a'by d.
nlkdo po
pJl"&etví
m,.-tůel, le obh"-3uJ1 nijaké pd.w nt.or.a no. h.^dvoetf u.pf. opb^
/tt1l\.pluj1ci•••/i '8 11te^rind ttil\ ^rí
vo^^ Defl>lky,tMěti
• lgdnoe /opět oplss ae e^edm! oamin pod porcch^f!la/ ^&les toaau

bbit.

ad o
le je Babi&.
pro^^^^^^ p^.^cb.líú • t^tu
mc^ántika neeánř pro-wokaUvn!í tvro^d, le je 1"o kniha nejhlUjltl /l^
m^^ř- o
k by 11t. krlttik •ebýeh drorodG tvrdil totélt/Jmlba noj^^'tt3ti,nej^!'ran.00u!tl'.J t'í,nej^,m.gl1čtěj g_í • ^Don
^djot pak kniha
nejěpmllř'tajil? l?rotolo ee y Jin$eh obedreich • cer;t sab^ývú he^n.
rna^da. 3aeiia m nů6&t 1 u malých Dllrrodů
neJě'ridJVj!Ítllejbol^tó^
l'tal^i a 'tako^' bled.^í al pfipedalo podl^d t. • ^Qfcb ^^^6, k^teri
pr.oll7
obro^^b arowia 3ako •yi kDU>a nej^ftalt1ai1,u3be^^etti,U, ne3fe!'ta-j11. 11eJ1Jlo^ftnlUjU. J^e tudy ve^wo»Ute^^d^ kdyl
B..e knihy aej&eltt}3li cyf.t .A pak, , ..U • nlcll pr4vf kld.&ta aejleltlili - já ekáeu m1Ul4.&^eníal Ale pn>t41e 'bych ne^bCla n^a.rulla lllarou éo
pu - aohltl m111'4bo - 11ealobte eei obraoú tu kn^m • ^^bh - Ilji m*1e
na M.ornl - f-tkM 1;la -tok tohle $• mlha ne3telUjlťl ^lbodl ee na
1 krlUcl, k'tefl
jinak
anti^podrl Ben tedy test
do

•^at:

^'?'O-

jroo
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Ei'Ttho erdce, roce-Třu text kntolického katechismu, &ť:'bo i tert hym
ny rakouského oocnifetv!, porcvnú texty a la.snu: vfechno to jeo\i.
texty nejen hluboce nr:i.w.4, &le ponořené &^mthluboko c'.o světového
názoru /chtjte ttlyiet kolorit/ římcké Církve. A je-li jtr.hm i?, ti':-cbto textu osnaden ve XX. století za knihu r.cJčeětčjni - nepf-artává®
ee tlvlt - v jském nároclt to říji já? Vldyt bych r&dl-jl v pobleťu ne
i:vf &oulfoeniky označil® za c!lo nejěeštřjt.! čilo /litexární,ce vtiím
ff/iudy/ VácltaVfl. li.aakyl 1ieU1 on t&ké v dobt'> Babičky? ie to bych ei
důl11t Bspse.t, Je Eebičk.n je nu?jčeftl-jší - to je vlactuř chvála ^n.b-odc,
pro tu mr-'Tn.oat to kaldý 7;eeh tak cít!.
éruhém případě je to pohs:1nčni národa: altJ ^o kdyl ne? t:eha vňe;1io j mou f:et:1 echopni? A. crime- ee
19. r;tolct!: jaký hfícb by Jíčmeová učinili:., kdyby Její Ikbičks b;le
3einezna?.ni prorekoutkd? V dob?, kdy Babičku ptal.r..7 J eký- hřích, kdy!
spolelnottt mulnfch •oMi:atyficátuficů"
ve f\ré vettinfc jinak nechonlaT PMkl.klnd ca nmohls !eeký vlaetenec, o kterém nikdo nikdy nepo
chyboval, bc3offl!lc mnohokrát ,se a)irají t ruce. Irantiček Zach,ktcrý
a Palackým a iafeřMko epolutcr.moval auetro2tloTanskou koncepci Slovanstfho ejeSu v Prase /na prvém Slovnnekia ^&e • Tzpomeň.r-::1e Remcotou - •aksjoval jako p^rft! tane^čn!k ^raec/, tak ta ul 26. listopadu
1849 nepsal, Ye Tyf!Ylitlll3!c:!ra dopise pro mesinárotn! clainu lG.o P^M!e,
Jm!let1 Admrtlu CsartoryEkáu, ^Uc1 polGk' migrace/ dcleďulicí ^QK
ufflcxsú Bhodnoceni; •V ^&eueku dol.lo k revoll1c1,která aepřátellla
roml1?n4 náročnosti, z nich! je tento ctát E:loien. iéměf vfecbny eloTP.ntlkc! ntrody v Re-Jtousku &t dohodly me'&l Debou na otrakt evé národnotitl proti náročným plánů nčAeckých a mt.duských rEsCUkil6. V tomto
sarputllés aápa r- po t'te:v111 se Sl.OT&n'
e tranu &kouaka^^ • / 1 /
Dopie odesla.l • Dtl.ehndu, kam ee uehylll - nle ne ^aaa4 Jako pronáelečovsný bojoruík c btrrikádl /Z Pultí J. V. iriče re dovíláse,le f'e
15. če^rvna 1848 dostavili do Xlc^entina,kCe bylo t"tuč.enteké velení
povetán!, čl.encré tjeaCu ll&kunin, aioudek, ttúr a Zach,s.b;y poMáhali
•při obraně proti cochvíli očekávanému útoku."/ Do lič-lehra.du očeřel
jako prá"Yn:Oc, který ae v r. 1849 nedohodl právě a ministru Bachem o
Tfii n,ho platu pfi snonsah.seni éo eluleb rakouské Justice.Ve Vida.i £• • a^^e'^tram Jacha selel po • Glavn6 revolučd éfe^ v tom rooe
1849 TÍcekrát a to na doporučení • jPrahy, oteTÍrajíci fvefe DaohoTJ 11iniate:rekl pracovny - doporučeni bylo od jednoho s Vtldct ěeak,bo
^^^d& - 1. A. Braunera. Zack nakoneo ••hl Te Tlaeti jako velmi
iepl-if.nt pend.onOTr..n,t erl>ů.l gilne^nl., na i;r4 jlhorlovenské !i,pclub:ratry z&.Dechal nejlepfí d?3^^ý dojem, ittl i^a? Jejich h1E=tcr1ckou oso^^
noeU a T Bruč byl ptitoa pohřhon ee Tleni poc'bmi jako rskouský gene-

na

A čeho vt>eho jsou l:eěi - doma 1 v cizině - schopal? fo trapné sel^hán!
pražské národní gardy, početné a dobře ozbrojen4, kteri se odm!tla re
volučních bojů v r. 1848 vůbec Ztičastnit - i kdy! Windischgrl\tzova
soldateska sprosté olupovala civilisty - tedy 1 je n jejich rociinyl
Fr?žský magistrát dokonce otmítl/1/ požádet o pomoc národní gardy
jiných českých Měst. F. ZQCh jako účastník ó tom /rozhorleně/ píše s
:Dájm jsc.M vidřl lidi,kteií pEakali a. prosili o čopia od pražské obce,
ab; jc--j mohli 0o41s Ukázat, nebot tisíce a tisíca čekali ne. pozvání ••• "
/Už t.sto Ytta vypovídá o koi-ene-ch Českého národa vic,ncž mnohé romány./
A Zach v dopise G£xpŠi.nili0Y-i pokračuje: "Bylo ti-e-be. více <:ní, než lid
poE::F-1 p'!::F.:.vÝ f tFV vťcí; už 16. červne přiflo ci.o Prahy kolem 7CO oběanr:i&lých mtst; 17. vidfl jaem na železné aráze kolem }CúC /lidí/,ale pos
df. Kdyby jp preŽEký m2gistrát poEVé:l,urcit!. b:y přišlo na pomoc 40 0000
/lidí/.^ - O rok později nev^áhá Zeh ovéem žadonit /ucházet se/ o pf13!^
tí ťo služeb té justice, která :právt v té době jeho spolubojovníky odsužovala! A :pořádnč\.^ Zato čedtá spisovatelka, žijící v bídě 1 opon-lení
bP-z proal:řec'ků - ts nesmí v Cobě Bechove absolutismu na.psat
pror?J<ouskou é::. v rakouském duchu - jen pomyčlení.in na to by uspěla __
reravnost národE.^^ A z těchto důvodů a myšlenkovjch pochodů jeem na?Bélc Avé provokativní ttvrzení tak, jek js^ de napsala ••• Není propaet
mezi /raději neoznačuji/ politickou reprezentací českého národa a bojov
nou čerkou kal tnTou /údcjně - aspoň v 19. Etoletí/ trochu dodntečné a
rochu umrle prohlubovaným korýtkem?
K:-ní l: pr jénu nq cÍEšaře a ělechtu& co je to paján? Vítězný zpiva a
může vrchnoct zvítězit víc, než když si olebračený podánný, vláčený
ve stopách zbytečných válek a nakonec i žisota "' lásky - schov4 beacrnou medailku, kterou od původce všeho milostivě obdrlel? Za to, le
dětsky p!'ihlížel? Držme ee textu Babičky& ta mince Magdaleně Novotné
jí nr:-y:Í C-'^e o( ;-om::z<'ného císaře při jakékoliv pfílefi toeti /napf. le
oře - pc-v:=-rt tak hluboce tradovaná v českém lidu/^ ale když pt^\:fti
on z.a pomoci nevídmé techniky kontroluje výstavbu do té doby ne3aodernojf! pevnosti nr- české půdě - jím •^vymydlené a po něm pojaenoven'tl
P.evnoc-ti zriHiné nf:tolik, fe neus^al.e zaschuje do taxtu Dabičky.SSalla
právi o vtem, co se dělo po jejím /d.ětskéa/ obd^arovúúfa^Byla js^ 4h^
čice vjTOFtlá j if., kdyf. začela Marie fereaie a Prusea vojnu.o něoo ••
nepohodli. Císař Josef /1/ s vojskem při^^ k J^aroměfi/1/•••• •
__
r.nr d nEmuEÍm pokrečovE.t. N ancová vědomě uvádi Babiččin přiběh jůo při»
bĚh o krvavé minci: Jiřík musí u-Wci tio l.ladeka, tam je pr&kticky •••_
jat do pruské armády, nebo\ ta peffiOEt lidullaého a oevýceného TOj^^
ského praktike je v očích pruského kr.Ue n&tolik
le nemáváh4
z českých hochť činit potnvu pro pevnóEtní kanonyl Al ee tím •k^wnen^

rutrem^ Jlfík 3ako otec aerk, rodiny nůcnec etane. A památečný tc'Bar
na 2ebe vene podobu 1 krYaYtf mince elrot!i: 'Babička tohále Yše vykládá
KriEtle ve chvíli, kdy jttjí Mne ikončll - opět jako neťta,otný voják st:1 admi on, peVJlostll Do d-elt\llk-a domyllet10 • kdyby bti.bi&a / zárahcm
nsprorto kfea\anekýa/ ne&l.o!1la v úvčru ^knihy toto / Joseíoveko-povnoatn.í./ p:rokle't!, byla by nuceno Kr1:tl.& 6tt3 pan!& P'fedll.tl A le neraueela,to ae tostáYÚe k pajamu na filech tu.s Paján je jhce chTtlozpěv na počeet
bohR ApollÓna, naného Palán. • Hojitel. A jak NUicová 'V'Pdomf a etru.čnl

chnkterisuje IlYotní pro&tttd! bflny /bojitelky v případ.? m1nce,kdyf

Mílu II pevnortl Yyrekle.muje/? ferti

•V

Jednom rohu u oltne rtáln r;ocm.

Apollong & kararrkého mramoru, v ť^ruhf= rohu jrčnorluchý,tůe velmi vkuf!llf
pracovrmj pfi\ac! atól. U e'tolu v lenošce 111avoselen;pa eksami tem pctt:fenl

sedna kntfea v bil.lm rar:!m obleku. Pr4vi odlollla p6ro • ^ruky. kdyl
bab1E11 • raoltč&ty do dveM vstoupila. •Poehftlen bud Jef!i ^rtrtucl"
posdra^la 11otivl •• pokloníc.^ - Ke, • 'tlích alovi *pajú ng itt-drého

a dobrotinho e!eah e !lech"tu^ nemohu
ee

,W>

č^ku odet^nnit - ,ec kdyby

sp1eoTntel4 na.ufili pod.olei pajOy p8'tl
trar1kou t to^ nell.ep§!m clova emiblul

a..

riía poéitextea

a

leaoh^ sde nl1 t etr^úkla •• •^^^oa, kcliI a1 pfipad.4, le n& k&tcu

ot41kll odpoTÍ^h

t

ddall!ch obr,ae!ch • oeat. Stálilo j^ alkol1k alis!C'd

poěkat,ale 11e^ta1o°1 fel o

"a^dcU*, •hie'torickf nepoul^wr.tV a"^rcbfa

ůrealo^rint^Be.bilkytt ul byla proaesena. /Lituji ■oaeaw, ve kterém ml
napadlo obri&y • c1-at aa^mř nefe3itvat - 1 pou&e pro pfátele./ l»yn! k 'fj-roki o eennfe /pra.l&k.4/ • doby 19« gtalotL^ .lal by llylo s:sam,

pfipomtaat, le u.to oensura litoTLltt 1 toho, le puetila k t11Jku Máchův
•M4j\ na. nltll
poesie aode^d rztcjía 'byla jsu 'Tysvúa k pronettení l^na. nlkohc, kdo pfeetel pát, tby neiautel CHlti.t kompromley.Je to

£•*'

tilk, a kdyl nlkťo phf'-tel, tak pfesttl a málo ne o tom Ti.Pfeeto ci myru.:!u, le čáatečnč ee t.!11 sab^ýTůl t tčch obriac!ch, kde iůuvú o j)f-áte -

l!ch J .J .lal^cvi a V,claw t.rclaur.ovi. V na.prosti &k:ratoe o jednom •
nichl f.úuko-katol1ckf

kter1 ul t r. 1610 / 1/ pfelolil církevní

agenrtu do iel\ ^^y a. ..aa1 podle i! Cokonna. TykolláT&t ! •• Lyú c!rkevvn!
obfa4y.latnalo tU. na eebe uposo^tl.1 rakoaakf úfady •

. n,

Jak, to

není nut

sdlraao^at. liakonec do^Nbl.7 jebu pfed!ae^lho peaataloao^ái a pokud

trolalle an!nll pe,t a ^^Ä'Yat toiby o rtltc!eh. jako ••• lrckop,nebo o
nl§g»llpfl„ ne^n • pralak6 een^nr, lancl. J>f011 na. ••• uposorurnili
pcu■e pod pen4-on^^ /ne.ra-4,aepoň jako ^rnlon/ a pourn t eelllech
nfl t letecb 184S • 1857 ^TyilTat e'ÝI •Staročna.k^ poYliti, splTJ br.-, 1
obyGej^ clavnoaU, a n,plT.J ohledem na WjeeloY! !eekoaloTmekl^. Lo
četl. 1 pocbopí, le

!_takto

mn n.ekonetn, potíle a etorurua
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mačná čá.pt

1 tohoto ctila elrt • l. jen v rukopise. /Iiet1řtln4 lidoTb-dné X.rolausoTy práce z let lB5}-lB6v poulil - 1 on v neúplnocti a po letech -Cena
Z!brtl viz 1'1Z netifitrných Spisků Krolmusových • fJecl<ý lid V-VII/ I
přl četbř toho, co vyňlo tir:kfř'D, ru-.pf. "Kronika Č111 cll-jepie všech po^
vodní, porloupnýeh let r1uebých a moKrýcho^ v k^nUove,w! čei:.kém^ a roku
1845, ne-bo z r. 1844 Apoel.t!tiJÚ Wajil.tě l:eraobcha e runami. na Skelsku^,
jsem byla -překvepená, 3eké to jsou mode^^ texty. -pMbum, bodně a pncemi NápX'fl^^^a, Kr^nd.lera e. j1.nýeh e blaMého obo.obi ^áh. /V obráeoich
• cect se :r.m^uji o Krolmusovi 1 v eouviclcEti 8 B. üllnbtluo, který /le
to 3cn m-ól náror/ etj-=, spůeobea n:tve-suje n& tohoto cámébo pábitele,qle 3t:.sykovfho citu a tantcskních nápadů - wdy na rozeného zpieov&'kle
a o3ed1nllou q>is.oTetelekou invenci, který dodnea le /1 pod <1rt1Tou TIÍ^
bou éÁ^TJWho úderu oen^cury/ ne ^znám •••
Ale spft ke ko^ell^řl věta/^etesk vládnoucí lleehty po od:trlea"8 ltlad^
au,atd.^/,
'byl to ff-U^ a llechta
pla^aa doponČllJI ÚYltfw
arolliw .&rcťbi^upsnt prale:k6ho • kolik hak.4 ll.ecbta Ujict y c1obl Jiolaal l&llccv, aapů ^^a a nácta a dobre"YOlnl sa Jak4ai neoftci^ai p!'italla4aka k tecbá.
o ••te^weU, le llra.b^tTt lladek6 - T
er'blil le1.kf ln ko^runovant - pat!lle • dolll ». a&acoT^ ,.1U k eiaeuf
k pralak' arcl41e8'&1. Byl to ••la1 c1t11Tf pro14á t 'W 4ol>I • Itald.&a
na to narilía protea^atak, 11aa a katol1ck4 llad^ako /Jeltl Y r. 1890/1
b7lo lla.dsko katollcltta aaaeellroni^ea v altleok6 ě,eU Pnekaa pha 9%
obyTa.teletTa •• hl4ail.lo etejnt jako v l:ech6ch k CS.ztr.-.l./ 0ata1:a61 drlme
n ter.rtuJ Babičlts., str. 77 • • také ai nm.é
pa gene^ril dal a't'olst a
fekl ai, le budu doi-U.'fat nčnl nEcolik tol^..ad • e^tilou práci • railoatl
krriloYGk4i chlapec le pfijde cio vcje:nl!lt4ho úzleft a divaata le mohla dát
do k^QoTsk'bo \iatw pro lent-k,. to rme llic netflllo, 1 prosila £•••
aby mi 4F=l1 rc4lJ1 p4r sl.atfch penli, eh'tjí-11 a.i n?3a1tou allost prokáut, a h půjdu do.O. do tech. Dlti ele le od eebe nedá^ le ci Je -vy
chovám® poťlff evé Tiry & Te ev4 fefl. fo 111 ůe nech'tfll do'YCll't a tekli
ml, kdyl ta neMstimu, le aeéortanu Jllc.^ - »en! tohle 'text ptíuo do
^keukjch čítanek • obdob{ pfed válkou Jtakouusko-pniekonk /Oet&tni aa
••hla ao4ala tlo^uho Sekat/. Bapfe4 •podle sTf
a pak •Te
hU*.
Ale Bakouoko nic Jinlho t &eákú proatorv. nechtllo • le ^&o11oko ta!Z'Dfn4 aeletn v leakn prostoru poth'boTalo - to $• phoe Tfo d'^w prok4a^sa4./A Bakou.eU e^ to vyplatilo • nero^wdll ee 111e1:f1 6eek4 kkUltury
- •• na le4en cnoa^ná &••• podpoNTvent okupanty • i,e proh^^á vámloe
Bakcuko-pnadc, pro lakcuRko?/ l!!^cori se ti ctoBy nedolila - ale copa.k
no! •oln, • Babifflty -vyč{et dpomt TBtell k Pnekllt /Mi Dinka o fůi4.nWnu chttlra. jsem jen poukázat na to, le pht ^Tilel!nýa1 uť,loe-ta1

082

exif"tuje TG: velkých i-íliích a státech apolečenská objGdnáYka a je na
epi eovs::: tf; 11, j f.k jí vyulIJ e. / J„ na cmsufe, J &k Jí poro^zumí./ Kdyby
hakourtko válku s I'i"Ur:ke;.1 Vyhrálo, rozhodni by bylo 1 pro etátliL^admin1,\tr-:tivní njl'dnoccni pr&Keké «rclélecáze e Kledflkem; 1 ty Tambef-ice
v ttíxtu Babičky aohou - pre toho kdo svrhle uva!uJe,a j"- si .ayslá,r;E:
cenzura zvrhle uvaluje - naznačovat, jek tmoho český /a nkaecký/ li
tento prortor - s nábofenekýoh ttvodt - potfebuje. /tetký néro,ppis
pfcce v!, le hakourký rtát poutě do Valbcfic élo roku 1S66 rfimiyi apt.ioobew /s poehopitelnl ve tpoluoráci s Církví/' podporoval«/ Za-kfei
T.akourJko nábogenrký vztcll občanů k Církvi prokázui<- sneulvslo ke
etáuir-recenskýfi? cíltm: nikde netvrdím, le 1:l.&cová Babičku peůa s
tich a t;cb J,oli tiekých eůvod-0., ale s textu pro mnř v:yplfvá, ie k '^.u
nemele tak dnlekc. Proto nerát!m na ftliéna /Te vjcho^^ch Čechách 'tro
chu náeilni uísttlého - pokud nebyl Rkutečnou h1eto,:1ckou poateTou a to nevía./ Pruáo /koueek od Sirého Bfiidla/ je v taxta logické, falJ.sn mi
pf1pad4 nelogický, proto ukaznli pratteta na l&aoovo11, le
aae m4 nlal>é aiDto a hlediůa epieovatele./I kdyby proto, io autorka
nechtna drildit cesuru porUrou Sude^&a • -.1tou: ^iak7 olka, allúa rádi
Proč • toekúakll pro'YOkujlt ben 'text :labičky
I^ /Deaechutil;
mi ho Mdná a1moe!^tankow. leťb& • o^tatal, ae ^^^es eoe1ůlaUck,bo
likolatvi • aú dome a.bočit^ankoftu ěe'tbll 1 lfo^'bdllobi protektoritll • pro
dukce Státn!ho nakladatelství e -ryroetla na 'te4y 1 gene.race atarit ode
s jakých unechtilfoh pohnutek a v
!ÍTC^tnůl /etnso/ ten
text vmrd.kel,ně neatle bjíuuit, protole v!m, le to ne^aj^á4 i dJ:lea ^niko
ho i krit^.ikd pokud ae sabývaj! lij!cía.t. autory. Conaran y Pnze po r.
1850 ptlstupovala k utoroe llablčlc.y ^k' jako k liJie! oeolti a Wx't
gbJ.eů^le. Ybcd11j /.R&kousk4 ain1et^^^^vil8; o nlco poa4tj1 dOonce jclto
••1«1 vhoťný/. Co je v mám riásoru, U cenensoH mobli /Te evés bl'ltmi/
zeul!t :Be.biťku /ve c-'Vjoh Sdf-voéninícb/ - jako nanejvýž Tb.ot!nou htb\a
pro pro 1'tt ěeský lič? A neetalo se- trk? /Prnlsk.1. censu.ra nepraoovůa
pkce jen tů, lti pfedlcitml !(pia asa{tla nebo achv'11la /l:.1 v.pnnia/
- j^ o ta - o 3ej!a 1 ,11ná působent t ieů6 ^atufe a liter.^tufe dcet
pfíkled-d. Jednou ee 31etl aajcle hifltoril litera^tury, k'hrt aono^raficlty
spncuje preJsk4 11tarámro! censory 19. stoletL - 'Ylf!m, le o niell jeltě
ex1s1:uJe po^sú.vaci materiál - oon4 tot11 nebyl phae •š^
jsko ti dnehí. Za n.11 mmobo vedlejli prioe ,yykoú'fa3{
1aet1W^
oe, v prabkfoh pooliech pile 19. atolett naprosto neanú,•• •/ likde, a
taktak nikCy bych nenapaala, le Babifka j^ •jeC" pfed Sa^bino^ta ptipaclem
Ylnetn ď prrvn! zradou noToGcWho ěestakho epico'Yatele.^ to Fp.ťli naopak.

jak

'*•
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A konečn? jettř poznámka ke "krvav4 minci^. O r-tf!bmém tolaru u k^
bičky /ne zlaté mincil/ pojednávají obrámky z ceet VIII. pod násvem
ámkourký tolar. ^mlím se tam poukázat na to, !e pro mně není Babička _
tím, co ee o ní všuce uvádí /skrovničký syiet v koloritu lidových a nároconirných uvyků, jak rok jde a atd.A tle že je pro mně příběhem s pas
tí, ttk -mÍFt:rnf. v?::tavčnou, že čtenéf kolem ní chodí, cítí v celé knise
je jí čech a ta vWf ho láká k další a. opakované četbě.. Ano - je tam ten
staletý a svttové kul tufe tak blízký příběh o •stříbrném" sa nejlepS!
snahu - příbřh 11 o krvavé minci" - /1 v bibli se najde/. A Němcová na naa
Eabi[ku vĚdoml gt2ví: v začátku ^říhy /str.36i, ne! mince plně pron^ikne
do dčje, je babička znovu zhodnocena.i "one měla mnoho zkušeností, zn.sla
vojeneký rtav, jí kcždý v;,řile" ^Dále z textu připom^ínám& •Jakpak bych ho
neznala. vldyt j sem e rním mluvila,v!dy\ mi ^tuhl.eten tolar vlastzií

^rukou dal., 11 řekla babička, berouc na ^^átecb/ 1/ SaVěěenf tolar do ^ruky.^
/'1.o ele nesečíná příběh b typu vyprávěni l>abslt6bo • lašich ^:turisntd - Sde
jde o mncb!m vicl/ - llenohu ele na afll, ploše opakovat to, co neumía *ri^
tit j^^e - proetěs l.motra /kfestní kmotra a matka Jlfíkal/ •■emoaocí ee
podívat nechtěla.^ Ditě vše.k tu past ještl nechápe /kaldf s'tát to vi a ....
dětský přístup očmlňujel/ a s "To 3e^
lidičky,
dl'YJ' e:pa^tMJ.a,^.
l>!tf pá^tr4 po cis^a!Ů-o4s^an, eo mu pa^ří oltol.Jl.í
"Mn.I tnk napadlo,
kdybych Tiděla ekrze to sklíčko Joeefa cieah,a dÍTela jeem ee n.a Tleoomy
etrey^^•. A sa toto dtvěfivf hledúi podoby pdna evěta - je to hratjeeho
tváf je přece v nejtěsnějří blízkosti - je dítě l)etf-i!nl odlD&tm.oistfíbrn4kem •••
Na konci svých f.J.votn:Cch sil pfl3íldí pak babička na ltar, Bfl1dlo,kde
UTede počátek svfho příb^u,aby n:Ca t eelft1 ději kD!hy 11ě‘toval.a - j^
konfrontován 1 e pfíbaem Viktorky a 3^j:!ho poetilen! •stsvem vojeneit,m^.
V obou feieních jde o llvotní trageč.11 - jenom!e Ba.bi&a na rozdíl od
Viktorky neĚla ceetou savrfen!, hříchu - který vede 1 k metefké tragedii
ve svých dtsledcích - tle eáme'.rn.P oest.ou ka_techif!fflv / sňntek atd./ e. má
proto e:tále '3mc1, aby umřela jeko ětaetná !ena. /'lo lpin! na vnoučatech -

m

nlášti llamce, kteri má k •evě!en4 krven minci nejbl!I - to je edůru—
n.&11 čegtn6ho aetefství - to be.biěee nikdo vzít nenrdle./ Ale 3! 3te o. TÍol
Inřlnu - tu si bebička "Ybrtale. jeko bojitelku
které byly nad '^3!
sily /a o nichl vřichni vÍ11e, !e jrJou 1 nad eíly nale/ • A vývoj knilly ,._
1 'Y to., le 1mima t, '\"yeok, hfe bab18ty - o emysl fi-rote - tedy 1 o pfe:ruf!ení fEtřim neR11yelného u^^rní • porovuni! Proto to ehodAocP-nÍ bablmty
• jejích ústi"it2Ftná to !enaP Nebo\, ^aku na r,rdce • kťo ii tuto hru
troufá nládnoút7
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t kbičcl' Utaoorá r:p1eovr;;Celc.:k)' exoaluje - te Oe*! n"on)'^lrlí s:=.la
/1zl^&t1^'Tn!?/ • kcyf
/a s:iow ^aci/; lJ^
PfiklOG aa ^mnobt /ll.V. kap./: "kblčkc, vy ^.ste ;it loĎ.rk<
bnp o STlU-:1:. peaia Pro^a tekla. te váš nebottík podobného cos do'^^^.
mač ctrpěl e n}u! jste st c::írinila mase; ,á sa^^méls jcko na smrt/ 1/
^túat et Tá& od tá doby ... • t a Je ^^Ceblé pt1pc,GÍ?l8'-, JaK příběh
chcLÍ, jr.k ře YSe doE^tane de
a k..._-ty Jrou vylokke:rl) - 'ber je^ctné
chyby: Jen to,
'Vi.l:to^e konči, -p'beeně Te c^hTil.1.kd.y č^^Ci mucí
být p=i'.OOlllU1utti, k(- jáe o ptibřh tiTOta ll i:!"ti - !'".ilr
T ť ^®f.S
rCé p^mcoti r: Vit:tort< aa bc,uh-. w:irt.: "Cc t ad. bclel.c,
u'bobl crooa* Ce ti u4^ll.cl.1?^ povíóů.c. c! 'beb1^^. tichý.z: hla^^.
uf ti ^r.ac.o
COF u^rtl.a... káO Je vrtn^. lAih 'be wo.t ^^^t,
•c cvl'tle
r poko'bejl.^ - Ce Je T^ůsů eClefitf J>OTlld^ch • ba.bi!oe 'be!! tot1l c 1'ot!
^BODG.. c
^aa ne^^Ce^lnf cule a. o
n
•čc! evtk •
kol^ se'be - Co
^"no:
t1 1148.^LU.?^ - Ce Je ot4*^
kCe^ro 1 •Y t1114aae ee
r--^mmlých •
^^^der- - ale 'bebl^^Ce
nepti.j tUe Jde s.
llkol^a
- tt= au^ kolobb& ryřCel /li^iroóopl^tf kol.obřh • kb16c6, to
'^m lm V J^^W e p!!llf. ^dti p^rwní ^^ale, r niIWůi ,e
^1Utri •^^li.e
avto^^ nCc! - '-^^fa
pa^!! i^W nltl,
jl.c py,rof ne
Prof ft o Ce n^^lmelt! - Ce J^
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byl& neprvvdivá^^ A llivá ••• V tom je ul tr^íma Boleny 5ancovf a
tragika neporozu.mi-ní, které ji o^al.opov&lo••• A ne^íml jestliže jsem já
p^rvní, kdo to tklivé a při tom akuteť.:né tajemství :Babičky - oč jí. !'J.o poodkryle, -pak jée skutečnt' o Eautná pl"'Venetvi• ••
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Sebekritická příloha k diskusi o Babičce

1.1. 1983

Včele a pcwauk.

lyi

Sa&if.it, ro^f gtko té gEi oc rectu liwa, dj pewuk
^ele, fr n, I ce na 1'::w?tnéz kři ceůel. l:ikolit oťpewj wt:E1licktt,tc>br
1r-r:et tu tms^c gec:u nt:.let:nhuti, r,rcto!e g-ni e^á geť'ow®t1®i:.

+

+

+

!ak l!Qlohj w tétc knjlce n^gde potrt-w pro slll&u pckilíencr.t,
kdůto gein.Ý • n-3 ardce sw, napra.v.ug@, 11 ro^^ 8ti'd(. yYgum.u,e.
Jgn4c Šiefeler,

Svatojanský brauČak.
Idyl e^ po p^ů^ dnu eetaUo, ^Qeťll •• co C2'ahf k4raoo
tfpyt3c3 ee bra11ettt v alk, ^tralwl, na nic slibe nemyelea w tom ohyzdn4 Mba • babna al k nf.mu potichu pfikrala sv, a nenadile leynu
n'jm ho •wtfjknaue tvltl.oct geho eaala a aallla • Proč mno kilj£?
bole..,tnl
brauěek. Oelitf ee oajri& a na přjčinu p^š? ^^^^e
chroJJta.wl gedowaU pot\.tore, ncm,11 tc opoůll11110et rarni hodů« ie ee
ty nif^mt bratra ta.kk krimi stlQOI?
lec:lT ee llechetný přjtel.11
kdyl klewetnj ga&ylt !est twau hysdj, neb platné záeluhy Bd.ngj ae
sávlstlvy.a nelit chetnjk'Om býti provlnfnj trettu hodů.
■
M. J. Sychra

I lmih7t Slowsnoat enel, Zb3rk^ pfjk.laeC. e kritk1a poge^ddnj11
O SI.CHU. K prosplchu wlaetenaké tll.ádele od Josefa J^^pGDa,
doktora "e tiloaotll a proteaaora bmaaniUtn3 ttlcly na c. k.
gymiuiu11 akademie Pb.lů,,
•a treat opeaůa
• r. l8l0 nn sebe
/ko/ - /k.o./
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Odověď

popuzené

čtenářce

*’ Abych se zastala čter.ářek beletrie: to
jako že jsme blbé?B

lnu, m.ilá Ee rie, já jsem to taktle 11enspsÉ.l,é.le když se tak
příEc ptáš,tedy právě jalcošto generalizace: anot Ono to lze říci
1 docela vědecky:''U tvořivosti bývají též rozliěovány její rúzué
úrovně ?. ty se u tvořivosti zvnltřnující 1 objektivující přibli!nl
sbodují.ha nejnitži úrovni jde při p.rolívání uměleckých dll o ser.z.itivitu,Epontánní otevřenost vůči ctílu,naivní receptivitu,pt1
tvorbě pak o expresívní sponteneitu,svobodu.kyMLDr.Stanislav .Drvota,
CSe,Osobnost ?- tvorba,Avicenum,lraha 4973./U.e je také odpovt-S rm
o'tázku,jak to,le se Frýbové podařilo •na.peat ěJ)8tnou beletrii tak,
élby tyla prodejná^: Arotole valr" větliina milých čtenářek dokáže
vnímat li trá:ní dílo právě je^.a té ne jnižěí úrovni, protože se ji!ti
to holt právě takhle líbí,proto!e to katastrofální zjednodušení
povsžujou zr pravdu o životě, protole se výborně vci tují právě óo
té polohy, v níž operuje autorka.! A se vzděláním, ba molná 1,111 inteli
genci to nakonec nemá co dělet,autoj:ka sama jietě není nev2dCl2.rá
a :no'U je docela příjemné si s ní popovídat,a konečně,knífky tohctc
tyr,u mi cpou většinou různé 2:ná&é s akademický® vyděláním tvrdíce,
žr to si suF.'im pfečíst,ŽE je to výborné! Litersto:rl'? ton<'.bt druhu
se ve- Evftř ovťes píše nn daleko vyšt.í řemeslné úrov111,vzpomel eí
na S1,genku,n;.; různé ty Bro®fieldy,Věčné /imbry,H!nězomf:nce,Kcla cetdsetd.tle aby ti to nebylo líto-nechci se tady Bířit o mulekém čteni,
jen zas generelně:mu!ský v p^tatě jen rozvíjí pfedpubertálni četbu,

od 1nd14.nttk se propracuje k detektivkáa,jen!e -on to zpravic:la nebere
tak vátni,jako žen5ké Frýbovou.Jsou ovšem čtenáfi 1, čtenátky,ktetí
čtouce spolutvoří /když je na čem/ ,kteří stojí trdnty na docela, ji
nou literaturu.Jenom výjimečně se stává,le se skoro všichni shod.noutre.ba ne Sei!ertov1 nebo P.rabalovi,e pak je v knihkupectvích zle.
Výklad tohoto jevu je myslím hodně slolitá záleiitost e jel ae zde
r.erninim do ní pouš'tlbt.
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Ná?: pr?;vdu,s. ísovt-tclky jseí!: \'zb1 v te close hodLf- zkrátk,.,.
J...<. tá:,.e si '-'r:'-'nr< vc’y nemyslím• £f:: se ;i'.ens».á a suŽEká ... ni.,f.;_.i gence,
tvd'i vost,psychika
schopncť ti. vůbec r:f jpjk podetztt:ě liší.Jenomže

prP.vcie taJ:é je,...e ter.y jsot; životem jir-.?.K nrsm*rované,^jí pcřác.
mnoheffi víc co' diS lat, F. tak se- u nicn vyv.í je jí vlas'tnosti- na.nříklad
prF.ccvitoat,píle,\ytrV'E.loEt,Fchopnost vydržet u nějaké mecru.nicképráce- kttr:rs jEOu pro ně nezbytné ve všedním zivct?1,leč,f-Ekl bych.,
dost nevýhodr.é pokud jak prá ví'. o li teréil"ní tvorbu. Tzkov-á pů vábná

tké

dvou nebo tří čě'ti Tf.pi.E-t: v chroaar.í ČBSOve tísni, s naléhavou "ex-presívr:í spontaneitou* pf.Kimu knížku,n.s_pire zs nesxirné obtížných roemínek i druhou,ponená.r.lu pek přijdou. léte,kriy sá jakel víc času,
e. proto!e je pořád pracovitá,piln& a vyttvalá,npjetlnou se jí v ruce

octne pero,jako její batičce jehlice.e. tu píše e píl3e e pile,potád
Epontánně e svobodně.alt už o věcech,které ani p-řesně neví.na které
ncmá,píSeveciž by u tohQ mueek doopravdy myslet a cítit,proGtě
jenom aby se ut-2vila, vypovídall!.,něikcho poučila nebo nflcomu edšlilé
pár šlavnatých drbů.f.o a já Bi :nyslím,když má člověk volno,nE!:uá.
myslet pfedevším nr pear.í,&le ěe by si mohl dát dvacet.jít nádivo,
dívflt se,Jak plají obláčky,lenoet je výborný prostředek proti^

fpatné literatutc - a. požei.mnná ler.10sr bohi.ael 1 chytrým a jit"!ak
dobrým autorkám vitř.inou chybi.Fsáx by se mčlo,kdyf: u! opre.vctu nelze

jinei,pro krásno/u inspiraci neoo že w: oprevdu nei..i. co jiet,rikoliv
proto,!e dt"ti právě spi,ne víkend je navařené a ^«•ádka uhrabaná.

L nčkterých autorů je leiios t je jich vůbec největší předností - sá2
se k nim počítám a. aspoň trochu ji pf-eju všem milým kolegyním.

Jp.n Irefulka
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Ze sloupků,
které bych rád psal do Literárek,
kdyby nějaké byly.

Milan Šimečka
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O přesahování

^dyž někdo trčí příliš nápad.ně ze svých ^alých dějin a v něja
ké zvláštní posedlosti se cítí být součástí obecného lidstva, ane
bo dokonce pocituje naléhavě svůj díl zodpovědnosti za stav národního
společenství, a'to sám, o vlastní újmě, aniž by byl k tomu pověřen

nějakou úřední mocí, působí ve svém lidském okolí poněkud vyšinutě:
jako blázen, jako maniak, jako cizinec. Jeho řeč je sice srozumitel
ná, vždyt neob&ahuje jiná slova než ta, která lze běžně slyšet v rá

diu a v televizi, avšak to, že používá tato slova jako svá vlastní,
je podivné; takový člověk je často vystaven podezření, že svým přesa

hováním k obecnosti, ke světu, k lidství, sleduje oklikou přece jen
nějaké soukromé cíle. Nejčastěji se jeho okolí domnívá, že reaguje
nepřiměřeně na urážky a nedocenění, nebo že si už ted zajištuje ně
jaké výhody v jen jemu známé budoucnosti.
Není to příjemné postavení, sám jsem si v takovém postavení

ufil svá. Abych se vyhnul zesměšnění, přehrával jsem své přesahová
ní do nefilosofických poloh, tloukl jsem se do hlavy, jako by ona,
hlava pitomá, byla vším Tiraa, a naříkal jsem na své prokletí, vulgarisací své posedlosti jsem si vydobyl ve svém okolí jistou tole
rantní shovívavost. Tato shovívavost se časem prohloubila, zvláště

kdy! se ukázalo, le jsem se neobohatil a že hraji pořád jen roli
hromosvodu pro státní nelibost.

Přesto byly v mém životě chvíle, kdy jsem spílal onomu neblahé
mu pocitu spoluzodpovědnosti třeba jen za osud národní kultury a du
mal o tom, zda to přece jen není pýc^ a přehnané sebeTědomí, které
mi přihráTá stále tytéž obecné myšlenky, myšlenky, které se netýkají

oběda na příští den, devastace, kterou zpllsobuje ěas na bytovém zaří
zení mé domácnosti, a dovolené na léto. Dělal jsem pokusy odpoutat
se od těchto myšlenek a ponořit se do svých malých dějin, které jsou
bližší košilí ne! ten kabát obecného lidství.

Byl jsem jistou dobu zaměstnán jako děvče pro všechno ve výz^kumném ústavu technického zaměření. Pozoroval jsem, jak vzdáleně tu běží
!ivot od mých myělenek. Viděl jsem, jak nezávisle je možné žít na

stavu světa a dokonce i na stavu státu, jeho! zaměstnanci jsme všich

ni byli. Mí kolegovti byli ponof-eni do mikrokosmu ústavu, který byl prc
ni autonomním světem, v něid se odehráTaly všechny lidské zápasy, kon

flikty, minulost i budoucnost, tento malý svět byl polem úplnáho roz
sahu lidslcych situaci, které člověk mdže rlbec prožít. Poznal jsem i

několik lidí, ktefí byli opravdově zaujati svými technic^kými. problé

my,

vložili do sv, práce nejlepší ěást sTého života a dávali

vou existenci za příklad.
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mi

tako

-2Zvláště jeden inženýr, pracovitý a úspěšný a tedy i svým
způsobem nezávislý a prost běžných občanských strachň, mi upřimně radil, abych se zbavil svých obsesí a napodobil jeho model ži
vota v mizerném světě.Slíbil mi pomoc při získání nové kvalifika

ce, slíbil, že mě zasvětí do tajemství svých vynálezů, což mě
zase učiní hodno^^rn podle měřítek spočitatelných technický a
ekonomicky. Potom prý budu moci být sám sebou, protože má lidská

cena bude vyjádřena hodnotami, které uznává každý stát a každá
společnost, nebudu muset vláěet své pochybnosti a zoufalství nad
bezmocností rozumu. Chtěl jsem okusit tohoto klidu a upř^ímně
jsem se snažil.
Byl jsem členem inženýrovy skupiny. JeCdili jsme do terénu,

měřili pnutí v základech staveb, zatěžovali piloty, kopali j^ámy

a prohliželi rozdrcené stavební prvky. Jednou jsme vykopali leb
ku, která ležela v hlíně možná sto let. Vzal jsem ji do stanu, kde
se válely láhve od piva, papíry se zázn^amy, zbytky salámu od sva
činy. Dloubal jaem hlínu z míst, kde býval mozek a přitom jsem

pronášel koktavé parafráze na onu debatu, kterou měl ul pfed drah

nou dobou hrobník s dánským princem. Inženýr posloúchal a pak
řekl, abych tak nemluvil. Díval se mlčky kolem sebe na celý ten

krám, na displej, kde se třepotaly červené cifry z měření, na
láhve od piva, na převrácenou stoličku a pak na dlouho zesmutněl.
Od té doby mě už nikdy nepřemlouval, abych nemyslel na svět.
A já jsem se už také nepokoušel vplout do zdánlivě klidných

vod, ve kterých převažuji hodnoty měřitelné technicky a ekonomic
ky. Stejně jsem věděl už předtím, le nezáleží na tom, zda chce

me nebo nechceme naslouchat hlaaám, které zaznívají za věedním
vymezením našich životů. Věděl jsem, že nezáleží na tom, zda jsme
vzdělaní ve fysice nebo v metafysice. Záleží na vnitřním ustroje

ní člověka, záleží to na slo!ení atomd jeho duše, zda se vysune
víc neb^ miň ze svých malých dějin do světa, který jejich rozmě
ry přesahuje. Takto ustrojeni lidá mumlají svá myšlenky neodbyt

ně, dokud jim někdo definitivně nezavře hubu.
V některých okam!icích livota se však skoro ka!dému člověku

stává, že se najednou rozestoupí zdi jeho nejblilší skutečnosti
a v mezeře se objeví propastnost společného lidského osudu. Vět
šinou se věak na to vyspíme a dr^ný den začíná vše^ano znovu.
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O výstavě

Někdy v roce 1952 jsem byl jako student naverbován za prů
vodce po veliké a bombastické sovětské výstavě, která zobrazovala
tehdy aktuální Stalinovy představy o komunismu. Ta výstava se sklá
dala z obrazů, fotografií, map, projektů a dokonce i předmětň vel

kolepého světa, který bude v komunismu. Nebylo přesně řečeno, kdy
to bude, ale já jsem sám pro sebe počítal s tím, že budu ve svém
zralém věku v takovém světě žít a že zítřek na výstavě bude jednou
pro mne světlým dneškem.
Budoucnost se na výstavě projevovala projekty velkých staveb,
elektrárnami a kanály, které zavodňovaly pouště a měnily je v zahra
dy. Větrol^amy, t^raoucí se stovky kilometrň, chráhily úrodná pole,

na kterých oraly elektrické traktory na pásech, krávy s obrovs^kými x

vemeny produkovaly řěky mléka a hory másla.
Ukazoval jsem začínajícím družstevníkmn svazečky trojklasé pše
nice a obrovské klasy jakéhosi mičurinského prosa. Naši družstevníci

si vše nedňvěřivě prohlíželi a kroutili hlavami. Óčast na výstavě
byla organisována. Jen občas se sem zatoulal nějaký soukromník. Je
den takový so^ukromník, stařeček, možná však ani nebyl stařeček, mož
ná nebyl tehdy starší ne! j^ed, se zastavil u trojklasé pšenice, chví
li si ji prohlížel a pak se mě 'zeptal: - Vy na to věříte? - Překvape
ně jsem odpověděl: - V!dy{ ji vidíte před sebou, můžete si na ni

shrnout. - Návštěvník si nesáhl, připadal mi v.té chvíli stejně za
ostale jako ti kardinálové, co se nechtěli podívat Galileovým dmle-

kohledem, jen se na

podíval a řekl tak, že si to pamatuju tři

cet let: - Lidé pěstují obilí už po tisíce let, kdyby něco takového

bylo mo!né, už by na to dávno přišli. - A odešel. Já jsem si řekl,
!e je to tím, !e je starý. On se nedočká, a tak závidí nám, kteří
budeme jednou takto žít. Ve velikém sále zářily barevné žárovky na

místech, kde vyrostou hydrocentrály, továrny a nová města.

Dnes se mi zdá, že jsem nemohl být tak úplně praštěný a že jsem

nějakou tu pochybnost o lepenkové budoucnosti měl. Ta se však krčila
před rozmáchlým gestem, kterým Stalin měnil na mapách jedné •šestiny
světa přírodu a připravoval mně a té díTee,•se kterou: jsem tehdy cho

dil, •nádhernou budoucnost. kdybych zapo^dyboval o pravdivosti troj

klasé pšenice, musel bych zapochybovat i o kompletní budoucnosti,
která zaplňovala několik rozlehlých výstavních místnostío S pochyb
nostmi jsem se smířit mohl, ale nemohl jsem se smířit s představou,

!e všichni ti, kteří se usnesli změnit váhou své moci přírodu a zajistiVltěstí svému lidu, !vanili jen tak do větru a plánovali bu-
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doucnost, o které neměli žádnou jistotu. Neodvážil jsem se prostě
předpokládat, že i samotná nákladná výstava by mohla být jen propagačnim trikem a promyšleným podvodem. Dodnes si nejsem jist, že jím
byla. Spíše si myslím, že Stalin a po něm ještě i jiní vůdcové pro
jevili prostě strašlivou nekvalifikovanost stran budoucnosti, jejich
duch, nadnášený jen s^amým souhlasem a nadšením přestrašeného okolí,
se odpoutal od země a bloudil jak duch jurodivých.
Přece však tento nekvalifikovaný náčrt budoucnosti určil na chví
li mé postoje k přítomnosti. Zdálo se mi, že by se mělo udělat všech
no pro to, aby lidé vpluli se svými životy do nádherného sociálního
přístavu, který se pro ně chyatá. Neuvažoval jsem o tom, co si tam
se svými životy počnou.
Po třiceti letech, které uplynuly od této výstavy, zjištuji, jak
nicotně ovlivnily ty blýskající žárovky a velká plátna budouénosti
dějiny mého vlastního života. Když vzpomínám na všechna období, kte
rá mi přinesla vytržení, lásku, klid, štěstí, žal a zázrak životní
intenzity, uvědomuji si, že se téměř vůbec nekryla s etapami Úspěš
ného i neúspěšného budování onoho sociálního přístavu, ve který jsem
kdysi věřil. Jako by ten plán zářivé budoucnosti přestal v jedné chví
li s
životem souviset.
Pravda je, !e jsem nikdy neměl hlad, neměly ho ani moje děti,
měl jsem se svou rodinou vždy střechu nad hlavou, jezdíc dokonce au
tem a asi desetkrát jsem letěl letadlem. Koupili jsme si ledničku,
automatickou pračku a psací stroj. Díváme se někdy na telerizi, o
čemž se ani té výstavě nesnilo. ^níéb, který v libovo1ném množství
mohu nakoupit v obchodě, se mísí z mouky namleté pořád ještě jen z
jednoklasé pšenice.
Přesto, že jsem chtěl žít v souladu s dějinami, moje malé dějiny
se s velikými minuly. Revoluce, vzestupy, pády, extáze a zklamání se
nekryly s týmiž událostmi ve velkých dějinách. Když jsem vedl své sy
ny poprvé do školy, stanul jsem ve svých malých dějinách na prahu ko
munismu, když je pak po letech nevzali na vyšší školy, posunul jsem se
o něco ke středověku. Jsem už opatrný k euforiím, které v našich ži
votech vyvolávají naděje velkých dějin. Vím sice z vlastní zkušenosti,
!e na nějakou dobu jsou velké dějiny schouly napumpovat rajského ply
nu do lidských duší toužících po štěstí. když Yšak !ivot trvá dost
dleuho, ukáže se brzy těkavost a nestálost tohoto plynu. Tato zkušeaost
je však, jak se o tom znovu a znovu, přesvědčuji, nesdělitelná: mladí li
dé budou tedy nadále čas od času fascinováni velikými výstavami zářivé
budoucnosti a budou se jistý čas domnívat, !e by mohli zápasem o tako
vou budoucnost naplnit vlastní livoty, aby se v nich něco děloo

O odchodu do světa

l.oje: 5^tula:t mtlt- ::va bratry, kteří se: jednoho dne- «ebsli t!
ode!li do svóta. Kevk u! phetsnt, kdy to bylo, oodná za první n-awvd viilq, nebo kát.ct po ní. iehds byly skuteěni podivné ^pom^y, čloYik set aohl sebrat e jit do avt'.tn. t tal jse-E. se r1vého komnráda, histo:*ika, js.:l. vlns1.nč ooeZ;e1 do ciziny kll.iea.aryq když ne rozhodl. rozb:í t
liamutiko.
m f'ekl, fC; odjel noi^,1n.ů vl.ekn& e fe;»lic^snon,
ke byl na lt-č<r.n!. iícji strjccv4 ntli r;tf!z.lívějJi eile, toulali &e
po n«U, &:-li ae nsver^^t do cizinecké l.eeio, jeden sí pax vzal
za !.au ,:.:rabku a sčl. ol.ivov.ý bt\j. rtd'.kr.y T4ali jednou
rok, j^indy ;jet„
nou n deat 1ct. •
když $*. 1.0 tak vt-^E, byli 12o::;i £t3--Jcevé <1:q^"lty. JC..nle j4
nikdy nesljlel, !e !1;, u nás v roině ft:.ld n£mO o tť'cb dvvou &trýc!cll1
ie jsou ^emi.granti. ťíkalo se o nich, 1c- ntli nepokojnou ^rcv a !e t.o
byli do^^^kouli, aY.aw:. to el.ovo et^em.isr.mt s cclýna t:b: che^^^pol.i tic-

a ci t.o-v,m z&:abasveczú snad naši ani ne zhali. Ve J.kole j s:=e ae učili
o poblioh^akch exulentedl, >^ens^k4au ee řiicalo e^xuláll\ a ne ^li„
^čnnt, pfeatoh. je to podle al.ovnťJw vlast.ni jedno. £"-0144, le jsou
jel&t6 i dnetaa nájaké liaatnf ^zeal, kde lid.ti, tt.ruc j^"-0 naši
al, aloYO
jelU neuznají a netaoa* tuield jeakoa
s^pad(
4ove-4e nad1let Tkcbno to, co za Um alovea. yisl. MežW jsou jeStě i t&kO94 ^Htů, .kde ^kdy! ae Ucrrlk sebere a
1 sbi pozaal svit, \ak
jepo príbu;iú spráamou ruruce e. pak. ai jenom poví4ajť o tom1 jek$' t.o
byl Y^láy dobrkd^, !e nedovalJ. sedět illi ^Urtm a poscovat j$k ;i.11t,
i=.!t 41\i a byt
v obci, kde a vli^chni od nbrosen! ^znaji a k.de s:1
člověk jistotu, la lm
přijdou m pohřeb.
Zdá se .i u vtebo ne^jbar.li, že po slibc^ v)voji
i na!e •a-I satalena do -clábclsklJbc
1 kt.eró ^^i pcMd q pořád nlj0b! enigrnnty. Je to jako jievö r® tváři, nebo hrb, netbc od pti;j.!cenos. M.oji at.rýcové ještě nebyli e-mysr-anty a nebyli jiir.i L--ú.
ti ch^^, ne^'^"tu^í a zo^^^, l:.t.efi oO_j:íidili ,:to ňtm^t-.urw a n
poa^^ní ^Péld&e &i skoupili l^^d Ustck do J.meriq. lihle li.l.14 ^prostt
ohtlli &Gisí\ l1t1aU nikde ji.'lde a ne. SYf/1.1 vles\ m ne.J.o^b.U.1. byli
-\o od^YilllrYCi, kteft c j^^kd odYá!liYei
ta mista na

b7a

al^^li, kde

ještě nestuěiby vytYoři\ s^^^^ soci^aUn! a^U\lk^tm7,
11 nepochyt.ně mlU práwa o:do:d r^lil na
^movaei hospo^^-alcéh

ho ě somiáln^w liYOt& na té'&.O planet.i. Valiinou neooclcbúeli Ut.o li^
dd od náa 4o nit.a kW nepfiani ve^l.Jqcb dljin ale
t.oow, co je
U^an.Uo v s^qcb apol.e6enatrich. -^^I 1141 aetllák tti a^yzq o pMa ^achla ulivit. jen je^^bc„ nesb;fTalo tbl ay^^ aladš!D, ne! aby odeltU le
de\ niloo jlndboo. l"\Oú pok od^aeU proto, že jim bylo doma tčano v
^m<>bn j^in$ch ohledech.
Q
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Faraatuji ee z dčtstvi • šc ae 'akovyu lidem pro ^J: akz.-o v !:..i.:- uc^^ §
lo Stí o- niCh v novinách a kde ke.o ;ja záviděl, co vite:cknc. vidlii ti co
vioccl'>H profili. 5-trJčeli: 'i'elzl odt:3el n3 daltv..ý seve
t.o v emigraci rr.ezi Lsk^ák._y • ni1-tlo t2ti ,ale nenadmou. ú VSiC-tUi í:i.ť t^*!.i —
U, ft: rrAij.í t;)k: o<vá!nfco Jaij&aa. čti'J!:.i a ^Icvúci! kteří oitdl.i (1::)
!'1-4./ a rotž 11. pak vChi eugu. t::aoko:icf;- á svi:.Jo s t.sros •u, rwt.vU ^r.xr;x,;;urtj.
Takt!
jttis nikd;.r vdětství neslyítl o- nitko:. říci, :;le utekl. nebylo ili-ed
či,
kluciut..!k&li z domova. A nikdo nez;:.ivid.ill třrE., i:tef-í se v:r
p^ankli ss mort: nebo "-'o Afriky» .-..byně;..:;:*.o vedl l;,t. ,. ..-ni1...i. cvu....o......,
?(.
dostal z!B to asi dobfe, ttu.pl&ceno, file ost:a'L-U ve lll, i. tón pcjiBZ.t.;^ uť
oilliavkiw hr<?s.né vedra., byYXj a- je:lovetf kady. Ea:i lidi o-.Jc!.iťhzel.i Co
ciz.!ch zrní ss $elwvěd^^ri pracovních n kult.urn!c. návyků, 1:terd tyky
ocffiovány. Jjelttli ťui ebtit s nežili z cig: tt.iloz'li. irot;tl to ni^' !}c
'

b.Yli

M-cheí.

I&igranty
o4 roka l!i^, kdy aer. vt...-hl aii.lt'tr.d o.i tA coby
jsme je nepřestali Git. Od t;é coey st: na tento .Uvolo:. íbyU n2YrXUo
tolik rlznorodych nánod, je .m ntú.m spojeno t.cllk ro&ci.í.ln:rch emoci w je
v-jct.aven tak •xt.^Nmni cdii.^ci interpretacím., !e ěloyěk n. noor.mláinim^^alem pro pciádek cd pc;)mu ^dgece ute!e. To není pojen, to je řhromada gordiek;tch uld. int naplJ'io't'al tento r,oja vl.dy stejbivm. zou:tRlstvím. jam pot*!" i ne scm^^^ rtbářsk/ Ylaaao, kterJ ee vy^^kl z :iavijdka. ,ílil pf;flen., !e je vyloučeno ho ro=out.
i?ecítím. zvld!Stní hMost ťií1 t.o, fe- jae-11 a'lstsl dolila. Vtdyt lilcito se
po rdnu pťino he:ží lícil:-:tefí teké ztstnli d^s« Ne&dl:dil je^ asi
nic % dc.,m-odru!n'- po11ar.y ^ýeh s^^cfi. éitá vi;ak. ů exstuje naprosto
^^^ůvn! a roahodujíet =čt!tko pro k.v:ůittt :-=!!, ve kterých lijmoo.
Dobi-4 zelli&l jMU \:, •
h lidé uchylujt .ze a^^oka, : bídy nebo zou.
f:al.atvt 1 a Mpatnd selili ;}sOQ i,,, odkud se 2 tě^chi dé-vodťl utíká. i.. to
pleU. i Jsiyby t.yl on.er. ^«Chvsl.e:c taz^rost.ředricl.. příčin cz.igrb:ce
—zrnofeon i

:i •?"'-•

kaká to být. velmi ^nátečká p,cit,
aá ělov&l: vlast., k8a 2c li
dé u^^luji do aaylul Jwco tfeba t.i R&ku.iané
?á^dm ,;^Ot.o
na ni závi:ti-.$ \'xtek1 le Jmjji takovou ^um.» .A to ^^li x^llyli o iů.c
lep!! m!
•pítfo kořit, babsbarkoT4 jecid.I A lítost se JJ:Č ^^\4,
•
fe po ct.lou mou doapiloat ae • • ^aě uUltá, ^^s ^drdty oibo s čedo1*^«
O v&e^rno •dle bit a^^. i^ddAá &al nčÍni ^t.aková, j^akc t.n z.a molem
piva, kd^ hoUy nechtij ^acr, ep4t. Ale ^^ná aláve1 ni:c6.žf: bit moc dobri taková aal, •e kteri
utíká a rie jenon cd^ácí ,1o svět.a. I ^k4.Yby
v m bylo nojloci.::alj!1 pivo na niti, jak t.^y je« tli by to jednou ca

„

lo tef noj!t trní n^wfe.

udvík
L

Senoseč

Vaculík

/fejeton/

Rylo záiřivé čosné ráno, protoře večer jsme u! mínili zebofit eviAtic.i kosy do trávy kol jistá n'1-lorn:! usedlosti blízko fen! Iptu, JeJím!

stfcdero jee maěnreká hranice. ft!dil Cndré.ě. Nenechali jsme ee Edrlet
Dni Drnem, a tsk po deeťtd mohl.i jsme 1 e koeou, novou, jugoslávskou,

zastavit pod Duchlovem, kde jsme ee na kosen:! posílili jídlem* a kávou
z termosky. "Já oe neňeho tety jenom v:Cm," pravil jeem, "le a,ct v fsei

s otrlým^n ctižádoatlvými sekáči je hrozné."

Z8 Cvocet minut vbloudLli jerne obj!žěkernj na námf.stí Uherel4ho Hredičtl, kde jsme si ihned koupili delči kosu, českou. Uložili jAlle ji do

vozu

2

spčcheli k antikvariátu. Byl zavřen!, prot.ofe b,ývá zavřen! v še

desáti pf:ítl1edech ze ste. Rychle jeme proto ueedl.i do kavárničky, 11zk4
a doet uíubrené, kam na dopolední kávu e cigaretou chodíval v 11votl

LeSa Vaculka. VyuŽU Jsem čeau e povykláde.i OnOráAovi o svých leteclcyelt

a v jednom případě 1 pilo^ích zltšenoatech • letadlem Mig-esi-19,
s vrtulovým eroplánem Zlín a s větroněm Blaník, tu nad mlatem e oblbl.

Každou chv:íli mohl se objevit 1..aaa, et491!out : vláaků beretku,

•trčít

Ji

do kapsy s usměvavě nás ,otJgVi, ve své kóJi:_ "Tol vitaJtel" - "Ui^tf ť

to sat1á Jo.k Těera?" zeptala by se ho ihned dGvfica. "Kávu s toníkem,"
odpovřdn Jsem, "a tomuto mládencovi tonik a sékuaek."

Po poledni dorazili jsme do Brumova, kdn Jme Jen mai paní uěitelce pfedat líeku jablek a lehn! nákupní vozík, který jí udčlel nff Jan.
Zatímco Ondnéš ho sestavoval, pil jsem čij, listoval v posledním čísle

"Vesm.íťu" e hláeil paní učitelce. tituln! čl^ánkd. Vybrala ei "Irvasar;y

po dvaceti letech" a "Obfí myši - úspich genov4bo dnžerýritvt^.
Ok6nkem vozu d$chalo ne

Mb

l'ov41ť

^u

vO.nť aena, 1 ip a Ton!t tn!I

Jaem ae od volantu zeptala "Jak daleko JAl ee sednick$m1 porlmtemiT Ale
hlavní Je školaS^ - "Je pravda," odpóvfdřl, "it koza

11km4 sfíteln^

ce?" - "Nemá. Ale mívá J^ sa In evltla do obdlimku. r.<5e^ to vzAl?^ -

"Má^ ti rádi pro tv4 nechvaln4 pOveby,^ saeitoval s čehoAl, •pro tf4
!lUt4 oko, protst, likmou sarkastickou pupilou, pro UOJ 1110ten^W
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úernřv." - "Jeký?" - "Moknntn!." Před námi ee modravě rýeoval ni treneby
hrad. Kde!e sd tie faey, v ktoeych• •• znělo mi hltvou.

Bylo pOl čtvrt4, kdy! Jeem ze Levicemi zetočU na 1181011 silničku,

ktert náe dovedla do stínu, kde Jeme vdz nechali, dobytčími cestami poO

mocnjmi topoly a ol!em1 došli k Hronu a ponof-111 se do Jeho byetrého prou

du. Přes vyeok, bfehy viděli jsme z vody jenom nlnlJJI hfeben šedomod
rých hor. "Ale hlavně ti závid!me,• pokračoval, •tvou likmou Korniici,
tvou neetoudnou, vyzývavou, persiflující oční ětirblnu." Nezt Jsme zas

vylezli s feky. Had fepný obzor trčela řade domkd; nových, stejr.cych, tfenjch, a OndréŽ fekls "Nfco J1n6ho by bylo ee tu narodit. Ale změnit eem
!ivot - hrozném - "Ano, protole etejně

by

aea nezmfnU. Jedině le bya

tfeba ao ^Pubnce.^

1:a jedním kaUterádem muael al do Bretislavy, &a

X pfltell do ^^ance dojeli Jeeme, Jr4yl

Mdalo na Št1avn1ck4

hor;y. lfez4r!el1 jrae jeho ani eebe déle, nel bylo nu^W,

aby odt^Q koa-

J^^ al lat^rdnatou pfMn llrac1

tel a z&ahr'1 n'8a na var^han;J, saapfvall

pfepevnt • dcetal Jn^ ochutnat 4eput4tn1bo kantorekébo v^ín9 A pfeeto
byla tma, tayl 4 B... vjeli do okreeního mlat* Jaénem Velkt l'rt11.
OncJráil •

J' Je^

fekla "Kd7bych •• měl

JimtD óiat Veik1

eú.* - •Al^ Potor •• •I líbí,.^ f-ekl OnttrU
to poch4z:t?" - •Jtetl • potoru,• fekl

l1c1U

i-rta, tak •• ob^

„ d.al.11 obcl,

^••^ • "ele oo

•nevil, s ěeho

1D Je £1 bylo,

fekne na1m Idaby." V'pM. avandct4 nál vOa !l'rabant vyltverel na kopec sevržen, proti jaaném nebi siluetou clntoríma.

-vea J'

mé Yietko poko

seni," usm41 n evalnatý, červen, a lesklý naWÍ nat.

Rmlo po anídani - borovička, lal,t, klob'na - n... uk,sal ndJ veli]Q
•toh

4r41an

eena; sa^^by starou el^wu

na houb7

a tnalo

natillen,

a't71'1 toc111D7 pl.ól

Šli

Jaw •

leeních „J.oc1 1 ko^^,

nel Jame nalli ceatu spétky. 04 hor k nlll^Dá •• idace plaslla houfe. Jet

••• poeéct.

mall kouaek tr^y &byl na dolním konci lam-; ten e*poň chtli J

ale nat nedovol U, dokud ei epolu nevypIJae poh'1-ik,., XC!JI Jae 'Y)'pU1
(ha a tf1, nQ\le otolil i " A čo vy ea votac do toho eerietm t •
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lpě! r'1'l rozčil

o6

Kronu je : C::ka po?.al£ s hlinitá. Flof.ins z tdto

st-eny byle prézčr.:L, pokmyté zrzavým senem, msSereká lavice byla obyélet
na libiksmi. Ohčse ee některé b:!l' hejno nedlo e. uspofádeni, cldatoJně

eeilo, eeliouplo se nebo i skutálelo do vo"7. Stál.i ^o páe .lr-řece, která
hojivě laskala naše unevEné těla, e etátn:í hranice probíhala nmn v tu

chvíli enad kdovíkeOy. Tu přišla se elovenabl etreny !ena černě odfná a
začale volat: Libika, 11b1ke, libike ••• l

A huay, Je^o hejno za dr^^m,

obeplouvajíc nás, bralo se dom.d.

"Vy máte, ke! už ste rez tu, eediet pr1 etole," not lepáčem na mu

chy tfa:!skl do stolu, "o beeeCovst eo mnout" Sedli jsme si. "Roku petčesiat hédsm tri som ne kontigent odovzd&l desst metrov zemiekov. Viet.e

So ai &e ne del.i? sto aectemaealal ko^rún." - "Seddmnárt heléfd za kilo,"

epoSetl jeem hbitl. "To eom, pravae, nechal bnea v kr&le. Rezal aom dře
vo, .. zvedl levou ruka, "a t, cirkulárka mi vzala dTe pret;r." Zbyl7 mu

tfi, spočítel Jie11 tile. Naetál veěer, !li Jsme spat. Jlepťiu oviem vlecto
^^taého élne dopoledne E.1 Jsme na eoueednd e^otu ku aterimtl otco
vi, atarfw př®^ oem"ee.St let I odevadat po&drraY)' o4 vrmSky a 1'1lev bo^^

vilky. Calclr41 vylezl na itr011, trhal tteri t felnl 1

Já

Jaem lelel v trdvi a

etar.t oteo opťraJe se o hlll. volal i "Len trhaJ' trhhal.

na

So •d.. Sude voJ-

_ na?^ - "Lev:tm, to ví tata," ozvalo •• s tfelnl. "kyellm, le nebudí," řekl
^••^ "eLe ml to nepomole." ^•trčil ••• popolel k proulku lita ne4 aedea.

na ml, abych pfilel bi:i. "Petoé obilie," v&&l klelafk 4) ruky.

Bylo velice pěkM, to v:lm, to znám, c hlavně J^ riC, vidlil po C,.louh4 dobl sa^ re!. A tu on t1ch$m hlaeeD'l, ened Id myslel, f,e eito jm myslť,
fekls "Všetko Je

••• "

04pol.eilne aae pha ten Xrt!I zpátky. lraJirou všemi

;,onnllo

aeno, trf1Ya, l:!177, rd!e • • • "Jil ná® ^wselo noeiti okro^^o11 xoruici lic1:!. Ty, itaatn, kozle, vidíl nit v anek4ot,ch," Za
■drtal pi^k.ni atoh eena. I ko^y obl

J^^ tam nechhali.
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