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Kantilena inhonesta o muži roku 1971
Miroslav Červenka

O básnících tuho, tvrdo

láta psal,

všechny na Jadno je brdo
psaoval,
dělával z nich moučné stíny,
smysl pro pach člověčiny

nevykazoval.
Řečnil, lidé se mu smáli

/pfi\děn!,

ještě spíš však usínali

znuděni/.

Pak však ústav fungující
dostal jako kyrysníci

město k plenění.
Když spisoval vyhazovy,

byl tak rád,
ucítil v své hrudi nový

talent zralý;

o básníka aotva tuk-li,
dokázal ted ak-věle m^^y
kontr:f'ejovat.

Vlny se v něm tWrčích vášní
vzedmuly,

1

\
pro každého našel zvláštní

formuli •
A ze nebyl humanofil,
ti, jimž psal kádrový profil,
šmahem hynuli:

přesná chs.rakteristika,

mužná řeč,
koncepce, jež

£ jádru vniká

jako meč,

ostrý rozvrh světel, stínU,
moudrost, soudící dle čind -

ty smíš lézt, ty kleč.
Ač se vtínaly ty věty
v naši plec,

hiesli jsme ztuhlými rety:
maladěcl

Přimraženi náhlou hrůzou,
zdrceni; že se svou múzou
směl se potkat přec •••
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Jak jsem se poprvé a naposled setkala s Naděždou Mandelštamovou
Na samém konci roku 1980 byla u mne na návštěvě blízká přítelky-

ně z Kyjeva - mladá a velmi krásná ukraJinak, spisovatelka. Jak ul
to b;ýv.á, oetkaj:!-H se d.v^ ao'bl Olízc! lidf, ktef':! ne •vťdajť sfl:ídka,
naš^ rozhovory nebraly v prvních dnech konce. Vyeeddvaly jne do dvou
do tfť do rána. Ale tehdy, 26. prosince, ja51e ae rozhodly, !e •I lone6ně Je-dnou půjdeme lehnout dl'.ťv. Sotya jm:le ae drlely na nohou.
Iráví jatr..e v kuchyni, v noaních košilích, do pi jely poslední !'1.ek ěa-

Je, když ae nečekaně ozval telefon. Pl'ekva.peni Jam^ ae na cebe podíva

ly - kčo mCŽe zvonit tak pozdší' Zvedla Jt,e!!l. sluchátko. Volala přítel
kyně, moskevská básn:!f\l::a; ..Neopite Jelitě? Zaplat Pimbuf 'Ryohle ae o':')l?k

nite, :ve:nte a1 tuxíka o pť-1J^dte%- "Kam? Co bldm!l? Jda si s:r-ovna
lehnout.^ - M^adl!da Jakovlovna MMandel§tamová uaťr,. A chce slyiet star4 utraJ1nak4 ;,!snil. Tak Jsea ai vzpooanila, fe m.,1 návitlvu a KJJeva.

Aho poapli te •I I„ Pcznaaenala Jsem •I adresa a Yritlla •• do k11eb,1nl.
Zbrkle Jam^ na ae'be navlókaly, co
padlo do ruky, a bůhvíproč, patmi s ?tár.lábo rozčilent • J^$e se chechW.Y Jako pominuti . /^inocbodem.

v pSjCt.datril se řik4 cbování, které J^ y přiném roaporu • dan.og •ltuaaí, kpt!čn, reakce...; Kdyl méJ mul pozoroval nQŠ^ pHpravy • naYÍc
to d1m4 počín4n! 1 usoudil, I^ ai chcem v7razit oa fiú. ocela ho pak
vyvedlo s míry, kdy! Jeme ae v chvatu snalUy vecpat do pouadra kytaru.
Ro&kl'-lkl se, •Tak toblt neJ S kytarou vila nepust!mJ Zbláanily Jate

••

nebo co?l Na noc, a Je!t5 s kytarou! o svět neviděl!•Kytaru v,m nad'=ť
Kytsna jsme tedy nectily být, vyblhly ne ulici, seno.s.ly taxíka a &a de

set minut J^me ul zvonily u dve!-:! v pr-!zeat. !lebylo to naltfat:t daleko.
i-radi!da JakovleYns bydlela v Čeremuš1nsk4 ulici, kousek od nás.
JteYřele nSrn p!"itelkynl, která mi před půlhodinou volala, 4 •

ještě jiná čenn. •Koneční

l*

ní

Natlítla do pokoje: '"‘bdíido Jakovlemo,

ul J»ot._ tady•'"
1-vel'e do Jedinino pokoje i;:yly dokofán. Z pf-edaině jeem vidlla le

žet 8tafenu • dábeluqa, met1stof'elak3JB px-otiho^ Barvou tv4ho a ůa-

menělý:a1 rysy vypadal& Jako ne!ho' Na pokr_ýYce se l'lo...ral)' nehooinf,
be&kremé ruce. Připomínaly skelet kfídel předpotopního ptáka.
Neměly jsme odvshu vejít romou k ner"oen4. Nehlučně Jsze ae prot4bly do kuchyně. Ženy, kter4 naia otevřely, Šeptaly, £• Nadllda Jako-

vlevna má Ylekl.1 3épal plic, pr$ J^ to • n:! ve Uce Ipatná. Ul beaála
deset dní a^ u ní po dvan4at1 hodinách atfídaJ! pfttel&. Žena, kterou
Jsem pfeótís nesnila, uaeťla ho k\lcbyňukdau atolu, rox^vfela tluatt
«es;1t připoxinajíci l.odni aetúk, ud&la zapisovat ddaJ^ pro 1,k.afe,
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teplotu,

tlak atd. Nahlédla jsem do knihy a všimla si, že zápisy se

vedou zcela pravidelně, ráno, večer 1 v noci. Na zdi v kuchyni visel

pečlivě rozepsaný seznam přátel, ktefi áejniají v ošet^ováií střídat.

9ezděky jsem si v duchu posteskla; Kdyby se jen setina takové péče.věnovala každému osamělému a nemocnému človjkna^

Náš šepot přerušil velitelsky naléhavý výkřik:

Tak děvčata, kde

*’

js te'i' I II Vešly jsme a usadily se u lůžka. Pozorně, soustředěně se na mne
di valy veliké, vypouklé zelené cč i, velmi iivé. •'PJkná děvčata," po
malu a težce vyslovila Naděžda Jakovlevna. A potom: "Zpivejtel" To zně
lo jako rozkaz.

Začly jsme zpívat jako dvá ryby - bez hlasu. Ztratily jsme ho
strachy, o be dvě. A opč t se o::valo rozk.s.zovačné: "I-ilasitěji 1" Rozkašla

la se, sténala a z6roveň natahovala ruku s vyhaslou cigaretou kazbek^
Gesto naznačovalo, že chce připálit. Aniž přestala kašlat, lačně vdechla
kouř.
Když jsme se z rozrušení trochu vzpamatovaly, spustily jsme hlasi

tě starou ukrajinskou píseň "Ot čej-to kiň stojit". Jen jsme dozpívaly,

ozvalo se tiché a strohé: "Ještě." To se opakovalo po každé písni. Po
stupně nás zpěv docela zaujal. Já se však musela snažit na nemocnou
se nedívat, protože její tvář s těžkými, spuštěnými vičky mě děsila.

Ne tím mrtvolným vzhledem, jako spíš celkovým kontrastem odumfeláho tila a emocionálního, vášnivého výrazu pevně semknutých úst, úst ženy-upí-

ra.

Kolem tfetí zrána byl náš nepř-iliš rozsáhlý repertoár písní vyčer
pán. "Nadhyao Jakovlevno, jste už unavená, zkuste usnout,* něžné k ní

promluvila ošetřující. "Ne, zpívejte dál!" - "Ale my už víc ukrajinských
neumíme," namítla jsem nesměle.

- "Tak zpívejte ruské." A my se znovu
*
daly do zpěvu. ?ř-ito:n jsem pohlédla na zed, za niž patrně nemohli spát

chudáci s ouseCé. Ale ne;_:ro tes tovnli. Nikde v celém pokoji kupodivu :ievisela fotografie Jsip& haac.el.ánac;;), jen tuánou naértn Jt;y' portrét.
KCyž jsme odzpívaly tfi čtyři ruskJ pisaé, věimlj jsme si, že Na-

čěždě Jakovlevně nejsou příliš po chuti.

, zápětí to pot\ť:!'Ó.i.la; "Cho-

chlacké jsou lepší." Potom se obrátila k oběma přítelkyním a očima
ukázala na nás: "At jdou óo kuchyně."
Nic jsme nechápaly, odešly do kuchyně, sedly si, mlčky na sebe zí

raly a čekaly, co bude. Z pokoje bylo slyšet, že se tam něco děje. Sté
nání a kašel neustávaly.

Uběhlo asi deset minut. Tu jsme ve dveřích spatř-ily neskutečný vý
jev, uchvacujicí svou hrůzností. Obě ženy nesly nemocnou na zkřížených

rukách. Seděla Jako na trO.ně, vzpfímená, zahalená do světle r0.-

4

lového peit,noiru, v oblaku vzdušriýcn krajek, jú::o nev sta. Je tětk, a1
t^n obraa pl"eč!etavi t. Jek'.o b}' do c huJÍ, tínná kihlytó sls.:vnostnš m4fel.Y- aamu vládkyni Stut..
"'vol""a <i opa trní, G1/1y
oblly cv :,ejt.easí ..,_-e'-''-t ukltidalv ji
na kuchyňskou pohovku, Ke přestávala hlasití svkját. Už pololefíc, anil
spus t.ila oči, ty sv4 vypouklí oči, z mif ;;?! telKyut':, zeptala se Jí^
"Ty Jal z Kyjeva“, Lio k"tc.n'"ého gymnríi;ta jsi chodila',telkyně se pouaznQa táxěf- zeporo&íiwt-&uu slovu t:;y::!1.t5ziur::: "...a Lvcvtk....;,: •ů&kČDtí... S n4snah.cu a takřka ntarozijaltt-lně ze rebe vy;.:'.:..:v:ia Naděžó,i J-;;kovle’^vnai
"'?lám ráda cnocLoly. :.\!éj pr^^i
tyl ehctbcl - zn::: bylo čtmáct. ••"
..... ti...., ....
. A;,o pF‘v'j *á *en J. _,_
.... J... v r......... i u-^v...... o , s tak . .11
znovu vybiz:f::t', aby si r.1i9 zdřianout• .. cuhljsíl’;;. Jako pirto, která aie
nevál!, Jut:" ,-:iGl.í děcko, juko its.rou panenku jzc;:; jl vž:hla de aárua!
a poalu nesla zp4tky do pokoje. Jakž takž: jame ji uložily co postele.
Byťo a*ejm4, že vzr\:.aení ,■ pl\i n;n! .:;e .iu krá ko vzc.;.o;il.:i, Ji docela vy*
aerpalo. ilyly atyfi hodiny ránc. Zaleptaly j^e jejím ptitolkyn!m, le
jedeme dosO. Zdálo ae nám, že !)ad6žda Jakcvlevav. usnul&, a chtěly Jra^
nan4padni vytratit z ptikoJe.• Ona vše.k otevl"el:a oči a z pohybu Jejích
jsme sp!š uuMdl.Y nel alyšely; "Počkejte.^ Nejistou rukou óátrala pod

•

poUltáfem, sl vytáhle a t&i"cckou černou kabelku. Vzclla z ní deaet rubli
a k:rálcvok$:t geste: - jjko bj atfutkáfU oóměňov.sla cikťm:ikou kapelu - nap!-áble. ruku k ná~. "N&te, óívčntu, vernte si t.1:..xik.'' - • Dekujeme, ale
ty na náj roárnél •., - .. Cofe? 1" pro ml uvila náhle docela = ř<-telně: "Rueaf'-1
p&!ze neberou? Nebo jsou peni ze nJ
v
tr,ek,t pohlavní znak? Berte
Já je:št! iriás... Zamoz^eJ!:!! jsme nevzaly. A xJyl
jsme stély :/ předsinl,
zept&la ihh "Kdy pl"ij::ete':"" Obě že::)' si i)os;;;i.:i1y 2 odpov-}6!; "Pl'-1Jdou
na v nejbllžsich dnech.... - .. Přijde::, př'lj !a:,;, nťzy z:i.: p*iJdcm,^ opilkovály Jsae po uicn f&leánš bočrýs, pion....-apyx n...«oe3i. - "Přijaté., Ke mnÓ
mtíete jato domu • •• •:j:rn:r vi-dyci.:,- t.s:i,;nvá," ciýc’&»ičné, s:&ií :;lyě1telntl
c&achroptÍJlra ne ;:acná.
Vyšly J^t:a ns ulici a :.tiat:.;Vil_y n.áhlhlní uuto, které tu zrána náhod
ní proJiždilo. íekla jeev přítelk_yn1; "^neska .1si vidfla poeledn! histo
rickou osobnost nal! zet! •. Zapamtuj si to dobře. abya mohls v Kyj^Yl
vyprávit.'" !;;:tutně ae usmála; "Copak ai syslí »1, že tc všbec :::ů£u nAko:tui
f-!ct - kro.a-I sYiho ou!eY f"a:c: 't;-;; .rAi ui pfece jiidiv nic nepublikovali••••
Za nikoli.11:: hodin na to .P.i't WlkJt:^ o;.,.,elti .jw Kywev... Tt-iatí r'tio,
28. proai.nce • Jse..-i doa tal& 1:právu, že Naděžda Jalcovli'vna zeial'-ela. lJo d^u
pfilla m.11100, ilatkla její tilo a přátelům oznámila, le ze:all-el, oaú pMtnusn4^ a proto o Y!ea daliú roznoto^ ilt,t.
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Pfíchod noy.,Sbo roku jsme o<Jlav111 v tichosti a anutku. Jenom Ja^ si

připili ••■panalcým. Prvního ledna ráno Jame pf-ijeli k nlárnicl Antr-opo-

sortologickfho úQtavu ul podruhé /po prvním marném pokuau )1. prosinee ,
8 opit zo;;tečni. Čekaly tara dvě promrzlé otařenky z okrutu přátel luděid.Y
Jakovlevny a každónu pří cnozíam velmi t-:-p!livi vyavS tlQValy, te r.n1
dnoeka ae rakev vynátet nebude, al zítra. tťusť se ovšem přijet 6aaně rá
no, a ne aam, &le na atanlcl metra Říční nádrst!, kde bt-10 v blizklm ko

stele alouJena zádulní aď«» Ačkoliv jsme 1 tentokrát o°ekávoli nějakou ne:-iorl\znoat, zádušní měe ue vskutku konsla. Lidt se do malého bílého ko
stela vtčamalo mnoho - vltAlnou lilladých “neoficiálních* spisovatel6. V;;skytlo se tam včak 1 několik oflciilnich, a dokonce ol&vnjch. Zní to

podivní, Ale- v kostele převládnla vzne-fient r:.dosmá atmosté-ra. Lidem v tom
pol oleru oči záfily, a nejen odleal:em plam.ínlcd avíČek^^ V41om.1, kdo tu
y rakYl le!íoí milOYali, společní Y.Yzlechl.1 slavnostní, n4i!hernou bohoslu!bu a modlili .se za klid její bouřlivé, nesmi*!: telnl a tolllc strnda..:

Jicí dula. N9raohl.i jsme se ner>tOovat, že konečné dojde pokoje. XoYněl nU
pt.io0l1o rudoat, !i váecbno proálo tc::eckonců dobře. Zádu.)n! raA1 dovoli
li oi:,slou!it - ::iohl.1 Ji tak6 zakázat -, před vchode2 do koatela ná^ kordem

m111c1on,f0 nezadržel - 1 to •• mohlo stát. Bj11 Jes^ spokojeni, !e obřad
mál doczla li Istcf probéh.
7. koste-ln se Jelo na fr^eevorý h."''bi tov. který Je n.a opaěn4:: konci
mliata. Sníh toho dne nebyl, fičel vOak lelovj vítr a na t:1a14c, po::r.it'!rnA

nov^m hf'-bitovi, kdtt Jeit! nestečlly vyrúat str02y, jsme prot!f'tthl1 al na
k:oat. Přesto YAint;1 mufl 111 ui liskví s o Jiaftmou hlavou.

Rakev nesli mladí, ap.!4 Yýrostcl, a zp-!val1 .zodlitbu .Pocnovall Ja:.e

Ji mlěki, protole •š^ • náu zanech&la pooi t harmonického dovr;.,,ení, lc nimul nebylo co dodat. 1Učky byla rakev spu6těna, xlčki proiel jeden aa dru
hým kolem otevl'-enóho

hbroou.

Ihned &• proi.reďili dva p!"edetav1telt1 K83

mul.i steJn.ých tvár-í a ve • tejných kožených lr'1 bá tech. Prozradil o je to, le

sOstal.1 stát na miatli kdy! vá!:chn.1 ostatnt, celý ten zástup. poa tu^ě
p!'-iat1.1poval1 ke hrobu a hásel.1 na rakev hnt hlíny. Ponákuc! strunou po

s t4vals ještl dall! nápadná dYOjice. Lva američt! korespondenti, T^^
Austln, Arrsrwičan ruetého pdvodw /i" York Timee/ a Ton, Darbieri /^Dalt1more

súň/.

!i dva n^roslučftť p!"4tzl4 p-1111 spoleěn! 1 nci pohf-eb • -71 na ni

amutný a zároveň •rnlšhý pohled: Oba • uJankaml aaváaanými pod bradou a
oba • ;,lnic!mi pery v zlitou pro:no,1ral$ch ^rukou. neust.Ue psali nepoilulnJ,111 praty do bloku. l'ak!e tu alu!ebn! povinnost plnili celkem atyři

lidi.

6
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Nebyla Jsem sehopna Jtt po pohřbu Je!ti: ne amutečni hostinu a vrti
la Jsem se doau}. 1'dyl Jsem očchihsela• obklopily mě neznámé ©tar-enky, pří
telkyň! Nadlid.y Ja.kovlevny• .Oov3děly se ul o nsše..1 nočním zpívání, i- t^k
se n& '.mne ua&ívaly, děkovaly a líbaly ml.
K tilaito ataf'enkami Jsen1 se seticjila jeita jednou, na pamětní hosti
ně devát4ho dne po pcbl-bu. Konala se u máho známého, lékaře psychik t?B 1
který se báhem poiťleaúho roku o lfad61du. Jakovlevnu velmi atarol. Ml;'>deí.
se u stolu tvářila zaémru!en!, byl1 to vltAinou čerstvr. pokřtění a ve
svám zunícen:!, pť-íznačndm pro neofyty, snažili se vypadat katoličtěji
než sám pa;>e!. Zato starouílkov6 a stařenky se chovali uvoln?m!, 21vě.
Hodn5 se smáli, vyprávěli ei historky ze ti vot::a Os!pa :..,;andel.tMsditdy JakovlevV03„ Ann,y Ao^ctovovcS a daláích postav z tohoto ckr-uhu. Uka
ulo s^, le Jelit 11J1 lidd, pro ni! Jao\l ti llistor1ck4 osobnosti pros-__
OsJou, Na!ou, Aňoů... V t::ch atárýcb .tolea atolu bylo nico zvláětního - na ulici a® a takovfai ul Qisetkáváae; byli krásní • m!lt mladd záxí

c 2 V”J14

PMVl

l
tót* A
p* po^u na ni, a ne na unylou, uhro... tou *
mládelt JS^^.81
Je Je dost* mofc4 «» na ton bolím avíti.
A !1 vot mi připadal nejen moln/, ale 1 Udouc!.

Irina M.

/Překlad L. V./
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Marxizmus a ekologická kríza

Miroslav Kusý

Dnes už vari niet na DVete krajiny, Ktorá by nezápasila s evi

dentnými ekolo6ickjmi problémami. Obvykle už niicde nejde o problé

my, vyskytujúce sa len príleži tostne a vznikajúce náhodne v rózznych
oblastiach života človeka. a společnosti; naopak, stále viac sú to
problémy chronické a komplexné, s tendenciou neustáleho rastu a

prehlbovania sa. V tomto zmysle sporsdické ekologické problémy už
teda prerástli v ekologickú kr!zu n fc.kt jej súč&snej existence

dnes uznavajú všetci, čo sa touto problematikou seríozne zaobera-

.1 t1.

é

Všetci - až na marxistických ideologov zo sovietskeho ideologic

kého tábora. V dobe, ked sa vo svete začalo verejne hovorlt o eelo-

svetovej ekologickej krize, tito mamarxisticki ideológovia skromne
mlčali. Ešte dlho potom, čo vznikol ?.imsky klub, potom, čo so širokta
svetovým ohlasom vyšli jeho prvá práce, varujúce Íudstvo pred eko-

logickcu katastrofou, potom, čo veóci celého sveta /vrátane sovietakych/ hlboko zdovodĎovall potrebu nového vztahu k príroae, k prí^rodným zdrojom, k životnému prostreiiu človeka vobec, títo ideológovia

eště stále ignorovali v3etty tteto varovné hlasy.
Jejen oríklad za všetky: v reprezentačnej práci Filozofického ú

stavu Akadémie viP.d ZSSR, Budúcnost Íudske.j_apoločnosti.preloženeJ
do niďkoikýmh svetových jazykov, ktorá vyšla v roku 1975 IiI, sa
eště ani len nez&registrovala uxistencia nejakej ekologickej proble
matiky vo svete /10/ • .,*kú-takú súvislosť s ňou pripomína ioa je^dna

okrnjová poznámka o tom, že "sovietski vedci jednomjslne a kategoric
ky odmietsjú všetky teórie o

budúcom -Lledcstatku energie- a -ne

dostatku sarovin- ako absolútne nepodložené." /lJ, s.)15/.
A proti podobným -kuvičím hlasom- sa tu nadnÍej jednoznačne zdô
vodňuje s propaguje klasický óobyvatelský vz"b:ih k priroda, ospra-

vedl ňove.ný tým, fe "vnútorcým mdrojom postupného rozvoja komwiistickej form6cie je úspešná riešenie vonkajšieho protirečenia medzi aocialistickou spoloč.nostou a prírodou ako celkom" /10, s. 375/.
Čo je to za spoločnos ť, kto:rá jl?s tvuje a rozvíja ea v prog^movom

protirečení s prírodou? A úspešné rie;enie tohto protirečenia má

spočívať v "plánovítej prestavbe povrchu našej planáty" /lD, s.}}l/,

za^hrnuJdceJ,

napr!klad, taká projekty, ako je mena podnebia na

Sibíri, AlJaike a Kanade /bez ohladu na to, či a1 to aJ Ameriaania

a Kanadania !elaJú, alebo niel/, ohriatie pobrelia Ochotského mora
*a polá^mych ohlait! na ro^dkové teploty a •vytvorenie -bielych nocí-

po celej Zelli, a to pojstatne avetlej.:.:.'.ch r.:.ež s:ů Júnová
noci v Lenin$rade /10, e.;32i.
Nemá teda celkom pravdU V.Mit'ÁČ, ked tvrdí, £e podobná ekolog1ck4 po
stoje sú záležitostou dávnej minulosti: •V časoch prvej priemyaloveJ re
volúcie, ale r.J u nás v časoch prv;ých patročníomvznikol naivný a lliyt
slogan, že človek je vládccmi prírody, čo v praxi značilo, že človek je
oornený nepriatel prírpdy" /11/.Pre aOrtetahých 1deoló6ov to bezo zvyiku platilo eětě aj pred desiatimi rokmil
"Je čas, - pokračuje fil:NÁČ - a to čas posleCnábo zvonenia, aby sme pre1
hodnotili tento hrdopýšsky postoj. Nie sme páni.prírody, sme jej s^aat,
sávisiaca s ňou tisícorakými vazbami, a preto od nej aj závislá. Iba pod
touto skro:nnou zástavou, pod zástavou porozuraenia s prírodou múžeme žit
a prežit." /tamtiež/.
Čo na to naši ideológovia dnes, po tjch desia tich rokov? Do teras se
pojmu -ekologická kríza- dôsledne vyhýbajú a pokiat sa s ním u nich •óbec stretneme, tak výlučne v súvislosti s kapitaliaom, v aplik4c11 na
kapitalistická krajiny. leh ortodoxný představitel' akademik a doktor
til:soficlcých vied I.::-* FR0L0V, vo avojej. poalednej rozeiahlej aonograt11 Pe-aoektivy člpvéka /li, ktorá sa v podstatnej miere zaober4 pr'^
/medZ1tým už aj v ZCSR a u nás oflalálne u^znanou/ ekologictou probl^ematik0U, t,:idšeJ tento oše-uetný termín nahradzuje, kde sa to len d4, ne
utrálnym •ekolocický problém.., alebo obrazným Mekologická hrozba^ či
"ekologické nebezpečenstvo... Svetoň ekologické kríza je podlá F.vOLoVA
výmyslom. jedného peaicistinkého ameru západnej ekologickej literatúry,
•Pr!vrže:ici tchto smeru majú sklon generalizovat. Ked hovoria o ekologiekej krize v západnej civilizácii, p:-enášaju tento Jav na cel4
ludatvo^ /L,s.129/.
Toto svoje principiálne stanovisko obhajoval FROLOV ul pred p4r ro^d,
ke5 prispel zásadnou statou Y.arxisticko-leainská chápanie ekologického
problému do repr-ezentatívneho sovietskeho ekologického zborníka /2/. Je
•*
_
priznačná, že už vteiy bola jeho stat jediným takto meraným mster1'1.om
spomedzi dvanáetich príipevkov /z ich autorov je seóem akademlkoy/.
T,to odlišnosť vypl$va jednoducho z toho, že ostatní autoři neboli ideo
lógovia, ale odbomí vedci.
!apríklsd., akademik KAPICA. svoJ úv^odn1 ělmiok • uvedenom zbo^rníku na
zval Zg Je. náJi spoločn.ý Qomox a ul samotným týmto n4zvom polemizuJe
• FílOLOVClil; navyěe Yýslovne zdôrazňuje, le ekologický problthl je glo^bilprobl4acm ÍůdstYa /poari 2, a.6/. To 1st, sdóramuJe aJ U'ftN5Q
priapevok NOVIKOVOV. •alobdlny charakter aien prťrodných podmienok na
^al, ktor4 prinéěa ladalc' ě1nnoa(, s"tal. Baaneapomou realitou. llaJnOYllt
ekologick4 protlNěenla sasiabl.1 y poale^tfch brokoch priaao alebo ne
priamo, hoc i
nerovnakom rozsahu, vše tky krajiny na sYete^ /Social ta tioM

„

kf apolo6eHstyo _a_p;9dzin4codn!i aapekt.v.

ží\To)népp,
proatredla, 2,.a.1)6/. Doatáva aa teda do priar.reno protirečenia a ci
tovaným FRCLúVOM, kea tvrdí a •ulobálny význam, kto:::-ý nadob:.:dol teraa
probl.6m livotndbo prostredia, vyzruiěuje sa predovšetkým tyin, že kal46
jednotl1v4 n.4rodn4 hospodárstvo začína stRle ostrejňie poci towt-;závisloat nielen na svoJa:n prír^odn.om sys\4m11, aho to bol o doslal, ale
v niektor$ch velmi dolelitýah vstahocrh aJ na celej zenskeJ ekosfire.
V.mik objektívnej vzájomnej ekologiakej z4v1sloat1 k!"Bj!n je noví
Jav
ro:,.:voji ľudskej c1v111z4e1e a avetov4bo hospoddrstva" /Umtie!
oc! -ran,y

„

e.137/.

tJviedol ser., tento .zbom!k. aj s danými podrobnými citáeiami preto,
l^bo jeho per.,er aíl a ich zameranie Je eite stále aJ pre dhelnl prí. stup lc ekologickej probln.atike v marxlstlokej zone vplyvu velmt
znP!xný. Na J^dneJ straae z^flnínený a osamoten.ý Ideologicko-triedny
postoj profesionálneho Mrxistického filozors• na druhej vecn$, praktický^ postoj odborníkov z rÓznych oblast! vedy a praxe. Tieto dva p09toje akoby aa navzájoa vóbec nedot$kel1, akoby boli voči sebe vzáJ^m^
tranaparentná: Ideolog •• tvári, akoby práv@ tieto odbom4, Yecne dolo!enri etanoYlak4, predkl,dan4 y marxlet.ick^j zone vplyvu, nejeatYOYa11; oďbornící n tYiria, akoby icb odbomf atanovisk, bol i v aamozrejmej shod^ • marxlatlckýml výohodiakami a neberú na vedcmie prof"esionálnebo marxiatu, ktorj tvrdí niečo naprosto ídA.
Ziat, odborníci nemoZ11 v tomto prípade zrejme postupovát 1n,č, pre
tože .FROLOVOVO •aarx1st1cko-lenlos.lc4 c:Mpanie ekologickdho problém11"
je pre sllěaanú vedu a prax Y Sovietskoa svaze, ako aj pr^ riešenie eko1ogickej situáeie vietkýcb reálnoeocialiatickýcb kraJ!a vôbec, abaolútn^ neprijatetnf. • popieraním glob'1neho charakteru ekologickej
krísy popiena no^ medů oěam a celý jeho ideolog1ok$ prístup k neJ
obehádza podstatu tohoto problámu tak v kapltallee, ako &J v socia
lizme. FROLOV n Jeho ideoví sóputnici ea zmocňujú takého kvalitatív
ne nového všeľudakého problému, •kým je ekologická kríza, len pmccou prázcJ.nych, v danom prípade nU5 nevN\l'iacich it'eolo.gick.ých noskulí 1
ktol"'á •ú pre vedu a prax naprosto neplodn4 a atraila ich len tým, le
a\1 zabalenf do marxiatictej term1noló&1^. Nerobia to preto, aby probIfm nejakým spdaobaa riošlll, ale 1bá preto, aby ho zabili, teda
aby ho mballll do zvetral6ho !deolog1.ckfho kli • a v takejto podo
ba odataYUi do beln^J 1deolo&1ck^J ••tele.
A preto 1oh plavnou dlohot.i J^ veci neust'1.e uvác!u( na •pn^vtó.
Ideologlckd mieN.
*•*'
Glob'1ny probl4^ :tudetwa bijú na poplach ul aj aovi^tskl odv-otnťci? Nodajme •• tým p^tf11t,opravuJe a doplňa 1ch • Ideológov
£

4
E.A.AMB-03-Lí; "Ie^!n globálne problémy priJnMi všetei,
no aarxiaticki & nemarxiaticld autoři vkl.údaJú don ró^zny soclálnoekonomlclcy, politický a ideologickl obsah. Na roadiel od burloáznych vedcov a politickýcb činiteiov, ktorí Igno^^ú a znilnJli
soc14lno-ekonoa.cký povod globálnych problémov a pripisujú ta nadtriedny a naideola.gleký cl'lQi akter,maxit1ti tvrdla, že ieh vyvoléva
nielen a nie natolko •ávratný rast tecbnlckých proatriedkov, kto
rými společnost póeobí na prírodu a oOrovskj rozsah Jeho hospod4rskej Č1nn:st1 • •• , ale fivelnoat a nerovnoměrnost spolodenskóho
vfvoJa, anarahia výroby v kapitalistic^o.a systéme a Jeno antagoniatické protiklady, deaičstvo kolonializmu a nerovnoprávne ekono
mické vzt&ný :edzi 1i.-i;>erialiatic^ký.a1 a rozvojovými kniJ1nam1,
honba medz!.národných korporácií za ziakam a inými vjhodrni Dál úlcor Gpoločenských záujmov" /:,/.
inak nedáte, tek hoci aj globálne problémy tudstva - ustupujt1 teda nAkoniee idttOJ.ógovia vecnej a racionálnej prealle.
Alt -globálne- vjlučne po naácml V tomto zmysle ul aj FR^^V n&Jnověta pripúšta, že jeho pront! -ekologickt problém- dnes dosahuje
• •• také krajné fo^^ le je ohrozená aama existencia ťůlstr^ vy !erp,ním p:r!l"ot1nýeh zdro.joY a 11neěiatenía !i^otního prostredia
člo^eka^ /l,a.119/. Čo je to inl, ako priznanie globálneho charak
teru ekologického pl"'obl6mu, te-Ja alro fskt1ck6 u^manie exlatenee
evetovej ekologickej krizy7 Nepodlahnlme v5ak pokuěeniu unáblenýcb
zlTerov: .. .,jsma ekol03ická kr!za - nap!sal F'ROLCV pred ro^d y ul
eitovanom zborníku eovietskych akademikov /a doteraz to neodvo
lal/ - je •kastou a Jedním z prejavoY váeobecneJ kríz7 kapita
lizmu v sllěainoati" /2, e.14/.
V mctr-xistlckeJ ideoloeickej interpretácii je teda fl!kolog\ek,
kriza globálnym pr-oblámom ludatva ťba v to:a zmyele, akým je n!m aj
všenbccná kriza kapitalizmu. Z toho tlef vyplýva, Je reáln0$0C1al1atické krajiny na čele so ->OYieta)cym zvaz0Cl sa v tom nevinne: nie
le by doaledknmi !!l-:ol ógickeJ kr.í.zy netrpeli aJ ony /
ako trpia
aj doalet'lkaml v eooecneJ krí&y itapi ^d1:ciu vóbec/, tony Yh.k a ne
nijako ntt:11Ó!ui to ioa kapitalinws yo svoJicb predurtných kŇocb
kope vAade okolo s^ba
Vin!k Jt tt'da zn^ámy Kkológieltá kríza je glob'1.nyv probl4mcm
lu4atft iba s hladlalca evoJbo rozeabu a doiabu, ale n1e u.I • ^^diaka Gvojicb pr!č1n a adrojov. wToto vzraatajdoe a bezobla4n, •itoriatoranie 4lo^eka a prl^ro47 J^ typict, pr^ pryotn4 4t,diua tecbnlckJ kul t^7, t.j. pr^ kápi talietickll spolodenako-ekonomickd
tonaáciu. Capitaliamua teda representuje takt typ aocifll.neho
:-

Koa

11

5

TiYinu, z ktordho neqhnutelne vzrastá ekologická hrozba” - tvrdí
FJULOV /l, a.151/. Je mu to súdené preto, lebo "pre vyspel4 kgpltallstické krajiny je olDedzuJúcim 11 ;.1 tom ekutočnost, že neexis
tujú mútorn4 ekonomická predpoklady
ekol o^icley vhodný rozvoja
/2, e.201.
U našej čomácej autorakeJ obce, zaooerajúcej sa touto ekologic
kou problematikou, molno na prvi poklad diagnostikovat rovnakú
schizotNnlu medzi JeJ odbornou a ideolo&ickou zložkou ako u sovie
tov. Napríkled, za odborníkov vystupujůc1 J.ČEflOVSKÍ pri hodnotení
vjsledkov -.ed%1národnaJ ochrany prírody za uplynulých 2;) rQ^ov vecne
konštatuje: "'Americká a aoviete;..a koncepcia ocn^ny, roz^umniho v;,u!!vanie a obnovy príro^^ch zarojov je koncepciou uvedo"1&olej %ávialostl ludskeJ apoločnoati a jeJ blahobytu od prírody"' /4 • e.4}4/.
.
,,
Ale kde!e, hrozí ea a totálne oponuje 1deolo6 ^.CUJ.Ll.E^iK, predsa
práve „rozdielny prístup k riešeniu tohto problému, ktorý v all.3aených podmienk&ch na4obudol gloWlny význam pre existenciu ludatva,
charakteriauJ^ rozdielnu povahu dvoch triedna o<!l.iěnýcb spločensk3cb
ayettimov" /;/! A v mater1'1.oob pre úěaainíkOY etranicltébo vzdelávania
ten iett ideológ dokonca doslova tvrdí, •ia aj preJav7 ekoloiickýoh
;,robl41!!D'I majú 1n1 charakter • kapi tallatickom svete a
aoclallatlekých ^ld!aJ1n4cb. ilovnako aj prístup k 1ch riešeniu j^ podstat
ne cdl.1An1 y dvoch rozdielnych aociálno-ekononických sústavácb"
/6, a.4/. Uó!e mat
tohto kladiaka vóbea niečo spoločnf americká
a sovletaka ekologieká koncepcia, ak, navyše, •výlučne kapitalistic
ká spoločnost je hiatcric]cym viníkom zhubnej exploatácie priroey
a ničí telom prirodnábo prostredia" - £ko Flt"JLCtVOVI a ČUNDiRLÍKOVI
p!"1ivukuje dalli náě ideologický autor S. ĽLrDÍK. Fodla neho
" ••• Je to objektivny pohyb kapi tálu,, k torý si prírodu ul v pn$ch
fázaeh al-umuláeie nepodmanuJe, ale ničí* /7/ •
•.k Je to t?.k, ako unisono tvrdla všetci t! to ideológovia, aká
je potom vót>ec rieJenie celej e..:olo;ickej krízy7 odborníci na oboch
stran4cb sa • týmto r1e,en!a trápia ul roky a považuJů ho za talk:á,
zloži tf, poatupn, a dlhodobé^ AíarxiiUck.í laeolojOYia aa viů len
zhovlaftTO usmieYaJú nad t.jmto icb pechorenim a sem tam ich po^karhaJ\1 bu! sa aoc1álno-ekolo6ick$ peaiaú.zzus, alebo a tecmokratick$
. opt1"1.zmua - ako napríklad J. LISÍ v st. ti o &lobálnych pro'blémocb
y burloázn10b koncepciách poat1ndustr1'1.nej apoloěnoati /pozri 8,
,,1, alel»o FRCLOV to •voJoa roabore pralc R!m.slc4ho klubu /pozri
1, a.128-149/. Pokarbania ei aaalubuJů predověet^fa preto, lebo
n.&
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*...neohéilujú acciálno-exosor.ieké pramene kríz, späté predovšetk,Ý?ll
a panatvom sákrodného ví us tni c tra, l:to.rá .1.1.ť. za n5sl?Cok kriatn!ak,y

vztah k pri rodnércu pros :.rediu• riroďzftne, n"' základe takoveJto
abstr,aktnej koncepcii' aotvE.l ^.ei:.no budovat konkrétnu a reál.nu s tratágiu odvrátenia glubálnycb kríz vr&tane teologickej ll, s.136/.
No a zhovievavý us-.ilev tých to .::aerxiat .c.kjch ideclógov vyplývá z toho,
!e oni pr-eds.'l už dávno m:ajú vo vrecku recept na *ko-.krétnu a reál.nu
stNtágiu^ rie.3eni.r3 v:}etkjch globálnycb kriz vrátane ekologickejt
1«ito recep't Je geniálne jednoduchý - tet aso kažAý .senittlr....,, re
cept - 1... nap~"'t:itc :osi'.'.!:-.::y v?:;::lývn z nre'.ch'.dznjuneho stanoviska marxtstických
o10»-..;..ov.
ekologická kríz.:i vy giý ...... z fioů 3Pftty -uarnotn-ho
kspi talizmu, ak je prejavom jeho všeobecnej krrízy, potom - podla
FROLOVA - •na likvidáciu ekologickébc nebez-etenstvs je nevyh:iutn4
podetatnd preetavoo kapltnllstlckáho sveta, odstránenie súkromnovlaetníclcycb vzto!'lov, triedneho ant,azon1uu^ /?, 3.15/. To Zl\amen,,
I^ r1e!en!m ekologiekej krír, je Yla^ tne iba soc1al1etick4 revoldclai
• Pr-eto p;--echo:i od kapi taliz:11u k socializmu sa dne a J&l'í sko ekologicki nevyhrmtnos.t, to je pre ludatvo jediná mofná ceata u:3r!an1a
s daliiehó rozvoja v nových ekologiciQcb pod:n1e:ikach /tutiel/.
.Je to s!ce vyjadrené vel:Zi k:>strb!ito, ::.le je to tUl obGiahnut4.
Takto ms.jt sarxiatickí Ideológovia poruke dalfí einoriedne záftfoý
ssr^^ent prf!' ""evolučné oOstránenle kapitalizmu - a to v dujme záchra
ny ludttve ;,rej ekol ozickou záhubou. Pretože ".•• prekonania tohto
Atádi(i historického v;vL"lu, z ktorého el{clo.;;ická U-ozba vyrútia, tá
to hrozba prest&nfi byt zložkou luďekej .-Ku.toé.1oa tl. :oto pr-ei..:onanie
:-ja pri text. chápe ako komunistická perspektiva ludstva^ /l, s.152/.
1=afdl ir.é liečenie ekoio6ickjch neduhov :.:s.pitalieu je t.e::3 pře
dem o:!aúdeni na neúepecb, pretože je ť0c1 liečením príznakov choroby
a nie jej pods '....t.ty, ibL. li.ečend jej n.s-eJkov 61 nie j@j pr!čin.
Fodla ma.rxistiok?c". ičeoló;;ov tu totiž mi..:sí íst o liečehný zákrok,
pri k toren dod ova platí starý ml,.,iy vtip; operácia au podatila - pa
cient zomrel• .teologická kríza s.a zlikviduje spolu s p-3.cientcm,
ktor-f na ňu trpí.
Na!111 ideclo,;am zostáva zod;oveda t už len otázku:

A_ako Jr to potom s r-kol9::1o1cymra1 prftbl é.:iWlli soeialinu?
.Na svete totll jestwJe r-ad kr&Jín, kto:"á u! ma.J\1 socialistická
revolúciu u aebou a buduJl ai stále rozvinutější aociáliuus.
^11
tpao takto a :ras preYldJ' ab11Y^á molnostl tr4pit •• Ylaatnou, demácoa
etologickou Jcrísou. lrtsa Yobec - a ekologie^ sYl.'1tl - do aoc1all^m

tobci ~ouvinut5hO/
priori riepatr.... . . . FRwLC707 J interpretácie.
1g i-i.-- vyplývá, ...e v hoc. ilictiokcr tábore - nehovoriac už o Jene
-vinutéJ.-»c~ ;
Je -..ovietskv zve.“ o i© byt o nioorc
také .r.i ’e5i. a . ’_ to'.i... p’c-so uí íf.-u l .-.tnuj-' ti*» otrarizujúce
t... rt<olc* .• c .. vnoJa'hc rozvoja f.rn v rozvojových n..ebo v o vyspělých
nitallrticvýcn -rajiních « tak vlastni "íb® typ p^nlaliztiek ’ ho «ozvojo aé
.
.tauJf Princi idlnu i o hornco’. n« ekolorícicy vPodný rozvoj"
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piťrt'rne ...ožno...li w""" ‘ ?••...!
....... v Trnn... d^ce-....ea...a, jetc ocn-*t^tv... v
zr:-u 4- r. ~ 1 :10ho u...po...o ,5o\r...n:li^ ...-:.2t-... -U'lnych
ho-.-r.ýot
„- p:..::-1eu vietkých
:; l f-_...:: ,:v e ;.clc>0ri os t!, ic h v @f t r"3nnť{f"J !'C-zvejt'".• Z ty:.t:o pod = i i vyc b:;-:
1 ...j u:tór..cteniP. ulohY život!!ho prostrediu
±ivote. spclc::"'6c,st1, nini sa
— -{:-U? r.ta-ostlivnst o riep0N...cwost životného prostáli;.. jeho ooncvu
p-e buáuce generácie" /-.... f..4Kce by se tu vsalu nejaxá ekologická
kríza, 'czpljv". se n,;t i.,.:.:if;.,,...Skeč •'pri.-oza ji:j l.Jo^t:!tvo Je
msjetkci:! vf.etkfho luclu, tvo:-oa životného proutreiia je suc-.stou acclá'1neho pl"'n • r.2raa apoločnosti, zoazovr...nost z:;. t:.. vetuí .a pri roo.ně prostre
die j< arčelitemé, veztclcj potenciál spoločnosti g& podriusuje celospoioce» s;rj.:i zau.r;_ol!. /J /1
žo::1i t,:icbt: ' cel{tic tt..:t;; i'-1dch ;:oť!t;j:1y::h i-:..ecl ...Ickycti prc-:l:9má.:ii o;- t::, :.'.... i;.úo vyzer-:::.t _ia <.;ko:i::.l.___ ekolo lck.:.. i::ylu. :He colkoz.
::1eolo::ovi;. pťipůsie.;.:., :.e :;,:-í::.;indl, ;Joťin Ktcr-fr.o bol tento ooraz
robtmýt -:;1 ešt5 stfle uY!it:§ j-r-obaé "...oz:-;:eticki 'lady. "Seznamen4 to
v.šat, - pozn.a>r.en‘w :-:••> okraj' rs...:';.._/{ - že v :S.:- ' _ie ekol ^.:;1cký problé'!2l
už unlnc
...err , i* v...«?tc. ri~z.nivc Sícnřllo a nrcjnvujú sa nijaké
objekt...vm- .irbo .sd. 1e :tťvn? i
octl' /', r."*pz. ocidLiatická revo
luci- Je j-easr zíleiltobteu oncepir.ycn zrlen u n-e presvúzry, upra
tovaní tuho, io tu bole ;• c- ..iai
čú tu tasuilo po nich, -reto, ;os«
č& n&^:v tvtito oLl..,de •-• .;...; ULi{~Lt vo svoJieb p^^l,'ldocb ;;re =itmnícke
.5.ko:.enie, ":ie':iolo by 'l^mk a.)7.'c:<:;'.e, j-ú by e:ne sa nazd&veli, !e u! saniotná nartQlerdif' . .;ci . .:il j_,tickýah spolo>pnakých vztahov v$m.eii všetky probl4mJ ekologického :..haNtktpru" /ž,s.:J.
Mle, .icnszdávóa.e e2
nevieít; c nikam, kto b:y sa tak kežy nmzdávnl
/okre:: ^zrxiStiCijeh ideológov/.
pcldoia sa nb Ytak ará.-i u;.. •^oaie,
::.e č;;:,;i • ekologieky.:b ;_irculá.»ov ioats..lo eat-é .j v so:iolia11e.
Oo uú to tefo vooee z,;. tat..:.o:atií
Za uj 1 vě. tí to :.a rxis tic.U ide ol Ógova, utorí tak rad.i, 11 yc
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a detailne lítia drastické prej.aYY ekolcctukE-j krízy .Kapitalismu,
Z0Stt!vaJú. naraz len vo velmi abstraktných , -ovinech, ked s:'l zaienují

0 neJak.ých tich ekclot;ir,tJch tafkoatlach. socializmu. Ako"t>y ani ne
stáli %a rea. A bk, t:e] sa cncest? niečo
o nich do&ve.. iet,

musíme ea obr.i ti t na in-1 zdroje - pold;i:.l r; 1 tu vobec . .;)ej&;cé zdroje
dostupná: na vedeckú pa;;liclstťku, .la o .lboruz úaaopisy, na ineditnú
literatúru a po-dotue. f.-;..:.:.. s prekvapením zistíme, le tieto ekologiek.,
taSkostl íľocl.3li:.:mt: niodea že s loji za reč, ,.a1e ;;)-ú dokonca smrteľne
V1ttl!',nr- - prij •...uvodne i^r, e<cx.;. -odod k,’iza odod.odn, preto-

od /moriek zboátjli teLini-;1:. . ič:eclo:;ov/ t-:Ov:it'ikj ;:;c'~j,:;.vy a Jesien

!e

ky ako :,;-.s,.•
Napríklad, t:a;.;;:ócllu pcp.1.lodne ve,,:.ecY.é^il puL.l!.cistovi,
je i.l.
WABAŠBV, i-ite ol Ul1 ku cti, l.e uj 4sď v seztdeaia ti{:u rokov llo,rlivo

písal s;>óS5'>och?pakorenia príi>QdJ' $OYlt:tsky.:.1 lud.li /pozri 121,
velmi r;tcblo sa • tohto o$ialu spasitel. li! v roku 19TJ - teda v do
be, kedy

Jeho ldeologioti kolegovia vydávajú svoj /y úvode tejto

state ci to't't\ný- / untiokolojicki

-ifest o nudu.:nosti ludakeJ spo-

loono3ti /10/ • pohlikuje ..D -n ..:;li/ v teJ 1s !ej -odozve varovné ekol cgickě memento. f !.!?t :z9.it!:a -. tť'a^t:dU alftbo ha^ó.odá /19/. i tvo:n3j

kap! tol^ /nazvnej: Začiatok laical / tej to práce roziíJa pô$w01 vj
obrnz o tom, :a'k-o 5ovicti dokázi i nepre;;:yr'ileoý:r1 z&atlhiil uničit celú
oblast n'l J..t!nom olrsJi centlrálnliJ púšte I:SrakuJt /pozri 13, s.7-10/
a popisuje, to s,;; stt.lo a takou krásnou, !1stou a mohutnou riekou,

prame:,.15-ccu " urclskýeh J earch, akou oold rieka Urol; •’<ok:.:tnou
zostala ťb-:i v m.apéch

Je

•

a

v &po:nicnheh ztu::-cov. Aj v okolí Crenliur_gu, to

Jeho stre:::no.11 toku, kde ul co se.bs prijal vooy K'u^aku, J.ťje, Ou-

berly ú dallieh prítokov, je Jr11l ib:i ;o-:llody tet:..:.r:ou riedkou, kto:Ni
m;lete kdexolvek pa*e:1r-o:5.it a vjd:J \ztz ť:eo;.:d€ sit:1r^t ani po kolena"

v in;;-ch prieš”selnýcn oblastiach
sveta, kde sil vody p:-ea;,'ten'-5 prie:v$elnýai odpadod, .,.:..ni rLel:a L1 rod

/1;, :s.:i..1/. Äa-fy-e, ;odo::tae

!Jlko

-a jej ;jr-!toí::y neuniknú rovnakému osudu. ;j do :iich .se sodododo mno.tetvo
naJrôznSjdieh odpsdcv" /
tiež/.

To iOa pte Ilustráciu. t^etreOa^ nAm toti! hrahat v ekologiekieb
talxosti&ch náiho Velkšho brata, \ed modc 5vojich vlastných - a často
aJ potlstatne vaSi:ích - ekologických trublcv C:ivot n dost. lie 1ch ul
tollco, le 1ch iitnl :1uša 1ncopol!ci-i n1;>_oi.:.á!:e Je„ t odinne za ta.ji t prel
svetom - hoci && o to r..axiIDálnt us.luje. 4; uk viec.ena.Ká televi&ia

vyalela otrasná obrazovo zpruvodajatvo o čt.q_4'oal.;,,.venskoJ ekologickej
kataatróf'e /14/, h:3m0u.skj v.:i.R .S.PliJ:&i prin&ša celj ko.aplex zdrvujú

cich udajo-v, svedčiaglch o tox, la naša k. uJina bude čoskoro neobyvatelná, pretole Československo " ••• stojí nepopieratelne v čele
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európskych rh.ečia tova. tel ov vzduchu a Yody" /15/; parí.;i»£j .i..
.. O-DL i ;for:uje E1vet o wjncxn ekulo^icko;; dokujente, k:.o.:-- si á..ll. ..
československá vláče. vyprucowt oo
/10/.
Prav.ict, rJ.a3i iaeolo,.:;ovia J'..Jž.... toto vt.et1:to .:mevne ^^ietnut &ho 111.Yi.
nepristelsku propu&.:tadu, «ko ue\.&..lernf aveličoY!i.ilie ne-ich ckoiocickjch
r,!'Obléraov. Is te, priznáva dotance. aj 1oenerilay taj^^ík .i:~: j. HJ.jiK.
na 1C. zaaadázú dl v apríli t.r.,
tie! " .•• eJColo&ickf: problémy, e
ktorými Ai.il U-iUsíme vyrovnáva-:; tat is tc, ako vie tt: os4->tné priemyselné
l'.':--ajiny v ::._,i,a-ópt"’' /1 77; :3k n'3čo :en krik práve okolo násrt
Vs^rnih.e s.: vsak, tc . . . ..... ut nehovorí c žiadnych odli.smysh /ti dckonoa slebšich/ prejavoch > odliHmyct prístupoch., 's tcrr.li nlie 0;:1lamutie
profesionálni ideológ-ovi&.. naSin;i ekologickými ;Jrobýmm&r:ii se musíme
vyrovnáYat t e k i 3 t 0 ako ti, to podla nalich !deolóeov trpí* tou
najhoršou ekologickoo kr.ťzca! Teda aj podla tohto prianania musíme byt
ne t01tt ul dost zle.
Akc sme te6'a na tom v akutočnos t1, podla naiich d.ooruic1ch pl"llmeňo.-t
Velmi daleko od velt.:ouubýeh yyhláe^í Ideol.Ógov t 1^ - vo věeot>f!CDO8ti
- soci&lizmua a pr10r1 " •••vytvára optlsálue aoc:1'1ne a u.teriilne
p^reópoklad7 na uspeane rie&enie ekologickébo probl4mu„ ll, e.157/,
či - konkrdtne u n'8 - že máme • ••• dostatDenf proatriedky na otroaedswanle
a ^aedaenle devastácie pr!rody, rmeílmi;o^mia !1votného pro,tNd1a"
16, ,.ni.

'1'1etc vyhitínenla ai. a.s! také pNsvdlYé, ako prsYdl'ri by Oolo moJ^
vyhlášen!^ o tom, z.e "Roblnson ;:.ruMoe mal v1fetky op^aálne pa,chic.<é a
fyzické predpoltlady, vsetq doatatočn, proetriráky A.t: to, ab,y •• na ■Yojcn ostrove siiloval s a:rlis^o.yi-1 aomoroók^aai. -..^a.la aa k tomu I.li lm
zanedbatelnó maličkost; tenskál
Cherchéz la fem.::ie: touto c i!,Ylxl.jucou - ienskou - sú pre uspein'
rleaenie čea.::osl ...vensk. .-no eu:cl oi;íell::ého proti... éau neécstQv.j^-e s.a 1nveetícle. •Je totil zrejmé, - píOe as v epomínanom u u ná5 Com. stále
V tomto člAnku •a dal.eJ uváda: v ČSSR J^ )4'i ,lno^ talko postihnu
tých. 21 dokon3& ul llpln^ &nič:r.ijch, bt,ri .,,.Uiony Cechoy e ;;loY,kgv
- "5l obyvatelOY štátu !1J^ v ovsdul{ uaorenca aa nejvylší atupen;
'.;'k riečnych tokoY v deakosloveneku - to maaen, viac nel 5.000 n - sd ul biclogicky mrtve. •Nikde i:idt rqe aú hodnot epada popelčea
na obyystele Yylli^ ne! v ČSSR. 15 miliónov čeikooloveqskjeb občwiov
zneSiituje voda takou mierou. •ko by ioh t»olo o 4 miliony viac, • čistí
ju, alce by ich bolo o 4 Itllio:.y aeneJ" /15/.
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eitě príene t.ajnom dokusente ČShV, nazvanom Rozbor ekologickgJ
,81tyác1e _y. Čemkgslovepftku, - !e mše ohmedzen, zdroje pri vysokej
ener&etiekeJ a suovinoveJ n4ročnosti výroOi, pri malej rozlohe it,tu pre ukledanie a vypúštnle odpadov do proatredia, vyfadujú daleko
vač!ice proatrieJdky na ob".nedzenie porúeh na žlvctnom proatredí nel
u iných štfitov, ak nemá byt onia ekologická altuácla v porovnaní a ni
mi podstatná horši&. ?ritom vook podiel týchto prostriedkov u ná^ Je
zatial naopak nižší ako v inýoh štátoch a navyĎe má v poslednich ro
koch tlesajúeu tenCenciu^ /18, s.111./
Prečo je tomu tak, je notoricky máme: vymleli Bille ea z podstaty
a dnes ul musíme tvrdo ěetrit na všetkom, kde sa to len trochu dá - a
*
*
to aJ za cenu tatkých buduaicb dôsledkov. Naáe dl.by - z toho zvl&ši
na Upade - aů naJvyišie akl kedy boli v celých naiich povoJnovýcb
deJituich a, lial, naatal čas ich •pl;.tnoat1. ?eda. "nastala doba ts'f.
- o4dlilovan1a -, ttor4 aa uskutočňu.Je predevtetkl!R na úkor Inve^tťoií a 11vomeJ úrome obyvatelatn^ 119, 3.81.
Pozhopltelne, a toho oboJeho 1de hlavne o .1nveat:!c1e, pretole
•aby aa prudk$ po\lea u!1 tfbo n4rodn4ho dócbodu nepnjavU plne v
zn.ťien! tivot.neJ úrovne, boli ka!doročne milované obj^^ 1nveetťc1.ť• ••
Potlea objeau Inveatíclť ea prejavuje u! dne^ y .niektorých oblaetiach n^z-ibezpečen!a ani proateJ reprodukcie • níal:YJ}i ekologick)eym1
1nnat1ciam1p - píše prof. V. KADLEC /30, s.48/.
Pritom Tlak zdaleka nejde lan o to, !e momentálne na to nemú:e,
ale o celú naAu doterajěiu koncepciu inves 'IdneJ poli tiky? reda o
to, le za uplynulých }5 rokov budovania socializmu u náa "nedoata toan, čast invea tlčných prootrledtcov smerovala k otmedaen.iu neptťvnych dôsledkov raatu etononickeJ záicladne spoločnosti a !ivotneJ
úrovne obyvatelstva, čím neu.ataS.ie nerast.&11 Cieproporcie medzi čerpsn!m prirodnych zdrojov a vyulťvóním prirodného prostredia a mcfnostaml jeho regenerácie a premyslených, ekologická z6kon:, rešpektuj\lc1ch funkčných pralen* - takto hodnotí vztah medzi našou Investič
nou politikou a jeJ zodpovedajl):k našim 11 votným prostredím K.
VIP!tn: /2o/.
Neuatil^ n&r&.stanie tjchto diaproporcli nemohlo nakoniec Vj'11t1t
n1^u inam nel do aučaaneJ ekolo6lckeJ altuácle C;..SR, o ktorej aj
uvedený d.okU!llent ;;,...';.V hovor!, te Ju treba •cmrakterlzovat Jako Yellli
Yá!nu. l..en
aait hla^^ch ekolobickýcJi' .ikaaatelov Je na prlJateln^J úrovni.; vaělina naopak ai^gnalizuJ^ narulenie r.:;^^ch &loliek
proatredia. Jtuaťm^ konltatoYat, že yo svetov011 porovnaní .1^ a1tu'°1a
u náe velmi neprlaanl^á^ /18,a.V/.
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Co v_ o"' to, 1ieolQ&ovi4ú'
vo .svo)a
článku o ekol O€i.::.::i'ej etike poL\čN o tou, te "s taroG tl1vo-ut aoclallat1-ckej spoločnosti o ži ;.::>tné prostredie, cchrarut prlrodn.jch zdroJOY
1 udskej exis, te;:tcie, zodpovědnost Je&Llotli ves. i eelej spoloěno$\1 aa
gáklodné hodnoty života :ho ;tostr-HUa, prfro-jy a kc^jiny pre vňetk,Ých. l3. pre buJu:-c- s.e.nerície, Je nielen bloloEickou a techflickou zele^
fitostcu, hle v$sc3L"le politickou a etickou otázkouE/5/. V tO'iJltO
pr:ťpndo
atm naprcato síhlaaís.: íl.o je to teda len nejaké nedopatrenie,
ale priamo sločlny že oaprítlad, - <>ko dokazuje do1.,:Ment .:SrV - na.la
zel?nln!i z intenzívnych ,íu1 tur Je kont-erjinovoná Skooliviriami /19,s«
IX/, žt: .!:;ko pl tni:. vodu ds.Gtáv41;ne - výr--o:Jok'-, ktorého kv.ali ta čsst.O
nevyhcvje ani pre zs.vl.-.ny z^ v snoných pr-ip.ac.och &kutočne oh.rooauJ^
n.sše zór&vie /19, s .11111/, že aa u nás poaůva podiel. a:artí z postproduktívn.;no do produktívneho veku /19, s.XV/ a že "'oddalovanía
zay..-Jen1a ú!innich s.pa tre;ú e,cponeneiálne poraatd por"J.ci:\Y lQ;:iak-J populáde a nie Je v3lúčen$ vznik talko odstánitelných porúch v bb\11úctch gener-.áclach"' /taati«ll.
Lenle poldal ide; o mo!nost zavád^:ania t$cbto "uěiraních opstr^m
sá aj autori cltovantho dokuxentu n&lelite aJtepticld, nakčlko ptiáa
•V :mohjch p03tihnutjch uzecis.ch dnes uá váak nejde aai tak o opt^imalislciu, ako skor o z.aoezpečenie takjch -lill.:i m/ch- _par5metroY,
která by ucnrá.nill sanj .!y!Jté{:i l'11lprí...lad vodáreruik4 nácrte/ p.re4
fookčn$-m: zhrúte!jít.1M/1 >, • V1 r /.
tbS1 marxističtí íéfQlOiOvi.a viak v to..to všetk001. eati stele neYl^
dic hlbotó.
d&lekcsa i&bli eK.vlO6ickl krízu a ranceya.i ka t.lstrot'1olqaiel
pr:!snakmi. -elebo obvínis. aj dokusent !.,;dn„V z preMrunia, & prílil
čierneho v.icenlti nalej reálnosocialiatickeJ akutúcnosti'i
:i&:uio.::. z!.ltaž.ovat čits.tela ;:;oéirob:l;,;1111 otrr..sn.,ými ooa.jmi . tohto
óokax.eati.L• -poxTi... sh v
vlak, žt> "'-ze.uie -• X< je ns. tom poaerne
lep.1i-e„ v poromaní e O.J!j;;;l.:.tn:.JU vaélir„om uze.ziri „J, /1;:, s.vl/ .
Uvedie preto ib.'.i r.:iet.:c-lito ilustrácií z s...;eJ tlS&ée o tom, ako to
vyzerá tJ k1edný.n je51ný,:i ekologickým prohlá-mom, s problémom vody,
n'l to;:.to -pomerne l eploa- slovenatom naeaí. iáottoa ml tu l>ude azloaa nášbo t!o=r&áceh.o, slovenského itjeelOjo, blás!tjuc.Q, !e "vzt.r.ti koauunlstickeJ apclo5t.osti k prírode lner:.óle Oyt./ vzts.h0$ dobyvotela k do
byt{ku úzesiu, t.&le muaí byt mo.rálne potlloieiiýin vr.tfiho:ll racionelnebo
YYufivanie ft hua!i!liz&ciec /7/.
Nuf ako teóa vyzerú táto reálnosocialis tick:á -hu:nanizláe1a- nflbo
y:tahu k prírode v aúěa5neJ praxi olovenskáho vodného hospod4ratvaf
•Z oln^aenáno prog^^ Yjatawby Č1at1a^m1 odpadoYýeh „o4 na reroty
1. pat^rc>an4ho pl^u x;iolno předpokládat, le aa opit sYjA1 me!iltlnle

;cm,
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,ody. Takto na5t&ne 6ituác1a. ted prevá!n^ vačšlM naťlch
roahoduJtlclch vodných tctov bude mu i nevyhovuJtlcu kvalitu a bude
rást počet a dlžka ÚGekov, v ktorýab je voda nevhodn, na pou!it1e
a sděaatnuJe &a na znehodnccovaní životného proat?"ed1a". '!o ul nie
J^ citát z tajná ho ra3 teriálu akadémie, &le z norr.ii11ne a oficiálne
ivereJneného hodnotiac6ho článku o rozvoji vodného hoapodárstva na
Slovenku /:1, a.76/1 Ked a© u! u nás takáto kon!tatovnnisr publikuJd, prečo a^ eétě vobea čoai v tejto sfére taj!? ; tohto článku sa,
napríklad, daleJ dozve<iá::ne; ^Koncentrácia dueičňanov v tokooh vzrást
la v posl edných Iv rokoch asi o Cve tretiny. V nlek torých zdrojoeh
vody sa uf .prokročila prípustné koncentrácia dueičn11nov pe koJencov. Nepriaznivý v'jvoj znečiiitěnia tokov pri zasiahnutí dalších vol
ných zdrojov može vážne narušit celý syat4m zásoOovania pitnou vodou"
/taatiei/. No a na dovr.šenle tohto všetkého *nepr1azni vý atav 1c.v!!i.l1 te
v^od:3 shorll.lJú naviac hí&v'1r1e. V roku 1^& icb Oolo na olovenatu 104,
a toho ropúpoh 40" /tamtlel/.
fleto oaj4ebe&peěneJiie a nich, ropnd hav'1r1e 1 ad naprlkla4 aJ
doaledkom toho, - ůo && nad t$1t pohorluJe •^o^td bŇUslavakA
PR.\VDA, - !e "z hladislca ochrany akosti vod bole so lC} kontrolova^ch
poda^emDÍcb nác!rlí /pre miftu, benzín, oleje/ 86 a zo 61 nadii^nýcb
nédrlí ,6 noY.)'hcvuvúcich. Zo 114 kontrolovaných ploch na ak.ladovani«
poh^mých látok tíl ^•adlel v sudoch 94 ncbolo zaOezpoč^^ch proti
'lnikca ropných lá tok do podzenmých 9-1 ebo povNhovjch vod " /22/.
A pri tcs toto viletko ad iba lapálitt proti jedinému, mamutiemu a
trval4mu zazorovaniu n»jvač4eJ e'^opakaJ zásoOáme pitnej •ody: 1de
o rop11é umorovanie podzem,ých vód 11 tn6ho oa trova Slovnst'tam, a to
v roaaahu 100 l/a/Jtm- 1 ?.ritom "s tupen znečiatenia a plo4n.1 l"ozaah
nie J^ mú.j. rueši aa děerpévánís mft61stených vod" IZ>^ s.45/.
J stupni tohoto z.než1ste-iia ai n:,óž^ člcvek urobit aspoň približnú
predsta.vu, 1'4Kl »a len tak mii'tlocnodom z Uače do-ivie, že „nydnaullcká
och^rana poJztilrl.;ch vét hur.aj časti Ž1 tnáho ostrova umoinila pomoeou
dvojradoveJ h;;d.Nulick^J clony VYta?1 t z hlndlny podz^enmeJ vody a
vr4Ut apat do výroby doteraz ui vyše 73 ailiónoY 11 trov ro^tfch
látok" /2'4, a.109/. Tu sa nieto čím ehv,11 ti ako •• tam tie milióny
11 troY do^ távfáJů7 lá se tu ešt5 vôbec hovori Í o naváriil N ie Je to
ul ekolo5ická kataatrótat

O k)'elých daždoch ame donedávna čí tavall ako o exotickom ale
ya&l^J dpadneJ c1vil1&&la1e. tne^ 81 r1ad1 t-1 Krli:onoč3k4ho národnébo
pa^ro ataluJe, le y icb dóaledku •bebom niekol^ch rokoY došlo 1c

tam^

úplnému yyeyb.nen111 krkonošaleych tokov" a čoakoro mole doJiet
*k staiku botut ch alpinsk.Ých l
v ka.roch". Vz4cne a chr4nenf

ý

o:'g.:..nizt!:y,

k tofr.fr. bol i krkonošské l dky povestná, nenávratne

miznú" /?•/. :'‘-3:lc r.a

tom na ClovenBku lepšie? Neviem^ ale "zistilo sa,

.:.e silným prpkyselenfo eú post1hnut4 toky a jsizer, v n&Jvyášfch

oblastiach našich vrchov vr4t-me l'atrunakého národného parku - konšta
tujU Í!: 1 f4l::Kf JINl v člfnku a primačnjs názvom; í>ypl;l ddUih Yi..ll!,!.?
- V šumnvokom Čiemom jazere zaregistrovali v;;h_ynutie patruhov • Ryby

sú 1!:ly si.gnalizátoros nebezpečenstva pre váetok Život.
povr:hovJ i podpovrchovó vody,

Jhrosená sú

pód.a, lesy, kultúrne plodiny, zver,

4dravie iudí" /'’5/.
Vodohospodári u mís už dávno veltr.1 véžne vrorujú: nedostatek vody

KeS nu to upozoraovali e,t1 BaClLKA, vraj 1m oapovedal. •že bude málo vody: Však úosa stal

limitným faktorom

vôbec pre prežitie.

v!etsky zvšz n4m dodá t • t» čo dneaT

ta tok vody

pocítili

na

Slovenska

*

'f druh^J pol. vici roku 1982 nedoa-

obyvatelia v

542 mestách

a

obciocb,

t.j. 4 0t z celkovlho počtu a ilo o 1 (6 milióna ludí" - pr1m4va do
konca aj NOVÉ SLOVO /27/. Zlybala príhoda, upracovala Yia maior?
úle kdtfe:

•darný prolal4m je v hflvarlJnoa • tave rozvodnej aiete, kto

ri Je väčšinou stará vyše 100 rokov bea kvalitnej očrtby a novo

onótalované rozvody chótrajú. velmi r$chle. Zanedb!lná Qdriba ro%YMn^J
site pitnej vody i úžitkovej vody si nsJbliišeJ dobe vyllada obrovaké

nífr.nd:,

kapací ty ze:n.oých prác, ule ich <falšio odkladanie OiJe l cn

.•r.*j.3T.{1nat Zvyšovanie už aj tak vysokjcb strát s tált tažáie zíakavane.1
a uorovovsnej vody v rozvodoch" /18,

nonovej ženskej,

s.71.

zase sme

pri tej Robin-

pri inveatíciachl

Poalednjch pár nézomSch prikladov a

fr.cboaosloYensidho kraja -

- z rozhovoru Oratisl:.vskeJ Pit 1D'! s predseéom taaoJileho IJZV l•
■JJŇKOú: ".řravidel:lé nie.kolkohodinová oGb tá-;jy voój 3u uf stali vo
viacerých xeGtlÁch Východoslovenského kraja, l'-ošice nevy.úmaJ.;ac• ^1-

doden^^ pravidlc.n. Na zásobovanie cb.; t>a vjse 5:;.:. l.l iro

za

;:,l:.r.ej voay

sekundu. tiie všude se dostává pitná voda v želst.elnej kvali te •••

Sýchleau rozvoju Výrobných sí.l •

bytovej & oočianakeJ v$stavby neaoo-

povelalo budovanie vodných zdroJovu^ J@ naozaj ar.rálaJúoe, ie to

málo vody, čo v kraji máme, zle ochraňujeme, dovoluJeae nevhodne vyu
žívat, teda zle a touto, aJ z hladiska ludakébo iivota a pnrody vób':'c najzákladnejšou surovinou hospodár!re,.
Z 969 km hodnotených tokov ťba 41 percent móln^ oznaěl t ako Siat4,

pričom al ,0 percent predstavujú toky ailn! znečlateof, ktorf aa yo
vodnom hospod4rstve kraj& dajú talko využit ••• f minulom roku h14sUlt

5:, hi'lariJnjch znečistení povrcho^^O vod ••• Havar1jn4 znečlatenla
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vyvolávajú vaS.!ne ekonomická, ale aJ politická škody••• V ^raJi
evidujeme 1600 zdrojov zneaietenia, • toho 1050 Je polnohospodárskych. Vybudovan3ch je však iba 276 ěiatlarh! odpadových vód. Eviduje
me 148 priemyselných zdrojov zneči&tenia, kde Je vybudo'W^anlch len 42
čistin:mí odpadových vód. Značn$ počet z nich je hydralicky preta!ený, čim aa zniluJe etekt č is tenis. • • Žial, ul niekolko ?okov sa od
s úva výstavba Slstlame vo Východoslovenských železla^mach v Koši
ciach" /28/.
To všetko hovorí sama za sebe a neliada si to komentár.
Uviedol som tieto príklady, aby názorne ilustrovali hlbku rozpora
medzi našou faktickou, verejne a viac menej aj poloo:ficiálne prima
nou ekologickou situáciou a jeJ aočaa^ným marxlatlckým ideologic^tta
Y$kladom.
Z ěobo vyplýva tento rozpor, kde hledat Jeho rA.roJé?
EfrclAiiekž-real1ta..9-rucolouicJc&I-ideologia
m.avnou \llobou ideologie Je n,1eli tá ideologick4 ocajebovanie a to

mu zodpovedajúee pomeno^^le javoY, ktoré aú pred'!stetem. jeJ zéuJau.
Musí byt vidy taká,aby z neho bolo Jaane citit s^^!cký ^^^!ov^an.t,
epoloč onsko-trie^dny prístup k veci.
Ua.rxistick! Ideológovia by boli najradšej, ke'by
vlaattný názoy pra každý ideologicky dôležitý Jav. Preto
maximálne vyhovovalo,
že ostrovy, ktor4 ea svoj ho času stali predllletom sporu, J^edna s^^na
oznaěovala ako Falklandy a d^ruhá ako ?ilalY^^: takto Je Jca!dý človek
politicky a ideologický zaraden.f ul poclla toho,
názov powlIJe.
Jedni majú Den matiek, d^ra.hí Medzináro^dllý den !ien, Jedni ad pacltlat1, druh! bojovnici za mier, proti negat!vnemu lcozmopolltiuu stojí
pozitívny inte^m.acionaliz^us. Kde to nejde, požijú sa roklišuJáce
prívlastky. Pre ,r.ar-xistic!cú ideológiu nejestvuje človek ako taký,ale
len kapitalistický alebo socialistický človek, zástanca imperialismu
alebo budovatel komunizmu, spiatočníci alebo ludia zylištneho aze-

nia.
^Práve tak pre ňu nejestvuje apoločký ekola&ický problám luda^».
ale len p^^elplálne od seb^ oddel^ký etologický problfm kapl talimu
a ekologický probl.ém eocialiamu. Oddelená aú pt,ůo; aby sa moh11 posudzovat kaM:I nlášt, podla odlllnich kri tár!!. l'réve z tohto dovodu n'8 teda Ideológova
vehementne preaYiedčaJú o tQI, !e ekolog1Ck4 prubláérQ' aa 1n,a preJavuJí a rleila • tapitaliae a 1%14.a v

socialime.
Ako toau roxsumietl Zamoľ«, ovzduiie pribl.ilne ro^vnak4ho zloie-
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nia sa 1náě prejavuje y Detroite^& ináa v Leningrade? Ked Dunaj
prekročí hranice medzi Rakúskom a Československom, stáva aa jeho
znečištenie kvalitatívne inJ,ým ekologickým problémom? Jestvuje lrapitallstlcká •a socialietick4 odlučovače na továrenská komíny, kapitalistick$ a socialistická čistiěky odpadových vod?
Nejestvujú - dokonca už ani pre ideologa nie /volakedy síce soviatski marxisti mal i aj takých ideologov, alQ tých spražil. už STALIN/•
Prenho je však dole!itd komu tieto čističky zo,spoločensko-triedneho
hladiaka slúžia a ako slúžia. Kapitalisti čistia odpadovú vodu pre
zisk, komunisti pre blaho ludu. Ak majú v kapitalizme pracujúci z toh
to čistenia tie! istý prospech, Je to len odvodený, vedlajší dosl.edok
uvedeného oaplnenia zmyslu kapitall3tického podnikanie. V socializme
Je však tento prospech pracujúcich hla^^ cielom čistenia odpadovej
v^ody.
Tá iat,
člatlěka plní teda kftlitat!vne inú spoločenako-tri^edn
•
l
t^unkciu v kapitalirae a
v aocializme. '
^Preto aú tu aJ dva rozne ekologick4 problfm.y. Preto mole ideolog
bes m&aky akycbkolvek rozpakov tvrdit, le • v SovietlkcĎ .zvaze a oatatných aoc1al1atick;1c!\ krajin4oh aa uplatnuJd predovlet^]cym socializmu
vlaetn4 apoeoby rie§enia problooiov 11votnáho proetredia. Práve v tejto
súvlalóatl hovorťme o.zvláltnostiach aoeialistického vztahu k prírode,
o pr!nc:!poch aoclallatického vyu!:!vania prťrod.,-. .1.1., 8.157/.
Alo aa tieto princ:!py a zvl41tnosti uplatňujú v praxi sme ai ul
zdokwaentoyall a ka!di z nda to najlepěie pozná na vla3tneJ koli^
Ideologia aa však nezaujíma.a o takéto pr!zernne patilie, jeJ ide o
- qllť princ:!p -. A práve tento - vyš§! princ:!p ,- ju m11;1 hladat sa
pr.ípa^^^ prizemnými ekologic^kjmi patáli^^ socializmuči a - Yonkaji!a1 pozl.át^kami - kapi tailzmu apolodensko-triednu podstatu vttel.
Zd' •• vám, !e kaplta.llstl as niekde nejak sna!ie rlešlt svoje
ekologick4 problémy a že v tom dosahujú aj istá úspechy? Nedajte sa
tlm pomýlit, povie vú takýto marxistický ideolog. Jednak je jasná,
le tu móžz kapitalisti doeiahnut len čiastkové pozitivně výsledky
/lebo ato ul vieme, ,ekologická kríza. Je v raimci kapitalizmu nerielitelnU a Jednak to •' evoJe výrazné spoločonako-triedne čertovo kopýtto& *Vo Yi spelých kápitaliatiokých kraJ1n4ch preYl4dla tendencia
pNalll!'t n^^ady apojen4 a tvorbou a oc^roou livotndho prostredia
na plecia pracujúcich obmedzo^m:!m eoc14lnych programoy, alebo výyosom ekologickej kríky do rGSYojOYfho
/5/.
Ra rosdiel od nich to u náa - podla ideológov - nejde, prirodzene,
na úěet pr11cujdcich, ich livotneJ drovnei atrana a vl4da. to asi platť
so svojho vreckoYáho, z toho, čo ai presieravo uietrila na hbdih
1

•••!«•
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časy.
Zdá se vám, že vzduch, ktaz1ý dýcblte, je at41e viac zaddlaJúci
a voda, ktorá vám tečie z kohútika, stále menej pi
Nedajte sa
pomýlit tými to povrchovými javmi. Predsa "marxistická veda p^^adá
hannonickú organizáciu prostredia za jednu z po^^enok fonDovanie
človelm nováho typu. V súlade s tým aa pod ekologic^fa roavoJ011l chápe
proces racionálnej premeny životného prostredia v záuJm^ čleveta"
11, s.156/. Kde 1de o takfto velká v„c1, nezadrliavajme sa p:i:91 lapúliách. Práve na perfektnú, bezlapál.iovú ree.lizáciu tobto velkdho,
prcgramováho ekologického ruzvcja bol však predsa zriad^euý a Je naJleple zariadený reálny socializmus: flPopri spoloíenskem vla&^tn:!ctve
prírooy a jej bohatstva doleži tom :faktoram racionalizácie a opt^1ma11z,e1e zapájenia prír^odných zdrojov óo rozvojových programov aócialistickej spoločnoati je zásacia, le riadenie Y'jro^brqch p^rceaov
a kontrola stavu prir^odnlcll zdrojov j^ v ^^&h social1st1ck4ho
itátu, že ěti.itne orgány vo svojej činnosti &a musia opierat o všet
ky élánky politického syet4mu naáej spoločnosti. Dole!itým politic
kým faktorom tohto procesu Je aj skutočnost, že sociallatická spoločnost pri využívání priro^hych zdrojov sa riadi hum^^^rn charakterm celospoločenak$ch clelov" /6,s. 7/.
Kde je teda vobec aká chyba? Práve v tomto je skryté ono
tajomné kůzlo-v,éšieho ideologického princípu -. Nil ideológ nelije
v inej ekologickej situácii ako my. Má však vo avojich rukách aá^raěn$ kl
na jej bodnotenie. Jeho ideologia je lakmuso^vým paplerkoa,
ktoey sa pri styku s touto ekologickou realitou farbí len na ěeneno
alebo na zeleno. Čo je červená, je od boha, ěo je zelené, je o4
diabla. V červenem je aj to zlé koniec koncov vidy na niečo dobré,
v zelenem je aj to dobré v konečnom dôsledku vždy niečim zlé.
Nie je to teda tak, že by náš ideolog bol zadubent l'Uupák,
ktoey u nás nevidí otrávené rieky, odumierajúce lesy a zamorení
ovzdušie - a to prinajmenej takieto, ako ich vid! u kapitalistov.
Ideolog sa však od neideologicky mysliaceho človelca liši tým, le
vie toto váetko dat do - správnych spoločensko- tri^mych súvialosti - :podla nich v!etko, čo aa deje v npitalizme, aa v koničnom aósledku deje v záujme vykoriatovatelov a proti zéujaca. vykoristovaných; zatial čo věetko to, čo sa deja v aoclallzme, aa
deje, komiec koncov, pre blaho ludu, a to nezávisle o4 toho, či to
ten lud vie alebo nie, či to tak cíti alebo ned!ti. tr^ba m11,
yt!ct do hlav, tak aasto ope..kovan4 vyhláacie úlho lef'ideolop

.
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V.BIUKA; "Skutočnou ríšou zl.a Je imperializmus, kde
vládne neapravodlivoat, nemilosd^rný sociálny a triedny utlak" /}l/.
Preto zamorené ovzdušie Detroitu aa z ideologického hludiska naozaj
prejavuje ináč ako zamoren4 ovzdušie Leningradu. prvé je proti záúJmom amer1ck$cb pracuJúeich, ktor.ť ho musia dýchat a v záuj:ne americ
kých imparialistov, ktorí ho znečistujú pri svojej bezohladneJ honbe
za ziskom; druhá Bi však zamoril sovietsky lud sám a zamoril si ho
pri budování svojej itastnej tomunistickej budúcnosti, teda vo svojom
vlastnom záujme. Je to len nepríj^rny vedlajší dôsledok tohto budova
nie a !e ho iatá čast tohto sovietskeho ludu mus! aj dýchat nič neme
ní na zásadnej prevahe pozitívnej stránky celej veci nad jej určitými
negatívnymi sprievodnými zjavmi.
A tieto - aprávne epoločonsko-triedne súvislosti- ideológovi zá
roveň umo!ĎuJú saradit zamo^raá detroltaká oyzdušie do kontextu blbokej. ekologickej krísy, v ktorej aa zákonite meta kapitalizmus a kto
rú v jeho rimci nemožno Y1,r1eš1tJ a,tlal čo ^zamoren4 leniagračak4
■ovzdušie je len vedlaJiÚl produktaa n,hodll$ch a Javových ekolog1c]cych
probl4moY, ktor4 nevypllvajá.s podstaty aocisalizmu, sú teda v jeho
^:rlmci principiákn^ rleSlialn, a zákonite mujia z nebo vymiznút. Z 1diologickábo bladiaka •• teda
n;eh to mi^ akokol vek paradoxne #
- slcutoěnt kvalitatíme mei! podstata dunaJsleych vod^ .znečistenýcb
na najvyiiiu mieru, akonllble prete!ú hranicami medai kapi tal.iatickou
a eocialiatickoLI krajinou. ^^teSú a Jtr:!zového stavu do stavu iba
problámováho, zo ataYU podstatnáho do •invil- Javovfho, zo stavu nerleš1 telnostl do staw rleiltelnostl.:
:.
^Preto sa n,1 ideolog nemole dostat do ú^^ch ani vtedy, hoct mu
na taktoch dokálete, le -n,hodn4 a povrchová, javová - ekologická
problémy socializmu majú v mnohjah obladoch ^^oho dalekosahleJšiu,
katastrot'1neJl1u a všeobsiahleJiiu povabu ako cel, dneš°' kapitaliatict, bezodná ekolog1ck4 knza. Tu predsa prenho plat! rovnaké zákoni
tosti ako v prípade jeho táz o -aocialiatickom človeku- : nie je dole!1t4 to, !o a holko z tol1D Jeho ideálu aa ul realisovalo v skutodn$ch ludech, 11Jóc1cb y reilno:n aocializae. Pre ideologa Je dolelit,
iba to, 11 bes ohladu
dnelnl pomer aíl. Je aoc1aliat1ck$ ělovelc
no.,-J d^J^inc.$ Jav, ktorf aa ao Ymikom socializmu zaěal podla Jeho
koncepcia aQanite rosnjat a 1:.Crit po ZIIÍÍ^qul.1. Nech ho J^ teda
elti clnea akokolYelc ^1141.o, budúcnoit patrí nevyhnutne jemu.
1-k1at6 aj aocialiatickf ekolosIcW problémJ' mo!u byt v'1!ne,
dóle!itf Je yšak iba to, le • rozvoJm aociallzmu aa muaia nevyhnutne
smen4ovat aJ
sanhnú, zatial ao tie kapltalisticktl stoja p^red

na
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opaěnlm osudom.
^Pr4ve hladisko spoločensko-trielnych záujmov, ktorjm ekologickf
probl.4my škodia alebo alúžia a hlac;osko nejinných perspektív, v ktorlch sa tieto probl.áms kumulujú &lebo reňia, tvoria teda pre ideológa
jeho špecifickú optiku ich hodnotenia a zodpovedajúceho pomenovania.
V tomto zmysle je pre marxistických ideolos’ov ekologický problém
aJ "predmetom ostrého ideolugickébo boja1' /G, s.:'/. i.kože infíd, ked
musia neustále bojovat o -zaostalá- ekol o,;ické vedomie vačáiny národa,
ktorá by bez nich nikdy nepochopila, :.?.e ks.pitalisti možu síce vyčistit
Temžu a vráti t do nej lososy„Sa.le nikdy nie je v ich silách zmiemit,
či dokonca likvic.iovat svoju ekolcgickú krízu; zatial co my '.nožeme zaJJorit a vyrybnit všetky na.še toky a napriek to.mu spejeme k Btastnej,
ekologicky bezprobl fmovej tmudi.lcnosti.
Je to tvrdý a úmo^rný ideologický bcj - ele prečo bo vlastne ti
*
v
ideologovia vodú, prečo im na nom v prípade ekologických problémoY tak
X
Yelmi záležíT Ved donedávna a liadneJ ekologickej proOlematike vóbee
nevedeli. A eště dlhou o nej’ nechceli vediet, z^ulčovali ju eště aJ
vtedy, ked si už o nej čvirL^uli vrabci nu strechách.
hko marxisti dobre veliia od svojich klasikov, ideolo6ia je falošn4
vedOlllie a - ako sme sa presveočili aj sami - m&rxistická ekologická
ideológta Je falošné ekologické vedomie. Marxisti ho však neppesadzujú

a nevtíkajú ludom do blév ani z prostéhg pleziru, .mi zo zlomyaelnostl.
Ideologia predsa vždy slúži konkrétnym s;:;oločensko-tried.n.ym záujmom
vládnucej moci - Čo jednoznačne platí aj v to;nto prí^de.
Ide o to, že tejto moci zrejme z vicerJch áovodov vyhovuje práve
takýto iCeologický výklad príčin a spôsobov riešenia ekol '.:giekých
problámov -social 1 zrnu.

Ideologický výklad príčin ekologickvcb problémov socializmu
Ked už raz naše ekologické problén.y ',z’-ikli 1 začali stále vi-!lc
nadob\Xlat na intenzite bc.lc trená s nikl n.iečr. rcbit. tulkolkc sa už
nedali ututlat a ukázalo sa, ž.e ich riešenie nebude ani lahké, ani
lacné, ani rýchle ? navyše vo vaášine pripad:.-v budú e]tě n:J.roste.t,
dostala idf'ologia za úlohu primerrane celú vec vysvetli tr Ako v :nnohjCb
infeh prípadoch, aj tu je -prikerené- iOeol agické vysvetlenie probl.ému
len náhradou za jeho účinné praktické riešenie: má ospravedlnit jeho
zaostávanie, má stanov!t pričiny vzniku problému a tohto jeho neóoatatočného, saostávajúceho riešenia tak, ako to čo najlepšie vyhovuje
mocenakfch záujmom.
Ako u^ ul videli, s vievetlenťm pr!čin kapl t&l.ietickej ekologickej
krťQ a1 marxiatioký 1d^uloeov1a poradili aJ laňko, aJ lacno, aJ rjcble.
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Hned od počiatku im bolo jasná, že "záuladné pričiny krízy
prír^odlláho prostredia•••sú totožná s hybnými silami rozvoja kapitaliz
mU /7/, tak!e "toto vzrastajúce a bezohladná v:,koristovania aioveka
a pr!rody J^ - podla FlIDLQIA - typické pre prvotnf štádium technic
keJ kultúry, t.j. pre kapitalistickú spoločensko-ekonomickú formáciu.
X&pitalizmue teda reprezentuje taký typ aociál.neho vývinu, z ktor4ho
nevyhnutne vyraet4 elcolo6lcká hrozba" /1, s.151/.
Tento c1t4t si dobre zapamätajme, lebo k jeho podstate aa eště vr4tj
me: spočívá v tom, !e FR^OL(N tu rozš!ril marxistický pojem vykoristovva
*
nie spôsobom, s ktorým by MARX asi tažko s^&asil. Zatial nám však
ide len o to, !e podla tejto koncepcie sú rozhodujúce pričiny ekologic
kej kr!sy kapitalizmu Jednoznačne objekt!vnej povahy. Už z itarxovo
Kapitulu totil vine, !e kapi talisti nevykoristuJú pracujúcich preto,
lebo e\1 11 cbcd
zlí, ale preto, lebo 1ch k tomu nútia objektívne
zákonitosti kapital1at1ck4ho apósobu Yýroby /29, s.19-20/.
S prí6inemi socialiatlckých ekologiekjch probldmov je to vlak
a,sadne ináa. P^^ovlet^icym j^ tomu tak preto, leOo - ako tvrdia
marxistický ideologovia - nevyplývejú a pr1ncip14lne nemo!u vypl$vat
zo aamotnej podataty socializmu. Teda sú - povstal by f'ilozot - len
pr!psdJtoy4 alceldentálne. FROLO'I aíee pripúšta, le zdroj týchto nepodsta^tntch ekologických ta!kostí mole byt tak objektívny, ako aJ
subjektívny /pozri 1, s.161/, ale o tom prvom z nich, obJektivnca,
sa toho ani unho, ani u ostatných marxistickýeh ideologov vela ne
dozvieme.
Našiel acm u nich v tasto ohlade iba jednu skúpu poznámku o tom,
!e iat4 ekologická problémy sme zdedili aj z minulosti: akosi sa
nám tu na^^raadili •počaa dlhej ludakej historie vo vztahu medů
Človekom a pr!^rodou" /6„s.e./. Jiaviam, ktoré problémy má autor na
mysli, pretole vo svojow populárnom texte p:-e strenícki školenie sa
ani len nepo^kdša konkrétne ich naznačit, ale predpoldádám, že probl4my tohto druhu nemo!u byt inej ako onjektivnej povahy. O kus daleJ
vlak L.ČUNDERLÍK pokračuje týmto zaujímavým a podstatne konkrt4tneJl:!m konitatoy^dmi •Je nesporu4, !e zabezpečovanie vyeokej !ivotneJ
úrovne a aociil^nych istot ludu je nevyhnutná realizovat na dosiahnu
tej technickej úrovni výrobami, ktoré majd momentálne negatívny do
pad na !1votn4 prostredia človelca" /tamtiel/. Ponechávám zatial
bokom príanačnd ideologick'1 pikantnost tohto tvrdenia /z ld:or4ho
pkýnie, le u náe mo!no zvylovat !ivotnú úroveň aj sborlovaním 1lYotn4ho prostredia/ a zaznamenávaj k.ale doaiamutá tecmick4 ^úroYeň J^
objekt!^vny hktor a prive tak aj^ nej vyplývajúce výroby, musia
byt toto nepochylme max1m'1ne objektívne príčin7 spomenutáho -,nome'1“

blJrl.
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télne negatívneho dopadu na životná pros ve .1a 4ovck>:1. a teda aJ ním podmienených ekologických tažkoatí sociúlizmu.
Tolko k objekt!'roym príčinú soclaliat.lckýeh ekologických problámov. Marxlatlckl ideologovia nepopierajú teda icb exiatenciu
úplne, tvrdia ťba, !e aa aocializmu sú tieto objektívne prítiny už
len druhorad4 a odvoden6 z pr!čin hlavnýeh, rozhodujúcich. které sů
subjektívneJ povany.
Čo sd to za pr!č1ny?
*
Tu sli ul marxistický ideologovia emnoho zCielnejší a konkr'tnej&í
a popisujú mim celú ich širokú §k.álu:
"Argumentácls a zdódodnenie alebo ospr:ive:ilnenia deítruktiv-nych
&ása.hov do ekologlckáho systému socialistickej apoločnosti ;;ió - ;,oola ČUND^ERLÍKA /a s moj!m podčiarknutím;/ - vždy subjektívny
charakter /5/.
•Fite at.Ue aa vyakytuJú pr!pady nesoc 1 allstlc k, b o v • tah^ t prť^rod^njm zdroJom , - sta!oval si kdesi P2OLOV
/2, s.2O/ a po desiatich rokoch túto svoju stažnost takto rozšíril:
':Žial, ešté stále aa stretávame a nesocialiatickýlltl prejsv-.i..1
konzu s n, h o vzt ab u k prírodnjm zdrojem, cudzím duchu
novej apoloěnosti, čo náa, pocnopitelne.. znepokojuje'' /l, s.l6lí.
•Poan a n 1 e ekolo6icqeh problémov, u v a d o m e l o s t
v tejto oblasti, A e tr n$, cit l 1 v ý & hospodár
ny v z í ah človelcl k prírode nie Je eétě v nlllšej spoločnoati ,
všade ba potr-ebneJ úrovni - to zas tukto školí blMJz;tU..l£ straníkov.
- Dlhé obdobie pr-e!ívala a eště doteraz pre!ív a pred a ta v a , !e má:ce pr!rody na.dostač, že Jej zdroje sú nevyčerpatel
né, le ovládnut prírodu znamená od prírodi len bnt. Jed^n.ým z val
ných a a hlad1a8ka ekologie nebe2pečn$0h predsudkoi Je bezperapektimy,
krátkozi^ký prapatizmus, ktorý podriaďuje ekologické problémy spolo/5nos ti mementálnemu ekonomickému Úspechu" /6, s.::, všetko podčiark ol V. !<• I
A eamoz!"e,1me, - ako všade v aoc14ilizme - nemal ú úlohu tu hr,
aj obyl!ajnl lajdáctvo, ako aJ presadzovanie zištných sabJektlYných
záujmovi • Zne!iatovanie, narušovanie ekologickýeh záaad a nešetrná
zaobchédsanie a prírodnými zdrojmi sa naJvýraznejile prejavuje taa,
kde aa porušuje technolog1ck4 disciplína, kde aa povyěujú oacbn,
záujmy nad celospoločenskf potreby^ /6, a.e/.
ADABAŠEV •' tento t7p eubjekt!^vn.tch pr!čin Oolcanca aj štatletlclcy
vyhodnotili •Podla údajom V$boru ludovuj kontroly ^^n /a r-oku 1972/
sú normy a z4k^^ o oc^hran^ prtrody porušovaná na 50-1 z nedlsclpllnovanoatl pracovn!kOY hoepodáratycb organiaácií a JednoUivcov" /l) a.157n
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O póvoda d^ruhJch 50'X nehovarí nič, ale podla toho, ao tvrd!
daleJ, 1de aj tam hlavne o subjektivizmus: •uraitý vpl,-y m, st.ne
ešte v11 tá predatava, že pl4n treba spl.mit -za k&ldi.i cenu-, a

splnit bo navyše a minfcaálnyxl Investíciami a Ztiačeymi odvodmi do
itátnej pokladne••• V .r-ade otázok sa nedá pri vyu!tvárú pr!^rody pres
ne yymedai t h^ranioa medai objektívnou nevyhnutnoatou, diktovanou
vyššími !tán^ doleži tými zállj^ml a byrokratic^lcym Ittlannía 8o n2jlah41e a najrýchlejáie splnit plán. Ďalilis komplikácia vyplýva z peme

zakotvanáho presvedčenia mnohjch vedúcich prac"vn!kov o nevyčer;tAtt1nostl pr!rodnxho hohatstva naAe.1 velkej vlAStt. 1'.ito ideu nrua vštiepili niektorí krátkozrold -propa.^^disti- prírody, ktorí zjecnodužo-

nli naJdvazneJile problém," /^^tie1/.

OaplllYedlĎuJa aa ai tatelovi a:a tó dalliu
citátoy, ale cbcel
som niJll názorne dokumentovat úpo^m' úailie, ktori ideol"EOYia V7MkládaJú nato, ab7 dokázali, !e • sclallme .aolu aa prealnú
yaliiinu Jeho ekologických probláraov len asamo^tní ludia - ludia milo
uvedomelí, nev&dom!, l-.hoetaJni, Jednoatranne merant, zkýro^ratiso-

^rn! 1 ladácl, hlup4c1, zl^^aalnici, lúdia a pre!itk&tai minuloatl

yo

avoJOII v.a011ť.
Ak aa kapi^^letickú

samo^tný

ekol.O6Íckú krízu Jodpov.a, pNdoYiet^fa

a y a t é m, za aooial iatick4 ekologickí problémy zodpoved4

te^ predovšetkým nesoci a l 1 s t 1 c k 1 človek, ktort
v tomto novom spoločenskom uiatéme &itě pre!íva a dolin.

AJ " kapitaliame vz.nikajú sice ekologicktf probldmy hlame v closléd
ku /yýrutiaký a ineJ/ činnosti ludí • tam je v4alc táto činnoat adekyátns oyat4au, n!^ determinovaná a preto objektívne podmienená.

V socializme viaJc pri ekologicky Akodl 1 vej činnoatl lodť ide o čin^
noat protisystémovl. odporujúcu jeho poastate a p.rvto aJ len aubJ^kt! vne p^odmlenenú.
Vi^rnille ei zau.Jímavj poaun, letor/ y tejto sllvisloatl marxistický
1d^ologow1a robia. Pokial aa &t.toberaJú ekol cgiokou kr:!sou v ^rúcl

kapitaliau, ak'óuJú Ju z hladiaka pomeru a:íl medzi jeJ tecbnologic-

leai a •oclel^ilnya. príěinami. Oboj^ iú rovnako objekt!me, líiia aa
od
11:.a t$m 1 !e prvé •li univerzilne a drub4 syat^oyo, spoločenský-tri^e= otGedsen,, i^ prvá aú
doa1ahnutja atupňoa v/voJa

teebnlký, vedeeko-tecbnickeJ rewolúale 1 d^^ doalahnutja atupnom

YlaaJ^ •poloanoaU, apoloč^^ko-ekOD^^ckýeh torom'clt. .fu •rxlatlckj
14enlógov1a trnJú na tom, le ro&hodujúce •ú aocl^Ae príl^^

28

22

ekologickej kr!zy. ľechnológická stránka veci tu má aíce
tie! svoje dóleži té miesto, ne trebi Ju vitik přeceňovat. 'I rámci danej
relácie je len druhoradá, pretože „ ekologický problém je problém aoc1,1aj keď ho bezprostredrie vyvclévajú technické pror.:itriedl(y” /l,s.125/

To 1ba "'buržoázmi veja sa usiluje tendenčne zakryt triedne sdroJe
ekologickej krízy h bláaa, že ekologická lcriza má včeobecey oharakter,
!e je sprievodným ju vom vedeckotec hnickej revol .ície" /6, s.i/^

Prirodzene, jodo Pnj záver je pre ma rxis tickjch ideol óíov aeprij • tel-

:iý, pretože potom by mueeli priznat, 2e aj mj sme v tom af po uái a 1e

socialistický ekologický ;.roblém sa vo svojej podsta te vchec neliií od
kapi'bllistického.
Ked však naši ideológovia r..ačínajú skúnst ekologická problémy

aoclallstlckaj apoločnosti, srazu 1m predcháezajúce krltárlwn. nevybovujt. Tieto ekologická probl4my ul tot11 podla Ilrirxistlchýcb Ideologic-

tých východíek nemožu byt apoeobenf ani prevalne technolog1c^lcym1, ani
prevažne eoc14l^nym1 pričlnaml, a dokoaca ani leh myváleným pcaob^ía.

^Prv)mi p!'eto nie, lebo aj tu by viedli k un1verzel1st1ck$-n -netried^nym- závercm, k chýbnámu a !ikodl1vé:au preavedčeniu burloámyeh -apoli
tických- Yedcov, že sa to dá zvládnut t@chnicky, ž@ ." vedeekotecbniek,
revol llCia aama vyr1e41 ekologiclcú krízu nezávisle na charaktere apole6ennkého zriadenia“ /61 a.41. Druhými věak u! tobój nie, preto!e y
aoci&lizme nemožu predsa jastvovat liadne sociálne, spolúcensko-triet.1-

ne príčiny jeho ekologických tažkost!^ kde by sa tam nabrali, ked tam
niet triednych !ln traioniz.mov7 ,.ká soclilna nevyhnutnost by tu mohla

nútit pracujúci lud, aby si ich pročukoval sb pre aeba7 Preťea pr4Ye
naopak, v soei!ll!.zme "e k o l oglcky

ao

sociálne

eielaved^hý rozvoj sa kryje

cielavejomým rozvojem, vedúcim luósti;o k takej

spoločenakej organizácii, ktorej cielaa je harmonický vztah človau

t človeku a človek3 k prdrode*’ /1, s.151/.
A nakoiko tu ted& aoomáinycn príčin ekolosických prohlán:.ov jed

noducho nint, nemofe v sociuliz:ae !st ao1 o tretí prípad - o vyvále
né póaobenie tecmologickjch a aociálnych príčin ekologiekýcb proai,mov. N.J. OVČ!.RENKO sice tvrdí, te "komunistická strany roůiiajú

dvoJakd podstatu globálnych problámOY, po prTi ich poaudzuJd ako
aledok vztahu človeka k prírode a po drub4 ako dosledok vzájomných

yztahoY udzi ludmi, t.j. ako vjaledok aoc1,1nych vztahov. Tieto dve
atnlnk1 obaahu globálnych problémom neexiatujú očdelene, ale zváJomn^ na ••• póiobia • tYoria jedin,ý celok /cit. podla ,?;. V marxia-

tiCkej Ideolorlck^J Interpretácii &1,ob'1.nebo problf^u vlak tento
aáYtr mÓ!e platit vjlučne pre k&plt.sllaui, nie vAak ul pre eoelalis-

mui.

Pra kapitali.Giua marxlaticld ideologovi.A toto krltárlwa
potrebovali, pre soclallmus sa
ul nehodí a tak ho Jednoducho
vymenili za iné. Je n!m kr1t4rium obJektťvnych a subjektívnych pr!čin. Jeho pomocou spatne dododia, !e v kapitalizme pre1'aiuJú objektív
ne, t.j. technologick4 a sociálna příčiny, a dórazOlll na dr^^ z nich;
pre socializmus zas plat! prevaba subjektívnycb príčin, aatial čo obJektťwne /a to vjlučne technologické/ aa doet4vaJá na dr^rá miesto.
Ako vidlet, obe tieto kr1t4riá sa tu naraz rozne preplietajú,
luOovolne spájajti a rozdeluJd. Zeujímavé, íe v aúvisloatl s kapit8l1zmom marxistickí ideologovla už vpbec ani neapomínajú nejaké 4bjektťynf pričiny jeho ekologických probl6mov. Ako to, že v aoc1al1zme sd
práve ony taká dolelitá, pr1or1tn4, •tial čo v kapitalisme voDec neatoja za •reč? X&m niot laJdtkov, ekologicky neuvedomých a nezodpove4izych lucli!, lahoataJnjch 41 Jednostranne •auJatých? '^?ara niet takých, Co
spódoOují ekologlckf probl6my prá^ predaaaovama avoJicb o^o^tfch,
eubjekt!vnych, sil^^ch aéuJmoT? Ať^ 4no, sd aj
a ae1 ich nebude
menej ako icb je y aoc1alietick$ch krajinách /aúdiac podla západního
ekologického hnutie -zel^njch-, ktorá icb pranieruje/. Lenk^ marxlatická 1deolo&ick4. lo&ika ich naraz ignoruje ťoclla n^J totu vlitetko
je v kapitalizme zanedbatelné - vzhlado:n na proklnovanl1 absolútnu
pNfthu objektívnych pr:!!in jeho ekologickej kr!zy; v aoelallzae J^
zasa to 1st4 rozhodujuce - :ited mu tiefe ooJektívna pr!a^1n,y oeprirnajú, či ich podatatne podbodhotia.

Ideologický spobos rleěenia ekologických problémox soclalt.r.mu
Pokial ide o kápi tallstlckd. ekologickú krízu, míÁrxiatický
ideologický recept na JeJ rleAenle u! poznáme: postultt rozOoduJw:eJ
úlohy jej eoclilnych príčin vedie k záveru o roznodujúeeJ úlohe 10ciálnych z.-t1en :pri JeJ riešen:!. Na druhom mieste aú príO^ny technologickf, ktorým zodpovedá t^hnolo,gic:ké riešenie ekologických probl4wov, pr!slušnti s:neny " teehnolOsll yýroby, prísluin, teebnol c-.iok' opatrenln, samedsuj..x:e vzniku ekologlckýcb taikoaU, alebo ods^t.anuJúce nepr1azn1v4 dôsledky tahych ludsk$cb činností. Nakolko 11a4no technologiclc1f riešenie nesaaahuje •ociilnu podatatu ekologickej
krízy kapitalizmu 1ch komplex ■ ole byt vcelku a natrvalo úalnfll
1ba a^iMostl • Jej aoclalnym rieienf^ a y úa4aeJ podrladenoatl
tomu to aociiloemu rielenlu. V tomto ayale J^ tedy tecbnologickf ri^
šenie ekologických problNoY kapitalismu podla marxlatlckýoh IdeologoY druhoradí a odTodenf.
A lak gnl y soelalin^ nie •I podla nich rszhoduJte^ tecbnologickl
pr:!č1ny a tecmologick4 apoaolly r1elen1a ekologických problé.uOY.
1

y
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l4arxist1ckd ideolo ..:,ovi!i. i::h»d:.i predsa ?lt.l prvli miesto icn subJekt!m^
príčin.y, t.j. príčiny ktor4 í,..,očfvajú vo vcdGlld lud!^ "Roznodujlleia
rakto?"OOl^ v usilí eplotno^ti o zachovanie ckologtckeJ r-ovnováey Je
človek, .jeho .no.rmci.lne a poli tickó postoje" - ťoriuluje jeťnomačne
toto stanovisko L. G .r 'OS’ťL .K vo ovo.iej 3 ta ti o el:o'l o:;iekeJ etike /5/.
Ak j* to tak, potom rozhooujúein ?.cťktr,-:"o:n :::--1<?.lienia ekologiekýeh probltimov soci.aliZ<"Tlu nusle byt práve náležití «my tfchto pootojovi
treba tedi epr'1vn31n s;oso:,a.n menit vedor.ie ludť.
Zmet:;, vo voComi, jo n •• o!'ien toW'l.n!.e, -or-ehlbcwnie a roz ví j!ln1e,
prebiehajú v procese výchovy a prevýchovy človeka. >íókladný1n činitela proseču vycbovy a prevýchovy človeka je vfak ;iot!la marxistov práv^
iltolOsi!.i. 1o ;;lr::::tí zviriiJt pr'e marx:1et1ckú lCeolo.:;iu, ;,reto!e v Jej
prípsd^, .eko tvrd! profesor J. HRaBNa, ;.)R:.,c. • "Id;- o kl^ovd úlohu

rozvoja socl&llzmu, ved pM'čováetký. od Jej efektívnoati závisí, ako
hudú Jednotlivci, eocitlne skupiny, triedy, národy a flárodnostl am^rtavat svoju č1nno19tN /5}/I lYr.denie je to nanajYtá r,ochybntt, beriMI
ho riak na vedomie.
■-Ulrxistlaký !-:5ro1ógov1s si b.kto berú na svoje f,lecia oz!tJ talk\1
úlohu: podlá nich p^:1Covšetkým od •..:!lpó:šboati 1zh ideolo;;ickeJ pr4ce
vo afQre eáolo5lct@J v.fehov.r má záv1&1et ríeRenie ekolO;ic.i..jch problé=ov socializmu.
Čís m.a l:!'11 ideol 0gická ekol .gická výchova od neiť.eolo:.:;ickeJ?
Neldeolosioké1 tada o1b0r:te zamerená ekologická výchova kl&de dóras
na Yecnú, etickú, v{!jecbi s tech."lolqziek\1 stránku ochrany pr:írod7,
zdrojov, ovzdušia, zachovávania a rozvoja ekologickej rovnováhy,
predchádzania a odstrs.novanl3 šKodl i v./ch dbsl edkov l ;j:iske j, predov.!ietk,ým výr-obnej ;;i1nnoet1. Idtologic1:á ekologická výchova vychÁdza
eae primáme zo Avcjiho rozhoó.1..:jáeebo ;::,"' tulé tu, :i ekoler-lzké ;,robl,m,
" ••• nie sú neut.r&lne v sociúlne-triem^ zmysle, nejestvujú mimo aákladnáho protírá E-ni:e nal'.ej doby - bej soc iel izrmu a ks pi til imu*
/1, s.154/. fráv^ preto ani Pokolor,ická vedoiie Širokej verejnosti
neaóie byt politicky a ideclocicky neutrálne" /S, s.lJ.
Takáto ekologická výchova tede vyenídu. z prtttlpokladu, že

ekologické pr-oblematlka Je predmetom ičeolos;ickóho boja medzl aoelalis-

aem a kapitalizmom: nákladným xmysloro tejto ekcltt:iokej výchOYy te4a
ni" j^ !!l!!:otn< rie?lM.le ekologickej pr-oblernatiky 11Jo takej I alo 1!^of
loglok, ?oN’'ka kapit2l1%TU v tejto stáre, 1deologick4 zdôvodnenie

a vyadYihnutle pr@dností socializmu v tejto at4re. Mejde tu prioritne
o Ylas tnf ekol0il1ck6 problémy, ale o 1deolo^1ck4 apochyhuoYanle, na
padania a yYYracenie prístupom triedneho nepriatela k
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hladania a zdôvodňovania adekvátnych spóaobov 1ch riešenia
za soclaliamus sa zd.óvodňije ich nepatričnoat do ooaislizmu, ich zá
sadné vyltäenie zo socializmu. Základftl zmysel tejto ekologickej výchovy
vyplýva teda z podstaty ka!l!lej ideologickej výchovy vpbec, dokázat za
hnívanie kapitalizmu a rozkvet soci.aliau v danej oDlasti, teda odsú
di Í kapitnlizr.;us aj ekolo^icvý, pridat k 1.:!eolo&iekému ospravedlňova

niu a glorifikácii reálneho áoc1al1:zmu aJ ekolo^ioké ar6wnenty.
;f v tomto kontexte konečne pla®2pochop!ma oiu neustále oaielanú
tézu ideologov o to-:., že soclal.latická apločhost má doata točn4 prostri
edky na riešenie svojich ekologických problémov, z.stlal čo kapitalismus

ich nemá. f:g;;ital1zmua ioh nem4, pteto!e tu nejde o investície a technologlu, ktorý®! vládne v hojnej :rlere, ale o aociélne pbJekt!vn^ prl.činy, ktorá aú mimo Jeho mocl.SocialIzmaa ich mi, pretofe tu nejde

o investície a technológiu, 'ktorf sa' napriek raatu Jeho ekologicvýcb
ta!kostí stále mi!uJú a Ďedoatáva •• núa m ne, ale . o pr1aritn4 a

v:letko ostatná pod:nienujw:e 1deolog1ck4 proatriedq; ktoreymi ideoló
govia vládnu v naprostej hojnosti. Tieto 1deolegick4 proetr1edk7 aú na
invest:!cie omnoho menej n4ročná ako modernli technológia, d4 aa a nimi

ovela vclntjšia msnipulovat a be váai!cb ta!kostí ich aamerlavat prá
ve ca to, čo nú momentálne borí. Práve v ten je teda ^^ael e^4vne

poňatej Ideologickej ekologickej vjeboq pracuJůcich v reálnbaos^^iatickej spolo£r,;oati.

r;s tento 1deolog1ck$ z4klad sa potom nabaluj! věetk,y ostatnf
špaclfleké funkcie ťkolo^ickeJ výchovy aocialistict:ébo človeka - ako

apllkáeie Z!lá:nych, reustále prelúvanÝeh vAeobecn$ch zásad kamunlstlc-

kej výchoyy na túto oblast. Ak Je prvou takouto Jej všeobecnou s,aa-

dou boJ proti pre!iUom. Takjmto prefitkoa je konau^mn,$ vstah k prtrode, preto!e sme ho prebrali od kap!talizmu, ekol 0g1ck4 iievedomoat

a neuvedoxeloat, lajdáctvo atd. - t.J. váetky apamínan4 aubjektivne
pr:!č1ny ekolo^icvýcn problémov aociallziau. » tak aoclalla tick, ..spo-

loínost energicky bojuje proti takýmto preJavoa^, zdoraznuJe FaOLC.V
/1, s.161/. Ak Je dalšou takou všeobecnou -i.ásadou výahova ke komu.nist^
kámu vztahu /k práci, k ludom, k aáka^ďkom, k zábava atd./ ekologic

ká vjchova •vychováva lud:l starostlivému, naoaaJ komunistick4au
vztahu k pr!sod^" /tamtiell. Ak

J^,

nakoniec, takouto všeobecnou

aáaadou výchova ke komuniatickej mravnosti, tvorba koaunlatlckej eti
ky, ekolo8lck, výchova pove<Se k vanimu novej, ekolcgickej aravnoati,
k novaJ elcologickej etike. Že do to
byt? "Ekologická etin v
aocialine - píie odbo^rfk na túto tlmu L.Č^UMDlllLfE - J^ uvedomelí

11,

vztah k prťrod^nlm hodnota, tto1" uaolóuJl adrayt, itaa^tnt, vleatn:n-

nJ

roayoJ aoclallstlckího ěloveka, a^aen!ta 1 bu4ócicb generácUÍ

z
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Ako teda vidno, predovšetkým nám treba rozvinút ideologickú
ekologiu a Jej pomocou vychovávat koml.Bliatického človek.a k ekologickej
etike, k\1 kcm^unistickému vztahu k prírode a rozhodujúce faktory- ,.šich
ekologických ta!kostť aú tým pM.Olll vyriešené. Aká by to bolo krásňe,
keby sa marxistickkým ideológom podarilo spl.nit túto úlohu ••• Preč o sa
im^to však stile nedar!, nota tene, ked majú vo svojich rukách -všetky
prostriedky- na jeJ eplnenie7 Prečo sa stále vyskytujú -nezodpovední
jednotlivci-, ktorí nám umorujú vodu, podu a. ovzdušie, ktorí stále na
rúšajú nsšu inak takú hannouickú ekologickú idylu?
Preč o je tak málo úč^rná celá táto adstredená ideol o^ická ofenzíva?
Minule som dokonca z rozhlasu počul, !a aú do nej zapojené aj deti z mterských škol: prostre^dctvOlll avoJich učiteliek píšu robotnikom vo hbrikách dojímavé listy o tom, aby viac d^Qi o oc^^nu ži votnáho pro^tredia, nevypl1§tal1 Jedy •do riek a popolček do Ysduchu, aby si skrišloftlt
okolia syojich závodov. Robotníkov to Yrakvzalo za srdce, pozbieral.1
pdbadky a vysadili si trávnik s kve^d •p^red svojou dielnou • .t..však pr!111 to zatial nepanoblo: nněe životn4 prostredie sa ani tým vcelku ne
zlepšilo a nezlepšuje. dokonca arůi koncepcia starostlivosti strany a
vl^^ o llYOtn, prostredie v SSR^ tým ne^počíU: J^J hlavoim cieloa J^
Iba w •• .nezhuriovat livotn, proatredie pod úroven dociahuutú v roku
1980" /}4/. A t0 U! vtedy bola setsak^ramentsky mizerná úrover 1
Cel4 táto ideologická kampan výchovy nováho človeka, ktorý m4 byt
klljčom k riešeniu naliehavých ekologických problniov našej reálnosocialistickej spoločnosti, nám čósi velmi, plasticky pripanina z dejín a
zdrojov samotného marxizmu yobecs Zaiste, naši ideológovia sú tu učen
livými žiaakmi star/ch m^ych utopiclcycb socialistovi To predsa oni pri
šli s
nápadom, že stač! zmenit čl oveka a pomery m potom zmenia
skoro samy od seba.
Praotec ^rx, po akej dialektickej špirál, až sem doviedli tvoj^
u!enie dnelní ideologovia?

^Marxisticky ekol ogicld mmantizmua
Viety tieto utop1clc4 tendencie, ku ktorým dospeli citovaní marxiatickí Ideológovia pri rielen! socUllstlckej ekologickej problematiky 1
nijdeme vo výrasane akoncentro^meJ podoba • pczoruhodných ekologiclcych
statiach aovtetakého niozota i:.r. ŠILIJU. Sú to staia proklamativne
marxiatiak,a •11arxiatieko-leniniH tllozotia dialektickáho materializmu
predatavuje _ podla Š^ILDA - n'ijYleobecniJlť etrategiqky frog^D, kt^ort
Vedie ayat4m eko-kultLir;y k
rovnováha, harmonii 11 - ako sa
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uv4dza , sta ti O cestách vedúcich z ekologickej t;;riZy /}5/.
Na nu nadyazuJúca sta t o ekologickej revolúcii je venovaná konkrét

—

nemu rospracovaniu tohto -strategického programu-. ŠILIN to roJd v
ôsmych tlzach, ktorých obsah možno stručne reprodukovat takto:
1. TeraJiť v!eobecný agreaívne-spotrebiteleký vztah človeka k
prírode vyvolal ekologickú krízu. hrozbu ekologickej samovra!dy !ivots
uvrhnuti^ Ze:n.e -ekonomickým človekom- do predbiotickáho stavu. Objavu
je sa ekologickf revolúcia ako p.rocea premeny bilogick6ho systému
biosfére - spoldnost na zvlá4tny sociálny syetém spol cčnost - biosf'ára.
2. Ludstvo musí /a/ pochopit, že že biologické zákony sú sociálne
dóležitej§ie ako zákony ekonomické & ekon^^cký zákon opriet o s^álaty biologická; Ibi v interakčnej väzbe človeka a spoločnosti rňórasnit význum človéka; /c/ •Jednotit sa v celoětá^tf a harmonickl ayatéa
póso^^i.( •uladae •ene zacboY&nia IlYota na Zemi; /d/ premenit
vedu v poda7atá^, rě^lÚJiici vztah človeka k prírode; /e/ zmenit
mravnost v podsyatfm, ktorý túto ^tunkciu vedy zdvojuje.
5. Ekologlzácia človeka ramená, že čloYek a spoločnost veaú na
seba zodpovědnost za zachovanie, reprodukciu a rozširovanie !ivota
na Zemi.
4. -Biologisuicia- človeka a epol oč nosti ako jedna z foriem ekologizácie nie Je návratom k aniDuUnej pojstate človeka, ale predstavu
je kvalitativně zvýěenie lll.ob,y biologického poznan1a, bilogickeJ
vedy a vedy vobec, kvalitat!vne poailnenie osobnostného principu
v človeku.
5. Ekolog1ck4 revolúcia tak predstanje dovŕšenie svetovej socialiatickej revolúcie, rozlirenia komunistlckáho hmaniZ!nu na eel! svet.
Sočasnf aociůlzmus mua! organizovat seba 1 svet na ekologicko-h^umanlstlckých základoch.
6. Biologizácia vedi /I.T.FROLOV/ predstavuje jej vnútornQ pre
menu nielen čo do Jej predmetu, ale aJ čo do JeJ sociálnej fu.nk<cie.
Z nástroja agreaívne apotrebitelslcáho vztahu človelca k pr:!roce sa
veda melÚ na n4stroj samoregulácie celého superaystámu človek - prí^roda. Podstatou Oici.oglzácie vea.,, J^ ^^^nisácia jeJ prednetu /člcvek ako osobnost a Jednotlivec aa at-'Ya _precmeťam celého systému ve

dy/ a J^J cha^rakteru /zavedenie humanietiCkfho^ aramého princtpu do
Yed.7 ako JJ pr^tax1^^t1ck4ho &áMadu/. Bi^^O&nisécia vady J^
• dYodh s^da^^ch smerov ekologickej revolicie.
7.
s^da^dnt ••r ekologiclceJ reYollk:1e predsta^vuje ekologlsácia ayat4mu mravnosti prijíaajúca ^^kclu regulátora vztahov v

l. .

I

systéme človek-prirood.a. Prevsha mravnosti ako fakaora samoriadenia
ěloveka spoaíva v bezprostrednosti vzáj^cmnych vztahov s druhmi lu^i
a s prírodou, v totalite a p0memej Jednoduchcsti jej noriem, princípov
a zákonov.
a. Teraz zvnikajúca ekologická otika /a/ kl&die otázku zahrnutia
váetkého živáho na Zemi do predmetu mr&vného poznania a do mravnej
ě1nnoati; /b/ rozširuje sf4ru mravnábo prístupu na včetky sféry
ludskej.aktivlty; /c/ rob! z ekologickej mravnosti výsleOok samostat
nej vedy; /d/ stáva sa systémom kritérií v procese samoriadenia vedy,
spoločnosti, celohé systému človeka - príroda. Namiesto jednorozrnernej agresívne-spotrebltelakej /ekonomickej/ orientácie človeka musí
prijat dvojrozmernoat vedeckého a mravného poriadku. Veda a etika
ad dye -klúčová- oblasti rozvoja ekologickej revold:ie.
A! pOtial ŠILm - všetko v doslovných citáciách z uvedenej state
/}6/.

11a rozdiel od ideológov FROLO"\TOVH0 typu, ktorí v utopickom romantiznie kenčia, t'ilozot' šn.IN ním programovo začína. Odhadzuje všetky
1ch Ideologické rekvizity, a vychádza priamo z tej "podatsty vec1%
ku ktorej oni dospeli: teda z toho nového -ekologického človeka-, v
ktorom vidia riešenie celej retUnosocialistickej ekologickej proble
matiky. U ŠILINA - ako sme videli - teda ul nenájdeme ani slova o
nejakych prednostiach socializmu pri riešení ekologickej krízy /až
na proklamatívnu piatu tézu, k rozboru ktorej aaeětě vrátimel.
Ekologická kríza je celosvetová a spôsobil ju -ekonoomický človek-eko taky bez rozlíšenia príslašnosti k tomu či onomu táooru. Naz
.
pravit tento stav môže iba -ekol)gick,ý človek- /a to tiež bez roz
líšenia/. Ekologizácia človeka - teda jeho prevýchova - sa uskutočni
v procese ekolojiekej ravolúcie, ktorá bude znamenat povýšenie biolo*
gických zákonov ns najvyššie sociálne zákony, biologizáciu vedy vóbec a domináciu ekologickej etiky.
Tu aa ŠILIN dokonca právom odvoláva priamo na FAOLdVA, ktorý v
perspekt!vach človeka túto biologizáciu zdôvodňuje tým, že sue
Y&t1p11i do -storočia biologie- ako novej etapy vedecko-technickej
revoldcie: "Osobitosti tejto etapy - píše - sú rozbodujúsou :nierou
podmienen4 revolúciou v bilológli, ktorá sa atáva /tak ako predtým
tyzlb a chémia/ vedllcim odvetvím v s ústave prírodnjch vied, záčina
oyplyvňovat sákladná emery v rozyojl pr(rodných vied, Odrmy aplkicie
yedeck.ých posnatkoY vo vjrobe u v iných oblaatiaoh ludakého života"
11, •• 211/.
Pravda, v ŠILINOVV&J' 1nterpretác11 j^ tento jeho univers'1ny
biologicko-ekoncxnickl pro^^a nadraden$ Yletkfmu oatatnámu, dokonce
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aj ideclógii /či - Ináč povedané - z neho samotnóho aa stáva
ideológia aui generis/. Týmto sa jeho koncepcia nápadne podob, kon
cepciám západného ekologickáho hnutia -zelených-, o ktorom J.ČEŘOV-$XÍ
píše: "V
národnom pozorujeme v posledných rokoch v$raznú
snahu určitých ekologicky ^^šlajúcich kruhov v niektorých západných
europských štátov urobit ekológiu politikott, přesadit politický prog
ram, ktoráho jediným obsahom a cielom by bole ekologia, podriadenie
všetkého rozvoja civilizácie ekologickým imperativem. Tento trend eúviaí s určitými snachami nahradit -etikou životného prostredia- všetky
doterajšie ideologie, které vraj v riešení konfliktu človeka a príro
dy, společnosti a životného prostredia sklamali na celej čiare../4/.
Takto zameraný ekologický runomantizmus v mnohom prip^nna
klasický btto&ický romantizmus z druhej polovice minuláho storočia.
áko vieme, pr(ve v opozícii /o.l./ voči nemu a voči biologickámu
redukcionizmu, ktorý z nebo v7Plynul, formovali zakladatelia marxiz
mu svoje kýchodiskové' teoretická princípy. História sa opakuje a
ŠILIN dnes prichádza a obnoveným ekologickým redhrcionizmom, pravda,
tento raz priamo marxisticky zdôvodňovaným. Tento jeho ekologický redukcionlzmus má, navyle, výra,mé utopiek, črty, prejavujt.lea sa y Je
ho poňati ekologickej revollicie, ekologickej organizácie ludstva, eko
logického človeka a ekologickej vedy a mravnosti.
Mole ea toto všetko eite vobec vojst do marri^zmu? Je marxizmus
už natolko pružný, aby toto všetko do seba. pojal?
Domnievam sa, le nie. Ekologická problematika je dne oblastou,
kde nám reálnosoeialistickí filozofi a ideologovia predkládajú pod
-zarušene pravými- marxistickými nálepkami nejróznujš! teoretický
galimatiáš. Pokúsim sa to dokázat konfrontáciou ich záverov v vlaat^ými m^xistickými premisami a s ta^ým teoretickým pr!stupom k tejto
ekologickej probl^ematik:e, ktocy - podla mojho názoru - týmto pre
misám striktne zodpovedá.
Biológia

a

pkonO!Jlia.

Východisko ŠILL10"/HO poňatia ekologickej revolúcie je totálna
biologizácia, teda superiorita. bii.og’ických zákonitostí nad všet^k.1mi,
sinými objektívnymi zákonitoa^rni a tomu zodpovedajúca biologizáoia
vedy, človeka, spoločnosti. SILIN'OV kauzalny nexus je tu jasný:
ekologická kríza vzniká ako hrubá naru§enie ekologickej /t.j. predov
šetkým biolog1cke3/ rovnováhy yo avete, ako Ignoricla biologických
aákonitoet! univerzallneJ pr!rody Z^^ Pretole tu ide o !1vot, treba
biologiu pokýli t na4 všetko oatatntf, všetko treba podriadit .1uj
potrebám. A pretole je ekologická kr!za predovšetkým dosledk011
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ekonomickej aktivity človek&, tJku aa to v prvom rade aamotneJ
ekonomiky, teda aj eko.ioriiic.iJch zfámonitostí. l'akto doapel ŠILIN
k téze o prevahe bilogic^ých zákonitostí nad ekonomickými.
Čona túto tézu hovor! marxizmus?
Biologická zákonitosti platia vo sfáre žlvaj prírody• Nakolko
človek a ludská spoločnost aú jej súčestou, kladia sa plne aj týmito
biologickými zákonitoatami.
Spoločnost je však zároveň aj kvalitatívne vyšším celkan, preaahujúcim rámec ostatnej živej prírody a teda aj rámec biologických
zákonl tostí. /.ko také sa teda navyše riadi špecifickými zákon! tostami epoloíenskáho diania a spoločensk4ho vývoje; ich podstatou sú
ekonomické zúkonitosti.
Tak ako sú biologické zákonitosti zákonitostami vyššieho stupňa
yočl chemickým zákonitostiatt, oú aJ ekoncmick4 zákonitosti zákodito^^rni vyššieho stupňa voči biologickým zákonitoatiam. To ne^ZDS1Deú,
le by ich popierali, alebo vylučovali: naopak, muaia ich v sebe
plne obsiahout obsorbovat• .Porušenie chemických zálconitoatí v !inj
hmote má predsa za následok aj porušenie jej vlas^tn!ch biologických
zákonitostí - a podobne to platí aj pre vztah medzi biologie^k,ými a
ekonomickými zákonitostmi v iudekeJ spoločnosti: porušenie bilogických zákonitostí sa musí človeku vypomstit aj ekonomicky a teda aj
na celých apcločenských zákoni tosti&ch vôbec. X/
X/

Pravda, v tejto aúvlslostl si musíme uVedom.it, ie te^^h -pol'llAenle- nejakých objektívnych priroánjch a spiočenslqcb ^zákonitoetí,
a ktorým sa v marxizme bežne operuje, možno v jeho duchu chápat
iba ako velmi nepresné a obraznó vyjadrenie, poutivané v analogii
e právnvnymi norrnani a zé.konmi, alebo mravnými normami a zák^^d.
Tie mo!no porušit a toto poruženie je nasledované určitou sankciou,
treetom. Prírodné a spol oč enská záklony V3ak nemožno -porušit- podob^ým spôsobom akj'Dt porušujeme nejakú konvenciu, normu, preto!e tie aa
uplatňujú vždy, objektívne a nezávisle od vÍe Íudí. Pod ich -poruše
ním- máme teda obvykle na mysli Iba tú skutočnost, !e pri ludskýmh
zásahooh do ich sfécy posobenia dochádza občas k nepredvídaným, n^očekávaným prejavom ich uplatnenia aa, ktorá aa jco!u obrátit priamo
proti zúie^rom zasahujúcich ludť. Keď človek ^^loa zJ^ Jedovat
huby a y 4Óaledku toho s^^ie, - nepo^rulll - tla Ylaatn4 b1olog1ck4
sQo111 livotai ňa^tak, ■^^A Tlastne JJ19@sne podla Ilich*
1

...
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pp Pokial teaa ide o vlastné spoločenskd dianie, o společenský
život /život spoločnosti a v spoločnosti/, aú špec11'1ck4 ekonmick,
zákonitosti vždy -dôležitejšie- alco zákonitosti biologické, pretole
sa týkajú samotnej podstaty spoločnosti. Nie sú však -dolelitejšie- pro
ti biologickým, či nezávisle od nich, ale výlučne v súlade s n^imi, pre
tože ich v sebe integrujú. Ekonomická zákonitosti tu teda majú trvalú
-prevahu- a tento pomer sa nem.óže nikdy zvrátit v prospech biologických
zákonitostí: zn&menalo by to regres /nech sa tomu ŠILIN akokolvek
bráni/ k predspoločenskému stavu, k čiste prírodnému -animálnemu- bytiu
človeka. Takýto návrat by však bol negáciou ludskej civilizácie, jeJ
totplnou deštrukciou: akýsi morbidný pokus oň môžeme v moderrných deji
nách zaznamenat iba u -Červených Km4rov- v Kambod!i.
Pravda, Mvrat aicveka k príroda je velmi star4 utop1ck4 v!zia.
Ziadna z nich ho věak nedomyslela až do tých konkrétnych dôsledkov,
ako to práva uroblli -Červení Kméri-. Biologické z4kon1 toeti dominuJú
Iba v takej živej prírode, ktorá eště nie Je ovl,dan4 apolodens^fa
človekom, ktorá eště nie je acivilizovanái tam však tit! nem4 ^zmysel
hovorit o ich vačšej dólelitosti, či o iob prevahe nad ekonomickými,
pretože v tejto st4re, pochopitelne, ekonomickti zákonitoeti ešt§ vôbec
nevstupujú do hry, tu eštš nie Je sféra 1ch platnosti.
Tak hi.ologická, ako aj ekoncmieké zákonitosti aú zákonitosti
objektívne, t.j. platia a presadzujú sa nezávisle od ludskej vole.
Človek a rtpoločnost ich môžu nanajvýš spomávat a vyu!!vat Yi svoj
prospech, resp. spoz.n.ávat nedostatočne a konat tak, ie začnú posobit
v icb neproapech, proti ich zámerom a cielom. To olatí tak pre bioló
giu /napr. vyulívania Mendelových -^hrachovjch zákonov- v šlachtitelstve/
ako aj pre ekcmcniu /napr. využí vaoie zákona h^taoty pri vjrobe a
predaji tovarov/. Je tedai rozdiel medzi objektív^nymi bilogick^ol z4kcn1toutam1 a subjektívnou činnostou človeka pri ich uplatňov^tf a vy
užívání, povedzme, v polnohospodárskom pěstování kul túrnych rastlín;
práve talc,ý rozdial je věak aJ medzi objektívn^ymi ekonomick^ými z'1conitostami a subjektivnou činnostou človeka pri ich uplatnov^tf a vyulťvmií v tej istej činnosti, teras však aa prejavujúcej nko polnohospodárska Y'/roba a diatribúcie určitého tovaru: ked poruším -hrachov4
z'1cony-, dospeja lc neočakáv^anýrn, obvykle pre seba zlita b1olo.g1e^t1a
vjaledkcm; ked však poruším z'1con h^odnoty, dospejem takis to k neočalc4vaným, oOvykle zlým ekonomiclcym v/sledkom. Navyle, zlf biologick4
V,aledlc7 /potesme, šlachti telaby neúapecb/ zrejma povedú aj k
ekon^dc^Jcim výaledkoa /obchodn$ nedapecb/, pretole vo af'4re ekon^omi
sa pôsobenie všetkých niliích 1ntegr3^^ch &Acnitoatí kumuluje.

olita

>2
Ospravedlňujeme sa za teto elementárne školenie v základoch
merxismu. V kontexte s našou témou však z toho vyplýva, že za ekologiekú krízu v žiadnom pr:íp3de nie su a nemožu b,yt zodpovelné samotni eko
nomické zákonitosti, či ich -doteraj&ia prevaha- nad biol02;ickými,
ale len spôsob luJského využívania týchto ekonomických /i biolagickjch/

zékonitoat! v národohospoóérskej tirmosti c.:lcveka a spoloénosti. Táto
nÁrodohos podár-ska činnost sl eťtuje uspokojováni e ekonomických záujrnov
Človeka a společnosti a cez ne aj uspokojovanie vletkJch ludských potri
eb vôbec: toto uspokojovtanie sa dr-je predovšetkým prostredníctvom ma
teriál :ie,j vý„oby. Jej základný® stimul oi:, je úži tok / uži thové hodnoty/,

Jej základným kritárlom je prospech; či už sa tento prospech pr-ejavuje

a.ke /kapitalistický/ zisk, alebo ej ako cel....s.;;oločenskj' prínos, teda
t::.ko to„ čo aa spoločnosti -vyplatí-, ěo je
pre nu vhodrié a výnodné
z hlediska uspokojovania spoločenakých, skipinovýcll a individuálnych

potrieb.
Pri teJio národohospodárskej činnosti sa okrea, vlastných ekonomických
museli, prirodzene, 'vždy Orat do^ úvaný aj širáie, biologické zákoni tos
ti Ži vej pp:Í!'ody -a to tak z hl a diska človeka /jfl to ži vý tvor/, z

hlt.:diska jeho potrieb /biolo3ick>? potreby tvcri& základ v.,etkých ludakých potrieb/, ako aj z .hladiska ich uspokojovanie /biologické zdroje
sú základné zdroje uspokojovania luóských potrieb/. r.ž doGedávna sa

všat teto v3etko dialo len ad hoc, prevatne z hlsCisk& momentálnych
potrieb, pretože pre spolo5nost bol o ekonomicky prospešné -dr-a.ncovatprirodu, zaujim::.t k nej -&gresívne-spotrebi telaký- vztah /ako píše
ŠILINI• .2rí roda aa s tyhnto d -....enr.ovsním a okázala v pods te vždy sama

vyporiadat, regenerova.t svoje zdr-oje, neo:irtJz.:'..lo to teja /až na Isté

výnimky/ jej ekolog-.:.c!;:ú rovnováhu. V tomto ohltd..- človeK nž po istll

hranic u svojho tíem.oc-afickéno, technologického v :::ell':0vdho c i villzačnibo vývoju v podstate zapáral do velkého cúclogickéiio l:oiooehu prí
rody, b .;l jeho o"ganickou s uča9 tou. 1-odobria áro nim boli aj Premnože

né kozy, ktoré eíce zničili vege'táciu sicílskych nor, čím navodili
v nich erozívne procesy; týnl sa však samotné odsúdili na v_ykapan1e.
Prí roda gi takto vždy sana po:námia a remener"ovala sa z vlastných
zdrojov.
delková situácia na Zemi sa začala postupne me.iit od vzniku

priernyselnej civilizácie na Zemi a jeJ kvalitatívny zvrat nastáva
niekedy od druhej polovice tohto storočia. Celosvetový inčustrializačnj
boom, sprevádzajúci nástup vedeckotechnickeJ revol;.ici&, ťtniverzálnu
ekolociiokú rovnováhu začal podstatne narušovat a táto skutečnost sa pre
javila ako atile narastajúea svetová ekologické krtza. V tomto procese

se však nezmenili ani biologická, ani ekonomická zákonltoeti1 ani
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zA ,ir,L Amer.il te ibi charakter - proporcie luCskeJ
národ ohc'-poeárskej činnosti, jej obsah, rozsah a dosah, napríklad,
prcetn.1ôníctvom nebývalého rozvoje cheJ1ick-ého priemyslu, energatUy,
chemizácie :::;,oltfch dalších odvetví národného hoapodárstva, grandióz
neho "ozvoj.;. tatobnáro priemyslu r..t2.
do z t :!,c pi e n.is vyplýva* Oojektí vne z'-koni tosti - ani biolosická,
ani ekor.o::;dc1eó - meni t nemoteme a nemôžeme z.-neni t ani icb závimú
hi-u.;;.rcbiu. 60 sa zúeni a musí menit, je pr&Jovšetkýďl bladisko prcapechu
v národvho.siod&.i'Clkej činnosti človeka a spoločnoeti • Nevystačíme i.i!
s tJ.a.::.i:::,4CJ.n momentálneho a parciálneho prcspechu, ale musíme tento
;;rospecL svalovat stále vi&c v kontexte bli;;jích vzdialenejších pers
pektiv, aao aj v kontexte užších & širaích totalit. Teda nestačí nám
vediei, č i je určitá národohospodára^ činnost pre nás vJho0n4, uži toč
ná a prospeaná práve teraz, moment'1.ne, ale musíme zároveň zhoc1no!lt,
či je pnj nás výhodná, uži točná a proap"4n4 vobeo. - teda či jej o!n4
zúpomé dôsledky v budúcnosti neprevýšia aktuálne pozl t:!va; nestačí na
veaiet, ji je výhodná sama osebe, i'. hladiaka apecifil.nych záuj:'!lov daného
oovetvia, rezortu, ale musíme zárovoř zhodnotit, či Je -ičeln4 a výhodn,
aj z hladidk& celého n4rodohoapo0árskeho a spoločenskóho k001;;lexu, teda
či jej realizácia neznamená oJln.oho väčšie neYýhody inde, v iných ob
lastiach nérodného hospodárstva a fivota apoloěnosti vobec. V tomto
zmysle aa tela hladiskc ekonomického prospechu podstatne «ozělruje,
s tá'ltl sa onnoho ko:1iplexne jším, a to tak š truktuál.nei G.ko j dyn&raicky
/perspeďti vne/. :ia tomtc Jaho dnešnom rozšírení má, nepochybne, pojstatný podiel práve omnoho hlbšie, pczcroejšie reipektovanie biologických
zákoni toetí, ®kutočnos í, že sa musia bra t de u.vaby v omnoho širšos,
všestrannej!;om .,, prognosticky rozvinutejšom zmy&le uež tomu bolo dote
raz V nir0d0hospodárskej činnosti človeka a epoločc,osti.
i, ekonomického- hlediska .neznamená zohladňovanie tohto faktora
*
niečo výoir;;o-;ná, niečo -Čo tu ešt.? nebolo-. ked muaí potravinársky
priemysel alebo prlemyeel výroby det&ktch hračiek br.Slt do ohladu určitf
prísne byglenlcká nor:1y, je to zohladňovanie ekologickáho faktora, kto
ré poznáme už celé desatročia. Toto zohladňovanie aa, pochopitelné, pre^
javí v nevyhnutných nákladoch a teda aj v hodnote daného výrobku. ^ozdiejl oproti minulosti je iba v tom, že dani ekologický faktor ea tu
upla tnoval lba opo!'adicky, pri p:id od pr! padu, za tial * o dnes sa musí w
čat ut uplatňovat komplexně a vo v4etkých odvetviaeh náročného hospodératva.
Vcelku teda nejde o potlačeni^ ekonomických z4kon1toatť v prospech
biologických, ale práve o takd uplatňovanie ekonomicích zákonitoetť,
pni k torom sa o:nn oho viac zohiaetí-uje t,.Q no.ym.unéiS póAobanie bil o "icích

zákonitostí, ktorá tu v dôsledku ludskej národohospodárskej čin nosti
nastane, teda kedy aa pri zhodnocovaní ekonomického prospechu ^moho
viac berie do úvahy výslednf ekologický efekt a jeho dosledky pre tento
vlastný ekonomický prospech. Je to kvalitat!vna zmena v národohospod4rakom pristupe spoločnoeti k prírode, k životnému proetredia vobec, ale
nie je to zmena ekonomických zákoaitoat!: tieto sa takto len viac a
dôslednejšie uplatňujú v súlade s našimi ekonomickými a ekologickými
zmnermi.
Ekol ogia a fkono,ni!_
pravaa, tieto všeobecné principy trebo adekvátnym spôsobom

z
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"přeložit do jazyka ekonómie11, t.j. konkretizovat vo vlastnej nárouohoa-

podárskej praxi. Vo afére nár^odného hospoóárstva eú rozhodujúce ekan^mické kritériá: tu je neadekvátny a preto aj malo platný papr. mravný a
pel na ochranu a šetrenie pr!rodných zdrojov a pod. Takový mra^vn, a
pel sa •tu stane účirucy al vtedy, ked sa vyjadrí prostre^dctvan vlaatnýmh ekonomických krittfrií, ked v nich bodě priame obsiahnutý, teda
k_a prehovorí ich, ekonomickou redou. To zriamená; !e v nárboohospodárakeJ praxi
nieěo nerobí preto, lebo ;}• to "mravne správne" , ..užlachtilf "ludsk4" a pod., ale predovšetkým preto, lebo je to ekoncr.nicq
výhodná, predajnd, ziskové a !e to a.ko ta.ké vstupuje do ponulco-dopytovýcb vztahov. Akonáhle sa do týehto vztahov dostane to, čo považujeu
za ^mravne "ušlaehtiltf", nadobúda to nevyhnu tne ekonomické kúonopredaJná kvality a musí ea to posudzovat z ich hladiska /čo dokazuje
hned v prvej hlave prvej kniby Kapitálu/. To iaté plat! v tejto atére
aj pre ekologické zásady a kvality. Nepresadíme ich tým, že buóeine ná
rodohospodárov zaprisahávat, aby ich dodržiavali, že ich budeme presviedčat o priorite biologie Md ekonómiou. Jediná mo!ná a ú?!inná ce^ta
je dostat tieto ekolvgick4 zásady do vlastných ekonomických krit4r1!,
teda "zekonooiičtiet„ ich, dosiabnut, a by aa ich dodržovanie stalo aj
ekonomický výhodným a nedodrfovanle ekonomicky stratovým.
Vo avojich doaledkoch by to teda znamenalo kvalitatívnu reštruktu
ralizáciu takýchto vlastnýcn ekonomických lcrltérlí. Napríklad, podla

•'l

doterajších ekonomických kri tári:! može byt uroitf podnik, rezort v

istej výrobnej st4re ziskový len preto,lebo Ikody, ktorá táto Jeho
výrobo sposobuje drancován!a zdrojov, ktor4 apoaobuJe !1votn4mu
prostrediu, zdraví lud:C a pod., aa mu z jeho zisku neodratúvaJú, ale
m,ša ich cel4 spoločnosi s hradí 1 z inioh, celoapoločenskýcb tondoY. Pr4Ye tento ataY treba SDeniti pri vtpoate rentability uŇiteJ
Y$roby, pri urěovan! hodnot prír^odnych sdrojoY a ich finaněn4ho

* *

ocenenia, pri represívnej reg'!1ác11 štátom a pod. ľ\stačí, že
napriklad bezodpadová tecbnologia Je dnes uJ preukáazatelne biologic
ky velmi potrebná a ekologicky výhodn4: iba ked sa etane aj ekonomicky
potrebná a rlhodn4, možno rátát s jej hromad^rcym zavádzamim. Aby sa sta
la ekonomicky v!hodnou, trabs r.menit národohospodárske rel4c1e, lůerarchlu priórit a vyjádřit ju prísne ekonomicky /napr. v cenách; popla tkov, odvodoch a pod./ - teda zmenit dotera.Jšie ekonomické kri téria^
xPravda, tu ul m.eme!e íst len o prílelitostn4 zmeny ad hoc, ale musí
ís! o zmeny celoštruktuálne, komplexné: teda v konečnom dosledku sa to
musí tákat aj celkovej národohospodárskej poli tiky itátu.
samozr&jmt!, tieto zmenY náročohospodárskych relácií sa nemo!u uskutočňovat ako produkt nejakých nahodilých subjektívnych úvah, ani ako
čiete politických rozhodnuti, ale musí to byt produkt vecných, ekono
micky zdóv^odnených národohospodářských rozhodnutí. To znamená, le
tieto roshodnutla musia napr. plne rešpektovat zákon hodnoty a oatatn4
z;icladn.J ekň^dek4 záklony D^rnieftm sa však, !e z vlastndho elco1un1ckého hladiet:á je aj ekologickí kríze prejavom toho, ťé ea tieto ekonomickf zákoadtostl porušovtli, že sa teda na ne doatatéěno nep:1hladalo
v národohospodárskej činnosti, !e aa uprednoatňoval voluntai-l^'-u
/a nie je teda prejavom tohdoteraJšieho striktného dodržovanial/.
Napriiklad v tom zmysle, Je s ^nar§ta^taním ekologickýoh porrlch, pre.iayoy
ekologickej lcr!zy, ekonomická hodnota p.rírodnych zdrojov prliako ristla - tento jej raat sa však dostatočne neprejavU /al na iat, výnťmky,
akou je napr. ropa/ vo vlaatneJ nárollohospodárskej politike a praxi&
v ocenovanť zaberanej pQlnohoapodárskej pody, znehodnooovanej vody,
odoberanej prie priemyselná účely, kyslíku, spotrebovaného pri kýrobt,
vegetácie, zničenej pri tažOe surovin, a pod.; ako aj v negatívncm
/postihov^^ oceňovaní výrobou znehodnocovaného prírodného prostredia
vobec a !ivotného prostredia človeka zvlášt. Pritom dnes u! ^enoho
viac ako na postih treba klást doraz na preneciu: táto prevencia sa
však tlel musí staí ekon^elcky nevyhnutnou. Nesmie byt nadalej pocitovan4 ako prítal určitáho ekonwického riešenia, ale musí byt jeho
organickou súčastou, teda mw:! byt donho ^imanentné zakomponovaná^
.h.)conÓmovia v. tanto ^ty*sle dnes
dostávaid celý raO vážnych podne
tov, ktori 1ch nútia k prehcdnoco^^iu svojich doteraJAÍch úzko resort-0,ch, Jednoatrannich postojov. Napr.-P.- H&LO^UZKA sa vyjadruje k proble
matika hodnotenia Tplyvu invest!ci! na !1votn4 proetredle taktoi
..Rychly dbytok mirojov surovin, energie,. vody, pod7 a raat mehodnocoyania livotného proet.Jledia naaveděuJá,. le Jcr1t,r1, doteras poulť^m'
pri hodnoten! etektťvnoatl inYeatíeli ad nedoatatoěné. a^taoten^ ad
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spravidla predovšetkým techn1cko-ekon^^ck4 par^amatre investície^^,
ele nie už jej ekologické ;,arametre, t.j. náročnošt na prírodné
zdroje a miera bezodpadovosti investície.
Jednou z hlavných pričin tohto stavu je o.i. to, že prírodná zdroje
sú poskytovaná inveatorovi bua úplne_bezplatne, alebo za velmi nízku
jednorazovú platbu. Iba v prípsde pitnej vody pre social1stick$ sektor
je jej cana viao menej v relácii a výrobnjml nzklildmi. Okrem toho, ceny
ěi platby za jednotlivé prirodné zdroje sú, v rozpore s požiadavkou
diferenciálnej rentjt, celoštátne Jednotné•••
Dalšou príčinou je to, že čkody, ktoré daná inveetíoia vyvolá v pr!rodných zložkách úzernia, nemusí investor či realizátor investície bud
vobec hradiU^, alebo len z malej časti •••
Výsledkom je nešetrný vztah k pôrodnému prostrediu a Jeho jednotli
vým zlo!kách /zdrojom/*, a to nielen u inveatorov, ale u! u spracovatelov
proJaktoveJ dokumentáoie. lmena tohto vztallu .aióže nastat iba za predpak^
ladu, že sa ochrana prírodných zdrojov stane ekon^dckou nephuutnoaiou^
151, a.ia-19/.
Toto stánovisko som v takom rozs&hu odcitoval preto, lebo je y
ilaprostej zhode • marxis-ickou koncepciou, ktorí ftu obhajujem proti mar
xistickým ideologomi nijzko nepopiera prioritu ekonanickych kritéri:!,
te! 11ada ich rozš:írenie o ekulogické parametra a pochopehie ekonomickej
nevyhnutnosti týchto ekologických parametrov.
V týchto súvislostiach si trebs uvědomit, že ekonomické hladlsko ne
molno Jednoducho stotožňcvat a akýmkoliek kšeftárskym, Jejnoúčelovým
pragmatizmom, s akýlllkolvek hlaóiskom momentálneho prospeobu. Ekonomictf
hladiako je ovel& širšie t všes^^^ejšie, týka aa celej materiálnej
z^&adne života spoločnoetl, ktorej smaatou je aJ jeho ekoloiická
základna, teda aj celé životná prostredie človeka a spoločnosti.
Medzi týmtito dvoooa naprvsto rozdielnymi hladiska.mi dost&točne
nerozlišujú ctokooca u..ni naši reálnosccialistickí ideológovia. svojho
času, ked obhajovali zvylučňovanie, absolutizáciu ekonomických prio
rít, označovali 1ch nálepkou každ4 hladiako momentilneho prospechu a
ho stavali mimo akzkolvek diakusiu. Dnea zasa, naopak, pomocou toboto ietého stotolnovanie spochybňujú aj aamotn, ekono:niek4 priority
vôbec. Pršve v tomto ^^sle. napríklad, L. ČlmD^&ÍX p:!še: •Jedným •
válnych a z hladiska ekologie nebezpečných predsudkov 3^ bezperspekt:!vn,,
krátkozrakÝ pr^agmatizmua, ktoey podriaďuje ekologické probl4my spoloanoati^ocentálneim ekonomickému dspecm. Hlása, le čaat prť^rii J^
potrebn4 obetovat určitým spolcx!enak$m aktivitú alebo eronomic^lcym
prioritám^ /6, a.al.

Lenže krátkozraký pragmatizmus a ekonomické priority nie s u
ani zdalieka jedno a to ist,, ba naopak, vo avojej podstate sa navzájom
vylučujd; ekonomická priority sa musia preds&dzovat proti tendenciám o
získanie momentálnebo prospechu, tieto tendencie sa snafia uplatnit po
tláčaním ekonomických prior!t. Ekonomická aktivita, národohospodárska
činnosti človieka je vo avoJej podstate vidy pretváraním prírody, neja
kej jej stránky, zložky: určitá čast prírody sa tu teda vždy "obetuje",
aby sa premenila na civilizaany produkt, výrobek. To saao osebe nezname
ná eště ziadne ekologická zlo, naopak, je to nevyhnutná súčast sociál
neho pokroku. Tvrdit opak a teda hlásat akúsi absolútnu ochranu prírody
pred akoukoľvek ekonomickou aktivitou by znamenalo hláaat ten najreakčnejši utopizmus, akýsi absolútny návrat k prirode, pri ktorom by sa
človek mohol živit iba plodmi, ktorč mu príroda poskytne sama od seba..
Práve v boji proti podobnému typu ekologického romeni tzmu hned
prvá z desintlch KURLMAHOVÝCH téz pra zachovanie ekologickej rovnováhy
jednoznačne hovor!, !e "awi'1ny pokrok, aalolenl na ďalšom rozvoji
techniky, musí mat aJ y aporných prípadoch prednost pred ochrhranou 11votného prostredia. Táto téza neplatí iba tam, kd9 naaaden:!m určitej te
chnologie je ohrozené 1 zdravie ludí^ /}Bt a.12/. Neviem, ěi J^
marxista, ale t4to jeho téza naprosto obstoJť aj z marxistick&ho hlaaiska, zatial čo výhrada nášho realnosoelalletického ideologa voči ekonomic^lcym priorltán z tohto hladiaka obstát nijako nemele.
Problámom tu zostáva Iba objektívne, vedecky podlož«ié atanovenie
ekonomických priorit a ekonomických kritérií, zohladňuj úcich všetky
faktori, dôležitá pra život človeka a spoloOnoati, pre uapokoJovanie
iCh životných potrieb. Národohospodárska premana prírody Je ekonomicq
odovodnitel.ná a teda 'f koneanaa Ooale^dlcy Prentabiln4^ len vtedy, ak
uspokojením jedných !ivotných potrieb nevedie k ohrozeniu iných, ak
celkov, Ikodyvv tomto ohlade nepreaal'Jljú celkový sialc, ak teaa^oOetovanie" časti prirody neznamená jej výsledná zničenia, ale naopak civili
začná zušlacbtenie, zkultivovanie: konečnýT. výaledkom ludskej práce,
vloženej do tohto procesu, nesmie byt ochudotnenie prírody - a tým v
konečnom aosledku aj ochudobenie človeka, l?dstva, al@ jéj obohatfn1e,
povzn@seni@ na vy§ší vývojový stupeň eclvlllzovanej prirody - a tým
teda aj obobatenie ČloYeka, ludatn. Práve v tomto mysle píše KASA
LICKÝ: "Gocie.listická spoločnost ai vlak nemÓ!e dovoli t vyrábat čokolvek -za kaldd cenu-, teda aJ a cenu zničeni& čaeti svojho ž1votn4ho
prostredia. To by popierala aama. aeOe, to by popierala avoJe humánne,
kultúme poslanie.^ 1,9, s.120/. Žial, ako ame •i dolo!lli na príkla
doch z naieJ tYrdeJ ekologickej realiky, práve toto aa v našej soclallatlckej apoločnoati doteraz eltl
ve^mi intenzívne deje.
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Ideológovia tvrdia, že sa tait doteraz dialo práve v mene
*
ekonomie, v intenciách ekonomických priorit. '' Pre prvé obdobie soeialistickej Industrializácie je charakteristické, - píše L. HOHOŠ, - !e
zmeny soc1ilne-ekona:n1ckych a výro’bnJ^ch podmienok sa realizovali Iba
ako dôsledky technického pokroku. rento mechanizmus vývoja výro^^ch
síl si vynútil, le socializmus sa musel zmierit so ipecifickým prvenst
vom techniky a ekonomiky nad sociálne-ekonoi1.ickými probléi^ma:mi" /40/.
Toto stanovisko však nemá s marxistickým pOrÍatím rozhodujúcej úlohu
ekonomiky v živote spoločnosti nič společné. skon^^cké zákonitosti aa
presadzujú objektivne, nezávisle od vole ludí, avúak ekonomické ciele
si stanovujú ludia subjektí vnr a idú za nimi podla svojej vôle. V súcialistickej spoločnosti ako celku sa takto presadzuje vola jej vedúcej
sily, ktorá stanovuje stratégiu hospodárskeho rozvoja, fo^rmy a spôsoby
J^J postupnej pllinovitej realizácie. Táto vola sa preaadzuJe ako politikas práve a kyluěne v tomto zmyale plat! aj onen známy ^LmINOV slo
gan a prvenstve politiky pred ekonomikou. 2olitika stanovuje národohoapodárske ciele, etratégiu ich dosiahnutia; avšak !ivotnost, rozurnnoat,
efektivnost tejto stratágie sa preve^ruje práve pod vplyvoa póaobenia
objektivech ekon^dckých zákon!tostí, ktorá poiod^nja poli tic^lcym cieloa
dávajú výslednú renlizsčnú podobu. Ako Je touto stNtágiou paednostnl
rozvoj talkfho prlecyslu, ekonomická zákonitosti mi časoa neľútostne
odbalia celospoločenské národohoapodárske dôsledky takéhoto polit1ck4ho
rozhodnutia; ak sa převážná vačšina investici:! na základe hlúpych po11 tickych rozhodnutí premrhá nerentabllne, ekonomická zákonitosti ma
donútia priškrtít opasok v sociálnej afére.
Tu teda Yobec nejde o to, že v období industrializácie aa aocialismua •musiel zmieri t s prvenstvom ekonomiky nad soclhlne-ekonomickýml
probl4mamt^ pretože •prvenstvo ekon^dky" tu platilo a platí v!dy,
tak pred industrialzáaiou, al:o aj počas nej a ako bude platit aj po
nej. Tu ide iba o to, či bola industrializácia vyslec1nym ekanomúlckym
ziskom alebo stratou, či znamenala neja.ký prínoa pre riešenie našich
soc1,1ne-ekonomických e celkových ekologických problámovfi a liakoÍko
sa J^J výmledky zhodovali a póvo^dnými politickými zúerm1.Strat4g1a
induatrializácie mala v dôsledku pôsobenia ekonomických zákonitostí
určit4 nevyhnutná sociilne-ekonom.lcká a ekologické dosledky: práve
tie •ú potom predmetom hodnotenia. Ak Je, povedzme, dneěn4 Rumunsko
na pokraji hoapodárakeho bannk.rotu a mua! robit drastick4 úsporné
opatrenia, nia ým to predsa vjaledok toho, le ae tam doteras cialeve4ome preeadsovalo prvenstvo ekonomickábo bladiaka nad všet^k)fm
oita^ým, ale skôr nao^pak. Je to dOaledok toho, že •• tern presadso^Qa
chybn' n,rodohoapod4raka politika, !e
prevládol ekonomicky

voluntarizmus so zle stanovenými stra te.;ický!rii cielrc.i
to aa praukázalo práve na základe prioritního posobenia ekona:n:Ckých z,kcoitoat:!, prevládajúcich nad subjektívne možno fcdobrýmiM želaniami a
cielmi ^munskdho yedenia a korigujúcich tieto zámery a národohospodárake
ciele do výslednej reálnej podoby.
To čo plat! takto vŠeoOeone, platí teda aj pre riešenie našich ekolo
gických problámov. Nepôjde pri nom o opustenie hladiska ekonomických zá
ujmov, ekonomických priap!t, ekonomických zákonitost! v mene nejakých
iných priorit a zákon!tost:! - čf už elementérnejš:!ch, ako sú biol ogické,
alebo • vyš3ích", ako sú sociálne, kult^roe a podobne, pretože to by nija

ko nemohlo viest k poziti^vnym výsledkom. Je tomu tak preto, 1 ebo ludsk4
spoloonost je predovšetkým hospodárskym, ekonomickým spoločenstvom a al
potan a na základe toho je aj niečim iným, vsnešenejš!m. Brojit proti
tomu, ueilovat o nahredenie týchto východíak 1ným1, je utopický romantiz
mus: ten dnešní ekologický nie je o nid lepě! ani 1 niě uskutoěnitelnijií
ako bol volakeCy rousaeauoveký.
V tem Je aJ z4kladná slabina šILL"fOVH0 vykonštraovanébo protirečenia
medzi ekológiou a ekonÓUiou, medsi ekologickým a ekonomickým Elovekom.
Pravda, takýmto činem sa v^ina za ekologickú kr:!su zvaluje na úplne neapr4vneho adresáta a nápraca aa hladá • úplne neaprámom amere. Ekonó
mia so avojml objektívnymi zákcmltoeta111 vlak može za ekologickd kr:!su
iba v takCD zzmysle, y akom mo!e oben a vietor za zhorenú stodolu: ot4zata,
kto ten ohen pri neJ zalolll, aby si na nom opekal svoje zemiaky, aa tu
vobec nekladie. Ze to věak neCol •ekonomický človek^, a u! tobož n1e
•ělovek ekologickým, to je dne^ nad slnko jaanejšle. Naopak, bál to člo
Vek práve tak neekonomický, alte aJ neekolcglaký, ktorý to všetko za.príainll a dopustil. Boli to práve t! ludia, ktorí rozhodovali o zaloianí,
udrliavan!, velkosti, ^^sle náňho ekonomickáho obna, • tom, čím budew
doň prikladé)t & čo budeme na ňcn opekat. Na tom, kolko prinesol úžitku
a kolko škody, ^k6ho úžitku a akej škody, pre koho úžitku a pne koho
ikodj, věak tento oheň aá:Ji neneeie nijakej viny.
^Pravda, úzka vzájomná vasba medzi ekonomiou a ekologiou sa začala
vyJavovat až v dôsledku ekologickej krízy a čím je krize težěia, tým Je
spojitost zJavneJšia. Odbom!ci bijú na poplach u! dobrá dve desatročia
a podarilo aa 1JI zOurcova\ kdekoho z mocných tohto sveta - imperlalistlok' yl,dy, kapitalistov, Yedúce politickg strany Záp&du, len -najprogrea!meJŠie- zriadenie nie, ^-najprogresivnejliu- ideologiu nie, -najprogreaímejňiu- vedúcu allu apoločnosti nie. Akýal historický prelom naat4^ u n4a • tomto obla4^ ul ytedy, keďai o veci čvirikajú vrabce na
1trecbaiehi a aJ to prebieba v príznačnom p^d:!. vi,da ■íce priJ:!ma
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"S^^u konoepoiu stárostlivostl o f1votn6 prostredie v 2JTT. na obdobie
7. patročnice • výhladom do rokQ 2000" /prijatú uznesením vlády SSR
ě.100/82/, pódla ktorej by aa :!lvotntf"proatredle u nás nemalo aspoň
zhoršovat pod úroveň, na ktořej 8a nechádza tem z a do roku ?O00 by s.e
malo zlepšit aspoň na úroveň z rokov 1965-1970 /5-/. Teda skuto3ne mini
málny program, aj ten však zaostáva l&n ne papieri: národohospodárska ,
prax beží nadale,1 v podstate po sta^rom. Ešte dnes, dve roky po prijatí
tohto uznesenia, može taký kompetentný činitel, ako je podpredseda Sl ovenskej komisie pre vedeeko-technlcký a inveetičky rozvoj P. FHCLKOVlC
konštatoval, že hoci svoje fivotn, prostredie znečistujeme ako vysoko
rozrlnutá priemyaelná krajina, investujeme do jeho očistovania ako roz
vojová krajina bez priemyslu, ked p!še: TPodla prameňoY OSJ. mali by vyspeld priemyselná štáty vynakládat 5-3$ z celkového objemu investiěných
nákladov na ekologická stavby a zariadenia /u rozvojových krajín sa uva!uJe 2-4$/••• u n,s erne mali asi , percentn$ podiel Investícií na li votné prostredie, čo pochopitelne vytváralo -nožnice- a disproporcie narastali^ /tamtie!/.
Nakoniec!, dlho po vládnych orgánoch a po vlastnej nlrodohospodárakeJ
praxi sa sko tak prebúdza aj naěa ideologie aj jeho orfdn: L. a^u.gusta
1984 v- šla bratislavská PRAVDA so svojim p^^rn a teda historickým eko
logickým úvodníkaa, zllamenaj!cim kvalitativny obrat v našej doterajšej
ekclojickej ideológii a začínajúcim vetou: •Uvažovat ekonomicky to dne^
už .zna.ffien4 uvažovi aj ekologicky^ /41/. Ak$ to objavl s notom ekoloaickej katastrofy na krku sa tu pripúšta, že •ekonomika a ckologia tvor1a
jeden 1nte6ráln,', neodlučitelný oelok. Súčasnú výrobu a živú prírodu
je nevyhnutné ch.lpat ako jednotky ekonomicko-ekologioký systém, priěoa
treba vychádzat zo skutočnosti, že životná prostredie je neoaaelitelné
spojene s ekono:r.1cky:n1 procesmi e ich kvalitou. Štruktúra a techologia
výrobných procesov je v skutočnosti ekono2icky efekt-::'vna iba vtedy,
ked je zároveň aj prevenciou ochracy životného prostredia“ /tamtie!/.
Po takomto úvodnikovom. stflnovieku tlačového orgánu vedúcej sily
našej spoločnooti by človek mal očak4vat u! len radikálnu nápravu
všetkýoh ekologických nepravostí. Po ncmť by mal patrit u nás bežný eko
logický povzdych odbomíkov - "zbytočne ^me vynikajúcu legislativu o
oo^hrane príroiy, ked sa sústavne porušuje" /42, s.)6/ - uf len minuloati. Mal by byt rozhodujúcim impulzom k tomu, aby sa investície do ochra
ny a tvorby !1votnóho prostredia preetnll u! u nás považovat za nadbytočrq lu:xua,,torl si •satial nemp!eme dovolit^, aby aa o tieto investície
v

—

#

.

«v X

nemuselo žobrat pri okienku so zvyškami, aby ich nebolo treba
šalamúneky zdOvodňovat: "Hodnotenie efektivnosti investici! vklád^antch
do zlepiovania životného prostredia má evoje špecif1k4, vypl^,..júce
predovšetkým z toho, že pri posodzovani n^úladov nejde o bežne chá^má
ekon^dckú ef'ektívnoet, ale o spoločensko-ekonomickú efektivnost. T4 J^
do istej miery determinovaná nielen ekonomickými faktoirmi, ale aJ celoapoločena^kými zfiujmami” /43, s.42/. Nie, dnes ul nie Je potrebná toto
lavírovanie, pretože &J celospoločenskému ekologickému záujmu sa konečne
priznáva plne ekonomické oprávtrenie. Aký to pokrokl
Avšak v materiáloch pre stranícke školenie sa v Inom tlačovom orgáne
tej ietej vedúcej sily našéj společnosti eště len pred pár mesiacmi
w
pripúštal rozpor medzi ekonomlou a ekologiou a považovalo se za "neeporná, že zabezpečovenie v, sokej životnej úrovne a soeiálnych Istot ludu
je nevyhnutné realizovat na dosiahnutej technickej úrovni výrobami, kto
ré ujú momentilne negatívny dopad na !ivotnf prostredia človeka" /61 a.81.
Tie v$roby s tým Istým negatívnym dopad01a u náa ^mguJú aíce aj dnea
na!alej ako predtým, avšak citovaný úvodník Iného orgánu tej istej a^^01 teraz už túto "nespomoat^ tvrdo atakuje; •Plnenie tejto úlohy, - pí
še sa tu o zvyěovimí životnej úrovne ná§ho ludu, - sa d' zabecppečit len
v aúlade so zleptovanírn kvality životnáho prostreeia. Nie na Jeho 1lkorl
/41/. Skutočne prudká dialektika vývoja stanoviekl
A tým by aa mal doetat reálnosoclallstickou ideológiou doteras zdovodncvaný a ospraYedlnovaný rozpor medzi ekon01111ou a ekoloogiou pod
oticiilnu kliatbu. Zostáva iba vyvodit s tohto stanoviska príalušn6 z4ve?'1 tak pre na!u ideológiu, ako aj pre naše národne hospodárstvo YÓbec
a pre jeho rozhodovacie orgány, počínajúc vedením stNny, zvl4ět •
Ke! už nie v mene zodpovedania sa za minulost, tak aspoň v mene zodpovednoati za budúcnoet.
,
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Ekologická refglócia_utopistoy

O ekologickej revolúcii dnes vo svete hovor! kdekto a tak nečudo,
že sa atala zlatým klincom aj v prog^^e reálnoaoclallstlclýeh Ideoló
gov. V tomto ich programe hrá tiel úlohu spasitela syeta, spom4 J^ u
nich iba to, 51 tento spaaitei u! priěel, alebo eitě len prichádza. Tak
rečeno -kreetanaká Yetev-, na čele s FROLOV^, vycl1'dza z predpoklaCu,

!e ^a, kde ea u! uskutočnila aocialiatictá reYOlúcia, boli ipso tacto
vyriešené aj sákladn4 ekologieka problémy a tak apl.nlla zároveň aj úlo
hy ekologickej revolúcie. Kapltalla ické kraj^iny maj\i Tšak tento p^rocea
• elte len pred aebou.
Druhn, -11dovak4 vetev- j^ y tomto ohl.ad^ anaěne akeptiěkejlka. ReprezentoTan, ŠILilfOII vlní, le nijaktf s^&adnf ekOl.ogick, probl4my nikde
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n.i svet ešte Im priee. SILIN

pi"eto cbrucia y.šauJvOVU tézu n9opak s tvrdí, že až té nan:1vajúca,
pravá ekolOGickú revolúcia bude dovršením svetovej socialistickej re
vol ůcie - a to zre ::-e tuk na Východe, ako aJ na Západe. Z jeho s tanoviska tiež vyplýva, že už uskutočnená oocialistická revolúcia je doteraz
nezuvr.šcná a zostane takou až do nadchádz3,júcej ekologickej revolúcie.
O’be tieto tézy s:ne si v predchádzajúcom texte dostatočne doložili a
tak sa k citeciám už nebudeme vracat. Poka.i ide o náš problém, rozdiel
x
medzi ní:ii je irelevantný. lioledité je, že v oboch sa rovnako uznáva
spasíteiná funkcie ckolo5ickej revolucie a v oboch táto jej spasitelná
funkcia spočiva ra rovnakých základech.
MaľXiZ!:lus používa pojem revclúcie na o.:nnčovanie zlatových situáciít
kvali t&tivnych zmicn v procese vývojs. Pokial ide o vývoj spolXnostit
pI'e'bienaJú tieto kvslitatívne zmeny jednak v oblasti výrobných silt
jednak v oblasti výrobných vztahov: v prvom prípade ide o tecbnlck, re
volúcie, týkajúce sa predovšetkým sposobu výroby, v druhau prípade o
eociálne revolúcie, týkajúce sa spoločenského uaporadanie, zriadenia.
áko v tomto Z!nysle chlpat, kam zar:::idi t ekologiokú revolúciu, hlásaml
reálnosocialistickými idoologml?
Podla nich tu iCe jecnoznačne o sociálnu revolúciu, ktorá rieši eko
logický problán 3ko prioritne sociilnu záležitost, tela ako záležitost
takých vlastnických pomerov, z kterých vyplývy urditý typ vykoristovanie
/človeka človekom a p:-i rody človekom/. Ked sa socialistickou re.vol úciou
zrnenia tieto vlastn!cke pomery, odstráni aa podstata samotného vykoris
tovanie prvého a druhého typu.
Fokial ide o prv$ typ, teda o sociálne vztahy, tieto aa postupne
!'Ozvijsjú v jednotlivých etapách vývoja socializmu: dovršeným totto vý
voja bude ko'.Ilunizrnus. Pokial ide o druhy typ, teňa o ekologie ké vztahy,
tietc sa po socialistickej revolúcii postupne rozvíjajú v procese vý
chovy socialistického ílovelro, ktorý _;II.Ih’ v danom ohll:l.de tpecífikuje
ako procea ekoloGlzácie človeka a spoločnosti, ekologizáacie celáho gyatěmu vejy i celého systému mravnosti. dovršením tohto vývoja buje sa^
motná -ekologická revolucia-, teda vítazstvo tohto kvalita.tívne novfho,
ekologického h^^nizmu na celom svete.

Celá táto komplexná ekologizécia Je však vo svojej podsto.te iba
prostriedkom, formou ekologickej revolúcie. Jej cielom a obsahom by mal0 byt však faktické, reálne riešenie ekologickej krízy. V čom toto
riešenie apočíva?
^ologick4 kr!za, prípadne al ekologické katastrofa, sú výrazom
narušeni& ekologickej rovnovihy, ktorá tvorí ^;o.
ky

plexnf pod’nýen
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vetu :1x:..e:r.i vôbec s života :l.:,veb, luCstva zvlátt".
:ietc p.::;j:nienky nie sd fixrA, raz prevždy d&né, ale menis a vyvíjgJú
sa tuk, b,ke E-2. není £ vyvijE...jú rózné íorcy života a vzájomné vztahy
uiE-lzi .odmi,,;,'ko sa mení s vyvíja sposcb života člcvEka f; tak :lj sposob
jeho zvi[-tz:Jnosti i:Jo svajim. životnýn prostredím. ?ráve preto hovoríme
v tejto súvislosti nie o nejakých taxatívne stanovených ekologických
faktoroch, s.le o ekologickej rovnováhe1 ktoró se realizuje stále na 1p.ých utuvniach. To zna!:lenS, že tato rovnováh& sa neustMe nejs.ký.n spôso
bom narúša
v procese speznej regtuicie neustále oi).Št vyrcvnlva. Pokial i1 e o ji;j l ok:G.lne , C ojasné m r-u:::e:1i e /napríklad,p;-CT"ino*enie i sté
ho druhu r-:rntlín či živočíchov, živelné pohromy..: poť!.!, c.11:je s::1 jej
spatné vyrcvnJvmie lívslnou prÍ!"'oonou !lutore.zuláciou: taLto to poväčši
ne tž doteraz v dejinách vžd.}' prebiehalo. Rozvoj c1v!lizačnJch t'akto:rov
vša..: atál e viac vedie v poslcdnom historickom obdob:! ku gl.otnlnemu a tr
val Amu narušániu tejto ekol ogickej rovnová!--.lJ', tecod 1: chronickej a stále
aa preálbujúccj ekologickej kríze. Ukazuje C3, ::c jej ovládnutie, prí
padne aspoň zier;ovsnie už nemožno ponechat na prí:-,očni! autoreguláeiu:
prico-..a u! sat:1a na to nestačí. Zodi;ovednost zs. znovunastolení® ekologic
kej rovnoválJY, teda ze tvorbu optLálneho i-_lobdlneho ::i vetného prostre^
dia, Vjhovujúceto vjetkej jestvuj.iceJ .fl.óre a faune vabcc a člcveku
zvlá6t, preuerá na aeba sám človek, ludská společnost.
ZékladnJ.n pos::.--iedljom znovunestclenia ekologickej rovnováhy v tejto
cielavedo;nej činncsti lucstva mó byt p:"'2ve e.-:o1.o.:;i:::ká revolúcia.
, .1: je teoa toto cielorn pr-oponovanej ekol o.::i:::u::ej rcvcl l.!c1e, pýtame
sa; akým právam sa tu vObec hovcr:! o "rcvcl ticii"? V p:-ooeee SILTNOVvEJ’

ekologickej revolúcie ako čov:-.šenia vlastnej socialistickej revolúcie
pra:ise rejť!e o kvalitatívnu zmenu spoločenskýc! vztahov, :.:ni o kvalitaLvnu ekologickú zmenu smerom k nejakému vy5šiewu vv\rojovému stupňu;
ide tu
c návrat, k stivu ;uo aote, o camcvenie el:olo ,ic!:cj rovnová
hy. Ide tu v podstate o to, -:o éu tu vidli- é.:.l::.lo "" J;.ióe óiat, iba. s tim
v
rozdielom, ie tu-az si na tomto procc-se au3i c:i:.i:;ho vi:.c ;i:;::ielat fak
te? vedomého =6meru ludstva, jeho cielavedomýcň z6sahcv do už zdP.formovanáho prírodného diania, do spôsobov ludská.bo využívania a zneužívania
prírody, do zau!ívaných vztahov medzi povodňou a umelou pr!rodou. návrat,
obnova, od3tránen1e deeo:rmici! vaak samo osebe ešta nie je nijaká revo
lúcia. V takýcbto prípadoch ide skor o refcmu dsnéto otavu, než o revo
lúciu v ňom. O revolucii bj 1211.6 íuohli hovorlt 1b3 v tom pr:!p^de, keby

našim cl&lom bolo nie obnoveni& rovnováhy, ale v?tvorenie kvalltotíyn®
nového typu tejto rovnováhy, nie návrat Co ist$ch vyv,Hfon$ch vztahov,
ale kvalitat;vny skok do nejakých úplne nových vztahov.

Naši reálnosocialistickí ižcolo:.cvia nám však ^XLINOVXií

prostredníctvom ako takúto kv n't'lt:!vnu novinku v týohťo vztahoch ponú
kajú ib,.:,. svoju utopicku predstavu akéhosi nového -ekologického Sloveke- so svojim novj-m ekol o;:ický..n systurnom vedy a mravnosti. Čím sa bude
onen nový -ekologický človek- kvalitativne líšit id dnešn'’ho človeka?

Svojou dokonalostou, t;}"!., že bude plne respektovat to, co dnešný človek
nerešpektuje, že hade so svojej vele žit v i::iprostom súlade s t-riro-uou,
a to prostrednictvo:n ncvej veky a. mravnosti. Prečo to dne.sný človek nero
bí a nový, -ekologický úlovek- to robi t buóe? Pretože ten ďn8;.ný nie je
ckOl ogicky uvedomelý, zatial č o ten baú uci ui bude f

.1 ... ved práve toto

je ten naj!'.l9Sickt?Jky, -i&jstc-reotj’o.tujpi utopictý prcjekt vybudovania
nových, dokonalých pomerov: ces dokonalého človeka.• l'oto v'etkc však ni

jako nemože stačit n- statočnú revolúciu v marxistickom zmysle .slova.
Ďalším kameňom ťirazu cclej te,ito koncepcie je teore tlcký zoZtck okolc
pojmu -vykoristovania- u našich reálnosocislistických ideologovy Ahy
mohl.1 interpretovat ekologickú krízu ako primárne 3oc1alnu zálť:2itost a
blada.t teda jej riedenie v sociálnej, rpol oč

:lko-tri

ednej se:

istic-

kej revol úc ii, neprípus tným sposohom rozširi li maMristický poj e:.1 vykoris'
tovania. V povodnorn zrnvP.le, tu
výlučne o vykoristovanie :1 oveka člo
vekom., teda o sociálny vztah, vj'pl ývaj dci z urč 1 t-ébo typu ekonomických,
výro^oných vztahov: preto podla M’trxo nemožno vykoristova t sni e troj,

ani ropné lofisko, eni uholnú b?.inu, ani rrirodu vobec. Toto vtetko :::r.ožemo iba vyu-íívai, pr:podne znE>už:ívat alebo až drancovat, sle 7. E'Konomic
káho hlaáiaka tu v žiadnom prípade, v :f.ia1:-ie,j spoloČensko-ekcnOTickej
formicii nejde o vyko..,..istovanie.
faši rei!lnoso:!l8lia.tickí ideologovis m tele s F70LC'V01i /;:o:":ri napr.

l, s.151, mJSIK 7 a 1./ vJ.1.::k stotožnili využívanie, prfpadne f -^Tanco
vanie pri rodných zdrojov e ekonomieltým vykoristovaní:n prlrody: z techno

logickej z:i: efitost:. t-.k urobili záležitost sociiln!':'-eiro:-.o-;iická, ..:..0j'
hn ňu monli upltl tni t 3ociťilrie kri tériá jej riedenia.

Z

marx.1s tickiho hlS:di$ke pla ti naprou to .jeánosnačne, že vy j;id ri t

nejaký sposob v:;uži vanlo pr-. rodných zdrojov pojmom -vykoristovanie prí-

rodj- momo il:>a v o'.".i:raznaa zmysle, nikdy nie však v striktne aocinine-

ekonomickom. zmysle
že z takéhoto obrazného vyjadrenia nerzožno v,yvodzova tie sociá1re-ekono;.iické dôsledky, aké p:--e mar,dzmus vyplýv::.jij z

t

jeho interprett-ície v-.-koristovonie ^kr, 't;-'.,.,n'b"'l.^'1r, v7.tinu. F-’c1 ovcvqký vý
klad -vykoriátovanie prírody- je teda hlbcko protirnsr-xiatický, r:ráve tak

ako aj celá jeho koncepcia :riešen.l4 ekol.:,:--ickej krízy, ktorá nt? tomto

vjklade stojí.
Toto východiskové teoretické zmätenie pojmov vedie aj ku konfúznosti
a prehlbenlu utopičnosti všetkých tý!i návrhov na riešenie

ekologinkej
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1:rizy, ktorá nám na41 reálnosocialistick! ideologovia ponl.ikaJd.
(Kvalitatívne novum ich budúceho -ekologického človeka- by mohlo
spočívat iba v tcr.i, že ta.kýto čl ovek bude už bez problámov ^anášat ky
sličník síry v ovzdu.lt!, toxická látky vo vode a v plodinách, cel4 to
zdevastované žlvotn: prostredie, ktorá tu dnes u! máme. Alebo tohto vietkého tu už nebude? Akým zázrakom však od toho všetkého zbaví súčasrul ta^
pi tal istickú spoločnost préve socialistické. rovolúcia? Na to naJ1 Ideoló
govia nenachádzajú odpoved. Ani ju najíst nemo!u, pretože aocialisticky
tábor už uskutočnená revolúcia niěoho z toho nezbavila. A ke! teda tá
nie, akým záznakom nás po nej toho všetkďho dokáže zbavit práve a p?'edovšetlcym ekologická výchova, ekologizácia. člcveka, vedy a mravnosti,
ústiacia v ekologickej revolúeiťf Ekologická výchova bude sice bojont
proti prežitkom konzumného vztahu k pr!rodným zdrojom vo ved^omí ludí,ale
sama osebe nezmože niě proti velkoripadlu s jeho d^enným plánort a^lcrfYty
a talby; ekologická etika síce rozšíri naěe mra^vů kri tlriá a vstialme
icb na všetko !ivá, aamo osebe však nezabráni Jbynutiu našich leaov a
všetk4bo života v nich.

KonceECia ckologicko-teehnieke.1 revolúcie

N-:iši re'1nosoclal1sticld ideol ogovia nechcU a nemožu pripus ti t, le
jeden odlučovač elektrárenskáho popolčeka - hoci aj be& ideologického
5kolenia na ekologickú tému neporovnatelné vyššiu hodnotu pre rieienie ekologického problému nei tisíc ideologických školení bez ^odlu40Y&lee
To by totiž ^^enalo kvalib.tíme zmenit kritériá a výjst z predpokla
du, fe ekologická problematika je prednostne, prioritne tecmickou a te^
c biologickou zálefi tostoti a iba sekundáme, sprostredkovane aJ aálelltoatou sociélnou.
Na rozdiel od spomenutých ideologov sa Comnievam, že tento predpok
lad je plne přijatelný aj z marxistického hladiska a vedie k naprosto
konzistentnému a vyčerpgvajúcemu teoretickému riešeniu oelej ekologickej
problematiky, a to tak v rémci kepltelistickej, ako aj v rámci sociallatlekej společnosti. A to bez všetkých týeh teoretických lapsusov a abaurdných praktických dôsledkov, ku ktcrý'lll vejie opačn4 Gkologická koncep
cia našich reálnosocialistických Ideológov.
Ak je ekologiclcy problám predovšetkým technickým problámcxn, muať aJ
jeho riešenie vychádzat hlavne z teemickej stránky veci.
aa vlak

.in,

eite nijako neapockybnuJe akutočnoat, fe každý ekologickj prool4a v^snlká, jestvuje a prejavuje aa v iatých spoločenakýcb podmienkych, tik' •
v!ey lodí a :ú teda v!dy aJ ui-att4. aoeiálne pričinJ a dôsledky - ro^»^
ko ako ka!d$ 1ný teckaioky a tecmoloodcky probl4m^
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Taký spad elektrárenského popolčeka a kyslých dažaov majú
koniec koncov v!dy na sveaomí ludia, ich spoločenská výroba hmotných
statkovz v kauzálnaJ retazi nájdeme teda nepochybne sociálne príčiny
tohto ekologickáho problámu. Tento spad sa stal ekologickým problémem
tým, že narúša ekologickú rovnováhu medzi člpvekom a jeho životným
prostredím a toto jej narúšanie má nepriaznivé dôsledky pre človeka a
spoločnoet. Vo evojom konečnom efekte sú to v rrámci apoločnostl vždy aj
#
é
dôsledky sociilne, prejavujú sa, napríklad, ako dôsledky sociálne-zdraYOtné, eociálne-ekonomické, sociálne-kul túrne, sooialne-psycblogické
a pod.
Spad elektrárenského popolčeka n kysl$ch daždov je však zároveň
aj sprievodným Javom určitého aposobu výroby týchto hmotných statkov,
vedlajáím produktom určitej technologie vyroby, s;ymptonom moderného
priemyalu a jeho techn^iky. M' v tom ^zmysle svoje technologickf príčiny
a aj tomu zodpovedajúce technolog1ck4 dôsledky,
Dôležité teraz je však určit rozhodujúce álánky da.nej kauzilnej retaze, pretože od toho závisí prístup k riešeriiu celáho ekologickáho pro
blému.
Cielom tohto riešenia Je odst^rénit nepriaznivé ekologická dôsledky
uvedeného spadu. To sa však dá výlučne odstránenim ich povodu, t.J. spa
du samotnáho. Najradikálnejším, absolú^tnym riešením by bolo likvidovai
továrenskf komíny, sastavit výrobu v 1m zodpoveQajooich tepelných elektrá^rnach, t.utiach, zruší t chemické závody, celulozlcy, atd.., ktar, pro
dukujú a vylučujú všetky tie tuhé, tekutá a plynná zložky kýchto apadcr,.
To by v podsta te ^^mtnalo likvidovat celý node^r.nj pri^^sel, cel$ sú
časný typ výroby hmotných statkov. Bola by to tá naJdoEilednejšia aociálna revolúcia, ktorá by tým pádom zrušila celé jestvujúce výrobná
vztahy a nastolila vztahy kvalitati vne iná: bola by to sociál.na reYOl ú
,
..
cie na sposob Červených hmérov.
e
O takúto aociálnu revolúciu sko ajóscb riešenia ekologického prob
lému však našim reálnosocialistickým ideológan zrejme nejde. Im ide vý
lučne o takú sociálnu revolúciu, pri ktoraj sa plne zachováva dosiabnutj
stupen rozpoja výrobných e!l a teda aJ dosiahnutý atupen rozvoja apoločenakej výroby motných atatkov a kvalitátívne men! 1'ba vlastnícke
vztahy z kapitalistických na aocialiatické. To je klasickí, ul yya^kdi^ný
typ socialistickej revolúciei táto aa však nijakým sposobam nedotýka
vlaetn4ho ekologick4bo problému. pretože to, čo aa v neJ rieli, n«m •
poditatou tohto problému niě apolodné. Táto revolúcia aíce odli^^vý^
kapitalletiolq typ yYltoriatovanle ludakej pracomeJ e1l7, ale n1a nemen! na tom type vyu!:!Yania prírody aiovekom, ktoey ú svoj výra.s v 110
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dernej pri^^eelneJ a polnohospod4rskeJ výrobe v tQchnclo^ickom
^^’sle slova a ktorý Je zákla^kym povodcom aúčaanejdakologickej krizy
vo avete. O toL'l nakoniec jednoznačne evedčí skutečnost, Že už uskutoč
nené soéialistická rttvolllcie v to.uto ohlade neznamenali nijakú k-valitativnu zcenu ekcloglckeJ altuávie smerom k jeJ zlepšovaniu. Našim ide
ológom Je to v podstate tiež Jasn6 a preto prichádzajú s koncepeiou,
že to, čo v tomto oblade nestihla urobít samotn, socialistická revolú
cia, dokončí sooialistická výchova. -ekologického človeka- nového typu.
Odstránit nepriazniv4 ekologické dôsledky moderného sposobu
výroby a znchovat pritom dosiaho.uty stupen jeho vývoja znamená radikál.ne zásahy preOovšetkým do tec:tr.ológie tejto výroby, t.j. znamená to
riešit ekol cgický problám precověetkým ako problém technický. Je to
problám společný celej moCeroej civilizácii, nachádzajúcej sf! zhruba na
tej istej technickej a technologickej úrovni. Fráve v tomto zmysle teda
oproti IdeolOgom tvrdíme, !e na probláme spadu elektrárenského popolěeka a kyslých daždov nevyriei:! z vecného tJ.adiska absoltitne niě liadna
soc1'1na revolúcia /okrem absoldtnej/, tladna ideologická výchova, ale
vyriešia ho predovšetkým odlučovače, zmeny v technológii výroby, za
chytávanie a zneškodncvania odpadov, nahradzovanie ekologicky škodli^
vej výroby v$robou ekologicky neškodnou a pod.
Preto napríklad riešenie problému kýalýob díiždov, které all je&i,a
z hlavných ohrožen! akosti životnáho prostredia na celej severnej hem.efére" /44, s.169/, vidí odborník takte čisto technologicky:" Oeihrana
prostredia pred okyslovan^ je teda podmienená znižovaním spotreby ro
py, zemného plynu a uhli& pre mergetické úcely spolu so zavedením úSinnej desult'urizfoie palív. Fretože t&kéto opa trenia je n.o1ná sav4dzat
Iba postupne v priebehu niekolkýcn aesi&tok rokov, treba Sflo s t/m
sústavne aonitorovat sts.v okyalovannia váetjch zloiiek prírodného pro
stredia, v najviac postihnukyc.a obliaetiach použivat vápnenie a zavádzat nové druhy ži vočíchov a rastl!r. k torá sú proti okyslcvaniu oáolné^ /^rntiež, a.17}/. V celoo:. článku niet, pochopitelné, Gl..ni sloYa o
sociálnej revolúcii &ko o nejakom zákluCmom predpoklade ochrany prcstredia pred okyalovanim, &ni zmienky o prioritnej ekologlzácii človelca a
nikomu to tam ani necbýbaa naopak, keby to taui bolo, chápalo by sa to
a£o prejav „totilneho ;blt:llutia prielušného autora-geochemika. Niečo taH
mo!e přejat ťba ideologani.
Z uveaeneJ koncepcie vypl^a, !e pre ka!dý !pecifický ekologický
problfm treba predovšetk$m Q4jst jemu zodpovrdajúce, lpec1t'1ck1 techno^
logické rdeěenle a !e práve v tomto technologickom rielení apočíva
podatata veci. ^^vda to niJato nemameM yYlúc^^e prípadn4ho aociilnebo rielro^, 61 vylóčenle zodpov^edajúc^J ekologickej výchovy a
1

1
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vzdelávania, ekologickej osvety vobec. Kladením prt.erity na
technologické riešenie nechceme vtznam tejto str^ánky nijako podcenit,
iba ho uvieet na pravú mieru. A to v plnej zhode s vjohodiskovou
marxistickou koncepciou, ktorá na róiolel od utopizmu tvrd!, !e najprv
trebn zmenit materitUne pomery a a! potom možno očakávat aj dspelná
zmenu lud.í do týchto pomerov - nikdy však nie naopak. Aj vo s:t'4re rie
šenia ekologických problémov preto jednoznaěne platí, !e soe1,1ne opatre
nia, ekologická osveta a výchova molu len sprevd.dzat vlastmi technolo
gická zmeny nepriaznivých ekologickjch pomerov k lepěiemu, nemó!u ich
?šak ani nahradit, ani nijak podstatne predbiehat. Ib v tomto z,nyale
platí aj posledná z už citovaných KUIRLlLANOVÝCH desiatich téz pre za
chovanie ekolo6ickej rovnováhy: '' Ekologickú ocpranu možno prevádzat Iba
vtedy, ked bude zaistená neustála a rozaiahla osvetová /informaačnu/
činnosť na všetkých úrovniachu /5S, s.l}/.
Ekolcgický problém Je však komplexným a globál^!lYJII problámam, preto
aj diho technologicktf rieěenie itlua:! byt komplexnf a globálne. Nkya'JClll
previéUtný súbOr všetkých Jednctlivjch technologicleych rieiaiú b.J ^zl
potoi vo svojom celku predatavcvat akúsi novd technickú revolúciu avoJho druhu, zameranú na komplexné a globálne riešenie celej avetove.1 eko
logickej krízy v jej poóa;ate i vo všetkých jej základných prejavoch.
Ekologická revolúcia by aa v tomto ^zmysle teda zaradovala do
su.kceaivneho radu tschnologickch revolúcií, mal& by představovat ich
doteraz najvyšši stupeň.
Ak si vezr.'.eme posledné technické revolúcie, charakterizujíce moder
nú civilizáciu, vidíme tento ich vzostupný rad: 1. pri^emyselnú reYOlúciu eharokterizuje maaové zaveóenie parného stroja a tomu zodpovedaJ\1ci vznik velkovýroby z predchádzajúcich ma^nuf'aktw-j v II. prl^emyaelneJ
revolúcii j'e to predovšetkým bežiaci pás a vznik eáriovej velkov!roby;
vo \Tedeckotechnickej revolúcii /V1'R/ ide o aut^^tizáciu, robotlzáelu
a elek\r.9nizáciu a tomu zodpovedDjúce postupné vylodovanie človeka
/ako bezprostrea4ej zložky vlastného výrobnáho procesu/ z výroby.
V samotnej ekologickej revolúcii, ktorá by mala nadviazat na tento
rad, te<h nejde o alcúsi ^hmll3tú a abatraktnú revolúciu y oblasti
-pristupu- človeka k pr!rode, o -etickú revolúciu-, zssahujúcu oblast
jeho l'I!ravnáho vea ania a mravnej zodpovednoatl, ale ide tu o takú kon1crátne vymedzanú, špecilickú ekologickú revolúciu, ktorá sa ttta
ve a prednostne technickej etmp.k:f. vziahu medzi človekcm a jeho livo^^
prostredím, teda nýroby hmo^^ch statkov v rámci tobto vziahu, JJ tech
nológie. Platí tu 1at, oWo'b3 • VTR. V J^J prípade hovor!me o kYalita
tímcn zla1e v av6ci^^ Tedy /zvl4.lt
a cblm:le, m^t^wtity- a

prá

!

** i
biologie a ich aplikovaných disciplín/ do výroby; veda sa st6vs
výrobnou silou v tom ^zmysle, že dostáva svoje techmolo6ická vyjadrenie.
Nejde tu teda o aklsi abstraktnú a včeobecnú, ale o špacitickú a konk:ritnu vedecko-tecbnickú revolúciu. Rovnsko aj v pripade vlaotnej eko

nomickej revolúcie ide o kvalitatívny zlan v ekologizácii výroby a tech
niky, teda v ekolog1z4a11 výrobných iechnclogií: teča nie o všeoOecne
ekologickú, ale o špecifickú ekologickQ-technickú revolúciu /srn/.
Nie je to v ztadnom prípade iba t'oxmalna Dena v jej označení, sle vel
mi dóle!i tá, podstatná zmena v stanovený Jej náplne: samotná fo^^^^
zmens označeni& Je iba logickým dôsledkom tejto principiálnej obsahovej
zmeny.
Hoci bezprostredne sa ETR merltorne týka prlve a výlučne výroby,
výrobných technologií, jej dosledky možu byt daleklt!iahle, daleko presa
hujúce rámec samotnej výroby a technológie. Situácia je v tomto ^^ale
obdobná, aká vznikla v aúvial csti a I. a II. priemyselnoa ravolúciou
a aká je dnes vzhlsdom na VTR. Týmito dosledkaml aú tot11. nielen nov4
technológia a výroby, ale na základe toho aJ nové postavenie človeka
vo výrobe, nové vztaný medzi človekom a výrovým proetredím^ medzi člo
vekom a flvotným prostredím vobec, medzi povadnou a u:nelcu prírodou,
nová typy ich vzájoomnSho priaposobovania aa v dl&lektike tvorby ekolo
gickej rovnoTáhy. Toto všetko však nie J^ vlast^cym, špecific^k,ým pro
duktom samotnej ETR, nka len J&J dosled.kom: zatial čo vlastným. špecitlc^lcym produktan ETR bude celkoY, kvalitatívna zmena v samotnej výro^
be hmotných statkov, podmienená vznikom novej ekclogickej technoló
gie tejto výroby.
Ekologicko-teehnickou revolúciou by teOa mala v tomto poňatí na
stupovat etapa maximálnej ekologizácie výroby. Výslovne a meritorne
výroby: teda nie etapa -ekologizácie človeka-, -ekologlzácle vedy-,
-ekologizácie mravnosti- a pod. Všetky tieto rozne druhy -ekologizácií-,
pokial k n!.m v istom zmysle vobec dojde, sú principiálne podriadené
ekologizácií výroby, nadvazujú na nu a sú ted& znej odvodené. Ekologlcká výroba by aa mala v dôsledku tohto procesu stat yY§ším vývojovým
stupňom oproti doterajšiemu stavu výrob7: Jej rozvinutím teda nesmerujame k akfmuai n4vratu do tých -v,válených- ekologických vzťahov,
ktorá tu ul predtým /p^red vznikom ekologickej kney/ boli, ale k noY4m.u typu týchto ekologických vztahoy; Jej produktem nebude obnova atareJ
rovnováhy, al^ Ymik vyliieho typu ekologickej, rovnováhy, vycruidzajúci
v
,
I
n "lfYňĎieho stu^M rozvoja Y/robneJ technologie; nepojde tu prednoatne
,

v

o -oditntranoY^nýt detoraáoií-, ale eamotn4 toto neYyhnutn, oda^^novanie
ekologických 4eto^m4c1í b\ldt ťba wýc^hodiakca pre vznik novej kvality
výroky a teda aJ noYáho typu národm4ho hospodárstva ako celku.
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Provla, toto aú všetko iba proklamácie: zostáv nám zojpovedat
otázku, aká konkrétna n,pln aa
tými to prokd^áciami skrýva.
v

Ob-iah
Zé.t:ladným f3ktor001, snosobujúcim n!?rtEunie ekol czickej rovnováhy
8
teda priamo vedúcim k ekologickej kríze, je problém oapadu vôbec,
z toho bezpt'Ostredne Škodlivého odpadu zvlášt. J.’producentom tohto odpadu
je preóovšatk..ým súčasná priemyselná výroba lib.a sprostretlkovane cez ňu
je to aj výroba polnohospolárska e !ivočíšnaí. Jej charakteristickým
znakom je, ie je to výz’oba wárnotrátne pljtvajúcá. surov1.:ianrod. Je to vý
roba na tolko v, sokoodp.:sdová, že z k van ti tatívneho hlaáiska prodnkuje
preC:ovf;eticym pre odpad• .. V cosledku výrobnej 6^1nnosti čljveka sa z výcho
diskov-Jch prírodných materiálov stáva ai do výšq 80..6 odpad" 19, s.406/.
?reto práve v zzameranť na tento taktor súaaav.ej výrooy, na jeho riešenie
v
musí apoč.ívat rozhodujúce kritšriurn kvalitativnych zmien výrobných tech
nologii v procese ťTR.
,
«o v konkrétnych celkovtch údajoch tento odpad znacenál
"V celosvetovom merodle na vytvorenie ročného konečnáho produktu
v priemernom objeme 2,5 mld ton ludstvo rrône využije l:!-lJ a,l.d ton prí
rodných organických a anorganických látek, v r4mc1 toho asi 6 mld ton
paliv" /tamtiež/. Teda z tých 1} mld ton je 10 mld ten priamy odpad vo
vjrote, pričom zvyšok sa dostane do odpadu po využiti jej výrobkov.
1o:.=ial iOe o naše domáce pomery, "v českoJlovenskom prie::nysle bolo v ro
ku 1;02 vyp:rodllkované 520 nilionov ton tuh;}ch oapadov^^ vyse 1 mld m
kvapalných odpadov a zhruba 46 mld m3 plynných odpadov" /45, s.2j2/.
:ro znamená, že na l obyvatela ČSSR v roku 1SC2 pripac:;.lo ;i),9 ton prie
myselných odpadov, 66,l m3 odpadových kvapalných létok, a ;,;) tisíc m'
plynných. Neal m2 náňho úze.nia to predstavuje 4,1 kg tuných oč.p=3dov,
í,j> l kvspalnjch a 0,4 rn> plynných - to všetko iba z
51ch priemysel
ných podnikov /pozrl "tamtiež, s.’’Y:il.
Aké ekologické dosleiky :uá ťento oor..:volcy odpaO, ame už videli. Co
,
*
*
s tjm však možu vjro'tllé technologie robit?

Prvá, aoteraz najbežnejšia cesta je zachytávanie, deponovanie, prí

padná aj neutralizócia zneškodňovanie toho najnEbezpcčnejšieho, škodliváho odpadu, Je to vlastne cesta, ktorá sa nijako nedotýka samotnej
podstaty jeetvujúcej výrobnej technologie, iba mechanicky k neJ prirsduje ur41té pr!davné zariadenia, plniace túto tunkciu& to sú spomíanané
odločovaěe, čistiame odpodovjah vód a pod. Sú to všetko technológie,
ktox-á nezasahujú pr:!ěiny vzniku odpadu, ale sa zmeriavajú iba na
zmierňo^vanie, prípadnú likvidóciu jQho následkov, na to, aby mu zabrá-
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n111 ěírit sa v životnom prostred! človeka a bezpnostred.ne ho
obrozovat. Tieto técbnológie však samotnú podstatu veci nerielia. A ked
si uved omíme onu W percentnú prevahu • odpadu nad finálnymi výrobkami v
súčasnom sposobe výroby^ ani ju. rťeši t nemožu, -prídavné- tecmologia
na záchytavanie, deponovvanie a neutralizáciu odpadu by musela mat ob
dobnú prevahu nad vlastnou •výrobnou technologiou, ak !:ly mnla byt maxximilne účinná. Ale aj v takovOlD prípade by nám eště stále hrozilo /a tak
ticky zatial hrozí/ preaýtenie krajany, Zeme, odpadom. Je stále talšie
nachádzat dostatočne bezpečné miesta na jeho eltladovanie a zneákodňovanle.
Druhou ceetou, nadväzujúcou na predchádzajúcu, je využívanie ojpadu
ako zdroja druhotných surovin, recyklécia odpadov. Táto cesta tiež kvali
tativně peprekre.čuje horizont jestvujúcej výrobnej tecmologie a -pr!davnáho zariadenia- k. naJ, hoci v jej možnoatiach by uf bolo rad1k'1.neJš1e riešit problém hroomadiaeeho ea odpadu a jeho • spatného využitia. Čo
však v tomto pripade eáti-at'1.e •bráni, aby aa tu podstatnejšie pokro
čilo dopredu, je privé technologická strámánka veci. Napríklad,. v nalich
danácich pomeroch "príčinou/podla názoru podnikov/ nízkeho vyu!:!v^ia
kvnpalných a plynných odpa.dov je neznalost technologie zlekavsnla plnobodnotnej suroviny a nerentabilnost výroby. Tento poslečný f'nktor
však dostáva ka!d^ mesiacan nov! rozmar" /45, s.3?5/. Podniky neYedia
vyufi t TJ% kvapalných a 90'.h ply^nných odpadov a aj tuhý odpad sa vyufíva iba na Jl,2'á /pozri t&mtiei/. Pritom je navyáe známou skutcčnoatou,
fe najbežnejšou formou Jeho využívania Je spalovanle s.ko rofma relatívne
najmenej etekt:ívna - a ekologicky nte práve :,ezávadná: technologická si
tuácia je však tnká, že aJ v KU^^OVYCH tézach sa spalovaniu ak^odllyáho odpadu dáva jednoznačne pr&Jnost pred jeho deponovaním /pozri '8,
téza/
6.
- nakolko nič lepšie s ním zatial nevieme urobit. Pritom záro
veň platí zásada, že "rleěenie otázky tuhého odpadu je klúéovým, koneěn$m riešením problému odpadu vobec, a to tiež preto, že čistiaee zariodenla na plynné a kvapaln4 odpadové látky eú vlastne teclnologiami na
zmenu 1ch skupenstva' na tuhé" /46, a.9./.
Ako vldlet, o'be uvedená cesty riešenia problému odpadu nará!ajú na
obrnvsk4, al nepřekonatelná ta!koet1, a ^^tom riešia problén odpadu - a tým vlaatne aj celý ekologiclcy problém v jeho podstste - iba 81astoone a nijako neprekračujá horizonst dotereJšieho -vysokoodpadového- aposobu výroby, jeho eurovlnami a energiou plýtvajúclml tectnolog1am1.
Kvalitatívny zlaa v tomto ^zmysle znamen.4 al tretia ceata, v ktor eJ 'by
^la epoč:!Yat vlaatná podstata ETR, Je to saYád^nie taleych nových ty
pov vjro^^ch teehnológií, ktor4 podstatne red^^Jú al vyluěuJú samot-
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ný vznik odpadu vo výroMých oykloch, ktorá odpad jednoducho nepripú.?l':3.Jú alebo ho pripúštajú iba v minimálnej, ekologicky neškodnej
miere. •Clelom Je dosiahnut komplexná zuli tkovanie kanponentov obslahnutýych v primárnych aurcvinách, přechod na bezodpadové teehnoló^
g;ie a na recykláeiu odpadov tam, kde bezodpadoví technológie se zatial nednJú zaviest^/45, e.2}4/.
Tá to mil.oodpadová a bezodPadovA technológia vf roby by sa mala
teda realizovat v podstate v uzavřených výrobných cyklocb, ktor, aa
kvalitatívne odliěujd od doterajšieho p!'evl4d.ajticeho sposobu apoločenskej výroby. "Až dosial sa spoločenská vjrohl chápala ako otvore
ná sústava, která využ:íva základná zdroje a odpad zabadzuJe do prostrrdia, ktorá je so zretelom na ňu vonkajšie. Otvorená súst.iva sa zakla
dá na principe jednorazového využitia zákla.dného prírodného materiálu
a z tohto hladiska predstavuje svojráznu formu -úhorového hoapod'-renl3-. 'Iakto hospodárit daleJ u! na naiej plan4te nemožeme. Nevyhnut
ný Je prechod k uzavretým cyklom.^ /OLDAK.P., Ž1votn4 prostredit a
apoločenská jÝroba, in: :?,s.68/.
Je to velmi výstižná charakteristika jedného z podstatných fakto
rov ETR, pochAdzajúoa od>Jednoho z -neideologickych- autorov toho aovietskáho ekologickáho zbomíka, ktorý ame citovali na zaě4tku teJto
§tódie. A samotný princip ozsvretých výrobnýoh cyklov aa tu daleJ
Specifikuj@ taktoi •tento sposob výroby sa zakládá na principe vlacnlsobnáho vyu!:!vania tých itJtých -kub:íkov-. to má však dve dóle!itf
podmienky. Po prvf, východiskové prírodní zdroje sa nebudú ta!it sakaždým pre jednotlivá typy konečných produktov, ale len r&s na všet
ky ú3ely. Po druhé, vyrábané produkty rnusia mat ts.kú formu, ktori by
umožnila po čase, ked prestanú slúžit svojmu pôvodnému i.íčelu, znienit
1ch pomeme lanko na základné, východisková materiály pre novů vfrobu.
Uzavreté výrobné cykly môžeme rozdalit nn dva podcykly; využívanie
prvkov životného prostredia, t.j. premena prírodných produktov na materiilne statky a obnovovanie použitých prvkov životného prostredia
/pod ktorým chápeme jednak preiaenu odpadu hospod4rskeJ činnosti na
surovinu pre nov, výrooné cykly, jednak Jednat obnovenie narušenej
ekologickej rovnováhy/. Prechod k uzavretým výrobným cykloa a nepretrži tému obehu látok vo výrobnom procese, kde epracú^ftllie odpadu
budn konečným ohnivk011 Jedn4ho obehu a zaaiatočný^ obnlYkom naaledujuc4ho, je jednou z neJdóleliteJi!ch poliadavek uúňasného atupňa ekonomického ronoJa^ /?amtiel, a.óg/.
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Pravda, pri zsvádztin! uzavretých výrobných cyklov treba
mat na paměti, že základnú podmienku ETíl, t.j. tvorbu novej kvality
ekologlckaj rovnováhy, možu výhladovo plnit i ba vtecy, ked sa surovino
vý potenciál výroby bude postupne stále viac preorienttívat na obnovitel
né prírodné zdroje a teda sa z neho budú stále áiršie a radikálnejšie
vylučovat neobnov!telné zdroje. óez plnenia tejto p^oómiedky Oy sa totiž
v dôsledku spoločenskej výroby nemohli ani pri uzavretých výrobných
cykloch trvale a progreeivne obnovovat použité prvky životnáho prostredia,
čo by nevyhnutne viedlo k dalšiemu, narastajúcemu úarúcaniu ekologickej
rovnováhy.
Zilladným modelom tzavretáho výrobného cyklu je saxotná živé prír^oda
ako taká. V tom istom eovietskan ekologickom zborníku akademik VINOGRA
DOV píěe v stati Teelmický pokrok a ochrane biosféa,: "Bioatéra sa sama,
bez pričinenia človeka zorganizovala^^na zillade bozoOpadovej výroby - produkty !1votnej ělnnostl j^edných o^rganizmov eú 11vctne dolel1t4
pre
orggani^zmy Pri velkeJ biologickej výmene blostáry sa všetko zu!itkúva* /in: 2, s.2J/. ETR ^mé^ • letom ^’sle aplik4ciu práve tobto modelu na súčasnú epoločenskú výrobu. Preto y tých uzavret$ch výrob
ných cyklech, ktorými ea preaadzuJa Jvý ěpecitičnost, muaí podstatná
úlohu zohrai taký kvalitatívne vyšší typ bezodpadových technologií ako
,
,
...
Je jioteehnologia. Práve pre biotechnologiu je pr!značná skutočnost,!e
-odpad- jednáho výrobného podcyklu aa pri jej použití premieňa na eurovinú. základnu dalšieho výrobnáho podcyklu. Táto dole!itá schopnost bio
technologií z nich rob:! neo^^slitelnú súčhist prakticky kaM.ébo uzavretáho výrobného cyklu, ked k nmnu pristupujeme z hladiska využí^vania a
obnovovania prvkov životného prostredia.
Sil to biotecmolÓgie, ktoré JUajú "rozhodujúci význam pre ochranu
životného prostredia, v boji proti jeho znečistovaniur^Sú jediným ty
pom perapektívnych pri^^selných technologií, schopným čelit dnes 1 v
budúcnosti ostr$m globálnym probléman našej planéty: problému potravi
nárskemu, problému energetickému a problému životného proatredia^^
vtávajú sa nepochybne novou zloltou vedecko-technickej revolúcie, tak
ako sa ňou ul stala jadrová tectnika, elektronika, mokroelektronika a
robotika" /47/.
V duchu tu predlc!enej koncepcie BTRR by aa to dalo skor formulovat
tak, I^ z4vadzan1e blotecmologlí bude v tomto ^^ale rozhodujúcim tak
. torom prechodu VTR v E'l'R. Tento prechod je postupný a plynuli: ETR
priamo nadväzuje na VTRR, je JeJ pokračo^^^. Rozdiel medzi nimi Je iba
v akcente, ktorl bode ITR atále Yiac kl4et na čo nE,.Júplnejiie ^vyu!:!vanie

iné
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prirodných auronn, no prechod k ich o'bnovitelnýIL zdrojom,
na bezodpadové technologie a 1m odpovedajúce uzavreté výrobní cykly __ _ _
*
_ __
- teda m otázlcy, ktoré si původně VXR ešte vôbec netiádlE. • .Práve tento
nový ekologický akcont, meniaci VTe na ET?:, vsak vo svojich konečných
aósledkoch povedie kvz.niku a rozšíreniu tej novej technológie, která s&
etane charakteristická pre celi kvalitt.tivne nový společenský sposob
výroby hmotných etatkov.
Biotechnologie nko také cie sú
oaebe pre ludatvo !iadnou novinkou:
mnohé z nich človek používá či využíva vo svojich výrobných procesech
praktický od počiatkov svojej cielave:i.0111ej existencie ;n.apr. rozne kvaané procesy/. 3účasnj{ kvE-1 i tatí v:-y zl:>m pri ich využívání a použi vriní
epočiYé yša.Jc v tom, že dnes aa. ich pi.let.a poós"'-tne rozširuje a že z ich
v
eporadického, pr:!lažitostnáho a pomocného upltňo^^ka aa prechádza na ich
uplatňovanie trvalé a funkčn€ pOČletatná, takže sa stile Yi&c stévajú
h].avnou, rozhoOujúeou zlofkou celého komplexu tecmologiclcych procesoT.
Ekologický akcent na novú tecbnologiu nie je samoúčelný, ale je
t0 akcent, presadzovaný z hladiska doaiabnutia ^^•j ekologickej romoVéhY, ktoré by bola čo najpriznivejšia pre človeka. Z tohto bladiaka
klade ekologick& výroba podG u.tne vvačáí a komp.L^meJaí a.ara.z n. člov^a
ne! tomu bolo doteraz. Váetky Qoterkjhia •poaoby vJroby brali človeka
do úvahY predovšetkým len ako faktického či potenclQllilnebo apotrebitela.
Vo všntkých doterejňích srósoboch výroby aa čl ovek ako pNCOV?l8 sila J1Usel v podstate prisposobovat technologii, bol nou vtiahnutý do jej vlaatnej štrukt:Jry výrobného ;rocesu, do nou podmienenej deloy práce: takjto
Yýrobná špecializácia, kladúCú velmi jeurioa^tranné n'roky na telesné e
duševné schopnosti človeka, viedle h Jeho mrzačeniu e oocuzovaniu a
svojej ludskej podstate. 7TR pripravuje 2j v tomto ohlede pÓdu pre ETP
tým, že oslobodzuje človett od jeho podr-iaáenosti stroju, od funkcie
súčasti výrobního ,::r.?cnaniz;nu a s:avila no v celej výroonej struktÚ!'e do
naóradenéhc post3ve„iu; práve t tomu ameruje automatizácia a robotizá
cia. Jvolnenie človeka od po;;r-adnej, sterectypnej préce znamená výhlado.
yo celkové zvyšovanie akcentu na jeho tvorivú černost. ETR takto poveč!ie
k^iku nového typu vztahov nielen medzi výrobou /človekcn vo výrobe/
a pri roCou, ale aj medzi čl cvek0Ul a samotnoU výÝr()bou /výrobnou techno
/
e
lógiou/, medzi íl ovekOlil a umelou prírOQou vôbec.
Tóte nová kvalita ET? s& výrazne prejaví v tom zmysle, že doterajší
vývojový trend, charakterizovaný ándu.atrialisáciou a ur^mizáciou, bude
v tcmto procese zrejme výstrie^clanj trenam, o^Mčovaným ako postinduatr1'1ny vývoj • dezur^^isácia. Tak ako vietko nov,, aj tento nový
trend je predmetom a^^vébo útoku reilnoaociallstlckýoh ideologov; dokasujd9 le vlaetn^ nejeatvuje, le aú to vtm3aly buržoáznych pavencový
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!e všetko aJ v tejto oblaeti beží po starom, že v ráxici kapi
talizmu nemožno zásadne bovorit o nejakom pokroku vobec, a teda ani o
nejakan pokroku v tejto stére zvlášt. Napriek tomu však nástup tohto no^
váho trendu možno dnes už výrazne sledovat v priemyselne najrozvinutejšícb kráj^ill6ch svetn, najma v USA.
Pre doterajší trend bola príznačná koncentrácie vjroby, ludských
zdrojov, ako aJ ostatnjch zdrojov a aktívit: industrializácia takto vied
la k urbanizácii, urbanizácia posilňovala industrializačnf tendencie.
Táto koncentrácia mala až po určité hranice stále narastajúce tendencie:
rastú mamutie podniky, ich navzájom spätá konglaneráty, okolo nich sa
slistredují priemyoelné velkomestá, aglomerácie, megalopolyZdalo sa,
že to bude nepretržitý proces, ktorý sa zastaví iba tak, že sa spriemyselni a zurbanizuJe celý svet. Sž LENIN vychádzal z tejto predstavy vo
svojan Imperialige ako naJvyšěom ětádiu kapitalizmu a táto predstava
al doteraz u mrxiatických ideologov pre!ívas monopoly prerastajú v super
monopoly, ktorá aoclali.zmus prevezme ako hotovú prganizáciu výroby v slndustrializovan01R a surbanizovanam avete.
Dens ae však ul ^rnzuJe, !e po doaiahnut! uratteJ kritickej hranice,
deťaražnovanej Je^^£ V'l'R, Jednak ekolo6lckou krízou, saěi:ína nastupovat
opaěhý trend. I-ravdať opačhý nie v tom zmysle, že by viedol k návratu
spat - k prediúdustr1'1nemu a predurbaniZ&čném.u obdobiu. Dosiah.nut,
úroveň rozvoJ& výroby, výrobnej technologie a orbanizácie výroby ai u!
za nových p^odmienok jednoducho nevyuieuje dalšiu koncen tráciu adrojov
a aktívit. Naol)Elk, v .mnohých prípadoch by táto koncentrácia bola pre ňu
nielen zbytočná, ale dokonca aj neúnosná a nee.fektívvna, ak nie priamo
škodlivá.
Je<dnym zo zákl2dhých prečpoaladov tohto zvratu je Intenzlflkécia,
ktorej proces dnes už aj u nás úporne presadzujeme: začína úspornoatou.
Jej prvou etapou Je úspora pracovných sil, která je u! výrazne zreteln4
predovšetkým v polnohospodárstve, hutnictve, banictve, ale aj inde.
Jej druhá etapa pokračuje uvolňováním výrobhých fondov, pretole .výroba
ul rastie rýchlejšie ako výrotná fondy, pričom nov, technické bybaOnie
nemuai ul vobeo byt nákladnejšie; napríklad, v prípade mikroelektronic
kých č!pov vidíme, ft 1ch technický výkon vzráatol atotíaíckrát, ale
n^alady na tranziatorovú jednotku klesli na jednu tisícinu povodnej
hodnoty /pozri 48/.
Molnoatl automatizácie, robotizácie a elektroniky aú v tomto ohlade
sYláit vel.ká. Feder4lny podpredseda vlády L. GERLE o nich povedal pri
otvorenť výstavj •.Elektronika a autoomatuz4c1a aj^ toto: "Doslednl prebojuvánie elaktronilq pri^p^j^ k zvýš^du objemu výroby v pri^^ale
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o 10 percent, k rastu produktivity práce o 2Q.- °5 percentr
k dosia.tmltiu 15 - "'0 percentnej uspory materiálu 2- energie
- úsoore
100 - 12O.000 pracovníkov, ktori aa budú móct uplatnil v dalších ob
lastiach repr'ldukčného procesu. Značné efekty aa dosiahnu c j \ ;:olnohospodéretve,

kde využívaným elektronických optimalizačných riediacich

systémov možeme doeiahnut ne. konci 80. rokov zvýšenim obj emu rastiinnej
& živočíšnej výroby o 7 až 10 percent” /49/.

Hoci to na Dr"lý pohlad nevidlet,

bezprostrejne to súviai s

našou

témou; intenzifikácia totiž dnes už mnohých prip.sdoch nie je v priamej
umere s koncen tráoiou a
narastaj •ca ekolo

j

z:dl sa,

že ide o vzostunnl 1:rend. "ovnatc aj

cké kriza s:;Jósoouje,

že predno:.:;ti koncentrácie sú

st&le viac potláčené jej zápornými doaled^kami. :mes je už

"!

mnohých prí

padoch nevyhnutné aj Z3 cenu zvýšených prevádzkových nákladov

i tú

výrobu dekoncentrovat: napríklad celj priemysel so zvýšenými nór-ol.:mi

na čistotu ovzdušia, vody, na nehl.uaná prostredie, prostered.le bez vib

rácií /ako je napr. jemné mechanikR & pod.I.
V mnohých prípadoch sa táto dekoncentrácia stáva už aj ekonomicky
výhodnou,

teda je -výnosnejšou- ako konoentr'cia: meniie podniky na "fy-

soi:ej technickej ú!"ovni začína.jú. v tomto o.hlade nanradzovat mamutie podniley. Ako uvádza P. Hl.LL v l'he úuropann City 1n the Year 2000 /in.5O/,

nový vysokovýr.l.oená tee.hnolog!a može dokonca previest ma9ovú výrobu k •lovýrobaom,

be priamo až k -r-emesrnlnikom- nového typu,

čo by mohlo viest

k výrobe v mélých jednotkách /v podstate rodinných spoločenstvách/,
ktoré vzniknú nielen z existenčných dovodov, ale popri práci bude v
nioh dôležitý akcent aj n<: výehovu, domdcnost a zábavu. '"'ová technológií
0
#
i.Ir umožni vyrábat rozne výrobky v malýoh sériách, s obrovskýl možstvom
obmien,

preeh4dzat lahko na výrobu roz:nanitých výrobkov a zásobovat

okolitý dostuDný trh • .alimsn{ technologla už v mnoných pvipadoch uoo!ňuje existenciu, caléhc 'l'"'ldu takýchto drobných výrobni, !,:-tohn sú schopné
k^^irovat centr4ln°r.1u mamutiemu podniku a. :;:,rosnerovat v pc:rt'vhnn:

s

n:fm /napriialpd vo sfére 'tlačia:reiiskJho priemyslu s pod./. ::pd velkový

preetévs byt renu:ibiln.,.

roba stráca přednost lacnejšej výroby,

Toto všetko možno dnes už v zárodkoch pozor-ovat vo vynoko-,.ozvinutých

industriálnych spoločnostiach a zdá aa,
toto mohol byt perspektívny tren:i.
/administrativa, VVZ a ped./ aa

že aj z hladiska 2TR by práve

1ovnako aj v rnimový-:--obných sf&reeh

tu zrejme odohrávajú radikálne Z'!leny,

pretože videokomunika3né s samopcčíta5ová technika umožňuje dekmcentrá•
**
**
clu celých velkých akupín pracujteich, umo!ĎuJ^ 1m tle! napr. pracovat

d^oma, a to sa ludaky o"fela priamiveJšíeh p^oclmienok ne! pri práci v
aú.stredených kolekt:ívoch.
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V rovnakou zijsle .:lu L.e.:: g:i..;.,oa:ie v.Á..1.zuje, že dnes už aj
u nt.s prestávajú v stupovat ďo poreJia .a.-jloaeračné výhody priamych fo^ie-1 urhnniz.1cie. ’L...3.Ú.IJXÍ o torr; pí.ie takto; "V rosledroj c,:,be sa za
čínaj ’i pre-ik.izovat tendenci e opačné, teda n.Le6o g'{O aglomeračná nevýho
dy, negatívne u3i:::ky, ktoré treba brat uo úvahy pri ciel!?vedo'tlom plánova
ní rozvoja sic<?ln;(!h s,ysté;;:ov, te;;D pri ;.,l0novano:u riadeni 11rb3niztc1e"
/51/. Čo sa prej(;;,vuje., n"p i dkla;;., ::., j nG. to-n, že 1'prev6.dzi.;ové náklady vel
kého mests r.;etú v prepočte na jecmitbo obyvatelů velmi progresívne pri
nnrastaj J:: ej vel Los ti sí(;.elr.t:.c ut v::ril. Jiže z hlaéiska prevádzky lr!€sta
sú. v?.čšis útv.,ry daleko rr;u.nej efektivne ” /ta tiežl.
y tol!!u "'tále visc
prist up:.ij e aj hl2di sko z('o-5 vé-o t::.. v:^n.n{bc pro='tre-:: 1.s., ::lo c:isko nurra.rizác 1e výhod a nevýhod bývania a :íitic; vo vačšO';l meste cpr('.'°ti menfie:riu 51
predmestiu a pod. !lascv,ý útek luO:í z velkých .ciiest jE: vo vysoko-czvlnutjch priemyselných krajinách dnes už dost váeotiecn;ýro treridon.
Kvalita tí vna změna teda n::1stáv;i v tom, ie tento d ezurbanizačný proces
-ako jeden z velmi doleži tých faktorov zlspšovania životniho prostredia /

- a teda aj ekologickej rovncvúhy vobec - sa v tomto zmysle stlva z pros

tých protestných akcií ludí, z ich zbožného ekol o_sického žel-nia u! aj
ekonomickou a technologickou nevyhnutnoetou, iba v tskoejto polohe m,
však reál.nu šnncu ne to, le nezo:t^ne v polohe člsto ut^pic^eh predstáv.
n.ovnako to pL3 tí ú.J pre:: os t.atné základné proces;«', prebiehnj úc e v
rrirr;ci tlf:. VLetky uvedení príklady :.u ORVi;ic jednoznačne dokazujú, 3e tu
nejde o nejaké .:::pekulatívne tendencie, které by Sd :n..".;11 začet prejavo
val už niekeúy v bližšie neurčenej budúcnosti /ako je tonu e onou -ekolo
gickou revol xiou-, Ku k tcrej dospeli naši id 10I ogovia/. •!:'s.opak, pozoru
jeme ich už dnes, už ter.:.z s nimi musíme !9átst. Tieto tendencie nie stí
9
teda len .tkjin::11 možný;n l:ludale aktuálnym, už po!obiacim výc ho:::i9!r.:>m n:lstipuj úCej ekolopicko-techniokej revol ú.c:ie.

64

Odkezy

1/
2/
j/
41

65

Ff<CJi.,OV I.I. Perspektívy človeka, Bratlele.va 1984
Spoločnost a tivotné prostrelle1 Bratislava 197C
A..UB-0-.i:Li E.A., h:arol .iw.rx a globálne problémy, rové ál cvc :i/F,A.
CKR0V3K1 J., Ctrvtstoletí nez^inárodod och^my přírody, Památky
o příroda f/8J

3/ čodr::::..;PťfK L., I:kclo.;ickt etiks v :r:razi, t.'ové slovo 2/fl.4
6/ CrJrTT71.:lK L., Vztz.h tpol cčnostl a priročy v podmienkach ro%v1nutej
soclalletlckej spoločnosti, Nové slevo 12/04,Príloha
7/ HUBÍK S., PseudoYri tik.a krízy, ové sl :;ve 6/04
8/ i:Sf J., 31o bál.ne problémy v buržoéz:r..ych koncepci ách poatlrodutriLne
aPawodi' -!-onc-;i2 .......... vascptu 1 /'"""t
S/ '!U11KOVOVÁ T., .:UAKIN B., Spáluf.rlc..: a.::.jín RVIJl-' v -.::bl;;;;cti o:;!:ďar1y
o
cie
v tn o
i
acno.nický časopis 5/84
10/ The ?uture cf Society, j,loskow 197,
11/ !JINíÍČ V., V^oda, vodfčka, • vÓdv^/hori slovo' 2/84 .
1::/
i.r., Čelovek isprav^,1J&J;t planeta; Moskva' 1964
l}/ il>aBAČEV I.I., Žliot zítra ňebo" ^^uonie, b-aba 1978
/povodné .ruské- vyddsnie i'iioskva 1975/ •
14/ =eskoslovenská ekologická:.katastrofa; OP.r; Vleden, 22.5.1984 19,50:
15/ ?:aša krajina• bude čoskaró* :ieo^byfttelní.-'-1,er S^PIE^& 12/B)/c1 tore
, u.i podla . ěa. prorelcladu. 'f 150.^0(X)-.«loY"-2l64
16/ Le Mond e ; 7.l.'. 1984 :: ?_._ľg;,
'--.

j

e

........ ...,....

-;jk

íi

w

-h

t-1rortre_

& ,

t ragodi.

á/.^m.lS!n

na 10.
r,v^is5,"' Pr2ydá 25.4.1,934
18/ Rozbor ekologické sítuaes
ifeti l/84, Prílcha o
stavu živo^tního proatf'ení y aeakosloYenam
19/ ZUí!CAL R. 1 Jak ei l!emé do vlaatní kapsy.- Výb!r z ča. č tenáfeké
.
:
samoobsl^uhy , 1994 s^zízdatC
20/
lnvestlění vf.a tayt.f.-iiiotnl-prč,8tffed! a ÚZemn!ní
.
novými! _ Investiční 'tjatavha 77e5
21/ ZATKALfr Km RUŽ-ov"IČ }í^ • f.ozvo: vodního hospodárstva v SSR,
Z1votné proetrečie Z/34
2:/ SL:REK J., Macošský vztah k zdroju živote, kra^vila 12.4.1984
2,1 DAVID S., Životná prostrediet: ^t.ll!ICll1 Feb^:-uár 198}, účel.tlač.
-;-4/ R^t.J>ČENKO I. 1
podz^m;čhvod; hYOtn4 proatredie 2/84
Z, I' S^^^ M. • X: 20 TÝrc,a ta5iiQ®m^ mtlh; V78oká Ta ^7 2/84
?6/ ?:ysJ.t dá!dt U nút/ Teemie'.ka^vtay16/64'

111 freJev

aeskofovm^.ka

p1,

X. •

27/ L’>OÁn K., Ňldrn nodo;titok ylahJ'í'®óri alovo 17/84

:'

ía{. Vod, čo Jej

,

211 tlarx K. X.pitil I., &aha li;, •_ •_
}01'K.ADLE0 V.; • ri&n..sta nebo
;L1ai, U84

»./

BI^LAX Y., Pevn^ na

5?/ SOif.4

•^tran^

a e^^^Yedl.1vo^t1,

Prayd.a iS.6.1984

-

a.,

O^^lu.1' globální problémy lj-= .vo? Technická práce '.?/&

'' I f!"RA3INA. J • 1 Socialistická id< ologia a s ccialistický s cos ob
:!ivota, Pr3vda 19.5.1984
}4/ Správa CSTK, Fr&vda 18.7.1934
35/ uILIN iZ.r., Ekologická .kultura. iJ cest.úoh ve.-oucícL z. 8Lcl o;ické
krize, in: :^o?iolo.:,ie n§st,
bydlení, --12/34
)6/ šlLIN K.I., hodnotové aspekty budouci ekologické revoluce, t"t$.mtiež
57/ Ií.\LOJ:Z2\ P., K pr-oble::mtice hodnocení vlivu investic n:.i životni
prostředí, Vystavbi. a architektura )/64
33/ Ekologický rnocel tvorby životního prostředí, Veda a technika
v zahraničí lU/84
3S/ kynkLIChÝ V.t životní prostředí c kulturní rozvoj !:.p:-lečriosti,

.
H.:i::IOS

Ěivotní prostředí 3/84

L. • strategické ciel e VTf., A cvé sl ovo 33/84
4 0/
41/ Ekonomicky - ekologicky, úvoňnik, .Pravda 1.S.19C4
42/ HA^JEK B., • Aktuálne problémy ochrany t'aur.,y CS3R, P:lri&tky - pr:!ro1a
3/84
4,/ VAVftA O., P.ešen! ekclogiclcych otázek ve epotřebnic prOmyslu,
P'lénované hospodářství- 7/84
44/ PAČES '1'., Geochemie okyseioY^tf !ivotního prostředí, Geolosiclcy
_ p^^kum 6/84

, . •:

J., -Význau _prt.i:Ryalov$ch odpadů jako druhot:iých suro^^ovfch
:
zdrojů; Su,tietika 5/84 ■
v odpade, Nové slovo }2/64
46/ OKÁLIOVÁ
47/ U.immovl M.. Sioteehnclógia prijatá Co rodiny "ellných technológií^,
Tecmické noviny ll/84
4R/ Pospoaárske noviny 44/a,
49/ bratisl. pa VDÁ,.22.11.1983
5^ Qrorth and ^ansfo^naatlori . of the :.ioo^m Ci ty, StockhclQ 1979
51/ KJ..SALICKY V., Předpoklady a désleiky urbanizace, iioapodářská noviny
. ••
46/a3
52/ PäOLKCVIE P., St&rosilivoat o životné prost rečie v SSR,
Uroani ta :>/8445/ VRCK^&

s., !!rivny

66

X
Karel Pecka

Blamovaná civilizace

Když Xerxes prorazil Leonidasovou obranou The^opyl a tálA
s obrovskou přeyahou k Athénám, občané státu učťri.111 neuvěřitelná
rozhodnutí. Nepostavili se k předem prohrané bitvě, v níž by byli
poraženi a porobeni jako řada jiných svobo^hých obcí předtím, ale
opustili Athény, vydali bez boje posvátné město, své domovy, sva
tyně, chrámy, oltáře a hroby na pospas nepřátelím a uchýlili se
na lodě, aby pak v rozhodující námořní bitvě u ^dlaminy Peršany
porazili. Zachovali si tak existenci a historie Evropy, pravděpo
dobně 1 celého- světa, se neutvářela pod vlivem perské despocie,
nýbri fecké demokracieducha: a myšlení. Athánané mohli vděč 1t
za tento vl-voJ .1 edinému muži, skvělý feěnik Themistokles to byl,
ktf;!rý prosadn ono šílené rozhodnut!, — první pohled stejně bez
nadějné jako ob^rana mlsta.
V průběhu let na sklonku první třetiny 17. 3 tolet! vládl Al
brecht z Valdštejna nejmocnější armádou na evropském bojišti a při
nabídkách na spojení se švádským ^kancléřem Oxenstjernem a saským
Amimem mohl z:f'ormovat podobu stf-edoevropského prostoru (pfineS“menším) podle svých pf-edstav. Opakovaně odmitl tyto nabídky, v úno
ru 16}4 byl skolen partazánou setníka Deverouxe, rakouský aOPi se
zschoval pfi moci a Vestfálský mír určil osud Českých z^emi na dal
ší staletí. V tehdejší době platila astrologie za suverenní věc^ď
obor, Valdštejn byl jejím stoupencem a každé rozh^odnutí konsulto
val se svvým osobním astrologem Sením. ávšak ani historik takováho
formátu, jakým byl Pekař, nemohÍ vyvodit zivěry z této okolnosti;
pro historii našeho věku jsou rozhodující fakta a materiály.
Když Hitler sepsal Mein ^Kampf, vysloužil si pověat psychopa
ta a směšnáho kašpara. Po jmenování kancléřem během pouhých něko
lika let ukoval z cmotického Německa jed^iný strašný válečný stroj
'W'

a na sklonku r. 1941 ovládal většinu Evropý. Čela pancéřových jed
notek německá armády pronikla na dohled vě!:( Kremlu a Stalina Jen

s námD-hou jeho poradci přesvědčili, aji ne:..'pouštfl o:.:.kvu.
Dějiny jsou amqrálrú a iracionální, Jat: praví ""foris.,us. Lin.eklidňují a provokuji wysli tele, auy byly .i::j8.k.Ýfil zpLLsouern utřídě
ny, zmapovány. Jan Patočka ve sv.-; ch arilna aaích „ ňncířsných ese
jích p:í Je; Dějiny tvoří 3led udúlos ti. ;ie páetpoiláóaných, s nimiž
se nepoSitalo, a přece se staly.
V eseji "táají dějiny smysl?" uv6di: Ilovo^i se často o smyslu
určitých lidských záležitostí, smyslu života, lějip., rázných in
stitucí, o smyslu demokracie G.td,, aniž je pojen smyslu sám určen
a aniž se dčje pokus o takové určení - zřejmě p::,::: tože na jedné
straně so poci tuje potřeba takového pojmu, na druhá se sám pova
žuje za nosí EJamozřejmího. Potřeba pojmu tkví v tom, že tyto všec
ky vooi jsou problematická a ie je třeba vysvětlit je, protože
nás rťlznost možných vjkladó nenechává lhostejnými.
Patočka pokračuje: Věci nemají smysl samy prQ sebe, nýbrž
jejich smysl vyžaduje, aby někdo měl „ smysl'' pro nS; smysl není
tak původně ve Jsoucnu, ale v té otevřenosti, v tomto porozuměni
pro ně,••• teprve my to jsme, kJo Qá možnost uvést je ve vztah
k jejich vlastnímu smyslu, protože jsme tak, že náš vlastní !ivot
může pro nás sa:ny nabývat smyslu, Kdežto věcem tento vztah k nim
s^^rn není dán, "nemá pro nš smyal''^ Je-li tomu tak, nejsme to
potom my sami, kdo dává smysl věcew7 Není n1.š vztah k nim p:'es
vztah k sobž sa!!lýn "osmyaiováním nesmyslného?" ••• A dá-li se uká
zat, že ta to ziruZ;enos t je ziroveň zákláduím otevř'e:iío ae pro ce
lek svého života, prc svobodu své exist.e:ice, neznamená to tím ví
ce, že původ všeho smyslu, jeho nu..cvý bod^ je JI. nu.s a v naší
moci?
Patočka uvádí do vztshu pojem smyslu a }:.;oje:ii. oytí tak, že
mezi nimi je áale kosáhlá analogie a rcvn. 2.ž 1. :.iook./ rozdíl. Nu va
žuje ns Husserlovo dílo 11 .Krize evropských véd" se u.:1:::?',Ac4Ím na
matematizaci přírodních věd, která jbl:oito disciplina 1 jako vzor
pro každá zvědečtení Jest - nebo byla až donedJvna - jeánou z
bašt moderního nihilisrnu. Píše:
V matematick9 pfírodovědě příroda není to, co se samo od se
be ukazuje, není fenomén, nýbrž je předmětem :co:1strukce a experi
mentu, ktecy dává přírodu v rámci přísně vymezených anticipací,
jež nemohou jako takové být realizovány, ale umožňuji výpočet•

•••Zástupci vědeckého života se často rozhořčuji no.a "zneuiitím
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vědy- v dnešní době; ve skutečnosti věda, která ztratila vnitřn!
smysl, nemůže reklamovat něco, čeho se sama zbavila^^
Patočka potvrzuje a rozvíjí Husserlův poznatek, že krize věd
a eo ipso krize společenství nejen evropského, nýbrž celé dnešn!
Bílé civilizace má počátek v době Galileově. Pro zajímavost - jak
tuto skutečnost vidí básník:
Zeptáme-li se nepňedpojatě, jak nabyla věda své dnešní podo
by - což je samo o sobě důležité, ježto nás přece ovládá, a ani
analfabet před ní není bezpečný, nebot se učí soužití s nesčetný
mi věcmi zrozenýrai z učenosti - , dostaneme už jiný obraz. Podle
věrohodného podáni začalo to v šestnáctém století, ve věku nejsil
nějšího duševního pohnutí, tím, že se už lidé nadále nepokoušeli,
jak se to po dvě tisíciletí nábožensných a filosofických úvah dál.o
al doposud, proniknout dotjěaatí pi'írody, nýbrž že se způsobem,
jej! nelze nazvat jinak než povrc^^rn, spokojili zkoumáním jejího
povrchu. (R .Musil, )1už bez vlastností, kap. 72 )
Z téhož díla, kap. 83: Cesta dějin nen! tedy cestou kuleční
ková koule, která, když se odrazí, proběhni určitou drahou, nýbrl
podobá se cestě oblaků, podobá se cestě někoho, kdo bloumá ulice
mi, kdo je tady odveden stínem, tam kloučkem lidi nebo podivným
protětím domovních front, a nakonec se dostane na místo, která
ani nezná a které nebylo jeho cílem. V průběhu světových dějin
tkví, že se vždycdy jaksi zaběhnou.
Je nepochybné, že naše Bílá civilizace klesá dnes k samámu
dnu krize, kde se v určitém bodu dostaví nějaké řešení, předví
datelné ze současného dění pouze jako jedno z možnosti, vice ěi
méně pravděpodobné, avšak v podstatě ngprosto nejisté. Je možno
z dějin Bílé civilizace pozorovat, že se od počátku potýkala s
vlnami krizi, že jeji dnešní podobu farmovaly at už pozitivně
nebo negativně, nikdy však nebyla blíže ztroskotání než v právě
probibajícim stadiu. liaše národy, ležící v centru Evropy, zakou
šejí působení a prOběh krize centrálněji a jsou vystaveny inten
zivnějším tlakům něi některé jiné, to je také důvodem pro kak na
léhavá dotazování po naší historii^ naší souěasnoeti a budouc
nosti.

Po tisíciletém vývoji, po údobí ustavování se do pozdější
vrcholová podoby, nabyla Bílá civilizace vystoupením Krista urču
Jící ideové n&plně. Kř-estanství vyslovilo nově nejen zákonitosti
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vztahu ělověk - transcendence, ale též návrh na řešení otázek me
zilidských, sociálních, světských. Jakožto duchovní síla proniklo
křestanství záhy do všech společenských vrstev, včetně vládnou
cích, kde však bylo asimilováno v intencích mocenských zájmů. Průbělně se také začíná projevovat rozpor mezi vlastni filosofickou
podstatou křestanskjch čistých idejí a jejich pragmatickou aplika
cí. Tak jako byli hubeni stoupenci křestanství na počátku, nedošlo
ke změně ani po převzetí jejich praporu. Naopak pod ním bylo pro
sazováno ěífení víťy Karlem Velikým, Křížovými výpravami a dobý
vání zámořských kolonií - a to ohněm a mečem. Tato tragická di
chotomie je zjevná a nepochybně ovlivnila celý další vývoj’.
V tom směru rovněž přispěla svým dílem 1 církev, jakmile se
institucionalizovala, od počátku velmi dbala poměru k mocens^kým
světským s11'1n s patrným úsilím na ně působit, ne-li pfimo je fíd1t. Vzróstající napětí mezi dvojím pojetím uskutečňování Božího.
království na zemi zrodilo refomismus, jeho! závěrečnou fází’byla Tficetiletá válka, určující až na další ^hranice mezi protestan
ty a katolíky, včetně politického rozdělení Evropy a samozřejmě
také a důsledky v zámořských koloniích.
Tento bodový nástin je nezbytný pro pochopení dnešního stavu
Bílé civilizace, jak chce být předložen. Frekvence vnitmích roz
poru v jejím vývoji neohrozila do jisté doby stoupající rost její
moc, po mohutných otf-esech nantala další kulminace a zdálo se,
že její perspektivy jsou nevyčerpatelná. V prOběhu 18. a hlavně
19. století prakticky ovládala všectny kontinenty a stala se f-ídící silou pro celý svět. V pfekotném letu za tímto cílem byly
peužity všec^hny po ruce jsoucí a efektivní prostředky bez ohledu
na pozdější následky, s nimiž se ostatně v optimistickém a narcistním nadšení ani nepočítalo: násilí vojenské i ekonomické, moc
a přímočarý rozum, to vše poaporované výboji vědy a techniky.
Zdá se však, jako kdyby lapsus byl zakódován už v záro5ečných
genech vzmáhající se civilizace, ve schématu Abel - Kain,na něml
se v prOběhu tisíciletí nič' nezměnilo. Simplicistní myšlení trvalo
od počátku, bylo přítomno prUběfně, a tak se jeYi, že Galilei jen
první zformuloval určitá dobová povědom!. Představa, že vše je spoě1tatelné, uchopitelné a vysvětlitelné lidským ratiem byla pi'-1tal11vější a pohodlnější než tíživý a zneklidňující vid světa s jeho
skrytost!, nepostižitelností, tajemstvím.
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Úvahy o současném stavu světa se často zabývají pfíčinami
krize, do ní! zabředl. Krize je pocitována obecně, rozdíl ve v-Jchodisku jejího osvětlen! se zpravidla liší podle ideologie, kte
rou autoři zastávají. A tak jeden typ takových spekulací vidí fešení v odstranění kapitalismu, vykořistování a nastolení sociální
rovnoati, Je zbytečné tento výrazový aparát ventilovat, na druhé
straně
hlasy o hrozbě ^^katury, uchování demokracie a rozši
řování prostoru svobody individuálni i společenská. Ale už sám
fakt rozštěpeni i jen do podobných dvou blokových hledisek svědčí
o celkové hloubce krize. Jejich nesmiřitelnost může být překonána
jedině tím, že jedno z nich zmizí. Nelze však předpokládat při součaanén stavu mocenských ambicí a disposici blokti, že se tak stane
dobrovolnouaWikací. Okolnosti naopak nasvědčují tomu, jako kdy
by bloky nad svými Aystány ztratily kontrolu, eyetámy pracují samoovladatelni & samy ze sebe určují běh dění. Apely na rozum jsou
p:,výtce platoriické, dnešní svět se řídí vlastními, zákony jakési
pokleslé racionalhlity, myšlením neschopným překročit ^^nice utilitarismu. Jestliže tedy tyto faktory dovedly svět do situace, v n!I
se dnes nachází, neni naděje na nějaký radikální obrat k zácháhraně,
logicky lze očekávat jen pokračování po této zhoubné cestě. Do
mněnky, která akcentují politické rozpolcení Bílé civilizace na
Západ a Východ a vycházejí z kombinací možnosti jejichá^^reergence, neberou v potaz společné_rysy a sDolečné projeýY::Stávajíc!
krize. Připomíná to počítání nudliček v polévce, a ne c jakou po
lévku vlastně jde. Je však třeba chápat dnešek jako!to celistvost,
která spíše předstíráním určitých rozdílů maskuje podstatu :f'at'1ní skutečnosti^
•••jenomže katastrofa se už udála
a lidé ji teprve uskutečňují^^ (Vl. Holan, Potom.)
Bilá civilizace - jakožto organismmus - patrně nemo.že uniknout
zákonu, kterému podléhá i každý strom, to jest zrození^ rčstu,
vrcholu, úpadku a smrti. Mnoho příznaků pák nasvědčuje, že dnešní
etaY krize Je pFesmrtnou fází, těžko jen určit časově nakolik
a ja^ým Zpdsobem vzdálenou zániku. Obecné povědomí to takto
ně! nkléhávě pocituje, věda a technika v tom směru pracují na plné
obri^dy.
Jak vdbec získaly věda a technika obrovskou a hrozivou moc,
jak to, !e z původního služebného nástroje vyrostl tento moloch?

rov
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Zavedením a uznanim experimentu nabyla věda netušené zbra
ně. Využila ji podle takovéhoto schématu: Vědecké je pouze to, co
lze ověřit experimentem. Svobodnou duši člověka nelze experimen
tálně dokázat, je tedy třeba chovat se tak, jako kdyby nebyla. Není-li duše, člověk je jen jistým druhem mechanismu, něco jako vk
nebo komplikovaný stroj. Stroj nepotřebuje svobodu.
Na tomto pozadí s interakcí vládnoucích a ovládaných se ode
hrály novodobé dějiny. Zvěčňování člověka vytvářelo ovšem některi
potíže. Clověk jako oduševnělá bytost, vědem, si své mravní výluč
nosti, je vzhledem ke svému stavu k transcendenci nositelem ne
jen odpovědností, ale dokonce povinnosti. On ví, že život není
proskakování po zelené louce, že vedle sladkého mu bude snášet
i trpké a vedle příjemného i odporné. A dalo mnoho úsilí, aby se
těchto těžkostí vzdal. Zde opět přispěchala věda a její větrný fi
mulus technika, aby zaplatila každou špetku postoupená svobody,
tu něja^fa zpohodlněním materiálnim, tu útéehou: Žiješ pfece, člo
věče, lépe a bohatěji, další pokrok je za dveřmi, užívej dne a ne
mysli na smrt, ta je v nedohlednu a snad vUbee není.
A člověk tu nabídku v podstatě přijal, přistoupil na ten ne
uvěřitelný podvod a spokojil se svobodou na víkend. Tímto zpdaobem a pod patronací util1^ffistick4 racionality vznikl typ člo
věka Bílé civilizace bez ohledu na kontinenty, hranice, politic
ké systámy a mocenské bloky. Je to univerzální jedinec hromadící
věci, tim neštastnější, čím víc jich má, možná v horší mentální
situaci než primitivní sběrač. Ztratil úetu k výšinám, tim ztra
til sebeúctu a tudíž nepožívá óctyj ani od nejbližších, své feny,
dětí, natož okolí. Je odsouzen k samotě, tedy egoista, lhostejný
k volání souseda o pomoc, hlavně, že on sám má mír. Nemiluje ni
koho a nikým není milován.
Vlastnosti, které si tento jedinec osvojil, promítá do šir
šího společenství, jeho požadavky ovlivňují vládnoucí vrstvy,
která nakonec at chtějí či ne, musí zajištovat vzájemnou koexis
tenci a pro zachování rovnováhy musí vycházet sobectví ovláda
ných do jistá míry vstfíe. Díky tomuto kupčení zmítají se mal, 1
velké státy v křečích stejných chorob, jen hůře či lápe tajených.
Pf-itom všichni vespolek pfedstíraj! pevné zdraví a optimismus.
At u! probíhala historie Bílá civilizace rOz^nlml peripeti
emi, vždy byla kultura, jako ostatně u všech velkých civilizací
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nejen výraiov:,r:a prostřeúkea, ale i výkonem, kt^r$ ospravedlňoYal
její trvún!. V to'lil smyslu rlatila architektura vld7 za vizitku
érovnS lrultury. Její vývoj v druhli polcv1n4 r&šeho století mohl
uplatňovat o"'Uuvu v ul.elov6 potfebž povdlečné o'bno-yy. Jenle úče
lovost s typizace pfetrvaly a Btaly ze neodayaliteln!JI inskem
úpsdku archi tektuey. ^»stolení l)r'atťffho útihlu a potlačování kf-ivky
0:.ru.2entu o to:n vypovídá jednoanaěně.
;.. tsk vlJeehuy ko:iineuty zaplavují sériová ro..!1noá dolíky se mériovjlíi. 7.ahródkami. :.rC.dná sídliště !3 be tonový.il.1 kotci hrom.idnjch
králíkáren obkličují a teJnž Faf!ž Jako ^^bu a prosuk.QJÍ nezadr
ží telnš nejen do provin:io'lálních sěat, <>.le 1 na vesnici. Archi tektu?"e •• tak dala do sluleb tendence zwěónění llovlka a pokud se
kde vo světě za posle&i! dvt deaetllet! vyak7tl r.nimořátol archi
tektonický výkona platí ap:!ěe Jr..ko V,Jimka. 3ylo by oatatnl zaJ!ruv4 posorovat, Jak by •• v,pofiáa&la á úkole:1 poa l.l!YÍ t KarlštieJn
za poubych sedra let. V poaledni!b lldob:! $" Jen 3poradlzky obJevi
mimot'-ácm, dílo J&k ve výtvamáa wiW, tr.t.k v litera túře. ^?hd!Jtavi tels civilIzaČQÍ kul.turJ' s" 3^hla televize, potowchle mrkaJíct
akfet propagandy a mscipul.aee, rysí vmetek v4dotecbn1k,J do lidské
ho so^^^sí.
Karel Čspek odlišil inteligenci do tf-í stupňů: chytrost, rozt.n1 a moudrosti .:.:,;ějiny ukazuj! !e Uílá civilizace nepostrádala
:.oudrost v dull!cb, srdcich a myllerkdch vynikajících Jedinou,
v praktlckám uskutečňování akwll$ch Idejí si vt&k počínala v!by
sp!Ae chytrácky nel 1 Jen rozwmnf. Nesplnila sr^ záiazek 'IO.či
planet4rnimu spol^enstv!, nestala se prán proklamoYao, odpov6dnosti, natož povinnosti. !'3edokiizsla prosadit tuk proatý, ale součaaná neJtižš! úkol milovat bližního jako sebe sam.a, aby mohl ru.Gtat pokoj l1-dr.a dobt-4 vťil.e. sísto láalcy oastollla meč, ;!sto po
koje ?:>oJ, krov a násilí. !ifli!:onec pak poaled:ú %ouf&lé pokusy o
rovnoat v chle'bu doapěly k hlis4.ní nánulviatl Jako návodu k Scho
disku. A tak na dneln.!a rozhran! d!Jin atoJ:! naho, tra^pn.4, 'ulamo
vaná. 3eapaa1la sylt, uvrhla ho naopak do .atav11, kd7 •• rýsují
jen dyl katastrotdlní ?aoinosti z4n1ku, bua Yyhlazen! válkou, nebo
morem otr-'wenlla vzduchu.
Beaducbl kclotoě v/roby vro Yjrobu saplavu.Je apolečnoat dal4!m1 plecboyjml a plaatUcovjmi vócal, kter4
akutučnosti nikdo
nezbytni nepotfebuJi. K t4 nadYjroai Juntu J^ zapotřebí atoupají-
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cího množství aurcvin a ener&i^, &íakávan4 drancováním pf!rody. To
to koi"1atn1oká zacházení pfírodAl ovlem Jednou pfeatane trplt, ješ
tě nikdy v dějinách ae nev.vsk.YUo babraršt§jš:! epolelenatví nel B!1á civilizace. N"eosv,dč1la 0e, p!-1roda tud!A nemá dOvod ji zaehovávnt. l’l'eato^jodle statistik připadá dnes na hlavu tři ata pade
sát kilo^raců výbuňnán, neaabynw viichnl a Země oi vyvolí Jináho
adept& pro dal:l:! pokus. Ci vili zace • vanikaly a mrákalj'y - tu J^nu
surt Jsme všichni dlužni Bona.
Ano, žijeme v dějinách na úvJr, veákeré lidatvo i Jemen k&Wj
z nás. Utč.šovút se Yírou v nilJuký samospaíaitelni lidsiCJ rozum Je
aebešllen!, kdyt Jeno neaoota teěnoa t Jen nrj-chl.uje sesuv k propas
ti, roudroat vymizela a nikdo se jí ui ani neodvažuje dovol4vat.
ro neJhori! Je Jiatd, prav! stará přfaloví. Nezaujatá zkušenost st.v!
pře4
zrak toliko Jedno^^čně neb.atá vytlat.ěin!.
přece sb/vll nadlje. Po:skituJe Ji právi Iraclonallta dlJ1n
prostl'edniotv!a háiť aa-akuAenoa\11 t!E, ce .1^
aa-arak^. llaše jediná šance je te!y doután! v zdzrak, o Jeho!'podob! a proje
vu nemáine prozatím neJzenší pf-edatavu. noz^bodnut! kstaetro!'1ck4
je v ns!ieh rukách, ono apáan, vlak lel,í miso ni.
31jemf! na úvěr, v silokflvkách obrovak$cn moc!, roapro^trných nad nául, kolem nás, i v ná^ aamýeh. Cbl,chol1t se útlchou,
!e Je dnes llvot pl'ece Jen sneaiteln'Ji! ne! nikdy p!edtía a,v1s! n::.. rela.t1v1 U níhledu. -i v opo^tautí nebe:apeaenatn, I^ ten
óvěr mUle b$'t kdykoliv vypowlzen. 0.ipov5dnf!mu Jedinci nezbJ'vá nel
být a tímto vědomím. A lit tak, Jako kdyby mil zítra &emř!t.

^tak'
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Milan Šimečka
Jiná civilizace?

Článek -líilana Kunčery Tra6edie střední Evropy v The New York
"\evievi z :G. dubna jsem četl začátkem léta.

Četl Jsem jej s uznáním

za inteligenci, se kterou j9 mpsán, s potěšením, že ještě neumr-el
zájom o naši nároani story a taká s povážlivým nesouhlasem na něko
lika místech. Nebyl bych se však k článku nsi vrátil a posilňoval z,-

rnšmo svůj nesouhlas, kbyby nebylo Lva Kopeleva, kterého si cenim
ťr>o uv{š:.ivos t a nenápadnou moudrost. Ve velké reoortáži Pavla :Cohouti:l c volební kampani našeho staronováho evropského poslance

j::;em tctiž našel zmínku o tom, jak na jakési konferenci Kopelev pro
sil i.:ilam-:. Nunčeru, iby nevylučoval Rusko z Evropy. :Jvedom.i1 jsem 31,
že i jácbych asi přednesl takovou žádost, i když k tomu nem4m jiné
než rozumové důvody, po tak velkých zkouškách, kterým bylavysta-

vena slovanská vzájemnost.
Sama tragedie střední Evropy je u Kundery vylíčena ovšem pt.lso-

bi v; • :(undern provedl amerického čtenáře velkolepým památníkem stře

doevropské duchovní tradice, opřené o vJechna jména, která už od

::undery znárne, t. j. Freud a Mahler, Bartok a Jaiiáč ek, ’dusil a Broch,

7ídfk3. a :-Iašek, áonbrovicz, I4ilosz, Palacký, Déry atd. Ukázal, že

kul tumf život nesnadně vy:nezi telné střeiní Evropy byl nesmirně
plojný a že j9 ho škoda. V každém případě vysvětlil Američanům hez

ky, že duohcvni přínos národó střední Evropy, "obětí a outsiderů

d.šjin'', je ve sv6rn v:;znar:iu pro Evropu nesrovnatelný s dne3ní poli
tickou zakfiknutostí tohoto prosinru• :::;avíc oživil svój článek pří

během filozofa, kterému tajná policie sebrala tlsíaistrinkové dilo,

6odal několik větných formulací, které přímo vybízej:! 'k tomu, aby
oy1?> opakovány ::: hypotetické otázky položil stejně provokativně Jiko
kGysi;k:lyž nás nutil, 3.bychom se trápili otázkou, zda stálo za to

křísit v devat€nsct4m století českj jazyk a literaturu. Co takového
však udělal s Ruskem, když i Kopelev se cítil být dotčen?

Pcářizuji se a používám pojem Rusko tak jako Kundera. Nemám ho

vtak rád
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ji: dlouho se mu vyhýbám, i když je to výroz krátký a

pohodlnj, nespotřebuje se na něj tolik úderů do stroje jako na So-

vG:ský svaz. Husko je c.nes už pojem ideologicky zřetelně zabarvený,
v;;dyt víi:;.e, co všechno zkresluje. Nejhorší je, bezděky zamlčuje exis

tenci všech jiných národů Sovětského svazu a svádí k tomu, že že mťmáme Estonce a Armány pfes Puškina a Dostojevskáho.

2/

Není asi úplně tér vybrat z Kunderova článku jen ruský aspekt.
čtu větu, kterou se Kunaera už přeaem ohrazuje: "But Rus.sis 1sn*"t
my subject a já nechci zabřednout do jeho obrovských složitostí,
s nimiž nejsem nijak speciálně obeznámen." Jenže, jak rnluvit o střed
ní Evropě a nemluvit o Rusku? Není trageůie střední Evropy dána těs
ností sousedstvi se Sovětským svazem, bratrshým objetím, ve kterém
se těžko popadá dech? Kundera o tom nenechává nikoho na pochybách,
že podle jeho názoru teprve po politických ptevratech poválečné doby
skončila pří slušnost střední Evropy k Znpadu: "•••země stándní Evro
py cítí, ie změna v jejich osudu, která nastala po roce 1945 nebyla
pouze politickou katastrofou: bjl to také útok na jejich civilizaci."
V souYislosti s líčením zániku stř'edoevropské duchovní tradice je to
to tvrzeni ponekud nepřesné. Kundera sugeruje Američanům myčlenku, že
začátek konce střední Evropy je spojen se vstupem Ruska do tohoto pro
storu • . Sdílím s Kunderou obdiv ke středoevropské duchovní t:raCici.
Vždy mě dojímá, když se o někom, koho ja'8m dosud považoval za typictóho muže Západu, dozvím, že se narodil někde v Haliči nebo na Moravě a
že jeho prarodiče se spolu s mými prarodiči stěhovali s místa na místo
v tem podivném žalá!1 národů, kterým bylo právě Rakousko-Uhersko.
Souhlasím s tím, že právě promíšenost, ve které tu národy žily, propletenost vlivů, jazyků a tradic vytvořila hodnoty první evropské ve
likosti. Souhlasím s tím, že tato staré tradice byla přervána a že
dnešní politické režimy v tomto prostoru ji záměrně potlačuji. Nemělo
by se však smlčovat, že nq zsčátku konce středoevropské tradice nest,io Ru8ko. Jistá slušnost politických a kulturních poměrů, které trva
la u národů střední Evropy více rnáně až do roku 1$37 bylQ vyrvána z ko
řenU Hitlerem. Především z šílených činů nacistů vyplynulo, že se ná
rody střední Evropy staly obětmi a outsidery dějin. Byl to přece nacis
mus, který dokonale umlčel * židovského génia", který byl inteorální sou
částí s tř-edoevropského duchovního rozvoje. Tragedie střední Evropy se
~
v
začala odvíjet bez vlivu východního prvku, anebo aspoň bez podstatného
ruského podílu, nádor, který zahubil to, co tu předtím zbylo, vyrostl
na západoevropských dfjinách a živil se z odpadků západoevropských
šlenkových vynálezt. Taková byla skutečná dějinná posloupnost, jen zby
tečky staré střední Evropy dodýchuly v ruském náruči. Všichni si však
pamatujeme, že se do n8ho uchýlily samy, aspoň duchovní inklinaci podm:!n3nou zápsdnim dějinným zklamáním a utopickými nadějemi. Naděje se
však setkaly se sovětskými mocenskými ambicemi a z toho pak vyplynulo
všechno ostatní.
Ve střední Evropě lijeme s dějinnou ^^uvenkou. Zijeme s věd^mim,
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že naše neštam, poloha nSL hranici dvou civilizací nás předem zaavuJe zodpovědnosti za tvar národního osudu. t bychom d[lali co dělali,
stejnl si nspomMeme, kdy! jsme už jednou v ruské s.f6ře. Je příjemn4
č!st, !e nás 1 Kundera zbs.vuJe před světem vší viny. "•••když Rusov,
okupovali Oeskoslovensko, udělali vJechao možná, aby zaiCili Čeakou
kulturu. Zkása měla trojí smysli za prvé zničila atřeďisb opozice;
za d^ruh4 podkp^ála identitu národa, aby mohl bjt snadněji pohlcen
ruekou civilizací; za třet! násilně ukončila moderní éru, 6ru, v ní!
kultura jeltě usilovala o tvorbu vyšších hodnot."
Nechci tvrdit; že tato věts je pro Kunderův článek typická, nicmén! svědčí o tendenci připsat ruskámu prvku démonický vliv. Události
nejsou al tak vzdlilen4, abycho:n si nepamatovali, že s českou kulturou,
která se néa zdála, být v šedesátých letech v tak slibném rozběhu, nesatočlll Rueové, ale našinci, stř-ejoevropané původem 1 vý:hovou. Ne
dělám si ládné iluze o váze instrukcí a rad, které přicházejí z 1mp^riaD.nťho centra, abych poulil termínu
Konráda, viděl jeem vlak
na vlaetní oči, jak obecnou tezi o "očistě kul tury" naplnili flvota
a vzácnou činorodostí naši kol egovti z kul tury, školství a vady. Bia^ftta
ducha nesla na sobě nesmazetelnou pečet domáciho původu, byla prosyce
na nsěiml domácími vuněmi, závistí, nadějí na lepší místo, tuňenía
Odměny, strachem, zbabělostí, rychlým rozpadem solidarity atd. a ti
11dé, kteří v poaledníeh patnicti letech tolik znesnadnili !ivot
pfátelťml a mně, ktefí Jsme se snatlll zachránit něco "z autority
myolíc:!ho, pochybujícího Jedince^, Uuvili všlcmi česky nebo slovenatJ,
mnoh4 z nich jsem dokonce •znal, tvářili se předtím jako kamar4d1. M4m^ s Kunderou společnou pamSt a neměl by tedy svádět vfechno ns rus
kou el^lllzacl. Měl by AmeričanOm spíše říci, že kdyby se nedejbole
stalo a pfišli k nim Raaov4, aby se ne^bálí jich, ale sp!ae sv$cb
wlaetních lidi. Střední Evropa ^.není tak zajimavá evou ruskou clvlllzae:!, ale spíše tím, Jak rozdílně se v ní zař-ídily národy wstaveny
stejnámu J"U&kému vlivu. Ve stené hustotě rad a instrukci žijí, co
by kamenem dohodil, Madafl ve slušnosti, kulturní toleranci a duchov
ní roemanitostl, která al n'psdně navwzuje na stf-edoevropskou tradici.
Nftluvl ani o tom, b. ani po všech bohrich se neděje v Polsku vše
podle Kunderova modelu rusk4 civillsace.
Ku11dera zvedl starou SollenicynoYU otázku po vztahu Ruska a kcnunlsmu a odpověděl na ni Jinak. Kdy! se pt4, zda" je kcr.nu.'lismua negac:!
rualc4 hlitorie nebo Jej!m naplnlním", odpov:íd4, le "je oboj!m, tek
negací /napMkla4 JJ religiosity/ Jako! 1 napln!n!m lMpln§nťa jejich
centralistic^fch tendenol a 1m.per1áln!ch antV." Př-1 tom dodává, I^
• tl'^doaYropak4 nár^od)' poeitujť mnoh^ allnijl druhy eapekt. Nad tímto

1'^

4

druhem otázek se dá samozřejmě diskutovat do nekonečna. Diskuse se
vleče ^k a! k Petrovi Velikámu, ke sporúm mezi slavj’anofily a z'1padníky, ke kulturnímu dualizmu takřka ve všech středoevropských
tradicích. Pro Solženicyna je komunismus zlovestným importem ze Zá
padu, proKm1ďeru je to systám natolik rusifikovaný, ntolik přetvo
řen ruským prostředím, že je už naprosto cizí zápační tradici a západnimu. myšlení, že je to už jen jakási ruská civilizace. Kundera
uí{kdil rozšířenou západní představu, že komunismus je nepochopi
telná ruská- nemoc. O to, jak a nakolik by komunismus poruštěn, lze
vést 1 akademický spor, o tomto tématu bylo napsáno dost a dost knih.
Jalšse však nemohu ubránit pocitu, že v představě komunismu
jako ruská civilizace je naruby obrácena primi tivní ideologie mých
denních novin. Rekl bych, že tato "kniha zap^mění" Je trochu nemrav
ná. Komunismus jako doktrina byl vypěstovám
Západě, vyspekalován
v Německu, vycvičen v bojovnosti ve francouzských revolucích, uložen
do regálu v Knihovni Britskáho musea. Jako bývalý čtenář Leninových
Spiad si putuji, jak mi Lenin připadal, neruský, jeho ideologický akcent
pocMial z .Pařilě, Lond^ýna a Curychu. Zapomínat na to všechno mf
připadli stejná nemraavné jako porodlt díti, dát ho na vychování do
cizinY a potom se ho zi'emout; kdyi se nechová tak, jak by mělo, kdyl
miůví cizí řeěí a- nen:! mll dobl'ě rózumSt.
NeiiiěÍo b/ se 1tá zapomínat na ťo, !e velká část evropských intelektu'1d sleaovalo ruskou t^^áio^rmaci západoevropského dědictví
s uadšemím a neivářit se dnea tak, Jako by bylo od začátku jasná, !e
ruský experiment je bezmadějný. Kdyby někdo sestavil antologii z pro
jevů oddanostf k sovětak4mu Rusku, kte^rými h.ýf-111 evropští intelek
tuál ové třeba ve třícátjch. letech; mi.adá generace by se aivila. Ne
pochybně by se Sověti sami postarali o obrat v nazírání na svou roli
v Evropě, taktem však ziistávi, že pokud jde o vnitřni tuhost režimu
a jeho uzavřenost, není Rusko horši než v oněch třicátých letech. Rus
ko není horší/ je jen silnější á v tom je celý problém. Tím víc by
měl rozmm radit k tomu, aby nebylo vylučováno z Evropy a z evropsk4
eiViliZace. í kdybych ae věak' scaii.1 &e'bevíc, nemohu n,sledujíc:!m
vi§tám Z Kunderovn‘ člhnkd rozumět jinak:: ••na vých^odní hranici Zá
padu -rlce neť kdekoliv jinde — se neh!edí na Rusko jako na jednu
• evropských mocností ale jako na osobitouimivilizaci, jinou civi

na

lizaci.. • toiniitní ruská: clTilizace Je radikální negací moderní
ho Západu, Západu, ktert vzešel pf-ed čtyňld stoletími na úsvitu mo
derní 4eyi éry zaloien4 na auttritě myslícího a pochybuj:íc!ho jedin
ce a umlleck4 tvorby, kteri vyjadřovala jeho jedinečnos<t.^
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Kdybych byl nus, a třeba i Rus v emigraci jako Kopelev, nabyl
bych z toho jen smutný, určitě bych se i ur3zil. Jestliže je ;:{u3ko
Jinou civilizací, znamená to asi, že je vše marnó, pl-=ttí pcik povzdech
•z dob d4vno před kamnniamem - Východ a Západ se nikdy nezblíži. Roz
dílné civilizace nemohou jinak než sa zaľidit na obranu a t1j tady,
na východní hranici Západu a západní hr,anici Východu, se musí:w.e smí
řit s tím, ža budeme nadále •poslušně hrát úlohu obětí a outsiderů
dějin.
Svropa’ je dnes nepochybně ve vélmi špatném stavu, tr::;.geJie střed
ní Evropy nebyla ostatně jedinou evropskou tragedií. Evrop.1 vyráběla
tragedie hromadně a má pfed sebou ještě tu konečnou, jest:i to půjde
tak dál. Oddělování Ruska od Evropy, o kdyby ňlo jen o oddělov^rí kul
turní a duchovní, evropská vyhlídky nezlepšuje. Sblížení liuska a Zá
padu jakýmikoliv kroky uvolnění je pro Evropu sebezóchovný akt a v
to:n smyslil je nadřazeno intelektuálni hle o nejlepší argumenty do dis
kuse, zaa je Rusko součástí Evropy anebo zda už představuje jinou ci
v
vilizaci. Znám nazpamět mnoho argumentů z obou soudků, avšak právě
proto, že žiju na hranici mezi Východem a Západem, svobodn5 se rozho
dujú užívat hlavně t0ch argumenta., které nevylučují Rusko z Evropy a
neproblubují přikop. 'laková svobodné rozhodnut:í pro myšle^nku, že Rus
ko nepřelsravnje jinou civilizaci, je nanic taká užitečně, protože
předpokládá nezaujatě zkoumat procesy, které v ruské transformaci zápačoevropského dědictví probíhají a hledat malé naděje kter6 ji pro
svitají. Samozřejmě je obtížné u takového rozhodnuti setrvat, když mě
státní televize denně zvtklává a bezděky dává za pravdu Kunderovi. V
takovém ptipadě si vezmu nějaký obyčejný sovětský román, které 6e u
•*
/
nis ted překládají a čtu si. K; čemu se má člověk uchýlít, když ne
ke knihám
’Cunderovo nazírání na středoevropský prostor se sice dobře čte,
v
ale skličuje špatnými možnostmi, které otevírá. Irueričanfui zvlf.št bych
nenamlouval, že Východ je radikální negací Západu, někteří ci to bez
tak :nyslí, tak jako si to bezpochyby mysl:! i něktef-í Rusové 1' Ji to

asi nadějnější utvrzovat evropskou tradici .Ruska než jeho tradici izo
lacionistickou, kterou jsme s Kunderou oba ještě zažili. Západ mUže
bez rozporu s fakty přijmout myšlenku, že transformsc! komunismu se

Eusko přibližilo k Evropě víc než čím jižným a že se protrpělo jejnou
možností dJln, na kterous!4pad připravoval a jíž byl shodou okolnos
tí u] etř-en. Ja.1{0 myslící a pochybující Jedinec, žijící na západní ^hra

nici '/ýchoda, bych lád jen dodal, že všechno, co s1 Bvropaně za tím
nadrobili, vzešlo z jejich vlastních hlav a že ani ze nějaké pfíšt:!
nadrobení z nás nikdo vinu nesmyje.
Záií 1984
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Petr Kabeš: Příspěvek pro 14. Mezinárodni bienále poezie
pořádwié ve dnech 30.8 - 3.9.1984 v Liege /Belgie/,
na téme. "Poezie roku 2000".

Drazí básníci,
bohužel oprávněně jsem předpokládal, že .iř^ady ra& vlasti mi neu

možní vyhovět Vašemu milému pozváni. Bylo by to poprvé po roce
1953, tečy po šestnácti letech, kdy oych opustil hranice Česko

slovenska.
Stej^v čas chybí století, poezii, připddně i náa. do pomyslného

ale přitažlivlho mezníku, k němuž se "o:dou. upírat Vaše rozpravy.
Již tato pouhá číselná shoda let a11ěrovala J1oji pomyslnou účast

na j^nání do silových polí asociací a úvah, které se nakonec
zaštítily verši. Zde jsou:

A nežij e!:ie snad v jakési Reálii,

zemi zdrobnělých hrůz, zaváti mlčením?

Ze zavřených úst zní stín nesmírného řevu,

propast přimrzá pevně k rtrun: ano, tak •
klid živých rašíme neslyšeným voláním
voláním - koho? Řve z nás tma hrobu,
jména, jež nejsou hlasem zaměnitelným:

V zúžených hrdlech jméria zatratila hlas,
osvobodivý křik, jenž bez naděje burcoval.

Hrob v hlsvách tkví a cizími rty libá
rty fivých, jimiž nebudeme nazítří,

mrtvi snad napůl, do úst z úst dýcrmjice^
s předatavou, že mfi!e ještě roztát mlčení;
nebot Bůh v nás žádat musí počet na nás,

strach ze strachu nemá právo přehluSiti jej.

2

Promiňte mi prosím, že jako prostfedek komunikace na bienále
poezie jsem zvolil právě verše. Nebot jestlile mám obavy o osudy
básniků všude tam, kde totalitní moc - a jen zdánli7ě paradoxně
v
právě ona a bohužel poze ona - doceňuje sílu svébytného slova,
nemám obavy o životnost a životaschopnost poezie. Od začátku tři
cátých let dodnes - myslím ted na Evropu - trvalý válečný stav,
který si svět zvykl nazývat mírem, zdá se, poezii samé nikterak
neuškodil.

Jinak se jevi pohled na percepci veršú. Ezra Pound viděl v poezii
"činnost nezbytnou pro dobrý chod společnosti, protože je záštitou,
hygienou a lékem jazyp,^. Tady ee jil zřejmě shodneme - bez ohledu
na nepřenosnf zkušenosti 11 teratur, které mají básníq zakazované
i básníky, ktefť zakazují sebe^ jak je diagnostikoval autor českých
samizdatových verěů. - na nedostatečnosti poezie tváfí v tvář oni
•explozi sdělovacích technik". Taká vyhlídky poezie ve srovnání
s chladnými médii chrlídími informace oslnivě prostoduché se zdají
být pochmurnější. Ponecháme stranou úvahy o možném srovnání kroku
/některá experimentální poetiky dokonce a často i zdafile obecný
trend předjímaly/o
Podstatnější mi totiž připadá jiný aspekt. Tfebaže zbaven! lluz!
o mesianismu poezie, jen e lítost! a naštěstí nedokonala loučíme se
s představou vzájemné korespondence mezi básníkem a světem celist
vým, jednoduše řečeno a prožíváním stile ještě této civilizace,
této kultury. V tomto smyslu se odvažuji mluvit o generečních vlnách
nastupujících od třicStých let do konce let šedesátých jako
o generaci jediní, generaci poslední.

Nepochybuji o tom, že jsme svědky nevyhnutelnáho konce jěda4
civilizace, a. to konce organickáho, nikoli nezbytně katastrofického.
Poezie dnes i za patnáct let naplnt avdj úděl, pokud zUstane tím,
čím v naší
tuř'e vždy byla: oslovením. Oslovením je modlitba,
vzývání 1 zníikání. Tak, závět - tedy ohládnutí, vyrovnání a odkas je oslovením. Nacházím dílčí věty takcvé společné závěti ve veriích
Georgise Seferise, Octavia. Paze, Czestawa MiÍosze. stejně jako ve ver
ších máho ruského vrstevníka Josifa Brodskáhc nebo Seskáho Ivana
Wernische. A jedna z poezií tohoto rodokmenu mě vedla ke skr^ml
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ilustraci mé př-edetavy o možném zvýraznění kontinuity, o oslovení
ozvěny.
Verše citované v úvodu jsou toilž pouhou variací, ba dokonce snad
parafrází diktovanóu časem. .Předlohou byly verše napsaná ve Francii
roku 1942, kdy mně byl fotva rok. Jejich autor Pierre E^^uel je
později zařadil do sbírky nazvané Svoboda vede naše kroky:

A nežijeme snad v jakési Kimméril,

obrovská ze:ni hrůz, zaváti mlčením?
Z otevřených úet zní fev nesmírného stínu,

rty pevně přimrzly k propasti: ano, tak
klid mrtvých rušíme s^vým němým voláním

vol^tfm - ke Komu? Rveme jen do tmy hrobu,
že není jmen, Jež Jdou za Jménem jediným:
V zúženám hrdle Hlas však udusil to Jméno,

osvobodiV, kfik; který by bačoval.'

Hlava tkví ve hrobě a našimi rty líbá
rty mrtvých, jimi! my budeme nazítfí,
doposud žijeme, svůj dech však zastíráme
ze strachu, fe by Jím roztálo mlčeníj

nebot BOh by byl sto žádat snad na nás počet

a z Něho máme strach více ne! ze strachu.

Děkuji básníkovi, děkuji vm11.

/Pozn^^: verše P.E. jsou
citoy^dy • překladu
dr. JindřiclB Pokornáhe/

\

Sergej Machonin
O

padání

Jablka padají Ještě nezralá. SPírám padanča^fdo košíku
a napadá mě "Gallia ^omnis divisa est in partes tres, . qua^rum
unan incolunt Belgae, aliam Aquitanl.• .", ví Bdh, proč
zrovna tohle u těch Jablek. Ale představ11 jsem si jak by
la Gallia rozdělena in partes tres, jak tam fungovala do
mácí správa a v každé tá části trochu jiná, jak tam vládla
místní moc, jak si obyvatelstvo za dlouhá aesetlletí zvyklo
na. tu vládu a na to tungová.ní, jak se tam lidá pod svou sprá
vou c:!tili ve svám a doma, měli svá zvyky; tradice, sv4 zá
bavy, svůj zpósob obživy, svůj humor, svllj vkus, svou kuchy
ni e obl:!benými jídly, sv4 čáry obzora, sv, sady, svou Yýiku
nebe s evá zvláštní trQvy a koření..
Fotom pfitáhl Caesar. Lidá si za svůj jeden !ivot
museli začít zvykat na Jinou vládu a moc, na jinou admini
strativu, na jiné zpdsoby, která nebyly Jejich, a jak si na
to všechno nakonec zvykli, naučili se zacházet s tou
novou mocí a pomalu, tak Jako malení u nás v zahrádce,
vysouvat a posouvat pod zemí odnože své přirozenosti,
které pomalu prorfístaly oktrojovan, struktury a naučily ee
je trpět jako kameny uložené v cestě hmatající podnože, obchézet, brát na vědomí, nevšímat si jich, vyhnout se jim a pře
stat je vnioat víc nei bylo nezbytně nutné.

Žili nakonec zase po svés a načemo po1 tou cizotou
a jak odcházely generace a přicházely nové, zvykaly si 1
na cizotu jako na přirozenost. Stesk, nesouhlas, odpor a
revoltu u! měli jen zakódovanou v krvi, v takáních těla a
mozku a pomalu o nich přestávali vědět. Rodili ee, žili,
plodili, pracovali a umírali pod Velkou Řiší Římskou a u!
dávno jim to nepřišlo.

Velká Říše Římaku byla nav!dy sobě 1 všem pokofeným
provinciim. Svět a fivot byl nemyslitelný jinak ne! jak
ho lidá v P.ímě 1 v provinciích žili pod vládami a císafi.
Války vzpoury, hrdinové, tragédie, proměny moci se jen
vzdáleně týkaly řemeainíka nebo rolníka, kterl abírral

jablka v zahrádce nebo choval kozy & dčla).l sýr, stavěl si
dOm a pil nějakou cmielovinu. Život šel dál, lid,? si zvyka
li na vLtchno.
Zanikla Ríše Rímská 1 jeji provincie. Co tenkrát vlúdlo
a rozhodovalo o životech, není. Nejsou žé.dné životy eni nic
jiného ž:2.vóho z těch č&sů. Struktury té divné moci se roz
padly v nic. O m-;'.\zovládách cisaf-0. 1 republik se dnes lidé
dovídají z televize jako o pohádkách, otrootvt z t3ch časů
chá;>eille jako globální pojem, abstraktum, z,a nímž si ne
představujeme konkrétního otroka, konkrétni podobu bezpráví,
.soukromá neštěstí. lievímenic o 99 procentech tragédií
svobodnjch duchů v Řimakáa i jinoch impériích, přestože ty
tragédie byly a zoarnily tisíce vzácných lidí•

Jsou nové Velké Ríše a nové provincie, nové světovlády
přesvědčené o své definitivnosti a nová otroctví, nová způ
soby pokořování a nová způsoby adaptace na cizí tělesa v
přirozeném společenství pokořených.

I to všechno zaniklle• Upadne, padne, zajde jako ta
jablka. Nezbude z toho nic. Ani z brutální a podl' rooai
ani z lhostejn$ch deru ani z- ušlecht11$ch a tragických
vzpour. Přeetanou platit vševládná definitivní pravidla
a zákony, rozpadnou ee v nic, nezbude stopa po-životech
zdrcující většiny eprsvedUivých. Přijdou další modely
u^wp'1:orských vševlád a rozpadnou se v nic se vším všudy.
Saamy i e těmi jim! vládly.
Nelze se držet ničeho. Všechno co právě uŇuje uás
život křičí o žulové pevnosti a vščná nepomíjivosti, ale
je p^djivá, vratké, dodýchává, už skoro není, proměňuje
se v prázdno za tisío let.

Lze se držet ,1enom Lízinčiny lehounké a chladivé ručky
na hcubách y lese nebo oelou cestu z hub do vsi. U kříZku, kde
se stalo dnes u! skoro před sto lety neštěstí - Jeden chlapec
zasaíh pfi ^aěce cestou ze šléoiy druhého kudličkou do srdce rozumuje, kdikolf ho míjíme, její tf!apOlletý rozoumek:
•A

ón

hQ píchl a

on

Ullzel'l"

•Nojo, ^umfel."
•A kde umzel, u toho Jelíita?^
"Ten
t^^rét Jeltl nebyl. Toho chlapečka odnesli a
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umřel v jedné chalupě."
"Já vím^ já jsem ta;;i byla.''

••ro .:ie, Lízičko, to bylo dávno, ještě jsi aeoyla na světě."
"Já vím, nebyla jsem nu světě, 8.le byla jse:.. tam. <. paní

doktorka t$11 byla. A doktozi. mžli bílý pláště • f jo.ký m-Jli

ty kluci oči? Jeden modlý, že, a j&ký ten dluhej?"

•Ten asi hnědý.h

''Nojo. Hnědý. len co ho pícn měl modly. ier. co U!o.zel
kratasy nebo trenkj-’?"

"Myslím, že kretasy."
"Nojo. A paní doktorka a ti doktozi ho dali v tý be:ině

do hrobečku, že?"

Držím se tá ručky a té Lízičky, jediného pevného, spo

lehlivého nepomíjivého bodu v dějinách, zatímco se V;3ecmo
kolen na plnnetě bortí v neslyšitelnám a dosud neviditelném

pádu jako Kolářovy zmuchlané katedrály.

Večer ve tmě slyším pacat jablka.

Srpen, 1984

LEGIONÁŘSKÉ BLUES

/III./

Zdeněk Urbánek

Jde o další část kepitoly nazv:in1 lij45. V č.:st1
pfedchozí Jsa po zamyšleném i dobr.očružnám apňcbu dospěl na Nxiinnou sohtizku, improvizovaně
svol&ncu v zJJmu pá :ráni po nezvjstnéa :iudolťovi, kd3Ž se pr-1hlái,11 muž jm-1:lem Jo-schim Joudlebs. Jrj ví o ,iudolťovi to nejdůleži t5Jě:! a má
tedy na achůiae hlavní slovo. Zprvu vluk mluví
pi'ev1.lžnA o nvýeh osuleah
přidr.-ulených otázkách.
M' aeatfeaice, lékafka, dóvodni ztrácí trp§11vo:it: radčJi půjde pckračcvat v hledání po nemoc
nicích. Nab!zťm jí v předeíni doprovod. i.Jdm!tá.
V'NCÍm •• do pokoje naslouchat.
;;ivšdek zatfai o mnoho nepokro!11. Prý by svou c::iobní l'-..!s-

to!"i! pl"!tomnl neobtě£ov&l. Je sama p eobě zanedustelnsi a po
chopi telnl budí v nikterých nevoli zvláit n?kterýu:i ryay • .-.le

brzy vyjde n&jevo,_Jak vjzna21ně se týká věci. ?l-imó.vá nerad,
!e ee kmotrovi ani otci novydařil.

To

ae rozumí, že mase! na

gysiáziua. Meai venkovskými zarytJmi anaiivcl z konviktu, za

která JkolnJ platila církev, tak!e byli povinni se o-vděčit,

a Jinak obklopen houfem protiml bystrých, z velká č.&stl ž1dovekýeb synlol z advokátských, 1,raf'?l:ých, vyaceo d="'ec1nických
51 jak/ch rodin neměl naději. Po přestupu na mff

šel 60

učení. Oviem do toho nejlepš!ho, jaká tenkrát bylo po ruce,
proto.11e kmotr nezahcřkl. Dá se to vyložit i t!lk, že rcu pýcha

!1dovzk4ho ar1Tlsty, který zsčal s "70š,em v dlani

&

domohl

s^ bohatství i poste.ven!, nedtvolila pi'ipustit, aby mu o':llíOonec k^zil namáhavá nabytou stavovskou čest a pr9st1Ž. Jak si
kd? z vá!enýeh vyoore. Hehráný oblibfnec se tA:1i a tal ::tutosá^ečnfkesn, tenkNt či:ts1 novýw 1 modníx. Gr1ď;:>ler ho dokon.ce

na torii základ5 vymot&l z vojny. :.;i1.sto fro.nty aprsvoval eteyry
a le,ur1ny veliteli a poCvellteló pražská poaádty. :o vlechao

oni oklikou dokázali. A ctěn;;1 1 pohrdaný koSeůník se etanl
1 po pf'evrntu. Nejep!š se Joho nosu znelíbil pach přiémoučlfho
el^J^ M' d!lenokd11 dvoře u r.:o1 benť. & Daňkú, k-<:le bo přistihl
pod jedmín s náklad-nťch monster t§ch dob. T&kový byl. Řekl
slovo kavt1.rt:nskámu

a

k&retnírou pfl:!tP.11 Barto§ovi n bylo to.

E!yl Jsem z novd s trnny upoutmi už od :a:!nk.v o dáv..-.JU
automeohanictv!. A pl'-i JUnl Bartoš ml několik slySi telnjch
sgvrtěnť , šeru Jídelny óalo znát, fe se i některá daláí netrpfl1vo:,t1 mlní v napjatou zvidavoet• .Klepy aai Jsou neJ-

tužším tmelem komunikací. if-eeto se ol&wl protest.
•NemO.!ete tak miUVit o na.šem příbuzném," řekla hezčí
a mladší z přítomnýoh :1'.C:olfov3cn oestez’• “Karetní kamarád to
ho
— ko!ešnílm. i’obo jak jste to řekl •
"Milostivá pan!, kavárna, karty a pfátelství s 't!rn podši
tým f.idec patřily k Bartošovi j!,ko voda ke květině. Jen co to
ho nechal a vrhl ee ne něco jinóho, byl samá ne:noo r. šp&tná
nAlada. Mebo toho nechal vinou nezocí a nálad. Kdo co v!, jak
je to e osudem...
'' e jak inoinuo'1'!:-’t, v tem ze vyznáte," z:i.stsl Be n.ťiďl
dost vlafně svf feny. ..Co tím myslíte, že 5e vrhl r:.a něOo jin6ho'r
"Zatí.li jen to, co jsem řekl."
Oticiál •• ul skoro zvedal k nijaká rázniJbí odpovědi, ale
!ena ho pohladila po Wbetl
a byl klid. Ůplnf ticho, protole se po zrychleinfch 4 i.ostfenjch větách odmlčel i svědek.
$chýlil hlavu a dlaněmi si dopf-edu shoul nbyl-1 §eťii v6 chmýří.
Zjevné ho bolelo, !o OP. dal vyšinout z Sloh.y• a hleósl &e na ni
znovu souetředlt. I mě mrzelo^ Ee rinvydr!el. V uvoau to mohl
bjt jeden z mimicky nsaclanl'j!ích zrozencd ni!li:! atf-eOní vrotvy.
Octnou-li se o něJ.i.kt4 poeohod! výš, w!n! prokdzat, fe Je pro nž
hračkou pa.!-it tam taky, a v_ýaledkei=i je beséílcy pc.íanóšmy ptotib
obfudnost!, procvičeně pokryteckjch in tonaoí i sbyJlení těch na
hoře. Nápodoba v!ak Osla č!m dál zřetelněji vžč.omt & f!liaila ae
do ní náznaková parodie pamětmicky de!cr:nující &d:.lnosti, r.ejnllšicb atl'-edostavovakjcb sklonů 1 bluhovjlnti shovivsvcsti ks.zatelakáho n,ypnotizl!ra vO.č 1 devš!-i vc:S. Zneuži t:! chvil e7 Snad i to.
J..le pri r.emofnos ti změní t fakt, k ts ey snt.1d. op!"3. vdu ul nastal,
vzdávala se tu, aspoň ;,oae mne, zcela příhodná poeta pohřeAovsndmu. Nezoytně zraňovals ty, jejich! způsob láakj v’dy byl nátov
Rudel.fo brd:'!1 t proti Rudolfovi. Zbýv9llil ctázkn, 't;da zrovna Dcudl o
ba je k t4 ironicky moralistní eskamcntá*i ten pravj. hle t& jen
zyy!ova.la napit!, proto!« 0 t:e mobl rozhodnout teprve \Shrn v$povAdl. Zm:!n!n,1 Bartoš byl a Rudol!'e?. ns čas znač dvojmo s;;Jn't,
bkle už ul mělo dojít na hlavní ouot)u, -1 tu úble:!nš zapIpalG
.i

hezk4 m.t1, mlrm 1 'oie a ev.ldok, m!3to aby ho to navic pránítilo
ve
dal a1 J1 ^.zi t a sestoupil k !1:!hn5vaná otftvi'enoati.
Ta J^ pf-i podivnoatech l1dsk$ch sluch(. a myslí mnoha mini ^1nn4 ntl neJrO.znf Ji! dNbl oki.ik. l kdyl Jsem vlak byl •• avídkem
neapokojen, mil 1 i.a •• sympatie. Zandil o rtvikou &kulc,noat.
Bezdiand výs-vy len cbytr,fcb 1 mdnl cbytrýc h, krčních 1 Jen Oo-

hl'-^,

jemnýob !.:tohem zp!'vu L""it i nc-v:í'.:!:1ou podobu • to..5í, aby si povšbsly^ u v:notévají se nás óo takzvaně pouhých chvil, slovo
vzejde ze slova, schůzka ZP. schůzky a život se stová skl3dboa
zaručeně pr-vrných i poslednfeh 1::íz.ek • .:... sto ztírodky uný^ou, stejn! Oaeto štaetnž či te:;r.ně dorůstají • kE' 1 futclf by Vhle vybo?!en! svčtrtovi nevyčetl. Já jen nn okruj a r.nvíc litoviil, o eo bude
obt:í!něj!! sestavit dopisovou studii, es13í z těch, jež jeem,
pot§šen zájmem, ol:>čae posílel brnjnskému profesoru L:láhovi. ^ťkal jseiu t(\mt2 .tebav.:on:v-a:c!mu oboru "l;crfl::ii :-sychoso.ciclo.gie,
kroo@ná v sout ech se,,e i .ro:: ii a hurc.re:-:,
toresrO:idenčn! pf-í tel,
p!'es vVl:ovj rozdil póze;"):! i p;'-ís.nt blízký, xi v tem r-eoránil.
Doudlebu J»em mu ui nesl !lt.l tlisni Jako pckus o potíšitelně na:!•-'lečný dovEtek k válcčnýa ::tl.íi:.r-oportrJtů.A & tu mé vyvedl & kon
ceptu tic, !e jej v3vedla z konceptu ona. hal§í z těch, je! po
drobují mu!& zkowikoo.i tím p!-.ťk!-ejsím, že tolik z nich 1 pl'i neodvan domýfilet či p!-edstíron1 podrotmoati J& nidáno větAí svo
bodou pNiktická mysli nef větAinn maskulirm!eh pinO světa. Ne
te by ta nťhlá oOpůrt.,yně zlcvft byla pravzorem 3amostatnost1,
ale stručný: zásahe.: Jec-ného r.l ásku toho r-01:metale do!lt.
• Pr,ť telí, po-= rStčujrlie, •• bekl ,jedr&oi-uký. "Zvu vás na dali:!
fe! do vinárny• je-:i co Je zs;s otevfou • alf ted to ztrstt^ ;.e1
tuš!te, jak.4. bude cesta daa6. ;- ke v \e:nu ei tu ani neemr zapá
lí t.
.. Ale mC!ež, .ť'av}e, Jestli op «vdu auoíS,* eli'tovni odpově
děla ponú cloinu.
Zjevni t1:n svldkovl poriohln na.lózt póvodní tóninu. Z-směi\il
dovedné hleť!éič)cy m provi.::i!ce
ae skromné modulovanou pýchou
konvertity prot.l&r il, žc cc ,jist6 C-oOy, jak ví ::-eetra bukové, je
úplnýll'; abstinentem !. • in.1 rudl. se v:,.nýbá t « : se tím véženýho pdne
Ci snsd t4č bratra nechce :ct';nout s rný’ ne s ::.Hi eejdc jínýi".
ti :"o jsem t onu Ô-.1,..
;:-olchlasnJ si 111.ovil F-2 vel a poh vel ce
na úctyhoóné mkř-:!řiov6 penCl :,vky nJ.t s- těn-5.
Čas aíjel & ?!.!dolt' nikde• ;:ornečně :ie- v511k
tl v .L,oudlebově
bf'eči. t. t je mu prolinuto, :.:le a.:ii:iěn-1..uu ki:áí:'etr*í-mu im^arádstv.í
yd§čí za setkání a tou 11uúcnou t:u.ai, a»1 <:.bř'aJllou a 30:!ci i nev&l'-ťcí a pHto:n, či právě pr-oto, at nepravděpodobni On.trskou.
•S uartobemY" skoro ;iosupně ae ;iozesoál et.r!lí Svasr.
XUkoll. Wyalel tin pa.na ®udol.ť6i. Álo Jakkoli mnoho vad :učl
pan ilartol, tó! on se v rozhoduJícť chvíli 03V!dě1l. Dokonce 1
riekonl, uyálí-11 ae, le pfíaluvon byl GŇbler. Ten au beaponnýný beU ?^dku - vlčyck;:, mu !'!kal takhle kr'tce - ty ai toho

i,

kluka vez;.e::: z:.: sluhu, za šcf{orQ, za co- chce§, jen se JS:1 pod
vehi ly už ne^W v'-let, ledu pod tvv,m, aa se ti zaa porow:há.
A pan s1.!ťiitel 2 ^ji tel .:^eal.1 tni ^b.ncel4I-e do týclne Jednal.
Jemu tak ve třiceti nastaly dloutld, krásn4, snad f.l! hěídnš povJšenó čaoy, kayi krom drobných prací v kanceláři a majordo:natv! při večíreích sec.al za volantem hiepnno suizy, pak hhotného mercedese a brby naštěstí té urozené belBická minervY.
Hotovi nový věk. !!'Ochu z vlaetenectv!, v!c rcoJná z jistá tísni
následovala škndovka. Ale i to byl vtzf 1-ehoučce bzučící oumiwnlttč ogm Šest nula. Co n&. tom, fe sl ho dofét°'i wal tre royslťi
ěi dvanéctiválcovjch tater dobirali. r když pnn stavitel asi
vMl, proč f-íká, fl.e si republika v něčem ř.1je cnd pomčrr, pokud
šlo o auta, s nikým se nemínil předhánět. Ale poradit sl dal.
"Talde 1 vy jste chodáku Bartollovl po1tohl k úpadku,^ opět
s^ jakoby • residuea ut!lené závisti ^dsil odv!kj státní úfedn!k
uprávná m.y!lenka, uklonil •• au Doudleb&• .\ai u tá účelem
byl naaaztn stavitel do domu, 1 kdyi ae ni žádné pfimé ani neptímé pokyny nepa-natuje. .ode tak oni to dělaj!, likr!ldkem. Nev.ť
oyšem, kiio VnUtil .oartošovi u sprá^c^ vily vizionáře Ylooda.
Jeh0 vidiny nebyly vesměs vyšňiho řódu, oči mu však : té či oni
p!-!čin)' planuly pof-ád. VNtil •• z plti let rakou.ekě vojny po du
chu i po těls ak rozhárraně vipr&hll, ie ho nic nemohlo uspokojit
Ze Yšebo nej;;.sn! konání povinnosti. Při to:u au'r.Ollaticky atnaboval,
eo vtdyclcy po vočírku zbylo v lahvích. k. sluflcy mu to čokonce
:4a.tty nosily do auteriántu, protože p&k byl dvu tf-i
v domě
od něho pokoj.
"Kam Jste ae nám to Jí&se rozběhl," čobrodušn! probodil m(:.J
soused. asi ut s^oro stejně upoutaný Jako j,.
btrperú li v t.e vysvitne. Kde byl'i í„no, u Uch f. t"!iul c,vjch rozj!mavfch dni a nocí. Píl, co po aobil zanechaly důle!ltěj!í osoby to
hoto světa, E-i opájel se navíc čí:l.s! oodobnjr z !'-!áe ducha. Četl

tai a z?átlcy séptey d1ecésn!ch sněmů Česko3lovensk4 církve od Je
jího celkem neaávného zaloi^d. A vejít k něau v tíiková dobi zrutmenalo s^trvr.t celé hodiny a naalouchet, jfi:ae p!'-e ab se sebou,
zda Jsoa k ií*an! víry příhodnlJá! vzor1 a opommi Cyril a Me
toděj se aYOu malost! moci nebo Has, haroický očištovatel vfkladu Píama, pff-1 tom neltastni nedl>aJící učen! o lsti Jel má lest
aoentcb překot. Prohr'1., a ay pri k ut^kmú • pape!enc1 chceae
kcne!ni mít církev po&it!^vrú • v!Umoa, t.akle apoJtm^ doJ!m.aň
pfltalllY' ^^in^tYť a obratnoatť ye Ylc^ch mool, aby naitala
nové jednota n4^roda Ye Yífe.
zaiňonl, !e Jim uk4že,

••
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těm Visžným zazob3ným evangelíkam, co je pravá vero^uka. Zbavili
s.e ho,ihle
je rád, že se tím zbavil Jich. Jmenovat odmítal.
Pr.o ml&dou duši, vždy v hloubi toužící po vyšším poučení, byl
neodolatelný. JeCnou v době mercedesa to tck trvalo do nedělního
rána. Aby nevzbudili panstvo, museli ty mylně koupené tmy němec- .
kého hro:nobiti dotlačit o tři vily dál, než mohl nastartovat, a
v devět se on, po otci věrný katolík1 stal i členem dejvického
sboru té Krumlovy ctrkve. SV\idce za návratu meditoval, fe půlí
srdce zradil biskupa Gorazda a jeho pravoslavnějši větev, po svá
rech z církve vyhnanou. Prý se pojedou pfihlásit 1 tam. On však
při vší čerstvě olivené lačnosti po společenství víry začal snad
i vinou obav z pána uvažovat stfYdměji a tři církve za jedno do
poledne mu byly mnoho. Kruml uspokojoval výčitky svědomí hlučnými
a nezdařilými pokusy notovat si Kdož jste boží bojovnici a všech
no dopjdlo dobfe, protože ee pán a slečna Leopolda zabavovali
u pozdní snídaně mnohem hlučnějšími charlestony, v týdnu koupe
nými s nejnovějším typem grramofonu.
hNebudu to už poslouchat^ hlesla mere lóise a chtěla.vstát.
Celý čas bylo tu a tam slyšet vzdálené výstřely. Do lidí7
Na oslavu? Nedalo se vědět. Ted zazněly dávky samopalu kdesi hned
za rohem. Jídelna s nábytkem 1 hosty b7l.-.:.1aaópoianí tle1l'přip^01dnek novějších časů archou ^duvy a svědek neodbytně pl'ita!livla
obnovitelem ašlého vzkvátajícího předpotopí. Oťiciálovu milou
ženu palba usadila. I tak jí starší sestra jemně přitiskla dlan
na rameno a zašeptala:
"Lidmko, klid. Stejně vás dam.O nepustím. Přespíte tsdy.
A s ním si to v pravou chvíli vyl'ídím, spolehni na mne.^
On se nedal rušit. A? Bartoš několikrát za těch let v sobotu
rázně či až nevrle přikázal jemu 1 slečně, že se zítra jede
k Salvátoru, eko:".'o stejně často na něj v neděli o půl de$áté mávl
z okna, at vrátí vůz do gará!e, takže o zbožnosti pana stavitele
i jeho dcery mohly vzniknout pochybnosti i bez charlestonO. ke en:ldani, ale do jisté doby žili aspoň ve shodě či.přímo ve vzájemném
zalíbení. Jak znmno, krásná paní Bartošová, též Leopolda - ne,
už ji nezastihl, ale mistr Nechleba, ač též hyl zjednán později,.
podle očitých svědkO. na portrátu v pánevě pracovně vystihl věr
něji ne! sama pravda - zeenula při porodu prvního dítěte, nemánA
krásné dcery, a tak bylo tfeba guve^rnantek. Mohla snad na léta
staělt Jedna, jen!e K^ruml za
bez nedopitkO. opájel mysl Ji^nak

a zkoušel navázat et3k 1 a těmi d^tómi, ^takie dyl Jeltl mlad,
a m114, snad snící o výhodněJě:!ch náabnahach, krátce po sobě
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z domu odešly. Někdo ze. nim musel stát, protože se k.U pfied pa
nem etavi telem sotva d<?set minut e. zůstal 1 po tan, co se vinou
strohosti a věku další guvernantky nevhodně ucházel o samu slačnu, tehdy osmnáctiletou. Bez rozloučeni se vytratil, až kdyl si
za nepřítomnosti panstva přivedl do vily jakousi zvenčí a chybě
ly pak dvě etuje stříbz-njch ptiborů. Asi svatební dar. Bartoš
ho stíhat nedal, jen se mu už nikdo nesměl o něm ^zmínit. Tolik
o úkludech proti panu staviteli.
MVšichni jste byli úkladnícl," řekl oficiál nlasem soudoe,
usilovně tlumícího rozhořčeni. "Nejde o Bartoše a mravy. O celou
republiku. Ted bude jinak, uvidíte.^
: Svldek odpověděl, že nepochybuje. Jen i jemu smysl pro spra
vedlnost velí soci dodat. I když Barto! byl křestan jaksi neúplný
a nota bene filosemitský, podvratné záměry na Jeho účet to zdalenevylučuje. Jim, jak se děje 1 j^^rn, nebyl vhod, kdo k nim
nepatřil rodem i vyznáním. Aspoň to tak slýchá. Jenže co Kruml?
On sám si ho cenil. Byl to při všech vadách člověk živý a podnět
ný, ale procí o povšimnutí, jak byl též od začátku do konce prdhledný. Ne, je až nemožné, aby se byl za účelem ztenčeni velkomajetku pana stavitele o čtyři tucty vidliček a nožů zrovna jeJ
namáhal vpr3.vit do vily nějaký dalě! Grubler. Tomu oni tikali
šcjte a vyznali ee líp. Krumla tam musel doporučit kdosi buhulibě
nevinný.
Paní domu nápadně rychle donesla svědkovi sklenici vody. Pl-1
té pfiležitosti si ho oavedla k oknu n cosi mu doet dlouho a ddrazně ěeptala.
S úklo^nami se Doudleba sunul zpět na své stanoviště dřív,
než skončil& • mno, dekuje za pohostinné občerstveni a vyhoví.
Vše zestruční, ale samo neštastné pozdni a tolik oDjasaující sdě
lení sestry Sukové ho nutí poprosit ji o prominutí, te se proti
jejímu přáni přece jen k té historii vrátí.
"Bratře Doudlebo, varuji vás.^
"Aničko, :iech ho," ohlécn se k neštastné paní domu jednoru
ký. "Jinak se to hlavni nedovíme nikdy.^
Svědek jako by ted byl opevněn čerstvě oživeným vzdorem pro

ti všamu, co ho kdy ponížilo či vedlo k myl^ným důvěrám. Je mu li^
to, že vzniká rozkol. Aie bývá tomu tak, kdykoliv se vyjevuje ten
obláček, malý jako dlaň a povčtřím aYěta snadno znit<^.m$, aspoň
sl.emek pravd7. Byl pf-i vší zvídavosti mladě hloupf, !e ho to n^ikdy
nraapadlo, kdji Kr^. mizel v suteřč^ku, Jen eo •• doaleohl, le
Bartoie opět navštíví Jeden vyYolenějl! nel dr^hy. To si nev^ymyslel
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on sám ani Kru..nl, ale vzdělaná a vesel, guvernanfia dokonce je
jich viry a podle vlastního přiznání jimi dohozen,. A skutečně
nezažil ve vile ani v kanceláři jemnější zákazníky, než byl léka:- Lukl a jeho mladý zet, již tehdy pri brilantni teolog Hro
mádka, zároveň tíhnouc:! k sociálmn, ale to se podle vnějšku ne
dalo poznat. 'Nechodili, nýbrž kráčeli, nezvyšovali hlaa arii se
hlučně nesmáli, natož aby se rozplakali, jak se to z obchodních
příčin tu a tam některému zákazníkovi stalo. Asi ani neměli proč.
Vzhledem ke svým profesím vlastnili cenných realit až překvapivě
mnoho, jak poznal, když je čas od času vozil s Bartošem po tom
roztroušeném pozemském království plném domů a parcel, a zjevně
o ně pečovali s chladnou i patřičnou důraznou rozv3hou. IJyní ro
zumí, že se při své rozpolcenosti mezi nejméně dva vyšši zájmy
nemohli je6notlivě obírat kdekým či dokonce trpět nablízku obtí!náho zélótu a pošetile pozdního uchazeče o studium teologie, jak
vyplývá i laskavé informace sestry Buková. Měli i potřebné styky,
aby se odpovědnosti za důvěfivce K^^la mohli zbavit jaksi bez
nrevní úhony. Jen neví, zda jim k jeho odložení do Bartošova pod
palubí bj!lo třeba práva toho ndbo!enství, které vyznávali. Věd!t
tehdy, co ví dnes, byl by K^^la v jeho nejpádněji rozjímavé ná
ladě donutil jít tam a vyfídit ei to e nimi z očí čo očí. 3tudeně
zdvořilou počestností věřicích a esem v rukávě - jak so, s promi
nutím, kčESí dočetl - si o to říkali.
Tentokrát jsem i díky zlomklml usobni zkušenosti chápal, proč
Doudleba opět vyměňuje předsevzatý part za výpad, neprostřeclkovaně vynášenj z trpce ponaučeného vědomí. ^tarěí z vyválenjch, kte
ří se nečekuně vynořili v jeho feči, byl u nás v pravěku rodim^ým
lékařem a sna i přítelem. Studený? Asi doet, ale nebylo to v něm
to hlavní, i kóyž jeho ucho na horečnatých zádech skutečně stu
dilo a navíc svými chloupky škvorovitě šimralo. Protivil se mi
z těch p:-ecitlivalých okamžiků 1 ničím, co tehdy unikalo pojmeno-

váni.Tím vf.c jsam se později br4n11, aby se prapocity neustálily
v tupou pfedpojatost. Ale ineiinkty asi nebyly tak úplně slei>'
či lživé. Patrně čímsi ve své spíš bonvivantská než zbožně uakrom
něné těleenosti vyjevoval tolik jiných a významnějších starostí
a pfitom až přehlíživěho sebeuspokojení, !e 1 desetilett kluk
tušil, jak odhad nemoci a text reoeptu čte u jakási odvěká, neosobm a všeobecné tabulky, zkameněle utkvělé v jeho paměti.
Předpokládaná nemoc rovná '! ten a ten dámo osvědč^eni lék. Na
pacienta zbylo poplác^áxú po tváfi a u.Jištěn!, !e pozítM bude
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chlapík. Bylo od mé paměti vůči doktoru . Luklovi nespravedlivé
že mi to ted vmetla do vědomi, ale jak sdělovala především pamčt
rodiny, v čase španělsk§ chřipky zemřel pod jeho péčí můj osmile
tý bratr, kdefto já, dvoulstý a stejně nakažený, zůstal naživu.
O zavinění, byt částečnám, nemůže být řeč. Chybi jakýkoli důkaz.
Jen na sebe některé povahy vinou takových shod okolností upozor
ňuji víc něž jiné. I tomu později poznaném Frantá.lovi jistě
úmřelo pod rukama mnoho děti, ale po jaká skromně a skrytě velko
lepé pozornosti právč k tomu a tomu určitému tvorovi.lliiěl nesrov
natelně drsnější způsoby něž dobročinně nábožný a sebedbalý Lukl,
jenže za drsností operovala práv*: tak nesrovnatelně dů.vtipnjši
účast, nutící nad každým jednotlivým tvorem k revizím a zmantm
postupů. I když ve svých přích o životy, vždy tak tíhnoucí viset
na vlásku, neztytni prohrával 1 on, samy pře z něho vyzařovaly.
Zlidštoval svět, kudy chodil. Ten jeho protěJěek patrně ze všeho
nejv:(c chtěl svět zprotestantizovat a indiv1d'!,1aiiti mu mnlkalj
mezi daleko dosahujícími prsty • Vyhlášenf neznaboh Frantál, nako
nec přátelsky ctěný a povolávaný 1 vyzna"Bčf té i oné viry jáko
sine qut1 nonl Tekovým jeho vzýv^^m jsem ovšem kfi vdil jeho stej
ně energicky pozomným a přitom věřícím kolegům. Ale to na sebe
volají náboženství, jsou-11 z nich především s^ronicky světské
instituce. Jeden papef, katelický, proteetantslcy, Jakýkoli, toho
zdemoluje víc, než může napravit celý svět Ježíšových věrn._ých.
"a! země Z'istane pozemská a trvá na svém proti nebesům." Asi to
nebylo řečeno pro lékaře či za ně, ale co mohou vyznávat jiného,
mizí-li jim ještě pořid ze země děti 1 dospělí z příčin tak ne
probádaných, že se dá jen vzdychnout nebe si je vzalo. Z těch po
myšlení se mi tím víc zastesklo po Rudolfovi, po té dobrodéjně
v
rozutrácené opoře pozematanství, a přál jsem jeho roztříštěnému,
zpřeházenému a přitom čím dál věrnějšímu zrcadlu Doudlebovi, aby
se vzpa::netoval a dokončil svou hru. F'o delěí o^hlce se zdál o, !e
se to podaří.
Olouvá ae. Koho on, původem pouhý automechanik, s;ní byt jen
zdánlivě napadat. Zvlášt jde-li o lidi tak vysoce vzdělaní a vá
žené. Nikly nezapomene na tu asketicky odmítavě pozvednutou dlan

toho mladičkáho a ul tak skromně llk,zněného dědice domovních JIUiljetkO a profesora vědy o hlasateli rozdavačetvt a chudoby Jako

ceaty ke spáee, kdykoli mu s příkazu pana stavitele nabídl cokoli
m,ni .košer nel kávu či ^ánerálku. Občas tváfí v tYář napoleonce
maličko zavá^Q, zy1,1i kd7ž jeho tc^án jakoby nevió^cmky ul z Jin'

upíjel, al-e nakonec vždy všděl, co se před neosvícenými sluší.
Vyučuje 1 extremurálně, .t'1n, jak se chová, říkala zmíněná guvernantka. Nebo i tím, jaký je? To neříkale a on sám se neoavažuje
soudu. Neví, jak jak je to v nitru čl9věka se vztahy mezi vírov, vě
dou o^ Kristu, velkým majetkem, .sociálním cítěním. či rovnou socia
lismem, eventuélně i neštasnou vlastí • Cb3bí mu k spravedlivému
odhaCu ze všeho nejvic zkušenost s majetkem. Tu má jen zvenčí,
ale když viděl ty občasná uboláky, zmořené či zlomené starostmi
v
o bohatství, štastně ho to uchrámilo od závisti. Je zvědav, o čem
ho i v takových otázkách poučí pan profesor Husovy fakulty, jen co
se skoro jistě vrátí ze svého amerického útočiště ke svým domůo
a věřícím... /..le přiznává, že ho přece jen víc zajímá osud majitele
vidin K^rumla.
"Rikám vám1 že ten člověk neměl zdravý rozum", skoro zoufale
si paní domu dlaněmi zakryla tváfi *;
:
OOstrčen jedním ^^oíen§jším ne!dr^^ta skončil v ústavu?
Ve vězen:!? Sebevraždou? iC-i1 to sest;a, p;os{ o odpo;ěa.
"Týrá nás jiná starosť, éoí to niéhápete?^,
Táž, jako tiži jej. ffi.'?dal K^rumla, ale marně. Stydí se, že
nehledal důsl eině. :?omC:že mu. s estra, aby hp někde mohl navštívit?
" "Jste stejně posedlý jako on. Řeknu bratru kazateli, aby si
s vámi promluvil," chtěla paní domu opět nabýt rovnováhy koesi
poblíž hlubin víry.
Ví bratr kazatel o K^rumlovi?
"Ví, protože mu opatřil místo voziče v nemocnici na Karlově
náměstí, a on••••
on?
".lni v padesáti n€byl tak vděčný a moudrý, aby chodil do
shrouáždcní místo do nějakých tajných sekt---- ''
K.Je ze pobláznil nebezpečně na rozdíl od našeho zwoudřelého
bezpeči ve vife tak poslušné, že neo^hlouvala ani zástupcum toho
zrozence pekla, jen nhychom tělesně přelili. Jak akončil?
"Jako š:ílenecl Řekl vrcbní sestře, že musí na pomoc biskupu
Gor-azdovi, a už ho nikdo nedokázsl Ódržet.^

Jen co po Heydrichově smrti začala střelba v Resslově ulici,

kde Gorazd ukryl atentátníky va svém kostele?
"Ještě ho někdo zahlédl, Jak se chce prodat kohlonem. Pak
už nikdy níkdoj" tiše se rozplakala paní domu.
Mladší eestrá Ji objalá a aměre::n k Doudlebovi hlesla:

"Jat^ nelidak/.•

Ten se schýlenou hlavou polohlasně uvažoval, že dědic vý
chodní věrouky, kdyei tak sr:jčité se světskou mocí, nakonec ta
juplně byl pevnějším křestanem než mnoho čistších vykladaču
Písma. Když už moc jen vraždila, navěky a pádn3 élal dohodl
d jej imu inístodrži tel i sbohem. tíkrze pomoc bližnim, za hnumym
ke zdi. ti Kruml asi uyl jediný vně toho náhle ztiženlho hlouóku,
kdo se k němu v nejhorší hcdině přihlásil. Lip snad tnk než vUbec !-:.e, upíše-li se kdo věrnozti či víře. ;,tercedi::,s ho možná odvesl, kC;;1 i už ho tehdy, dlouho před tulením konce jednoho světa,
to těch míst nedovezl.
Archa ztuhla v iTiuzeélni síĎku 3 ukáz.kE:.ru1 lidí ze z2po;rcnut<hc o;šobí) kdy ještě smrt ělcviílm budila poctivý žal a otázku
pc smyslu živeta i zániku. iUčení mohl rozetnout jen Jednoruký
Pavel, krom rázné a štědře přesčasově páče o 9lrotky zvučn, óaryt,mis ta, kterého
jsem kdyai
ve
shromáždění
či--•.o^. ■pohřbech
potěšeně
• ■
.
.
■ —
.
' . , .
1 '
slýchal zpi yat Dvofákovu svltákyněinóc tonálnf2te:nzi "'^J;mraq_Roepodin
je ::núj pastýř. Ve shodě s pozemětahskou vervou hlasu 1 přednesu
měl s vírou problémy, obě".)s vyjadřován:; s jakýmsi oportunistickým
humorem, aby se přítomní věřící oklikou smíchu □ohli vyhnout pohorčení. A z v^ky o válku dřiv se Có.v?mě znal se smrti a s jejim seku16i-rn:!m pťekonáním 1 nepřekonáním. Řsk:1 DoudJ.pbovi•
"húip do ko:nce ;:.ivct!'l z čeho se ospravedl:!ovst. Vá::i přítel
ii::.m přidal. '? č e:ho nás obviníte za Puc:olfa?n
Tři jiné pŤ>ež.1 v2i exenrltře v 9 l'Še tim VJ'burcoval z pokorné
ho zún.iutku• Nespokojeny a znepokojeny jeho výrokem se napřímily,
jako by sahaly po osvědčené záchr9.nné brzd? svich počestných se
bejistot, a snad už mGl;y n,:;. jazyku protost. Ale prévě tahle .;,.tmos.f:;rická změna zjpvn: pomohla pozdně ::>ef or.ni.lčnícu il.*efis -:.ovi,
r:.i by c>e po svém vzpSt.iT1&. tow;;l i on.
Tán 2udúlf a obvinění? ro se vylučuje. 2. pfece na tom la;::k.s.vtn Cotéizu :.:-iěco je. Gyl-li to skutečné on, koho spstř-il na onom
osudném místě, jak ještě bl í!e určí, svým, nriblým ode hodem obvinil
tak VElký součet 11dalcych nelidskostí a neúprosných shod okolnos

tí, že :3e, smí-li tak ř'íci, rovná aspoň jednomu hnutí prstu v rea11s3ci eventuálních Ooži:ch zámlrů se av-atem a 1iastveJ1. Pr.oč
prévl taky on 1lyl zasdžen... Snad zu to, že :iechodil cost^am Páně.
J:do nán je však vyznačuje a které z těch mnohn jsou :iejaprávnjš!T
A nebylo při tom laslrnvěji nepovýšeného člověka v0č1 hlo.gdalenám
světa a vúbec vOči tvor^ máně vyspělým. Jde-li 9 jednotliYá pozerr.skfu vědomí, P3n Rudolf' s1 patrně všechno o^vinovémí odbyl
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už dřiv & to tím, ie v rozporu s počestnou praxi tolika jiných
obvinovatelen nebyl.

Pi'-i pomyšlen! n'.? jeho minulost v tom bylo

už jakási bezbmn.."lé véebratrstvi,

podle některých prý i lhostej

né i';i lehkovážní a p!-itom. do hloubi duse seriosní. Livné slovo,
jde-li o pana lucolfa, nemá však v t§tc chvíli po :-,’i.;e lepší a
pV'tomnj-'rn cstatně není cizí. Ale aby au pak i v tom hlavním moh

li v?řit, mi'3Í dřív doložit,

že po jistý čas,

zblízka. .Jakousi prehistorii toho vzácného se

znal !)s.na Puaolfa

t':-'-ií byly ".ivacátiny slečny Leopol G.Y.
ř.ost,

bohužel nedlouhý,

3povy1:aných v:::'tocht: :m:la

-:le nekde nabrala i soucit a smysl. pro humor,

,hl< by ne,

ta~-.l-t2 .n<: yř.ni:: d ty námluvy popleteného dornovníi-r.;.,

podle obecných

jačte po letech Jemu do očí s okouzlujícím.

soudů urážející,

átuvem. na z vale první opravdovou poctou, které se ji kčy de stal o,
i když věděla,
ve,il rviCnér

že Kruml

takové pocty rozdával na potkáni.

Pfi

půvabu v podtstě hodná slečna. Jenže p2tk jejích

uam.kyť ubylo.
Dl oiih1 zvonění

-rovlzené oušením. sotva se tak mohl hlásit

c vsxup 3u'.Jo1f. Se sr.1:itkem. nadšje jsme se přErnto vnrnali co pčeo-

síne. Jen svědek trpělivě a se své3enou hl .

"'Cí::t?.

zůstal aa svj.;n

Pani dcr:!u otevřela.

'' ??ir tad y je

ta 03lt.i va," se snaž i vi rtznou autori tou a

s pr„3ž3!Cý::::i a Alkami a žirkarni aamohlSsek .:-e-d chlapec s pw.^,:::ou,
jemuž. ,'v r-elov.’káho il!u:::duru splihle ;,l'-eb;'v2.lo v ramenou i v p:ioeo
11

?i1 o3"iv!j, asi jste se zbláznila» Až vá:l se:::; nčrnóo hodí granát

__ všpchny vts

h Jde ta si otě:Sova t,

že ne brlníme Ob(:an$tvo.

zatím v hospoda v Hie;šráku zakopala tlupa bláznu s kulo

t nám. se

r.eterr. 2. .neví rne,

" -.no,

bije,

.. a k na n:.

ano, děrujeme,

., t áh:131 e s i za t o'.:'l.idaí,

nez vás posthl -

h-ed to uděláme,“ chtělo ho paní óomu

pohladit po tváhl.
".3p:!š kdyby bylo pivo a kus chleb;.," docela mirnu odstiičil

j€ji ruku.
Spěšné dostal

obo,1:!.

l'o první až zázračnč. Kůs se tu t:--1 ik

let ,o smrti ^na inženýre vzila ta zkáza lidstve?
"tt žije Stalin!”

zvedl chlapec láhev,

upil a se zbytkem

„•■•oběhl po schodech.

?o stažení rclet jsrr.e zkiainaně- optt u.sejli přej Doudlebu.

Věděl, fe bnde nít co dělat, clby obacvil pozomost, a byl i
bystrý, takže se do toho nevrhl hlava nehlava.
ěe.

Kde byl? ,. no,

:..'...ač&l sk:-o:::m: a ti-

u čoč9sn6ho konce úsměvů slečny LeopolCy.

Tolik
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celebrit a přidruženě i eventuálnich nápadníků se nikdy dřiv ani
později do vily nevměstnalo jako v ten předvečer dvacátln Barto
šova pokladu. Lékař a teoloe sice poslali místo sebe nenápadité
bonboniéry, ale církev sspoň do půlnoci zastupoval farář Čapek
od Salvátora. Jinak přišlo plno ministrů, členů správních rad,
lahůdkář Boháček, sém Nechleba i profesoři a docenti z klinik
a houf bohémsky nevázaných či snaží vě ucti vých architektů v Bar
tošově občasném žoldu. Hodinku poseděl na rokokové židličce
v koutě 1 Grubler, už tehCy nahrbený ve svá pěkné hubené výšce.
A musel ovšem mit aspoň v něčem na.vrch. Jen co odevzdal jednu ky
tici oslávenkyni, s druhou stoupal, opožděná následován ji i je
jím tatínkem, o p3tro výš k portrétu předešlé Leopcldy. l ona mě
la výročí. Je pravda, že tctéž pak udělali i další, na pohled méně
otesaní z účastníku, příkladně Boháček, obs ministři, jeden
agrárník, drulzy soodem, a znám.ý skandalista zpomezi mladých inže
nýrů. Ale Grubler byl první. Bartoš slzel, jonie to večírek ještě
ani nezačal. Konec nebyl ještě ani ve čtyři ráno. Ifový donovnik
Živnůstek,, propagátor pohřbu žehe::. a na:tčsti marný usilovač o
zřízení věelína, odvacel na zahradě zrak od. pomíchaných dvojic
a p?!sahal, že zítra dá výpověd. Přečkal ještš i jiná veselí v do
mě, než z vyšší moci výpověd stihla všechny. wm.louvá se za
tak pozdní, ale k hostím patřily ov;e:i: i dá.-;,,y, nákteré vzorně udrlované, jiné 1 bez šminek a kadeřníků pozoruhodné. Kamsi doprostřed
by umístil tu, kterou přivedl dírtek, mezi kcle6;y ar-chitekty zva
ný pfíslužník. Křivdili mu. Jen měl ctižádost a jaksi sumovclně
9e klaněl. Jinak byl buclatý a smný úsměv i hodinu či dvě po tom,
co viděl, jak to s tou jeho dopadá. Byla to ter..ká, r„a dálku vyni
kající, později zblizka poněkud jiná tanečnice přímo z Národního
divadla, jménem Jhlie Fodrobská. Pan stavidel, teh::y ještě při tě
le r jen o maličko menší než Grub_er, sehnut pod ncJorostlou ja
bloni netlumeně fikal té byttstce, že po čtvrtstoletí konečně za
se má proč být Romeem. Hleděl se smát, ale zadrhovalo mu. Ona ja
koby prcmia a on za ní. Keunikla. Ci neunikl on? Kdo ví? Círtkovi se muselo nelévat, když už všichni byli pryč, a než v křesle
us^nul pfil se smál, půl plakal, že ted má o zákazníky navěky posta
ráno, a kdyby prý ne, vpálí to té tlamě. 3 prominutím, ale cituje.
Balerinku tím pf-ece jen snad nemysl el. Tu zatím llž odvezl agrár
ník, sotva za zlým cilem. Vypadal na h11otypl11ěj:lí záliby a jen
proto mu ji asi pan staYltel toho Jitra svěřil.
"Nechte apro^týmh p^^uv" s unaveným pobouřením řekl of'ic1'1..
v

it

y

Svědek pokojně sklopil oči k claním, jimiž jako by vážil, co
má na ,mysli. Věděl, že se dotkne, jen co mu to přišlo na jazyk.
Tak i my křestaná divně dělíme svět. Reč o nectnosti nl2šších pro
jde bez komentáře. ;.no, takoví Jsou. Kdež to vyšší a mocni, třeba
jen náznakem napadeni, mají v dobré spcleúnosti i v dějepise o za
stání • postaráno.
"Mlčte, vy nactiutrhači,'1 napřímil se oficiál.
"Jozífku, prosím,'' sáhla mi na r.meno paní domu. "Bratr Dcudletla slíbil, že se umírní."
Též se opraví, uklonil se svfdek. Přelstila ho pamči, jak se
stává i Jiným. Keřekl, co vidil, ale co kolovalo. Tak nás matou
ty části veřejného smýšlení, jei eventuálně vyhovují našim sklo
nům či snahám o výhody. len Lliniutr
na večírku stejně způsob
ný jako jeho socdem kolega. -nad i tG.llll usllcvdli o hlasy. I mírná
podroušen! zvládli jeden lip než óruný a žádné spády nedali znát.
"Tak co je pra.vdat^ opožděně se mere 1,oie zastala manžela.
Tentokrát on pohladil její zápěstí a svědek mohl pokračovat.
Ano, došlo k tomu; Lo dvou měsícá měla ve vile svdj pokojík, sice
v podkroví, ale nově vybavený. Ach bože, opat se musí bránit ko
lujícímu smýšleni, aby ji nevylíčil křivě. To stvořeni, snad jak
si podvratně zdvižené z pOtUěrné chudoby, po svém mělo stgtnáho
pana stavitele v úctě či lásce. Jen to byla úcta či léska ne
ochotná soutěžit, takže z domu bv v-al oěistec. I z patra do patra
se dalo slyšet, že :aartoš prý je samá Poldi, miláček jeGináček.
V
V
XAt se rozhodne. Dud ona nebo ona. Šéf, kdysi pokojný suverén, bou
chal dveřmi, zvýšeným hlasem výtky odraítal, někdy jakoby naschvál
vřele bral Poldi kolem rwuen...;.ž to zneillidání Oylo znát i na jeho
tváři i těle. Jen pro spravedlnost k sleén5 Julii musí zopakovat,
o Sem se již mínil. Jeví, začal-li pokles tím, že přišla, či
mohla-li vůbec přijít, kdyby skrytě nebylo poklesu už dřív2jšího.
Grubler postrádal pana stavitele v Unionce, a tak se pozval na
zvědy. Konference Oyle až nevlídně krátká. Po hodině 'kmotra od
vážel a dověděl se to. Ty gojské zkázy o rusalkách prý bohužel
plat!, zvlášt když prince h Je v letech a jí jich neubývá. Tonikl
Ulil si nějak to doklepe. Ale co ona? Když ji tam vedle něho
viděl, Jak poposedá, kQ_ už on, vetřelec, vypadne, přišlo mu Ji

stejně l:!to jako v čiiYadle, kam ho zvědavost neštastně zlákala,
jen co zaslechl ty klepy. Labuť? 5píš uhoněná dcerka v bezcitné
rodině, kde jí hrozí bití, jestli sebou nepohne. Dfít na sále,
jak se tam prý tomu fiká, je vinou Tonika a vily u! netěší. . . Tak!e ji asi brzy pošlou z Jeviště domů a tam se hodí ještS m:!na
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Jako ty rusalky. Prohrála tím, že vyhrálii.
"Ani toho lidem není třeba,^ s nadoblačrým chladem poznamenala
^hl domu.
Svědek na ni zaměřil zrak, a Jakkoli v tváři ztstal neutrál
ní, cosi hlásilo, že se opět odklání oC airektiv rozumu blíž
k S!"dci. Ne že by slečna Julie byla nejlepším vzorkem. Žilr.: víc
nervy. než čim jiným. Je-11 nám v&ak s duší dáco k pozemská pouti
hybn6 tělo, proč by se v někom oboji nespojilo ’: hezčímu sebezpf-ítomnění než ve vitšinf:. I některá spatřená chůze povzbudí a jiné
sklíčí•
’-.iiáte pozornější oči, než na co vyp dají," přátelek.;' řekl
jednoruký a přivolal tim na sebe pohledy váhající mezi příbuzensky
shov+vavou nelibostí a odsudkem. "Ale hněme se z místa.Ano, už brzy bude tam, kde ani nechce bit. Zprvu se zdálo,
že kmotrova moudrost pfeatřelila• Julii nevyhodili. Šla sama.
A třebaže se jí hospodařit opravdu nedařilo, v tísních 9omu skor.o
kvetla. Či aspoň. přibyla na váze. ZE.Ito šéfovi číra dál zřethlněji
ubývalo pokojné energie a bystré pohotovosti, jako když se chybně
n3stavi předstih. Dokonce se dvakrlt óal dovést do kostela a nera,
prý na něj čekat. Chce se P3k projit. ^ám? To bylo nevídané. Ne
vrátil se o nic lepši. OOecnú Krize ještě nebyla, ale jeho ano.
I .finaa vázla.. Přesto se ve vile wčaly tjó.en co týden konat tak
zvané neformální porady s přebytky mladších ar-chite:rtů a sy:ikti
jakoby zastupujících dodavatele. Na v;ech:iy stavby a materi6ly
přitom už tehdy mohli stačit dva či tři. Podle tatí n .ova p?8ní by
la hostitelkou při poradách slečna Leopolda. 'Conala tu nastraženou
povinnost dovedně i póvabna. Byla i, síllÍ-11 to tak říci, o vzdor krás
nější. ’-Jákladnj úklad vypadal naéějně. Zamilovaných vzešla fronta.
Telefony, 6opisy, kytky po poslíčcích i -nenlá.:.:ené osobní vpÁCy.
-'-le vše marně. Též slečna Leopolda, či z:vlátt ona, měla svou hla
vu. Začít si něco jen proto, že si ti dva usmysleli vyvdst ji
z domu? Nesl.a tu pěknou černou hlavu hrdě vzhúru a dál spi§ pro
pot§chu než úspěšně studovala kresbu s Kvěchem, starým, malým,
pisklavým i vzdělaným a vtipným emeritním asistentem už od Pirnera Nechlebovým dohozencem. Jen s nim chodila na koncerty,
do divadla, do kina 1 na výstavy, až se jim, ohlouvá se, začalo

l!kBt madona s Jezulátkem a je pravda, že Kvěch jí byl po ramena
s o účes mnoho nedbal. Jen o ni a ona o něJ. Nezažil dvojici vz4j^mi pozoměj§í. Ale kdy! to tak trvalo skoro dva roky, bky
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sám Bartoš se přestal vozit dvakrát týdně na fazonku. Porady
skončily a krom Poldina pokoje a občasných unavených zaboufení
z jiných míst si Živnůstek mohl libovat, jakou má z do:nů obřadní
sín. Z minervy se přešlo na škodovku a slečně Julii k torzu, obtloustnutim jaksi zkrácenou, zbyly z balerinky jen pěkné, v lok
tech maličko nazad přiohnuté paže, když ukazovala, kde zůstal
neutřený prach či kudy se má odejít. Tehdy Kvěcha začalo opouštět
jaro jeho podzimu.
Blízká palba zesKlila v kanonádu. Záblesky prosakovaly i za
temněním.
"Klid, Lidunko," nepokcjně se Jozífek naklonil ke své zene.
"Koná se v Riegrových sadech ohňostroj na oslavu."
•Sotva, kamaráde," řekl znalcjši Pavel. "Pozvali si k dobytí
hospody baterii dělostřelců."
•Jsme v jeho rukou, at se děje cokoli," oznámila paní domu
a pokračovala s vědoucností ještě důtklivější. "Bratře Doudlebo,
k nápravě vám snad ještě zbývá čas, ale vyklidte z mysli svět
ské věci, než bude pozdě."
Střelba ^zmlkla a po ní 1 roztroušené hurá. Kdesi patrně ohle
dávali mrtvoly, zda nehrozí ožít. Svědek beranovitě klonil hlavu,
až se náhle uvolnil a mšl v tváři úsměv dojemný neforemností i
smutkem. Když jednou kolega šofér viděl madonu s Kvěchem, vyjeve
ně se ptal, zda je to její otec. Prozradil to slečně a ona začala
průvodci říkat tati. Patřilo ji:i to, jednomu tak a panu staviteli
jinak. Yalé světské věci. Až je vyklid: a uchová v mysli s osudem
božího syna a jen ty krvavě velké dějinné zásahy shO.ry, rád lehne
do hrobu a zapomene na celý boží svět.
"On ví, proč trestá," stroze se ohradila doye!'lk:a.
"Vinou rouhačů, jako jste vy, trpíme všichni," chvějícím hlás
kem ji mínila podepřít mladší sestra.
"Liduško, zadrž," vlídně se k ní ohlédl jednor-.iký Švagr.
wAnička nemůže jinak. Ale ty?"
Svědek to po sobě nechal splynout spíš jako občerstvující
spršku. Navázal pokojně i bez tápání. Opět n9sta.l večer, kdy se
mělo jet na koncert. Čekali na ni s Kvěchem. u vozu. Ač se připozdivalo a pan Talich na ně asi nemínil čekat, byl eamý žert a ve
selí. Konečně přišla, v těch dnech viditelně knásnějš! než kdy
dřív, maličko ho objala a řekla tati, dnes ne. Bylo uf podezřelá,
le Je Jen ve skromně pěkných modrotiakorýeh domác!ch šatech, proatovlaaá, bez jednoho z těch mírně pfilnav/ch, nahof lehce naěeCh^ranich pláštů, o kterých Kvěch fíkal, !e je to 'f nich Venuše
1oi
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nezdolateln, anVěeaký sychravým p^odneCim. Zlé světské věci. Na
rozdíl od jiných zié v mezi liďs.1C:osti. Kvěch to tak 1 nesl. Stateěni. Aspoň navenek. Odvéat? Děkuje. Slovanské tance v jednom
by pr$ nezvládl, zasmál se a hned i vyamr^kal do bělostně koncert
ního kapesníku. Ale nauě{ e$. Políbil slečně ruku a tiše vyp&lichal z podzemí zahrady směrem k vrátkům. Vtom on byl prvně a
naposled objat kýmsi tak mimo Jeho dosah. Venuše mu planila na
rameni jako obyčejná děvčátko, kterému Je něčeho lito. On. však ne
ztratil přehl.ed, pfijčil jí kapesník, též obstojně čistý, a upozor
nil ji, co se děje u vrátek. Stařeček - než
došel, opravdu ho
•
bylo o deset let míň - dával přednost statnému muži v nejživějš!ah
počátcích středních let a ten ovšem pažemi a smíchem jako by říkal,
!e •e stařeček snad zbláznil. ^k se přeli, až se rozesmáli oba
a napdl v objetí prošli vrátky zároveň. Jeden ven, druhý blí!.
X aemůu všemu? Slečna ul zatím odbě^hlA, snad se poopravit po slzách.
čaeto mladé démy nevědíť co Jim sluš!. Ten trochu ledabyla obleče
ný hromotlak jako by sice rozbltiivě odhadoval cenu pozemktii stay1,1; ale lel 1
ry;hle alehce, ie za okamžik st'1 u něho, ďešti
neměl.1 ťn !est, f když ho ul pfes měsíc letmo vídal v kanceláři
a snad i dvakrát ve_vile. Nebyl vAak přivážen ani odválen a nejevil
ae etdy dOl.e!itý. V neprospěch s^h o zlepšen! svéta bývá vyšší pod
řízenec nižš:!mu podřízenci terčem větš! nevraživcsti či skrytá n.než sém vykořistovatel. To ovšem tehdy netušil, ie pan Rudolf
nikdy ř4d^ným pódřízencem nebyl. anad i proto, pokud ví, navždycky
zOstal poměrně cbudý.
"Ani kapsy vmn nejsou avatél" uiasl.e zavrtal hlavou o.ficiál.
"Abych vás vyvedl z myslnýoh teorií, jistého mini'!Jla jmění přece
jen dosáhl."
"A my, rodina, mu je spravujeme," nevinně sebejistým prohlá
šením uvedla sestra Buková díl rodiny do zřetelných rozpaků.
Svědek si dlaní přejel tvář, snad aby skryl úsměv tentokrát
ail jiní, a plynule navázal. Ani se zdcla nedalo soudit, !e by
_ **
pouhý daňový poradce nez titulu, ke všemu v tisni zjednaný jen
na záklndl dobré poYěatl, čili bez vyěšího doporučitela, mohl být
předm!tem Jiného z4jmu nel ryse firemního. I do osvědčených krasavcd těch let mu chybělo mnoho. Žádný ten vítězný rozjásanec
s ten^kjm knírkem, ano, ul YÍ, Fairtanks, ani ulínýný kovboj Tom
Mix. Sp:!I nikdy buditel ^^ohu Frigo, nehybná tvU s celjmi za
lítal děj^inami ildak.tch nebod, proavítaJícími z pozadí. Od tSch
dob al myell, le rUch J^ pl4a naruby. Ale tam v t, chvíli na za-
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hradě to prostě byl jen pan Rudolf. Jako by si zs \ou poměrně
obyčejnou tváf! nikdy nedopfával oddech od živých pomyšlení,
tak!e byla neobyčejná. Nebylo už tělké sečíst jedna a jedna,
aby z toho byli dva 1 i když výroky pana Rudolfa z hlediska
j;etých nižšíc\i zájmů ten výpočet skoro popíraly. Zahanbil ho tím,
že se představil první, -9 ohlédl škodu. Kolik prý stála, co
spotfebuJe, a nemá-li on v nastalé situaci za to, že se šéf pro
cházkami. k tramwajl lip vycvi5í pro akromnější časy. Řeč to byla
vlídná 1 věcnit ^ale v něm se i tak zvedly pocity. Nemá se u! pla
vit nad pěšími, protože pan poradce mini ze všeho nejdřív šetřit
na pokroku? Pohludil vyleštěný blatník a zeptal se, proS má pan
Llikulášek zájem, aby se on octl na dlažbě. Druhé oojetí večera by
lo dranější, zato jaksi rovnostářské. Omi. dva si prý už poraaí,
jak o riazasloužen$ mamom groš po groši v podobě sporně zaeloulených odměn obírat nějakou vydatnější kořist. Z té zdejší se ul
mnoho nevyldírná a krom toho doplatila spíš
poměrnou slušnost
než na prohry v nějakých podloudných manévrech.
M&no, je to Rudolf,* impulzivně vpadl jednoruký. "’^^olo
vám to, ale už vím, že jste ho dobte znal. Vad:! jen, že od těch
dob uběhlo skoro dvacet let. Jeatli-jate a ním pátého vpoledne
na Václavekám nemluvil, Jak dokážete, že to opravdu byl on?^
Doudleha bezbranně rozevřel proti námu dlaně. Kéi by to ne
mohl dokázat. :Já se však pomyslet, že by právě pana Rudolfa ne
rozpoznal ještě i po letech mnohem delších? To :se :ro2umi, oči ^zna
vená vším, co tu za ten čas. viděl, snad i vrásky a jaksi vámvěJší nábíhy k tomu jaho ironickému i soucitnému úsměvu, ale ve všea
jen zralej§í pan Rudolf. Ne, nanešttstí s nim nemluvil. Dav se
tísnil-a mlel a on musel přes vrch až dolC k Bohernce za nemocnou
ženou. Jlíbil jí do ničeho se neplést a vrátit ce včas. Proč jen
ho nevzal s sebou na obud • Ale nebylo ovuem jen to zanr.:. Cní setkání.
Nastalo mnoho jiných, služebních i neslužebních. i* vždycky tako
vých, že to nemůže za.tajit. Po svém ho nevěřící pan Rudolf
přivedl k jistému druhu víry dřív, než se to později ponškud ji
nak páaí sestry Buková mařilo žižkovskámu sboru.
NVy nevděčníku," vydechla mladší z obou sester.
"Pokračujte, pane Doudlebo,^ velkomyslně se ovládla starší.
Konal ea napi'-:!klad pohreb slečny Julie. Ne, nikdo krom vzduchu
světa a kfehkosti přidělených tělesných schránek Jí neublížil.
Naopak vyhnila při o vilu a Bartoše dř:!v, nei obojí šlo ke dnu.
Ale zrovna
dobl, kdy ae pan Rudolf po jistám bolav4m v4hinfí
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přátelsky rozyQdl se svou předchozí a neméně poutavou paní
Polkou a aartoš ještě aěi 4ost elWui i prostk^ů, aby dceři
věnem zařídil aspoň ;křomrii byim:námo viťuť ^sta'.iy horečky,
ochabí ost/'občasná dyoh.tlyá vzohopení a návštěvy zamyšleně
uzavřeného docent ěi už prQfésora Jedličky. Jak měl být při
všem věhia;ti veselýj ifd3ž sivyb;ai btibera. Nnsledovala poslední
velká jízda • Pfespalo se v Bratislavě a pak baterinlta už jen
zvědls tu pěknou nalónienou paži na schbdišti Sontágova eanatoria
ve S:!lokovci. Zpátky prázdnou noční ailnicí Bartoš 1 chvíli řídil,
aby se sám před sebou osvědčil, ale pak se schouliÍ vzadu, a
přestože zrcátko ukazovalo, že nespí, nebyla e nim řeč. Časy
končily. Za tři měsíce tele&'.am a po převozu pohřeb. Přeplněno
nebylo, převaha přátel pana stavitele se asi nechtěla vměšovat
do soukromí, když nešlo o manželku a pominuly vážnější důvody
zavděčit se illu a přece Jen přijít, ale fan.ř Čapek ae čímsi dal
přeavlSdčit, aby promluvil1 z Ntirodníhó poelaif věnec Lpohlednou
delegátku, která. všem včťtně 4rtoša. v aizáchMkaia, co to prt
Julku rupadlo pdejít před ■ ■ tk alibnou kariérou, a Gl'Ublei- ahtěl
věd!t; kdp jo ta bor! zdr.iváho 1'ozamu, která o Tonika peěuje tak
dlEyslně' že ho snad udrží nád vodou, ile r;e; panu Rudolfovi ani
Grublerovi a hrstce zbylých přátel ee to nepovedlo. Vázlo z minu
la přiliš mnoho. Ani večer pak nezchladil ten horký den, zase
v č€rv:iu. l kanceláře vezl šéfa ještě obstojně živého, ale kdyi
přirazili k vile, už proodné a j"en čekající, až se šéf přenísti
- kam jinam než k vyhnané Póldi a zctovi -, neměl kdo vystoupit.
Žádná pistole, jen vymizení z útloli, pro něj už neschfidného. Se
lhalo srdce. Špatné? Je známo mnoho horších. Padlo království,
on už neměl co udržovat v chodu a pan Rudolf a Poldi zdědili sta
rosti. Žili, zdá se mu, bez tíže majetku volněji a veseleji než
mnoho zámožných, které kdy zahlédl.
"Neznáte fakta ani para&rafy, a opět vás to vede k mylným
závěrooi.," skoro se ušklíbl oficiál, snad tisknutý z jedné stra
ns závistí k majetku a z druhé zkušenou neddvěrou v raOoati živo
ta bez něho. "Díl otcova osobního vlastnictv:!, nespadající do
konkursní podstaty; pt'-ece jen---- "
"Poldi zdědila," s dobrodušnou netrpělivost! za něj dokončil
Pavel. "Parcelku u BQrounky, co rok zaplavovanou, takie bude
mít cenu deoet tisíc al tam za miliardy budou stát přehrady.^
"Aie něco to je," nutkavě nami tla mere l *cie,,
•Lidunko, k:114,^ naklonil ee Je ní ^manlel. "14ueíme sn'šet
lidi taková, jací jsou.^
dOÝ
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Svědek se maličko zapotácel. Nebylo jasné, zda se mi to jen
nezdá vinou mých pocitů, ale tak, ,j2,2co tak jsem mu nabidl svou
židli. Rázem stál pevně a odmítl. To prý jen některá dojmy' na něj
tak 0působí-, ale naučil se to zvládat. Nadechl se a pokračoval.
Nižší pozůatalé, krom jedné vJjimky, zaopatřil pan Rudolf vzoměo
Živnó.stka dokonce u;n.ís til va vile u 1.iníšku, kde pražskÝ rastauratér s rodinou dávnou toužil pv dl ecb.. :)obře dopadly i obě služebn4.
Tu mladší za čas bohatě vyplatil z domu jeden úspěšnější realitář,
když se nepříhodně octla v jiném stavu, a žije z toho se synkem
snad dodnes. f;věch bjl Lekán k lekc:m i na večeře, ale od jisté
doby jako by žil l:óesi v č!cbč ledové, tak.ze se třaslavým kraso
pisem převážně oralouval • .Pohřeb mel krásný, přišli:! ce>lét akademie
v čele s Hechlabou, který též promluvil, a paní Leopoldě to sluše
l o jako jako tehdy v zahradě, něž odběhla. Vždy ho mátlo, proč
Ru-I
dolt,' tak bystrý apo svém úspěšný, zvolil í'inančnó i spoleěensky
neoceňovaná konsul tantství, a snad tehdy ta honorače kolem odešlé
ho ehudáho Kvěcha. ho pohnula, aby se zeptal. Znovu ta divně těžk4
i lehké pež8 kolem jeho ramen a skryté pozaemrmí. I-ak výpočet na
prstech: nevstává, kdy chce někdo jiný, ale kdy chce či musí on
•^^ nemá^ nad Eebou h:..--001ovládce, kterému by se bylo třeba klanět,
třetí mu právě tohle nějak nejCe, za čtvrté si v Jistých mezích
může oběti vybírat podle vlastních rozmaró a ne podle jejich, za
páté vidá skoro na dno těch, co by z,e vylepšené pobývání ve světě
rádi platili menší činži než převaha pob.yvatelů mnohem usktípnutějšich. ?rj žádnj pěkný pohled, ale komedie to díky vlasteneckým či
někdj. 1 sociálně procitaným řečem a občas též výstavní zbožnosti
těch pánů nebývá 9patná. Ale dívá-li se tak na na, jak to, že si
ho zjednávají? To je prý jeho oóchodní tajemství. Prozradí :nu Je,
jen co sám bude mít ponětí, v čem pozůstává.
"Výmysly," mévl dlaní závistivj Jozífek a tvúří se obrátil
k ostatním o souhlas • .,'l'ak dlouhou řeč ani nejbliž,5:f nil:dy od
Rudolfa neslyšeli.
3vědek .zjevně ruibral druhý dech a nikanu nedopřál čas vyjádl-1t se k té pozná:nce, napovrch včcné a při tom studeně neochotné
vzít v úvahu to Hudolfovo tajemství. Děkuje za poctu, ale je pře
hnaná. Jak by on při své^zpozčilosti mohl znát mysl člověka zá
roveň tak skromného 1 osvíceného7 snad tu nezvyl.lce dlouhoa pro
mluvu přivodila dojemná přiležitost. i;, skutečna se ho v zápětí ^pan

za

taky

tak pěkný pohl-eb, nebo přij:ne-11 koneěnl nikterl nabízená aíato. S hanbou pfiznává, že dělal potíte.
Rudoif zeptal, chce—li

-1 o.S-
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I on mohl do mníšku, nota bene s osmou, kten
byla prodrána•
Ale smí být kárm, že nechtěl z ^Prahy do včelína, ke všemu
.. ■
a nudným Žlvmlstkeml Zlatý Kruml l COdmítl i dvě či- tři qaláí nabidky. Ne, tsm po Kvěchovi uč o tom nebyla dalň!- řeč •. Boken si
ho sice oblíbila k opravám nedávno vzniklá nová třída maloo^to-

mobilistd, jenže ji brzy zase nebylo o co ob:!rat1 do

roka

vklad

ní kní!ka eplaslr.l.a a byl pak poučen, jak se doplácí na zhýčkanou

yYběravost. Krize všude. I pan Rudolf, věěicí v kuchynf pl.tmkÝ
na šňůru, měl co dělat, aby řekl' vesele, že nejde c prnpcrky na
vzdévdní. Ale s n!m si zatím prý neví jiné rady než eepast, po
kud to umí, pokomý liat svá laskavé vinohradské sestře, znalé

všech lidí 1 dějímv jistém zbožném sboru. Svěřil mu věšeni s

psal. Ani e t?9tím pokusr::u nebyl spokojen, ale pod.!il mu obálku
•• eloyY, ža asi bude mít, eo si zsslou!!. Kčo se neusltro:r.n:!

a neuvěiť tu a tam v některá lidi, musí spolehnoutna vy;;§í moc • .
Sím to prý raději přečká jinak.
"Stydte ae," skoro vzlyhla mladš:! seotra.
"Za co?" lehce ji pohladil zbylou r-ukou Pa.vel. "Jako bye
nevěděla, kdo je Rudolf."

„Ano, legie byly prolezlé volnornyšlenkářstvim," samovolně
vypadl z oficiála vjrok, po tisícerem použit:! mdlý.
"'-Toseftfl" vzdychl Pavel a ostatek slitovně za:nlčel ..
"_::ak se po:-i0::ili.ine a utě-!:í nás to," užila i pa.rú domu svého

opotřebovan4ho razítka.

Doudlebe. navázal, než věta dom1ěla. Nebylo to prý i3tastné
setkání, uváží-li ae, že tehdy viděl pana Rudolfa nadlouho naposled.
Ke všemu za odchodu nenašel paní Leopolau. Měla být v Heroláových
sadech a kočárkem, totiž r, pí1 V11iu1 synkem tá nezapomenu.teln4 dvo

jice. Ani ji už pak nespatřil. Nebyl čas na krásu ani na vděčnost

sa pfáteletvi. List parui nuColfa se ovše^ osvědčil, juk

bylo pfed-

pověděno. Jen co oe na pokyn přítomné sestry dal vypsat od česko
slovenských a pfi té přílefitosti konečně i od katolíkO, díky
bratru Lukáškovi, četnímu od fi^rmy Jirásko, rožvft'-el od rána do

noci patentní americké psací itoly a méni zdař1l4i sestsvovac!
knihovny. SAm si opatřil několik díld a zjistil, že

se do nich

nevejde nejen bible, sle ani tan metr episO pátera vyklouze

Za-

hrodním-Brodekého, co kdys.l zl3tů po Krumlovi v suteránku. '

Kran Pout mrtvá láslcy a Posl"^^ho pokušení všechno prodal, ale

tak jako tak sá."U Ir.u,3o1 vyrobi t poličku na Grubloraův svatební

dvoudárek “ půlmetrhrový Jttův slovník naučný

a • hebké kůli
I
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vSzanou Rili Bovaryovóu. Koho ten vychrtlj kožešník chtžl
varovat? Jej nebo jeho:čerstvě získanou ženu?

<1.

1.

třebaže nejevila

takové sklony, je pravda, že mu na ni ^^^0 času nezbývalo. Krom
práce skoro všechen čas pohltil Íižkovský aoo:r,1 asi'lepší, nel.

co kdy v tom oboru zažil' ale žádající oplátkou za dobrodiní to
lik auševní -1 fyzické odevzdanosti, že se aspoň v něm míjely
1

účinkem výzvy pana k&za tele

i:

samostatnému rozjímubú. Kdy? Um!
si představit, jak by mu pan Rudolf odpověděl, že^ 3e nemd dát.

t.le krom podmínek doby ho spoutávaia 1 výmluvná dobrotivost, jíl'
byl odměňován za povečemí služby, většinou instalatérské či zed

nické. Jen sportovna založený Lukášek ei z třetí ruky koupil malebé waltra v licenci riat a bylo a nílU zdarma víc dřiny než při

každoročním malování modlitebny. Ve jmónu společenství víry a
•
uchování slušného mista hlč'el. To se rozum{ť že si opatřil aspoň

aero ciliÍink, protože se jinak nedalo všechno stihnout, ale jak
koli myšlenek

ťla

pana Rudolfa bylo mnoho, čas cnyběl, ač sestra

Buková inůže potvrdit, že se v neděli po shromáždění, ve^ etředu

po modlitebních hodinách 1 při světštějších příležitostech vždy
na ty dva ptal. Později odpovídala: ani nechtějte vědět. Až došlo
k tomu setkání o polednách.
Dvs krůčky a svědek chvějivou rukou vzal ze stolu sklenici
voay. Jen co však pan! domu nabídla, že přinese čerstvou, upil,
vrátil se na místo a pokračoval jakoby v cbiavě, že mu vezmou

slovo.

Eda Kriseová
•

Co

se

stalo

v

blázinci

Odeěel Jednoho dne tak, J&k preťi ntkolika l etj přišel,

• papírovým ku!'reWl, a pac! sociální nabJ.a od nHlo na kuchrutkóm 11tále
lístak' pl\1 tťloll1 cukřenkou, na' néri1i fettlo, ž^ Ji opoi.láti .a&vldJ',
poněvnd! ji uJ na:i:iluJe• ..Jaoa rouei, ktel-! přijdou, pouiiJÍ v.betu>,
nlc k to:au n«pf-1jaJÍ a ,.dou dál • JhodL, dokud jsou 'llliadí a krás

ni,

je na nich, aty odhndli, kdy už se :naji usadit a nQ;jít s1

ženu peacv.atelku, &hy ::.esu@eli kon: i t v do;;iovO dúchcctcú.

Kcluj:! od č0.':u .k: č:omu!! od Veinice k veanicl; papírové kutr.}',

.mu.li, d!-t1, o kterd se niitdo nechce starat. l'-arú uoci'-1.ní vl-,r!tck.J
jej! d!t1 ztiwtal7, ale tentokrát ••

J!

zdálo, 2e ul iiaťl!e dál Iťt.

Její bjnll •I naAel v nedalektbt mlste4ku Ydó\fu po řem!kovi,

spolu!ričku pnn.ť sociální, o nic hMČí ani chytf^jill, Jenom bohatlť
o vilu, ch.ttu a suto značky Simca. Řemík neRiohl u! «sl di§l^ y;ydr!et

napit! mesl enngeliatvia, v něml nyl vychován^ a vinou v nť! lil.
Lhil :tvti len§, !• J1 má rád, a kr-.dl atátu a*ao a U:lenlt7. dtracn ••
ukládal do jeho in-dci tak dlouho, at pfQsklo. Jeho lení a'hatalo
y§eemo, potřebovala Jen .nuže, kter.}' iJy sní ui' val bona ta tví a

lásky, a tuk ho ?l"esrsla paní ttociální.
Tf t'!e to a :':}lo už po t^tí u Olina.a proto Jí pl-ipadalo neaaeBlteln4 dál f!t na mfott* poni1,@ní^ hanby n neštěstí. •Nebožtík" strašil

ji v do:r.ě, Ljt:1vovs.l ne

v m;.hraái

u řeky, ka?4 apelu chodívali

ňa

procházku, když dlti usnuly. Lidé jí. její neatéstí př'!iili, nem;ia
mít áladHio s k:rt;Gního, s. mlila-11, .:.uacla počítat s t.í;r, te to

Jpatná skončí. re.::.ník3v? také úE?pl-áli t.:(:.iSti, i,;^e:i ei jť:2-s-:..rGj:ilQ
3 to.s t.ič ek :.1unžela • .:.io .::ne, ..ú
p-upi r-ovyr:. -..ní>ea neobejde, prorokc-

val 1, a eelkem apr6ma.
f>sní ooclálni hleWila si nov6 GÍato, ale kdy.i n!i.ál.:l\ pr&ci,
nebyl u t b3t, a kdyl bylo obojí, Qěly as děti d&leko do štoly.

AŽ v Jedno2 ó.ol!cYl d(lchoOct našla všechno. zár.:ečelt stál

v

parku

obklopen esar$m1 strom3, byt byl alU!1n$ a tichy1 a dSti níly do Skály

přes pr:::-k. Všude klid e mír, aAdečkov? a baoielc.y, lloutnoueí str^omy,

tichá slunce o ředitelaXé .nimto. Paní sociální al bylo divně, le
už po tom n§kdo nesxočil.

4.

Povídala do.M o tO!ll tat!nkov1, ale ten nsdšenf nthyl.
/-Holka, povídá, Jsi sa^ :len3ká a tohl^to není nic pro teb^
•rai se krade a když nebuteM moct ani chtít kráet, všichni ti utečou.
Kuchařky do j?!z-4d4 nebo do atátního statku, aeatřlěky do nemocnice
e ty tsm zCste.neš sama. Co e1 ta« počnei g t?na dit-a.a a stovkou
dSdouSkA e b!lbič eť?
Jak to tatínek včdál, byl anad Je.onovidn.11
kuní sociální zlstals ta::?, kde byla. ::;voje neětěs t! a1 ne:1eme
sebou, :"eh"l jí ještč ta tinP.k. T;; nebudeš mít nlkcly pof*ádn6ho
mulakiího. ale vteyclr.y alkoholib nebo pobudu. Jonan &e, holka
pro boha, tě prooím, uf t.ol 1k ntCMveJ, taby ses tak moc: netrápila.
A ne®5j u!- Iát1n4 děti.
Přešly vjeahny roční doby a ponť soci'1.n! ee saěalo adát, le
f.ivot Je zcela ancsi tttlnl 1 bez mulskdho. Po v.aínch pleUa„
n4akovala dívela ee na televizi. -Al Jednou doatala od pana primáře
pf-íkaz, a-by je4nu babičku odvezla do aoaovu důchodců, arovna do
&ámečku, .-1e se p!'-ed čaeem chtlla usndit. Pf-i.Jeli aanltko-u pl'-ed
hlavní vchod nechala ba'b14.ku v auti ae šoférem a ála hle^t ť'edltele.
Kdy! nikoho nttnalla, začala volat, a tu s kuchyni vylezla pant, ruce
al po lokty od Vsta, a t!u ruka:as ukuzovůa do sklepa.
-Tlito, volala, pojá von, mái tu pfíJn.
Ze a..:lepF1J *• vyškrábal okánkem mul od hlavy a! k patš če^rnj
ti baaiČJi, jak ho 111'*4le, vyskočila z euta a utíkala alejí pryč.
!ilašt:;st:í měla ale v koleno-u a r-tróir,u> ta*k Jí pan! soc iilní lohce
:bytls.
-Já se v4:n ozlouvtb, !'ekl č@^mý e uklonil ••• v,rmetám zrovna
toJ)El".J •

.'’líbil, ’e se Fr.yj@ a babičku r,MJae, s Jak od.eSel, vyb!hla
zase z kuchyní .jeho lema, ruce od tís ta^ n povídá:
- -_ak vy s t.e J taňková, a ne js te náhodou Ui, co se tady iichápIg o m.:sto Učitele?
l't\ní sociální pMavědčila a to snad ani neměla d!lat, protole
přiznání roEě:ílilo pe.nf. tsk, te zčervenala a zpotila se na obliaejl
arm krku.
-Vy Jste ale m5la čuch, Ie Jste sem nešla . Kdo vám. to poradil
nachodit oera? My n& to nal^tlll, zámue^k,
strony e st.ar! lidi,
mhy auž Je lid^uail, m, bydleli dl-!^ ve aěatl a měl a toho !aludeent

■

víerhy1 bik js2e hledali nlco klidněJěiho• S•hyl tu ani měe!c a mál
z toho infarktJen se nia něho pod!veJtk a uvidíte, le pracuje
k druhnm.ui.
o
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Paní sociální us,'ltdť babiáku do sanitky, rtb;, to .wsly el:! •
a cítí sP. vinna neňt6.aU'.m lidí, která r,eonú.
-VGIchni tu krr.t.dll, volá paní ředitelcvá, okr.:.i'e:....:.1i i.:bché
atsxf'cčley o jiólo, o :íoh.? i o lO-čni 1:o$1le. tatiktef: mlli aěti
v Aierioe a.v Aus trálll a 0:11 jim ;csilal1 tut-exové tam,;;, které ale
dldeOková u babičk9 vůbec neviděli. f41n»la lupiče:... ^éli pří buzrié
n& vyšl;ich m:!stecb, dšlili se o to a vse-::hi\) :3ť: :..it;tlií'i.lo • .•:j táta
proiiil ty lidi, aby to pochopili, ai,y nekradli j pracovali, jenže
0:11 byli ttik rozkr':ide.n_J, fe uX přestat r.-emJali u :a.:r dali výpovfá,
do měsíce odešli do podniků, kde mchll krást, a my ta z-3 tulí sami.
Já vaříš«, Koje holka uklízí a stará se c stařečky, můj tátu nakupuje,
kdybyste jen v!!-děla, cc s tím je 2a i,?apÍrvv«!!ii, musíte ae vykázat
pisernné e každou cibulí, proto schli w.k krást, ,.e ut ae v tom
nikdo nevy-tné. L?de5kov4 a babičky si nes těi:cv..ili. toz.lc je odlcl 9d'k
YJ>ech oJPlakyíkky o....1 ne v Mí odku . ;-ow.:r i Jak
j set r.J jou 1 a
umřou, tak je nechce nlkky pohřbít, ky .dc nemá čas 31 seta prs n5
přijet I tak je !':1usínie 9oht'':):i t s.ľri. )ty u1 s t: tou vy pravil 1 tolik
•a... u""""9 o jsrs t,e L-t:t*ťJ tu í en j *.,.< n S h;fííou Ct'- o souc 1 po -y, ě •
-1edi tel sf' ohjevil ur::ytý n .J-čecsný, v oilťr.i plášti 1 a •hněvem,
v nfmt r.^ zrač 11& vyčer;,unos t.. 1'c-3 už zolelí jen na a fle organ io~u,
nikoho hned pr-vní inf.s?-l?t eklétí u jiný hřhú pc šestém.
-To je pan! St't:;kovcf, žalovali h."led priní :"i7čitei.u.r-á a akazzvďla
prstem., te, co ee,.-;:; milá í)fij;'.'t 1?;;'sto mis ft rss.ry.«}t!r? d to • ... e j!
te tínek jí óobf:.: por-adi!.. ?o jt ti, co seí tu .!.D{sto nf. kyyky to
Wyla v zu le, _, --ok-ystn nebyl• Van u 1 t t i 1 n,.:J "'"tu ty-úel, že je
tu 3:dr4vú a bliky e místo slepsení 59 ,-;:;u vřely dac-kytky, le u! ne;';;!Cii^
sk o ..o ni0 j„st r.i.i.o"I'""
'. .-' nu
oW. rtu A'- Au1 ud A.c\.A„ f'C A V
přechodil infarkt, protoi1;: ne:ijl. za aéj náhrada. Cn si roůj tá.a.
:::-t4ž m.yulí t -.!tz '-,/y ..... J t, tupetu""""' -,es r.-w-'-" _._ ......... . •-11 •
Paní sociální připadá si jako princ, co vů&e vyskočil z lodi
s :ieclDl veslo v ,..ukou pf-evi::zníka. Ir:n masí "tál převážet n:::: kyrrn.ém
mot'-1, dokud ncpf-iJd^ n&rdo :1lcmpi:.jší a tomu veslo oSatamg. Je ,;1
vSOom&, že ne:..,e pod!l na neát/iatí tich lidí, protože kiyby jí
tatínek neporadil, vzala by ho na svá bedra. -íemohla b}' kr-ást,
protofe kdyby bylP.i. kradla, mohla si. uf p?'-oo.tílil udrle-t tt:rl3n?no
rnllenee a neodcúl by bývál k řeanítové.
^-D:lllouv.fo se ví®, !'ekl fedi'tel a zval J^ ruihoru do kuncel,1!'-e,
le ta vyplní spolu pnp!ry. a tak panť aoaiální vaala babičku pod
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palt. & do druW ruky kurřtk • ěoumly ae ta ř"1l'51 telex, lrte t'ý se
poaadil za p^oí atúl poť: obras atá tnúka a ptal. *e h!!,i'k:;, Jrtk se
jmenuje
oria oc!povJé!ila iv Marečková, ale p.i:1í sociální ,J1 hned
opravil(1i, ne .i:larcčková, &lf.l hti"'ičkové, naposled provdaná
:";ti0.kové,
pana ť-,!ditoli, sma i1i pa&atuJ^ Jen Co roku 191B založeni republiky,
te chotlila po ViÍcl-avokéia nw:.i$tí v kroji a cosila v :.':5,stce chlitbl,
a stl. Tvrdí ttakj tQ si puz.at'1-je J',,,e.nin&, kdyi v roce ti:::ic ťtt'l/it st>t
dymnác't navátív11 Prahu 1 •xle aiklo!c to aenúže dosvóáéi t. D ruhá
sv?}tovf válka Ji upln:., vypadla & padesáté, iejeaátá e eedmd9&ót4.
11 tu f:4 ted i oBxdcaJtii tabS.
-ÚkstnS to žerúl, fGine řeoitel dciova důenodců. Várr. to mohu
f-íllt, p.oní aociální, protoie vidí:a, že ul jate v život!! n(tco
skusila a tiemáte ani vindru, nea.sa. pravdu?
-íláte, odpov&dila paní aoci'1nť. tq Jam* aei, pane řediteli,
ty dva, co n.ahj př-i!li e. naey odejdou.
.\ dorlouv.aJ! iié }1rioc jako lidé, ktel-ť neav1ji nic, a rr,mrel'.\.ji
c! Jako ti, :.:c :!!.-.,jí vjochnc.
-ft jím poŕácl nik&l, .:.by swm ncikoho dali .1 jestli nedají,
tu u::!'u u přepracování, &le ori! l'i kaj!, ie se:tJ ntltdo nftchc£»• To
a« roxneee, kd3f &e někle trado. Já to tú chtěi paod r...vií měsia
ti«hu ;'f:vclebi t, n_, al.el j5&Ji, ie poatStv!m sociální zar-isa::i, ;,r-oto!e
tdy aá.zž j (lťlnu ucohou koupelna a jeden záchod ne. patf*e, j6 na to
dostal od. n.:irodnf.'io výboru panice, wukoapil jsem materin, zednici
mi to . VjbTtli pod ;laj.!hu a puk chtVli pl-!det, ale já TH!--ao"ll - tc byeb
:t!ii.!!<!l kt.-1'et anebo to čdvu t ze •vóto, ale oni na tom trvRli, r kdy!
nill nedostali, tak ot fji to proý doatav!m a6m. Jenf.e já mus!ia vymetat
topení-, r.oc1 lníi:.;,a ncsclanu, to bych mu&el e1utett. čv&cet k1l0:i;etrů
;ro heJ. prtvedt ho ,i j*Lt.J pf<c-platit ze ov^ho, dneska kjyž „ídets
ř-erooslnfkeii!, tak' se v«:,a septa tolik .1.Uvrci, a já pro ooj w»i nematu
jet, porriv.\\-dl r.uá:n rozti t.j au to a neae!enu iaechanikl.il a tak ul n.ejezciía
&u1 ne. nákupe jime tcnzervy ac záaub oo válku, sU&řečKov4 si ne~
stěiuJ!, J' ji:o vcechno vysyětlíu a oni elf.I un.lí to iJochcpit,
ul ml řekli, le df'iv to bylo lepií, na lupičů se jirn dařilo lip.
J4 vstáváni ránc vo čt,vl'-J. a cho:!ím epét o pťa.ncei, celý deft ae
nea."let>*vím s. moje- iáena takJ tie, Jeit! le nC tu .isOstala ol1got'r-enť
Ándw.lca, pradlena, ACte-rJ. má Jedi'noti r,4eú prát. Pere cel4 any a
někdy, kdyl negůfe epát, tak i v noci, oni tot11 tak z jedná poloviny
dllaJ.ť pod tJebo • iloJ^ dcera pořád pfevlík4 poGtele, jedi:ioJ, kdo
ji v tom pom4h4, J^ ollgofren! ranoulů, Ještš le ho tu aúe. Uim^
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tu tak4 nUd.e:r-4 dfdky, kteft by mohlťnlco ud5lat/ l'l&pf!klad
vym.a tet to;,t'n:ť , spravovat roahi tt nábytek, bahl)k..y „b, ao^^ U!!l,Ývat
a uklí:ct, jen!e j4 Jaem. tu zalo!1l &M'flóipr.tw, nikdy tc př@dt!::
neměli, niklo se jich neptal n,.t Jejiah n4,ior, a ted se toho ujal
b$valej ťunkoionář. Mikde nechtěl bit pt'edtU)idou 8 on •• pl'-1hl41Jil
eáfil, tak h9 zvol ll 1 a já proti tomu ne byl J e:iltt pan láarel od tf
dGtJy n^hce pracova t. l'r.aGkl& voda ti proeil JsrA ho, &by to opravily
'tdyi btv^l pdv^tai instalatérem, ale odbyl mná, Je m.usť n'l achdzl.
Dřív as-pon někteří Cědou!kovj pracovali, nlff on jim te! fekl, !e ui
so n'l:!:°"'e!i v život* ao.!Jt a míjí právo na odpočinet, 011 a1 toti!
myslí" že Je tu nšeo jako kom.unislluo. Kdysi mu řekli, žt oe!
oialáme, ul bude, a on ted mysl!, fe je. Vykouří za čtyl'1 a por-4<!
schbzuje. :!htili po Ef.-."ll klíěe od eklepa, on a Jeno pohodníci, !e
pr;;' trun zf\{df vl:erd, j4 ee Jim to •nt.lil kf-eetans)CJ ío^luvit,
n&:1dal Je&i\ je, &1.by milovali sv4 bliím, aló oni cht:111 pf^vychovJvat. raíěe od aklepa ani od skladu nedoatnli, ale pan ^ar^I aa
vileehno dJv4 t'ostné ooóy, je6t, io m!i.ra11 Fe.nonik&, ktar$ nára aveda
ležáky, kdy! jim moje dcei'"& pf-eat$lá poDtcle. Od tó doby, co vař:!
;:oJf! Lr.1a, začali Uouatnout, tamti jbl odm6fooval1 zác:hovncu d4vku,
e:. tak sni toliJt nedělali pod sťbe.
-Srali po tenku, dod4 paní řcc11 tolov4, která ul s ^k-ntaa
umytýma otevfela óveřie fediteloy.
-A t<o tečy hodláte uGalsť t ;iept11ls se paní aoct.ilní, p.rotole
Je jodnn z poaletních, která tni srciální citln:! * je za to placenfl
a i)F:i trJ.
-Umřu tady, Ňkne l'>c!d1tel. U! .1^em poz,nal, fe se odtud nedcitelnu "l. e:.f.!-íl js<ř:n se s tím. Jenom r::-oJe fOM a ClojG dcera se 8 t:!11
...cřnid ne-ohcu vyrovnat. NSkdy-ar.A ntap:idá, fe by byio ('1obft, kdyby
n? iz,tsla n5jaká k&t.astrc.fa, C!-e..rl by nás, »oji ie.:iu, :.aoji dceru 6 amt
FanouAke 1 hndulku s. 7l!.eetmy děóeouáky a atiák.Y uaJednr.,;J pohřbila.
-Tt!tá, vykřikne puní řcditelovi, ty bys nis pohřbil 1 s naJť
Len!:'ou'f
-^edet:tvuJ1 a1, IG' by to pY.ičlo v r.0e1, i\ekne ředitel, a y jeho
vyntnlfch oo:!ch ae objeví světlo, ktel'4 vzeh4a! r;evnitl'- a J^ bíl4.
Zn! by se otevřolll a
bysm^ 4o ní aapadli. S r&chotem byame ••
r.i'í tili do tleni.
—!• t.4to, vykřikne pani fedi t.al "v', Le^nu m teprve I 1 Yot
pl'ed ae'bou.
-Nem4, povíd' feditel • usmívá •• pfl\om, jako 1:11 vléchno
poaeiaak, mňl ul aa aeb0'1.
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-Ja1c to, éťť-l!í Jena a bNÍní iivot, v.t(-'i'/ ,'..::.lu.
-fr-:,toJe jtme Ji vychovali ts.k, že n emd© přežít. tt\ojtt
m'i^e to pořád nechápe, eile vy byste six, p.s:í.í eodtUni r.cr:la
v-,sv!tlit, ta určitý '1ruh lidí :sůóí vj'l'!lA;t. Js’.:ie t.jC..i ul jenos Jako
sapaxauutí hroucl ň jir ohoří, tus ne ,'.)r°,/onkuje :.) .i-i,y ;yh.yn-9i::.e,
vyhynema, r-aduja ae ř^áltel. Já vij, proč r..lr:ie sa:
. . án B£h po.zL.sl
protože otarouúkové jsou tnké z jlnó vývojové et.. .iJj „ Odloz. 11 .1. je
:hhi, ?rotože je nepotřebuji, s
d"=li K :ii::: 1 ui •:;t*1:.Mítl'lt .t.o .Je
•J'.jtv tíkyž fdtl >•_:>J:( '- je-H. -,Zt1 taky ,-,1-•£<•- o«...;.'otřeiuja
j — tu
r!obif-e, kdy1. je *.i nich. žvms 1 která je vkyy myl,;..*, 'e!ie nejnorsí Jsou
ty, l.::terJ to ri':':ljí _:,*eítcné ane'.:>o o v;'o:lcv? a-ou knihy • .iá!l duk
3t4d,.jE' na medicíně, rrd z
nure dobrej doktor-1 « -i.eu ř'.i.cá,
Žl< ty, ao jsou 1i1ko^ slepí, chtj:! :?e v1::ovHt oc:úm;J. l(;k.:tr-etví,
špatní rva pMre' :.Jli_uíasu, n ti , co J.»ov n?,oa—^nx, jdou na pay_
cht^t:-11 « psychologu. "ťt co !lr.!11!1.J:! dati 1 *í.:Ji tšm, ;;o jt1 máji,
y-;k v.v---hnv l,yCl t, o tJ : co ...r.ií.w. -V- i ... nft:v,J,>.;í, píc-o\..i broži -,,
..

o krásném '.i^nfslRtví. Takhle t:, dnes vypadá a Jé tu nechci. beJt. 1 paní
sccii.ilní. Co mi1111 ele •.J.1 £li<t? Vzít s. “jvůt, t ... j, v-:ti .íli:~iu
předvžGlení, ale si:;=im oe snsid t-Dliit ri.e kat:d&troTu. ktf:-ť; tli ;n:1.
i:U-.l p^»O.ttiii,.
•JeltS že nás chce vzít tebou, irekne paní řeoiielovií a oči
jí. :;.S (irvenaJi. Můj t:ť:ta je tuk hc.:ný, ; t t. ... :p:;::;f. uichat .:iikoto
-gopui!tOr.ýhí? o :^s......ot:.-nýho. M!í.ě
r^1ťy,pcit.:i SGC.&lní, :.::.ú6, tc nóš
je ovataJ <-1.cvék. kdybyste tE- c=hl.: rJhéy vdala. t..:.:... va(li pfeju
pcloviúu Pasti, který jí ru&li. s rd:r. .. Když budete mlt polovinu,
bučete štaatuá žen«, % paní
se rozpláče do zártáiy,
ian ž....-11te?v nn.:^ř J.1t přidělit po.stel a skř/řikunové babičce
poprú-ší ptmi sociální. aby jt"šté necho dil a d jeho Ž. ehu tr-oc: hu
potóěiile.

Archeologická

povídka
Ivan Klíma

a^r1[1$otku ul ;roh:ivalo slunce. Cpčšně jeex otevřel kovo
vou aki'-ícku, do jaké si dělnici obvykle ukládají šaty, vu.l od
tud dva štětce, škrabku a baliček papírových pytlíků. Na stole
leželo nikolik Jablíček, která přinesl aistr Vítek ze své za^h.NCy. Vzal jsem Ji jedno do kapsy, do druhého jse;n se zakousl a
se svjh:- nevelký nákladem Jsem narineotku zase opustil; klíč
jst?!ll schoval do železné konstrukce vedle zsčníbc kola - tam
kde ee p!'ed p!-f padn^i vetřelci schoviivují 1:liče ve všech ruaringotkáeb^ která jsem kdy vid§l, a vydal Jsem se na ceatu mezi
haldel vykopané zeminy a kalufemi, oo tj zdstali po nedávných
deštích. Pohl-ebištč odtud nebylo vidět, zato etlnný les n9 prot!jší st-áni a skoro celá staveniště. Xovové konstrukce budou
cích htal stlaly horko a já si najednou uvčďom.11, že^ stavba, na
níž pracovalo nebo mělo pracovat neJmáná eto lidí, je tichá, ti3ší nef b^triJpohřebidtE, na ně&i se nás nikdy nesejde vic ne! pět.
K archeoloťll jsem !édný zvláňtni vztah neměl. Na gymnáziu
jeden z ri,fch spolufákt si vášri1v<á přál být a^heologem. kamaráCill jsxe trochu spolu a on aě vodil po hradištích v okolí Pra
hy, p-1nř1
dokonce k tomu, te jstz v batohu sebou vlátel
motyčku a lopatku. vvravdu jsxe uba^s ze země vyškrĹKli kus Klí
něného střepu on mě pik pouu oval o jeho tvůr-cích. :::amar&da na
areheologii nevzali, jeho roďiče vlaattůli parní mandl - tehdy
se
ta.ková v^c1 ještě hledělo, a já z.a ta leta skoro včectno,
cc jsem slyšel o prsvěJch hrnčířích a i:eltskjcti hradištích, za
se za pomněl.
Historie mě v;;;ak vždycky zaj ::nala; tajn;:r.ství, odkud člověk
při3el, Jak se vz&l na světě. ito sv5tě vůbec 1 na místě, kde
pMv! žlju.
féoje ;,sta tea prudce zaboolla podél stavb9řek4 buňky, a
o6tud ul se dalo zahlédnout pohřQb!štÍ a na něm všechny, eo se
tu anály: ns!1 vedoucí, archeolo!ku paní L!du a Její pomocnici
z muuea p11n:! Patru kdšenku. Ta právě tla!ils. kolečko nalolenf
zeminou. 0lmm!1k jsen. pozoroval její postavu; byl& na oellm ata„enlitl Jedinou aJevn! se i,ohybuj!cí bytostí, pak jsem ee vlak
muael aouatl'edl t na ceatu, kteri vedla po liskf, prkni mezi dvlma obrova^klm kalu!am1.
4iy
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Ua okraji Jean i z nich £!epěl svétlovlas:, klučina & oběma
se řhrubal y blátě. "Co to tadj stavíš" zeptal jsem se,
když jsem k níu:.u doc-azil.
Vzhlédl ke mnSs ť)íi měl modró u tup;? nosík mu pokrývaly pi
hy. Pokré il rameny.
"Mit§ crut ni Jahlko?"

Z:1vrtčl hlavou. "M& jíst nnhan."
•1o bude přístav?" všiml Jsem 3i :n:la, která tu vybudoval.

"To bude jezero. Ad aod e hotový, ;)CJ::ie až t&m,

Oj

ukáUa.l k obzo

ru. "?ak ujedu.”
"?&ta mi to dovolil."

-Kde máll tátu? *

.

"lady dělá. •

"'A to chceš tt tovi ujet?"

"Ne, ale mě uf to tu uebavíl Ale 'VYt 'VY se máte. lo by mě
bavilo kppat hrcbyZ
"Pro.!:Cm té,^ podivil Jsem ce, "co bya hledal v hrobě?*
"Táta říkal, že Je to čistá práce. A treoa t,yr.:h našel po
klad." Cdvnftil ae zase ke avé otav:,.:•
•A žíxen nemáš7ff zeptal jaem se ho ještA.
Chvíli váhal. "Vldyt vy s tejně nemá ta nic k pit:í.,.

V cunce, kde měli atavOgf"l ťíatuy, tekla také voda. Protáhl

jsem ae mord haldami hara.:npSdí, prošel jsem kcler: etolu, nu nám!
etál7 ješti od včerejilka prázdná vámice a špinavd, olezlé talí
ře. NaSal jsem prázdnou sklenici, v nedopitém pivu pl.ivala uto

pená vosa. Vyltl jsem oOs».h na podlahu a vstoupil de umýv6my.
Voda tu měla barvu, Jako by do ni p!-imísi.11 krev, um:,-vadla, kte
ré nejllině bfhem dvou let, co s tnv'ba trvala p nikde neumyl, poknývhla

tenká vrr:tva rzi c r.s.s tné tpir.!y. iypláchl jse:n ekl enici a

napustil tc n:.'. vcd .... .Kap!.ii jzn.'? ee ob9 s. Já. pa.k kvapně oj.cházel

po hrázi jezer.i.

O našich .Keltech toho příliá nevíme, o tom mé uf přeú lety
pouč 11 r.:iój kumartd. kezaneehali po aot>i ;:duar..cr-..jch pčuat tok. t>ru1dovJ, jak o to.it svědčí 1 Caesar, jená s Kel ty po wnbbo let bojo
val, pan 2 ;ivall m bl'ích a bl!z'Joino3t cokol 1 za evábo věd6u! K&toL7-.en4.vs t písa11ně. Co o .1lcb vime, zachovalo r;Q díky Jiným, Ci-

zincd či dokonce nepřátel - j bko byl Caes-ir. To on za^znamenal,
co se o Kel tech tak ěaato opakuje, že byli nárrodem nadmíru odda-

n.1m

iábo!enstT! a sYá boey uctívali dokonce 1 lida^^l obětal.

■
'\
"Natio cst oamia Oállorum ad..:Ji.otui Cedita rel i&iorii. bu6«.«&ut pro
victimis ho:nin&s tircmolant aut e& imolatures voveat." Ali nepřál
b_ycl, si, aby hl.a-,,ním ;;saný:t svědectvím o životě méhc: nérodu se
Jed nou s tály zdpisky nějakého maršála, jen! t!l velel vetT-elsckým
vojskúa.
flistorl&:ov1 také rudfji naslouchají svťoe:tví, jež jLu nabízaj:! archeologová. N6lnei5těst! s.rcheologovd většinu svých pozratků
čerpají z hrobO; a přeCst&va, íe bychan &ouli povií:t život nija
kého ::.pcleCenotvi z pohfeul;'.5t, rě naplňuje pochybnosti; i když
nfř!.p:)u:1tííll, le třeba Jne6ini -zpósob pohřbívání napcvídl ;nnúho o
tom, jak pokleskívají či dokonce u::iírají vztiihy t: czi živými.
Ještě dlouho ptedt:!m, než se Caesar setkal s náboženstvím
druidakdbho období, ctili Keltové r.rdin.y a také pří :'o:lní SÍ13 •
.cahyni - ii.atku Zemi; v::e. co je obklopovalo, bylo proJevea 4;en1,0 “ jejich hlaetlm se sna!ili n9slcuchat Q po:'o,:u!llět, sbj1 vúbcc mohli přelit.
M5 by velni zajim.alo, jsk t;;1 hl.usy znřly, r.ebot se také
snaž:!m nr.3louo:.lJlt ulas^ oly.šitelným i skrytýc. úhly podobu kví
lení větru, ptačiho z:ptvu. včelího bzukotu t\!iebo neop&k kovové
ho třesku7 Zněly přece nG sun/m počátku kovo7.:ho v&kc. Arwbo
člověka J1110m prostupovaly jako neviditelná • nfeslyLitilriá t;lnční a :iaplnoval.y ho ůzkkost:.., lá'3-kou, v:.itřnífl! zl-t.uí:u
věštec
kými &!13 - a tak zněji vl.:iu tné oodi.eeťr
*Tak co, našel Jste vjecbno?* i&ni Lída odloiila skrutku.
r."teroa odhrnovala tenkou vratvu hlíny a vyatoupila z hrobu. ;,,.,yla
jeStS mladá, ale vlasy ui jí trochu šedivčly - a to ~e dobře
hojilo k j aji.mu drls tojntfo:u držení těle i k je j:í.ru postavení.
0:1eV2i&l juem ní.'J Paoje, oua se na :iě pik;.:: us.'.li:::la, Jak
uslc jcj:í;ú z.vykezn, a hne:i čss t zcvojekyeh ;ytlil:k0. přeťala puaí
Pett-e, tf.: Co nich ni.taypalí.i hrudky země, v níf se sv,tlc,lJ!:.ce o::ilaly nepatrné úlomky kostí. r Krúsn.í dfdci, co7"
"Nic Jinfho'i'" zept.ul jsem se s-pís se zdvořilosti •
..Kdepak, trochu ulAíků• .Iiattska bude ápatnej den. Jako celej

tenhle týden. Já to cítím, sotva :ráno vstanu." funí Petra má po
stavu J&ko leny ru. !reakúcb z lilu; i1i;k;ý pás ci velká ňadr&, čer
ni oboč!témlř aroetlé a man0lov4 oči - t3ké jako Řok.Yně. ''ho
minuli pondělt, Jak Jsem zahlicla Lídu u autobuau, hned Jsem Jí
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prorckovila: čneska bude zlatej denl"
lllnulé pondělí vykopali na samém okraji odkryté ěSeti pohfebiště bronzovou Jehlici ervěnického typu, sponu a ještě aáat du
té trubičky, která nejspíä vypadala Jako bronzová injekční
stY.fkačka, a jejíž 'účel nedokázali ueit. Včera Jsme po práci
ty věci vezli zf::ibalená ve vatě a uložená v krobicích až do
sousedního okresu, kde uprostřed pšeničnáho pole kopala s par
tou vesnických penzisto paní docentka z pražsk4 Akademie.
Uán o Petrou celcu cestu hovořily o avých bronzových ná
lepech, z0.tí:nco jJ pozoroval krajinu, kterou Cosud pokrývaly
liduprázdné lesy. lady, vátklnou na výšinách, si kdj'ci hal to'll-Í
vybuůovall svá sídla, iili tu po staletí a s ni:ui 1 Jej ich 6ániovl - pak náhle mizeli. Mizeli opravdu7 A jed1n6, cp zby
lo, je tach několik bronzovjcn přodmjtO a hliněných střepů,
která zůstaly v hrobechY
Pan! docentko, kter4 je znalkyní bronzů, nás přijala vlíd
ně. Ukáaala nikn v poli vykop&né ?ohlcbiětě, vymetené do pohled
ního smítke, 1 velkou nádobu, jež áooud vězela v ze:n1. Pak nás
pohostil?» kávou & koláči, ale funkcí tá trubičky si jista ne
byla. "Misí13 se smíi'it s tím, že jsi vykopala unikát," řekla
p«nf Lídň a 'bl se zapýr-ila radostí.
01e5e1 j!:^ k eouse:iníi-::u poloodkryt1:tiu hrobu, vzal kru1JJpáš □ zaSal kopat.
::.1á?e^ra se už vrátila s pNizCnflll kolečkem. hlínu, kt@rou
jsem vykopal, opatrně odhazovala lopstou a očima i prety kaldou dávlcu dUkladně provifila.
":.Záš o, Nenaite chut7* vytáhl jsem z ka;,s:v jabi ko.
'"Díkuj1,Yy jete strašně hodný. Je te1=1 horko jako na Sa
haře," otfpla si z čela pot. Fhčyby aspoň se n’-co našlo. Ale
P@t1"i r-:!ké, že se dneska r.enajde sni kost i" thile je teprve
aedmnéct let. :iá širokou, Jobromyslnou tvář, velká zvšdavá oči
a poněkud s1ln4 nohy, která iam:lrem k tomu nejženatéjtí:!mu místu
Eitále hustlji pokrývaly txav6 chloupky. Před dvěma dny ráno
projele na hwipoláckém bicyklu zadní brankou v ohrudi, Jež ob
klopovala cel4 stciveniiti. Na okraji poníebiát! .zastavila a
chvíli váhéila, nel •• odvážila rubídnout evoje služby •
",\le u náa si nevyděláš sni na ten benzín, co projezdíš,"
u1tiula paní L:!da na Její bicykl.
raaáaa ie za^4la a l-ekla, le j:! Jde hlavni o potvrzení.
•AJ, pi'-ed chvílí Jaem kost naěla,^ oanúila a1 pyšni. •Ta-
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kovl úlomeček. Lid& si myslí, že z leblQ'."
"Blahopřeju, Mášo.^
•Ale ne, mně z toho bylo epíě :amutno."
Proč?
"že človfk je ••• , ž1.1e, třeb.1 S8 trápi, anebo zase raduje,
to přece u nich bylo stejná, ne? A pak z nOho z6itare jen kos
tička - vždyt já ji mil cm p!-et.ilídla."
m

"d co duše, Mášo?"

"Vy :nysl itel"
"Keltové věf-ili, že se duše znovu vtělí ...
••A vy tomu věříteY^
"Spíš nel•
Jako kluka mě trápila otézka, jestli mohou dojít spisy a
vzld'-í!ení du5o nevěřících a duše t§ch, ktef! zemfeli df!Ye,
než Bt:.h p!-ijal oběí vlastníbo ayna. Zrovna ten veaer, ne! jsem
•• rozjel eem. četl jsem si ve sta!'1čk4:a vyd'ní Husebiovich
Církevních dějin, a autor přel šestnácti sty lety prdvé o tora
psal, "jak Ježíš vstoupil do pekel, a tu závoru, kteráž od vškó nepohnutelná b,0l9, rozl0'11ll; jak t!tet!ho dne vstal z mrt
vých a jim! mrtv4, ktef>ťl o1 mnoha věk\l v zemi oCpoč:!val1, a
&ebou vzkí-íšil.• Jen!e t'neaka u! mě podobné otázky neznepokoju
jí. ;.;zavřel ,jee:?. si, fe všeehno to, co se po !taletí kaUe e du
ši či Dohu, o ptvoi:iu světa či života, jsou leda tušeni, jen
úlomky a st!'ipky nlížeho, co nás pfieeabuje na tolik, Je^ náš pyšnJ
naše p*eC,stavi voet mamě .hledají slovs či obrezy,
jež by z tich sti'ípkt slo!1ly něco celistvého. A !asnu nad
tím, jak je poznamengno lidským časem 1 rozměrem to, o č@m
prohazujeme, ž" "je neomylnou stopou božské vú!.e č 1 konfní.
Vokonce 1 ti, které považuji 1ts mou<lrá, ne d!"ži kf-eč ov1 tě
evého střípku e předstírají sobě i jinjm, že uchopili celou
nádobu. Jf se svým bjtím i pfíátím nebytím ae vyrovnávám celý
ii vot - ti, kte!':! tvrdť, le zhruba. věd:!, Jak to byl o, a Jak
to bude, 1 kdy! ekroomn! prohlsžují, Žq jim to bylo zjeveno,
mě spíš udivují, než bych jLu záviaél.
"Mně něicdr Pf\:lp1id4, !e nic nui1 smyal,• Mdšt mávla rukou
ke kaiuenCJD, které vroubily neUJ hrob. "J4 o to2 napsala pov:ídku, • a Zf.-červervila se.
•Vy p!Avta povídky?^
"Nikdy. Jen, kdyl 111 nspadaJí takov4 rnyšle^nky.^

•H8

\

6

• ú čem byla ta povidkaí'"'
"ťíčkdo m.1 nedGvno otrávil kocourka. 'Pakov_ý byl krásni,
všichni říkali, že tak pěkného jeětě neviděli. Tak mi napadlo,
že někdc susel být hrozně zlý ••••
:_r sousedního hrobu ae právě zastavil raiotr Vitek a naši
literáreí rozprnvu pře!'Ušil věceym dotasem, "Jakou měl b9rvu
ten koc our7"
n.sedivý, ale do střťbma."
"Právě, že nt?vim, ’kdo muž® tukovou věo udělat. .Anebo Jak
ce lidci chc-rijí k Vietnamcům. Oni jDou chudáci t&lc hrozně dale
ko od óQ:"l!ova a pří tom je tady nemri. n.l.kdo rád. i nóa, kdy! př'-1jdou do obchodu a nloo cbtěj.:!t naschvál ji.n feknou, že to nnaji. i ješ t-5 se jim pošklebuJou. ti
..?rosím tě, dej pokoj s rú.koeníkem," zlobil se miotr. "Já .
o eh ti přál vidit, kdyl J^ chytni amok. U náa šel jeden a
k^mpěčein aa atavbyyedoucího. rr-1 ho muaoli drš'lt a měli co 41!gt."
Jako hy t.;šili, že je o nich r-eč, klátivJ:a krokem, kteey
tokonale odi>:ouknli od evtch českjch epolu.diln:íkč., se k ruimrn bl!Ž111 dva VlEtnamci v montárkách. OOa byli vychr tli;; m.aliíeí•
ale první z nich byl ještě o hlavu ;.?enší nef ten črtttý. Zasta
vili r..e u kraje na?.ieho pohřebiště a ehfili nás st zdvořilým
zó.";ne::; pczorcvnli, konečně se len větší zeptal: ":cak co, našlo
dn1ttr..hn a r.co, soudru!ko vedoucí?"
*Jľic ! " vzhl 431® od hrobu paní L!da.
..žádná kel ts'!i spaná?" zqjí-:r.al se menší Viet:1ecec. V jeho
r-eč':i pozo:-u!oáným zpunobexa splývala or:i'!:'ntálrú výal„vnoet s pl
z env}.: oi i: i
c í.
t Vůbec rdc,
j
pár 1-:os tič ek," řekla pan! Lída •
* '• o e "t:odn, .. oUv-t11 zdvoťilq V1 e trmmec. • • b^i)ftvd ovX • hy
oe potí-!'; 1.11."
.
*l'i se nějak zajímají," vzval De mistr, sotva ae Vietnamci
trochu vz<M1111 . ..To u! Jsou zase po ránu n!i!lazaaý. Oni hned k
snídani udělají dvš dvanáctky« ty s nir.:a zamávaJi - ělovit
aby se jf: bil poslat na lešeri:!." Vz11l k...-uaip4ě a jemný'li, tá2lf

něinými úóecy rozbíjel *rdl)f, udus-:.in$ jíl, On to byl, kdo po^•bilti náhodou objevil. K^1 loňskáho jara hygr hloubil výko
povou rýhQ pro aákl.lad7 konstr^c!, Vítek si viilll, !i-V odhrnut4 zemině ee coai tfp7tí. Sebral tu yěc, ^0m3l Ji ve vodi - a
byla to zlatá náušnice. Ne taková, Jak' se dělil dnea, ale poc'11 1
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l
tiv6 tlžká náuánlc®, Jakcu nosívaj! dlvoll. Mia\r ae, ani svámu

nrn esu p?í.11á Liedi vtl, ut před Čilaera au aikának.á vědma proro-.
k;.;?,;lu, :!e nsjJe poklad - a to dokonce třikrát ve svěm livotf.
fdo!ná, ie tím nams sl1&lč,, vždy draný kov - Vi te.k se rczhodrná po
dalSim pok.l,:.du neprcatávai rozhlížet. Se zlatým kroužkem 88
v5ak vylal rmed. ;o nálezu do muzea. 18.iJl náuinic e v"budll& iiadAeni. Rskll 7a!J, že ápíffk pochází z doby itl&dohlaáta tsl..cé .3.!ie'oo
snad dokonce z časně lstánské a je to opravdu akvělý exemplář.
t,\r:*n.á, že při pr4c1 narazili na eelá keltské pohřebiětě, at pro
boha dbv6 pozor na to, co bagr vyr:fpe.
Vítek dtvf'll po. o?, t.rosS toh.o se v rohu staveništi objevi
la srcheolof.ka se svou pomocnic! n také n.adjenc1, kteří začína
li odkrývat pohřebiště. tJezi naděence pa třU 1 mistr '/:! tek. Měl
s@m bl!zko, mzda mu bělela l době, kcy tu kopal. V skrytu du
Se aouf'e.1, Se nmJde 1 druhou náušnici. Navíc se mu líbila

Petra.
Náušnici nMašel w t:t.m nikdo, y hrobech se u.l neobjevil
ani jediný kousek zl&ta. Tu neášnlcl tamrn nejspíš nastralila
keltská bohyně Nerthuo, !>ohyné Uaťi:c.a, kterf při.šlo lit.o, že 1
poslední pozústntky po lidu, jen! ji vzfvní přlnáael obiti,
má rozházet ba.^r,
11st«jn§ ván feknu,r- pokračoval mistr, *že tihle rákosnícl
to je isa!:4tek novýho stěhování národů.^
Jsk to mysl!š7* otázala se paní Lída.
•Táhnou snad o:! východu, ne? A je jich vúado čim dál víc.
U nás na sidlišti ted naši dostavovali dvě ubytovny, v ka!d,ý
t!-i sta lů!ek .á už jsou plný náj6z.dníkC."
11 To ae t5k nitdá brát,*
I'li,iJLnítla. paní .Lída•
.:, naši lidi se wa pakkujou na Západ. A to byste kouks.ly,
co by se te_p:.-v dálo, kdyby nebyly nrsnlca zadiát.ovciey.^
"Panebože, kam ty chodťš nli. ty svoje teor-ie," ozv:dn se
koneěoě Petra, jíž Oyly Vitkovy úvahy ..trčeny předevbím.
"S^llaas mi vyklťdala, Jak ae ná.!."ody nýb.aly," brini.l
Ví

£■•

tek. •Jak naši Keltovi kamai naráz zmizeli."

” !'o byly áplnG Jin$* pClilbry," vzdychla Petra.
Kel tov;S opravdu kamsi i.;tn.zeli. '.Jelá stnlet:í hti-1owli s"'

sídla, mýtili lesy, někter4 hroby 3v^ěí o bohatatYÍ jejich
kn!!at, aie Jak se blílil zač4tek t1a!c1letť, od n!bol počít4-

,r11,

me mii
Jako by se propadli.
Vyhubil je mor'l Anebo Jim připadlo, !e J^ půda ul neu1lY!,
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1 se avými atády, a nářadím, oe sv$m1 hliněnými zásobnicemi
pln.}mi 7,rns se hnuli dál na západ? AneOo je vyhubili či vyhnali
divocí vSleíníal, kteří :111 na aevar i mi itýchod od jajich ú
zem:!?
'.Lfkdy in6 napadá, .:ebot vtřún na vliv toho, co se nazjvá
genius loci, ie můžeme o tas, jak se vlci udály, ledacca zpltně vysoučit.
:'iěktor$ ze aousecmích panovníků - anad mjcnjší, ans..d Jen
odhodlanější, kdo to mohl posoudít - pl'-1 táhl ae svými vojs!Q
t.r&r.ice Mši kotliny. Ani nemusel ozbrojeně vstoupit dovnltě
- pokuč. vstoupil ,^cho vojske se tu téměř nesetkala s oCpore:n.
7i tězn_y panovník s1 zpupně povolal předáky mistn.f ch kme:iú a
pož.ťidal je, aby ee zavázali věčným poddanatvim. Zato on - ve
třelec - slíbil chránit Jejich úgemí před v§eini vetřelci.
Předáci zvážili sv-! iaožnos ti a pak přijali podda.nsty! 1
ochranu. O tom vnem byla sepsán3 sml ctťfa a všichni pfoí torní Jt
shnvnostnč pod.epsali. Jestli uměli psát či nikollY, nebylo rozhoťlujicí, s;nlouvs - jako všecmy podobná smlouvy - byle závaznJ s: ejně jen pro podCaná a to nezávisle na to::i, jes U1 ji vObec znull, nato! jestli ji přijali.
Lid nebyl stsvem věci neč§en. Zčásti se bouřil e byl tedy
pobit, zčéstl naložil svnj nevelikj -ajetek tlg vůz
vydal ••
ti'ížko proniknutelnj:ii nvozdy na západ li ns jih. V ootích idylickýeh časech, kdy volná:nu pohybu bránil jen neodootetck cest,
p*ekf?.F-11 medvědi či s:rP.čky vlků, r.ohl-.1 tal:to odtáhnout celé
kmeny. &le protože vffím v to, co jsfml nazYal vlive:%! geniů mís
ta, vím, že vlichni neodtáhli ani nabyli pobiti, hle mnozí se
r.ff-izpĎscbili t!?k dokonale svjfe px.et:.:c1 telOns, ŽP. je oc nich ni
1
v
tož "1 hrob ch
i. tak tedy Keltové o1 n;;5 :GID.izeli, zů.stfiL„ p.:i uish jeu poh'-ebiš tě s oopexi;:: předků a snad také boh.,yn.t, o;;hové a t;eniové,
k tei"f byli př.íl iá připoutáni k řeká.n, horám, stromám a ekain,
kde sídlili.
Nad námi s děsivým řevem svých tryskovjch motorU ae přehna
la letka a tihaček. Ko:nu PRtřlly, ada Kelt"ul, anebo jejich pf'noti telám, nedal:.: se v té rychlosti ani postřehnout. Máňa oolo!i- '
1i nů! 1 štětec, vzhlédla udiven§ k nebi a 3acp.ila al uli. Talm
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krásni Petra se přeatalu rýpat v zemi. "•.’čcra jsr:e ľvli. Skolení
CO," pz:-avila. ".Ft-išel takoveJ vypelicmnej laopasSk jj hecoval
nás, co bysme míli dělat, kdyby boucria atomovka. ek, že v ne
bezpečí války bychoo:i fasovali speciilni plláltěnky
mllsky, kter?. eo dají v případ! výbuchu navlíct za dvacet vteřin. On si
oboje pl'-inea v balíčku, ža to aasazení p1-ed7ede. Podíval se ,'Jako oknem a sb si zavelel; Ohnivej záblesk ze $llěru Uan!tín ve
vzdálenosti asi dvanáct kilometró.l A sápal 2e po tort ovým balíč
ku, Jenie ne
:.mdrhla ěnúrka, a on ji r.e:ioh rozvázat. l'ctk se
Ji ""na"il nřetrl-nou - n1 ""-"'mC .
o1 ®u"" el pkj t . ž
f:\°bj ivb tfln kus hadru moh aspon ukizat. A vit®, co přit::,,a řek?
Já už jsem, soudruzi, přísně vzatc, i:r.rtvej. Vidíte; obyčejný
motouze}:, a ;n\'.i:že člověka stbt život."
"0;1 řek& p!'-!sné vzato a !llotouzek?" zajímal se Vítak.
TMsnň vzato, motouzek," opakovala Petr&. "Fřece si nevymysl:!m takovou ptlikovlnu."
"'1'o anud není lno!uý, že Je někdo takoveJ debil."
Fani L:íd2 se vztyčila ve evta l:.rob!, otftl& si a čela pot
1 prach.. '!Asi bychoa to měli ted v^otojrafcvatl" ukáz2la r.a
hrob, který předtím a Petroup'ečli vi vymetly. Vyt^^a z kbeli:cu totogratickl aparát ^^člq Pintacon a hledala místo, odkud
by i;ohla hrob nejlápi zv!a:iit. •Víte, kdo mi volal dneska v
pit r4no?" vzp^něla si. "Paní docentka. Ona *ekla, le nemohla
skoro sp6t kvfill tomu ns!emu nflezu. A pak, kCy! n.a chvíli u
snula, e^ jí najednou ve snu vybavilo^^• Pan! Lí1a pfev:r-,tila koleěko a stoupla si na ni. Hrob pl-ed ní byl čistý jako
...... r i^..r<.)/. í
3tOl .pJ'oatfin/ k Jídlu, ale byl sároven holý, puetj a horký
jako zem po po!áru.
"'A co tedy"'i''' zeptala ee Petra.
"Prý dr!&dlo."
"Drladlo? To mě pod.rf, na co potřebovali držadlo?" podivil
se Vítek.
•Tfeba na rydlo," yyavětlila pará Lída," anebo na n!Jaký
zvlaliltn! ndl. •
•Vi myslíte, le tfeba na obltní?" Wšl& odlolila štitec,
kte^m člatlla 5^krley 11eJS1 kamen,.
"Ob§^W b,Y byl aei vltšť, .. paní Lída aeakočila s kolečka,
odstrkala Je na d^ruhou etranll hrobu a opit na ně vylezla. •To
u! aai nikdo • urěito^U neroabodne."
•To J^ etrainf,• fekla tiie Mia. "J4 a1 na to včera
t
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taky aá^a. A Jestli tím' třttb:s zabiJeli i lidi."
••T& lcrc-V by ut\ dávno oschla," řekl jsem.
" Ale co když na to;n lel:! něco ••• , nějaká kletba'"
t/.3 vlř':!te na kletby?"
Pokrčila rameny. "Vy ne?"
"Spíš nel"
iiyel.íte, že třeba oni .•• • že nesledují, co tady d-šldmeri"
ro mluvíte o mrtvýoh?^ zeptal Joem se.
?okK ila ^eny,
"3oji te se, ž.e by se nňm mo-J. i za tí ti'"
"Káyž nr:.311 Tollooďsksíno m.uže a vykopi'vž.di ho z r-ašcliny,
jeden z tooh kopáčů najednou padl mrtvý k zemi. Jd o tor četla.
A ten autor, co byl -u toho,. napsal, ie to stáři bobová požado
val 1 ! i vo t výmlnou za ouž • z prsvěku.^
”':a mi připadá Jako hodn§ lidská představa o bofích ládostech."
"Vs m:;oli ťe, fě teda nic?"
Xerozuměl Jse:n, co t.!!21 lliJ'3li.
"Ža člověk mře - a nicl" vysvětlila.
"1-Ia to se nedá odpovědět ani ano ani ne.*
"Pr-cč?"
"Xd to ae nedá odpovědět slovy."
"Já vím, rnlm asi hrozně bl bý otizky. Naši m.1 z,':: to tctv
nadávají."
"Slova vycházejí ze zkušenosti, to j9e12 chtěl říct. Kdy!
aluvíte o něčem, _c če!f! ni:_do z.kušencst nemá, slovsSt jen z:aváčějí."
"To je strE.išaě z&.Jizsvé, co říkáte." h1&Š- nrJ.otila kolečko
blíny až po ckr-clj. "Stejně bych ho chtěl. videt, toho muž.® z
Tollundu. Prý je to krásná hl-va."
rzal jsem kolečko a odvážel hlín'j ne. nedalekou h3liu.
Všichni Čekáme :'l!t nJjaké posele tví; o ruidějl. -9 naději pro
11
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viaCn! dny a o naději pro vičnost. 0 to:n, ,:e Jsme pě ece jen vy
ňati z fádu přírody, le život se v nás vzepjal k nové hodnot6
e s:iirt nad námi tedy nevládne. J,..edávna. lidi přinášeli krvav6,
Ockonce 1 lidská oběti bohó.in, aby za to výměnou ziskali n9děj1.
Fak se koneaně - aepoř nčktei'í - utěšili tíi ■, že 3th přijal za
obit vlaatnťho eyna a za to poskytl naděj1 jednou provžóy. V té
dobl .11nf, kteM nikdy neslyšeli ani o Bobu, jeho! ctili Izreer

litá, ,mi o Jeho synu, obětovali svého mule u ladili jeho tělo
d0 tolluné!aká sla ti117.
Óodtovanl mul na kfížl na nás ahlťsí v bezpočtech zpodobe
ni l\tuž1 s Tollundu dva tia!oe let po Jeho smrti aspoň sňali
oprátku s krku a Jeho hlavu a nádherní klenutým nosem vystavili
v provinčním muzeu. ProtoU v^k smysl oběti se u! dnes vytra
til, pffestáváa« těmto a1n0m rozumat, naděje k nám přestává pro
mlouvat a my stala Jeité 6ekáme ;ia nějakou pt'esvěd41vs'ijAí ,.. logičtjáí a srozumitelnija! zviet. Čekáme Ji od kněi:!, od hvě5dopreveO, politickýcb vůá.ců, od fllozotů i od spisovatelů. A mnozí
si touží zíekBt oř!aeň čekajících a říkají tedy: *ano", a jiní
kfičí i •nel" a jirú ohratn - odvácájí pozornost a hledají náhrad
ní nadéje, a jen málokdo má-odvahu, aby vystoupil a pravil; :n
dr1tt:!, není odpovfdi. l'okud Je smrt pl\ekocu1na, culže s^ to čít
pouze v ro^mru, pro n§ji nú chybí slova. Oetatn§ taková odpov!di, 1 kdyby byly aebepravdivOJlí, nikoho &ni nezaujmou ani
neuspokojí»
"Č!m vy.vlastně chcete být, MÄ£of" zeptal jsem se, kdyl
jsem se vrátil.
"Já ch.tila studovat archeologii. J'enle ani j! prý neotev*oů. 4b1 letoa ^1 napřearot.^
•To te<ra neotevfou," osvala se ze souae"ního hrobu pan!
Lída. ,.Hepřináiíme pr! iá^dný užitek. Jirchtologie Je určena na
o-1 úu„í"
"A co Yám na archeolog-ii láká, kdyl ve vás vyvolává takovl
myšlenky?" zeptal Jalf:I& •• Milt.
•To se d' t!lko f!ct••• JLil to připad4'p5kn4, kdyl $• v
hrob§ najdou rnilo&lÍ7, Pro ty ťidi to musela b$t yzáonost a pře
ce Je d&li mrtvému do hrobu. &nl se líbí, !e se lidi n2'1 kdy mili
tak rádi. Pi-oto Jsou archeolo6ové takoví ••• ep:!I hodrú. Já &1
aspoň nedovedu pt'etlst.avit zlého urcheolot,;a.^ a mfi!a kvapně odlolila lopatu a \lapala a1 uii, protoJe :ltid námi se opět mihla
letka neurčltelhych atihaček.
• (Ono se to wykl'd' Jako velká a^^4a,• Yrá tlla se Petra ke
8Yfmu a tomoY4Jl.ll t.matu, -Maka s pláitlnkou, ale J4 o tom v14ila ni Nluc!ch pofsd, oo by •• daloť kdyby ty raket-,, opraYdu
bouchly. To byla ^^ort •randa, le Jeell neměla odvahu večer
!'ťct altem; at Jdoi ap4t. eo kdyby to 'f noól Y)'lťtlo? J4 al na
mou duli JQ'8lela tu blboet& Al al Jel ti \ll1Jou. A dala Jsem jim

se^at celej polárkovej no:-t."
"f vy myalíteť že by to mohlo tak n-ijslnor spustit?" vyleku.la se N;áša.
"Proč ne," řekl míst Vítek, 11 su.2tit ar-.. ou t-E'o:t ;i áhodou.*’
*AlC) já :.it se dohodla ee svýrn Pepou,” pokr3Cov.;.ls Petra,
"podáme sl žádost o vyatshuv&.ní :-tei 1-JoveJ Zéland."
"Tam véo tak az:or1t čeka,1i !"
"í'Oyž ne tam, tak nfkmn Jinam. T^k blbý miste jako tady
snad ještě nijdu. A hroby jsou všude."
";;tejné ti to bude D!°'d platný, let-^uško, vzhi.ádl Vítek
k nebi, jako by tam už zanližel :.ov4 planoucí slunce,
to
začne bcucrn::.t, není knm. ut-fct. Zář-erú !;G roz.:.e;:e 1', pJn.e zima,
Jalc se slunce nedoatane st:rz ten .a.rak z popela."
*?Jo a co?.. fotln Petra zarputile, "tik tfeb<!! n .kde zmrznu.
lle mám tu čekat jako kráva nd jatk6ch'i^
v
Máša elaměnjm koštátke3 překotně uklízela hrob.
•A co tedy budete dělat, když se 12S archeol og11 nedostane
te?* zeptal jsem se.
07o nevím. Jj bych mohla jcžt2 Dt:-..ičovat literattJMl."
0 "{yslíte, ie to né nécc spol očného :'3 ::rshecl eg! í?" uéael
j^em. "I.nebo vám připudá, že «,• Irova telá ,jsou tak§ hodní lidé?^
" vy tky ":,•• it c f že J.;.. j s ou?•
*Já si o lidech redší nic tuočem nemyslím..*
Nedávno xi xCJ známý farář vyprávěl, Jak ten Jediný z p“sčí.Lfi, který odmitl podcpsct poslední slavnostní smlouvu o poddanatvi s ochraně, mu t5sn) ;!-cd svcu strti řekl: "'Vy křesťa
né dláte jecnu cbybu. Dívétc se n& všechny lidi jako nu ?vr:
bližnf o nechápete, 5e máte ooí-;:.c co ě1:i1 t s dá')le:r:.*

Tchc
jsem ri v*'les v-íľil, nebrt se dokázal rcepřít
tomu neblanéou, k Čemu n's všbí geniové našebo domov”, ale zá
roveň se ze vSeeh sil bráním, tomu, aby se mi lidský svět nerezpadl ns and ly a díbly, na ty, co pozr&li pravdu, a na ty, co
es mjl!, nn ty, co jsou se mnou, a ni ty, co se ml sápou po
}4pdle. Oodaa se o-vjem neubráním .:.5.vrj ti, kdy;: začnu do4'J tlct

U*eba jec to, Čeho ,J;-ieai byl z:... svého ::.í vota svčdirex. t.lo c
avých zévratích il ovík radJi namluví.
"Já zná pár vý oorn$ ah lidí, .. řekl jsei:t :pii.ltrnj, .. i dokon
ce to nť!Jaou ani 'iroheolozová ani spisovátelé.•
"Náhodou to souvi.oelo," vrátila ee k mé př-tdešld otizee.
•ha jeem e kuar,dkoQ na Yjlet kousek u :onstant1noviJ, jest-
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lJ

li to tam zni?tel"
*Trochu.”
bA na jedno'll vritičku jsme našly st?'-ep. Oni tam koptdi, ,1sk
rozširovali cestu. Kamarádka t,m 6tř-ep zv<ióla a on byl staroby
le zdcbcmý a roně zapadlo, :;:e ten st*ep t.i ležel tak st:-2.i£nó
dlouho, -Ie :ui to ani nedovedu pře-btavi t, &le n::>:.:io ho přece
jen pl'ed tou dlouhou dobou muael ud-5ls. t, nékdo ži V'j l i, to
př-edtím vO.beC nezsjí;?1alo ve škole sni v muzeu - nějaká vykopáv
ky. A ted mc? napadlo, že je to pro mě dtle;.ltj, at}ycb ae o tom
Člověku ni:r-co dozv'.-V'ls, kdy:- tu bF..y ziju... Já .•• , taky jsero
o tom :iapsu.la povídku,” a začervenala 2e.
•Jak se jmenovala tilt povídá?..
•1ioho. Já si zkusila pf-ed3tavi t tu óc,bu i I re.z.ilo •to
strašný ticho, co v£ud® bylo. Na mě z» tobo -.t. p&cl strach."
"Ale v tichu jv^ji ulyse t. nl.isY, * terrj dneská u.i .:mi
neuslechne-ne."
”To nenapadlo - skoaa. Já to posiala de ,e;o ...ttie v Che
bu. 0u1
olpovždfli, Se Je to ci tlí vě napsáno, >:ale že» nedove
du pracovat s 20'dvy a že tfm.i je málo :iktuklr:í."
"Z toho si nic neudělejte," tějil jse-.n Ji, .. x:'-eba v.á::. to ná;>s.al1
jen ze m:;ty, protože rraj! taky str'iich z tichsfe
"Kdy? ji? ne rozumím, co to z:':.-21?:ená prccovst s mot.iviy.•
Byl bych j! réd ěekl že si nedovedu pbetsts ví t nic beznG.ťJěJn;jHho než í,°:os!ln t. povídiry do aaut!iží a než studovat b.ur.mn1 tní vidy na ns.ťiich fakul tá:h, .le necht Uo :;e mi Cha najevo,
!e nějsk sou, tsi:e s tím cbrovsk)t..n li terámím pct.řeblAt^. Kromě
toho k'átia E2>.hoáila Ikriabku a zacr;alf.:i si ji; nad ni:d op:t r:;ur&cel:1 stíhací lf'.U:ľ:, kterl ;'.!t už p:tř'ila Ke1tů1t -áneno n.;opik
t e d r"h;,?., x u ,.,.. 1 "1 přehi užit v,ec h.-,, u. -..." y. tu csné i " "né •
?:*ed lP.ty j$cm, cc-stov.i1 sšz. po Skotst;,,í. '.i..t.:2liv zt zLjmu
o potcu.'-Y
ltU• C:..dál o o j...1 t •.-w -ó Qe,. tuhnou pus té i,o--y ... . ;}ezera, k nimž 9e vážou stará j:ísn.:1 a nnvodooJ bóje = pl'-ec". v kých
pľd§er4ch. V Ic.vernttso jsMI se ubytoval v hotýlku a pak ce pus
til do hor, ktrrj ae vypínaly nad m;:st(lir,. Ale dcčel joefi' jen :ia
kraj mlsU; br.,, z okn.::. nizkóuo Co:;ku, ,/se:J. mslschl, jak nf.jaká žena zp!vá ekotské ;i&iě. ^ial jsell: n 'kolik skotiF.i kich písní
ap!vna,ýcb pochopitelně v aneli . . tině, ted Jseii .1« prmě usly.fel
v původnť ^-61, alyěel Jsa^ p^rvná tj atari melodie tak, J^k
anad pdYOodni znál7.
:::i.
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V!11, že se hulbvyjádřit .slovy, stejná jt:o-:o-:c se slovy
nedají vyjldřlt věčnost, :í11i:'"t, dn.h re» -::j:e• J;_\fcl joeJ:. se
tehdy o kamenný sloup v pl otia, ::ioslouc:n.t:11 jsn;;: u h1 edčl emkrem
k hor^, které byl;:; kamenité u pusté. Ií;í2ue z mraku vysvitlo
slunce ia osvětlilo Jetou ze vzd ílenJch utočí. ;; pr.:.J.có’a :;;v?tlq,
jež náhle vydělilo celj prull .fkdlnatá zemi, Jse.i zahlhl! tílé
kamenn6 etavení, je:! opu:. těnj čn :1o z rozl i:hl 1ho vřes ovij tě: n:1
tu velkou d:5lku jsa-c. rozeznal, \E.! upá v mezi k c!!:1y ob^c^tly
mecher.: J v oknech nejsou - snad ani nikyly neb:1- ekla, 11 zdi
že jsou podivně pokřiveny. Třcel nízkých vchodem. na. lavičce zectél
ata*ec ve snóhob-lóa plášti
nkuuél ie sn... Tu se rtu zt ocnilc
nevyslovitelné vz:::*uCe:ií; ten elfu:: je misten.:, k aPakyř po celj 11vot směruji, dc.-cv, .i..t.:.:rj nledúíi.i; t<it= j(Je^ očekáván. ,• pť-eíiropráh, nátuč, do ní;,;, klcsitu, mě o::.ej-;e a u.ž navždy nepln!
blažeností.
:nak jaen hledál k t^u demu, jO vůKOv! !Jeh očí starcových
a sledoval, ji1k jeh:.: pohled zvolnu chladne u jeho tvJ?- pokr: v,
smrtelná bledost, jeho tv,-i. se- rozplj-vá, Jako to si aveni, jako
ta pláň - a tena. dozpívala.
Ji:ohl j.;oi: se v,yča t k tt::r.. hOťtw, a.i.e poc topil jsem, že to,
proč Jsem pf-ij@l sem, už &e rVJpluilo, u.t mě ti... r.eěeld :-:.ie jiné
ho, nic závažn.jSího tmi sl.Btn2:j::;ínc-. Vpitil jse:. s® t&dy do
mAeta, sbalil svěj kufr- a o(eti»ji n;,. nJG ru.;...r.
.rep rve po ču 3e a< na padlo, it: hl^.is e*, k te;:-/ jse;;i ^lyěsl
tam v zetli m první pohlej vzč,lené, ki: runě ^••c.hlouvol duch x1ho domova - jeho hlt:. ke :r,:12 dom :.eelolchl, pf-ehlu -e:1 kf'iker:,
h.I'diaci i shlshe"" , jixi zní zažel ui ,elov • • V—";,! jnes .,e o ton,
podobnl- jako ílážu, napsat - coKonelo n.. kolikrát - ale pochopi těl
ně jsem nenalezl vhodná sl...,v....
•ti' po:.:lei ní d:;bcu pofáel elasii.ji nap:::.C,_," o:vcl ce Vitf:?1{,
•1e celcu dobu leúcvou nezavinilo nic- jin; hc než ts.tovt,hle mrak
z poptla. Co jes U1 lidi ui jednou b.,11 tukovej dobytek h vymys
leli to v Jechnc, co
"A to Jtiko myalía, ic oy po :.ich ::..ez.:.-ói} t.:;i.lLÁ uni g top.<:i7" ztipU-ila se ^mi L:!da.
"Proč ne#&' Vi.d,YÍ, co zůstane t.uUy • tvhel •i ...eho'i^ ukdna.i a

..
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pohrdmía na Ylaatiú kovová diao, *’to rez Lc!11re
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. "Strašně •i vyaejálíli, Vitku," 7-ekla nefoě paní Petra, "rJ3
stejně nepfesy;daťš. Co kdybys mi rad-?Ji odkopal ježtí Jednu

vratvičku?*
A miatr poslaňn! uohapll kru,?p9č

&

s

eite;n odkrajcval

zi:'-

m1.
• Ten hlas, Jť^l prohlvuvá k rutiJlouoi-ujicí.rau duch místa, sJ-

• o

!lius dox.ovat je př&C8 to společné, čuu Jai;,e naslouchali Já 1
oni, ti 1.1-dt. ktof-í 1aae hnuli z konein mé vluwti :li:. přE v.{ce
než dvdna tieíciletírul.

Tím hl.:1oa:n "leroziiním nic mystlcktno,

žádný hlas krve a půdy; mě spťa překnpuje, ;.c vet-Bina lijí jej
ani nezaslechne, necítí jej jako ne,ipfirozenějš:í C:úvo.::1 6,)říi.ně-

r,osti, íe vymýšlejí jiná a U!n,!jěí dOvody, že se c:í.tí s;ři:.iJni
více rasou či vírou, a když hledaj:í, co ovlivňuje Jejicb osud-,
zkoumají radl!j1 postavení planet, ne! aby hledali, j,;.k

f

d.o

jejich -,uňe vepnal tvar hor, ao nichž je sevřeno jejich ročittě,
výlHca

.ebea nad ním, 1 a:něr větrt, které sem phlnáóeji vCni

111of e.

Mohl1 bychom nebýt spř!sněni tt lidmi, ktefi.í denní vitali
zákrut té!e řeky a stoupali

I:li

stejné pahvrky,

li

Jnreru vyblile-

li hejna týchi ptákti, k nim! př-lcbisely dnění 1 t®črd, óopa
chladů 1 zrání ve steJnj čas?

-Je molné, že už brzy změníme toky v;,,ch řek,, vylá-cí::;e lesf
a

vyhubíce tažné ptéky a roz:h:raní dne a noci sotva postřehneme,

a přetrhnftie •tedy ni t, ,1ež nás poutá k: př-eňkúm po-.rrevílitr. a ne-

pokrevnís, :11 t, .jež nás poutá k do:novu :u teóy k zc-.r.i a nř-í t:ime
3e

do prázdna vesm.iru.

"Jež.íěxarja, počt.ej! Podívej sei rojdte se ;.io:1iVt,at.ťt vy

křikla najednou Petra. A m.y všichni naraz výa&hll ze svýc h hrobů.

"Sronsť' křičela Petra, .. máj)l tw br\,)...z!" ..

v . ...trí.-tala

kuchňsky núl a op_ tmó Jím odlupoviilia vrt tvičtr.u liiía^ •
...lo jo, už je to tudy!^ f'anť Lída Klečel ... vejlc Petry, po

hled upřený rut to jedin4 místo v hrob«. J' taa df<J :.ř'il J^několilt jedont! aolenkavýen eCvrnek.

Petra se vztyčila, aedln ei na jeden z iamenC, rtsré vrou
bily hrob, vytáhla z krabičky cigaretu & zrapálil& si. p4--sty se

jí chvěly. "A :cro^vn& dneen," atěžovala ei, "zrovna, když jnea
to chťěla w.baliti"

:raní Lída zat:!11 p řinealii krabici a pak spolu s h trou za-
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klnkly c’o hrubú -j po plóodvičkách ukru .cvaly hlínu. -ky ostatní
jen přihlíželi. •To zase bomy-né-sutkuřekla větra, "cítila,
Že už nám. docházej?' tut _ ..•
-r uos
celý >vddr hlíny, v my .• 5 v:z el. •i L ::-d;.;el enal6 nitka •
..V\> mysli Ýe, že to t.,wJi. " ' pí. tl"-' •kás.......
"Mejspía s-.oe jmyna E:- ■■v -ínickál" Nuž odroloval hlínu Jen
velmi pomalu. ’ís nmyi práce uz dávno minul; po pSáině, xterú
vedla k zadní brance, oe u.::. ..rvusili dálnici ze st&vby.
....hírťtl jsem nářadí a nakiaael je, na. kolečko ..
Vie-tn<hlc:i. tec- vmyJ.myeli šÍBtcunce, hlntJrky vy:wč:ni!i za
džínsy,
tavili se rocaál - cnvíli a; clu mynzmyili evcu napros
to tajenou řečí, Pak ten vStáí došel až k nám 0 nahlédl paní
Petře zvč.JdVf: uo nrcbu. ".ša^lo se myjaké f:,ctPaeniI aoTirulko
ved ©úd?"
Petra n,i ckuniik vihládlu, jHko by uva:..cvula, zdu ho
odbýt :l.!1myo ae svmyi t ni:' avjrr:. nález&:. •Bronz," my’my. pak.
...;'..o ce Je,,.,-'t" "'0 t _;; ll 5 e Vi e tnaJ.J. sc. Pokyn’..! své*’« é hcv 1
s ten $e uesiyJmy při blí iil. Pak se o :i.a jakoby n' pcvel níl1 lonili .na:: himyem• .Lťnr.:a maličko uhnula g nožem ukázala n.-i zele
nou ni tlra v 3esti. :.i6t1.í?!ký /ietnsaee napřáhl ukazováček túr. :Etii&rem a i-i-t'urie:sl &vou neopakovatelnou plzcmytiriou;" J'o už vicčl.
Když kopal Jsem zákop, taky našel jsem."
*A ccg a liz uuěLwlí“ zajíral se mistr.
"ľľeažl Sas Jsem,“ vzdychl Vietnamec, "bylo 3tuíleaí!" .* Ja
ko by se polekal, le vyzradil my jaké tajemství, pokývl hlavou a
epMriky následován. svýx vHšíx druhem, ss vzdaloval snturra
k brance.
Bronzová jehlice az myla s obou strm tésiřř rodhralv.my.
itáša VE:16.le .ii0 .;o:.w.. my
'',o J!.' kr-.,s!á:P my JC' ;myimy:my«.
f>"1?11 i.i.-.JY i0 ..&tí iitcw-,'! na0 ue..;:11 n U z. "
Pf-ti--lst&va, ic :..:oá JešV* nenávno pflr.Ltli :Jo'.fo:!i ličaki
ob.;t1, my3 d2si u zároveň cí t!ir..e povzní.itející uspokojeni nmy
tím, le dnes už jame jD<o lidstvo vzdáleni t?to pri&1ti'Vr'1 kNtostl. Jenže kůyž uvažuji c :.i.ooiství lidí, kteří jen bčhem mého
fivota 'byli obětovúní ne sice bohům e.le iill'!r.ý;z: vidinám těch,
co ei nu gíab bohů dosedli, necit-:.'m ani trochu uspokojení.
Konečné pet.ní Petra opatrnš 1 s okolni hlínou vyevc, ...odila
ten vJa1cey přeiliuět z hrobu, ulotlla JeJ do krabice t. !-eklsu
•PokraŽ0Y,n1 ntral^ Mála Jelti hrob yymetla a pak •• len, ode-

n*)

šly p!-evléct do •ar^^otky. 'Dillcě llistr Vítek alzel 1 abi co neJ
rychleJI obhládl pustnouc! ataveniitě a Jeiti ataěll pant Pettru
doproYodi t k autobuau. Máěe ai přivedla ari nenbletn, kolo.

•škoda, le ay n^u!11 nic.^
"Tl-eba zítra.^ A- díval •• a nt, jakk obratně kli!kuJe
na svlm bicyklu ze&! baladami hlÍQ.
Možná, !e te^hdy na výlet!, kdyi našla •yóJ prvm atfap,
taká zaslechla hl.aa m.íatních genid.
IO.uvil Jaa o Jejich bl.aaech, JaO by zvaly Jen k poddan
ství a - nebo k útěku. t.ie vín, le tomu tak nebylo. tleJap!š rad11Y Jenom k opatrnoati či k ^dminosti a někte!-í ai ty blaay
přílii Jednornačně vyložili. Ti zbaaěl! jako výzYU k poddanství,
ti nespokojení ěi netrpěliví Jako výzvu k út!ku. Ale museli tu být
ještě j^d, ktefí poro^rnlli, le aají sOatat, ^rtrlet a pfetrYat, neltot &•• nich by seai zOatala puat4 a nllú. Koln4, le Je
jich hroby •• Jeit! rejdou, moleá, le -yll tak chodí, le y J^J1cb hroNch •• ani nic ^nal4at ned,. ile Jsea al Jist, !e tu li
li, a ponluJI J^ sa svl •přízn!nce. osud^, aíatN 1 volbou.
Žlutovlaaj klouček dosud anebo ul opět df'epěl u ve11" ka
luže.
"Dodělal Jal Jezero?^
"To Je 11ořeP
"Pro-1 moře?"
•Aby
bylo
..A lod aáťf
Ukázal na plavidlo, které ^zakotvilo aa ^rcmadou hlíllJ'. Na
nízkěa atěmi visel
I6eiitovl cár.
•a odpluJ-4?^
"To Je Jasnj. Chcete tak.}'4'?^
Chvili Jsem váhal.
•V,s bych stejně nevzal,^ rozhodl. za mě.
• ProěT^
•U1 Jale moc starej&^
V aaringotce bylo dusné vedro. otevfel Jaes okno dokořá

to

daleko.^

aplihle

a iel •• ^Ullýt do nikdy neumyti ^^Yimy. Stavba byla Uob6, 1
sv!tloolaí1 náofeílc ul odejel. kovuv4„konst^rukce uboze s zbytečnš yYění.,-al7 ze máailněnf s^I^
hlíny Trhaly dloub6
atíny a rudly v sapadaJícía •lunei. l:ouaet a aa^^gotkou ••
po an!
s^^^^ cha.padl« na taho^d bagr. Ylude •• poruo^17 kuai travere, pol.^»nýcb prken a Igelltoyteh pytlů.
Vritll J^ra ae k aar^ingotce, sedl •I na acbO.dk.Y a posoro-

r&f-Jt.,

••^

'1'3o

.

val, Js;.::- no les

Z9.

l□

haldami padá večer. Podivný a^'t, kdo

nejčistGím & nejpovz\Judiv:::ijěí;: mŮ3tem. Je dva a půl ťlsíoe let

t-1 po. .:-ebiót4. ixlkutsl s dňl.ky zaětěkal pes a zeslrl ol e hloaozil !Rotor. nák:lidn ho autn.

ana

Náhle z míst, lc:e le!elo na.áe pohť-ebiatě, Jsem. aaslechl
podivný zvuk. Jako by nikdo tlowd kovovými poUiceml. ren zvuk

:3e s . nečekanou &ilou nspn.ivčipodobně rozlehl tichem ataveniát!.
Zvedl jnem se ze schUdkfi a opatrně ae pustil po opuúxené pOšince mn-ěre.:u k hrobům.
bušení znělo atále se stejnou silou a umlklo teprve tehdy,

kdylí jaem se áostal k místu, odku4 ee daly hroby Zl.&h.lédnout.
Vyler.l jsem na hr-aldu hlíny a chvíli ohnližel prostoru pŕ&d se-

ttou.= ;akd.e se nic nepohnulo. Vracel jsem se do m&rinxotky. Pokli

ce se op;t rozezněly.
Konr.e koncť'l, ledo v!, jak zní hlasy gonid našeho domova, •

bio mó.!e f-:íct, že .jim dok,!e nasloucbat?
Sedl jsem si zncvu na schůdky. Z leea na puotfrj4! stráni
stoupala pára. ČlovHc se pekouší naslouchat po celý život, celj
. ten. čaa se snaží rozemat, které hlasy jsou pI'o n,!h& podstatné,

kterf souzni s jeho nitrem, v kterf Jsou jenom práz^dným hl :>rnoze=, jenž láká do vcsmmé propasti.

kovový hl'.la ,ieAtě chvíli anál, pak zvolna slábl, j&ko by
:1e propadal d.o ztt^akýeh hlubin. Ale já ho sly$el mít ještě i
?ote^, kdyS utichl doeela.

131

X
O u t s i d e r

a

jeho

pro b l émy

Z písniček
gottwaldovsk4ho řidiče aanitny, sedmat?icetilet:(bo
i

s^^l^lava uabiho Danka Jsem neJdř!v uslyAel Jebo dnea ul zlidovělou
Roau na kolejích .titoc ae mě líaila a líbi se mi dodnes. Je tra:atpakáa nejen trampak,. Těch, kdo "'na !pagí1t! noať /celeJ svOJ d^o.si/ deku
a
, J^ ne. Jaou to t1, kdo nejdou po la4il£iatrilách, 11$\lrl po
Ylaatnícll. cestách a často potmě a o samoti, a jen tak & po ••'•
cbt!J! "ní t do dlaně dálku".
PokouSel Jsem se poto:. dostat na jedno z Laňkových $poře plak,toyanjch vystoupen! v klubu, abych ai poslechl.jak zpívá a doprOYáat. ae na dvanáctYiat^runnou k7taru. Nev,ilo to, 'bylo to neanaděJně
V3pJ"Od'no. Tak to pf-i klubových pednících '-$Y4. Do tich.to apoledností, kde aeni.1.úň tfi !tvrt^tf n4v!ti^dlcd do'bfe anají, se nepro
nit, snadno. Líatk.Y mizí & předprodejní pokladny pú minat po aMJenť předprodeje a diatriĎuJí ae v man!ťch uzavřevcb okruaícb. Radoatn4 na tca Je, že spěvék má avl publi^kUII a ne^wí apol4hat na

otieitUnť popularlacl.
^Fak J^^ ho níhodoa uviděl Y Televlmťa klubu Uadjcb. Pfitroub1:/ a aeaevéd^^ reportér au samozl-eJaě tykal a tvářil oe kaaarAdaiq
a uavěceně, zatíiaco lÍtabi ^aně.c zac.bov-val odat.up. Z..:.stzl 1 na
cizim n'flátl avťl.j, a to •• v televisi p^odař! ailokomu.
ted aáa před aebuu první ~aaňkoYo elpíčko. Nezrodilo •• lebce,
televimá roahoYON na to 'byl^ narátky• Příznivci iablbo
-•
potUtám ae k nim - by se tedy mohli tálit. Jak se šabi ^Daněk pl'-eds tavllt
Jeho lyriclcj ^hrdina Je outsider. J če2 zpívá! o ta.a, te chtil
etudovat, u.sifl, ale nepřijali ho, cnyohl.fi ■u protekce. Í!íiueel na
•ojnu, Gšl holku a zdálo ae, !e to s ní pUjde, o!enil se, pliilo
dieto, ale nebyl 'byt, Jen mámin dvoupokoJ'1t a „ n!a celkes ěeat 11d! i, tak to akoněllo rozvodea. ?en mládenec doposw1 nad každou
11votrú prohrou mázl rukou: Nevad!, ••• bude líp. - Dok4!e to 1
tentokrit?
Velikou outaide:-ovou allou je m1,dt. Ale vlaky odJť!dtJí Jeden
aa dr-jbj:m, Jeden s nich byl nebo bude poslední. :'.;tar.i parta ul neot,
zbylo p4r totek, nikdo Je y cizini, nkdo ú prosti J^W ataroati,
livot obrousU obrany. Jednoho dne zJiatíl, le Jai aáa ne hrdě, 1\'fbrl

hořce. Je •■£• takov,ch ytc, kter,ta •• broutt Jejich sen - právl
o tom nspsal *abi Daněk arlj Outaider walts - ale řekneě-11: ffi-
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I
Pronikavý okamžik, zábleak na zdi stínované smrti, mi neodvo
latelně určí, za čím jít. Pronásleduji Je, zahlédám to místo vyt
čené mi jednou provždy, místo, jež přede mnou nepředvídatelně,

v trhavých a neuspořá^daných pohyaech uklouzává. Od jedné etapy ke

druhá nevede žádná lienka, žádná Wdčí nit, jež by svazovala,
žádn4 ani sebemenší stopa, z níž by ee dala cesta vyčíst. Děšt oka
mžiku. Odkus jsem? - KonečnčI Konečně na čiré planině, planině
z jemného písku, na 111:!atě prcbaváho zastaven! mimo Jakykoli cíl.

Chladnosti, má seatro,vášni arzděná něhou, doaře mne atře!l
Kél se ni podaří w^^t, prostě Jen ch.4pat, aníi bych tlumočila.
Kál nevynáším soud nad
co. u-aňuJe,
co konejií. Z.a bezeseych nocí, alunečních
Yyvatáyá tuš^tf jiného, těsně uply
nulého liYota. 5io^ Jsou k' tómú, abych ho neminula. Oiutá větrem,
cel4 y šatu otmě, v aesích nehylmoati •• hbitl pf^istuJI. Sotva
se ceata stratť; ae tu drayš riauJ^ úrčltý -šr.
Svefeni ěaau náule povoiilo: .á geata d •• do něho nevpisují'
rozl4taj! •• jako sněhové vloěky Y hl.a4lÝéa víru.. Veškerá hebkoat
zp^alenáho pádu, jak fu, pozoruji oJín^^n okea. V té padající
tříiti nezvratna,. mf nikdl nem^^ •it teskno. Vyvolávat ai určitou
bytoat či aíato, neJ^píi ayca narasila na. prázdno. Nebot člověk

ee^na.lí aacbyttt uráítt oobniik; o^kaaiik apjai/ 8 nějakou •ytoatí
či něj^^n míatem, jeJich nikdy ul •• neopaaÍcujíc:! spojení. A přes
to vyvolávám okwažik, který trvá; rozbíjejíc se na střepy, vrhaJíe
se a otevřenou náručí vstříc rozdrolenfau času, chystá pro něj
odpovídajíc! ll.íato.
Odaítá boleainou. Jaanozfivoat, poPrdáJa Yiakru^haai., llrmía ••
předtuše !•'?•• Jil potkta a roll^. Stávi ••• i9 •• vracía hodlna»i a obdolaíai zpátky proti proudu, ifemcho^u sledovat rytmua
př1k4^zanl tichoa 6aluvou; buduJ1. •I narychlo avOJ vlaatní, nejis
tý a pru.^lnl V intervula, • onca roztalitulnéa, elastickém prosto
ru, kde je Yykročení často předch6zeno návratem, se pak praněnujr.

Pohybuji •• v protuDerancích, o nichl nemají tulení dokonce ani ti,
«

43Y

2
kdo

•edt áe mnou u stolu. ?ažív:ám ním setkání stejn: d1v;rná jako

nečekaná.
V mém domě straší. I když rrme ony přízračné návštěvy nijak
příliš neudivují. Kolik útěků, abych se zas jako
vždyek,y ocitla zpátky u toho n.6mšó3tí o lucernou, u toho prstenu
k výročí nevímužjakého památného dne. Stále tjž šperk, kulisa
tisíce přejstavení, j&ž. tam neúnavně následují jedna za druhým.
Tady jsem byla kdysi pc-pravena, rozdrcena welli dvěma ;.rk"l.Y z masív
ního dřeva/ jejichž kovaná ostří se mi pomalu svísala okol o k:..?ku1
aby mne zadusila. Nejapiš se ted obrátila jin;* stránka, a tak jak
jsem ji nahledala; nebudu se jí ani brúnit.

Pokorně_se.navracím v kočovné království, jimž jsem vinou
bludnýéh světei zdánilTě pevného světa málem zhrdla. Pokus o únik,
jehož pravý riázév :i,Y zněl touha přilnout. Jako když někdo přejde
; naď okrajÓtl propasti, _aniž si jí všiml, a potom ae zhroutí, 1 mé
úzkosti se rodí, až když bouře ustala. Přelud veamiru přespřiliš
čistého, přelud neposkvrněné dokonalosti se rozplyne nebo ho zač
nu aama trpě5l1v! rozkládat, abych se v n§.m konečné vyznala. Sál
s obrazy, který chci :nít vyzdobený jenom přesnosti. A tady je výcho
zí bod: aip _sm5lá lásq, jenž přeaývá v slunci, hrot pevní zakot
vený, neustále rozechvilá křidélka.

II
*
Jen s nechutí se odhodlQvám narušit onen jednolitý ton, jenž
ve m..11ě bezustání zaznivá, ..niž kčiy jednotvámi. Nikdy bych se neuvolila způsobit v num trhlinu, ne.cít jistotu, ťe ho na konci své
cesty najdu zase celý. Začinám ten tv.á^rnja hutný zvuk člen:t,
ab ch mu nakonec vrátila tutéž nedotčenost, nepopiratelriost a nezá
vislost, jakou měl ve chvíli, kdy jaem v néj poprvé zasáhla. Pro
tože !'eč je pouze degradace mlčení, jejím jediným smyslem patrně
je, véet nás k mlčení jinérau, Ještij neopotřeoovanérnu vlastním trv,niir..
Jako ten kdo v noei drží strá!, nezasažitelný pílí? vysoká
a křehké klenby, oblékám za dne neškodný vzhled řeky, poddávající
se všem náhodám. teréna. Aniž se snažím určit. si cestu, silou neteě4-&r

i
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nosti poatupuji stále kupředu, vnikán do otvorů, jež se občas

ukážou slepými uličkami; vracím se touž cestou zpátky, povolně
'

, •

I

•

• '

•

'

•

I
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•

;

stékám přes prohlubně v pláni. S důyě.rou, bez cíle, za nímž bych
spěla, bez koi:cr., jímž bsch se minula. Jde :ai vstříc jakási p::-i-

tažlivos t a já směřuji pokorně a bez námitky za
syceflaj neopu8tí•
. __

ni,

dokud mne, na-

Hroužím klimen za kamenem do proudu, abych ha přešla. Voda je

ihned zalévá, bez prodlení musín klást dalčí, ve sméru, jenž by se
mohl zdát přímý. Lieni dost času starat se o dokončení- díla. iJíříc

co nejpřesněji, napínám v5ec^^. síly, nty .mi neuklouzla :inoha. Vštichno ostatní ay bylo zbytečné a nebezpečné rozptylovala

jediná

starost je udržet rovnováhu mezi tíhou, které mne při4'.ll"azuje k poelednť položen, opoře, a rozmachem, jímž pohroužán opora daití.
Možná že onen most pod voďou, staváný v neustálém atřehu/^zazárí

v den, kdy vody vystoůpí, přesno

v tu chvílikdy už

mi k nič e21t1

nebude, nečekanou krásou.

'Odraz hor na nehybn' hladinš

miň'mne,zaavuJe

^^tanosti prak ť
,•
•
starého data. mta ae pozyolnazv^á, ateY splynia 3 lehk^ mže■■

. :'' í°t,ťi'!. ( •

f ;

riím, a z Jejich prolnutí vytrjakne do nefritovČ šedá z'fe nenalezltelné. DéšV mne otvíN hlasu stoupajícímu a hlubin zapomnění. D\i-

věmá příchut jakési j^é přít^rnóati, rozmi^utí nejaaného, obtíž
ného já. Rozmazáni krajina uaifui ža rychlíky zpátky proti proudu.

III , ,

",

Nejvyšší zkouška. K zešílení nestačí jen chtí t. Namísto kles

nutí ke dnu jsem vyymrštěna k polu .milosti a trýzně. áen_málo

slepých uliček mi bylo ušetřemo. Abych pfekonala tuto nynější,
chvílemi vás, má jehňbtka, mé hrdličky opouětím^Jak alaclko mi
.
t
f
•
’• • \ T .) _ . J i
-• ’
1 ,1 • _l , • • • 1 •
1 ■••
'bylo s VóiJ ť kdy! však na váa po ,'dfou^ 9ladob! nepromluvím, riei

i

mám strach, že bych vás ztratila - vy a já jsem jedno• Ale nesta
rat se, že tu. je i nů!, éhYDila bych, mohl by v,a zagít • Aiych mu
v tom bránila, vkradu ee mu přímo do čepele. Jaká pěklaéatádo
to tvof:íme: ostfí v čele, za ním, p!lai§ v skytu mimo jeho dosahi,

jeho oběti.
4 t

—,

4
Neodbytná vize :::.,choóii;tě, jež se s míjením dnČ4 stlle prodlu

žuje • .:.:t;ny tmavncu, jejicb svtlá led, ji.zřící sni dodnes př-ed
očima, se ::nfní v temnou i1:.odř, aniž v_:Bk dokáže zkalit jednou zahl,d

nutý třpyt. '.i'a drobnú f.,ost'.lva dole v mezipatíe nme st!ile zdraví
tím přátelským pokynem, jejž ke r.nnj vyslala xďýsi. údo 5ii to I-íkalt

vu/íu jé"n tomu, co právě ted

že už dávno neni? Mé oči jnou ;:;vádci,

vidím. 1 když jsem musela vystoupl t vff c p.ír schodů, které mi ply
nule vyvstaly pod nohnhn přesní v oka:u..ilu, 1.’hy -.:.i.ž jsem chtěla

všeho zanechat. Pokud se neotočím: prchavú obrazy jdou nezménény

pl-ede onou.
Žít mimo Jakoukoli stálost, vji:.::iout ne každému pokusu defino

vat, jít, ale nepř-eo,VvG:t. Ze mns :Je rodí máj Las 1. prostor, smíše
né postupuj:! ve vlnách, strhují mne Jo ovJch hlcujek stejnd jako
M hl-etleny, unášejí mne hned neslýchaná divoce, hned přeněžně.

Poddáv6m se pohybu, který jsem rozpoutala-{ ochotně beru na sebe
•<•

'

'*

svOj neuskutečnitelný sen už už blízký uskutečnění; ocrotně vlínám

a cpět se v::.--ai::ím, kroužím se a ophy vynořu._ií poóLe cy'br;u, který

předem škrtá jakýkoli konec. Nio mne senese - oč se n-16-11 nohama
opf.ítt - uhýbŘ i srn vitr. I-ozvclna vznik& cosi pevného, krok se

zdá o to jistčjší,

že míří nazda.fbt':h k ne^iwnu.

At má ona hrůza, xtenou začínám co hloubi znát, pohnutku jakou
koli. vžGycky je to (i&u praujmout z po^lC'.-n.-ho, súrach se smrti,
z nedovŕšeného ž:.vc t&. kolikerá hrad.ba se v tauovych chvílícb tyčí

na cestě k tomu jerinénu prameni, z něhož m,; hrúza vychl:.;! a kam
se vrací; psaní. čofulc se snažím vyhnout se mu, zavázat si oči,

jeCnou prcvr.Cy je zapřít, c:Jych ut ::ikdy .:iE.-obrncela niž v ranč.
Bez milosti se mne chopí u rázem vrátí zo tky k mému úkolu. Ono

je to, p~eá čím prchám; psaní, ná smrt, to, ca po xně zůstává ja

ko náhrobek, Jehož tvar už neovlivním.
2(ení rozlišují ci ho znaku rne zi vnucením a ZVJlenj1D., možné není
ani rozdílu. Události jsou bez významu a uz2vähy, jež z nich vyvo

zujeme, vždy f'ule.šné. :iíarn“ 01 :'.:lov2-k ::inaží zhnóovat nijaký oeraz,
uspořáaat hruhncadel,
přetrii tost,

lak ahy si ho navzájem vracela. Je pouze

ten neustálý pohyb, vhyvrhující po řudf na povrch b:lh-

na osamocené eáry jal:6ho;:;i Huchomžm.óho, nesouvislého dění. Zlom
ky, které se sice ochotně poddají nai::: touze po harmonii - nebo po

rozvrácení řádu /to kd.Yž se skloubí čo zdotoého tvaru/ - nebo po
<3}

5
ale jak je uzpůsobit k pochcpení

ařečce,

IV

ský ostrůvek zó.č&sím omývaný,

fe rovnodennosti,
- Na sto mil

Kde?

obrys,

buch,

pokojne

žQr,

zahrada,

se

oc.tud,

nedostupná a

rýsující uprostřed

neobydlená zahrada slastí,

Žiji

zdání,

ale

oceánu,

které

Rozlišovat,
třeba.

že skutečno nejen probíhá, mimo

s tisíceru 1 opatrností vyhý

stejně ja

jsou nicméně jed.no jediné

7 letu Lie zocbytím, zvelkolepírn a pustim po větru.
členit,

pečlivé třídit - to je práce,

Sa;,1o se Dic .J.ei:ř-izpósobi;

knout každému gestu určitá nísto a

j edinf

jíž je nalé

oós tup dodává rytmus

kolébá levandulová pole.

- Vyt

ta.11 v n2m hez pohledu zpkty se-

Jdu přes porosty kročinky a

trv.13.t až Uo uvolnění. :Uc :;e nevrací.

přijímám sladkost následovanou porrniěním;

du na cestZ,

zasu

jiná prodlou

ozv ?ny a

ten přesný, nenúpad.ný dkaníik,

nekonečném.u ^nci nEšeho plahocpní,

kory„a.

Visutá

zavátou vzyomínkou a nepředvídatelným \Xl!j'slem.

vlákénko napjaté mezi
Náhle oslnfna,

•vý

na ničem nepřipouta-

se,

co z okamžiku p.r-ekypí,

okamžitě hyne. níe

hlodáše,

je pouze ustrnulý

v neviditelném. Existuje pouze to, co je zataveno,
To,

Její

O'.ičas se spustí dolů hedváený

ko ten předchozi a nejspíš i následující,

havě

vždycky jinde.

-

nebot po nan nikdo nevyšplhal.

že se jir.: na konec

to v bezprostf&dnu.
žení,

blízk6,

tímto místem beznaděje.

Jak bych mohla pochybovat,

bá.

jež pustoší hou

zátokami ve chvílích slunovratu.

pohostinnými

s

žebřík a pak se opi-H svine,

všeclm-e.

se skalne..tými bř-ehy,

který se pod dotekem ledového vzduchu rozpadá.

vznái:íí nad

nú,

zámoř

vi;;ech známých krajin leží prUzračná končina,

Ha pozndí

oblázky,

jež naj

nejprve potěžkám v ruce c.1 pak je hodím zpátky do vodního

?.ic mi

nepatří, .široký světelný plést .:rme C!hr.;m pre d vsim

nahodilým.
Je to déi;t Či kroky'

či riedostatek kázně.

S .lest je urči tě jen omyl

!trholení přechází

v liják,

v interpretaci

není už slyšet žád...

ný jiný zvuk.
v tom zpěvu se
zí,

Oka.ažik sei:rvávlil,

rozeznívá se v monotonní pisen:

oad;luje pra.vdivé od prchavého.

pohlcen jedním jediným lícem,

vyraženým do

plaveny marným sp3chem nebo úmornými

čívají na chorálu,

obdobími

Rub dvojí

tv.ic-e mi

podoby ze

zlata.

příměří,

v n-5mž křehpo rezonuje nekonečno •

Listopad 1974 - listopad 1975
/přeloženo z francouzštiny/

Za

naše dny spo

VÍCE

NeŽ

13

ŘÁDKY

O :

/ z nemoz:.os"'i napodobit s truúná um.'.;ní

O. suse /

Růžena Grebeníčková: jak VzNikaL MÁj /sborník Prací filosofické
fakulty« řada li terérněvčdná,. .n;no,^983/

Další puUlitovaný oojev fa.1z1fikace č:eakého liter:rnih° díla z 19.
století: R. Grebeníčková dokazuje, že I4. kapitolu Cikánů K-R* ^chj' napsal Saoina. A neuměle; literárni vědk.yně :.1sv2dčJ autora
14. kapitoly _;ikánú na základ-}- ovomn. hahaha "J ovoó!i a ;>lodrmoanvch stromech, jež lemují JiQCO:novy ceoty, panu,'ie jistý zm9.tek.
/etr• ?O/ Ilhaha totiž. n3.v:Jtív11 krojinu kolem Terstu koncem srpna,
kdy oř-eahy dozr:'1.y, hrdina • Cikánech pronásleduje svou i4ilenku
koncem května, kdy kvetou teprve kaštany. Je teJy neaacyslné, aby
Jel v červnu do .rleatro s milenkou pro víno a 'ořechy. A. pak. "Ka§Umy se nevyskytují ani v i talském leníku, ani. jintle v M6chovýoh
texteob než právě zde, v CikQnecb, zrl:lllcó ánbina trpí zvláštní
slaboEtí k tomuto stror:1u, pro nějpřímo her&lCickému."/• • • I "A
tak se nezbjv, nei ujistit, ie kaštany v Cikánech neinspiroval lfáchdv
den.:k,. nýbrž "3eise durch 'irol in die Ó3terrichiachen Provinzien
Italiens in ?ruhjuhr / ! 1 !/ ld04" od &ut:i'& hr.:abfte K.aápara Štorn'tlerga n..1s spolehlivě a poutavě poutuje o domi11ar.rtnim krajinném speei.fiku a netlusúie poonyuov,it. že hauina ru.:liol oud oporu ’ pro svou
zniibu v kvetoucích xaštanech privě v ně>.--u, :.rnbo 8IliHl že vůbec .1eho
fixovar...ost na tyto stromy odtud poch.iú." .roto sděleni je z.gjímav,;
.neVír , zóa některj li terárnf vědec už publikoval onu skutečnost, !e
pré.vě hr&rllě Kašpar Šternoers byl oním mecenášem, který zaplatil Hankcvi zn fal zifiuaci \:lukopia'\ - však se mu fu:-ka odvděčil vybíjeným
C"arc.isl2:vcJ1 :r.e Šte rnbert.:.a a n-:pi . i Fran t1!3e-k pUieC.ký ř-istoupil na
tuto dcafe a prokdza:elné t.oncrc7anou služo.... rodu hralat šternbergO..
Lovíčián: se v3ak, ve vědecké etati. že 7a£per ze :teragcrga jednťa
ze svfch mnoha botanických spisů ovlivnil 11 tcrární podvědomí spiaova tele Jabiny; :1elze to v3ak obrátiť Ta.k, že v :nysli llterárnibo
hada tele se propoj’uje milovník falzifikací Kat;..az- Šternberg se stej
ným milovníkem falzifikt.tc:í Karlem Sab.!.nou"i Nebo to má poučený čtenalf'
chiiptat jako :iaz=.ak Sx tu;:.ce, ž.e Sabina vědifl mnohé o nepravost
Rukopiati, o ho:ior,řích .za to r....zdávaných /a proto pohrdal např-. 1
Fr. Pal&c^lcym./ & proto potem••• otd7 Doufejme Jen, žen. GreOeu!ěkov, nefekla o nadho::e:1ém problému Šternberg - 3&"bina a pramert.Y
falz ovt! poslední vědecké slovo. A. vnatlle se k f'alzifiko^va.nému
11,chovi: autora poukazuje na to, le autor 14. kapitoly ěerp,

2

\

znalost historického středu 3enátek * z 3f.dek!'ct"t .ŽQ autenticky
Máchtv zápia •ó Venezia, Venezia!P je z.m5něn na "ó Venecial Veneeia!"
když
•zkušenost náa učí, že týž človňk v kterJkoli aituaci píše,
1 • chybou, týž vjraz stejně." /str.17 cit. statě/, a správně hod
notí dopia Giacomtv z Cikánů jako chtěný, vertaaliatnú, literárně
trapný, ja^o "nilev z I'yl ova ?.ozervc1nce n .Sabinovýca předOřeznohych
•payohologick,,ých povídek ••• • /str.18/. A p?eoh4sí k nnnvínru j$d1'tt
své vědecké statě: Kdo je Vilém z Máchova Máje? A zde je R. Orebeničková strhující: snaží se prokáz,at, že Vilém z Máje je šlechtic
v ěeskych dějinách naprosto neznámý, Vilám Biener, popravený na
hradě Ha ttenaergu v r. 1651. Důkazem je nejen s tručný -i.ichův zápis
z italská cesty: "nattenberg.4 • hrady.;1fittenl>er-g. S kulatou věží.
Novější. Zboř^ený Gerhruudjný, kterjžto z&pis ze dne Ij. sr, na y celé i!ři - R. Greheníčková řádně cupuje. Čtenář nemůže, nei
ameknoot: na zákl.adě několika deníkových slov odsníka lze po 150
letech vyvodit, logicky a vědecky, ;;;oho 11.!ěl na mysli, když vytyářel
postavu Viléma. A další důkazy? Cituji ze st:_,-. 22 a 2:} vědeeké sta
tě, trochu obs^^eji, nebot mi připomími kouzlo nechtěného: •Když
se ráno _2.listopadu 1977 vyptávám ve Worglu, patnáct kilometrů
před Rattenbergem, n&. čtyř-i hr^dy nebo zříceniny, nic se nedoz
vím. Před 11. hod. se bližim k mfstečlru kolem kukuřičných polí,
povodí Innu* atd. /••• /'• T:'Tvo!, na koho ihned za vstupní branoa, na
náměstí městečka narážím, mi na oté.zku, • nu niž Jeem ráno nedoslala
odpověa, při^^ává, ano, čtyři hrady existují, a to o kousek dile
proti proudu Innu. V Brixleggu, v obci, kter, s Rattenberees sou
sedí. A Oez daišího mě anij int'onuitor sděluje, že se v Rattenbergu
konala poprava. Zní to jako čer3 tv& zpráva o poslecirú, včerejaí
události z matní černé kroniky, je to absurdní. Poprava se zde
vskutku konala, a to slavná, nicméně bylo to roku 1651. Poprava
mocného tyrolského kancláře Bienera, neústupné, vzpurné oběti poli
tické intriky. Byl stát mečem n:.: pahorku, mírně ned náměstí®, v
areálu brodu. Poprava na pahorku v bílém městě, zrcadlícím se ve
vodě ř^ky, a dnes jako kdyffi obldopenén za l>rL"lou města kráanou
p!":!rodou, v;ncem modrých hor. Stahy popravní pahoreky jej! Josef'
.Panáčak našel u Dob a který nú na fotografii ve sv, knížečce pod,v4, odpovid4 Dotva monumentálnímu panoramatu s vysokou horou,
zele^n$m dolGm, ťleněním pohybů po vertikále!"
^Inforaátor - to Je mimo Jin' 1 Tědeckj te^rmín; a jednou
s p^odlúnek Yi4.cblho pokuau Je molnoat opakov^d. Čtenář videck4 pual^ikace m.4 1 y r. 1984 aožnoat pol4<1at čerté 11ter4ty, lijící Y Rakous
ku, o návštěvu RattenDer6-u. Bez ovlivňov^ds městečko, Jel R. Oreae- 1
I

díčknvá popisuje jako neměnné/^O porvaě a kancltfři Bienerovi ae dosví každý, kdo tudy projde; v městečku Jako by se zastavil čaa. A tra
dice je v těchto horách neporušitelná. A každý tuzví, 1"J Je toho
dokladem, o způsobu, jak probíhala poprava.^ -str.24/, Je ve vědeck,
práci prokazatelným a ověřitelným nesmyslem. V Rattenaergu se prostě
každý nedozví, Jak probí^^a ta dávná poprava: jak Je to mo!n'^ le
li terámí vědec typu R. Jrebeníčkově potřebuje začátkem osmdesátých
let XX. století používat ve vědecké práci podoan4 argumenty? Jak je

to možné?

Josef K*,rte* ExistuJ!_hanliy# kf-eatní i . rQOn, .1ménaT /Duchoru
past$ř T; 1984, číslo d4no do aasa7 21.6. 1984/
Zalíall o •• 111, !e v poznúkové^ aparátu t tf to atati J^ V7tllt^ěna
pozn^mnka 2Li •Karol ltai'1c, Pradědo'f4 na pochodu, , díl,
kapitola.
::at:ím v několika opisech na stroji. • Podomá poznémka ay ctila mno
hé vědecká publikace v ČSSR, stalo se ustilenou- praxí, !e jak'1collY
d!la, ro^mo!ená pouze na atroji, nemají 'f pomémkovéa a^^átu ani tam - nárok na tiskov4 llÚato. Ale k obsahu stati: Josef Ketorle
prokazuje, !e neexistuj:! •hanlivá křea^tf jména" • Za p!'íklad mu alou!:! Kazimír i lakto byli nazváni čtyři polit:! králo'f,, 5 knílat alezstých, } knížata pomořská, , knížata kuJavaká a 2 knížata mazovská,
hlavně však svatý Kazimír, který zemřel v roce 1484 • Grodnu a roku
1602 byl . vyhlášen ochNncem Polska. /rento rozbor Jména KazWr J^
v Duchovn!m pastýři 1984 nepocnybně otiitěn jako pocta Svatému a j^
v tom hodně duCbovní okupační mentality: autor asi přodpoklád4, ie
yěřící čtenář ví, že světec je pohřben na uzemí SSSR a že papež
bude v r. 1984 mamč usilovat navštíví t jeho nroD - pouey etymologický
rozbor Jmána Kazimír pfipcaíná ono proslul' dílko českého vědce s
oladoa! protektorátu o hrdyzu - švábech a rusech - a jejich povaho
vých odlišnostech. Však Y3AI0 tehdy taim tisk^^ /Josef Kebrle ve
své stati polemizuje s názorem ČeakosiOYenské akademie věd; konkrdtné doc.dr. Fr. Kopečný, Dr.Se, vydul v Academii, ^»ha 1974,
knihu "Prllvodce našimi jmánydy kde tvrdí: •Je opravdu aínino
jako ten, kdo kazí mír; atarl! výklad, že je to •kal rir* je ne
možný" /str. 86 uvedeného díla/. Tato polemika má svou op:rlivn!nost,
a to nejen pfi Juaileu aYštce - ochrince Polaka kazí mír? JosefKebrle se pochopitelně o n4zoru ČSAV nezmiňuješ poukazuje jen /DP,

4
etr.1}6/: “ani enes nevidí nlkdo v Polsku ve jménu Kazimír kazitele,
rušitele míru." Dále uvidí: "Jméno Kazimír nGni jeno111 slovnn.ské.

Fersk:-? a turecké kdzí, související s arabským k.Qd! a s kum4nský«
gh,a:!, znamení soudce. Na kází by mohlo být naroubováno slovko mir ve
srnyolu uctívání, v5Jený, anavný, věhlasný. Toto mir znali Keltové

ve foraě mrtros. Spatřujeme je u Genriáníi ve jméně Valdemar. OtJjevuje
se v českých j-;n-foe:h Jaromír Jaroměř. :iebyl9 neznámo ani Polú^kdm,
Jak c t:)"ii svědčí jejich mir ve významu licta a véižnost. Spojením to

hoto !i:r s káži dostaneme Kszicír, znsruenajicí tolik co sou5ce slav
ný, ■: věhlasný. Mezi Kazimírem v roli soudce a Kazimírem ve ,-fw:i<ci
vláace je rozdíl Jen. tsoretickJ. V praxi bývali panovníci zároveň
ne jvyš?íir!i soudci. Když se ".:;.'?. luló narodil Kazll'.!.ir r., jistě au
rodiče a. r-otfi r.edsli- do v:!nku aep-knó j?éno." /DP, str.l 36/ a dá
le - to už opouět:im.e Polsko: "Orientálně* pojatý Kazimír m4 svou .jmenovkyni u ně? v t!eoh6.ch. ?o1lc ličení kronikáře Kosmy jmenovala ee

jedna z Krokových dcer Kazi. .Fr. Vacek a Václav najaillllan to prohlá
sil i za K omKóv v)i. sl, jenž 1:1ěl vysvětlit jt..iéno Kazíaa na Zbraálevsku.
Dospěli k názoru, Ít jmínu Kazina zavedli u n::.:a benediktinití zaiai,
a to podle svého jmíředniho kláštera na hoí„e Jasinu®. t\iyslím, že to

odporuji:! toC?, co víme o Kosmovi, .kterj t>yl ctitelea sv. Vojtěcha..
Set va by byl vym.fslcl pohai:!-::ko;: Kazi, zjyby mol mot.ncst při pomenout
zt,_t l uhu .*áC a, vV(-.:en.:l,c x n;.m bí skupen f o J těohem. Tvrdím, že s.i.:.éno
Kazi u náo €7.i='.tovélo. V.ósrr:.as je elýchal a zvěčnil /•••/ Č:erá-3'. se

0Vše:r. buč!? pt á t, j.-d-: se momlo orientální knzí dos tst na nab.e a pblaké území .. ’.'.oudin;, ž,e několikerým itpůscbem. Mohli je přinést avarští
bojovníci v : • u 7. dtolpti. Mohli je importovat acc::i Geniáni nebo
:=lov9-ná ze fiv)ch púvcdnich sídel. Mohli je sen zanť5st turanltí Dzově,

kte;"-f pr'.:'šl:1 Evropou dříve, než se stala z velk2 l:6st1 Keltskou 1o0:é
nou, ,tuk Jtel!.. o toz pojednal ve studii "Limuzy 3 Lemuzi St.iob pokus
o odpověď na otázku, kde byl v Cr-ohách před I-elty". Konec cttó.tu -

j' jen pcdotJk&r; oc v::ie stihnou knrží v Čechfoh v os::nCesG.tých le

tech naňehc století. Je.štč! A p:1k; ti turmští Jzov,! A kjo bude
v Čechách po katolících? Li.dé typu RsDr?
A ješt,:; po:mibll:c. na závěr: v druhé čhsti svého priopěvIru /.3by to
nebylo jen o .Kazimírovi/ ue Josef Kebrle zebývá „výrazy janek, jan

^^ící slova přiíla
z jazykové oblssti turanské či turkc.tatarskdJr'. I•••I "Staroturečtina

či t", která "oosuhují příhanu". Uvúdi, *že

ona

měla sloveso yanč /yanči/, ječ znamenalo hřešit." / ••• / "A příbuzn4
kuraíi1nstina znala výraz jang - válka. To mohlo pl-ej!t ,na válečníka a
pak na čivokáho člověka, na Janka. A netú bez zajímavosti, že slovo

1il--

5
janek v hanlivém duchu ae užívá od doby Danniela Adaca z Vehslavína,

který lil v ló. etol., kdy proOíhaly 6asté boje s Turky... /•••/ "KdyL
slova yanč, janj a yaš/ •••moravlsmua jaša, pojašený^^/ pfícházela
z východu, nepřekvapí náa, že cikáni, přioházejicí^ rovnéž z východu,
přiná.ieli ei často příjmení Janeček. Nejsmutněji z nich proslul Ja

neček popravený si. září 1?371 v Plzni pro loupežriické vraždy a tero
rizování celého kraje.“ /v?, str.1)6/ A aby poznár1ka dosl& uzavření:
timto Ge mi vyjevilo, proč Karel Čapek ve nvém a.pokrjfu „O upad.lcu
óoby" použil pro pračlověka jmén& Janeček••• 'l'en spisovatel ale
roz.mii1 jazyku i

Robert :.C-'ynsent: Cze,ch Pro5e__and Verse._/The Athlone Press, Univer
sity of Lonlon,

1979,

stran 133 + 121./

Le, .P3rnu přijeli Aoncem 1.J"-ezoa nepoČAtni ant;li::tí studenti, aby zde

Co června 1)34 atuovali Ced anu. A není bez zajÍT1U:tvosti n-. hlédnout
c:o jejich učebnice če2ké literatury /v rozrnuf let 1774 - 1939/. R •
Pyn8«nt v Jvodní eseji /on?;ch l?:O stran/ cmrahterizuje čeokou li

tera turu jako li tera turu národa, vynta veného neustiléffiu ohrožení
a pěstujícího literaturu prostoupilo cbrozen2.:tví a. v odsudku toho

to jevu je nekompromisní. ľyla si cení víc jako or6a:iizátora vltste:.eckého živeta než jako tvtrfiího episova tele, irbese označuje za
«pa tného s tyl i stu a jeho rornuno'ta tadi mezi tri viálni litera turu a
vyprávění Antala Stsška "J ševci l!fu.touiovi••" se mu jeví jako příklad

stylového i obsa:iového úna.rchonismu.. Jako pravou trest no70oo!'ozencctví charakterizuje R. Pynoent Jiréska; přizrifvti mu však určit,

h'.2.nots dramatika - v Lucerně a jinde. Raisova ^úpadu

aíív.s

joc:no-

::.3.n ě přednost pred popul árně j jínil Zapadl ým.l vi uo+em.cí a Baarovi

psizni>v,' větší mí ru eri jímali ty než nupř. Jallcu preccn 5ná růženě
Svobodové. /$aldu vůbec považuje ha dogm.atie:k'to demagoga bez
smyslu pro hu"tlor groteskno./ O dile Karla Japka soudí, že nej
hodnotnější z něj jsou překlady. francouzské poazie a eoejt! ze soti-

bcru :ňarsas • .Pro sestavovatele českýeh učeunic /1 vysoico5kolskjch/
může 'být L.obt-rt Pynsent pouze zářnim příklade:»: uvádí tctil ve ev,m

/i l:dyž velmi stručném/ přehledu ř-a.du jmen, které jsou z če3ké li
teratur3 už dávno vyloučeny. A to nejen z d6vodU politických, ale

i už z

prosté neznalosti: to se týk' např-. díla Jaroslava lil.arii -

Pynsent př'ipom!ná jeho drama Irrlaoherové. Přes ato stránek textu

ukázek v češtině /ltezcbybně vytiětěPycb/ by aylo okamžitě vykoupe-

6
ncú fDtol.o_zií v naiH-::h knižních oocnodech. Jak& štěatí, že atudia
bobsrristú v Anglii neovlivňuJe svý"lD působením-české ministerstvo
kultu„y A i úkol?tví! boč jejich vlivem seetavenó an tologic české
Literatury totiž dobře znJme••• Jaštz že existuje náhoéui Jen díky
J:: oe
moci česky ooheuiiata z.l:1 p.ir let ďozvědít o existenci r,c-českých ;Jr-iD07.;.telú. Li€ní-1i tomu ta1a.. jií; v uoučasnosti.
...r..o: co když bude mít ?. Pynsenť '1i jiný .*r^;liéan odvahu ses tavit
antologii čcsk"- literatury z dalaích 9O let - l9j9 sl 1989 1

Jindřiška Smetanová: Co můžeme

t o n ';< /Domov ý,

říci o posteli « co_ postel filú f._e__
1934, fejeton ze str. V

Nejprve se sluší pozzn&::ienat, že ča!lopia DOMOV je Jediné pariodikum
v českých zemich, o nám*
tvrdí t, ie je ja.k:,Íl;si reliktem z dávnyen let šeaesátýcn. ..ia tolik bese změny, že stojí stále i t*ch 10
K::;s, ačkvliv uneďní desetikoruna se už ned-:'i r.Mrrvnat ke kupní sí
le aesetxrrvpu:ay z :•. 1964. o:.;.j,ssilimt?-li si u;_l:4ko, sirky, citro;.y
4
i:ai
zminzny voraov. Dokonce si myslíc, 1e Stonál"'i Domova zťistávají
vritšinou ti tíž, ikt.e,i'í četli Dmyov i Li terirky kjysi: není tedy ?ro
izarmyio spisovatele pchanou v r. l> ..1 C:o tohoto č: sr:piau přispět,
tf-eOo feje tonem. .vlilÍšt1, k::.yž ó:!i tak m."lozi mohou mye:..!t poz t '):,eh,
pl'uv'-J. vj• z -e-t QSjidesrit.,^..:h /1
;.’. SeGl:s£tých,1 •
o .l.
tak 1-<nsvei.._ hlcua\J r o—1z-e kc -.p4 to, " u _e k .Jitti°i - . \ i,, o J c o j'CT k u án— f ..:e. vj1.,\.(. _
je, j<:.1k ui bylo řodcnc - j ...1::o jistý l'."r*ut cel-»st.-ítní ni?be> federálni
epidemie.'1' uistf - to co je k uthií v ČSLP. - to je jistý ciru..l epi
demie. k. jt:1i;tt: n :,CO; ^ru •»Oeľ je Ji.!Hi; i.š.k
n v
benou českou S)xsov..:.:cl"-:>:..L, o n.í..I. ve1'e.Jnoat č.o;:.;ud neviděla, zau a
Ja.K L.Je,
dOY\Jlí..m ..J.
o-11.,vv my
......:..:.,,.c,....»> Jen ,__ cjlc plírai - .... Jver
Jcjíno l:eje tonu; '' .•no. Je tornu opravdu tak. My, kteří jsme se na
šli ae svou po=, i.e-li, m.:že.-e o ní nejen ve vt1.pu, ale s největší
vážností stejn:: jako c lioeronovi f-ici to nejlep:'ií, protože se v
ní dá nejen ap,t, -*le oydlet i žít.* A i tohle je poselstvi • ••

Jan. ZúErnr,.Nsi • roezie S—l vie fla thové. /l;oslov cg. s tr.t.1 J? al 1 11
ze sbírky s, flelhové •t.RISL*, Ml.adá fronta, P.r,aba 1984, n4kl 1 ,ooc
Jan Z&brana, který zemřel v Praze v noci ,. zář! 1984, zvolil za

1'f't
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m to evef studie verile Dylana ^^^••. •Necbc>d Jak ovce tae, kde
v!t, •lidná noo. /K.dyl ••IUo ^rfri, braň se, l'vl o p0:11oc^ • . o
Sylvii fl.athori Jan Záttrana napaallatr.109/; "Zemfela mladt t 1cet1let4, a • to, co ab,yvá po báatúcícn", nen! v JeJin p"!pa<11Í pří111 rozaáUé^. O kniae
aasá toto. "Je to lmibs. nad pOilitlení
drás.avá, v ntl v1:e r^iiltJ' hran14! a ^iiueinaci, lmihil dne pro!ťvar\ých
Aedi, ale • intenzitou horečného snu, kniha ledové aalýzy 1 zaidín^tf illílťc.ť •• pohromí, kniha výčitek i seoezpytov.uú,
1 ronie i lítosti, ele taká kniha hodin pf-e:!cnózev!cicb usvlttl"' /str. ,,
ll}I. Je nutn4 také Je!t£ ocitovat slova Jana Zábrany ze str. 115;
"St-.'iv.i se m4lok:iy 1 ž« kniha, její;, arod provázely ta.: ext.ré:nn-!- d:-a- :
ma tlcJcf oltolnoati, pf<e.ďstawJe akute!nl mlm.ofidnó' dílo; vynutit al
y m!?ní nelze nlo 1 ani za cenu livota ne. Větliaa nikdy n^v/..dáw.nýeh poWu^O prorazit. k^run$f •toho, co ul tu '-i10" 1 atak,evat š1:r§í
okruh tfmt, pf-!padně naJ:!t •bezprecedentní" b.ianlckou řeč, konč!vá vtey a mow tra^pnýll geatem t'ale4n4ho sU4ka z provinclilní pouti, laci^a oar&aoaorectv.ía, či neartlkulon^fc pri:aitivia..aň^
Doar, rada •nepeJte, a llu.dt Yá1n otewřeno" •• u bran poezie
neoavädinJe a.nt tetäy, kd,11 uchaueč o wtup n^váhj kle^t k:lad1v«.^ Ta aobr4 rada, ta Ja • e^vangelll /a BCh •' ana4 ard.ce
plná poesie, kcl.)'1 J^ lúk^oul Jan Zá^ara, kteey doch4zel v padea-átých letech aJ^ 1 k Vlad^^ru flolanovi, •p^vnl doCUv4: •Oáanlckd dílo nevznik' poóle tecmologických ^recepte, ale Nči za ni
p?'-edevi!:t\ neubýbavl prolit$ lid^aley oaud.^ A na at^l'li.ll^ další /str.
116/: • volní uallov^d Je n vkech poezie a,1o nad!Jnr. 5v,
úyab,f pd nejlépe oavěUuJe v odatavci ze atr. llS^ "OboJ.ť, 2.ivot
1 poezie, pl"eataly poJa^ednou bi\ odalwWv4.n1 JJako kanoniaovan_t ri
tuál - a Jůoa.y teprve ve chvíli,
u! v 11vctě nebylo G0Ž!ná nic,
bylo náhle • poezii ;o!né všechno. ut4z^, jdk vypovíšd napsat,
pat!'í
toli.to otadlu u! a1nul.ost111 zJvá jediná cesta, jedin:) zp<laob - avť.J. /Hazard aázlcy J^ ovlem v tom, le básnik, kter,ý má pou•• svi věd^om:! a nevidí se o61u J^1n.,tch, nikd3 eám nev!, zda Je to
cesta asylu ai cltJew./^ re11t a •••J^

„

„

a-l_iyotnt-£t9itc,U.

/Lidoy4 dJllokracle,
atr.J, aňtatnt Y.)'d4D1 a ,.,...9. 19841 n4kla4 670 OCX) Y$t1ak0./

D,i4hr(.-ner-ťD^k"

J^qqá'éi q QQ;ť][:tejt.t:rúin.^1iä4lpoznl^^ti, mimQ. •pofad:..

J.e Q'1:7*a%;P,.qt;.Jlf

zachytit pravdu, co letí kolem statisícU čtenQřU. Cituji poslední

'1"+ r
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větu uvedeného členku; ""konetně jsou zn.fune. i^egatimí pilaobení na
hmyz hmyzopatogennimi hoi.li^^i, ..)B_kterie;d, viry, zvukem i _rušícícg
stanic a radiO<Aktivními paprsky." ?od trženo KOi ;:a ff.nohé č ten.iř-e
si v této co nejstručnJjaí poznámce dovcluji pode.tknout; inferno
zvulro z rušících stanic na. úztmii našeho s t6t:i nei;kodí jen hmyzu,
ale i lidem ••• Snad se někdo nyní zastane aspoň toho rucyzul íiesluší se však doufat v to přiliš; z posledního oOatavce článku si lze
zapamatovat ještě dvě vjty; '' Zcela medonosná nemá resistenční podmín}cy." .,AVšak škodlivý h.nyz m, resistenční schopnosti." •

/KO/

/Sedmero zastavení při vzpomínkách na Bedřicha Fučíka/
\
Václav Havel

/1/
Někdy na jsře roku 198} jsem navštívil s přítelem Zdeňkem
Urbánkem Bedřicha Fučíka, abych ho pozdravil po svám návratu z věze
ní. "..omníval jsem se, že s ohledem na jeho věk a zdraví půjde o ná
vštěvu kratší a spíš Jen zdvořilos^tní. Velice Jsem se však mýlil.
Povídali jsme ai sedm hodin aj& nepřestával žasnout, kolik je v tom
to tfiaosmdesátiletfm muži živoucího zájmu o všechno moiné, jiskr
ného hhumoru, vť.J.e podělit se o nejroZlntinitSjáí záži^^, zkušenosti
a poznání, chlapské nesentiment&lncsti a potřeby proniknout svým osolti tým způsobea až k mitmostem nejrOznějších Jevd 11 teriirních, kul turních 1 společenských. Řeč tehdy pfešla 1 na Chartu 77. Fučík nebyl jeji111
si^gnatáfa, ale zauJatě sledoval JeJí ■Ituaol 1 pOsohen:!. Sp,atřoval
v Jejím odho(llán! za všech okolnost! dosvědčovat pravdu jakási pr^vn!
syitálko mramí rekonstrukce nár^odního společenatYi; molná se au
na skl^u Jeho nadlouho atrpčeného livota ltezděky s^^a Jakouai
i^nlca^mae! Jeho celoživotn:!ch mravn!ch
a tím 1 Jedním z ^mála nadějn.ých p^r0.ble4d do ^suqaluplněJií Dudouanoati. V Jeho starostlivém
z4Jmu o Jej! faktický stav i i ó3sf.&Yi lidakjchiVážebf u^t!if n! jaa
pMtom cítil přidech neapokcj'!.josti a zkllaaání, la chartiat, nejaou
zdaleka vidy a ve •£• právi onomu vypjatému n:ra^^au nároku, kter$
kladl na sebe a tím sp:!ň na Chartu. Vyznal Js^ se mu tedy mimo Jímá
s toho, !e kdy! Charta vznikala, obával Js^ ae, že Ji Její al^ratifl
pochopí Jen jako nějaký jednorázoký manifest, vnitfně sice osvoltozuJ:!cí, ale k ničemu dalšímu ul nezavazujíc!, a ze ••á základní a iádn$m1 maléry nezviklatelné radosti z toho, že se to nestalo a !e Charta
navzdory váemu žije a pracuje. V této souvislosti jsem taká fekl
něco v tom 811lj'alu, že svět nikdy nebude iderarú, 1 idská práva budou
vžčycka - dokud je člověk človJkem - nČJak porušována a že rozhodne-li se někdo usilovat svými slatými silami o lepší av!t, ^pak si vzal
•0to1 na do!ivotíT.
Fučík tehdy odpověděl - vzpomínám si na to přeaněi •To není úkol
na doživotí. To je úkol za hro^t^
Myslím, že tím po^rézal k t^ranecendentálnímu horizontu každého
■ravn:!ho úail1 - a to způsobem aoltě vlas tníai lapid4mím básnickým
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přirněrem. Žár1n6 rozvleklé teoretizovaní. ládná abstrakce. Prosté,
moudré a zároveň v lidovf ci.uvt zakořeněné ''až za hrob".
?.'července 1984 Bedřich Fučík zemřel. Zd,á se mi, že jeho život
se sklenul v smysluplný celek mimo jiné i proto, že byl.žit "až
za hrob".
/?/
Tak Jako asi mnoho mých vrstevníkfr setkal jsem se s Fučíkovým
jménem poprvá v neblaze proslulé Štollově knížce ”Třicet let bojů•••"
která byla za mých časů povinnou Jlkolní cet:bou. O Fučíkově místě
v moderních českých duchovních dfjinSch a o jeho ličském oaudu jsem
tehdy ještě neviděl nic, vzpomínám si však jasnJ, že jeho jméno možná jeitě víc, než několik dalších, podobně pranýřovaných - mělo
dík Štollovi pro mne zvláštní tajemnou pfitažlivoat, prov;zenou zneklidňuJíc!m pocitem, že jeho nositeli se musí dít něco strašlivého.
Dětská my&l má svéráznou schopnost podléhat faocinaci, nerostoucí
ze •znalo s ti, ale z pouhého tulení, óohaai či indicií - a uprostřed
neskonalé oonality oficiální ideolobické> literatury paaeaátých let
znamenalo pro m:ie .teCy Fučíkovo jméno jskýsi vzrušující sicnál z ji
ného světa, skulinu ve zdi, sl i :iující pohled do s vCLdného ducho^vního
terénu, touto zd:! tak pečlivě zakrytého. Mé dětské tuJení nebylo
oklamáno: pozdčjší léta, provázená hlušším pozn^hla. mi potvrdila,
te nešlo v tomto případě vébe-c o nějaký omyl či nedorozu:abníi při
káeení vaeho kulturně živého, co se odmítalo podroii>it vládním nárokúm, věděla Štollova sekera opravdu dobře, kam tít.
/5/
Osobné jsem Bedřicha Fut:!ka poznal počátkem šedesátých let po je
ho návratu z vězení. To jsem věděl o ěeskýcn poill&rech, čeQká litera
tuře a Bedřichu Fučíkovi už víc; mezi spisovateli, vypuzenými v pa
desátých letech z literatury, jsei měl už hodně přátel; s:Sm j.sem v t,
doO; nejen už delší dobu psal, ale začal se i veřejně uplatňovat:
v Liv&dle Na Zábradl:! se hrlily mé první hrY,11 _r:e:cylím-11 se, byl jaea
Fučíkovi představen po nějakém^ pořadu ve Vfole, pak jsme se setkáYa-

li v našem divadle, které občaa navštěvoval. 2yl jsem překvapen jeho
vnímavým, chápavým a velmi sympatizujícím vztahem k tomu, co jsme teh
dy dělali a YuDec co se začínalo v česká kultuře dít. U člověka Jeho
!ivotních zkuáenoatí jsem ayl nakloněn očekávat epíě nediviru, odatup
přezírání: at ul Jsme dilali cokoli, a at ta práce vyvolávala Jak
koli velkou necbut ot1c1álnícb m:!st, byli jsme pčeci jen - nic naplat

- soutrlst-C ve:,ejni:5, tp--y vlf-iCou povolen-' kultury, byli js.:rie - jak
by sP. dn1?s fekl - '' ve struk túrách", p^li o nás v novinách - a já
měl pocit, že člověk úfedil." probláčený za. škůdce a ofici'1nij popli
vaný, který navíc přlcúází z vězoní, kde .iI;.usel strávit bezdůvodně
okoro deset let, a Který stúle ještě: je vlastně v "podze'lli11, v ti
chům vyhnanství za Pranicemi povclmtdho, :ni.ní
k ú.a;;cmu snažení
pr&ver.1 despekt. ...'váří v tv:.:.f takovém: člověku jsem si prostě pripadal
trochu provinile; vždyt p:-ece mé hry - a bylo to možné tak chápat - byly vlastně uváděny z milosti tich, kteří ho donedávno věznili. O to
v3tší byla ovšem má radost, kdyl jsem zjistil, že v Ledřichu 1'Uěíkov1
není eni s tín jaic'kol:-.. ze trpklosti, p:.'*eZ:ír-án i či a i.. riorní r.edUvěry
're všemu povol nér-u. naopak; probouzení v čenkoslover.oké kul tuře té
doby t."id-.l jednoznačně jako dilležltý pohyb, vracející }^1 tuř-e její
autonomii, důstojnost a schopnost a být :.1eeicm pravjy - a t:ím ovšem p!-1
ep:ívajic:í k obecnějšímu ozáravdní poměrů. Velkorysost, s níž se tehdy
dokázal odmyslet od 9vého vlastního osuCu a postavení a otevřit se
vf emu tehdejšímu d-ěni byla o'uJi vuhodnú a povzhuzujíai. Byla mi rovněl
znamením vnitřni duchovní kontinuí ty české literotury, kterou žQdmi re
prese s iá.Try, žádné pálení knih a Sáuné štcllovské obžalo?ávací spi
sy a a.enuneiaee nemohou zpř^etrr.at.
mít

/4/
Vyvrfen z literatury byl Pučík v roce 19-t3, LN zn..:n v roce 1951
a odsouzen roku l);i_. -e ae právní renabilitace dočkal «1 v rooo 1967
není ni1'tera.L zarážející, překvapuje V};ak, :2:e pPxul:;.zn.J v táže é.ol»š
se teprve mOhi tožit i svá flné rehabilitace Lllavrú, iitérární, duchovrú - tedy tf, z:teri zjaleka :iení jen v rukách atátní ioci joko ta
kové, ale k ter.i je či ,.;,ohla či m.;la být dílem českého zul turního věa omí a sv-édom, co-::e li terútů a mezi ni:ni především těch, kteří molůi
sv,; nazíraní - stéle zřetelněji se vyr,aĎ.ující ze zajetí totali tni
ióeolo6ie - y.,roi:;.íta t i de „ kul tti.rnP-.mcc en5ké" praxe, jaouce z d:-::!vějšich dob vyooveui po této stránce .nožnostrr.i, které jini neměli. Proč
to neudělalVv př.ípsdě Fučitově a nékterýcnídalších oběti padesátých
let, které mfly tu neradostnou. vJholu, že jim některé věci byly jasn6
od počátku, .9. které tedy - :1esvázány pupeční šňůrou se svými ničiteli - neměly přednostní pr,vo dožít se na sobě tak zvané "náprsvy p?ehh.'llatO..., Jaká to podivnú rezidua dávných štollových teorií po celá oarozující se šedeabtá léta bránilo naěim "antldo^^ tický::n kolegin pf1pustit, že lidé jako Patoěkg) Čerrný, Fučík:a mnozí další patří aei
kýchkoli omezeni či rezerv do čeek, kul tury? red už to není d\Ue!itfa
,4'{^
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tvrdá lekce *no^^lizaceff měla velký tarapeutioký vjznam v tom,
že i ty poslední zbaviie. •v tomto smíru jejich posledních ideologiekych ;:,:'\2dr.1uákť:.. 1'ei'ldy to však dúleittó bylo: nejen z hlediska oaobni.ho ouudu a pracovnich uožnost.. o::.i ;ch ” vyvržen;ých'', ale především
z hlediska české kul tury samé •
Fr ši o tore proto, že se k tomu t ematu vJle> má óalsí vz;:,aca:..ínka
na _>edřicha ľuc::íi<.a; totiž na historii jeho - :-ie orovna hladkého - přijímání do .,)va:r. .u ariacva --el j v rec e l 96S, kdy se zbytky před
sudků - tušíce, ie sány o sobě už neobstojí - odívaly se do roucha
z.:.st upr„Jc... E-r^arnentU n urúvlivych zs.mi neK; os1 a -co zkušenost mJ1mavá a poučná; ani v podniku s pověstí nejprogresivní-jší sily ve stá
tě, ja.^m bjl tehdy :-vsz spisovatelů, neproníhaúo odči.nování dávných
křivd nikterak autometický a bez překážek .Nakonec to dopadlo áobr’er: Sedřich Fučík, duchovní druh, přítel a spolupracovník Františka
halase, Jana :SP.pa, Vladimíra Holana, Janu Zahradníčka, vydavatel
F.X • .Šaldy, Ivp_na :Jlractta 9 'Vkýd isls va Van:?, ury, citlivý kritik
předválečné 11 teratury a jeden z t0ch, kteří hri.li centrální roli
při ťorzuov4ní celé spirituální větve české fioszie, byl tedy - ve
avych osmašedesáti letech - přijat opět do sp:..sovatelskébo cechu.
•Nebyla to tehdy zdaleka jen v6c foj'm:.lní spr-.::vedlnoat.1 ; fakt člen
ství etr.ile ještě Významně ovlivňov&l yracovní možnosti 11terátti,
a tele teprve v tomto okamiiku se otvir-ala Ba.ne9, ža se 3ed.řich Fu
čík ouce raoci upla tni t způsobem vskutku adekvátním jeho znal os tem
a schopnostem.
V té době jsem m:::l přilezltost s Fučíke® po krátký čas spolu
pracovat i 'tak říkajíc „ve funkcích" /'byt, pravda, trochu '1 divo
kých", totiž tez posvícení centrální moci usaven..ch/. ote jsme ity11 zvoleni do vedeni tehdy vznikl. 1ho "-. . :uhu nezávislých spilRlov<i. telila
jakési óooovou atrnosťírou podmíněné pracovní ;;:-otiváhy stranické
skupiny ve .:-V'azu -5s. spisovatelů: smyslem „ejiho /jak jsme doufa
li aočaaného/ pusooeni oylo zasaziv&t se o rdpravu prjv11 těch pozUatatků dřívéJších časů, jej/.j nclt!bavost Oyla občas bohužel za ho

rizontem vnímání naáich reformě 1:o11uniatických kolegů a přátel.
Z tehdejší Ooby mi utkvJla v paměti Fučíkova věcnost /v doĎě obec
ná euforie/^ střízli vá rozvátnpst /v čiobě nejrUznéjších r-sdikáln:ích
projekte/, vz.ácná n!'př-edpojatost /oc.liiujíc:í se oó mnoha novopeče
ných bojovníkll, ktC!f-í sice nic a Fučíkovým osudem srovnatelného ne

zažili, o to energičtěji však prásksli bičem pomsty/.
Fučíkova moudrá zkušenost neměla, jak zřejmo, ul pfíle!1tost ••
důsažněji a dlouhodoaěJi ve veřejném liter4rním 11vot6 uplatnit.
Ar<,>

Niczéně z doby Její krá tkodon6 rehabUi tace mi z^tává v živí vzporr.dnce a znovu vyvolává otázku: jak vysvětli t tu podivnou lehkovážnost

národní kultury, která si dovolí takový luxus, že jednoho ze svých
nejzkusen jších vydavatelů., e d i tort, l.i tcrámich kri tikťi a organi
zátorů vez:.:e plně na vL:dom.í na pouhy jeden rok z šestatřiceti?

/5/
Povolanější zajisté proz.rCoUIIlají' popíUái a zhodnotí život i ži
vo tni dílo Fučíkovo: venKOVské dětství v početné rodině; studia

na <-y.rm?-siu v Tfebíči (kde o;,:l jec,ním z jeho nejlepších přátel Vi.-

tů.zsla v iíc zval: vydávali s pol u
...cscfick-

ut1 ř

f£tJ„

-í

u

a

...áhy

b tudenG t^ý

č s sopis/; s tudia na ii-

Kmye'k ...,nch_... J e t .5 a ,kodn*~

prác

e ředit e-

1 e n&j.ada tel s tví ilelamtrich, v nmyž vydal bezpoč et d ěl moderních
českých spisovatelů - nejen katolických, jako byl Purych, t..ahradníček, Čep a další - ale nejrůznějších, včetnč komun1stick$ích, od Van

čury ;,čes Olbrachta až po Halase, Jeif'erta a -Trubina; kde jeho z,-

eluhou a. v jeho plči začlo být vythívMo dílo Saldovo; kde uváděl po
prvé do české kul tury Jiiiohč přední autory svč tové a kde z jeho popu
du :;yly založeny i významné časopisy Tvar a Listy pro um Sní a kriti-

.ku. Ohodnoceno buče zajisté i jeho kr.itké poválečné působení ve Vy
šehradu, jeho nenápadná ediční a pfekladatelaká činnost po návratu
z vézení i jeho zásluhy o kompletní scuOory díla temlova, Čepova,
:’ahraCníčkova a •dalšich, které už mohl vydávat v sedmdesátých letech

pot^.sar.'\iz:aa tově, ve svá vlastní edici. Ve tučíkovš osobnosti ae
vzá::n9 kombinovaly rnimoř&dné vlohy pro prGci naldadatelskou a ^kul

turně or_:;a:"..izá torAkou s osobi tj'.--m. tale:1 tem literám» kritickým. Jeho
kritické a esejistická Cíl o bude zajisté dříve nebo pozdfji tak, ná
leží tě prozkot;2I1áno a zhodrw:eno •
J.;

se

v této souvislo&ti !:::..:.sírr. ovšem zmínit o é.s.i8ím svém zá-

tJ..:u, totiž o l\iči g ov ., 1.::.. iů.c ” ^ednero ícmiaveni* • .Gal mi ji

v

sa-

xizdotov i podooé ;.ifi mé .,.)r-vní návů.tév..'.. u naho po mám nivratu z vě
zení, o kterái.f jsem už miuvil, já ji - v té době už otecně známou

-

- hned pfečetl a byl jsem nadšen a dojat: nejen, že tu Fučik vykre
slil ee:.:im pestav •:io:.3erní české litera tury nesmírné živě a poutaYA,

ale zároveň tu bezděky stvořil téměř- nový zů.ánr či aspoň novou polo
hu česká esejistiky: jeho osobitá dikce, težko s čímkoli do t, dooy exlstujícún srovnatelná, krásmá, Jadrná, ale nikterak ornament'1.-

ní čeština d jeho osobit4 obmzné viděni, vzdalujíc! jeho texty Yšea
ltěžhym odrůdáa pojmového jaey :a soudobá č eská 11 terámí kri ti}Q',
jeho akromné, moudré a mučné lidství, jak ze v5ch tčch.textd

vysa-

tuje - to vše tu dalo vzniknout oaoait4mu útvaru, yyrůstaji.címu kde^

4T1

si na' společním pomezí literární kritiky, prózy é memoárová
tury. Kdyo z napsaných textů nezůstalo po Fučíkovi víc, nel
ká knížb, je to dost.
:iutno ovšem říct, že FuSik byl do poslední chvíle - přea

litera

tato ten
,

n4por,y
ne.noci - neobyčejně tvořivý, do posledních dnO. psal: mimo studie o Frar.
tišku Tichém a Jiných textů zistává tu v rukopise především dalších
seka •zaatavení"; svtlJ cyklus portrát\l stihl tedy Ještě v posledních
letech rozšífit na čtmáot, Jak si predaevzal.
1l1mo zkušeného nakladatele; mimo duchovního iniciátore, bez je
hož působení-si lze stěží modern:!.českou literaturu představit; mimo
výrazn6 mrevní osobnosti a inspirativním vlivem na nakolik generací
českých literátO - mimo toho všeho odešel tedy v Bedřichu řUčíkovi
1 význ^amn$ spisovatel, který dokázal prClllěnit památ česká literatury
v nov! s^^hovaný tWrě! 41n.
/6/

Jednou nám Fučík VYpNvěl, Jak za
kdyal přišel Vladislav
Vančura a tím, že potřebuje nějaký "pe^vnj aod, orientaci ve vf-avi
světa, nějaký ^mdament, na něm! by mohl stanout a z něhol DY mohl
obzírat svět a llpe mu rezum!t, něJak, •dclol! Jistét* - bylo to v dobč, kdy Vančurova komunistická víra byla v krizi a on pocitoal nedostačivost ideologie, a níl se do^ud identifikoval, 1 prolll^ematiěnost uraze, touto ideologií legitimo^^é. Přišel se zkraitlca radit
o mo!nosti svá konverzace. Fučík - jak nám vyprávěl - mu řekla •moje
víra není !ádná údolí klidu. Naopak& zn"'men4 stdt na miste, kde n@jvic fouká. Je to život na vidrholci.^ Vančura pak prý o táto věci ul
nikdy n^Quvil •
Přiznám ee, že takovéto víře ro^zumím. Je v ní ostatně i klíč
k tomu, proč Fučík - katolík a pečující přítel váech nejlepších mezi
katolickými autory - nikdy nechápal Uoba Jako po^uhý f'etiš či insti
tuci a nikdy ta.k, nebyl patriotem církve jako organizace •vidoucích"
ktefí odvždycky, napofád a Jako Jediní vědí, jak to všecmo je 1
a jsou proto vyvQzáni z obtíiného úkolu myslet. Tato Fučíkova "živ,

víra" vysvátluJe 1 jeho vzácnou nepředpoJatoat, respekt pro míněn:!
jiných a hlavně ne^rlný cit pro umělecká a ducho^ď hodnoty, cit
neotupený ohledem na legi t^imaci či křesán:! list autora.
Bohatý, plodný, těiky a dr^amatický tivot Bedficba Fučíka byl
vskutku livotem muže, který se neltál •atát na vidrholci^.

7
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Na podzim roku 198, měl Fučík v Jedr1011 pražskám byta přednúšku
o F.x, Šaldovi. Nebyl jsem tam, ale později jaemji - trvala tři
hodinyI - vyslechl z ma.gnetotonov_ého záznamu. Byl to skvělý zňžitek.
Čistá, ryzí česká mluva, takov4, jakou my mladší můžeme generaci
svých otcO jen závidět; citlivě odstiněná kresba osobnosti, nevyhý
bající se i rozmanitým profánním detailOm, pokud mohou cosi z líče
né osobnosti osvětlit; jemná ironie a humor; hluboké lidské porozu
mění pro složitý vnitřní svět vykreslované osobnosti, pro její náru
živosti, pošetilosti, podivnosti, osobité zvyky, lásky a averze, ja
kož i pro existenciálni podhoubí jejího názorového vývoje a neoóolatelná kouzlo vyprávěni 1 jasný smysl pro Jeho architekturu a Gramatickou
gradaci - to vše způsobovalo, že i ze záznamu bylo cítit tiché napě
tí strženého publika a jeho okouzlení šarmem a osobností přednášejí
cího. šaldova postava vyroatla z tohoto vyprávěni tak plasticky, le
člověk mfl nakonec pocit, že se s Saldou také osobně znal.
Utkvěl mi v paměti tučíkovslcy rázný konec pfednáAky; •Skonřll
jsem.*
Fučík byl z moravsktSbo veenkova a v jeho lapidámosti Bylo cosi
venkovsky přimočartiho. Takhle ř'ík' dělný ěloYěk •Skončil jsem",
když doorá pole neao postav:! dOm. Stručně, Jasně, a vědoiúm dobře
vykonanáho díla.
Myslím, že Bedřich Fučík mohl před svou smrt:! plným právem ří
ci pfesně takovéto •skončil jseof, •Skončil Jsemf člověka, který
vykonal svou práci, splnil a\'\lj úkol a lMz zbytečných řečí odchází,
5.7. 1984

a*

Budovatelský román

po třiceti letech

Zl.aU dolla lMldoY&Wlskicb rodna v n!li! pri>ze je už čámc u
nki. >f431 •• t.a Y dplavl prči s airs:.tt1vnt.i tu---dir*y - .ersl1.)o'fato11, !aehi.et,, .hokeji»V» 11v,a414lcu1 pop-.uusie npod«- oUJev! roa4a • po.atavvul 1141 •taYíoteh eintrárau., je to u! &amo o bo&i
dťvod^ k ddiw,. f411:l prioe na.: u ětenaM i.:-ovr„ .i•.•cl)J.í ueuiiJui.
?iiko pP.^konári i41oltre41to^^0'1 peviat, • _tak 1 taa, k{.e se děJ
odehrílvá phftbou y továmif, Jako J^ tOilu tt-ed^ u
fi'á"'lil.11, Jde
j^n o kuliell, • vlaaW t4m •e tik' docela Jinioh váeí atd •irudo/Uomic.k4 pro-aetřdť u ....t&vlno.hy á •r&.isie je jiij pfíjmd.Z
,.. tadslav ?i.udolt ae oonodl&l tiavt"!enoa trofli.ci otlvi "• prolil t
a4ri1 pt-taě.b\'l ae M vota ^p,í6 ,^&v,no n.ei č;íc:!ho pot.es: la ilap-fal ro^
s4n Yůut.w ••jrolW:ú^j Jehol hlam! koíonfllkty pr'Obťnaji tul stav
it! elektr4^nu- K0 1 ašdy apl'oatfed. 70. !•*• nca.pon.Utud
l"Qctodlfl\.t niit^ Ufll *!IIvDl#bl •••
lf-0), atr. 4 ? }/, altt J^
to n4seY, - Jak uvldíu - pľUfba9'.
P!t1zn«^^ bd ůvoO^ aulo1'0ri• co :liu pat!'t. tnih, Je napaaná
• proteaion41.&d Nt.la^, a4 •^••d a,pletlQ', doat ,ouUvi} lid8W
o.ildl 1 pfťslumou divU ^t-0Uki, diJ a4 V -U1a0\ll •pá4, takSe ětr
nÄPskJ oble^ M o^r;ooi;r-.1 doiaY11. i '"1111/iltt:ekibo .hl.edlalt lao1nl
proat*etky, Jiall st. RWol1' AlkQ' nepobrdn^ /an.1 9 :pf'edJlfob kknibicb/, •i1lit4 Yadlt.jlí ayidovl linie li y aivfru Jejich uapkhao4
uuvíNJ11 ! t.n.á!'-ůa přflli Yadit n^bdou. 'fi;\ra neV
: ten4M •I
pros til io3iou, irotol^*^Tť •• 31lktu po4lafů t lecbtiv' :kr1tia..:.‘ ,
noat, ■Ivrl •• •• o n9'1'il^m^, kterf aloe wllellnť al pf>!lU ctoit\e
»••• ale k\.-ri p^^aan^ tllU, • o'bcbaiaí, ne1'o J^ ^^t.ellzuJ^ Jako OHi MsY/anaam4ao a d^^dbo, o^us'IJ^ &• tu frísQVltost a oalam, •ae4o^P i-e414q t»\mkcl^áfv.. (>4 autoni iuiolfova
sůo&W tt&S^e ovAea aotvu det:t.Qt néjad ;.J'deru;;cva oaJevné prori11c'lutt k pod.Btatf aoadanýbo z.ar-avn.:n.: st...N ap-iletnccti é! .Uěr:i0\l •nabU o poa"11 nl.1.2ilinQ1eh pt-idin tleYaatiíce v mezU1dtťk/cb yztasíob. Olh maYenáho koa. J^ proitf liln.f aoula^n4 4tlYo, je! aai
pf^anll ^pov{dá 14^'1.u &laJ>!bf 11 t.rimí tYoriti. která J^ n^Jen pJli-

.1..

,as.

o

Jatel.nJ, 41 pl'íao ládouot pro kllltums politiku. JeJI. ta-v. aanploneat totll ^paaaJfot, n11trl oltl"'-ut&li;.; &'1eltonná. Je to u.1ha na^and y latl46^ ohledu - áio'fflf. Ano, to aloYO •• na n1 • oot.tnl Jak^ 113 eel.Oll ftadoltow t.YOPIN • bdi Jako uti té.
O lala^tf poaMvl
pa.tleaAtil^U^ ln!4ll\$ra Vladimíru Hla^
ri!OYl, 111.lJYl dlolb Jůe o •neauo^be:aatlokda kladnta hr41noyP • lak
lftMlftMo 1 polada^ek n^M^b«aatleklbo Uadnob1.'41na tví odpev!4' 1d^olo^1otéau id^'111, pl"Oto takofi\ poataft a.u.! y sobl m.ťt r„-sy, kkrl tvoH
1 S''f"

t«Y. * hoYfbo eoeiallatiai'-bo Slovákn. ria , rof!i:jnéíc?b
.•e.c tel"{
kla^dycb ^btdiaů ei lae tedy něi3omn o«l.'éJmit p^s-.ny lleclog-loky'c.b
paiatra. zat:.e:moo kdlal 11:,Yal Ulk'Ov;ý buUovfltel obvyůe ;.ai^lj.i^e-í '1000
aatlou111$& 4litQu ^t^NUl.9, pro na.hoi stNM ttyl 'bun-otee & J@ho Jed...
notllv! evat.ť neU.it1ao,nt^ln!, pn,t.o.:.e 0i1i bez dinku$e oWt!iv:C,
aáa.1::čorlf testnli od4u:C ata., dneinlln. • HlbVí.:J: vypa41' po,!$tatni
j1n&k. O Jtho m1m\lo:,t1 nevíme hcla nic a Jeho v «tah k vyi.aía
^rakc1^^.^to J neJ^n kr1Uct;t, altt ovaloveno pohrdavý. Je alce
•v.. • tran-a*, ale o an pP.1.ilu^e,sti 1t n! niJ&ik n.euvafuj&, Je pro
nt. e a:t1hada jak, atanoviau z!lat<hittl tt^pa. v tav. kt-is-ovjeh. 6u.
lotech atc.1. :'.:itras Je prcotě ^desi "iahax.e"' a on je Jm f átik na
stnvbil, 3tterý pln! pt-íkav pov^:--encé. se doJí!dJíe.;c ... ^ti letouo! ee btrcoval ze otiYby na stt:ivi;,u, ú tedy velktt z-tute:1ost1 te:oh^
ntoká 1 orsanladnť. Ted, na po54 ttu pt-íll\1-hu, je tu sta^b? kupodivu
y ^dříaenla poatt.ytlft1. ^holt Iro •neochoti taktiao^V. $£• f'il.kda "Chtěli by, a-,Ch •• tvá!'ll p1d z4atupc1 z a1n1$\en1tva netto
a úst.tedntbo YjllON beista--oatt1I, 1 lutfl tady j);ldá!e Ylian:i1 nll
dr&ul* /•\r.11.11.
takOY4 pteiváfcy or t-a.n! ecnopen - o,;l p£aoa •tvol'en Jato kl.a^V b.Ni^ina.
rioz4tl oj avjoh pi'edoiiúácQ a
,0. l..t 11J t.otil u •I tuce, kdy nepi"l tel.- :J'olGov.Jt.tU aoaUlllljiii
ne.nť tfíW odpln,e, dlttor^m, burloa.ni a«Nun.eo apod•• n.$\tlr.l
•-eobe^V roakUd pNtoo^^ morálky, pl4ncvaci a trcuit, tJyrokrit1ck1' n4dor, p,r11rd..taJ!eí UonoiluJcou atrukturu aeai, s. « tobo
•lebo Y7Pl.)1'Yt1Jl.e1. • -^^ ))jlzl}
p^Mjt^tá <a^ONli£:-cei falein4 blúieU, podvody, sorupic^, pt-eQ,ttťrJn:!, nac,dpoviidtio.st..
'!l.aYed t^^ o4aťtl élOlat lltliv0t.t poiit,1ku a doplatil na to
... ovil^ dó!aan!t jak tu.Ible. lb,Jc!o ae okuli t, jL"lf - zňpomj hrdina, a ten J1 d!14 tor:ela r4di tni. P't'Oh.ůl• PoMvá n.ahON 1nro'lllct pa t.^H:n 5 o;,t.1s1'1ttck7 upraven*, narJ.aJJuje vf.vr5nr p*ij!.n&nf mtift^ůY prca.caj!etch a u.mí Im df t?fl£í ó;spšch óobfe pr-o.í::it.
£dy:1 Mpf Je <lokORl!ena. turl>otJtolice, posve n11 st.avt-u televiů,
novinář^ a4atupoe fodit.el^tY!1 r.11nt.sierstvu atd., je Yeltá r;.láYi, oddcMy, Y1maaen'n1, to\.o^raf1^ v nov1n1'cb. řo čaae y-yJité rua^
Jevo, le na tur^Mtoliei J^ séaaclní ch.)'ba 1 J^.iíl o4stranY..1i( \KrAe
•t't pJUm^ •wd.fn. 0
ul tni • .Prcbal hlálaní ntpod4, llroi.!o!
kataat^ro:tu obr.atol aaaraJ^ dotJUto. t:rq se doYidáue, .!e JeU ara
ba o Qepfů ... kaldCN oen\l
Ylaatn§ kocapfflAoÍ h Jeho nanled^lq aSaaa, pl'1fen11 •• Jato aa1na1n múnek do t,p1r-1ey bl.u-

loaml "41131 • Jtb.O Gtplrattoá l^u Jío ttd pohrdá - ale ^pHŕeb
a opole!ec^k4 posuven! Jť licaot.t. fNHí4l Je t..d.r oonot.eu *• vJ.nu, Jen. a-, dok.11-11 h Yi, Jak •• 4-.14 ^péob. Y re llofu aocialia:u.

Inž. m.aťf4" po odvoláW z fu.nkkco nea.atrpk.nc, Jde w p ^eéevě-ím
c att.lvt>u, tak1a l'robalOYl n^cnc^ nijak at.GoYat G'ttuaei. 'f^eto
ale ímsI .niW vmikae u_plU, protol:t Hlavái ani t-3 oerU osnoten
uslapoft.t
neopriYnt-,.1111 pok«.vt, 4"iln!kd /vě-tilnou lajdjkč./,
a:attaoo lreb!ll jia all^J^ b.orj 4oli, J^n &l\7 '.b_yl ákol opl111n. Tě-!i._
ni to .o'IIu dělat n^^I^, a\avY'l.la al!aá t.-lAc^ ^pr^vat. ív"'.lnal Je
o6Yol4.n a -ateltnf^ «ltael pl-lebdal &aonria\nit sg.J a povdat.1
nibo orgeni.a:4tora- - •^r.anaP ini. ^Q.1. hn vll1<1.'le aosl"va dikt.1.^
torů>ř, ?rc.bala odaiaYt aa besv,ta^namiou ^aa^1AJ.str.t1viú t'tu1kc i a
kd^ -:lwle no :meMšill'tlJ' Ital v nb ovAa vatasoJ^ pocl ty ukM.vděncstl, a mch! •• Trcmi •ehranuJe Ukúl1a111a tntrikk:uav.-im, rozn»ttnť-po..u.ul/ o iil.avi.aovi atO. • ale cel6 to.hle cboriní Gitlo diiol.1J: Y.fil!ld-'
hodně- natvraJ.
^t!mco PPrchol J^ cb^i-.a.£Uro..-"is a od'bo^'x prot.1kl&-'1en ilhh
?la^'6' Jeho politio^fe a 1deoY$11 groiihoál^ J^ Nlfi.fr. tvžen Van^
ft11:"C11, dvodnt ldkat' u atavll>G a Jinak Jeho Sft.gr« aitě^čn4 pomtekY a. c,niěaNt 1 ktírl kol^ ••M trou.t, ,}•• poebo-jitalnih •'.f.Tfen,
Jctar.t vYO. to vlft.b •I ^tuaoíeh, Jak •• ohoft.' Jatak Jskoitul y __ _
krlsovjoh letNla, s^nlkafll • ,o,-...1attl u4Q ••• •ált3-ckf tot.jil.ce,
na .1111 'lt.Jl od 41!ta^otl 1., iltoapilvria, 1101a, Aeobtlni ulA!ill Q^o11lra lló .., ta.k!^ kdjf. •• ^w!r7 iU141lil71 řOGhoílo ••d«111 lelilMniee dondlt m \lťt'oln-.,
j»ridf" 1nlem!ho oddJleat Lfaf\e •lul^'wiť1 ti&dlíao.
uY4Zl1v1Jš:U10, Ml tiil f.ún!\l':."ÍII^ &vlenoft JeAltno^t takoYou kt'-1.tai neunesla. lQdal • n^Nn1«1 Y'-31JOYld, natolik
l^ t pnconl jako obvo4n.'! líkal'-. ••• /atr.lll/ a t^d J^ tvtp 14kaf-ez
na etsvfcG A jrotole J^ - .1-ak Y.imt - taůy •■~iii'1t, }}04wp11, • Jaká
plQtí v ilYGtá pray141a^ 1 pJ'.apůaoe-11 ••• •••• navenek, al^ Ji^
na.k
altuci na •ta^ai 1 Ye apol.e4Aoat1 YJDeo • tretnh
JetovatoiU, w14t proatt .n t.1uitd-u trii&! a nthli •• @pi t rotltsea,
atnt.U iluse - pNito no m.avj£ mtd rád, J^ au odpor--^? 1 jeho
ilvotnť •t.Jl, Jab.o vila a v ní Gno'ilské a.ať'iae111 at.G l-'rot.l Jeno
pGtouGh.Otttara n resi:nované íilvotní flloaotll aoukr<:=.i atna€111rf
totlJ _pídn4 4l^^a.ait,. Xdyl í111U VanínIU'a tY.rd!, le na at&YDl ea kal^
4J ndouoť .1^ tfi ao!ao-eti, a to-J44 pr4ce, 9ro;curíitora nebo 1ntazitt' avi111 Jea 'Nanutnl ftl.11w a al.lit.
Inf. M-111 pfedatanJ^ typ Jln4ho upf1Jaieln4bo n^^!ho, 1
kdyl dráa^nl úaplln^bO a M.
pol\le4 h^taabo ebtll w. Z&ohranuja altuaol na •taft.l utct.--:1 velal. ••d7'eja1, J111J •• po*5,,J1 dostffle o^ln.del'd • Jealt.W% Cn totil Mjable 4lttálor^^ rvifizuJ^,
kMkoho ar.aaJ' naktpPť oalaw, ale •
pody441s cblAicbelť

-'•to

i

4
su^o-l&Vtlttle fs.lctnjul ell.Qj, ..e; ae^uie splnit, l ie, k4ffl^hiJe
atd., ák^tk.1 mů.le .si dovolí t i ^ocn.©, ,:;rcto2e asň *n.ii.hOf-e'! ;;l!iOU

iŮYlu Jako ••l eaohopv' 9 io,;v:.,y'li'ilO>'J.eí» r Jeho eouk rom4 tior-ílk®
,íq na povalenou 1 ale Je vlsstn;;, jen o-ámzffi váeobeené ^neiní
'!ty ú»;.»Vm;teh ®užt* i!?-ti«itn# n'.il.p*. vyplatit Jit.ftáiru

fr

' rot*el 1, .sekr(at4lto nepNc-

;si*-vt.^ou ©Vsínu ''V-J"& v!;Jft. rro;..

i

\.i{:.kit;l:Uj xl. ep-ovut tel! .I avéiw. po:;.(„j.\i 1au ^.Atdíel >,;1-v-1/ pcruéX •

&-. ře-

tH tel 1 ttaYa,y t.iaiiíál, u &• apol.u iťitnou. llep.\iiQV«tQl. \() r-ia&ne -

&

dtt,

inl. v.il$ rm t;a,,i waarj a;
u«*Cé:.;\€jaJ • jist*
jí ut
zvykl$ - t.vtp*Gt oo^nu
t;.čo li niian» $1 g tofi,c f-c.l.;ti:..uZ ln&.

1tt \'1

Mil.:f nan:í ,.otrea U-n w-1! aouit&ia, ani

tranou, J1;$b::-t

rít

rlafcu-

Je nejen 04 stávci, alt i v Qut. .• pM j;dni cestá se ryafl.áká;
n* • \avbu tJe ul no^mti. Jeho heal o • l;.:a64 tek & t. Je J-lkSkfjliv, hl.avA-l ad,12 koaec ^4e nQ* httr.
a níil OYjl!tl noQť-!řa.o. Je na.pa6no na pracc^ďO 2--'.itav4ch vÁ^oh :Jtoveb dodn..a.
'ftl te"1y uznl! 4aa pro nf4teho kld&aábo hrdinu. Ale 9uha, dal-

Iť k01t,ůiboe dotlev$ p.*i.^isěruit J^t-c; dcera l\c nevl"'át.í z lyfařekábo
z(;Jesdu do :ivjearaO t Zl-.lla a1
tot.1! riOhU, ale rtu - 4ťky
&l4au 4;ao1iovi pMlťv«jíe1 burť^aí :aerilky
aari - tv!"tť t le
Mlgronla. V'
p1'fpa_4;J by o-Y.ia oQ.^moat neot!oomcst lU.avád ve-

douot &ť^t^ s.^Uv-at nnob.1, Jak kaMJ uzn4. Prašti. 'b.lJeaťk tre*
sabl1n^, íU.sYiie -y:t_pcv:!dt^ 8

lli ale

pr4v4 ve Ch'lili,

ktj nedMatmJ; Oť&4.n staYlty últip.ln poaflá inlffijr-ori utrou p1-

:Je„ou

důtlnltlnl

atrana ho povilPuJt opžt ftde.n1& sUYla7 a ,0'5'1!.>*ble

1!t-U 4oke1nee ::ioeaáhlj provao.nl« Lo\>ro lf.;le patMCnl a tranou oobí.aíno, alo PotNiUflo oouQ.es a tl9\lprá11D' lll&t.00i 1.1likvt,01v4ny osulp.

lQ.eyiA b;y ao.nl a!t1t nadoatlai!inn!> ale nnpiehn^

aloi!! Jil'tot.j nio dtl, átaatn» ie ;alte uplatni t avé analosti
a :Ze ap,tJ!,eěnl dilo ;..Uaí"i'-1
Je @}f iJťOžn..,' vači J-lri!*^,
ne;.^lá:i.-i ll&ltf!zen;,1', JeJrut. vády ct.evf-mi 1 ,.ic nížu^^iujt u p?-1-

toa

11.:t poi .*opf)«n.ť p''<I »ouk:^^ pťObiá;AJ p^fJ:48'--.;ob. Jmle "l.CNbO-

doW y;yplti: •• nascnec veoJeY!. prv*

J^ ao wJeQÍ pok^t.i#AI

^Mltfn eloktrJ.oa1^ proud, tltav,4 Jfl poabt intar:tt'-G. Ze tf{ ulnosU, Jtl ilU YY)oaííal zla,alttj Sv»4jr-l4aftt abyla ta poilo^ď«
tnaf^tf k&t dobibl a Jfía5h ít.Ol.1! !.
ta\o 43Jori lu.ie oM:í ován v r?'$-ána jtl-dlrul. So;.al!n^ i nt
•• rontJt 1 ^^v'410Y eoukr^y oaud.
tŇi,,e.D1 •• •tárn^uci leAtu, ti.rt lárlt, •yn •• ne4ia.atn4 olwú a raa@CBÍ at'Q41!, il'llíri
a tehbt ""

hí^^a přljae 1 o n^kolt^ cu'-6 a 11114 *l^ tak7 •

noťa el^ocaá eHtltai líbí

ae l!f'.i n^ori lsit"'11JLat.i

llftretLa /po i.ni.

!.il6;u/. 1'c ;.. íe....!«.?,...?'.1 ;• --.1ci .u jednou v 1 a?- do';l!'Cl, ona po poav^ £•
svf gJcscnřry :■# ?.tvu "' j& ji!-soJ, k úhju Of ....Jhyluj^« f!oa;dyohtěnll
milenka ují se i: 111.. sik;,:, ú!, Jí p;.::L1.; v:..ptF:. -^e;té"ncó kráanú lenok:i'
a líbí Ji
riuur® - jetilc
uejhe ;»u tcf Je prý varušen *'pou«e psychický*'... Uku«» !>e p’nscc J-gn nevľry nedopustí, Jak se as
npscb.ejsatick. ho kladného hrdinu slusf & patří, 1 když su - Jak
vidlt-nic il'ikJho aení clsí, cpi ,i?
taky jeden a poža<Ja vkl kladno^: :..r.S t v:: t ;i_::l; tv let.
V’ .'4"Si I.U
<■■'i::::*c
1 -.
*
n;ft.etoiého ;,:efli&s j&A vplet.any tu oOr<!itně, tll
'o >*X
r
... i, :1;:1.,.:ti.2u.jící osudy liC:i ;!ien;.;.iuo fordosti ti<1siirié
r iátu, -ť'i'.. J;.::ou pro -' on44;.:: ľ /.zdravotní ;.::JZtr..:; 1 s k.a dníce 1 :.^u.s.ná
c
•;1ľ;.::í._L ••; cr* • . • 1 f'S!ftf:S ä»'
i& i, rcZEiamtj» alkus^t.tlja <li
‘typy
i řterF.f-31'3 priJ^'li
rodinný® alo.L.úQ i soJ.z.er:úii, coJ. ....v ,e;jí
j;.tiat!-uje. 2.:.i znulnJňí je Je-:.ní e_?l .zo<!1cki Pf-ťJt&h Z'núojm6uo ul
lékar-e ETlcoo ‘Vančury^ :ren to-tlt :iL4ícn?<t: po vid to11 cynl.ckíz koaemtovfní si tuiice ;:i j!iené;;; v&óosi, o.:; Jr?r, :1er,ohrone ri&i1!(!n!lt_ta
vedoucim mí:; tr11J - u ^ae s? ciQ'.::::oac t
tele» ne"'nenieel 1-:e.?:ohl prl
:'JtHVoj- u:--J et. *!cvá tur.k;,,;e jw uonl tu jednot. v' rrc feldu Mnu
pochybní politické, e teč
iiíilaa;.::št*k Tsnfcure bude sít p^ílaíl":oi1t dc-lrázit tvae"Ovi Elt:.vt:Jovl, že ti.sr-'.!cl«! c@ do^Rhuje r,eJenoa
V' d&nou • ľ; mtat..an, &le txK?
- r 5 ..,-ati frwulJ. if)řé.J. &H-..,,.-gtl •
’/anSur® Jako
i - Jak M-** *<**• -•“zakolísal v kri sovýeh le
t »ch“, ale nebyl .^r.rocen, p ř*O V Oiar& se rhcval příslušný® zpuaotxna*
tíhl 9t' di) aotťk':"omí. a,l
r-ezi4;r.cv.ul ne jy.</t.:uiiv v,i;\€ Jn; ;- J z:
♦ pdy oan
t,;l. UYJ v.JTu u .aí
vy.on .......U.. di.; :.latf --poli l.,4ň
-#8l •
l y5 t f'd!l.t „i\,-mř,}'1.vf.U;.::;.:: 't
!.-? anínkJ jer*;.:: atcJí
_ po«il1 -.tit -...: oj,
!I.!, JeX s;.::tor.- líS! po:i!'t.al'1
o"'n:.<jvdn, X . it;.::-,;:
-,;: t v' ,;:r-Jn'tstr!"stv..... :.ffz roadílu
n:.Hiří zených
tí ži. o h Opii í tl
vš i hni ... -5i vlíml Juto íítí^chopxií
ho.-llvč sl už old kuv.a
-- tžx Jedtě vyiEía /i v ta-to ■/•onácu ,'c oszAea pasle'lnija xrltl’ící
ek ministra/, Juou to trapai figur
ícví tel
p funícionáyea
ky ki&.riá-rlSatú, Yyui:..vsjicll!u J..V:1:-o ;:<n
<nt1-.vf'ni k ;:l.lí;dKá;,Iiu íivciu
/např. 1nÍ. :'třrt. t.er, , r„eeXiii t-.,)i.- ;.:*O' r. lj í^dri.ý ap"l iže:1zitj s'J.,.
a _:ot;.::eby 1 Js4a art.i ví • ť: k . . at!. :t: r:dí "B^' ci)rnj i t pl'tuí uedlízerljch,
Jaou ^aist!-1 "sladkýcu Nčl1;;al;", =htJi jP. sl;,tet. oj pOfi&enjob a
«rnrYÍ"'uj! l'e s uspol(oj„nť1tt anaor-u. trGvý o::t.lv v-)c! je pro nf scela očleJJí, Jei--::iu Jo nadf-ijum byrc,k.'í,t1clr$ pcž^davek mít akute6noe1
..i_pr.aYenu sJ.ovn é Lik, aby vyhovov,-s,,ta ;.,ro;asmd1.st1ck$m ůěel611
politikt.. A pokud Jdt o •tranické f®ti.cioaIf-e, uansd:111 si nO
autor^tlkol op!t velice aazaaě: poslal ?f'-edeedu OV KSČ načlou.ho do
_.,
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á

IQ

£ •

:J,..,.;.::rl.Jk""

iri

6

nnosnle^. t.zaor e o t.i-.nick^ 11 vot
ní proa tě nHxiatuJ^ .,.671 &•
tento p!'-edsit$M Oochor i& nejooniee vNt!J pln! tu bllliVA'.t ^^kc1 tobréakého aai^CťVij'tele roadurä-'ných stavnN. Okreea! taj^om1.tk K^rulii
Je poat!ln vysloveni episcdick:4. 8(1Jak4 ao,n.r aotôU, na niob! to"ilunlatt rám£ f;t odviilnt.t ft-ťi! problémy, Jak to • oblibou dUal bu
de vatelak.ý rinán a ;,1o. let, lie tu proatl nekmaj!.
Z4'f!r rainu Je nal>íla9'dn1: 11oi"41u! YÍVautTl J^. na • tranl tni.
m.an'Je. Je typ.ff® kolliuntsty, J'-kJ lt:; ^podle ideologlokjob p^ed^tev
,at.l _.,( t, aá}-"@aí • tím, co ,-1o11 tllta v!4í Jako tUt vn.í p, e:k4!ku ůsptaht, alt • 6!a neať a to hnout; s v.3eo\Htcm,pn lipa^k^ pracomí i
b;§.f.nti l.i<laké wor.íUcy, s tt7roktťťtiai!.ea-& 1 pooy^odnleťrílf{ at4. Okol.! .ho
ovš^ vn.h1ui J'1tko •poalehního spravedllribo, J^ to pro ni tak tx-ocW donkionct 11oe tal.i&Tni, nikuli 0a4lY0^-,ant nor. J94nou •• 1n1.
Ula.víl! •tř^ta^ - c to Je talq jedi-rul "pol.1 Uek&" •ofna - s te^taem.,
•ta^r/li aalouJUsa.k^^iatou. bee:ra toUl ehc^ Jťt na p01no*m 4o
toúela • to Ji. otio Jako iltraiúk necb:e dovolí t. Trctón wiaven-' naaít4^ '"t.1 J^ ••H trolku JlxwJ^ nd dMY a "v« avittl u.I není pu"IYda a ld. aemd a lt:tl, •rrn^ /etr.
fo^ta tá qJadhJ^ Yo^ob^MQ. úiW, wfeJnl mi-atm 114! u^tfk^^ob ^»ll-1. !o tilavil po
n !11J^ — 4nerc1, UYá^
-rodin, nak&l&o puslslM^ a dq,a
•i 4o toatela plece J^ Jde.
^na^^^t1c,tJ .ia^' íhrdinaqpad.i prosil y aoulaané apole4noat1 Jako vyJi^Uib pi'etitet minuloatl • podiv!n^tY!, oiion ae n^pocbopl telnl pro vlec tmJ', kdo do-bř^
Ytldí, le "pravda a lel• •aemJ a 11!1é* \11 ai 44vno ^111ruiili
lff)c4e a iMkdi níato.
Gt. rudolt n4A ch\?l aprostfedkkovat ••$&
pohled na
skutečnost p^esYid61v& ppravdiY/, wcáaat ao^ssnoot • Její alo11t4,
rozporuplnf a t!a 1 p&utav#. podobě. Z tobQto hledlslč,11, jel otthl.íl!
o-! uall^ck, IÍrovnS, aTMči j®bo text o ta^, Je 1 $ou!atuu1 "&ng-alo„n,.. litemt^ra projevoJ^ :iřettllné t.endeace a^neipo^t •• io^kl.14
16o.hlo od n^lnndbo prr'OJ)'a£tó41itick6ho aJadnQdušoún:1, vycbloulla4^ _
• nt a laclúbO opt1111^u, !• u.pla\nuJa y •aeícb molnoat1 •lf'a^ď,
"o\evřenelJií* int911>retaoi .reality, y n!I neJaou
anl Jaq
tt-1klaYl a4,orn4. Ra d'^'N.bd a\^ran obtll St. ludolt wib.ov-lt Y toa blaYn!^ ;ol&d4Y^a ideologie • vyU,fi *9' ,ostayt y inlenciob
jejich koaatrutct. Co viak J^ pfíana!n4 a oo \eint.o •dOYa tsl^kl ro•-'Q a,aa4nl odllluJ^ o4 p.ectob&do-ů • let 50u 1'1aol.oel^ tta •lc^ Ja
i11úv^nln:ťa ^roaliU rúlnfbo eoclallamu, ale ned 111 napro.to !jdnn
tnep1rrj.j!eť úlu, J^ bea^né, nemile tyofl, adroJ •polal^nat4ho
a
v^áJí •• tdeai ft-úérúb q!4ť politiky, -l^ aiJak
neaouvlat c lid^k^l d,Jm,y, a tomov^Wrn aNmten iOeáll'l apoleir,ce-

•ln
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t1. U.al.o ••tavíme QtavOu, stavb.a fit&ví náa11 • ďy dnea milo Jako nebori'an$ a kruti vyšších. riikoho z dtln!ku ns stfllvbl ISA l ani n«na;:i:adne, ab3 dilal a-áaHk Jéiitoko oiět p.?-in?flencu neiiitn-$ apoletnosti 1
pN ni •plati v!4s a vlado tv?dih }(ollk za to /Jaké je "ollovl odmina,,,/. O^lladuJe ae přece pro n£Jakoa k!'4tmou kG'.D..í.ni&tickou l1udoueno9t
tyhle YlillíJln4 aC:tlk:y ae detinlti vnč zhroutil, anid.ko nmtil ttť n& !.deologlck-1 Ivdety, ty ae vypoj t! do gvíta Jen pro =9t?'-enť stut.aMbo
@táW Yieí.
t.ataatrofy, Je! p.o.ikytc-nly nl.k:iejiíil,\ av<:ial1stickoreal.lLstickJi!
pro-mi^kOm nevysyc i:i.Jící &arcj napití, ?iazp-:..oobuJ! ;.;t záika4rúci, 4'4ni
buricxuaú odl!K>^^oí, b ant pMrots• •Je;:l!.ncrj p1'ie1nou pr^vibt. nia
eUvb! J^ laJdáck4 práce 441nžkt., JeJIcb opllatn, krátle.ae„ neo4po^
wdnoat • amja,. mAao\>en:i tyrokratlckou •11nfr.L!
4evaa^
tao^ postihuJ^ Ylaatn! YšM^hQ hl&mť
il.140,l,tova
OYlea
al ns htdinu lcl:ii4A,bo. t4ytt:, napl'. v nlkdeJl!ra budovatelském ^»énu
atená' oara&1.l aa případ tak 4pa4 ko^ropce, Jaká «• dopustil oayt-dlen-J a^^niek,f t^r inl. M1.1, pfiJ!':Alů b:, to Jslco n«pock)"^V ai^i&,n.il
jthO sk1"7tabo d:l,cdnietn. "£•• J^ to 1,1^^ pl'.ípid 1 kterrf.1 autor
Jen
ant t, at ot.rasu • o • ekon^emicl:lob delllh-'éeta^ aMudrubl
1n!en,ý-M nijak ne?oeb),,..ij^
'l4n;J or^pniaa-čnt ^tek, V£ni nf.l{loatateC praooftdch au, y!!nl va~nou.cí d0Mni aatei-Klu, no.o-doomoat, /iúkup zahran13ního jai4
bez kolej!/ aW. Y.tYi!-eJ! p.odmt.nlq, • nich! - Jat tyrd! 1al.
Protal - •na •taYW je kaid$ 11tayb_yve-:lor101 Jednou nGbt>u v krlmintil^
i'k«ios1ck4 nutnoet. U^č! lidi k t^^. a;,, ebti neeht.l pfet: 4ičovsl1
naffaen! 1 pf\-edpia,1 i zik^on, - jinrilk 11, se stav^ proatě s!'i«t3vlla.
Ale Jak l'-íkal in3. r:uý. •L'ilyl. je kontte n,1 * , ve •teelrlo dobré; b§^
d.a ovte:n. k-3.Yž se víc r.ei.-:ía?Í, p-Hk ve prívo qic;}lí!:í m okolntiatl
a pr-í^^dnil trest I to, oo ae Jirák b1^1 tQleruje - potn:1l to vrávi
1nt. Pnsbal oo ev6 Jca.11. •
?at-o 4t.tawf,Mi neuaiáljcll prolbeN, hale.i t",fuu-cht, ddek ahora
a nuaj^ o prici dole zpftaobuJ napít.!, aLre^ v A\l.'t.i ů^lae iilollhollho
t,eg ohrol^rf a^^Yí lit.. a ni11
11 ten •^vaaJ tcii^, J^ iak.J
uštY4n nikoli • vl'-em:!r tvirii pr^e, ale l přetíry ne.lo4n-tbo ba.1\,u

ta f^t •
ov'-tú. fl-acowtí - aeail 1dalt6 p^od.u!nlty, Jak J^ n&1 ,_
«•• vYllťd^v Y t^to ^rcn^m, jsou. prootl pro ílov6ka =1č11Jťoí.
l.ti.41 oltlt-.aJť k^ a adran »• ul Y sJJan flw kr4sn!tJi1 apol^td llladoacnoe t.1 . ale 'I dl.sleť.ku napro.ot.ábo ro&kladu 41ae1pl{n.,, !ádu a lOr.UkJ,.
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pohodlná roilolen u mdho peacťho atolu, nevelkou
prostoru místnosti aanořoval bust,a dy'a^ sči^buku a a pozor-..iho4nou lebkoetí vypr'včl ul hotoYá poví^^, JeJichl hllin.er
ayl z.cela Jiný, než a
jašile se tenkrát biBm/S setkávali
v 11 teN tařtt, čerpal z JLných zdroJú a z Jináho, překwplvého vidní uvéta, m!l v n4zaeku cosi apoletčaího ae Z^&ankem
z nejlep!:leh let íiil chutnal hoi'ee. Všlcbnl, jak Jane se tak
nihodnč v té adstnoeti se!li /Ivan ll!ma t^&rát jeiti nepronášel av4 filipiky proti kuMl^dm/, Jne byli nadieni, ncbot
ani
na^adatelsk4 red.ia.kci •• ČloYik •
novja '8lentam ne>Setk,vá přťliš ěasto.
'i'uk Jsme se po^^ll. Byl rok 1960 a my at.ál.1 na pC>a4tka
děJný o nichž Jne Jaltě nic ntttuiili, ačkoliv uz llyyl.J' aakodoy'iy v náa, y n.alííeb poatoJícb a v naieat Ja^^hž, y naiich tout.eb a avera:!ch, tneba 1 v t4 ^awao.řep.oatl, se kterou Jaae bo
yyavall, at to t^^ ru.pťie, net.ot i to ul b,flo Y1t.roaení uriitýrn aměres. Pane, aobl.i a 114li Jara^ anad foíct, .ap^eňkc na to,
oo Jste nám tu vypivěl, a 'D'dY v.da alibujeae, le na to upomene
me tnké. Jenle jne to neřeWi, vynali Jase hQ naopsk, ai tea.y
napíše*
Jhpaal, ^^osřeJ—ě Jinak, ne! tehdy vyprávěl, ale tak J^ to
vždycky, přepssl, vyškrtal • doppaal.1, aUle neapokojený • ySalednou podobou, a nako:ieo po dl oC>UM4m ^^drkorin! • or«a..,y p!'fsluinýsl 1 neFíaluínýrmi s velk,ým úspěehems opultl.lkorval pod pseudo
nymrri Karel W.ciial. Měl titcb povídek tenkrát y!c, <l'fi t!-1 Ještě
mipsal a neopublikowl, nebol neprolly htuatjfe síta Jeho ná^ročnoaU. Někteří ani nenap&al • Je^dna z nich •• 2li obnláitn lí
bila 4 b7la 16 ta zapsan' v 114 pamrnéti, t.ak Jak Jl vypMlvn. Kdy!
Jam a
po .Jmo— letocll ^ceťj d.rn.)rJl!J ne^aial, ul
byl 111.nl Jinde. šk^oda. lt.aranýte4 t,J)ll we avd etbltrn6- ^puěti,
ul 1 • U Ji !aa nadv^tně Qmaal, d Ji nepřeqprivía
ritlm Jako ohl.ae a ěad^ kd7 bylo Yiecmo Jlmk.
Vlaatnl •• nikdy aoc nemal k toau, co -ylo, co u.I napaal
a odd4111 o4 eeN, 1tii. to a,1o obla^ aelteYětlí a beaporn, ó.ap1ch

„

ka^-

i od\>o^rm k.r1 tlky 1 11 • I te^n.On. ^lla^né h^^oc^f • núa
z

vždycky

Yibusovalo ap:t! • né40.YÍru • hoo4novlrnoa t ltriUrit ta pochJ'lmoati
o sdraYla dsuuku. 6\ále •• epťle upť.nal t. t^u^ eo napíAe, cle
i v t^ ltyl iía d'1 adrienl.lvljil, naboi i n^roťoh na 11 tontuu ltyl naproato netoap^rosilaDl a v ••ňo^^d •Tich acbopnoatl
st4le akeptiět'1Jš1. Zatť^co s^rat^^\\a 1,4n, ne\1apěob neusentuJe J)Llhiú anow a snow produkovat Callí •texty, J^tt ani &eapcrný úapfoh nepflnášel akut-6n4 uapokojW a .iepodÍllooYal ho k pok:rafoy4n!. Jako'IQ' apíle naopak - nik:43 ae ul nevracel do otu.aati, kd^ uspěl. V'3dai Jako prvotinu úepJinou detektivku, ale ni
kdy až ž4idnou ddali! new,.psal • v^Ul qnukaJíe! hUllU)oriatlcké po
vídky, nikdy Yě&k l'itn'.psal úelií, ba ani ti, kter, aěl ul y^iSloM.• Jeho ndeleduJíot knťikG11 Til hiatorickl roaú čent a alliva.
f1Nl al Oatoatli'fi o to, alty aeopnkoY&l •• •••, •Ti netvo
řil war^nti ul napsaného, •lty nn!U poatuupu •• naleaen,bo. Dílo
au aeael.a olú pa,t ^^y /paal oetat.nl ne^ra4/1 dovedl toliko
tvořit, u ool •• tak trN>CbQ aeppoeboplt.aWl atydil • tvrctll o aottl tvYrdo4!Jnf i !e p'ovoiuJe Jen ř....1o 1 Jako I^bo t1Je boty. llok-onee •• et,clll 1 ta a,, koleo •piioft tele, kteH pren,1el1 na
"*ejnoati 1tóudra o alať • o n4 tnrW. A!tolW

ntaoa ww

mf ?h m.ouho, t4a*!' bol Mtt
^:,roain„1, a>tollY p^!f!"O!lf!tl a1 nfdou Yliu a kal4, •lon a psal tudťl atl!!ka a psula, rozhoYorJ'

o te^retlcktob aapekteeb ••• priioe ^odútal at^nl pops.eně, Jako
kdll ltyl n;j&^fe sYÍdaYce^ ••taxoWn na iaUaltJ- ^4ho livota.
s.,, aoukt'Om •I úzkOíUiVi cbr^U.1 /o\i!tu4 poV^ba paiJud^onyo, neltoi 1 Jalno ltylo eoo4áa'tt Jeho aauk^^/ a upl'!ui Ylfil i
le •• au dM 4flaledaf Je odctGoft\ o4 ^dleki ltUH Y,.tdnl •
Nlkd.Y J^^ au tu 1lua1 nebral, neMt Jaera vUn, h --.y ra4!Jl
přeatal psát, nel -1 •• smřil • v-itd^a, I^ 1 •'• ••-• pl"OdáYá a klúikaal na knitikupeckjcb pul tech. On pf-eoe nebyl na pro
dej. A oprs'Ydu tak4 dok4al 4&alen ^odaítat JaklkollY naaídc;,
tte,., ai č1n1l7 ••^^enll ru\^J"Okl nTiea na Jebo práci, ale i alt
Jeho oaotllli na Jeho aoukr^oiat, na J^ho 8'.ao,., a ottSDl. a naopak,
p.,.1Jal-11 nl.1atoa prioi a uobal •I a Dl aplatit, pak k Dl a:t^

til Jstou.i1 ataroavitakoa odpoYldnoat a ,plaiti pMJet.ébo a4vaaku bylo pro n<lbo pfed^Yita oUaou cU. U^lty o te-or.eUclqcb
sapakteo.b epiaowtelakfbo f^^ela jaae tedy se ffiob altkone6^
n$ob roaboYoN r.adlJi ^poultlJIl /Jelikol ln torwo konod
• hoa^po41 a pl^ talcl neancT4 teo.nUoJd '1valty o 11 U bot/.

.

5

:_; k-riiťk:iiich si ovsem pov.f.;Jal rá.d. Dokeázal citovat celé pa
sáže, kter,i- no v njakd Knize zauJalY, dokázal poutavě pfev;y-

pršvět dje, které ho podriitily k vlastním úvahám o lidech a
jejich konání v w_-.čitých situacích. Nebot právě lióská kon^

v určitých situacich, to bylo ,jeho téma. Lidskost v koždodenním
he:mtení i v mimoo4dnýcb okolnostech, statečnost a z^bslcst,
věmaat soSě a věmoat přísaze, čest a sláva ••• ?rávi. tohle té

ma je no.jV;ýraznc;,jšim spojovacím článkea Jeho zdánlivě tak diapar-étní a syzato„é roztěkané tvorby. A ovšem jeho soustava hod

not i to nejvlastnjši, o čen ee oláhově doamíval, že do jeho

kni::E>k nikdy n,=..p:-cnikne - vztah k iivotu, ke svjtu druhé polo

viny :37DCítH?o stolet:!, hluboký nesouhlns, hledá.ní a nenalézá
ní sti_y..,lu..

r-ád vyprávěl pfíběhu

2:

minulosti, ve .které ne

musel čit, ,jttk' rá._, si povídal o :n:!stech, kde nemusel být, o li-

áech, s kterými nemusel sd:ťlei společný prostor /.,_J4 pořáó ne
můžu uv<*"it, že je někdo zlý, a myslím, že je to spíš vzácnost

juko tčínohé kuchna••.*I, jist& i svšt by byl docela dobrý, kdy

by 11:1 nebyl iBělem a kdyby nebyl údělem všem ostatním, kteří se

v ni11 s (j ;i:n*šnou bouževaa toatť anaži realizovat stou 11ř-edt tavu
štěstí bez aebe'itenší naděje na úspěch. Je št.E{Sten blázen, kdyl

se koz očnč ve své přelstav; stal Napoleonem? Ne'Vim, jestli jsme
.:d,Y spolu rczprt:ív?íli pŇVě o tomhle, vždyt od niúflho posledního

remhovoru uplynulo už tolik let. nle jé to nedfil.ežité, kdyi to
v;ystlm.:.je ..olohu našieh dlouhých aludných úvah a když konečně
"všechno na světě je zaru6eně blbost, jaki ani nemůte být jinak

a. odtud uš. jenOill krok k Shakesrearovil sonetu, který mi kdysi
c.:. toval s: j'!'.5tč 110 letech znow ptipornněl v áopise:
Znaven, ach, unaven vňim, jti volfm smrt a klid,

kcyž vidím z?<<3luhy ronít se na žejračí,
e bě&iou nicotnost zas v nádheře se skvít

a víru nejčist.:.i zrazenou v hof-ki:Sm pláči,

a zlatý vaYMn poct na hlavách nehodrých,
e dfv-Čí něhu, čest, servanou v oknm;..ilru,
a dokonalost pak, budicí uf jen smích,

a vládu ve zehro.nlých pařát&cb ?9-novniků,
a jazyk umíní vrchností zmrzačený•

a blbost, doktorsky radicí ro^zum.u,
a pf!most, zyanou dnes hloupost! Des y§ť ceny,
a Do-ro, zaJat4 a otročíc! Zlu tba .U., ach, ^^ven, J6 zRfel bych ul rid,
kdyteyob tfa nemusel i lúee •bohe^ 4,t.
,1,y

Jeho tQilen:.C —5lo Yldy p«v^ l'-&4, nea5.'Ulj v čfdHi, };terf
pl,vnul, a .;1voU bába anovu a :r.nova upevňov^aný. Co nechtěl,
to v'4ll Yldyck.)', ve viech tivotnísb ai tacicll, naprosto Jt.--anoM!tčn.. , a neYz?Oil^Ůláln •! £• bJ kdy seb^dně ustoupil. ', le takd
at nevipaoraínn'.m; le by kdy po něčem, kíroJ&i lásky a přátelatví,
opradu touJil. hoz^hodnl ne po Ú\lpoonu, altví a oobQtotví.
K tlmto avod(.a, b.)1baJ.ícím anad sv.'!te.--a, b;l acola launmí. Jak da
leko pllk oviea k pool tu uapokoJerú. =^ťmozi'.'-&jmě s.e radoval jako
kluk, když si ve&l dat na Zbtrílsl&v autobusem dvě mtará penesanč
n! k^egla, kter4 koupil v bazru u Šubo^^lw za nepgt!'l1$ per..!s
/Jak je to u! 6áv4o/, nebo kdy! mi pfedwáia k^m aloupko'ri
hod^W • ^aoíÍll atroJt^, kt.ei-1 a{akal 1 ul ani nevťa kde, n.bot
0!1 ciilonl etaHlI taoatl ^dl^, aanoh^ • moha dt-!v, nel ••
stali aodou pro anolq a. ^aa.gnetem ^o leJd!l'e. Ja^dlt Y^k zpozoro.-1, !• •• mi nt-co líni, otaaa 1t.j byl ocboten 111 tcbo vudat,
a aČkollY neuapól n1k4i a dar7, ani kdy! •• analil nedilkovnf
p:?1-ed^tť;-at pN ••,. vyb^^4 a pra
neYjho^' oN^d, Yldyck)'
se tY41-il Jiko abrzan, atlenec^ Na nii^ nelpěl, Y§eomo nyl
oehoien dit, opuali't - • 'fieomo nakoneo
o^^til a lebkoat!, která ml llyla dloubo nep00bop1tnin4. Vidy\ t naktec$'i starotltnoata.i., ltterjch atl na ZarGslaYl pl.ftJ dm, se YÁnli etal'
pfílwdy, :anob'll,.y
ob^ apolt1114, ID;vi, neodayalittl.nou. sou.číatť Jeho f.ivots. OdJ«l od nich •
rak^a, GO.:Ol1.ce se
o niob nlkd)' ani • doplaeoa r.ea!Ail - Jako DY Jich ne'8^1 o, Jako
1q ani rdkd)' nellylo \^h necon.Cn,ých roabCYor- o nich, tá ;,otfcby z Je Jich llltsk^tl^•
Mil J^em to CYáttm 9<l4it, zohl Js^ to ile:spo-ň tdalt. kd;l
mu tak &'1o sil^ ;elo na tm neJpodsU.tn!Jiua. J.ak častc J!i.ea
od niho alýcbal, •^cblafen S.s\ trit, éer Tocl iat bessec, ěae
řieate 1« t nicbt gelao^rc aein.•
JO. ae^.rvoa v 11001 aYolU hYel Suita.a a!sto spáku to lepiť.

tuk,

nnu

U trsalav Slksond;

Opožděná ocpověá

Četl Jaem kd,ya1, Jak aniliaká poctal ccraklin sia?iCkt.1 >u .•oonorci ve
»aleeu 4opia, kter; it.ll doaat j!,i.ko miaci náaor.'ík p?1;d pStsp.-idesAti
lety. Obál.Jm zůa^Wa přitutř!pnkta v poihovnim .íiuplíliu il pM„-ilo se na
n1, teprve, kcy! se zcmtrn'14 poĎtia stahoval co nově bujovy. iodle
Jak6hoa1 atarlSho cáaona jeltá- z do;,y královny Viktorie vyplatila poata zestárlému p't'íJemol oolk^taf, Jakáal z:tlriné - pf i_yeb pár de^ítel
liber. 'f dopise ul oatatnt o nic :iešlo, .. 1láetn4 vzppomínty thbo0il4
pfíata^d 1,slcy• ted ul divno z.apaae-nuté.
s talNi solena s1 adreaát
sapcm:tlivost a poot ivuat posty óoaela lii&oval, :&drtná £ip<imi mSnll
sa lihve. whiak;J•••
Vzp^mll Js^ ei na tu př!bod\ p^ed pár dny, kcyl <1sa se pf>1 ev14oarcbíva dostali clo- rom 196'. i.JA9al Jaea - ostatnt takhle ul Aaa^
nu 4-141 4oMJ1 kolik ppoioeapJ)O!l.-nuttoh a úplnt sspcn^nutjcb dok\L-=.entA
naJedno.a yplOl:IY4 na aYitlo Ito!!. lhp?íkla4i
Vátem p'nov4,
nenobte •• aa ia}t,- te pMepíria k Vaši jisti doat o\>t:t.tn,
koreapondencl, ale pf-1kl'44a dopia t tenýkky, l:teey mdJ^tal
dc>bf aoclpovidlt jan^ Vy, pi-otofe J' c 11 Urám! ě.innoati
^paní kr4loV?l1 losu nofe
pon1,;t!. J^atll to bu4- soitnl a
najeeto-11 trbobu ěa&u, m plňte, prosi.2, té dúchodaynt., kte
rá al na al trouutá o na Vf&a ne, pár 1\idek. Jelt: jetln.ou ••
bluooce anlouv^.. Vái vakčny i tenIrJoaet :kvorecJi;j
U ^aktaUUl l 71J7
irana ó - Břevnov

Svorkou - za t&ch lrt let u.l uezavllvU - je k dopisu p-MpoJcn celoatMnkoný liil\ pao.ný p-erliti:tou v Pl;mi ' aker^s 1;1.:.$. étenJMra, a^eJBl: velice inteligentní a a&eU,, odbornice v e)OON ůetekt.ivek.

v,1en, ppane 4oktore,
prossťm 1 at.7ate tento dopis nenhaaovl••• a pomobl • 4c.1tektl Ynťa lešaenť, m tterí J^t^ u n1Si J4'din4 n;acita. V knize
apieoYatelA %1^^^ a ianaelkj •Obrácený pólat:aíc" J^ rus atr.
41 •ťnka 1 I^ a ÁlbiÚde suael utdcl krll Zoi-u '" ovou uaarek^o-emeriokou královnou O.Nldinou^^ co aohli, to a ••»w o4ves11, o^§^ Yyataěit • aaJett:^ na e^li livot J^ t.:,lttf• tu.UL., ^pant kr'J.o^& jala o^ paát d^t.ektivnt pf-íoaq^^ Je

aoiná,:ie 1 u náa bylo ntco od pan! ^ereldiny v prodeji v dob§ pooku^ění, anil >.>ycnoa věděli, kdo je prav$ spisovatel což tfeli,Q taková Aaelia Reynolda Long - ta by to být nemohla?
• ••
ráda dobr4 detektivky a }urzelo mne, Je pak u n,e zaěaly vvycházet - a al na řídk, výjimky Ještě vycházejí - naiv
ní dobrodruln4 pt'!bJ.!hy z taJgy, ledu, planet a fantastickysh
proetfedí. Mo!nd, le budeae všic^i překvapeni, podafí-11 se
Va akuteěnoat vypátrat a zpracovat, možnll že pak bude 1 co
překládat^^ Prosíc Vás, abyste prcminul, le Jsem se na Vás
parliitila s takovvým tlkoln, neznám ale nikoho jiného, kdo ay
mohl ppomoci••• a upř!^mn.ým pozdravem ••• podpis, řLzeň, Husovo
námilstť.
Dopia - 1 a přílohou - tebdi zapadl do hotové preco^ smrště. P*edn.SltylHtaecljy-teleri.se, roshlaa, redakce u^bmlějíeť te^rmíny saedren,
rozpracovYaDé rukkoplay dvou knih, ponocování nad střibacím atolem
v ateliárecb na Kudlově, ekonomlcko-pollUcké závěry z poaledn! eta
py ceaty, ekljd4zl.( tótO Aknd^ll věd, do toho hory koresponlience -

neYědili Ja:21e, kvm d!-í'f akoěit. A tak ke apouatám dopiaú, kter, Jaae
doat4ftli na kai4' aaatávce ve •Vellé z^eai /Jich tia.íce, nás milo dVa/ pfibival7 ^Qii. Nebyl
čaa J^ číat, natoi na ně odpovídat.
čúl ae atalo, le na onom a 10.čerma 19!>6 je pomntaka; •Po phlroce ad acta, kde na to brit ěaa? - ta pan! ho •'• je důcbodkynf.^
Úplni Jaes ae sastidll, kdy! Ja^ ted tu pozn^u spatřil. Je to pře
ce mnj rwcopial Karta se za ta lfta obrátila, v důchodOYú věku
Ja^ J', le ltycb vak byl důchodce, to f'íkat nemomi. J tak, abych
uukliCmU avH^Í, fekl J^am ai, ie po těch 18 letech napravia, co
•• d4.- Odpovím, Koau? Ovtem!e V,m, váženj pf!tel1, na něho! se ul
hme Uky Yěk 46cho4oovsltl.<Ane).o tazatelce z Plzně? Co kdy! \.lž nef1Je? Šetmě •• to pokusů zjistit, a! zaae pojedu do sváho rodiit!.
V!dyt tam n!lCe -1.!zk"' Husova néměatí bydlívala u příbuznýeh 1 moJ^ uainka, ne! ai vala aladébo atrojvO.dce-ěekatele Antonína, a,ho audouc:!bo otce.

A tak Jan •• ^puatll do pát^^, královna ůeraldina mi nedala ap,t.
V deatácb • oano^ftlli reportáží p^adych y BeJrlitě, y roce 1959 Jeitl
míroYl apoř^Uná líbemá^ aiatl - nic. Ovšem, vtdyt tf!řádkoví pommaka pod ěaroau oa atranl 41 kniby dydan4 1961, říká Jasnl:
Zařel v dtilln.u 1961 v PaHli Jako notoricky piják. Poslední roky 11vota atr4ri.l y o^^6 vyuavená vilce aa Rivitife ae svou madarakoaaerickou "kr.Uomou" aeraldinou, která ho Yydr!ow.la psaním cletek1 & 't

‘f

z

tlm!cb pt'-íbíbd./pom. -autorro/. V b&Jrůtš jsme přece ne.T,oh11

v""aii t, ie ex',.;?-'1. Zogu zea!-e za d^a roky v fa!"íži.

::o

i:opie

ru.kopi-

au, kterou za n^d poslali do L"ldie a kt^ťou j3:ne a kore.k turem.i
vr'!Acell 17.?.lSHil a D1ll!f '.l'aky nic. A aloupecvíá koret.:tura*

v ní - ve sloupci

?a -

. r.i

nen! o Geraldlně potuchy. i.le Je tu i et.rán-

kcvá kor-eCtu.N • povnáxkoui •ioilo Oo ii.uaduv, na úejloni 10.6 •
Ta idyla m fJ.áJi pod kokQsov$tt;iii pallBillil Jecno z n&ť:íic!l n'!-Jkouzeln j!ích pracoviäi - pssli Jsme tehdy cel& dny v i'.U&Vkách, oi.lčdls hup
li do ®ofe pt-ev-aluJ!al'.ho se p14r aetrú od psacího &troje-, H:Lli:.udur*

byl JeSt* levný hot,il elc s někol 1ka skromě aafi zrny.r.i pokojíky •••
nn tl'-1 dny Joe p!'erui111 psan! a pustili s@ do lámiiní sloupct a

poale-dních korektur - a ta4i

J^

to! Zelenou p:ropiskw vauYKa s po

známkou ťlM! '1.4.1961.
Vylel - jeho ASI.A ÍDITIQI - ee aenula1: apr4You MAN IN Sl?ACE pl'ea
roh obb4'1.k7, na n1 tv4l' ^Io, Jebol polo!aa ^k ve sttaa.1110'.ech oble-

ta&

•vití ilUSSIA •s

rmu

&'.QMlARD. CvnitJ o1-nlzek zemlkcul^ 8 trésou

prrwúho oaletu ilověka • titulem paroduJťcta Yero.eow C^stu kol.nt
avtta a 80 dnť, AROU:ta Ttm mOOlJ) IN 89 lllitVl'BS. žtoskva připravila
p^nímu koaaonautoyl al4mostll.ť pr-1 ví
a co Geraldilna?

It4n1,... Dobrá,

to Je Oqarln,

Tat.1 Je, na et^^i 71 y ru'brioe Uilestones. Ze1;1e'-e-

11 i ••• Alr»e1 Eley Zosu, 65, •ývaly4 k rul al-'.n.aley^^ nikdeJi! kmtnový

n4čeln!k z hor, který ee s pralěra atal pre-sIGentem a pak króles. ••
jeho notcr,iclf6 kouřeni /lJO oigaret denně/ ho »uaem zabilo, kdyi
se to nepovedlo pt,,1 č-til:'ech pOueech o uYratdin!• •• Jeho aadarakoamerick1' kriloma Oeral4^1na,

«,

kteni kdJ'ai prod •nla pohlednice

v Sudapešti, ho podporovala psnnía^^ pozorl - 0i wrltlnit mystehy

st.orles.

.tik taúy je hálelt! r^n:í ^Juplnych, aar^dnych pHbibÚ.

Jsou to detektivy? Doorá detektivu ae b«z .áriaQ vzejít nemčž& •
t..le tajuplné pt-íodny Jeiti nauai fyt tietek.ivhy. J1 anad ti4ne>1
i\ t.k pro aainu poaílda tuuhle otá:Jcu dne^, po oa.^m_iácti letech, Vám,
vÁ!«n1 pf!te!1 u mořa, Jako era\ulaoi k Vaěau Jubile-u

a

jako •-

uauvu za tich 1a lit sdrlenť. V7/lyalete a1 &r"l ane po;,la tám .a zdr!-

nf, Jonott Olildte ke a.n& ahCY!YaÝ!Jlt nei v1ktor1!lnalcy yr,lkorja.4 Ur1 tski4 po4\a k :aolJI a;rla. A enad JtětJ, proa •• v t4 pomá.ce pod ča

•

rou proaěnil
notoricklho kul'-^M na notorickábo piJAka, to Vám
yysvltli t neďok4lu. •’odakínť koreltw-u ul Jist.I kdosi dávno altarto-

▼al.

14S.
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Vlasta Chramostová
jV-t jako divadlo?

Obnošené podobenství. Herečku ovsem stíile přitahuje. Dnes spíše Ja
ko velk4 divadelní agentura s Uossy všeho druhu, se štáOy ^^žeru,
autor\l, režiséru 1 poskoků ochotných ke všemu - s tisíci filiálkami
divadel, kabaretu, i hospodských podií. Na všechny atrany putují epizodistá i m.istl-1 rOzných ctrarakterů, texty pestrého o^bsahu, výzdoba 1 mun
dúry pro každou příleži tost. Vyráběj:! se opony železné 1 lehké závěsy,
lterá mají kouřovou clonou snížit viditelnost na některá jeviště, aby
nebylo vidět, jak klacJní hrdinové mizí tu a tam v pbopadlišti.
Ideově se straní hrúmrúm s vojenskou a teroristickou tematikou;
rekvizity pro ně Jsou zasíl^^ přednostně. Také špatná detektivky a
horrory Jsou u vedení agentury v obliDá. Pravda, ve velkfm divadle
současného světa se hrají 1 stard, stále stejné příběný a nemizí z
programu pr\lbě^$ kmenový repertoár. Jen výpravy Jsou stále bohatší,
třebaže miliony nepřestaly hladovět a nedostatek potravin se rozšířil
ještě o nedostatek čistého poYětří a p.Ňzračné vody.

A
ovšem jsou tu herci; ti bezejm^enní - materiál pfiběhO. 1 dějin a potom ti, kteri intelektuální a morální odpovědnost nutí vystoupl t
do popfedi; vstupují na některou z osvětl^tfch scén a ve vymezeném
prostoru nastavují tvář 1 kůži, aby se >• dobrém čase dočkali uzn^zí,
v čase d^^tu trestu a za katsstrofy aby proměnili místo slávy
vlastní krví v místo popravčí.

To hrozí vždycky tehdy, když i!Ktz ohledu na vrchnost 1 vůli šéfů
a d^ramaturgů onoho světového divadelního teditelstv!, Hz ohledu na
re!imy, která z^mlzněly, 1 na čas, který se s^íl neDezpečnýmným se roz
hodnou poaouření aktéři v nových okolnostech uposlechnout kategoric
kého imperativu předků o naplnění vlastního smyslu herectví, •které od
původu mělo a d dodnes", jak nabádá princ Hamlet, jako cíl •nastavit
zrcadlo děJOm světa, důstojnosti předvéat, v čem spoč:!vá, ukáat
směšný obraz drzá ^natot^iikanoáti a celé Její době, se vším, co a ní }1$be, odhalit její podoby a mravy".
Uposlechnutí této pov^innosti se atávai pro herce riskantní vždycky
tehdy, když pfedepsaná a nápovědou našeptávaná slova ae dos^tanou do
rozporu a Jeho 1 divákoYou zkušeností a ^smyslem pro pravdu, a když se
rozh^odn - nepi'elvykovat nadttle vyčichl.4 texty a qiledl^zí mySlenkaai,
- od^trěit áálivoat kulis nepravdivá sel^anky pln4 taleánf
redoatnosti,
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- odhodit kostým šaška z tisíckrát reprízované triviální frašky
bez špetky' noblesy a krásy,
- a zahodit nepotřeanou rekvizitu masky o pokryteckým '1sm!vem
vlažného přátelství.
Pak vmete do tváře MO::I, ukryté a anonymitu a uzamčená dveře
nedobytný-ch kanceláří divadelniho zákulisí, rukavici sY,bo občanak4ho
NE a divákovi do trny pevným hlasem sdělí svá doporučěení: •Jdi ka dvo
ru a rci, že svítí, září - jako shnilá dřevo^.
A hlediště plné lhostejného, vyčkávajícího diváctva, které je vždy
připraveno netečně přihlížet nejhorším hrůzám, stejne^jako po jePin4
vyhrané- ai tvě se špatností, zazpivat půvabně a s líbezností svého ro
du odu na :Nldost - ustrne. Sedi zastrašeno parními vjstřely nespra
vedlnosti a sprostoky, spoutáno náhle vlastni neschopností rozptýmit
t:ísnivj pocit nalítajícího strachu.

A bezpráví křičí a vnucuje se Jako ipa^tf televi^é seridl o ti
síci pokračov^ání. únosy, vraždy, vykonatruovanti proceay, neapravedl.i-'
ri rozsudky bezostyšně vypovídají;;o neléčitelné uiatanci ^ěd.
A lel vymýri mo^^ a otupuje ardce pro vníaání děje na Jevišti - nal4bavých varo^tfch hlasů 1 svědeckých kýpovědí.

Uyslim na jeviště Athén před dvěma tisíci lety. Jak nepočetná
o\lec a přece prátě jejím protagonista bylo souzeno, aby vývoj své poe
zie dovršili stvořením dramatu, tragédie a- kOlledie• .Ve vymezeném prosto
ru feckého divadla předstoupili pfed sámh.rallážděnou obec a jejího vlMce,
aby v prO.ltěhu oslav k poctě aoba př!ro^é plodnosti a dárce extáze
zápasili ne život a na smrt - za svou věc.
Když nikdo z tragédů se neodvážil nasadit a1 masku hlavy obce a tlu
močit verše, které mocnáři nelichotily, vstoupil m scénu sám básník a
s odhodlanou tvář! zaútočil m jeho velkanyslnost i ocenění lidu. Za
útočil skvělostí díl.a, které obsáhlo avět a všectno svědčení o člověku 1 velkoleposti své odvaky pramaeníc! z nadšená potf-eay vyslovit a předat
dál lidsky problém a Liděl. Hrdl o !ivot avOJ i o !ivot svá výpovědi a
yybojoval ob^^ěma nesmrtelnost. Tuto ^raketn vymrštila z trampy anticklho
amfiteátru patml!i nejen aíla poselatn, ale 1 intenzita odhodl^é, úna
pružina aUačená do jediného představení, jehož vypětí pronealo krásu
přea generace dvou tiaícllet!.

Stojím ve stisněnéa prostoru ^zláho čeakáho Jevišti, odkuděd Je
dobf-e pi"ehlédnutý celý sYět^^ Zdá ae bjt • stále otrlejií ke zlu - ale
smrti vilky se aojí.

Snad proto vystoupilo před dvělla lety na belsins\á jeviště
pJtat::r-icet pozdJších slgnatáNi nejiatě a rozpačitě; v.šea a sob,}
vyhlásilo jedinečnou válku - světovou vilku morální. Musí být vy
hrána, protože zmodemizované bezpráví připraY-ůJe neodvratně zá
hubu všeho a všech.
Proto v tom velkém divadle současného světa nemáme právo na pfeatávku, na pohodlí netečnosti, na ^^vu, - na jeho jevišti se o^^uji
donekonečna, v stá a Jedná repríze, z.ločiny, kterf znili Ji! v Athé
nách. Opakujme 1 pravdy, o nich! tak, věděli ul tehdy - pravdy o
člováku . . . jeho právech ••• Které z nich nemusejí gýt znovu hlásá^ny?

Pram, prosinec 1977

Ludvik Vaculík;

L^ to v l'rondheimu
/fejeton/

Cm dál i severu, tim více je jih jen pomyslem, až v jistém místě
zeměkoule, kde z n3ho nezbývá nic, rozprostře se lidskou myslí jediné
vědmami: všemi směry je jih • .Nejscverně j,ším katedrálním městem Evropy
je Trondheim: v tom jméně praská led. M2stoje centrem kraje zvaného
- a v tom zvuku drtí se led o skálu - Sor Trondelag. $lovo Sor zname
ná Jižní a je jasné, že sémanticky neplatí nic: je to zaříkadlo. Seve
řan se celý život chystá k biologickému pohybu jižním směrem, jednoho
dne ten pohyb udělá, s pak už jen povinnost, zvyk rodina nebo smrt
donutí ho vřítit FJe domů; za měsíc, za rok, za třicet let. Žádnou tako
vou živočišnou pr-5hen po severu nemají oči a kiže Jižanovs.
Z hotelu TrOnderheimpn vyšel v červenci odpoledne cizinec. llozblédl se po Prinsens gate oběma směry, tedy k severu i k jihu, a vydal
se k přístavu. "Tento Trondheim ", pravil k sobě, "baví mě už tim, že
jeho přiatav je na rozdíl od všech evropských přístavů obrlcen k seve
ru. Je to, tiako kdybychom se schválně, ale kdovíproě, odvrátili od mi
lované ženy a s rozpřaženou náruči zoufali: "Líá drahá!"
Cizinec byl v onom dobrém vdku mezi čtyřiceti a šedesáti, Jrdy se
muž cítí i vypadá podle toho, co se mu zrovna povedlo či k čemu se
chystá. Náa muž se po obědě dobře vyspal. "Podle slunce, které je
vě v mlhách," řekl, "máme pět hodin odpoledne asi v záři a budeme je
mít ještě dvě hodiny • .Letní ó.en v tomto l'rondheimu je legračně dlouhý,
proto zdejší lidé užijí svého léta víc než obyvatelé smyšlených zemí,
jako je Španělsko a ~ecko. Jsem zde již třetí den."
Na konci Princovy ulice se muž rozmýšlel, ale ostrý deštík ho jak0 včera obrátil vpravo dó Tryggvasonovy. "Dojímá mě u vás," pravil
pod plátěnou roletou dívčí figuríně sedfcí v bílých bikinách za sk.l8Ill
v proutěném křesle pod oranzovyr slunečníkem a popíjející oranžádu,
"jak si tu přesto prodáváte d;.iJJiské plavečky s pfuské slamáky pro pří
pad léta. Také slova na pláiovóru písku u vmlich nohou, složená z kraOiček opal ::;vacího krému, jistě znamenají LEI'O - SLUNCB - 3D^Vl, že?
Ale jsme tu, jak se zdá, sami." Rozhlédl se ulici, v jejíchž čistých
kalužích se náhle odrazila modrá oblohy a sluncem ozářené domy, olivovč béžové a bnědě načervenalé. "Mezi přednosti Trondheimu v létě,w po
kračoval, "budu navždy počítat i to, že zásvity slunce po dešti jsou
tak častá. ffichózejí 1 dvakrát za hodinu."
^Prohled mezi domy strhl muže k tomu, že opustil hlavni tfidu a
po dvou stech krokd octl se v prostoru a kulisách, jež nikdy neviděl,
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a přece je s ustrnutím poznával. Bylo to pracovní záhimení tohoto měs
ta: jEho živnostenské dílny, kanceláře a .sklady„ prostox-y soukromá,
■v
ale veřejně nablizko péístu.;iné, ted navečer uklizené a prázdné lidí.
rt.uk sa lekl, zda nepřehlédl zákaz vstupu 3i neobešel závoru, ale žádn4
taru nebyla. ".Ldyž jsem byl malý,* pravil kráčeje oběma nohama po kolej
nici zapuštěné mezi f'ošny, "měli Uk intimně uklizenou dílnu i s okolím
kovúř- a s ..olář v naši ulici. 1'o bylo na Bílou sobotu pf-ej vilkou a před
revolucí, a od té doby konec. Kdybych jen proto vykcnuk tu dalekou a

odvážnou cestu letadlem až sem, vím prou. Sbohem."
O hodinu později, pořád v pět, loudal se ci.zi.nec poddl zábradlí
nad vodou, zastavoval Be a 3bJ.íiel do člurn\ a lodic pestrých tvarů i ltarev. ".I-::§které ty vaGe kutry," usmál se, "vypadají jako kufry." A muž\lm,
kteří otvírali poklop:, a odmotával?, lana, shora pravil: "Cdemkli jste
lodě, ted vytahujete na p.aluhu sitě a někteří z vás, jak ríád cítím, roz
tápějí už smažící pánve k noční plnvei? kam? Dveřmi kajut vidím až na ú
tulnou pryčnu pod okéncem, slyším hud ou, a kdyby z otvoru některá lodě
vyhlédla žena, jakkoli lák-avá, a z7ala mě k nočni jízdě, té jsem přijel
speciálně říct: Jčelem m2 cesty je konečně i to, abych si v klidu užil
sebevražedné litosti nad tím, že jsem se vzraužil a jedu bez tebe."
Po červeném mostě se žlutými vážkami nad propust:í pro lodě přešel
muž na druhý břeh Nidelvy a pravil: "Město Lení nijak veliké a je
ho střed, otakroužený touto elvou, je plochý • Přístav nikdy nemmrzá.
Byl j8em u nás jedním z lidí, kteří dělali, co cht2li." Nad střechami
domů uviděl zelenou věž katedr/ály. Řekl: "Nic dalšího tu neuvidím, jest^
líže konečně nevystoupím až k pevnosti. Jenže ta voda!" Ve vodě stily
na dřevěných pilotéch dřevěné domy: bachraté, čtyřpatrové, natfené
broskvovou žluti nebo pomerančovou červení. Jejich odraz zářil z elvy
jak "Zlatá kniha pohádek" z dětství. "Taky je mi lito," řekl muž, "že
nic taliového nevióěla maminka, a přesto neumřela atastná, bude tomu tři
cet let." Zasažen pctk z <ifilky medovou vůní iíidarosu dodal: "Ó, vy lípyl^
Chrám Nidaroe, založeny v jedenáctéEi stdetí av t.4to chvíli obalený

staletými lipami v květu, zvenčí tedy líbezně gotický, byl v§ak uvniti
proteetantsky strohý: "Ale zas, kdyby dožila, co by si myslela o mých
slovech a skutcích?"

Když nakonec stoupal de kcpce nad městem, padla na Trondheim svět
lá notn:í. mlha a terén se podobal pastvině. t,áhle se pár mětru vpředu ob
jevil nezřetelný, šedý a strmý obrys pevnosti. Muž se zastavil, obrátil,
zamyslil a do mlhy dole pravil: "Dobré by také bylo, &ž se mlha odestf-e,
kdyiy se zjevilo sakra Bmo.r Uviděl třísku dřeva, ucítil se dobře, se-
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bral ji, naňel další. úloaIDlcy a. p,r auch_ých haluzí. Snesl to vše do měl
kého dolíku s výhledem do -bílé tmy, roztrhal vč er&jui noviny fie
zprs.Vou o jeho příjezdu do másta a chtěl Napálit oheň. iq e nepodařilo
se mu to. Obětoval nejprve dopisy, potom zápisník, ale teprve když pfiložil svUj pas, oheň se ujal.
Za. čas se objevilo nahoře pár bledých půlnočních hvězd. Pak dole
prázdné ulice barevného města, nad nimiž marrůvě jak ve dve svítily
lampy jak o půlnoci. Pak se fjordem do dálky rozjížd2ly k severu stovky
malých lodí. Když cizincova lod dosáhla volného moře a slunce, muž
vypnul motori "Vzít konečně osud do vlastních rukou a odevzdat se
proudu."
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/Červenec 1984/

Sr.JDov! den

Ludvík Vaculík

/fejeton/
"Bože, jaký je to smutný časi" řekla.- Marriě už sltmko svítí na
trlvu i stromy, pták se nezvedne^^ lápe řečen?, lístek se nehne, abyste
mě nechápali špatně. Chtěl jsern říct, jak ťeskno je v zahradě pod šeaomodrým nebem, vydávajícím monotonní žár zpožděného léta, jež • si takto
mtiže usmířit snad pšenice s ovsy, ale ne už nás. V posledních dnech
srpna dostavuje se léto jako žena, již jsme pohádali v jEjím jaru o
!?chézku, sr když konečně přichází, je to sice ona, ale je nám po svém
živote, užitém jinde, už jenom lhostejně milá, takie lístek se nehne^
Chtěl jsem ?ict, 2e "tento zpusob" pozdního léta svou nehnutostí rezo
nančně zesiluje těžký pocit nemu tos ti v politice a naopak.
V modod, v jeho živýcn ulicích, se dusivý dopad Srpnového nehybu
tak nejeví; obchody £je hjoou. Ale jináč nem-íme znakl, je-li toto leto
šek či loňsko. Musíme užít úvahy nebo konkrStní vzp^ví^nky, abychom změ
•
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řili šestnáct let ustrnutí a rozpadu, - Ustrnutí a rozp3au? Abych se
nad tím, jda po Belkredce na Letné, mokl ^zamyslet, 7eše1 jsem do restav
w
urace Plzeňský dvůr. šerou chodbou kolem akvária a rájovci vedel jsea
do dvora. K bíle prostřenému stolu pod oluncčníkem jsem si seCl, a hned
tu byl jeCen z dvou pohotových číšníku s jídelním lístkem. Objednal jsem
si zmrzlinu, kávu a tonik. Rozhlédl jsem se a uvažoval.
Co potřebujeme'» Nakolik takových přije:1u-,,ých míst, pravda, a vol.
ný čas. <tie nř-ean0- potravu, bydlení a mír. Zapomněl jsem říct, že jeden
z číšníků byl černoch mluvící český, a působilo to moc dobře, takto
v malém. Udlabával jsem zmrzlinu a těšil se z útulného stínu v pfíja—
ném slunci, ale proč to není spíš Cikán? Měl by to, logicky, být Oiklin.
Co je s nimi a s jejich kdysi p-eC lety zspocatfim projevem cikánskáho
občanství?
Vyndal jsem z tafay časopis "Haše o=ina", přečtu si povídku. Býva
jí v čísle dvě i tři a jsou dvojí: česki i cizí. Scské jsou zásadně hor
ší, a proto i delší • .3koro nil{do cbes ne*^í pstát časopisecké povídky 1
ani já. Pěstuji si tu jakousi Korčákovou: mívá věrohodný rozběh do té
matu, sle neprooředne vlhčinami citu k dobrá pointě. /Kdyby tak pftipust:lli Lenku Procházkovou, říkám si nG...:dy, ta by tomu dala břinkJ/ Ci
zí povídky jsou zas dvojí. západni a výchofrií. Ty d::-uh6 jsou zas horší
a delší, v tom už musí být nějaká geopolitická zlvislost. "Naši rodinu^
vydává "lidová strana^,- čtu Ji u! mnoho let a sléduju snahu J’edakce o
dobrý, peatr$ a praktický výchovný časopis, který má jednu výhodu, st4tem schválená téma rodiny, je! ho trochu vyvažuje z povinnosti blbnout

týdnä na mnohá odpudivá témata. V inzerátech si tu katolíci dokonce
smŘjí ve-řejně namlouvat jiné katclíkyl Za cel$ rek však nepadne " časopise slovo Uůh nebo Ježi5.
Se s :átnim souhluoem. se Bfih. zjevuje v "Katólickych novinich", jež
jsem také mnoho let četl, a byl vilin tc* uvlúště malebný c.ojěm: cist v
novinách, te DUh vlastně je. Novinám to otví..-.&1o _.jiné zájciy a dával o ji
nou řeč^. is.i předloni však noviny «tratily církevní imprimatur, ale
předatirají v tiráži, že je pořáč mají , tu.k j$em je přestal č íot Kr:m
toho z nich zr:ú zeli n ekteří autoři, na nichž byl o zř-ejmé, Ze všř- v Boha. Krom tcho tam Bvúj obstarožní fotoarchív vystavuje Karel Dvo
•Jedna
rodu 1:á
1:án.ar", napíše tento katolík pod obrázek: obyčejné hezké
holky odkudkoliv. O žních přiletí do redakce s hrstkou klásků, doplněnou o informaci tohoto druhu; "Bude boží dárek." Budou-li se Katolické
novinY" dél takto vyvíjet, objevi se v nich i začouzená fotografie ně
jakých železáren, a bude Dvořákova: .w?Y.ičiň se, a Bíih ti požehná!..
Což mi připomíná, protože ru.jak nespěchán a je m.i příjemě, jak
v roce 195ó vyhodili z *Květů" mojmíra Hlinského, .ia jehož TD.ísto se
přisál 2deněk Ac:B..a. Zahni týdně zaplňovat časopis sirnro sám j&ko: Zden.Nk .adl a'
a' !.dl a
, . ..
C:0K0nc e u1a.7.d VfSJ.c iiui :::ce mu.
smáli. "Kv2ty" nečtu. Heč tu, nedostane se mi vl:;;atn,; do ruky, ani •'vieata"• Ze "Cvěta v obrazech* č tu povi5.ky, která jsou dvojí: západní a vý
chodní. "YilE1c1ý sv2t" nečtu, protože slouži ots.rcum.
Ale co kupovat? Na čem uuojit pěknou, kulturní potřebu lliouermho
■
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člověka - přistoupít ke stánku a koupit si tři až pět. zajímavých čč..sopiSO.? Sneste si na hronadu všecky T-Y magazíny, výhěry a revue: mohly by
mít j ea en společný pod ti tul: o bl bJch laserech a chytrých delfínech.
Šltoda že js3r:1 si :ic..:oupil ještě doutník • .Ne..raje sirek, zvedl bych
1 st ý"-' Č
ve oz
po orán cím pT'o tor kteho t eď astre i: o ....
rý z nich Jy1 oy hbituJ:..: upíjím kx!vu a ooracím listy Gvé _o zbylé, 10 X.a
sopiau••• ale u dasa l Kasto tří krátkých povídek jedna rozkynutú: Josef
Sekero - 11 hnrtyzánwký posel*'. Oči mi padly ru'. větu: "Jen Jožkova pomámka o Bánské Bystrici ho zneklidňuje." To mi stačí, listujú ťlál, hledaje^
něco kratkiího a spiri twHnějšiho, a vida; "Prodmn příčnou flčtnu, Zn.
v
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,.500 Kčs." - "Lékařka --9/175 by náda poznala v;fícího k!l.tolika, VŠ tech.
nebo lékaře. Zn. lraha".
Zaplatil jsem a vyšel na ti.lici příjemně vyhřátoú, vychladající u!
a žlutě osvic enou. Zároveň se mnou, hledme, zdi se; íe vyšel týdeník

•Ahoj" I Ten nečtu, on to ode mne jistě ani nečekáť ate stavím se c10 Mdy. Kdysi,' za prvvni republiky, to
n4š rodinný časopis. Tatinek ho

bral rul nádraží, a když ho v sobotu večer rozvíral - časopis se tehdy

jmenoval "Ahoj na nf!oai" - rulzapomněl nikdy připojit: "!i hovno na
všední den." Bslo tam seón povíCek, na každý den jeána, ti&t:iná ,;inou
barvou, a na posľ.edni strá.nce trarr.psk:' pf snicka, ne.přiklaď ; KTraop.'.í táh
la pétice z Polbtky.na a Litice•••" neoo ''Na stráni tak: opuštěna etPia
stará sosna^^" Prolistoval jsem časopis ponorně, abych snad nelhal,
když ho budu nruct?t se slovy: "A -ted ho máte i na ned2li i svátek, ta-

tírJcul"
Zvolna jsem Jel dolů s\ p:r-oti mni popojížděl nákladní i:::.u. tti'c plny
vlajek • .Dva muži u každiho domu zaotavili a pomocí žebľfku vetali n "d
prOčeli po dvou vlajkách. Pozoroval jsem je chvili: líbilo se mi to ja

ko scéna. Nějaká par,.í se u mne přistavila a zeptala :;;e:

vite, oslavují?" PoXrčil jsem rameny, st^i huau a pokynul
!fml:

MF.m,

vsak se

/Srpen 1984/

I

zeptejte Kusáho s Jablonickým, ^paní.n

co ^aoe, na
á

obaDlti mu

Ad vík Vaculík

o HHcnu
/feptoa/

V:, (4o jete a1 né^veJli poJea hl'-.ťahu, t;;:‘ct. ae aaai dl vit a q
4rua1 aola4 am4t. Sa to, g íeill ct"'i 21uv1t, mi'Jl bych akute4nf ^t
y č ••I vadil_,JA!. Ale sv!§ t llf:SD-á ú t.ro\;Jy také wúmjiu.e Yil ttinO\l bea
nálHltých vidomoatť • a pfece tofipetentná. Tak ai ai U Jd-&nkov4 !1 3 .-■
ci třeba Sp4neabone mysl!, ifl mi:t poznámky jtHHi Jen !eptA.nť b.tn-'ln!ah
bl!.ttílc:u do JeJt.cb otrlé zpovědnice.
Ul d4vno pomýřlťs n; to, oo_praet e o:eluvo\J dobr-4. přílG-lltcotl "etu-

411"' o břích.u. Ale td;fl tu pY.ílelitest

- rtóra,3cn1ny" evaJtteliekóbo

ducboviúho Ja— bhí&y /)5/ -, ch7Oí I:1 a!lá 1 Oia. Proto Jen po^&aky.
'4a1 pře! pit, loti f1 yíc se al 2;d-í--lo, }e by nebylo aiv", kdybych ul

umřel. PoUtol

J^ea J^m

úi&au, kttU"i tenkrát aro^u přižil, uOy " toa

p!'!po46 nad^ cnou pr^&uYil. T! ttl J^^ te o mi.: n!cc vf, n^o •I 111^
lť I to^t r.lu.Y!, a kdyl ^11 ob-S&^ a!oó dod4:a, buue moel pOat Y/klad, Ja^

kj y t4 ala.W ChYilot budu pot,,.bovst: trlt.lctý a laakaYt. A tu

Js.-

•^

$,Yaa:i-1 4ohodll. lé®itů ai 'fkk al VGt r,;.r-1p^^!1 nik"r' &0I1 a

nori ai pfidd&l. 1-1;,-«11S| it ultxaovi te aepoaohlo. !.aato b.e y ducAta vi4t,a, Jakk •• NOttn&e, t. ierou •! y 04pOYd4n—U, hrauitíoí • U)'l„ uJ —

arU,

ars11tl oo1 r,>iauJ • nioo a.^ Ikrttl. ti o;u,wi Jaeu pořM hořt.

z
Je

jh>Jm

bl'fcou ^•kť^u OloYitu pot.ř^^1t t\tNU,a, le lepitau

llovau no. Jak

J1n4a

poJaenovat

•&&•• pGN!ent ••Sob do-br,toh ^ya-

Id a av;,kŮ, aYá ael^hh! v Jáftacíob, pro^OIU"llAI d6Uutví I aS11Utn4

••Jcb aolnoaU • t§it4 akl.d6n.ť phdat.Y • ^•k4v-.4M, Jel J^ae o ao-6

■ 111 a,

1 Mil 11c1,1 & bOY-of'OfW atu.pnlc! •nola!noat - beaoharakter^

noet • ,ronnint • tre^tn: 61' l^J)l1 flo^4k n^ystalť.

Ul e1 neYapemenu, ua 6n to Vltt^tn; ehtill aoho;mf JI! ksssatel.6
atetamu pcNbYlt nov«m mravnost-. •nad m eiYilnť j1-oilu no^tl &lkon£,
či na vojeneko-stran1ek6 káiaiV ff.o dneska uJ aničeaáa "třídnta uy-’<!o-

•Iní^t

la •otpov-dnoatl ke ko.lekt.1vu"t aaato podte4ndmuT la '"mr-a^ffli

kodexu •Mlůlatlcldbo élovfUra", tesmida do a4attnakJT daiea •• Ul^u4n,
Jo aoo1ali'U^k4 ^^Ynoet, • n11 to ...map,

prehltf

ateJal a

kN8tan-

et.vt, t.ak"^í-1t )OYllY' proainllYCU kcm41ot ipól.e!noat1 a .tátu, y Dbal

•• t14tlll4 úkOQ.1 iaato ul nekr7jt • oiMnia ar-am!^ wtdaaťa. Př!kla4&
kl"'4al Jt ipatnoat 6t* d'l aeniť^ a6kt>li tre^W Naby ae ••ítluj!. Ale
plA,U W m I11.,a wlt1& aaWt nM&-roJ^ébo paleat1nak4ho Ar^ Je -,M
ao n1e •• w'1.o^ Jel atntila ii0or41ku 114eklbo boJ^

.Lidak4

aá-,

p^á 1 n^pnaá

4-Jt •• - •

nu

pfl-1i)l44nt.iUM k noud,

k n'lieil..C, lt úkol.ťla lU. ke atátnťm :tJm^ - zrelaiiviK-oYat aJ do nUlj.
A a:llo-11 b1' doJť t: k h!'!obu, •oildrud, v.7liliní»a poi:"otu I Zdj •• lit, 2»
nt«.4-11 •• lidd£ spolodnoet rospadnout ve xv-ST4, murí •ft •flkon7> Jod
n^Jaou y
Djttrl nad nt. Záhony, r.ut n;,}J nea.ut v11va, \ta «nn-d Jicb ani
ncaúl^ vidyot.y poslechnoat. Zíkony neoblí£oJ<e! ae :rm to, te !)^it Jo
au.oh4 a !1aei trat-toln4. J'int :a1.Uoay m ! t.ttirov, - @e1 tu\vaJ:! v1!1 t.elnl t
Selhilft:Jft:J Yi'-14^ ,
t-4 al Blkdo 1 •
Pť.-ipsd4 y úYa—u
J'an, n&pj'.áo inuOo l1lt1
m nJakjm •broa4téinť v •á nop. ítoonosti do:káte, te kdo uffldyj b*fcb,
potY.^uJ Babrá. - Bmd ne^ud^ hnit véd hned tlil:Jt dalékot Cti;ratAt.it
•• tot12 t'!c11 te ten YyšlJí ^teon• •• muať on poeháriet od !Jebrá? fav.-huJu
ab7 ho \si11 et^or-111 i!í111 11<14, 1 kdYl io v;;vpa44, le Jae^ zap0&nna, oo
J^m f&l př— chY!lť. tdya,v ho anad •tvoéill ve GY/ch lepli!ob. eacbácb
/•taNrikONÚ proroc11 Yac«ltkr.i?/ & Y.Jbl'8111 •• cAYÍli aYé pFikotti
/'blofld-.t y ^rnlUT/• yttJomi a •práal oi s>ak w do-'ob pjetq po4 nta
tr,t. /IHni
^id£T/ i'u:k aysbca a^pott'41DO.U Yif-1l v aoi.• P.NIO•• a,ebOa o nla p^\l •Nflla Jako Y!aie • nf -tep.J.ol • vitákuu. • Maiů 111, ai'ldel'-t tlloesu'.n4 • teoloal, vitxnet^» I^ Jwa »••Jiál Q'U4oYild
£• kfodlanlilid nesu'.
Jllifboi oel tvofeat Bobal
lili ot4m, Je-ll ilah 11 tuí, alb.rla Poi"odaJea^ ^oba, •
aesu'.? .Pomd Jaff 1 ■!• Jako ht-ťAník 1JJ1 91ah o'16^ nadiJl I kdylQ
U&b \,jl^ Je vel111 tllk4 lt;t a n:'tobra •&ra, J^ aa vt.aetnť odpovi4ftoa\.
bld1 a n,e al 110bl YtaQG-Olltt I^ h-íeb ufi od ptlf'Odi a4 u.t-eit!Jět oo\J'7*1. a bata4Ji1 •^^raodod nel Ddh. llfiitck ta Je, 1 k471 iloh'a nét. Cel J^ ale opttlalatiek, t>pttet1 t4a1, I^ kd^ není Boolla, .5. J^ dO!tdrno /;le•t•J••o.tl• .Kal.i.k 11CU1 J^Jlobl wyfil^&y a.eabráJÍ •• k lotm,
J^ nodiaťtao •• •••" Maodmtho
r R441 \,J " •ebrdnllt nltoll
"pro liaau Solť• Uootre^o.NP /!.1..flQK1*Z 1 n$ttl'I pro ••—• s1o lMdot.1

m,

W47

aváu

«aldinl^
Itttoh nent
lilia otá^a '1&4áJ.ea1.? t.aolo'lok.t,
lll!ac^ pratitekt, ec,uYiat •• a4,a^^ o1 ne o aeae, Jako o ••!• ID.ed11e, k°'1'ttt1 ••
£ot\4:Y4 ••• to ^..ao111 Yl4de1, ktJ1 ••rbl neJ.a &Qobi ale 1 Mt.na •
obAdll oba ^atit,a oa411«J^ nda po4 atrnodod, • blt#^ rok11 11ů nli kdlkoll. Eea pla Y,lt •• Wti& 4op:-avntob plleatuflt ^nka, If.Npete • vmlty 1 ale alkoll hMoliti,
poptr,. a pftc^ a AÚI polí\6 • pra^
•uJ^ pONlLsrll pfe4pi^y 11 a4ll:^^f n^ú to pro :alJ
YJ
I J^
ko kůl ll^to^M pol.'\11t^ ••"• J::ai4i illilltur.l o \-0&, Jů J^ t^A^ udviet
.1 otoorU Ale kdo •• pl'laná, o4 Uálí J^ úďri^t •I ••, blfoťolq11 ••n.l

liep^pa^nout &*£.£&•• p&au, J^nl náx ťiktov&n, aaiouvj i>Jtn, voláka ao1!. Sn pa4t •ri sdRY/ • dá^ea, avoa d rabou krví l
V .tMb dvabJob, J^t trJj ^bepí t a f.dit avuJ htlcb, *el Jgçæ
Mncteu netUli ^W£$kau tfíusa. :ievní^v^u oils» hieúái Jaes. do vjloh • knibsaa, loveck^al s^raniiai a fotopřístroJi t
J^e®. ras kbnei
ullc^ uvid.,1 Ále^mdra Qimente. *ekl. Ju^ su, í ěes pk-i,' álía. V7tá^ o^ť a atábJ k^tky dstt •V94^l Matrin l„utber to kaklt f^-ca
torUlor nafc-^1 fei •ta trënU•
ii&h mi odplat • Jfltt-11 kr» ateismu Je^tJ- 1 luUrte. „le ne*
v?ayi Luther ^l •paitQl ňovl sto&Qoati, tan, v^í J «n i U1&0 • aym!
pMplsuJel kartel noYf bkť&aeatt.

/UH lyC4/

1fc>ú

