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Má témata…
Nevrlý, nudný„
mžourám do cizích knih,
a když v nich nenajdu, co stejně vím,
nechápu nico.
Má témata mi řídnou, padají
jak ze stařecké dásně zuby«
Ztratil jsem klíč od zrcadlových sálů
sémantiky,
zá!í si kdesi, kolem mne
jen zdi a zdi„

Bezruči Petře, kdo ubil tvou ves,
smetl také stín tužky mé
se stránek Slezských písní.
Texty jsou koherentní,
věta se váže k větě
bez mého přičinění.

Ve skříni leží krásni
dopisy Otokara Březiny,
napsanou jen. jednu vysvětlivku:
proč se. ta edice tak pozdíó
Už jen ten potok jambů, daktylů a rýmů
protéká přes můj stůl
pro miniplavby loděk z papíru,
pro posle^í dobrodružstvío

Liška v době hladu
prý ilóuho krmí napřed to p nejslabší mládě,
ale když hlad trvá a trvá,
najednou změní taktiku
a dává tomu nejvíc vzdálenému smrtio
y

Aby jí zbylo aspcn jednoo

Miroslav Červenka
VL

Jiří

Gr u ša
EXPROFÉTI A PRODAVAČI SLOV

Literát, at už ten, kterého potkáváme na východ od Prátru /a
kterého bych nazval exprofétickým/ anebo ten, s nímž přijdeme do
styku od Prátru na západ /a který by se pro náš účel dal označit
jako prodavač slov/ nadmíru Tád promlouvá o své integritě.
Sní o ní totiž jako o ztraceném ráji. A přece: od té doby, co
se vydal za nebem na zemi, sní o ní marně. Jako by to spolu souvi
selo.
Mnich, pán kdysi - literátovi předchůdci - psávali jaksi samov
zřejměji. Ten první pro větší slávu, boží, druhý, když měl čas a chut.
My, synkové měšt^aských domů, píšeme, abychom se uskutečnili.
Tvrdošíjně věříme na cosi dobrého v nás, co nutno pouze rozvinout;
vždyt stačí chtít.

V^té víře jsme se ovšem podíleli na všech dezintegračních me
chanismech posledních - nu - dvou set let. Ba není žádná nechut
nost, při níž bychom si nebyli omočili.
Naše původní - prorocká vloha /zvěstujíc právě ono Sebeuskutečnění/ byla vítaným pomocníkem při všech Asanacích, když se "bouralo
staré" a zakládaly se bulváry definitivně světlé budoucnosti, byli
jsme proroky té nejzdravější, nejčistší megalopolis, v níž lid, vy
koupen skrze nás, najde své přístřeší. nměrné, rozumí se, každému
podle zásluh. Lid, skládající se konečně ze stejně nadaných dcerek
a s^^ů, jako my jsme, z těch roztomilých bytostí, které zde budou
V
konečně moci donekonečna líčit p!íběhy svého sebeuskutečnování.
Až když se ukázalo, že tato megalopolis se příliš podobá megalágru, vystříSlivěli jsme.
Tam v předprátří nejvíc. Vyskytují se tam dnes vlastně jen
exprofétio
Na západ od lunaparku města Vídně ta střízlivost dost chybí.
Tím víc však jsme zde ochočeni - vynalezli tu pro nás báječně uklidnevadlo, potřebují sice naše slova, avšak jen jako zboží. Jsme tedy
i zde pouze proroky bývalými, jenže nevědomky a jaksi bezelstně.
• Byl to dlouhý proces, než jsme dospěli až sem - a ovšem ona vy
toužená integrita jako by s mýtem seberealizace neměla co dělat.
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Přesto zejména tam v oblasti odprodeje slov toužíme po proroc
kých časech jako po údobí, kdy se jí dařilo líp. Ba pokukujeme po
východnícij spolubratřích s jistou závistí, jak se sluší na prodavače9
inu - pouhých slov.
Je to ovšem nedorozumění.
Jsou-li ti druzí totiž ještě proféty, pak tedy už jen
proféty neprofétismu.
Ano, jejich gesta jsou někdy příliš rozmáchlá, jejich řeč pří
liš barokní - a jejich osudy příliš příběhem, takže fantazie, krea
tivita a originalita, búžci kupeckého světa, tu vlastně nemají čím
přispět.
Ano, tito lidé mlliví - a mně se to zdá být nejpodstatnějším je
jich poselstvím - o bytostné ambivalenci každého spisovatelování
západního typu.
Mluví o tom, co všichni vlastně známe nebo aspon poznat můžeme,
n^ahlédne-li do všech zdrojů svého psaní, to jest i do těch temných.
Kdo měl možnost zažít /jako já/ svět exprofétů i svět prodavačů
slov, je překvapen, jak málo se ten druhý /třebaže se sám má za nej
lepší a nejnejprvnější/ tou ambivalencí trápí.
Skoro automaticky se v něm předpokládá, že spisovatelství je
cosi rovnou slušného, cosi s integritou.
Z vystřízlivělého proféta se sice muže stát mračnopozorný kaza
tel stálého umenšování slasti, ale stěží z něho bude namyšlený superglosátor kdejaké efemeridy, jak ho potkáváme na západě. Tam ovšem
tak činí z nedostatku příběhu; glosátorův svět Je královstvím dobré
pojistky. Insurance world, kde skutečná událost, kde neočekávané,
náhodné a tajemné, se přece pokládají za nehodu.
_
v
Touha po příběhu a zároveň strach před tím pravým, je asi směs,
v
z které se rodí vášen rozdat se - v komentářích.
Také exproféti se /pochopitelně/ čas od času pokusí udat nějaký
ten příběh. Nejčastěji svůj vlastnt.,^ a když se to nepovede, proto
že smrt v něm je příliš živá, plísní západ pro jeho zkaženost /po
dobně jako já ted/... často právě tam, kde je jí však nejmíň.

Jsou opovážliví a ješitní, temné stránky psaní jsou známé i
jim.

A přece, budeme-li mluvit o integritě /a to je naše hlavní té
ma/, měli bychom brát v potaz spíše zkušenost exprofétů.
A měli bychom, až budeme mluvit o psaní v exilu, veřejně připo
menout.,. že to byli západní /ve smyslu společně sdílené kultury, výY
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chod je nyní připočítáván/ hommes de lettre, kdo stáli u zrodu
všech idejí vyhánějících z vlasti.
A ovšem, až dojde na cenzuru, měli bychom si vzpomenout, že jsme
to byli my, kdo zbožnil moderní stát, kdo ho uctíval jako definitiv
ního všepečovatele, takže by nás nyní nemělo příliš udivovat, když
se stará o naše spisování dokonce ještě dřív, než jsme vzali pero do
ruky.
A padne-li zmínka o identitě v literatuře /abych se dál držel
našich témat/, měli bychom dobře probrat právě seberealizační mýtus,
který zná posléze jen identitu jedinou: tu s vlastním já. Neboli
princip sebezáchovy a prodlužování vezdejšího bytí za každou cenu.
Žá^dný div, že se naše knihy stále více podobají příručkám "Joy of^^
something", návodům k té které slasti.
v
Při řeči o právu menšin pak neopomeňme poukázat na naše neko
nečné pohrdání každou většinou, vzpomeňme našich epatáží /epaté les
bourgois/, našeho spílání publiku, našich teorií, podle nichž je
třeba rozhodnout, zda určitá většina je čistě numerická - anebo prá
va. To jest taková, kterou ještě nejsme s to zrušit. A nakonec,
až dojdeme k právu na dějiny, měli bychom se zastydět nad našimi
vlasteneckými 6dami, rozsetými po čítankách této Evropy. Jsou to
dílka, která se činně podílela na katastrofě našeho kontinentu, nebot dějiny tu prvně byly pojaty jako eldorádo nacionalismů.
Snad je přepjaté, co říkám. Vím přece, že byli i takoví, kdo
ve sporu s iluzí nekonečné originality uskutečnili i něco jiného než
s^ami sebe.
Ti ovšem nebyli dnes mé téma.
Chtěl jsem jen probudit určitou skepsi, s níž je zapotěebí lis
tovat v onom námi tak oblíbeném komiks o Pokroku.
Je to poselství z exprofétických luhů a hájnik nebotl kdybychom
v
se naučili aspoň částečně takové skepsi, vytvořili bychom předpoklaV
dy pro to, aby svět, kde se ještě - zaplatpánbu - lze těšit z příbě
hů pouze vyprávěných, ^niž by jejich vypravěč byl ihned obětován kr
vavému kmenovému bůžku, aby se tento svět dobral pravého smyslu volá
ní exprofétů a nedovolil jim upadnout do parochaaJ.ismu jejich samoty.
Jako Čech vím, o čem mluvím - a George Konrad ví, proč k jeho
RES UNGARICA vzhlížím s obdivem.

/Projev na budapeštském kulturním sympóziu, říjen 1985/
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Proti básníkům
Witold Gombrowicz

,

Bylo by ode mne slušnější, kdybych se nesnažil narušit jedno
z nečetných náboženství, která nám ještě zbyla» Ačkoli pochybujeme
skoro o všem., pěstujeme j’ešt.ě kult Poezie a Poetfi, a je ta snad j’ediné božstvo, které se nestydíme slavit s velkou pompou, +ilubokými

poklon^ami a hlasem patetichý nabubřehýmo»o Ach, ach, Shelley! Ach,
ach, S4owackil Ach, slovo. Básníka, poslání Básníka, duše Básníka!
A přec je mi potřebí vrhnout se na ty modly a podle svých možností
zkazit ten rituál ve jménuooo prostě ve jménu elementárního vzteku,
který v nás vyvolává každé pochybení sty1u„ každá lež, každý útěk
od skutečnosti. A protože se pouštím do boje s oblastí mimořádně
nadnesenou, skoro až k nebi sahající, musím si dávat pozor, abych.
sám nevzletěl jako balón a nepřišel o pevnou pfidu pod nohamao
Téze tohoto náčrtu - že skoro nikdo nemá rád básně a že svět
veršované poezie je svět fiktivní a yylhahý- se bude zdát, předpoklá
dám, stejně odvážná jako neserióznío A přece, stojím tu před vámi a
prohlašuji, že básně se mi vfibec nelíbí a dokonce mne nudí. Řeknete
snad, že jsem ubohý ignorant? Ale vždyt: odedávna pracuji v uměni a jeho

jazyk mi neni tak docela cizí. Stejně ťak nemfižete proti mně použít
svého oblíbeného argumentu a říci, že mi chybí básnická vnímavost,
nebot ta je mi naopak dána ve značné míře; a když přede mnou vyvsta
ne poezie nikoli ve verších, ale smíšená s ji^^d, prozaičtějšími ele
menty; například v Shakespearových dramatech, v Dostojevského či_
Pase:alově próze, nebo prostě při příležitosti oěiného západu slunce,

chvěji. se jako ostatní smrtelníci. Proč mě tedy nudí a unavuje ten
farmaceutický výtažek zvaný "čistá poezie", zejména když vystupuje ve
veršované formě? Proě nemohu snést ten monotónní- zpěv, bez ustání

nadnesený, proč mě uspává rytmus a rýmr proč jazyk básníků mi připa
dá nejméně zajímavý ze všech možných jazyků, proč tato krása je pro
mne tak málo půvabná a proč neznám horšího stylu, nic. směšnějšího
než zpfisob, jakým Básníci mluví o sobě a o své Poezii?
Ale snad bych i uznal, že jsem v tomto ohledu nějak speciálně
defektníooo kdyby nebylo jistých pokusní^.. jistých vědeckých pokus-O..o o
Zatracený Bacon, proč se plete do uměníl Radím vám, abyste se nikdy
nesnažilizkoumat umění pomocí pokusu, nebot tato oblast to nesnáší,
a všechny deklamace na toto téma se mohou údržet jen pod podmínkou,
že nikdo nebude tak nediskrétní, aby nahlédl, nakolik se kryjí se
skutečností. Dozvěděli bychom se například krásné věci, kdybychom za-

čali zjištovat, nakolik osoba, která je u vytržení z Bacha, může být
vůbec u vytržení z Bacha, tjo ^Jalkolik je vůbec s to vnímat
z hud
by a z B$cha. Což se mi nepřihodilo, že jsem ne bez úspěchu /ačkoli
neumím zahrát na piáno ani Kočka leze dírou/ měl dva koncerty, koncer
ty, které spočívaly.., tom, že jsem začal bez ladu a skladu mlátit do
nástrojea před tím. si zabezpečil potlesk několika znalcti zasvěcených
do tohoto podvodu a ohlásil, že budu hrát moderní hudbu? Štěstí, že ti,

kdo rozmlouvají o umění ve vysoké poloze Valéryho, se nesnižují k ta
kovým konfrontacímo Kdo z. této strany přistoupí k naší estetické Mši,
snadno odhalí, že toto království zdánlivé Zralosti je ve skutečnosti
nejméně zralým hřištátkem lidstva, kde panuje bluf, mystifikace, sno
bismus, lež a hlupáctvío A bude to dobrá gymnastika pro naše ztrnulé
myšlení, 1když si občas představíme samého Paula Valéryho jako kněze
Nezralosti, bosého pátera v krátkých kalhotkácho
I

Prováděl jsem následující pokusy: kombinací jednotlivých vět nebo
f'ragmentd vět z básní nějakého autora jsem vyrobil absurdní báseň,

předčítal ji v kroužku poctivých milovníků jako mistrovo nové díio,
a vyvolal jejich obecné nadšení; nebo jsem se jich podrobně vyptával
na nějakou báseň, a zjistil, že "milovníci" ji ani celou nepřečetli.
Jak je to: tedy? Být u vytržení, a ani nedočíst do konce? Kochat se tak
zaujatě "matematickou přesností" básnického slova, a nevšimnout si, že
přesnost byla radikálně pomotána? Tolik se namudrovat, tolik nadeklamovat o těch tématech, těšit se jakýmisi subtilnostmi a nuancemi, a
zároveň se dopouštět tak těžkých, tak elementárróch prohřešků? Samezřej...

mě, po každém z těch experimentů nastávaly velké protesty a uraženosti,
a milovníci se zaklínali všemi svátostmi, že přece tak to není o o. že
přeceo ••• ale ten hrách se odrážel od tvrdé stěny pokusůo
A tak jsem stanul tváří v tvář následujícímu dilematu: tisíce lidí
píší básně;•statisíce tuto Poezii velebí; veršem se vyslovovali zname
nití géniové; od nepaměti Básník je ctěn - a proti této hoře slávy já
se svým podezřením, že básnická mše se koná v úplném prázdnuo 6 kdybych:.
se neuměl tou situací bavit, určitě bych se vyděsilI
, Přesto však mě mé experimenty značně posílily na duchu a už od-.
vážněůi jsem začal hledat odpověO na mučivou otázku: proč mě netěší
čistá poezie? Proč? Ne-li z týchž příčin, z jakých mi nechutná samotný
cukr? Cukr se hodí k slazení kávy, ale ne k tomu, aby ho člověk jedl
z talíře po ^frčkách jako kaši. V čisté veršované poezii týrá člověka
přemíra; přemíra poezie, přemíra básnických slov, přemíra me
tafor, přemíra sublimace+-přemíra, konec konců, kondenzace a očištění
od všech antipoetických prvků, což činí básně podobnými chemickým
produktům.

Zpěv je velice slavnostní formou výpovědným Ale jak plynou sta
letí, přibývá pěvců - těch, kdo zpívajíce jsou'Uceni přijmout postoj
pěvce - a ten postej v průběhu času je stále prkennějšio A jeden pě
vec. druhého podněcuje, jeden druhého utvrzuje ve stále neústupnějšú
náruživosti pro zpěv a pohroužení se v n^), hoj, už nezpívají pro dav,
už zpívají jeden pro druhého; a mezi nimi„ z neustálého soupeření,
trvalého zdokonalování se v zpěvu se tvoří pyramida,, jejíž vrchol dosa
huje nebes a jíž se obdivujeme zdola, ze země, s nosy-nahoru. Co mělo
být chvilkovým vzletem prózy, stalo se programem, systémem, profesí,

a dnes se člověk stává Básníkem, jako se stává inženýrem nebo lékařem.
Báseň se nám rozrostla do nestvůrných rozměrů, a už neovládáme my ji,
ale ona nás. Básníci se stali otroky, a básníka bychom mohli vymezit
jako bytost, která už nemůže vyslovit sebe , protože musí vyslovit Bá
seň.
Ale v umění přeee nemůže být důležitější úkol, než právě vyslovit
sebeo Nesmíme nikdy ztratit ze zřetele fakt, že každý styl, každý vy
mezený postoj se utváří eliminací a v základě je ochuzením. Proto ne
smíme nikdy připustit, aby jakýkoli postoj příliš redukoval naše mož
nosti a fungoval jako roubík v ústech; a jde-li o tak umělý, ano málem
tak strojený postoj,, jako je "pěvec", tím víc by se. měl mít člověk
na pozoru. Ale my, jde-li o umění, věnujeme o mnoho víc času a úsilí
zdokonalován2 se v tomči onom stylu, v takovém či onakém postoji,
než tomu, abychom si vzhledem k nim zachovali vnitřní suverenitu a svo
bodu, abychom si vypracovali náležitý vztah mezi sebou a svým postojem.
Zdálo by se, že Forma je pro nás hodnotou sa11a o sobě, nezávisle na
tom, zda nás obohacuje nebo ochuzujeo Vášnivě zdokonalujeme umění,
ale nemnoho se zabýváme otázkou, do jaké míry si ještě zachovalo ně
jaké sepětí s námio Vyšlech{ujeme Poezii nedbajíce že to, co je krás

né, nemusí nutně svým nositélům padnouto Jestliže tedy chceme, aby kul
tura neztratila veškerý svazek s lidským jedincem, musíme čas od času
svou pilnou tvorbu přerušit a provést kontrolu, zda to, co vytváříme,
nás také vyjadřuje.

Existují dva protikladné druhy humanismu: jeden, který bychom
mohli označit za náboženský, usiluje srasit člověka na kolena před
dílem lidské kultury, nutí nás slagit a uctívat například Hudbu, ne
bo Poezii, nebo Stát, nebo Božstvo; ale dr^ný, zarputilejší směr na
šeho ducha se naopak snaží vrátit člověku jeho suverenitu a nezávislost
vůči těm Bohům a Múzám, které konec: konců jsou jeho, člověkovým výtvoremo V tomto posledním případě se slovo "umění" píše s malým písmenem.
A nenípochyb, že styl, který dokáže pojmout obě tyto tendence, je
plnější, autentičtější a přesněji odráží vnitřní protiklady maší při
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rozenosti, než styl, který se slepou krajností vyjadřuje jen jediný
z těchto dvou pólů našeho cítěnío Ale ze všech umělců jsou básníci
těmi, kdo snad nejhorlivěji padají na kolena, nejvíc, se modli; jsou
knězi par excellence a ex professo, a Poezie se v tomto pojetí stává
prostě celebrovaným rituálem,. Právě tato výlučnost způsobuje, že styl
a postoj básníků jsou tak drasticky nedostatečné, tak ponechané v neúplnostio

Zůstaňme ještě chvíli u styluo Řekli jsme, že umělec musí vyslo
vit sebe. Ale zároveň s vyslovením sebe musí také dbát, aby jeho způ
sob řeči. se shodoval s jeho skutečným postavením ve světěp má ukázat
nejen svůj vztah k světu, ale i světa k sobě. Jsem-li zbabělec a nasa
zuji heroický tón, dopouštím se porušení stylu. A vyjadřuji-li se tak,

jako bych byl všemi ctěn a milován,. zatím co ve skutečnosti si mne
lidé neváží a nemají mne rádi, je to také porušeni stylu. Jestliže
si chceme uvědomit své reálné postavení ve světě, nemůžeme se vyhýbat
konfrontaci se skutečnostmi, které jsou odlišné od naší. Člověk for
movaný výlučně v dotyku s lidmi, kteří se mu podobají, člověk, který
je ^foduktem. jen svého vlastního prostředí,, bude mít omezenější, hor
ší styl než ten, kdo poznal rozmanité lidi a prostředí. A tak u bás
níků zaráží nejen ta jejich ničím nekompenzovaná nábožnost, ta napros
tá oddanost Poezii, ale i jejich pštrosí politika vůči skutečnosti:
ve své obraně proti skutečnosti, nechuti ji vidět a uznat vpravují se
záměrně do stavu omámení, jenž není silou, ale slabostí.
Což básníci netvoří pro básníky? Nehledají výlučně vyznavače,
tj. stejné lidi, jako jsou sami? Což tyto básně nejsou jen a jen vý
tvorem úzké skupiny věrných? Nejsou snad hermetické? Nevytýkám samo
zřejmě básníkOm, že jsou "nesrozumitelní", nenaléhám, aby psali "for
mou dostupnou všem" nebo aby šli mezi lid. To by se rovnalo požadavku,
aby dobrovolně rezignovali na nejpodstatnější hodnoty jako vědomí,
rozum, větší citlivost a hlubší znalosti o životě a světě s cílem
sestoupit na úroveň průměru - ne, s tím nebude souhlasit žádné umění,

které si váží samo 'sebe! Kdo je rozumný, jemný, sockkil povznesený a
hluboký, musí mluvit rozumně a jemně a hluboce, a kdo je rafinovaný;
musí mluvit rafinovaně, nebot vysoká úroveň existuje, a nikoli proto,
aby se snižovalao Není tedy špatné, že současné básně nejsou komukoli
přístupné, ale je špatné, že se rodí z jednostranného, úzkého obcová
ní identických světů, identických lidí. Vždyt já sám jsem autor, který
tvrdošíjně brání svou úroveň /připomínám to jen proto, aby mi nebylo
vytýkáno, že sám provádím to, proti čemu vystupuji/, zároveň však má
díla
na chvíli nezapomínají, že kromě mého mikrosvěta existují
ještě jiné světyo A nepíši-li pro lid, píši v každém případě jako
9
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někdo lidem ohroženýr, nebo na lidu závislý, nebo lidem tvořenýo Také
mi nikdy nepřišlo na mysl přijímat-pózu "umělce", "spisovatele", zralé

ho, uznávaného tvórce, ale vystupuji v úloze kandidáta na umělce, jsem
ten, kdo pouze touží po zralosti - v neustálém a zarytém střetávání se
vším, co brzdí můj rozvoj. A mé umění vyrostlo nikoli z dotyků se sku
pinou lidí spřízněných, ale ve vztahování se k nepříteli a z dotyků
s nepřítelem.
A co básníci? Což básníkovy verše přetrvají, padnou-li do rukou
nikoli příteli básníku, ale nepříteli, ne-básníkovi? Jako každá jiná
výpověd, báseň má býť počata a uskutečněna takovým způsobem, aby své
mu tvůrci neudělala hanbu ani tehdy, když by se nezalíbila vůbec ni
komu o Ještě víc, básně by neměly zahanbovat svého tvůrce ani v tom
případě, že se ani jemu samémů, autorovi, nebudou líbit. Nebot žádný

básník není výlučně básníkem a v každém básníku žije ne-básník, který
nezpívá a zpěv nemiluje.o•. a člověk je něco rozlehlejšího než básník.
Styl zrozený v kruhu vyznavačů téhož náboženství však při dotyku s da
vem nevěřících umírá; není s to se bránit, ani bojovat; není schopen
skutečného života; je to omezený styl.

Dovolte, abych vám předvedl následující výjev••• Představme si,
že v kruhu několika osob jeden povstane a začne zpívat. Většinu poslu
chačů ten zpěv nudný ale pěvec si to nechce přiznat; nikoli, chová se,
jako by budil nadšení;-domáhá se, aby všichni před tou Krásou padli
na kolena,. pro svou roli,Mistra požaduje bezpodmínečné uznání; a ač
koli tomu jeho zpěvu nikdo nepřičítá větší závažnost, on se tváří,
jako by jeho slovo mělo pro svět rozhodující význam, a naplněn vírou
ve své Básnické Poslání metá blesky, burácí, zvučí, šílí v prázdnu;
a co více, nechce přiznat před lidmi ani před sebou samým, že ten
zpěv dokonce i jeho samého nudí, unavuje, týrá - vždyt se přece ne
vyslovuje svobodně, ani přirozeně, ani bezprostředně, ale jen ve for
mě zděděné po jiných básnících, která už dávno ztratila dotyk s bezpx
prostředním lidským cítěním;, a hle, on Poezii nejen pronáší, ale je jí
také uchvácen; jsa Básníkem, velikost Básníkovu velebí;- žádá nejen,
aby druzí před ním padali. na kolena, ale sám před sebou padá na kolena^. Což nelze o takovém člověku říci, že si naložil na záda příliš
velký náklad? Když nejen věří v moc poezie, ale sebe sama k té víře nu
tí, nejen se nabízí jiným,. ale činí na ně nátlak, aby ten božský dar
konzumovali jako hostii. Kde v takovém hermetickém stavu ducha může
vzniknout nějaká skulina, kterou by se zvenčí vedral život? A přitom
tů není řeč o nějakém pěvci třetího řádu, nikoli, to sestejně vzta
huje k nejslavnějším a nejlepším básníkůmo
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Kdyby tak básník uměl traktovat svůj zpěv jako mánii, nebo jako
rituálek, kdyby tak zpívali jako lidé, kteří
musí
zpívat, ač
koli vědí, že zpívají v prázdnu. Kdyby tak místo hrdého- "já, Básník"
dokázali pronést ta slova se studem, nebo se strachem...nebo dokonee s odporem ••• Ale ne 1 Básník musí Básníka velebit.l
Tedy tato bezmocnost vůči skutečnosti poznamenává styl a postoj
básníků artivým zpO.sobem. Ale člověk, který utíká před skutečností,
nenajde: už oporu v- ničem.•• stává se hříčkou živlů. Od okamžiku, kdy
básníci ztratili z očí konkrétní lidskou bytost a jejich zrak utkvěl
na abstraktní Poezii, nemohlo je už nic zadržet na nakloněné ploše smě
řujicí k propasti absurdity°' Vše jim začalo vyrO.stat samo ze sebeo Me
tafora zbavená jakékoli uzdy- &e vydala po vlastních cestách, a dostala
se do takoTého šílení, že dnes- už v básních není nic kromě metaforo
Jazyk se stal rituálnim - ty "rO.že"',. "soumraky", "žaly" nebo "bolesti"
svého času aspoň trochu svěží, staly se pro stálé zneužívání potným
zvukem, a to se týká stejně i modernějších "semaf'órů" nebo jiných

"spirál". Spolu se zúžením jazyka jde zúžení styluj) které způsobilo,
že dnešní básně nereprezentují víc. než dvě desítky posvěcených "pro
žitků" předvedených v dotěrnýeh'kombinacích skoupého slovníku; Úz
kost se stávala stále" Užší, ničím nekrocené Krásno bylo stále Krásněj
ší, Hloubka stále Hlubší, Ušlechtilost sťále Ušlechtilejší, Čistota
stále Čistší. Zatím co na jedné straně ničím nebrzděná báseň se roz
táhla do šíře gigantické poémy /podobné těm pralesům, které dooprav
dy zná jen pár účastníkO rýzk^ných výprav/, na straně druhé se kon
centrovala do rozměrů už přespříliš syntetických a homeopaticých. Za
čalo se také s jakýmisi nálezky a experimenty, a to s výrazem st,šli-

vého zasvěcení - a opakujit tuto nudnou orgii nic není s to zadržet.
Nebot: tu nejde, o tvoření čl^ověka pro člověka„ ale pouze, o obřad od
bývaný přeď oltářem. A z deseti veršů nejméně jeden je věnován oslavě
Moci Slova Básnického nebo glorifikaci Básníkova poslánío

Uznejme, že tyto neduhy nejsou vlastní jenom básníkům. Také v pró

ze 'ento náboženský postoj způsobil mnohé zpustošení, a pohlédneme-li
na taková díla, jako je Vergilíova smrt od Brocha, nebo Odysseus, nebo
některá díla Ka:fkovat máme stejný dojem - že "dokonalost", "velikost"
těchto výtvorů se uskutečňuje v prázdnotě, že patří k těm knihám,
o nichž všichni vědí, že jsou velké... a které přesto jsou nám jaksi
odlehlé, nedostupné, chladné.o. nebot byly napsány na kolenou a s po
myšlením ne na čtenáře, ale na Uměníť nebo na nějakou jinou abstrakci o
Tato proza_ se zrodila z téhož ducha, jaký ozařuje i básníky, je to
bez pochyb svou podstatou "básnická próza"o

1-f

6

Nec^áme-li stranou díla a obrátíme se k osobám básníků a k mikrosvětu, jaký vytvářejí tyto osoby spolu se. svými vyznavači a akolyty,
bude vzduch kolem nás ještě uzavřenější a nedýchatelnějšío Básníci pro
básníky nejen píší, ale také se vychvalují navzájem- a navzájem. si vzdá
vají pocty •. Tento, svět, miniaturní svět se jen málo odlišuje od jiných
miniaturních, hermetických a specializovaných světů: šachisti pokláda
jí šachy za vrchol lidské tvořivosti, mají své hierarchie, hovoří o CapablankovL stejně nábožně jako básníci o Mallarméovi a jeden druhého
utvrzuje ve vědomí vlastní důleži'ti:ostio Ale šachisté si neosobují tak
univerzální úlohu, a co lze jakž takž odpustit jim, je u básníků neod
pustitelné • V důsledku takové odloučenosti se tu všechno nafukuje, dokoncce? i průměrní básníci se apokalypticky- nadýmají a nepatrné problémy
získávají fascinující závažnosti Připomeňme si třeba strašlivé polemi
ky na téma asonancí, tón jakým se o té záležitosti diskutovalo - tehdy
to vypadalo, že osudy lidstva závisí na tom, jestli se. smí rýmovat "na
hou" a "hlavou". K takovým věcem dochází, když skupinový ducbizíská
převahu nad duchem univerzálnímo
Jiným neméně kompromitujícím faktem je množství básníků.
pře
mírám uveěeným výše přistupuje ještě přemíra pěvců., Tato ultrademokratická čísla boří aristokratický a hrdý poetický hrad zevnitř, a je to
opravdú dost zábavné, když je vidíte na nějakém kongresu všecky najed
nou: jaký dav výjimečných bytostí! Ale což
svěcené v prázdnu napředstavuje ideální terén právě pro ty, kdo nejsou ničím, jejichž
prázdná osoba se nadšeně vyžívá' v těchto miniaturních formách? A už
doopravdy směšné jsou kritiky, článečky, aforismy. eseje na téma poe
zie, které se objevují v tisku. Je to mlácení prázdné slámy, ale mlá
cení s bombastem, a navíc tolik naivní,, tak dětinské, až se nechce u
věřit, že by lidé pera necítili celou směšnost takové publicistikyo
Tito stylisté dosud nepochopili, že o poezii se nedá psát poetickým
tónem, a ^•i.ie^ stránečky jejich.časopisů jsou přecpány poetickým slo

vesným vyšíváním. Veliká směšnost přísluší i recitálům, konkursům a
manifestum, ale to snad už nestojí za to, abychom se o tom šířili.

Soudím, že jsem více méně vysvětlil, proč mi veršovaná poezie
neimponuje. A proč se básníci - kteří se bezvýhradně poddali Poezii
a podřídili této Instituci beze zbytku své vlastní bytosti, zapomínají
ce. na existenci konkrétního člověka a zavírajíce oči před skutečností už po staletí nacházejí v katastrofální situacio Přes zdání tri^^^.
Přes všechnu pompu tohoto ceremoniálu.
Ale musím ještě vyvrátit jednu námitkuo
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Neslýchaný simplicismus, s jakým se básníci /lidé obecně ne hlou
pí ani naivní/ brání, kdykoli je napadeno jejich umění, lze vysvětlit
jen dobrovolnou zaslepeností. Mnozí z nich hledají záchranu v prohlá
šení, že píšou verše pro vlastní potěšení - jako kdyby všechno jejich
jednání to neusvědčovalo z nepravdy. Jsou i takoví, co vážně hájí ná
zor, že píší pro lid a že jejich důmyslné šarády se stávají duchovní
stravou lidí nevzdělaných. Ale všichni nezlomně věří ve společenský
ohlas poeti.a a těžko pochopí, že by z této strany mohli být napadeni.
Řeknou: - Jakže? Jak o tom móžete pochybovat? Nevidíte ty zástupy, kte

ré přicházejí na naše recitály? Ty spousty vydání, jichž dosahují naše
knížečky? Studie, články, pojednání, které se o nás píší? Ten obdiv,
jímž jsaa zahrnuti sla-vní básníci? Právě vy nechcete vidět, co opravdu
je:. o„
Co na to říci? Že to všecko jsou iluzeo Ano, na recitály chodí zá

stupy, ale pravda je i to, že dokonce ani velmi vzdělaný posluchač ab
solutně není s to rozumět básni deklamované při recitálu. Kolikrát jsem
asistoval těm beznadějným zasedáním, na kterýchise recitovala jedna bá...
seň za druhou - a každá z nich by se musela nejméně třikrát s největší
pozorností přečíst, aby se její obsah dal dešifrovat aspoň zhruba. Po-

k""Ud jde o vydání, víme, že se kupují tisíce knížek, které nebudou nik
dy čteny. O poezii píší, jak už bylo řečeno, básníci. A obdiv? Cožpak
koně při dostizích nevyvolávají ještě větší zájem. - ale co má společ
ného to sportovní fanouškovství, s nímž přihlížíme každému soupeření,
co mají společného ambice. /národní i jiné/, které patří k závodění, se
skutečným uměleckým vzrušením?
Přesto by taková odpověa, byt správná, nepostačila. Otázka našeho

obcování s uměním je mnohem hlubší a obtížnějšío A je nepochybné - při
nejmenším z mého hlediska -, že pokud vůbec chceme něčemu z toho poro
zumět, musíme zcela opustit tu nadmíru lehkou představu, že "umění nás
uchvacuje", že "máme rozkoš z umění". Ne, umění nás uchvacuje jendo
jisté míry, a rozkoše, které nám poskytuje, jsou pochybné.o. A sotva
to může být jinak, když obcování s velkým uměním znamená mučivé, ob
tížné obcování s lidmi zralejšími, o širším rozhledu a mohutnějším
vnímání. Nepocitujeme rozkoš - spíš se snažíme pocitovat rozkošooo
a nerozumíme••o snažíme se rozumětoo^
Jak povrchní musí být myšlení, pro něž se tento komplikovaný jev
dá převést na prostou formuli: umění uchvacuje, poněvadž je krásnáo
- Ach, je tak mnoho snobóo^ ale já nejsem snob, já upřímně přiznám,
když se mi něco nelíbí - tak mluví tato prostoduchost a zdá se jí, že
tím je už všechno vyřízeno.
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Ale přece tu lze výrazně vycítit činitele, které nemají žádné
sepětí s estetikouo Myslíte snad, že kdyby ve škole uchvácení uměním
nebylo povinné, měli bychom pro umění v pozdějším věku tolik uchváceni
připraveného předem? Nebo soudíte, že bychom měli tolik zájmu o umění,
kdyby nám je celá naše kulturní organizace nevnucovala? Což se naše
potřeba mýtu a velebení nevyžívá v tom našem obdivu, a což, velebíce
vyšší bytosti, nepovyšujeme sami sebe? Ale v prvé řadě: zdalipak se ty
pocity obdivu, nadšení rodí "z nás", nebo "mezi námi"? Když se na kon
certě rozlehne bouřlivý potlesk, naprosto to neznamená, že každý z tles
kajících byl u vytržení. Jedno nesmělé tlesknutí provokuje druhé, na
vzájem se podněcují, a na konec vznikne taková situace, že každý se mu
sí vnitřně přizpůsobit. tomu kolektivnímu šílenío Všichni "se chovají",
jako by byli uchváceni, i když nikdo "doopravdy" není, alespoň do té

míry, uchvácen.
Bylo by tedy chyba, politováníhodná naivita, kdybychom požadovali
od básně nebo od jakéhokoli jiného uměleckého výtvoru, aby byl jen tak,
prostě, zdrojem lidské rozkoše;. A kdybychom se z tohoto hlediska podí
vali na svět básníků a jejich obdivovatelů, všecky jeho absurdity a
směšnosti by se zdály ospravedlněny: asi už to tak má být a je va s3odě s řádem^ věcí,, že umění, podobně jako nadšení, k:a:teré vyvolává 1 je
spíš dítětem kolektivního ducha než bezprostřední reakcí jednotlivce.

A přece - nikoli. A přece ani takové pojetí nedokáže zachránit
básníky ani přikouzlit jejich poezii výraznější ruměnce života a sku
tečnosti. Je-li totiž skutečnost taková, pak v žádném případě. právě oni
si to neuvědomují o Pro ně všechno probíhá velice prostě: pěvec zpívá,
a posluchač uchvácen_posloucháo Je jisté, že kdyby byli s to uznat ty
pravdy a vyvodit; z nich vše^any důsledky , sám jejich vztah ke zpěvu
by se musel radikálně změnit. Ale buate klidní: nic se nikdy neznmí
u básníkůo Nepoddávejte se klamu, že před tváří těch kolektivních moc
ností, které falšují naše individuální cítění, projeví básníci nějakou
vůli_ k odporu, třeba jen kvůli tomu, aby umění nebylo fikcí a ceremo
niálem, ale výlučně pravdivým obcováním člověka s člověkemo Ne, tito
mniši se klanějí z vlastní vůle!
Mniši? To neznamená, že bych byl odpůrcem Pána Boha nebo rozmani
tých jeho zákonů. Ale dokonce i náboženství umírá ve chvíli, když se
přemění v nicotný obřad. A my nepochybně příliš snadno obětujeme na X
těchto oltářích autenticitu a závažnost své existenceo
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Poznámka

Není,snad potřebí hovořit o tom, že filipiku velikého polského
prozaika a dramatika Witolda Gomrowicze /1904-1969; mimo vlast od ro1939/
nepřekládáme proto, že bychom bezvýhradně souhlasili s jejími tézemio
Ostatně on sám možná se všemi svými tézemi nesouhlasil a kdo četl
Ferdydurke /1938/, geniální román, z něhož se nedá přeložit ani nadpis,
nebo Transatlantik /1953/,- ví, jak diferencovaný byl Qombrowiczův vztah
k polské básnické tradici.
rozpravě, jež se později sta
la součástí jeho Deníku /1953-1966/, osvětluje ovšem autor podstatné
stránky situace básnictví s pronikavostí, které jeho oponenti /polemi
ku Czesiawa Miiosze a Gombrowiczovu repliku snad přetlumočíme někdy
příště/ nebyli zcela právi; a jeho zarputilé trvání na autenticitě in
dividuálního prožitku světa jen získává na aktuálnosti v duchovní at
mosféře, terá z důvodů prosté eebezáchovy nutí rozlišovat mezi života
dárnými a smrtonosnými nadosobními systémy /srovnej ve filipiee jejich
směšováníive výčtu; ,idep jinak skvělý odstavec o dvou druzích humanis
mu/ úzkostlivěji, nez jak to činí Gombrowicz: ani když se uchylujeme
pod křídla starých kulturních hodnot, ohrožených spolu s námi, nesmí
me zapomínat na paradoxy a nebezpečenství imananeKtně spjaté se samou
jejich existencí. Uchovávat /to jest rozvíjet/ takový systém, jako
je třeba - psáno ironicky podle Gombrowicze - Poezie, může sotva ten,
kdo se v některém z jeho podstatných aspektů nedokáže obrátit proti
jeho tlaku, proti němu samému. -

Otakar

č. Mokrý

Eda

Kriseo v á
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Když jsem bývala mladá, bývala jsem na bálech neštastná. Nerada
jsem se ukazovala a nabízela. Masová selekce, ztrapnění. Jednou, asi
ve dvaceti, jsme si s kamarádkou přísuhaly,že si řekneme, až začneme
být trapnéo Měly jsme tenkrát starosti, jestli budeme umět zestár
nout.
Čím jsem starší, tím víc je mi to jedno.
Tenkrát jsem záviděla těm, kteří už přišli spárováni a zdálo
se mi, že nikdy nenajdu nikoho, kdo by šel se mnou do páru. Jak se
na sebe smějí, jak si vědí se vším rady, jak se krásně hádají a mož
ná i perou. Stála jsem někde u zdi a zase byla ráda, že jsem nespárovaná. Ještě mám pořád naději, že z davu vystoupí princo Nevěděla
jsem tehdy, že nejhorší je princ, který nemá na krále.
Čím jsem starš!, tím víc je mi to jedno. Proč bych měla předě

lávat prince na krále? Jdu na ples, spárovaná, ale zároveň volná a
dávám se něčemu, co bude od osmi hodin večer do rána do pěti nezávis
le na mně. Nebudu to mu.set řídit ani ovládat, stačí vplout do toho
jako do řeky, do mléčné dráhy, která protéká volně vesmírem a po ní
plujeme v mléčně bílých lodích kol zhroucených hvězd, svých vlast
ních pomníků a máváme jim a ony se ani nehnou.
Hvězdy umírají prý, když už nejsou schopny zapálit ve svém
já^m žádnou jadernou reakci. Zhroucená hmota vytváří kolem hvězdy
tak silné gravitační pole, že nedovolí uniknout ani jedinému světel
nému paprsků.
"Vidíš, řekl bratr, tady máš obraz pekla: do sebe zhroucená sa
mota za nepředstavitelně těžkých podmínek," přečetla jsem si onehdy
v textu ^RNDr Jiřího Mrázka CSc •
Plesat umí nejlip paní sociální. Přijde nespárovaná, na vlaseoh
fialový přeliv, černé dlouhé šaty, aby nebylo vidět, že je tlustá,
praví. Za zády pašuje láhev bílého vína, tady stojí čtyřicet pět ko^run, v krámě o dvacet mín a nevejde se do kabeličky. Jiní si nesou
krabice chlebíčků a jednohubek. Sestřičky z léčebny pečou cukrovíčka
tak malá, že si jich člověk musí dát do pusy víc, aby je chutnal, a
jak rychle se rozpouštějí.
1C
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Sedím u stolu a dívám se, jak lidé tančí. Polka, valčík, polka,
jako na vsi. Mladí na to nemají nadání. Spoří staří venkované posadí
tanec na parket, tělem ani nehnou, nohama krok sun krok, je to je
jich parketa, a točí a točí a točí. Jsou se svou panímámou jako z
jednoho kusu, když se pár povede, tak jim to jde asi odmlada, proto
spolu vydrželi.
Pozoruji školníka, jak mu to nejde se školnicí, ale jak naopak
točí s jednou sestřičkou, jedno tělo čtyři nohy. Tanec se umění být
v okamžiku, vzpomínám si, jak jsem bývala toporná, hlavu oddělenou
od těla a jak jsem se pak sjednotila a hlava s tím přestala mít co
společného. Čich a hmat a pak teprve zrak a sluch až naposled. Slova,

slova, slova, intelektuál pořád kecá a neudělá nic. Mudrování je
smrtí činu.
Gynekolog si vede dobře, rovněž obvodák, zato psychiatrUm a psy
chologům to nejde. Y.:yslí na to, aby byli uvolnění, pořád si to asi
říkají se zatnutými zuby. Čím víc mimo, tím větší mrskání, snad aby
se vyrovnala disproporce mezi tělem a hudbou a duší a tělem. Psycho
logova žena má tělo necitelné, vlažné a tvář panann- do výlohy, jemně
a společensky usměvavá, ani si někde přečetla, co je to tanec; archetypy. Je to, jako když někdo bez talentu píše nebo maluje, čouhají
z toho chabé, opatlané dráty na všec^hny strany jako armatury a pí
chají ostatní. Jednou jsme s psychology byli v hospodě po půlnoci a
obtěžovali nás opilci. Jak se bála, jak se štítila. Nikdy ještě prý
nebyla v hospodě po půlnoci a neviděla pacienty v aréně. Jak je pak
může léčit? Asi právě proto. Já nemám na moralizování, žádná insti
tuce mi nedává moc nad lidmi, ale odehnala jsem opilce a oni poslech
li.
Kapela hraje, fábory od stropu vlají, i má dcera je ještě tro
chu tuhá, v páteři předkloněná, ale snad se to poddá, je ještě mladá
a hezká. Kdyby tak jednou tančila jako paní sociální. Ta tančí, J1,
pije a kouří se stejným požitkem a žádná se nevytancuje jako ona.
Všichni pro ni chodí, a to je jí přeá padesát, povídá, že nevidí a
neslyší jako vidívala a slyšívala, je už několikanásobnou babičkou,
ale na parketě jako by se vracela napříč časem. Mezi tanci cigaretky
marsky, to je jen tráva, do který svítí sluníčko, paní Edo, a víno
je zdravota sama, s^SIIJÝ slance.

- Nevíte o nějakým chlapovi? povídá mi o přestávce na záchodě,
aby byl hodnej a nebyl alkoholik. Na mě se lepí samí chudinkové s
problémama.

r?
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- To il proto, že jste silná ženská, paní sociální. Podívejte se
na ně, jak tancují. Nedají se
muzice, natož pak ienský. Vetchý
konstrukce, dráty a plech, paní sociální, vítr a suchá tráva.
V tanci se, paní sociální, pozná všechno, ale nejvíc neupřímnost,
strach a trapnost. Někteří lidé kvůli tomu radši ani netančí a celý
život se hlídají, aby se neopili.
- Smím prosit, slečno? ptá se blondáček.
- Já už, bohužel, nejsem slečna, povídám. Prve jste tančil s
mou dcerou.
- To není snad možný, řekne a vnutí mne do fi^umy tanga, až se
prohnu, nedá si nic vnutit, asi je ze selského, žádný intelektuál,
který čeká, co uděláte, a když něco uděláte, tak vám mstivě šlápne
na vysunutou nohu.
A už je tu tombola a prosázíme rodinně čtyřicet korun a lísteč
ky hned rozbalíme, a ty, na kterých jsou čísla, vyhrávají, a hned
hledáme v seznamu výher, co jsme vyhráli. Já vyhrála vzduchový filtr
do škodovky a dala ho hned psychiatrovi, co má škodovku. Můj muž vy
hrál pavouka a dcera vázu z rubínového skla a štětku. Psychiatři a
psychologové smutně rovnali prázdné lístečky do popelníku. Štěstí

ve hře, povídám jim, neštěstí v lásce a naopak, ale oni nevěří. Já
také vím, že to není pravda, protože láska je hra a riziko, a kdo
hrát neumí, může si o tom číst v knihách.
- Pokud se o vás mluví, je to dobré, řekla mi nedávno jedna
kosmetička, když mi lehkým a příjemným vklepáváním masírovala
tvář, kterou mi pak zafačuje a nechá ležet v teple mumifikovanou.
Mne už ani nepomlouvají a to je špatnéo
_
v
- Vy máte ale krásnou plet.
- Stárnout musíme, opáčí, můžeme být pořád hezké, ale nesmíme
být k smíchu. Já už bych byla k smíchu, kdybych si něco začala.
- To není pravda, povídám. Já znala jednu, bylo jí třiaosmdev
v
v
sát a plakala štastně z neštastné lásky a já ji těšila a zároveň jí
_
v
záviděla. Lidé si lásku závidí, i tu neštastnou. A jedna šedesátiletá mi onehdy povídala: víte, že to na mne jde? Já mám sny, to byste
koukala, já myslela, že to už budu mít dávno za sebou a ono to nedá
a nedá pokoj.
Psycholog tančí kolem se svou ženou a já vidím, jak se nenávi
dí a nevím, jak spolu mohou žít. Jak mohou spolu spávat v jedné po
steli s armaturami. Možná jsou sadomasochisté. ^Tuhle mi nějaký ex
pert na manželství vykládal, že když se už manželé hodně nenávidí,
ig
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mohou se
Tváří se
o život,
Muj
Floužák,

dohodnout na tom, že to obrátí a budou odtedka milenci,
tak dlouho jako milenci, až si zvyknou a jsou. Když už jde
tak je to možná lepší takhle, ale nevím, nevím.
muž požádá o tanec psycholožku a já musím s psychologem.
naštěstí. Šoupe se po parketě, každou chvíli se splete a

povídá:
- Všechno je kulaté, všimla jste si, že základní tvar všeho je
koule?
- Země je kulatá, řeknu, slance je kulaté•••
- Hlava je kulatá, řekne on, oči jsou kulaté, vajíčko je kulaté.
- Vajíčko není kulaté, povídám a syknu bolestí, určitě mám pro
kopnutou pančochuo
-:Žloutek je kulatý, u nás na Moravě říkáme žloutko a bílko a
tím naznačujeme kulatost.
Muzika začne hrát valčík a pan doktor má jinou práci. Činění

tentokrát zaplaší mudrování.
Zapálím si marsku, vypustím kouř nosem proti stropu a tlustý
dobromyslný pán mi přes stůl podává hodný kus loveckého salámu, kte
rý vyb,;ál v tombole. A vtom mne prosí o tanec mladík, kterému snad
není vic než dvacet.
Fostavím se a odstrčím židli. Hledí na mne z výšky, tvář otevře
nou ven a v ní tolik nevinnosti a neopotřebovanosti, až se leknu.
Možná je to tím, že nevídám chlapce zblízka a nemám syna. Střapaté
vlasy mu padají do očí, odhrne je dlaní, přimhouří oči a pozoruje mne
w
pohledem, jímž mne zbezmocnuje. Zesláblou přitiskne mne k sobě, až
mi zmuchlá růži na prsou a řekne mi rty na mém uchu, až se mi boltec
zpotí::
- Nejsi naštvaná, že jsem přišel až ted?
- Nejsem, povídám a odstrkuji ho.
- Už tě nepustím, křičí mi do ucha u hudby. Vede mne a já se
podřizuji, máme stejný rytmus přes generace, zakloním hlavu a dívám
se na něj, a on mi políbí ruku s takovou vroucností a oddaností, že
se přestanu dívat. Vím, jak mám zacházet s psychology a psychiatry,
chválit je jedna ze základních pouček psychologie a projevit lásku
a obdiv druhá. Umět naslouchat třetí. Na mladíka nemám a tak se pod
řizuji. Jsme ve společně nalezeném okámžiku, na hraně, jen jen pře
padnout.
- Už tě nepustím, opěvuje a zase mne tiskne, a já se vzpírám,
dlaněmi tlačím jeho hrudník od sebe. A pak-je rock and roll a začne
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se svíjet a já musím také a pořád rychleji, jako by všechno, co
jsem až do čtyř do rána odtančila nebylo, jako bych v životě tančila
poprvé. Jedno, jestli padnu a umřu, přestat nemohu, co to jen v člo
věku je? Zahlédnu přimhouřenýma očima, že psychologové a psychiatři
netančí, ale dívají se na nás a diagnostikují, mokré vlasy mi ples
kají do tváří, slyším bubny a nevidím už nic. Okamžik sviští mléčnou
drahou jako bílá útloboká lod, míjí pohoří zhroucených hvězd, pluje
do černé díry, tam je prý možné vybrat si vesmír, jaký chceš. Něja
kou jinou planetu třeba, kde snad nikdo nemusí nikoho léčit, protoV
,
že lidé tam nejsou neštastní a tudíž ani nemocní.
Obrovské NIC a kolem gravitační pole.
Rock skončil. Objal mne a podržel, protože bych byla přepadla
do temnot. Bílou dírou vrací se hmota do svého prostoru. ile už ji
ná.
Dlaněmi mladíka odstrkuji.
- Je ti se mnou trapně? zeptá se a směje se očima, proříznutý
ma ostře do obličeje, měkké rty odhalují bílou dlouhou šňůru zubů.
Zvítězil nade mnou a možná mu není ani dvacet.
- Jsi moc mladý.
_ Copak za to můžu, že jsem se narodil pozdě?
Usmála jsem se očima do očí. Vůbec mi nevadilo, že vyhrál.
Zatřepal střapatou hlavou, vlasy mu napadaly do obličeje, dla
ní je vrátil zpátky a tak mne znovu uviděl. Byl král.
- Já ti udělám skandál, řekl.
- Nedělej, prosím. Byla bych směšná.
Vytrhla jsem se mu a utekla k paní sociální.
- Teda, paní Edo, povídá. Tohle bych do vás nikdy neřekla. Já
něco vydržím, ale tohle bych nevydržela.
Usmívala jsem se nepřítomně a věděla o tom. Paní sociální mne
vzala za loket a zatřásla mnou.
- Je tu, řekla.
Lekla jsem se: - Kdo?
- Štastný, podívejte se. Podívala jsem se a viděla pacienta
Štastného, jak se s půllitrem prodírá mezi tančícími páry.
- Vy jste ho pustili?
- Na chvíli, řekne paní sociální. Jako vždycky. Jenže tento
krát se zamiloval do schizofreničky Marcelky a nechtěl domů. On je
skoro pořád tady. Celý dny p!ská pod oknem a volá jio Marcelka,
když se jí to podaří, vykoukne a on volá: Pojd domů, Marcelko, já
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už bez tebe nevydržím ani hodinu. A Marcelka pláče a prosí, abysme
ji pustili a já jí říkám: ty se doma zhroutíš, dalas mu klíče od
bytu a on ti prodal kdeco a propil. Mně to nevadí, říká Marcelka, na
nějakým gramofonu, rádiu či l^UX\l prý mi nezáleží. Oni se mllujou
tak strašně, že nepotřebujou nic, ale vůbec nic, než střechu nad
hlavou a holý stěny. On tu ted přečká noc a až se rozední zas půjde
pod okno a bude tam v mrazu hodiny stát a pískat. Řekla byste to do
něho? Je už v letech.
Nepoznám na alkoholicích, jak jsou staří. Dívám se, jak se pan
Stastný proplétá s půllitrem mezi tančícími a někoho hledáo Možná
Marcelku. Jeden osmnáctiletý Slovák měl přece také krásnou delirírku
nelezli po něm hadi ani hmyz, neviděl bílé holubice, ale měl pod
v
postelí svou holku a pořád jí tichounce a sladce domlouval: - Zůstaň
tam a nevylejzej, vydrž. Já vím, že tu jsi se mnou, ale moc tě pro
sím, neukazuj se, oni by tě vyhnali. A vždycky natáhl ruku pod pos
tel, co mohl, protože byl přikurtovaný a dostával umělou výživu, na
táhl ruku a hladil hlavu té dívky.
Starý Slovák tvrdil, že to kluk nemůže mít z alkoholu, on v ži
votě něco vypil a jakživ mu nic nebylo. Kluk neudělá víc jak deset
piv za den, přece je dělá s ním, tak to vidí.
Řekli mladému i starému, že už se mladý nesmí nikdy napít, Slo
váci zmizeli a nikdo už o nich nikdy neslyšel.
Pan Štastný bloudí sálem, asi hledá Marcelku. Já také bloudím

pohledem. Hledám Ariela. Stejně vím, že už nepřijde a není mi to lí
to. Když je něco úplné a dokonalé, stačí jede^nkrát. Když něco naopak
dokonalé není, musíme se o to pokoušet pořád znova až do posed.lostio
Je to tak i s láskou a manželstvím. Od té doby, co založili manžel
ské poradny, vzrost čtyřikrát počet rozvodů.
Tančím ráda se svým mužem, protože není ani psycholog ani psy
chiatr. Je pět ráno a brzo bude konec bálu. Stiskne mi
ve vzdu
chu a řekne:
- Já už vím, jak to děláš s těma mužskýma. Vypozoroval jsem to.
- Jak?
- Máš takový nepřítomný úsměv.
Tančí se nám krásně. Naše dcera sedí u stolu a je otrávená.
Zrovna tak, jako jsem bývala já.

MONOLOG PRO ZÁBRADLÍ

Z a e n ě k

Urbánek

"Žena v množném čísle"
Titul sbírky Vítězslava Nezvala,
1935

Jsem---- dobrý večer-------ne vždycky------ někdy večer velmi
zlý. I deno I noc. I celý životG Nechybím v žádné, jsem trochu
v té i oné.
v těch, co pohotově poslechnou, když se jim řekne:
drž na sebe, měj lokty, nenech to tako Ale představte si jiný kraj
ní příklad: jednou jsem se kvúli jednomu autorovi zastřelilao Do
konce to byl i manžela Na léta oněměl a bylo třeba dodat inspira
ci. Opravdu se pak rozepsalo O nás si není třeba vymýšlet. Všech
no je možné. A co uvádím, je historicky doložitelnéo Vstupovala
jsem do dějin nejrůznějšími zpUsoby. U poprav ---- Iteré to byly?
---- jsem při podívané zároveň byla užitečná. Svištěl dolů technic
ky poměrně ^vynikající vynález, ale ani moje technika pletení pun
čoch nebyla zaostaláo A vešly jsme tím nejen do dějin. I do slov
níků. Podívejte se na heslo tricoteuse - plus es, aby z toho bylo
množné číslo - jistě, bývalo velmi množné - a dočtete se: furie,
zuřivé ženy. Ale v přeétávkách ee pokojně upletla i jedna celá no
ha. Dějiny si mě méně všímaly, když jsem ve velkém volávala vivat»
sláva, heil těm, co si i beze mne dobře žili a měli slávu. Nebo
když jsem šlapala na pošlapanéo A ještě skoro nedávno ----- kdy to
bylo? ---- stála jsem na Malostranském náměstí, ano, v Praze. KCYž
se jde odtud, pod mostní věž{ vejdete na most, za mostem je druhá

věž, pak krátká ulice a jste tam. Blízko je to. Tam já tenkrát
stála, když sice na nákladních autech, ale jakoby po vlastních
kostech přidrkotali zbylí Žid! zulágrůa Bylo jich najednou plno,
dokonce se usmívalio A já řekla: Aby tu nebyli první! Ne, nebyli
první. Tenkrát se tak vracelo hodně lidí, před nimi i po nich
Ale mě napadlo, že to řeknu, a proč bych to neřekla. Ne, nikdo
z mých blízkých ani vzdálenějších nepřijel jako oni. Dovolte, u
nás se přece nedáváme zavřít vinou viny ani pro nic za nico Jsme
slušná rodinao Ale já se vžila a byla jsem citlivá. Lidí kolem
bylo plno, když jsem to říkala. A proč ne? Brzy jsem jich pak ně-
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kolik zažila v kavárně. Ani já sama napřed nevěděla, že se tam
vedle u stolu hádají o měo Oni vůbec nevěděli, že jsem to já. Sko
ro řvalio První říkal: Co chceš, je pomatenáo Dr^uhý ho okřikl:
Lidská blbost se má trestat, ne omlouvat jako pomatenost. Třetí
mávl rukou: Jděte s tím ----- co se změní v lidstvu, až bude o krá
vu víc^či míň. Ctvrtý: Nemohla si dopřát vzdělání, antisemitismus

je sociální nemoc, je třeba lidem dát rovnost a vychovat jeo Pátý:
všichni za to můžeme, všichni, všichni! Až zrudl, chudáček, jak to
bral na sebe, a já si uměla představit jeho maminku. Taky jednu ve
mně. Litovala ho a říkala: Ty jsi takový dobrák, ale život tě na
učí! Vím too Jsem i ta matka, strašně uctívanáp vzývaná, opěvaná.
Životodárná, jak by ne, ale někdy právě proto zatemněná, zanedbaná,
I
schraňující pro jedno hnízdoo Je v nás všech ta strašná stopa a
zůstane v nás11 dokud každou ocení každý v prvním okamžiku šmahern
jako jednu z náso Jako tu, co pletla u poprav, udávala, dávila,
říkala: Aby Židi nebyli první, slavila slavné, šlapala po těch,

které zašlápli už jinío A je ta stopa i v té, co posílala děti
krást slepice a denně vařila nejmíň jednou slepičí polévku pro u

prchlého zajatce schovaného na seníku. Byl kůží potažená kost, ne
děkoval, jedl, mlčel dál, ale měl oči. Ty ještě myslely a bylo je
vidět i v tom seníku, kde byla tmao Až jednoho dne zdatní muži, co
se no, dohnáni studem k odvaze, před měsíci ujali, slyšeli ve vsi,
že krajem chodí patroly a nemůžou ves minout. Byla válka, a kdy
vlastně nebyla válka. Muži se uradili, že uprchlý zajatec musí
pryč, dokud je jako živý tvor příčinou strachu o život. Takže vzali
kladiva, palice, provazy. I krve se bálio Vzali též rychlý ostrý
nůž a provazem mínili odtáhnout k řeceo Šli na seník, ale viděla
je. Znala své muže ve vsio Vždycky se nakonec polekali vlastní od
vány. Jako i nyní. Byli tři a ona sama. Ona sama a dvě zajatcovy
živé a myslící oči. Tři myšky o půstu proti třemhnažraným chlapům.
Chytila první ránu mířenou na tu oběi polekané mužské odvahy. Chy

tila druhou a dál se drželi v náručí. Možná že se tak někdy drželi
už dřív. Hlad je mnoha druhů a možná že půst nebyl tak nevinný a
nepřetržitý. Ale uprchlý zajatec asi páchl, ven k pumpě nesměl,
takže sriad ----- ai tak či tak, svírala ho v rukou až do třetí rány
velmi pevně. Zkusil ji chránit a několika čtvrtými ranami z troji
ce zdatných paži zanikli oba. Ale věci ovšem snadno vypadají velké,
když se děje tolik nízkostí a pro důstojnost života je nezbytné
dát se zabito Dokud je to tak, v nás všech je stopa provinilosti
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před plášti, ornáty a fraky tak pozoruhodně čistými a zdobenými,
že se vždycky aspoň na chvíli zdají znamenat vznešenost. I Johan
ka z Arku měla tu stopu strachuo Byla statečná, krásná a zabijelao
Co měla dělat, když do ní pánbOh vtělil ctižádost a když se veli
kost a sláva v jejích časech kupovala zabíjenímo Ale co ta sestřič
ka, hora, která se hrubým, hlučným, zvukově bezcitným hlasem vrha
la na nemocného, který si myslel, že dohrál, a jen sténal, at ho

dobijou, ale ona na něj řvala od pěti ráno v zápachu karbolu upro
střed pohoršených, nabručených, spílajících pacientO, kteří ji o
křikovali: jste nelidská! Kdežto ona pokračovala: vstaň, chlape, a
marš, raz dva, raz dva! To se ví, že se nedala vidět, jak brečí,
ale v koutku brečela. A když zase k němu přišla, řvala na něj zno
vu a-znovu, až opravdu zkusil chodit» A když odcházel, zdravý a
chodící, ani jí ruku nepodalo Co měla dělat, když poznala, že ten
nemocný má nechápavou, uzavřenou, podléhavou povahu jako mnoho z
těch ostatních pohoršencU: jde, kam ho žene hUl či táhne pustá vů
le přežít ty ostatnío Něžnou rukou si nejvýš dá vstřiknout morfi
um, nebo do ní skučí. A tak to nepohnutě snesla. Jde-li o život,
jde o život. Ale nikdy to není tak úplně prostéo Jiná z mých milo
vaných sestři, na sále tak nápomocných, doma v privátu jednoho mu
že okradla a poslala k čertu, za dcerou mezi afatiky nebyla deset
let, vlastní matce nedala halíř, hlady mučila i kočku, a když jed
nou k stáru přišla na návštěvu k dalekému příbuzenstvu v parádním
klobouku, sedla si s tím monstrem zády ke kleci s kanárem a byl
to klobouk tak stBŠný, že se kanár vyděsil a zabil o dráty klece.
Zabíjíme, kudy chodímeo Nejsme v tom o nic slabší než muži. Jen
je možné, že víc zveme k životu a k jeho rozmnožení, kdekoli jde
me, ležíme, objímámeo Námi se přece jen nakonec prochází k životu,
pánové muži, i když váš počáteční prOchod někdy je poměrně zajíma
vý. Dalo by se to uznat. Pěkné pocity. Jenže i minimální intelek
tuálové mezi vámi jsou stiženi temně dávným předsudkem. Tím, že
nás milujete, laskavě, klasicky a shovívavě nás povznášíte m obec
né ženské úloze velce obětovat svou malost mužské žízni po veliko
sti. Zřídka jste ochotni či vObec vnitřně vyzbrojeni si všimnout,
ža nikoli každá z nás chce nebo umí umřít na slámě a na oprátce
pro některého Fausta, na hranici vinou vlasti a víry v boha, v pod
světí, aby regionálnímu či po zásluze světovému Orfeovi šly zpěvy
lépe od ruky. Jednotlivě jsme možná ještě míň než malé, možná vět
ší, než kdo může uznaf;protože nemá čím to rozpoznat° Kdo ví. Ale
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dokud nás berete generálně, admirálové, a dokud nás zákonem poptáv
ky, který dosud vládne, bez rozmyslu nutíte, at jsme rok co rok ji
nak, ale vždycky všechny stejně generální, jeden rok milióny povede-

ných-nepovedených brigitek, druhý rok sofií, třetí rok vášnivých
istek té či oné odrddy, čtvrtý rok alkoholčiček, pátý rok, možná,
kdo se ve vás vyzná, sivých holubiček, zvrhlíci, jsme jen pěkný
zbrázděný oceán. Neseme vás a vy nevíte, kdo všechno vás to nese.
O věcech už víte, že jsou z atomů a atomy z protonů, elektronů,
neutronů, ale "ženy" prý, "z vás by šla složit duha". A ozve se
potlesk na počest této myšlenky, tak vhodné pro vás, protože duha
nekouše, nemá radši sekanou než hovězí filé, nemiluje spíš přítmí
než úplnou tmu, tmu spíš než přítmí, nespí raději sama než ve
dvou, ve dvou než sama, nebolívá ji hlava víc než vás, nemá minu
lost, nestará se o budoucnost, netouží, nečte, nehádá se, nemůže
milovat jiné, protože vůbec nemiluje, nemůže zabít a mít k tomu
svůj strašný, ale důvodný důvod, nemůže rodit ani pak ztrácet
schopnost rodit a pokaždé se vám měnit před očima, nemůže být
snob, kterého byste namáhavě museli krákat za uši, studeně sprcho
vat nebo jít od něho, nestárne, nekřičí ze sna, nežárlí, nemyslí,
necítí, není. Je přesnou krásnou Anybody's naší nové mytologie --
asi tak nové jako das Ewig-Weiblicheo Rozkošná věc, nesmírně roz
košná, pletoucí u poprav, nenávistná k černochům, Židům, gójům,
Číňanům, příručím, spisovatelůmp generálOJn, podle toho, kdo se jí
natrefí, o koho klopýtne, když se slepě hrne životem rozmnožovat
život a ten či onen z nich vypadá, jen vypadá pod zavřenými víčky
věčně opakovaného rodícího automatu jako škodnáo Jen vypadá, ale
to té věci stačí, když jste z ní udělali věc, nádherný, zdatný
kybernetický automat před všemi kybernetickými automaty, kam vklá
dáte informaci o své individmlizované mužné síle, která vás tak
jako tak beznadějně a generálně sjednocuje, a těšíte se pak či dě
síte, nebo obojí, že něco vzejde a co to vzejde. Pokud si šiastně
můžete mnout ruce, že nejste právě ten natrefený černoch, Žid,

pihovatý příručí, Berber, spisovatel, generál, ta věc vás nese,
povznáší a stejně často duševně zabíjí» nejste-li ovšem nemožný,
vymyšlený, nadživotní Faust, kterého "táhne vzhůru" a činí úfastníkem kůrů světských i andělakýcho Nejste-li, pozor, skutečně za
bíjí. Jen to zkuste» vy menší, drobní, malí, obyčejní, jak vás
život udělal a Goethe nedokázal opravit ----- zkuste na jeden konec
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provazu přivázat univerzální Markétku v devátém měsíci, přehodit
provaz přes kladku, vytáhnout Markétku blíž k jejímu malému,
skromnému, lidovému nebi, přivázat si pak na krk druhý koneco Nád
herně vás univerzální Ewiga vynese vzhůruo Někde uprostřed se s ní
potkáte, někde tam, kde tomu říkávali očistec, povýšeně či zahan
beně se od ní odvrátíte, že klesá dolů, kde tomu říkávali peklo,
kdežto vy se slavně ----- máte dojem ----- sunete vzhůru ke svému po
divuhodně plánovanému a promyšlenému nebi mužské velikosti a slá
vy. Ale tak jako tak už brzy cestou bude po vás, bude po vás, bude
po vás. Zaniknete v mužné pomnožnosti, aspoň většinou. Protože

každý přece jen není Faust, Quijote, Don Juan, Julien Sorel, není
čten, mozky a rukama jiných den co den někde křísen, rozbírán,
slaven, pomlouván, citován, vzýván, brán jako sám bůh do ochrany
nebo zatracováno Ale Markétek ---- třebaže co chvíli i některá dal
ší žuchne o zem a taky je po ní ---- Markétek je a bude pořád ne
smírně mnoho, vám na vztek, samopřivození generalizující slepci,
úspěchem, prestyží, slávou, vůlí k moci zahubení, jako určité je
dinečné směsi povah, temperamentů, gest, podob, chůzí mrtví. Kdež
to ještě víc vám na vztek každá z nespočtu Markétek je a bude sama
v sobě jiná, i když vy pro to nemáte oči. Jedna je vždycky znovu
"tak mladá a tak pravdivá", že ji otec právě tak vždycky znovu
nesnese a pošle do blázince, protože "pravdomluvným ještě nebyla
vyhlášena amnestie"o Jiná je "tak lehká" se svým milencem, že by
ji "neslo babí léto"o Jedné říkají flundra. Prý na sebe nedbá,
protože ten plášt z velbloudí srsti, co dostala od toho, který
zase už obdarovává jinou, pro něj tak jako tak stejnou --- prestyž
je v počtu! ---- dala bratrovi, trochu zanedbanému tintítku, aby si
z té ostudy dal ušít bundu na. svcu -'?ěstěpadesátku a konečně vypa
dal k něčemu, takže se mu snad přece jen posadí vzadu na dvojsedlo ta čtvrtá. Mezek, neprůstřelná, jde a mužské oči kolem žasnou,
ale ona, pokul se kdy na některého podívala, tak jen proto, aby
hned pak zvedla bradu a on viděl, že ona je jen jedna jednou pro
jednoho. Snad. Kdo může dopředu co vědět. To jen muži, když vidí
ty, co nejsou jejich typ. Hlavně že oni skoro vesměs o sobě vědí,
že jsou nejlepší tip, at pro večer a noc či pro život. Nevadío Do

mýšlivost nemusí hned a ve všech zahubit zrak a myšlenio Takže jsou
vyhlídky, že je napadne procvičit zrak a mozek dřív, než zaujmou
generální postojo Prosím, a{ každé třetí či čtvrté říkají ta blondýnao Na tom se nedá mnoho změnito Ale at to tam neskončío Je třeU
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ba naslouchat, dívat se, snad i litovat, že není jiná, ale aspoň
zárodečně se těšit z toho, že je nějakáo I kdyby to nakonec mělo
dospět k tomu, že je přece jen trochu omezená nebo vychytralá ne
bo zbavená veškeré morálky, jak se to rčení u jedné odrůdy mužské
ho panstva nyní ujímá. A co? Nedá se pokračovat v účastně pozor
ném zájmu až do nejzazších osudů a povah? Vy jste snad všichni
tak zdařilí? Může být přitrouble milá, ale poslouchejte hlas. Je
jihy a slova v něm znamenají něco jiného než v miiiónech jinýcho

Oči jí možná mžourají za dvojím akváriem tlustých skel, má dio
ptrií víc než korun v kabelce po tetě Kláře, ale možná že se vám
jemně a útlocitně posmívají: ani by sis nezasloužil, co všechno
pro tebe mám. Moře věcí docela jiných, než je to povšechné moře,
l
které vámi zmítá, když rozum, obdiv, smysly, svět tisíců velmi
rozmanitých věcí, tvarů, barev, odlesků, svět nestvůrné, chaotic
ké, ale slibné, znovu a pořád slibné skutečnosti pustíte k vodě
a vedete se pod paží do postele ---- ne s ní, kdepak s nío Zmizela
vám, když jste rozum a jednotlivosti pustili k vodě. Vedete se
tam sami se sebou, byrokrati mužství. Už jste se za té chůze zná
sobili do pánů světa, ale musíte to mít fyzicky potvrzenoo A ona
si vás-koutky očí proh1íží, potají se usmívá, ví, že možná jste
to výjimečně a nezaměnitelně vy, ten pihovatý pan magistr. Tro
chu plešatí, Mastroiani to není, ale je nějaký. Kucká se, místo
aby se smál, ale myslí to doopravdy, i když to zní jako souchotiná
řův po^efní den před uložením v nemocnicio Raduje se, když mně
v biografu vyhrknou slzy aspoň o půl vteřiny dřív než jemu. Neří

ká to, ale raduje se, protože si myslí, že není dobře nebýt na
vrch cynik. V biografu zvlášt, když to nějaký chytřejší ne; on
políčil na něj na plátnoo Ale teO, jak tu jdeme ke mně, je na něj
pohled, na cynika. Od všeho si člověk musí zachovat odstup, ne
dávno říkal. A co kdybych si já teO zachovala odstup. To by bylo,
když si to tea jde orazítkovato Ale on ovšem říkal člověk a tím
myslel sebe mezi muži v množném čísle. I když mě snad dokonce
chvílemi vnímá jako jednotlivého člověka. Onehdy mi řekl: víš,
že ty jsi vlastně ---- Včas se ovšem zarazil, ale trochu už vím,
jak srovnávat a rozpoznávat jeho odstíny hlasu, výrazu, užitých
elov, takže se přede mnou neschováo A v té chvíli nemyslel doce
la jistě nic zlého. Člověk, i když při svém ženském rodu není

tak úplně člověk, musí mít trpělivost s tím malým, pihovatým,
plešatícím živlem, když rozum, oči, odstup poslal k vodě a jde
u
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se násobit. Vezmeme ho do ochrany, že, můj podíle na věčné věcno
sti. Dovolíme mu maličko umřít, aby se mohl zase narodit, s rozu
mem, s magistrovskými výklady, s hrdostí na své pěkné, čisté, vů
bec nepihovaté ruce, ostatně jemné a milé i v okamžicích, kdy z
něho hledí a hrozí jen živelo Oslavíme tak malé "vítězství v pro
hře", má věčná věcnostio Nezapírám, asi či možná taky propadneme
živlu« To není umění, jak je v módě říkat. To je osud plynoucí

z povahy a temperamentu. Ale není osud omluvitelný jakoukoli po
vahou či temperamentem clonit si oči i rozum a nevidět, že není
žádná univerzální Markétka. S tím by se něco mělo dělat, protože
se s tím něco dělat dáo Snad by se mělo stávkovat, aby se jim vy
hnalo z hlavy to pomnožné chápání, které nás ve zlých letech vyhá
ní z našich vlastních jednotlivých existencí hromadně plést punčo
chy u poprav, volat slávu sla^vným, udávat, dávit, dávit se, a když
už jsme nebyly nalezeny v životě, zkoušet to a možná se nalézt v
tom, čemu se říkávalo hrdinská emrto Ale život může dát smysl smr
ti, kdežto smrt nedokáže dát smysl živctuo To jsou jen ěeči zaži
va mrtvých, tedy nemyslícícho Takže stávkovat --- ale, jak se tak
ohlížím, individuálně i hromadně to tady už bylo a mnoho to nepo
mohlo. I různých stupňů hrdosti se vyzkoušelo dost. Dokonce i vá
lek, vzpour, rozvodů zčistajasna --- a on vypadal, že chce před
vést, jak jím otřásla ta hrozící ztráta --- místo aby přiznal, že
už má svou jinou unimarkétku, takže jaká ztráta krom ohrožení spo
lečenské pévěsti a ješitnosti --- ale především předváděl svou
dotčenou důstojnost, generalizující generálo Asi musel, aby se ne
zbavil důležitosti aspoň sám před sebouo Takže co nám vůči nim

zbývá? Být moře i kapky uvnitř moře. Kdesi to kterýsi autor zjev
ně pochopil, protože napsal knihu "Život s ženami a jak ho pře

žít". To se rozumí, když je nás takové moře, celé pořád stejné, a
tolik kapek v něm, každá jináo Kde asi je ten můj syn, co říkal:
všichni za to můžeme, všichni, všichni! Je zlé, že jsem mu jedna
já na to řekla: Ty můj dobráčku, však on tě život naučí. Pohladi
la bych ho, to ano, ale zlehka, jakoby žertem, aby nemyslel, že
je to soucit. Spiš úcta. Taky radost, že je --- i když mu zvlášť
dobře asi není, pokud ho život opravdu nenaučil. Dohrám, že ho ne
naučil. A že si bere k srdci i k rozumu svůj díl toho, za co mů
že. Za co můžeme my s nimo
1962
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Vzniklo v uvedeném roce jako součást dramatursické
mixáže textů, jak byla sestavena a napsána pro di
vadlo Na zábradlí a jak ji tehdy jistá část drama
turgických myslí té scény přijala jaksi spíš dlouho
době do plánuo Šéf činohry a předpokládaný režisér
mixáže říkal: Jen co najdu, v jakém prostoru na je
višti to má být, bude se to hráto Prostor se do zá
niku tehdejší sestavy řečeného divadla nenašel. Bylo
jen potěšením, že právě monolog zde uvedený a v cel
ku mixáže předzaamenaný ONA, přečetla na interní
plánovací schůzce divadla Na zábradlí jedna z jeho
herečeko Sama mixáž, snad pracovně pojmenovaná Mezi
zemí a nebem, byla založena především na Brechtových
Hovorech na útěku a na Exupéryho Válečném pilotovio
Uprostřed byl svět obyčejnějších lidí doplnovaný
texty z Hemingwayových dávných povídek i z jiných
prozaiků a básníků. Patřil tam i můj text, později
opatřený titulem O divadle trvale soudobém a roku
1965 snad až proklamativně otištěný jako "úvodník"
v měsíčníku Divadlo. ONA (či v poznámkách též Všežena) mluvila ke konci toho zvláštního útvaru1 v
němž pokud možno ironicky a humorně, ale i epicky,
lyricky a snad též divadelně šlo o spor mezi nadějno
stí a beznadějností lidského světa. Naděje je v tom,
že jsou tu smělí i bystře myslící lidé. Beznaděje
v tom, že kolem nich a po částečkách i v nich jsou
živelné, skoro nezvládnutelné síly a mocnosti. Ze
strany ženské části lidí to vypadá tak, že na ní si
muži nadějní i beznadějní ověřují plnost svých muž
ností. Zkusil jsem, zčásti asi 1 na protest proti
jistým přebytkům mužnosti v Brechtovi, v Exupérym a
ovšem i v Heminewayovi, proargumentovat tu otázku.
To je ONAo Naposled jsem celý text té mixáže viděl
zalepený ve velké obálce na chodbě smíchovského čin
žáku snad koncem roku 1969. Či dřív? Či později? Po
radí mi, kdo blíž znal asi pětatřicetiletého diva
delníka příjmením Trávníček, zkoušejícího tehdy o
živit útvar malého divadla v Redutě. Doslouživší
šéf činohry Na zábradlí mi tehdy tu zalepenou obál
ku dal a doporučil zkusit spolupráci s Trávníčkem.
Nebyl domao Namáhavě jsem těch asi 120 stran zasu
nul do schránky s jeho jménem. Byly jiné práce a
starosti. Sám adresát asi nebyl zasunutým textem nad
šen, zlákán či ani vybídnut ke sděleni, že obdržel
a nechce. Pro mne ta věc bez Zábradlí tak jako tak
už neexistovala. Zjevně ani pro kohokoli dalšího
včetně adresáta Trávníčka. O tom, aniž jsem se s n'1n
kdy seznámil, mi kdosi zanedlouho po zasunutí zá
silky do jeho schránky sdělil, že spáchal sebevraž
du. Prý nebyla palachovského ani jinak proklamativního rázuo Ale nic bližšího nevím. Jen tolik» že to
zcela jistě byl další z nesčíslných příběhů a sporů
Mezi zemí a nebemo Snad at žije aspon ONA, když už
se tajuplně dochovala jako jediný pozůstatek toho

Jg
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celku. Původce neví, čí je to opiso Papír je zažlout
lý, na dvou místech chybí věty Či řádky, překlepů
je nad můj průměr. Možná že i tím pozůstalým opisem
ONA pochází ze Zábradlí v jeho nejlepších středních
letech, tea už dávnýcho
Únor 1986

z.u

František Pavlíček
Léto, léto, léto…

Ien den přišel tak jao. všechey jiné.
Keptejte ee, proč jsem tedy nad něj a dokonce s dvojí

repetici nadepsal titul poetické komedie Fráni Šrtimka. Jhradil

bych se, Že jsem v nadpisu užil citátu

5

prózy nikoho ctihodněj-

ší.ho než byl John Gůsworthy v překladu nikoho prostopášnějáího
než je Zóeněk Urbánek. Ale nechme titul titu.lem. a postrčme kára

dopředu.

Ten p^mltný den, o kterém bude teč, se ne svém. začátku
opravdu v ničem nelišil ode věech předchózejících nevýjimečných.

:.:;nad i mohl pro nás z-Ostet docele obyčejnou, všedni částkou

začínajícího láte, nebtt nenadálého nápadu paní Havróánkové, že
si pred polednem odskoč! do nejbližšího lesa zvizitýrcvat, jestli
už konečně nezačii11ají rOst houby. Z jejího stanoviska nejbližším

btiboplodným hájem byly Dubircy, i vydala se tim směrem. A cestou
ta velmi počestná paní ve střelních leteclj zažila podívanou,

která jí hluboce otřásla. Možná jí ani tolik nerozrušil samotcy

děj,,který jí bylo spatřit, jako spiš okolnost, že se odehrával

v pravé poledne- jenom pár kroků od lnekventovnně lesní cesty,
na místě, kam bylo vidět ze všech svl\tcvých etra."l. Na mechu
tem s?očíval muž a na něm obkroč.mo trtlnila žena. Oba mladí

a podle rčení starších roěníkd nazí jako lipe.

"Museli o mně vědět, když jsem aema viděla úplně všecko
do detailu. Ale myslíte, že přeste.111" Ta netečnost k její

žinantní ptítomnoeti ji poboutila nejvíc, ale já aí nejsem
jistý, jestli se aspoň v tomto bodě- nepřehlédla. Netečnost
tech dvou neoděných nórlivců vůbec némusela být cynické flegms,
30
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přijatelnější je vysvětleni, že se tak zabrali do svého
náruživéiio díla, až ctlý okolní svět se jim proměnil v dvoj
rozměrnou papírovou kulisu, která nestojí za ohlédnutí. Nicméně

hluboká rozhořčení inepirovalo už způsobnou a jind až úzkostlivě

diskrétní paní hevr^nkovou k nezadriitelné sdílnosti. vo večera
věděla o prostopášném skutku naši nové, mladé a prý neobyčejně
atraktivní pan.i poštmistrové eel.á obec i s přifařenými osadami,
vískami a majery.

jejím milostném komcni, obkročeném ne mechu

v Dubinách, byl rozpoznán pracovník kontrolního útvaru okresní

správy spojů.

Den poté viděly v polední pauze pcštímistrovou dvě školačky

u. odlehlého rybnika. Protofe nikde kolem nabyla živá du!le,
užívali si mladá paní a její pertner polední lázně ani! ztráceli

čas iiavlékánim či svlékáním plavek. Třetího dne byli spe.třeni
e slyšeni při okraji horkem praskajícího kukuřičného lánu

a krátce potom se uchýlili do chládku v houští u ?otoka. Uf bylo
všem zřejmé, že okresní kontrolor si ne naši poštu zttsedl e paní

vedoucí mu to oplácela s homorymickou dvojasmyslnosti• Pozoruhodná
však byla skutečnost, že neustálá přítomnost kontroln1ho
orgánu nevedl& ke zvýšeni kvality mistr.ího poštovnictví. Právě

naopak je poznamenala číra dál větším úbytkem spolanlivosti
vlivem od;,cvěo.né činitelky, takže realizace poslání s;ojO

v naáí obci, jak je byly stanovily ptlsluěné stranické a vládní

dokumenty, dostala jaksepatří ns trak. Nám externistčn se věci
jevily tak, že mnohem víc než plnění pracovních povinností
zaujala paní poštcistrovou mimosluŽeCní činnost o polední
přeetávce, kterou se jí mimochodem za jediný týden podařilo

prodloužit ne. trojná$obek původní délky. Při bilanci inkasa
3?
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se řízla o celou tisícovku, telegrary komolila do surrealis

tických. aforismO, nezřízené milostné rozpoložení v^’tlečilo

z její mladé mysli starost o rekomanda, v esendě místní pošty
byl zanedlouho podle vyjádření zdušeného sterého poštáke
Sakáče bordel jako v t^aku.
.Ale prozatím. si nikdo z účastníkl poštovního provozu

nestěžoval. Všichíů jako očarovaní sledovali horoucí neú.ne.vnost
mladé pani, která nám před očima pruóce rozkvetle jako pivoiite

před svátkem I:ožíbo těla. Její temperament, v našem zeměpisnér

pásmu v!d^^ jen vzácně, mol v 8obě cosi nakafliváho. V okolí
poštovní.ho \lf-adu začala stcupe.1. tělesná temperamenture a jakási

zvláětn! epidemie se od toho ohniska šířila v soustřeákých
kruzích. Mezi mužskými nápadně stoupl zájem o tikety na sportku

a podobná tíakovir.y, u přepážky, jLidy většinou osiřelé, skoro
bez přestání šoupaly podrážky mstnich sexadeptfl oó třinácti

nahoru. Včetně dědkt z Domova dúchodct, vysedávajících pted
hospodou přímo proti poště. Es i já jsem se jednou přistihl,

jak místo do fronty na ěerstvé pečivo zahýbám na poštu koupit
si korespondenční lístek. /Dodnes mi leží v ěuplíku nepoužitý./
A co jsem vlastně uviděl za poštovní přepážkou? mlEto

osO.bky, na povrchní podívání ptedtím dost nenápadné, měl jsém
před očima krásně udělanou kočku tak okolo sedmadvaceti.

Stihlou, ale ne hubenou. Oblou, ne však kulatou. VObec mi
bylo na první, vlastně na dr^uhý pohled zjevné, že maso ne té
laóně souměrné kcstfe je tuhé^ ale ne cehovité, svalneté
a přitom nešlachovit,, linie lýtek vypovídala o dobrim
tréninku a stvrzovale odvěkou pravdu. fe když se noha k noze
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vine, tak ae dílo podaf!. Vlak taky ta l$tka se na celá 1,to
viditelně sapsala do vlastivědy bojkovakýcb luhd a hájů.
Aby si ty kráan, dlouh4 nohy o polednách odpoč^aly le!ela
na poštovn! váze :r.ezi okny hunatá deke celámu evětu na odiv.

Zírali jsme na ni očarovaní náhle mimoděčnou vzpomínkou ne

své ater4 veee14 neděle za hladýeh let, možná dost, že ona
provokativní et^rakatina tam byla instalována právě proto.
Ta uiadá pení jménem Dáěa totil moc dobfe věděla, proč je
najednou v její df-adovnl taková t'rekvence. Na našše ml.sné oču-

mován! odpov!dlla oběaa takovým ^^uěem pfivfe.nlch ledfeh oě:!,
!e i byvěm mu!Om při nim zatrnulo v nejnilěí třetině pátefe.

Ul jsme v tom lítali všichni - bez rozdílu pohlaví.

vvaadeve-

deaátilet$ dldek Doleial s Dom.ova důchodců prý povalil v parku

na tnáv^im pečovatelů a přiěla ei snad na av,. Chlapi zkrátka
práskali .touaam.a, jejich tch$nl nenápadně patrolovaly na 4ohle4

od mř!!oví poštovních oken, toliko menželky navenek zachovávaly
vratkou zdržealivost. V nitru jim zato kypěla záěÍ, fivená

■ *

beui.ocí. A nebylo divu. Kdekterý mu!ský si mohl kdykoli za
hníšnou zanáškou odskočit z jézadácká dílny. odstavit nenápedni

traktor za hfbitovem nebo •• dokonce na místo sváho aelbáni
dopravit trabantem, avšak ženy? Byly uvázány u pultO .místních

alu!eb, pfikov^dy ke ■por^^m a nočníkdm. • atarobinci nebo
doma u dlcek, slepic a kralikd.

Vesnic:!, rozpálenou červencovým úpalem a necudntmi
pf-edatavami, &ačinal lomcovat j^alc$a1 te^dy al cali^alovatt
cht:!ě. Že nám dopisy od pfibuzenatva a pohlednice s dovolen4

od zn^ám$cb pficházely o'baaa al^ mlaíěn:!m zpoldinim, to ul
nikoho nevyvádllo z mír,’. Obyvatelstvo ae m.!ato nich pídilo
33
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po nových a nových topografických souřadnicích, ne nichž se
odehrávaly další kapitoly našeho poštáckého .De€a:neronu. Ale
přece jen se objevilo coai nového ve společenském soužiti

naší obecní poapolitosti. rJenželaké dvojice /spíše stf<edniho

věku/ se začaly objevovat na lesních cestách a v romantických
zákoutích mnohem častěji než dřív. Předtim je bývalo vidět
jednou za dlo^uhý čas nejspíš v neděli odpoledne a kilometr

do dálky na nich bylo znát, že toto povinné korzo podnikej!

se stejnou chutí jeko den předtim dobrovolnou brigádu. Nyní
však paničky se ploužily kročeji toužebně vláčnými, s vlňáky

přes rameno neúchylně mířily k paloučkům, díky paní Dášence

vykřičeným jako vojenské hanbince z amerických válečných filmů.
Muži táhli kus za nimi spíě roztěkaní než roztokaní a v jejich

zraku byla dychtivoat až mořeplavecká. •'ohledali vsak na
obzoru vytoWenou zemi, čekali spíě, nezahládnou-li někde
uprostřed žitného lánu štíhlé nohy jako z bronzu vydupávat

do zprahlé země rockový liit pánových kopýtek, připominajicí
bouchání pcštovní.ho rozítka do obálek, složenek a ostatního
sortimentu.

A pak všecko to vzrušení skončilo úplně náhle s jenom

docela drobnou peripetií. Jednou odpoledne se před eamoobeluhou
dala slyšet pan! Kynclová, že ted už přestává sranda a začíná
náboženství. Hříšnou poi^^strovou prý měl kdosi vidět už
brzoučko ráno přímo na lesní komunikaci do Zbofen, horp.

Zaposlouchávám se do vášnivébo ěepotu dvcu babek za mými zády.
Kynclcvá ae dotazuje sousedky Krákorová, jesUi na to měla
někdy myšlenku už o půl sedmé ráno. Ale protože mluvě! sama
oka.mžitě cítí malou pro.kaznost takového argunentu, pokračuje

s realistickou drobno^eaebností. Předstevte si,, rozvalila
1
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se sa svítání do omokli trávy v takové ziml /t^ v!te, po avat4

Anrufěl/, všude kalu!e a ta mrcba na aobl nemlla ani utirkul

Ale vrcholem viebo je partner k těmto ranním milostným hrám.
Neboi nezOstsl.a u svého okresn!ho formáta, ale dováděla si
tam ee atanýrn mládencem z bájenlcy, propíchnutým to pijanem
a smilníkeml

Vzápětí ee ukazu;;, že rozklad rozpoutané referentky
v některých boOech není zcele přesný /ve etylu rádia Jerevan/.
Eabičke Krákorová aouhlesi, le ke zmíněnútu d0věrn4mu jednáni

opravdu dollo, ale na úplně jinfm místě a ne rWo nýbrl
v podvečer. Dragounem epanilé jíz(ly pak nebyl vfpomocný hajey,

nýbrž prňvodčí lokálky, navracejíc! ee domů z t^urnusu. Ale
pfedevším tu v hlavní roli nevyatoupila rujná polto^vn1 '1.f-ednice,

nýbr! na!e míatníano prcaím/bojkovaká, do t4 chvíle naprosto
bez,!honná paní okolo ětjřicítky, na pohled apiA^ .mdlá nel
výbojná. Toho ajznboňáka nepi'-epedla, byla naopak objektem

intimního pojednán!. Činila se věak znamenfcti, jako by ae na
ni sesypal celý roj ěpanělslcych mušek. Na tomto místl se p^i

Krákorová odmlěela, eouaedka z I. ní dá1 nedokásala vypáčit víc
ne! pár ^mlhavých narálek.

Z faktň, kterd mám k dispozici, vybudoval jsem ai svou

vlastní teorii, kterou nikomu nevnucuju., Vychů! mi to na pani
Havránkovou. Ale at ul protagonistkou závireěnébo repertoárov4ho

č!ela y cyklu našich letních aatyraných komedi! byla Petra li
Pavla, nulla by být hnána uliěkou hanbyt neboi jednala bez

vOle a ani záměr se j:! nedá dokázat. Stala se oeudovou obltt
dusnám do chorobnosti vybičovené atmosf4ry. Já ai nryalU, !e
paní lievránkov4 •• vymstila zdivočelá imaginace -kiter, povolil
3_r
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uzdu ne vlaetn! oči spetŕený obraz ze fivote, o ktErám tyla

feč v ;rvní3 odetevci tohoto ?rázdninového leporele. Slova

jsou jen elova, názorný příklad je zato přímým návodem
k jednání e člověk je bytost s úžasně silným imitačním

talentem. í/ložná dokonce pude:n..
paní Dáša z pošty neměla tou dobou ani pomyšlení na
rozpustilosti. Anonymní felobnické pee.n! manželovi, vandrujícímu
Slovenskem po montážích, vyvolalo v rodině tetězovou reakci.

Jeětě bolestnějši ranou bylo pro ni zjištění, že její zbožňovaný

milovník po celé ohnivé léto a hned začerstva ve svém úfadě
spolupracovnicim dával k lepšímu veškeré intimity, včetně
výroků, návyků e požadavkó všestranně kontrolované favoritky.

V polovině září nám zmizele z očí přelofene neznámo kam.
A tak milostná příhoda, jejif eruptivní začátek
roznítil po celém Bojkově mocnou vlnu emocí, skončila skoro

nepozorovaně a do ztracena. Delší svědectví o poraíjivosti

svttskeho bouření a tt lesn6 náruZivostmý Uvedomili J sem s. to

s tesklivosti, když mi pošták Sokáč koncem září přinesl část
má červencové korespondence, která vilné Dášence nejspiš

kamsi zapadla za času její dnes už legendární rozmilovanoeti.
iJ;ám ho livě před očime, jak vypadal před pětadvaceti lety. Ach,

to byl sekáč, to byl slavný milovník! Jek ten by byl tenkrát
roztočil svou vitáln! nadtízenou, kam na něho s oui'edou

z okresul Ted je mu sotva pětapadesát, ale ani ženy méně
vyhraněné než paní Dáša ho neberou v potaz jako mužskáho

fkouce, že jel jím jenom díky poštácká brigadýrce. Sic transit
gloria mundi. Na mou letmou zmínku c dramaturgické nedotafenoeti
finále bojkovské letní selanky měl starý pošták po ruce odpověá
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pr^agmatika. Kdyby milovníci byli vzali zavděk koutkem ze

neaobytnou pokladnou, mohli ai ulívat dodnes, nikdo by nic

nevěděl. ^rotí této interiárové koncepci atoji názor máho
kamaráda, podotýkám, £• už taky žádného mlaCocha, o pfednoetecb

-__ -—
milostn4 vzájemnosti pod !ir$m nebem. !akov4 obcován:! podle
jebo zkušenosti má v sobě cosi nenahraditelní drildiváho

a koiaelnáho. Na jedná straně ostražitest nabádá ělověka ke
kvaltu, na druhó ho strach zpomaluje a brzd!. Výsledná alaet
je tia jaksi vrstevnatljií, hustá a hutná, iádný piškot, &píl

turecky Jlled. Neříkám na to ano ani ne. Ale nejsem ai jistý,
jeatli bych přece jenom nedal pfednoat tvrdámu leč bezpečnámu

lo!i za poětovní káěou před dchv&tnou kuliaou exteriéru.
Typická báůivoat ebstarožn!bo člověka. 6, jak je tesknf

býti veteránem - obmlĎuju ai Vladislava Vaněurn.
A aouaaani a tim mni, vspo^dnajícímu •na hedvábn4 list!
těch jar z d^an, jako zimní Nle rozkv^á pfed oěima něžná
retrospektiva. Kdyai dávno, za lepších časů, když jsem byl mlád
a Askalóna bfvala nejnezč! osadou, kterou jmem /z doslechu/ znal,

mámil jsem jako leaácky praktikant hubiaku na jistá mlad4 p^tf
rovnou na rozcestí za naší vesnic:! na panak4 silnici. Ona !e

prý nedá, popojížděla přede mnou potád dál a dál a kočárkem,
ve kterém dř^ímal mal$ j^dnoroček. Já v!dycky dva kroky dopředu,

ona dva krů^^ spátq, ul jsem

di drlel kolem paau, pochodoval.i

jsme po silnici aem a tam jako bychom se uaili tancovat •him,v
naěich str/ikd. Pak ae nánlt přihnala předjarn:! sněhová přeháňka,

p^^ ^Marie na chvili rezignovala na účinnou aebecbrana, dovolila,
abych ji ogoukával v!Čka, na která ae lepily velikának, vloělq.

Aby •• mi jeji drobky obličejík neztratil pod sněhem, rozt^Q
jsem j! za zády jej! de§t.:iík, rázem jam& se octli v kouzelndm

jr
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eávétfi, pro tu chvilku jsme zapomnlli ne svět i kočárek,
a! Mafenka najednou zděěeně zaječela ukazujíct vyjeveně na

těžká bagančata

kousek od okraje jejího skloněného deětníku.

Stál tam náš lukovský listonoš. Tenkrát ae ještě

1

neř!kalo po§ták a tím méně doručovatel. Vracel ae a prázdnou
koženou kabelou ze sousední dědiny a vlliw.l si kočárku, jak se

pomelu sune do pf!kopu. Tak on to vozítko zastavil a podr!El,
dokud nenastal vho^ý oke.m!lik pro jeho odevzdání kompetentní

chůvč. Netekl ani slovo, zasalutoval a šel« Jak ae vzdaloval,
pfiponúnala ml jeho válcovitá alužebn! čepice př:!zračn4ho
kaprála cizineck4 legie, bloudícího v boufi.

Msrně bych ee pokoušel vysvětlit, jak se mi sem najednou
připletla tahle figurka z patriarchátu. J.;eumím vyprávět

aoustfe^dMnl, ne začát.lc:u zbytečné výklecly o titulu a te! zase
:tináie a nelogickým f'laehbaeke!ll jako v nějakfm televizním
melodrecatu. Ne.padámé, nesouvis! snad opravdu věechno se všim?

Nebo:je snad v poštáctv:! zdroj dosud nepovšimnutá erotománie,

je! tam vyvfela a postupující remirdsac!7 Ale o tom byt ul byl
určiti

nepsal, kdo je vlci znalý. V krásném píaemnictvi

máme

jak te zdá pro takový !ánr celou plejádu tvOrcfl štv^&ných L.rótem..
A enad by ae k pozoruhodnámn jevu mohl časem vyjádřit i náě
atétn!

tajemník pro poštu a telegraf'. Třeba v tel4vizních

Aktualitách.
I
I
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NENAHRADITELNOST SLOVA

Ve hře Hamlet, králevic dánský, II/2., Polonius usiluje vy
zvědět Hamletovo tajemství a oslovi ho, když protagonista vstou
pí na scénu, zahloubán do četby knihy: (Překlad Z. Urbánek.)
Polonius: Co to čtete, princi?
Hamlet:
Slova, slova, slova.
Polonius: 0 co tam jde?
Hamlet:
Mezi kým a kým?
*
Polonius: Myslím v tom, co čtete.
Hamlet:
O pomluvy, pane...
Krátce předtím se potvrdilo Hamletovo podezření, že jeho
otec byl úkladně zavražděn Claudiem, který-'dosedl na dánský trůn
a pojal za manželku ženu mrtvého krále, Hamletovu matku. Za tako
vé situace a z ní vyplývajícího duševního rozpoložení nebyla kni
ha v Hamletově ruce dozajista předmětem zábavy a oddechu, nýbrž
spíše kamufláží pro utajované myšlenkové kombinace nebo pátrání.
Hamlet, pokud vůbec četl, musel nutně vnímat pouze jednotlivá slo
va, postrádající významu, obsahu a souvislostí, slova prázdná.
Spisovatel, který knihu napsal, určitě nezamýšlel taková slo
va psát. Jeho ctižádostí pravděpodobně bylo vytvořit knihu důsaž
nou, strhující a krásnou, tak, jak je to snahou spisovatelů všech,
nebo aspoň těch slušných. Možná, že se mu to i podařilo, jenže

Hamlet v dané chvíli neměl pro takové hodnoty porozumění. Spiso
vatel tím vinen.nebyl, on, za předpokladu, že byl slušný, a v dří
vějších dobách byli takoví povětšině, se snažil napsat nejlepší
slova, jaká dokázal. Kdyby slyšel Hamletův odsudek a neznal roz
hodující okolnosti, mohl si položit otázku: K čemu já to vůbec
dělám? Proč vlastně píšu, když nad tím kdejaký zpovykaný floutek
mávne rukou? Bu& je chyba v něm, protože nic nepochopil, anebo
je'chyba ve mně; a já neumím.

-
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S.....OU, jak známo, obča.3 _pnepadaj í kaž

dého spisovatele, ty slušné tím naléhavěji. Ludvík Vaculík jim

dal průchod ve fejetonu "Slova••o" z února 1936o Začíná takto:
"Jsem s tímto svým psaním^zas na rózpacích: K čemu to je? A k če

mu mně? Nic se jím neřeší, nevidím žádný účinek." A dále: "Vypa
dá to,

že nejspíš mi toto psaní slouží za vjrduvu, pi-oc nedělám

něco užitečnějšího."

Správně, přitaká v jisté chvíli každý poctivý spisovatelo
Proč píšu, když všechno důležité je už dáno? Co se ještě dá na
psat po Bibli, Homérovi, Sofoklovi,

Shakespearovi,

Goethovi, Do-

stojevském a dalších olbřímých autorech? Vždy1S i kdybych dřel
jako kůň, měl štěstí a všechny múzy mi byly nakloněny, vzmohu
se nanejvýš na nějakou marginálii, na nějaké drobty, které jim

ani nestály za pozornost, takže je smetli se stolu, v nejlepším
případě to bude paběrkování. Je sice pravda, že Démokritos z Ab-

dér první postihl zákonitost átomu a pršzdna, stal se jedním; ze
zakladatelů atomistiky,

jejíž dosahy rozvinulo teprve naše sto

letí studiem částic, jenže literatura není fyzika a takové srovnáni.vyznívá nepřiměřeně. A opisovat po těch dřívějších veliká

nech mi nedovoluje autorská čest, i kdyby se nakrásně nabízelo
co k připojeni. Pochyby takového druhu se pravděpodobně nevyhý
bají žádnému umělci, aí už píše, maluje, sochaří nebo komponuje.

A co teprve spisovatel, který upadl do nemilosti mocipánů,
nesmídoma publikovat, byl násilně odstřižen od svých čtenářů,

dostal plot? Podobně jako v Kafkově "Procesu" jakási fémová in

stituce s ním zavedla řízení’ a on si nemůže být jist,

zda kdyko

li a za cokoli nebude pohnán před soud. Byla mu vnucena role oby

vatele ghetta, kde není bez nebezpečí stýkat se émi se stejně po
stiženými kolegy a př-áteli. Pokud vůbec, pak publikuje v zahrani
čí s rizikem tuzemského postihu, vnějškově je d.egradovs.n na úro
veň pašeráka alkoholu za prohibice. A kd.yž takový stav trvá již

čtvrtou pětiletku, únava těžkne, rozpaky sílí a stále častěji vy
vstává otázka, zda má vůbec smysl psát.

Vaculík píše: "Vzdávám se slova, když vidím, jak. většina

z nás spokojena či smířena, cítí se dobře. Ke komu tu mluvit?

Jak mluvit k těm, kdo denně volí okamžitou, osobní výhodu před

životem budoucích lidí?" A o několik řádek dále: "A tak se mi

• •• jeví už patnáct let těžkým a nepohnutelným balv2nem nikoli
vláda,

ale tzv. národ. Ten lid! Ten sportovní c..&v! Náš spotře

bitel, ta masa planých nadávačů, ti výrobcové bez společenského

'-f0

důvtipuo K nim by bylo třeba (jen jakým právem?) použít Slova.

Jenže k nim Še dnešními"svým.i prostředky vůbec nedostaneme a oni
se k nám pro nevědomost i pohodlnost nesnaží o" Ano, k čemu slova?
Nač psát, když to vyznívá jako marnost?
Princ Hamlet ve stejném obrazu, z něhož citováno na začátku,
praví: "Nic' není špatné nebo dobré samo o soběo Všemu dává vlast
nosti téprve naše myšlení." {Překlad Zdeněk Urbánek.) Pokusme se
tedy nahlédnout věc z jiného zorného úhluo
Podle Malého encyklopedického slovníku A - Z (vydala Acade
mia v ro 1972J čteme pod heslem národ: Historicky vzniklé (a pře-

chod_rié) pevné'společenství lidí, vyznačující se společnými histo
osudy, pospolitostí ekoni života, společnou kulturou, shodnými
psychickými rysy a vědomím vlastní existence jakožto národa a po
citem příslušnosti k němu. Národy vznikají v souvislosti s rozvo
jem kapitalismu, zejm. kap. trhu a mají třídně protikladnou podo

bu. V perspektivě komunismu je národ histo přechodnou kateg'orií.
Tento slovník je tendenčně orientovanou, povrchní a mezerovitou'prací. český národ vznikl poněkud dříve než v souvislosti
s rozvojem kapitalismu, ale to je zanedbatelná maličkost, vždyt

přece v perspektivě komunismu je stejně jenom historicky přechod
nou kategorií. A že v charakteristice není uveden společný jazyk
jako prvořadý, nejdůležitější znak, dominující nad druhými? To pa
trně proto, že jazyk je také logicky pojímán jako historicky pře

chodná kategorie v- té inzerované uerspektivě komunismu. Dokonce
Stalin formuloval obsah hesla národ lépe, výstižněji afneposled-

ní řadě i taktičtěji jako: historicky vzniklou stabilní pospoli
tost jazyka, území, hospodářského života a duševního založení,
projevujícího se v pospolitosti kultury. (František Trávníček,

Slovník jazyka českého, Slovanské nakladatelství, Praha 1952. )
Národ a jazyk tvoří neodlučitelnou jednotu, v níž oba členy
jsou jeden bez druhého nemyslitelné. Vítěz, který porobil nějaký

národ a jako takový ho chce absorbovat a likvidovat, aby udržel
dobyté území, se nutně ocitne před skutečností, že kromě menšiny
kolaborantů (a ani zde si nemůže být jist), většina národa vnuce

nou nadvládu'nanejvýš pasivně trpí, ale nikdy ji nepřijme aktiv
ně o Zrněnit způsob myšleni oné většiny se záhy ukáže nemožné, tak
že je třeba trpělivě rozvracet všechny vazby poraženého společen
ství a přizpůsobovat je svým potřebám. Hlavni útok je pak vždy
veden na kulturu a mimořádným tlakem eo ipso na ^bytnost jazyka.
Nejnázornější příklad takové situace se ukazuje v době proti-
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reformační. Příznivé hospodářské poměry a zemědělské výnosy
v ťedhách na počátku 17. století povzbudily příliv Němců ze
I

•

zahraničí jak do Prahy, tak i do oblastí severnícn území. Oba
va z•rostoucího německého vlivu byla tak naléhavá, že se Gene
rální sněm český v r. 1615 usnesl na radikálním jazykovém zá
konu, který politická práva v zemi činil v podstatě závislá
na znalosti češtiny. Byl to počin výmluvný, i když vzhledem
k převládajícím rozporům náboženským nad národnostními nedů
sledně realizovaný. Pobělohorské zrněny přivodily poněmčování
země hlavně^ z katolického jihu, a tak se v r. 1627 stává vedle
češtiny úředním jazykem také němčina. Zvítězivší protireforma
ce postihovala svým odporem proti českému kacířství i český ja
zyk a, národnost. V úředním jednání nabývala převahy němčina,
koncem 17. století se na sněrních hovořilo více německy než čes
ky. ťeská literatura pokoutně živořila, ojedinělé ozvuky při
cházely z exilu ve spisech Pavla Stránského, Pavla Skály ze
Zhoře a Komenského, nejvýznamnější dílo Bohuslava Balbína Obra
na jazyka slovanského, zvláště českého (r. 1672), zůstalo v ru
kopise. V 18. století germanizace pokračovala, pozvolnému odu
míráni národního vědomí přispěla-decimace české šlechty a inte
ligente válkou a emigrací, pokles obyvatelstva z předválečných
dvou miliónů na polovinu, poválečný rozvrat, bída a politické

poměry.
I když Toleranční patent z r. 1781 přinesl částečné uvol
nění v otázce náboženského vyznáni, k6ma českého jazyka trvalo,
udržován při životě byl téměř výlučně v lidových vrstvách ven
kova. Teprve ke konci 18. a začátkem 19. století nastává obrat
.k lepšímu, aby po nesmělých nábězích došel vzkříšení a obnoven,
svébytnosti v době obrozenecké. Dvě stě let vzestupu národa
a jeho výrazového prostředku - jazyka, bylo v polovině našeho
století po r. 1948 přeorientováno revolučním směremo A není dů
vodu pochybovat ó věrohodnosti závěru zmíněného hesla ve slov
níku A - Ž, dosud z něho nebylo odvoláno ani písmeno a uvedený
cíl je třéba považovat za stále platný. Jak to tedy dnes vypadá
s českým jazykem a řečí?
Nejvýrazněji se projevuje vztah establishmentu k j&zyku
v tom, jak ho užívá jednak v interním dorozumívání ve svých
vrstvách, jednak ve způsobu užití směrem dolů, k řadovému oby
vatelstvu. Pomineme-li umělecké a odborné disciplíny jako nety
pické, pak hlavní předmět pozorování v tomto směru př-edstavují
'71.,

tzvo masově sdělovací prostředky, "masmédia", a to: televize,
rozhlas, tisk a film. Při denním sétkávání s nimi budí přímo
úžas, co lze s tak krásným a bohatým jazykem, jako je čeština,
provésto Otočením knoflíku na rozhlasovém nebo televizním při
jímači a otevřením novin na kterékoli stránce se stává abonent
svědkem lingvistické devastace nebývalého rozsahu. Sémantické
krkolomnosti, primitivní propagandismus a průhledná demagogie
jsou tu určujícími prvky po obsahové stránce. As ní kráčí ru
ku v ruce ráz přednesu, forma vyjadřování. Bylo by záslužné
zjistit, kolik výrazů je frekventováno v těch kterých novinách.
Na to pochopitelně žádný počítač uvolněn nebude, ale není těž
ké odhadnout, že by výsledný počet o mnoho nepřesahoval pomysl
nou "Basic Czech" (podle Basic English - anglicky v osmi stech
výrazech), a po úrovni syntaktické se blíží řeči, jíž hovořil
Massa Babo V rozhlasu a televizi je to obdobné, zpěváci huláka
jí písničky s přiboudlými texty, hlasatelé (či moderátoři) se
strnulými sanicemi
drmolí tytéž věty, které byly před
tím otištěny_v novinách a v tomtéž stylu. Zprostředkovávají vy
kastrovanou řeč, snad aby v případě potřeby bylo lehké porozu
mět zjednodušeným vojenským povelům. A jestli se českého divá
ka a posluchače ještě něco tkne, potom je to skutečnost, že
zhruba polovinu českého vysílání zabírá slovenština. Tato kon
taminace se mu jeví naprosto nepochopitelná.
Proč má počasí pro Cechy a Moravu obden předpovídat Slo

vák? V jedné slovenské inscenaci b.ry pro mládež vykřikl dese
tiletý kluk na svého kamaráda: "Ty ma srdiešl" Český divák by
to nejspíš přeložil: "Ty mi smrdíš!" Co říci o větě: Kea. sme
sa usalašili na Champs-Elysées? Nebo: Mrdol plecom, ani krdel'
hydiny. Sada slovenských výrazů zní cizorodě nebo vůbec nesro
zumitelně, neúměrné prosazování slovenštiny má negativní vliv
na beztak ubohou jazykovou úroveň oficiální češtiny. At už to
takhle zařídil kdo chtěl, možná podle cílevědomého římského hes
la: Rozděl a panuj!, lid z Cech a Moravy tento stav srdečně
srdie.
"
Z novin a ampliónů se prostě linou slova. Těžko, kostrba
tě a násilnicky jsou nucena řadit se do vět, které by měly mít
jakýsi smysl, ale celek je pouhý šum a zůstávají jen ta osamo
cená holá slova, bez vnitřních vazeb, bez barev, bez citu. Rusticita a simplifikace proniká do všech tvarů a žánrů a působí
tam jako ochromující jed. Seč zesprostla, sprostne dál a v tom
Ý3
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sesunu není možno nehledat kastrační záměro
Při té příležitosti je třeba připomenout návrh úpravy pra
vopisu komisí ť:.SAV, vedenou dro Janem Chloupkem, CSc, v ro 198Jo
Bylo vypraccvé.rio několik variant, ale i ta nejmírnější směřova
la k zásadní destrukci jazyka, jeho násiln^^dtržení od kořenů
a tradice, odseknutí od historického vývoje a uvržení jeho uži
vatelů na roveň negramotů. Vzala by za své celá dosavadní lite
ratura, filosofie, dějiny, jedním škrtem pera by se uskutečni
la děsivá vize Ray Bradburyho z románu "451
Fahrenheita". Pa
pír by sice zůstal zachován, vyhořelo bý však to, co stáló na
psáno a vytištěno na stránkách. Je s podivem, že se našli lidé,
kteř:( byli ochotni propůjčit se k takovému počinuo A těžko uvě
řit, že by na to přišli ze své vlastní vůle, bez inspirace zvenčío Po vypuštění pokusných balónků s informací o tomto plánu

°

"piš jak slyšíš"však vyvstal tak prudký a jednomyslný odpor, že
ód revolučního řešení bjlo upuštěno, (zatím a na jak dlouho?),
a věci pokračují ve starých kolejích pomalejší, osvědčené a ne
prestajné devastace.
Co má za takového stavu dělat spisovatel? Odpověď je pros

tá, spisovatel je od toho, aby psal slova. Vaculík se svěřuje:
"Je to stará otázka: jakou cenu mají slova. Ve svém naivnějším,
Silnějším, zdravějším a čistším věku jsem si opravdu myslel, že
jde o to, najít to pravé slovo: slovo - pravdu, slovo - výzvu,
slovo - zbraň. Poznal jsem však, a ne sám, že slovo zůstane jen
slovem, není-li k němu zbraň. Nač tedy dalších slov beze zbra
ně? A nač zbraň proti kruté přesile: k sebevraždě cizí rukou?"
•Připoměňme si v návaznosti význam Hamletovy repliky: Nic’
není špatné ani dobré samo o sobě, teprve naše myšlení to činí
tím, či tím. Vaculíkova skepse, že slovo zůstane jen slovem,
není-li k němu zbraň, je překombinovaná. Slovo není zapotřebí
vnějškově dozbrojovat, ono má tu zbraň v sobě, a pravdu také,
pokud je to dobré slovo, te se někdy souhrou okolností jeví

bezmocné a jako by bez života? Ne, to je pouze mimikry slova,
které v skrytu čeká na svou chvíli jako nášlapná mina. Poslá
ním spisovatele je psát taková slova navzdory pocitu, kdy se
ta činnost zd.á beznadějná, i když nic nenasvědčuje tomu, že
někdy dojde k jejich vzkříšení a i kdyby k němu vskutku nikdy
nedošlo o To je prostě jeho povinnost, když už se jednou na to
řemeslo dal.
A také se nemůže zhostit odpovědnosti k mateřštiněo eím
9Cf

více je utlačovaná, otravovaná a rdoušená, tím usilovněji musí
bránit její čistotu, skvělost, bohatství, jedinečnost, vše nej
cennější, co jí a v ní odlcázali předkové. Musí ji uchovávat pro
lepší zítřky přes zlobu a nepřízeň osudu, musí v potu tváře psát
krásně a silně, tak, jak to dokáže nejlépe o Musí to dělat s ri
zikem, že bude vláčen prachem pomluv, že bude vysmíván a tepán,
že ztratí své blízké a svou svobodu, musí jít až do těch statků
a hrdel. Kdo to má totiž podstoupit, když ne on? Pokud se jed
nou, byt i z mladistvé nerozvážnosti a bez povědomí o závazných
důsledcích, které z toho vyplývají, přikoval k peru, nemůže s
ním praštit a vzdát se, když se časem ukáže, že ztěžklo až k neradosti. Proč by tady také jinak meškal? Už dávno přece mohl vy
padnout, zbudovat si stánek někde na břehu Seiny a prodávat tam
svůj jarmareční artikl. Smysl toho, co spisovatel koná, není v
tom, jaký to přinese úspěch a kdy, zda okamžitě, později nebo
vůbec. Podstata je v tom, že odvádí svou práci jak nejlépe do
káže, že píše ta pravá slova. Pracuje za sebe, pro sebe a také
pro všechny ostatní svého rodu, i kdyby byli zlhostejněli a ne
teční. Zítra se třeba probudí - nebo též ne.
Národ není nikdy "tak zvaný", je třeba ho přijímat takový,
jaký je. Bez iluzí, ale i bez povrchního odsudku. Podle Orwellovy úvahy je to společenství složené z 10 procent géniů, 10 pro
cent spodiny a většiny 80 procent, která se podle podmínek při
klání tam nebo onam. Toto odlišení, ač na první pohled cynické,
nepostrádá pro určité dějinné etapy opodstatněnío Není však všeplatné pro věky, nic nezůstává beze změny. žijeme sice v době,

kdy je možné jeden národ rozpoltit na dva státy nebo naopak z ně
kolika národů slepit jeden stát. To, co se mění, však bývají čas
těji státní útvary, národ múže toliko zaniknouto
Po převzetí moci v r. 1948 provedli komunisté faktickou od
luku od národa, jakožto "lidé zvláštního ražení" se prohlásili
za internacionalisty. Zahájili třídní boj s cílem likvidace ne
přátelských tříd a dosažení beztřídní společnosti s uplatněním
ideologické poučky o národě jako historicky přechodné kategorii.
Heslo: "Kdo nejde s námi, jde proti nám" jasně ozřejmovalo směr
dalšího'vývoje a zpúsob jeho řešení. Jakýkoli odpor proti vítěz
né minoritě, zpité mocí a zbavené všech zábran, byl beznadějný.
Národ za daných podmínek zmlkl, přihrbil a poddal se jhu v jedi
né snaze o holé přežití. Uhodl, že spěšně zřizované koncetrační
tábory jsou určeny pro ty, kteří nejdou s nini, pro oběti podle
Ltr

libovolného výběru. S úděsem sledoval, když komunisté věšeli
Horákovou a se smíšenými pocity, když si pověsili Slánského.
V jediném krátkém údobí Pražského jara v r. 1968 vyslovil spon
tánní podporu komunistické nadvládě v důvěře, že dokáže pře
kročit
stín. Byl opět zklamán, bratrskou pomoc tanků
nepřivolalo jenom zdravé jádro strany, ale též slabost7 bezrad
nost a diletantismus jejího reformního vedeni.
Zakrátko byly poměry znormalizovány a vše se vrátilo ke
starým osvědčeným schématům ve znovunastolení dichotomie komu
nisté - národ. Strana vládne, národ jí odevzdává to, co nezbyt
ně musí a co je císařovo, ze zbývajícího se snaží urvat co nej
víc pro sebe podle poznatku: Máš jen to, co dneska užiješ. Zvo
lil postoj pasivní resistence a je netečný k výzvám zprava i zle
va.. Nevěří žádným ideám, jako už tolikrát ve svých dějinách spí
hlubokým spánkem pro sebezáchovu a přežití s tajnou, matnou a už
ani nevyslovovanou nadějí do budoucna. Tento stav není potěšitel
ný, ale nelze za něj svalovat vinu jen na národ s&m a proklínat
ho. Zejména komunisté, včetně těch byvších, by měli pečlivěji
analyzovat, kdo to ordinoval zázračné léky, po nichž se taková
anestézie dostavila a objektivně vážit podíl osobních zásluh na
této neblahé skutečnosti.
Komunisté musí pochopit, že fyzicky do národního společen
ství náleží do té doby, dokud nezanikne, nevymanili se z něho
ani: výpovědí, ani ideologickým čarováním. -Mohou s národem cítit
větší či menší míru sounáležitosti, anebo mohou působit jako
karcinogenní látka, ale v jednotném a dosud žijícím organizmu.
Volba té které role stojí před nimi s naléhavostí, kterou není
možno zlehčovat. A za výsledek rozhodnutí je třeba nést zodpo
vědnost jak dnes, tak i v časech příštích.
A do třetice ještě jednou z Hamleta (III./2., výstup s flét

nou, překlad Zdeněk Urbánek):
Hamlet: Tak vidíte, jak bezcennou věc ze mne dělátet Chcete
na mne hrát, tváříte se, že víte, kdy dne zavřít, kdy pustit, rád
byste ze mne vysál jádro mého tajemství, chcete mne rozeznít od
nejnižších tónů po nejvyšší - a je v tom malém nástroji hodně hud
hodně skvělého hlasu, ale vy jej nedokážete :ozehrát. To si,
knkertu, myslíte, ze hrat na mne Je snadnejší nez hrát na píšťa
lu? AÍ jsem podle vás jakýkoli nástroj, snad se vám podaří, že
budů skřípat zuby, ale hrát na mne, to nesvedete.

bY'

Březen - 1966

/

Dopis z počátku padesátých let je dokladem toho, že období
"čarodějnických procesů" je i časem blouznivců a náboženských
sekt /exaltovanost celonárodních štvanic vždy vyvolá i exalto
vanost herezí'/ a všechny je spojuje zanícený politicko-okultní
slovník, jakým se zde spílá katolické církvi, papeži a Vatikánu*
Další’ osudy lančovského parapsychologického týmu /"duchovního
kroužku Pravdy Ježíšovy"/ mi bohužel nejsou známy, ale hádal
bych, že byly dramatické. Mimochodem, Lančov je jednou z pohra
ničních obcí na Znojemsku, kam se po vysídlení německého obyva
telstva stěhovali novosídlenci ze všech koutů republ^myo
Dopis jsem opsal i se všemi jazykovými zvláštnostmi a li
bůstkami, •odkazujícími i na novosfdlencův původ odněkud z mor?vsko-slovenského pomezío Vynechal jsem. jen pisatelovo jméno a
číslo popisné lančovské adresyo Sténáře-grafology doufám potěší
ukázka pisatelova rukopisu, dokládající pravděpodobně i některé
psychotické rysy jeho osobnostio I když, troufám si tvrdit,
v čase, kdy schizofrenie je celospolečenským programem, není už
ani třeba žádných nápadných individuálních dispozic.

-kráBřezen 1986

Lančov dna 12.5.1951
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Buchlovice

Lančov čís.
p.p.Vranov n/Dyji
okr.Znojmo

Žiadost

Niže podpísaní M.S. žiadám ctený národný výbor ? povolenie
vykopávky telesných pozostatkov našeho slovanského podvodem
nazvaného- vierozvetca a však vo skutečnosti pravdozvestca Metodeja. Jeho telesné pozostatky sa nacházajú na hrade Buchlov
v jednéj podhradnéj chodbe hore menovaného1 hradu v Buchlovicích
okr. Uherské Hradiště.
Vchod do podhradnéj chodby je z venku hradu, na ^V(il9ode sú želez
né dvere asi vo váhe 400 kilóv aoposavád neznámé. Tento vchoď, či

li dvere su zeházené zemou tak, že je to z venku nepozorované.
Poznamenávám, že smrt pravdozvestca Metodej'a nebola prirodzená,
bola naňom učiněná cirkevnokatolícka politická vražda.
Pachateiia tejto vraždy bolí kňazi katolíckej Rimom podporovaní
přistěhovaní z Nemecka.
Cyrilo Cyril brat l\íetodeja, cirkev rokato dokazuje, že umrel
v Rime keč bol povolaní pápežom, prečo bol povolaní do Rima pá
pežom otom cirkev rokat. mlčí, dnes uš nemosí hovori{ lebo to

viemeo
Dnes to už máme odhalené z viššiej* moci nežli je svo otec vo Va
tikáne, že boli naši bratia pravdozvestci Cyril a Metodej obžalo
vaní jeho nepriatelmi knazmi rokat. církve nemeckého pavodu ktorí
prichádzali k nám vo smyslu podmaňuvacém.
Jako som spomenul že Cyril a Metodej -•li obžalovaní. Boli obža
lovaní že učia falošnú vieru aby mohli být pápežom odvolaní z Vel-

komoravskéj ríšeo
Z nariadenia pápeža boli naši bratia pravdozvestci Cyril a Metodej
pozvaní do Ríma aby sa zodpovedali z obžalobyo Na tuto cestu sa po—
dujal len sám Cyril, Metodej ostal na mieste aby učil pravdu a bo
joval prot^cňazom nemeckého povodu. Cyrilovi táto cesta do Ríma
iste dost aiho n2 pešo trvale, cesta mu bola únavna a telesne ničiecáo

Pri príchodu Jo Jstikanu eudenciu D2_ c-arsat a= v trutoi- ani,
avšak v druhom dni bol naňho učinen útok ncmeckymí nnasmi tono
času vo Vatikáne, tento útok se však nezdaril,
V tretom dni ból Cyril doveden iste pod ochranu k pápežovi na pri

pravenú mu audenciu. Pri výsluchu pápež mu domlúval že prečo neučí
tak jak se mu nariaoujeo Cyril však odpovedal, učím tak je.k Boh
nariactujeo Pozná.raka, len tolkoto nám bolo dané vediet z jejiho
audenčného rozhovoruo
Presto všetko že učil ta& jak Boh nariactuje, Cyril ból pápežom od
súdený na tri mesiace do vatikánského žalára. Po odpikaní tohoto
pápežom mstivého trestu za Božiu pravdu, Cyril sa vydal na cestu
sp&tky ne Velehrado A však medzi tím jak Cyril odešiel z Velehradu
do Vatikánu e. vrátil sa naspátek na Velehrad, Metodeja zastihla ne
blahá udalost. Agenti/kňazi/mstivého pápeža a jeho viery boly ne

meckej národnosti, vzbúrili svojich veriacich proti Iáetodejovi a
ból nimi zaWaždení cepámio

Po návratu Cyrila z vatikánského želé::-u na Velehrad Cyrile zastyhlc
neblahé prekvapenie, našel zavraždeného brata 2 prenásledovánie je
jích žiakov v prsvďe učených Cyrilom a Metodejom. Cyril iste zniče
ný žalárom a dalekou cestou a !tomu nenormálným stravováním ochorel
úplavicou a v krátkom čase charobe podlahnul a umrel. Jeho telesné
pozostatky sa nachádzaju v katastri obce Staré Hutě okres Kíjov.
Rakev Cyrila je částečne obtáhnutá medeným piechomo Má sebou veci
a kterých je nám de.né vediet, je to kadydlo, kovový rám, rám knihy
prekladu evangeliums do slovanskej reči, písmem které sám Cyril
pre nás sestavil, a semena myrtu, Bolo nám rečeno že má sebou i
iné veci na které pri vykopávke e.by sme dali pozoro Všetky tieto
veci nám boli dané z viššiej moci duchovnéj prez jasnovidného mediuma /sprostredkovatela medzi svetom duchovním a nám.i čili svetom
vteleným a odvteleným/ v krúžku duchovném pravdy Ježišovéjo Medium
se menuje K.No, dvatsat ročny chlapec telesne nenormálne vyvinuté

a klamu alebo podvodu rieschopnéj»
Poznamenávám že daná je nám možnost skúmat život ludí iných planet
a život bytostí: /ludí/ odvtelených'na planete kterú poznáme pod me
nom mesiaco Vieme že ludia na planete Marsu nežívají našu zem zemou
zaostálích ludí, a ani ' sa tomu nedyvímo Pevne verím že ct0národný
výbor nám dá povolenie ku tej'to vykopávke, ktorú chceme previest

5. června toro a verím že nám bude naparnocen i materialne0
Podniknutie tejto vykopávky pozostatkov naších bratov, nie. vierozvestcov, ale pravdozvestcóv_slovanských národov Cyrila a Metódeja
neni osobnou vecou našeho duchovného krúžku ele je vecou celonárod
nou a nadovšetko je vecou téj najviššiej pravdy o ktorej sám Ježiš
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sa vyslovil poznávajte pravdu tá,oslobodí Vás. Nesmieme dopustit
aby Vatikánský podvod, klem, blud a jeho duchovná temnota bola
podporovaná jejich ménan:.i, nesmieme dovólit aby táto vraždíplná
organizácia cirkev r.kat. bola posylnovaná měnami osob Cyrila a
Metódeja ktorích súdila a vraždila a viedla milionové ludstvo na
jatky a posvácala zbraně aby dobre vraždilyo Ale poznávejme pravdu
a nazvime sa viery Ježišovéjo
S radostou očakávám rychlé vyriadenie tohoto povolenia o vykopávke
pozostaťkov naších apoštalav Cyrila a Metódeja, ktorí' nikdy nenále žali srdcem a učením k tak zv. sv. církvi r.kat<>
Ostáváme s najsrdečnejšim pozdravem

za krúžok
adresa

M.S.

Lančiv čis.
pošta Vranov n/ayji
okres Znojmo

Společenská hra

rnenší

Koeík jen tak
otázku: "Které tfi oeobn.oati pova!ujete za nej„mamnějlí
čeak6m
V

přátelské e;:-oleěnoati polo!il Karel

!ivot§ 20.otoletí?11

„

Účaatn!ci odpoYědili takto:
Karel Kosík /59/, filosof

í.G.Líaseryk, Sail Filla, Jen Patočka

/59/, apieovatel
T.G.u:&saryk, Karel Oapek, Tomáš ea{a

Ludvík Vaculík

Marie Vaculíková /6C/
T.G.MG8&ryk, Ferdinand Peroutka, Karel čapek

Ivan Vojtleh /57/, muzikolog
Leoš Janáček, pror.HeU-ert, Tomá! Ba{a

Jaroslav Putík, epieovatel
T.G.^asoaryk, Jeroslav IIa!ek
tá%&n.! neznali předchoz! odpovědi. Ukázalo ••• že otá%ka je na nija
kou f-ádnou anket.u neregulérn:!: bylo by nutno oddělit od eebe tf-eba
méně znám$ 'f$s.nam osobnosti a zf-ejiq 'fleobecey Yliv. Ukázalo ee
dóle, !e tázaní většinou - ač otázka tak př!ao nezní - mají na myali
•tla^^" Yýznumt. .A prutože kačdf odpovídá pod -.liYem. ného oboru,
aváho zájmu • eT$ch znaloetí, nejaou odpoYědi měf!tkem ničeho nel
osobnosti tázaeych. lěk:do neéiokásal nebo nechtěl odpo'fědět. 1: místa
Tllto otázku pak byla pf„enesena do jin$ch ohr^ů, přič—1

Ydbec.

Takle nikoli enketa, ani prd.&z^kua, ale zaj:!meT4 epoleěeneká hra.

IdroelaY Zita^rná /67/, cestovatel
T.G.Kaaa&r7k, Karel eapek, F.hroutka, a kdyby mohl jmenoY^t
čtyfi, Leol jQnáček
František Pa9líčik /63/, apiaovatel
T.G.Maearyk, Karel eapek, Tomáš Bata
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P.Y./50/, technik - •IdecV pr^coYník
Tomáš Bria, Karel e.pelc, T.G.Jlaearyk
V.Š./30/, technik
Karel Oapek, T.G.^aaaryk, Jan Werich, nikoli Voskovec, proto
le odešel

P.P. /28/ technik
Jaroslav Heyrova^ 1 Antonác DYoHkk, Jaroalev Hašek
Sergej Uechonin /67/1 diYadelní kritik
Leo! Janáček 1 Václav Havel, Lud'fík Vaculík •

Jfilan J^ungman /64/, literární kritik
Leoš Jenáček, T.G.Mesaryk, K^rel Capek

Vlaóim!r Karfík /52/, literární kritik
T.O.?tasaryk, Josef Pekel,

r.x.šalda

Václav Havel /50/, apieovatel
T.G.l-U.eoryk 1 P.Peroutka, Jan Patočka
Dominik TaUrka /73/* apieovatel
T.G.Jlaaaeyk, Václav Ce^rný, Václav Ha\'el

L.14. /40/1 uUtel
T.G.Kaa^^k, KKarel Oapek, Voakovec® Werich
J.P. /57/, literárn! videc, neuzn4Yá 20.etoletí za jedno období,
dllť je podle rázu na dYla
p-fed yálkou - T.O.Maaa^ki F.%.Š8l4a
aeaidob! - Václa\' Ceral
po ,.sice Jan Patolka, L.Vaoulík, Joa.^^oreckl

Milan Siaečka /55/, epiaov^tul
T.O.tlae^ryk, Karel eapek, Jan Werich

a.R. /47/, kulturní pracovník

T.G.1Jaearyk, Kerul Cepek, Kl.Gottwald

Cecilie ^^ěikoY4 /73/
T.O.?laaaryt, Karel eapek, Jaroalay He^^o^ak;f
5:U

r.A. A5/, Y$tvarnice
' .ľqerylr., ?'• Peroutke, Ll .Got tweld
Jen čicea, evong.feráf
l.ŕlldat T.G.};;.98H5ryk, Manuel 3!l<!l, f.t.šalCe

Z.ta,.e: J.L.Broi:ádle, \J.s.Souček, Jan ľotočku

Andíls Svstoňová /94/, učitelka
T.G.Vaeeryk, *<.Eene£, T.EaC®

£1«cer.t I,uke!i /59/
'f»G.!.!Ssaryk, Kl.Gottwald /jako symbol ko^rni^emu/, Lr.'Ubč^k

J2rc5ley Opat /67/, historik
-T.G.trncaryt, F.Peroutke, ::. Baneš

?’íí!rová /5C/, literCrri historička
T. C.u.asaryk, Franz Kefka, kardinál f'cran
Vl:i!Bto ChrilTostová / 5:J/' h^rečk8
T .G.l’msseyk, Y.arel e Josaf Capcovi :eYobo%;ené divaClo

f

Stenit.ltv t'i.lote /53/, kr^erecsn
T.G.laeeryk, Korel Oepek, Jan ?clech

V.£.

/59/• a&!.prac.
T.J.l’seeryk, Jifí tclker, VKclnv rsvel

V!!clnv Hindrát- /63/, historik
T .G.i&seryk, hl.Gottweld, Fr. č:riegl
F..!../5e/, historička
'r.G.Caenryk, Kl.Gottwld, Jan Pslseh
F.Ecršk /65/, politolog
T.G.Ruaryk, Kl.Gottwald. OustáY Huaák
-mv-

Václav

H a v e l
FEJETONY LUDV!KA VACUL!KA

/předmluva k zahraničnímu vydání jejich výběru/

^První pile sedmdesátých let v Československu žije v mé osobní
vzpomínce jako jakási "doba temna". Po dlouhém procesu stále hlub
šího sebeuvědomování a sebeosvobozování společnosti, který charakte
rizoval léta šedesátá, a po velkém společenském vzepětí v roce 1968
přišla - po sovětské intervenci a takzvané "normalizacia - dlouhá
léta f^nstrace, deprese, rezignace a apatie. Ne snad, že by skončil
život; leccos důležitého se samozřejmě dělo i tehdy; nicméně společ
nost jako celek byla atomizována, různá drobná ohniska nezávislé du
chovní aktivity o sobě navzájem téměř nevěděla, chyběly informace a
komunikace, neexistovaly ještě žádné takové paralelní struktury, jaké
existují dnes. Platilo to i o literatuře: spisovatelé se záhy rozdě
lili na^ty, kteří se přizpůsobili novým poměrům nebo provedli sebe
kritiku nebo prostě proplouvali dík tomu, že neměli žádné "hříchy"
z minulosti, a na ty zakázané, vyvržené, oficiální propagandou po
plivané. Ti si psali do šuplíků, živili se, jak se dalo, stýkali se
hlavně navzájem aami mezi sebou, v jakémsi ghettu, jež se kolem nich
vytvořiloo Společnost, která je ještě nedávno adorovala jako své
pravé mluvčí, o jejich existenci pochopitelně věděla, sympatizovala
v
s nini,^ ale dávala si záro'\19 n dobrý pozor: každý věděl, že mít s ni
mi něco společného, by mohlo znamenat, že ho stihne týž osud, jaký
stihl je, ba pravděpodobně ještě horší.
V této pochmurné době vznikla v přátelském kroužku některých
nejpřísněji zakáz^aných spisovatelů /patřili mezi ně Kohout, Klíma,
Kliment, Vaculík, já a další/ myšlenka, že by mohli zkusit vykročit

z uzavřeného světa vlastního "šuplíkového" psaní a pouhé vzájemné
výměny svých rukopisů a zasáhnout přeci jen trochu širší čtenářskou
obec tím, že budou psát pravidelně fejetony, navzájem si je posílat,
všichni je všechny opisovat a pak dál šířit kolem sebeo Tento zvyk
se ujal, nějaký čas jsme to takto dělali, přidávali se další, naše
fejetony se šířily. Později se všechno změnilo, hlavně po vystoupení
Charty 77 /ale částečně už před ním/, český samizdat se nečekaně roz-
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rostl a rozšířil a naše fejetony se zcela přirozeně a pozvolně roz
plynuly v širokém a pestrém proudu paralelního písemnictví. Dnes
vychází v Československu už mnoho samizdatových edic, časopisů,
jednotlivých článků, polemik a různých jiných textů, vše to se šíří
rozsáhlou paralelní komunikační sítí /spontánně vzniklou, nikým te
dy centrálně neorganizovanou/, mnohé texty pronikají do zahraničí a
vracejí se ke zdejším lidem prostřednictvím exilového tisku a české
ho a slovenského vysílání zahraničních stanic.
Zkušený novinář a spisovatel Ludvík Vaculík, známý českosloven
ské veřejnosti dobře z doby, kdy směl publikovat, nejen svým románem
Sekyra, ale i svými statečnými publicistic^kými vystoupeními /byl na
příklad autorem slavného manifestu z roku 1968 Dva tisíce slov/, byl
v onom malém kroužku, o němž jsem mluvil. Na rozdíl od ostatních,
k žánru fejetonu se jen občas vracejících, zuatal s vytrvalostí sobě
vlastní tomuto žánru vě^ný: píše fejetony dodnes, v posledních le
tech má dokonce dobrý zvyk pustit s železnou pravidelností každý mě
síc do oběhu jeden svůj nový třístránkový fejeton.
Jeho osobitý způsob myšlení, svérázná povaha i osobitý jazyk,
zkombinovány se zmíněnou vytrvalostí, se staly jakýmisi sudičkami či
kmotry zvláštního úkazu: Vaculík postupně rozvinul a vypracoval si
svůj vlastní typ fejetonu, typ natolik originální, že dnes - přísně
vzato - se už téměř zcela vymyká všem tradičním představám o tom, co
to fejeton je. Navenek se sice jeho texty stále tváří jako fejetony,
stále se jim tak říká, ve skutečnosti jsou však už dávno něčím ji
ným a něčím víc: jde tu o jakýsi nový a zcela osobitý útvar, v němž
jsou nejrůznější obecné reflexe, konkrétní dojmy, postřený, aktuali
ty a osobní zkušenosti přetaveny a velmi zvláštně a dovedně zkompo
novány do určitých uměleckých mikrostruktur, jejichž účinek mnohostrannně přesahuje rámec toho, co je běžně od fejetonu očekáváno.
Jednotlivé motivy - zdánlivě si navzájem co možná nejvzdálenější a
vůbec jakoby spolu nesouvisející - jsou provázány velmi jemnou,
často překvapivou a vždy jen po troškách a nenápadně prozrazovanou
sítí různých významových či jazykově asociativních souvislostí, dík
kterým se fejeton jako celek - a obvykle až poslední větou - akáže
být útvarem vlastně velmi konzistentním, v němž nic nebylo ponechá
no náhodě /byt se to jakkoli náhodně tvářilo/ a který vyústuje vždy
do nějakého vícerozměrného sdělení. Toto sdělení nás přitom zasahu
je nejen poetickým účinkem ^mné architektury motivů, z nichž je
složeno, totiž jejich kombinací, opakováním, rozvíjením a pointová-
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ním, ale zároveň a možná především tím zvláštním a těžko nějak přes
ně popsatelným vaculíkovským viděním světa, opovážlivě se vymykají
cím všem očekáváním 1 navyklým stereotypům. A ještě něčím: nezamě
nitelně vaculíkovským jazykem, jeho dikcí, jeho melodií, jeho své
ráznými pojmy či jeho svérázným vytrháváním ^liných pojmů, z jejich
obvyklých souvislostí, ironií, humorem, nerudností i láskyplností
specificky vaculíkovských formulací.
Skláním se s obdivem před každým, kdo se pokouší Vaculíkovy fe
jetony přeložit do jiného jazyka, a sdílím s ním hořkost, kterou ne
pochybně cítí: totiž z toho, že to "nejvaculíkovatější" je vlastně
v podstatě nepřeložitelné.
Vaculíkovy fejetony jsou dnes u nás v kruzích, které se aspon
trochu zajímají o literaturu., obecně známé a populární. Způsob psa
ní, který v těchto fejetonech a na nich Vaculík rozvinul, je také
klíčem k pochopení žánru jeho proslulého románu Český snář. Ta kni
ha deníkových záznamů z konce sedmdesátých a počátku osmdesátých
let je totiž de facto pokusem vybudovat z mnoha fejetonových mikro
struktur jednu makrostruk^^u, v níž má nejen každý jednotlivý zá
znam týž řád, jaký mají Vaculíkovy fejetony, ale v níž má analogický
řád i kombinace těchto záznamů, totiž knjha jako celek.
Osobnost Ludvíka Vaculíka - s její svéhlavostí, nekonvenčností,
trochu morou.sovskou paličatostí, zvláštní citlivostí a posléze i
schopností trvale a střízlivě vnímat i sebe samu a své pachtění patří neodmyslitelně k profilu českého duchovního života d^ahé ^lie
tohoto století. Jsem velmi zvědav, zda malý výběr z jeho fejetonů

osloví i z^ananičního čtenáře. Je to otázka přesahující Vaculíka
jako takového a míru jeho zahraniční slávy či neslávy. Je to otázka,
nakolik se podařilo či nepodařilo odříznout dnešní Československo a
dnešní střední Evropu od ostatního světao Totiž: nakolik jsme či
nejsme schopni si i dnes navzájem porozumět.
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?Ta Herc!kQVÍ: Lék;f /u.*í a _r:ví!-at! /beakor?lov@'nskf roisovrtel, Prz-ha 1985,

il. Libor Fára, vydání I., gtr2n 168, náklad 20 OCC, cena lE,- Kče./
Nním, 'Pro? ee ni to rtává, &lf ktlyř, čtu, cituji /s.13/ :"Cítil, jak mu elkohol oirývé falucleční etl!n:v a kd:v!. t?im nen::chází Ěádné zbytky potravy, do kterfch "t:? se zrvrtal, 'Putuje jak na kolečknvýc!l crusl!cl: p:í-ro do mozku" atd.3de mi tp lepá vřevědoucno6t eutorEké^^ Anc, 'Pfip^dá mi tc tF.k, te postzvu
spieoT^tel vklíní Co jekétoP-1 literárního bloku,kxerý qí žklutou prSTidelnoat:
nen! na lidské 'Postavě e literé.rní brt,oe.ti lupínku, uvn1tř,kt„rý by r:.utor ěee^
k:n jazyke® neoblízl sž lupínek po lupínku z bloku do te'Ptu knihy - nevlep!.
Výslednf doje®? Je to jaksi ulepené••• /Z této 'Prógy aspoň čtenář Pochop!,ie

aocirlie,,,ue aobř vl:; P-ttí enanciprcíť.er, U'
lložx.il, aby pohlcvní d:t :..iezi členy
ROB /v soukrornd mu! a fena/ vrcholil taktc /e.15/: "íochopil, že &e spletl t
odbedu, BetF není medvědice, tle chobotnice. 2trácel se v její® podivném dr

tivém otjetí, zcEle noEtrádajícím náznak milogtnf ^hry, byl to spíř eouboj ne
bo po'Prr-va, kromr chobotnice IJl'rElel nr Dl::Y.teré pavcučí sé;.::;H'ky, které Evé

partiery -po aktu ee!erou, a ú-plnř nakonec si vyb'.'!v il hvábs, který !ije jeětl
dva dny

'Do

cddllení hlsvy, s dokonce tak i ::;;ěe kopulovat."/ A !)Qk to líčerú

lepších ěeek.ých lidí v Przze 1985! /£«21/: 11 •zpor.mfl si na jeCnoho zpt>váke,
jebof. forteriér rozeEnávtl hvýcn:rekou čokoládu od českéP l ték to jle dál,
strens za etranou, v p^pleu epoleěnosti, kde mé strana zákonitě veéouc! iílohu e ěeské inteligenee se iFle na /s.2,/: "!isló• •• " vyk?ikl neemfle. Ještě
ke v"'pmu je řosák. r:-o "bv Z!' to něr.do d(:l, kCvby fli mohl zekMčet z balkónu
m Véclrvskérn náměstí. , noci. Kahý.* J. nr: konci I. kapitoly nf!chyEtEle au-

torkl! i nl'>co :nro vf!-íeí čtenáře: Bohp s vel^fai t./s. 25/: ":Bote, óGj,at 11ú
aspoň teč Ml'-!'tÍ, r:,:prodl tu iir.:iginé.rní veličinu, ne které se obr:cel v nej-

tJllíet chvílích. t ať u! to SLřídlI Bůh, r.ebo sepoaiětlivý óornoTník,oteTřeno
bylo.^ Slovo imaginární /r;dánl.ivý - který ee jev! skutečný jen ?lé pohled/ je

doeti 'Pohrdlivt: t.. není dobré " nejtižčích chvílích obl'6cf.t ee Y. 'Velitlnú,
k nirnř cítí Čech eoe! blírkého rohrcání; ten kdo Etcbé.zí pohrcili'Vě e pojmem
Boha, nutné objevuje objevent /d.'6/: •^utný je, jak lidi E=cháEejí s lid®1e.
Útěchou npimaginární mg psk tJgtnne potěF.ení, které doelovn? přechází z jedné
moderní české prózy do d^ruhé /od švejdy k Hercíkové ptd/ - c. 57: "?ečlivě

^urovn6vhl hraničky or::nžovjcb pětietovek, Eelenýeh stokorun t červených pa4ea,tek, r.ch..ové"t-l 1 d"t'r;cetikorU?!y, těkoliv je ent.dnr, mohl "t'V?Děni t r;e "t'rtf! ban
kovky, r-'Potože nyčovaly hmatatelný oCjern jeho bohctstTí,P- kdyf se v těch lueticích papírcích brf'bal, uklidňovalo ho tc e cítil se dlllefitým''. Ptedpoklá-

dú, le :podobné moť.liťby nad br.:r:kovknmj, pcrieoTené ěf-Gkými epiE0V, teli, pfi^

nutily hvým Z'J)ůeobem v1,0u, eby t roep 1985 roEřífile. jpjich rortiment o t1e!c1koranu e brlrP.vnř tek obohatila e'Pekt^ru:n eocialietieké literaturykterá

má neb:ht.l:f spoleěeneký vllT - p^^

Alexandr Čakovskij: Nedokončený portrét.

Světová literatura. č. 3, Odeon,

Praha 1975,recenze s ukázkami, s. 17-42, ř'.éfred:.ktor Zdeněk Volný,cen? 14,-/

S cutor« tohcto roTánu r,Mr,nvils prc s-,,toTou liteist^uru rozhovor :. Soukunov( e ěterne v něm /c.lS/:
ge říci, le .hl&vní:: cílem sého románu Je
snr:h- pf'ipoienout o'tl!bcnou Eoosf'vel 'tovu by flenku c "Lomu dobrých sousedi".
NeTa, sťc z'"p"dl clo c-iétovi lite^. turý on:. im2b2 pEát ^romány, jc;icM ^hlr,vr.!z c!lem" je -p!-1yo'2lenuti myElenek ně jakého 6tátn!ka• .-.le buCif: v Jsst tako
vé řlnnogt cic ^řtoTé 11teretury petří - 1 a!tlfme ae e ti.a,.^
sopekujme e1
glo()J'a z Cejkovl!kého románu: •G^romykc diraz.nř naléhal, Fjby byl SS£P." OS?: scetoupee festnictl hl^e- počle pořtu sovětských republik, ktere 3fjí ?olle eov řtské i.íst-;v,r Tr2vo nr, e*mopt2tné &shrer:.iční politické styky. l:romi toho potedovrl, E':D" se p!-1 klP-eování v RaCě becpeČnoEti pfihl.iielo k hl.ssu -veli:oci,
kte^ se denf konflikt bezprostf-edni ^rtýki. f.oosevelt s1 tehdy ponol sovětFkétc Telrýslsnce. "VítP-, po čh t::;už!m? Chtll bych. aby u.to válu cyle poeledn!," f-ekl mu. ^tou!!z pc doml dobrjcb soused-C. ^k jeem e troehou sentimen^Qnost! pok*!til buéoue! O^. JlBtl tuto touhu ed!líte?" "Saao&hjmř". l
cc je mnoh^ dllefltťjř!, aéil! ji sovtt^ská vláč;:. E. EOTlitekj lie". /S.,e./
J psptofe re v tomto d!kslceu ciortávr.jí - jisté ne vinou pfeklacu - u Groc:vkr: r:lo-vr: .,ecv*tskh vládr" pfoed "cOTětckj lid", uvoz^aj k. ttBovět!lké vládě"
spojkou "P., přeět^e ci, eo tehde3l:í pfedeedE eO"fltski vlány 1J navíc a&ršál,
v podáni roaanoplsce chtěl v r. 1945 - po feoc&ffcltovi, úf-etln!m óopiseiz:.
/f.."SJ./: •Zťe jeou tr elov;:.^ nepfíjerné. dokempo ^uráUivá, pf-e.lof!-11 ee :
diplomatické f-eě1 do bflni. Vf.ecbno zfietolo jak bylo. K^bnř &st:tfené p!-ipomínkv o rosč!lnoet1 náncr! 11= pojmy jako ěeEmolrt e epojenecké pov^innont.Jče
o to, "cc !:i mtf.e óovolit spojtmec Tfči druhéou spojenci, é. co ci óovollt
n^rfte^. /'ID je skutečně Etá1e !1vé táau aOTl-tůé Tlády! / ^^lin pokračujei
•!i!ko lse soW"'..l2e!t e ti=r.,^ p&l ^Stcl.in,^ie Ilaci nekladou ru. sápe.dní t^t"D!2tě ^por, jec!1.n1. proto!e rw 11.Í byli ponl^. 5tad a&j! m Týcho^^ !rontllC7 divisí. '-íohl.1 by z ní bese lkody ocnoUt 15-?.0 dlvisí a přes^wut je na
nomoe "YTt TcjEktm nr: sápsčn! trontř. Ale tiěmcl to neudil.é.ll a nečileji. li&rlále ee zuf-1vf tij! e
o jeko^l milo zn&námcu iele^^čn! 8těta?ůc1 v eeekorlrýeneku, ktEri je ji.I! pll!tná jekc ^m.rli^u kadidlo /poltrleno pteU&dateln
F. -ocnúkou: idloaRtlctj ^Mký T^ras, kterj snaa^eni •k ničemu^/etd.
Zde tert románu pfenilujls b^ydlíc nedaleko oni •■ailo ^náaf lelesn.iční atanlce v eer.koElOTenelcu" - topis je spoěétku dubna 1945 e jeaá ee tedy sřel^l-

o l!!-eclev, kde -.ojsU Mel^rýekiho nebyle echopna pfekročit Monvu & I:yji.
• le jer.tit mnobe!r v!c ■ě -. eouvlalostl • e.akoalcrtcak^ proetfedim aeujel "1-

„

rliometický
-,^rer". l..enin
e-oUTialoet1 8e Sttline^ po^il v aopiue
/se dne 5.5.192,1 j1nt"1tl0n?.t1ckj ^ruaký T^rau^s pite o S'tcl1noTl jriko ^lldbby byl - "ětnlnletlcký pot^rtenee". .le Stalin byl eem^^rletou kfe.et;:.n^ké
r^^oalAvné cirkYe e ,e pf-ekvapujíc!.,ak přeaně OYládál 1 po 50 letech jazyk

—

St

nepot^urěených a,5k01 <ic, je umrlému plF.tni kadidlo - při l1turi;£lckjch obf-adpch? Plerliál Stalin k tosuto závetnézu .řeolo&iekézu problému saetn^l 1 t r.
1945 ni ol:rr,klé ? neko^proslsn! Etcnovieko: kdyl vfak máfime cělku onřch
desetiletí, kdv0tóÍ^iDli1deief1tou t^unkci hlav:úbo pf^deteTittle rsss. pck
Je to pováílivé. Co bv k tosu .řekl =2oce^^ podnikový pcycboloi;, jent. ne 1táklodE pÍEemných teTt* rozboCujr o pfijeti éo za=řetnál:lí, tfeb& v Gumote%u
EřeclaT?
zvlářtr, keyby mu nf.kdo edi111, te jeko ceneráln! aekretá* ĽSSS
del Stalin vyhubit /popruTit, etd/ Tice Jek tflftvrtl milionu ClenG t$SS? ä
do vMen! dnl bez probléná odTézt tf-ebe can!elku nejTyl!iho p.ředetav 1 tele
f.rSP tclinina, či 11?.nfelku
nadfíseného Gro=ykc., midistra
&P.^rc.n1řních vře! SSr.F l'tolotove"? Kttládl - jak ee prosrazujt' ve
t.lOTcl
sáeobl - SoTitekému evrsu po tlouhá desetiletí tcjnj abeolvent p^vocleTnébo
snilli.ře, který si vsel s& ťkol lik:Yidovat po dobu niho tlTote nepf-edsteTiteln, ano!etv£ Třmjch kos!nmietf, e tak protřelým ^risobem, le byl se to JeEtl t^1 druhými o&l!'TOVin? llespácl'wile jebo lenc, cice^. &e&loulilého pra^^níkP- cteri
ct^^y - sebeTraldu - kt!yf toto tr.jemntv !. Stclinové t1-vots.
odhelile? Jeřtř ce nenafel" ťljináct nřta pfedeta-vitel a:1l1t,mtcíhc
dmln kfe8tenetví, který se veškerou ctevřenost! e v nepf-edeVTItelném ----mnolství odpruvoval eteisrý: jestllle pfitom se^hynuli ^.řeetané, ti ae - pro
sím - dostt-11 jako muěednici do neM ! Lle k čuu pot^upá smrt b:,-l2 pro aae,
atelstickjeb obEaml SSS2? Tldyt J1s tato t ma^rtyriu prolitá
byle platná
- Jek umrlému kadidlo!

'E. Mcken: • • •
T!,Ptt:.E’. 1986,

• / reice ?'.eakt sipas, tjcenik, est&ní církevní nakladztelste. 4, přelo!il '1. ^^^hánek, č. 9,
66, ceJU: 60 ^eléM/

^rate!nll ee sájmn J^^ aleéOTal& t tl^u ^Css„ n2 jeho kulturních ■t^^^h.
3^kfa spfaobn se obran přímo Te dnech ^m-II. !!le&du rsss kult^urcl ú^rcneii
národě &eh5 2 SlDTááka. A pro eebe se sacs11enén!bná.né Jsem nale&la pouae
Terie t týdec.iku e p8aiým ^núvem: O.slej aipaa. !>ne 2. bhset. 1986, po polavin, cjenáOTého rokoTaúú ■ohli Eímt ěeit! ět^enáfl Terěe, otiltěné bez n^áffu.
fie^sú:i a.Jli kfestc! Jnáno /zftjel Tjc^hodonělleckého/ ^bún^^: 3méno přeUadéstele jen Tyluřtlle se rnřky -•d^^-. Jr. pro ty, kdo tyto •erěe nečetli t Uaku.
Je rida op!f1, nebo{ cl Te T&t!:hu k onoa:u 113esdu /Yfie aedenému/ pfipaclej!
pravdlTi - s 3nko by TyJedfOTEly to, co aaaa cítím - p!-esnf Telenými al.DTy:
Takoví, kteří nemají strach
mi imponují
vystupují jistE, j80U ^^l! hEi
• dlleji. Jeko by Ttecko Tfdni
/TJtlinou to 'Yfdlli Tiecko uf předtím/
nic jlal n^ůře otffrt
nikdo j1s není acbopen odJ)O^^E t
Jen J^tao ani při nich ruí.!:
aáa
atracb
pf-ed n1,ii

Ondřej Neff: T
ři eseje o české sci-fii. /^ 1ce lult, teakoslevrjnaký f:plf.c'V- tel, l"r.!b<' l 9e5, V7dé.r.í l., 8. lt-C. nákl&č 4 CiCC^ cm..:. S, - E-čc./

blihu e cot* &: loltroÉ kritické ečioe nfeho ncJp!-ec!or-jt!ho nr.Utdr telfltvi
receens<>Te.l i i Joeet Ken^db-:. /m.t/. B&l! s6e c sá^?"laku jlZén;., kttrl - " ni
le popeacfct eoavlelortech • }e?t? "íce p!'cekv.::puje. to^^ltnf: licnlll..:
s. eS-95 aopIcE..:. "lilbliogntií ěe^f v ěé.eclcof.:.nt:.t:tickl 11 te..:.t::r:^.

n:.

proto!e a-Sttek tf'et!ho ecejc ^nj ..:..f^W větou /E.56/: 11, &ávtretné ktpitole knih_,, "Fěco je 31nck^ jen „yjádf-ll núor, fe Tl:d^cko-t2.nt£Fticté liter,,-tore n^í tlEciplInc oacmřl4ho břiw^ • 1111-e cl řteni!- '\'yhl.e-<1.:o t i toto
pf.c-^w&í t!lc: i;:utcrr: . r potos lt-sne: pro? Jcee! Wen:.i.dbt: čop^lňuje- Jrkc re
censent os!;mě.lihe bitlce - pc d.see! t^e^W lf.1-, Ltee.rou ou^r-lý br.tec tJ. h^!f
do stranit rvjch knl.h sséupává?
i'fed •bibllot^fií řeakl v^teckohcUst1Ck6 llterzt^ury" ;;!^ /s.8-5/: ""Ft-.•tnú "llfit. le- r.fkdy bud^ 11eatr--veri úpl.njý b1\il1o^^!1ctý aezr.;'i!i ěeU, eci-

!1. ;{ bu".'lc t:el:.e,..b^dhl.ejlí, "fdycky ae T^ynolí 11l-311ki bmt.urkz typa ^gyr\ a.teter let, TYt\!-!.nf pai,i:"'ll!K^ e nr:kledE'telekou konced t horní Ľoiní' , J.. Clil

pok1'$řujc: '"z.de ctl?t7'n.,v eem!-?c ^e zz-.rfr.r. pf-&cnfi:; n:: knit.n! proChú::ci/ ••• /
Je-r.c zO..l.e;dc je e&^»e otilt.l-ný t k..n.1.se n.:-00 je j1$kr-.
P.UEim 11.tpyt: ětttú.!- .. esct J:!-estáTé. Ylfit eutor^. k'tef! Jso\i

tak éů -

ůednř ie'p?".:Ydid, i^ Ilou Pci aot:f. lnki.a „ ptipttdE 0. 5etfa: v biblio.;.n •
fietém cem?au bUzy Wfoo 1e ll^^ le na s. '59 úclél^ - •^Trde J&^rozír: ttíbHy & tfetíbc Ear.u 1967, S-J' ^apek.. / '4,6/^. J_ Dí.i s. '4,6 le!fOTy toihy č^rne:
IPJel&e clUT"!t. o •nenad^^eki lkole^: pnn!, teo
proti 'to2u proUtto-.tl,

3^

ienr:ďbe- sú. StejDř V.k nelae t-trdit, !t; eutof-1, o nichl bude feč, PJ"O£raaovi ll2' Xen;.ťbu n°Yáás:!11./• •• / Jeou • St-k sp3nU obco't:mj3i te^^^ k rret.11U 1 k tanv.,etičns, z prot.o ae tt:k' k aobf blif! 1't4'iet llte^^^ metoey.V^-

te^rino tito llik:f;I neut^mt okupin..y l^ .:^e.rosir
cutor ,et!iné ^di
ky ^nídek Pt!l>fř^ a tf-1ttiho ě&s^Q967/./••• / V téchto pcrídkách ^Trc.u; nsl1s:OT1:l to, n.;ř Jl.:ires11 v i:.S.uw., kepltole Sf!natb.., kdyl hovo!-il c potřebě
rutoreké b.r'5vos'ti. Sili. DE,lepě-Ích !...Trd^OTýet ^poviéel; j^ t t.oit. fe oDBf'bujÍ

lert, kterj mrrcd. I nejaae saee u lanLÍby •». t!ct oeV^dch" ...

r

•Blbl1o^rc!1t^ a r. 1985 Tlak S^ta^ /s. 94/s •DY^^mt aesnaa ^e sb.tím
^»t ne3'11l>lnf3U p!-ehled tltald !ealté fantaetick6 a •k^ckot.utr^ticki norPhPsto aa4ile nnia^ Jů.c o ^^ledgJícich Hádech e ltJ1ch eu'tonct.1^.

:. núletuje eea?^ !tv!' ,cen - ale nene.1dae v Ilich .):afno Ja^rot1!rtt ^•rcyt
Jmá!i wpiB^etele J.

^TTre:r,

jel ,e • ^^e •,-d-.né " !'zuse r. l9Bl e,. Kd-

f^^tpror-to neanh4 " r. 1985, c to c.o^k.ozlce t •aaltiplnijda pf^dedv u^de^t Od.Jancali bc ^^a bl^ra ě^t,f- poaledníeh let 11..^^n6, le cl jeho nepfi^tocmortl nníW „ r. 1985 a.A1 reoe^^mt J. l^n^dte' lel Pou« ho J:ko e:p1a0Tt1tele Tynet1lr. c doaoTt tt! c m nfkolťk let, pf-ar. piao'berú li Un.^dct
11or-t • dortr.le do -Yt^a!s ••'• f^rnoet l1terir:!t i proto hc né.-Yl!k:o;- a:e né
i,esru T,-asi;;l •^ s;:iaoTr.tůe - národní-ho- maflce: T&t.:t. k nú^^u r.e dtc!i!

Jan Krůta: Pravdě do očí./&ice tetvF, Novinky čeekÉ prózy, Pr;-.ha 1965,t':S,
odp. rec!. Jpn kdem&, vydání l., stran 232, náklr-d 15 OCO, cene X 2g,- XSs/
Československému spisoveteli se podefilo vydat knihu literárně rneveného tex-

taf-e po'P-music, kteri své dílo Eeftítil citáty

tvorby, Smeny, Oktabru atd.
do
Fodobné koláfe /nehofe 1 dole/ KJ>P-tfi spí, jeko literráím! příloha čaeopiaů,
Enichf nái spisovatel cituje: je to Enaěn, netvt.ůrěí slepenec textů od pr^ee

nience rekousko-uheraké errnády af po dobrodružné seěity z tficátých p řede-

eátých let. JP-ko lep niSaa slouti protiváleSná témetika p té jsou médlp v
od >.dpmp, 'Plně podfízenP.. Ovl'íem, nezmi.ňovale bych se e.n1 o ní,
kdyby fp,n r..ratp e hrdostí ^utorp v r.S 69 /od s.227/ nepsP.l sám o sobě; citu

fe

ji poslrdní tf! vlty: "Ale m není čes. Ani ne malé pokrytectví. Ul nic jiné
ho nemá smysl, nef podívat se prevdě do očí". lnu: slove mohou být af neřest
ně vyu!ívánp /téme - odpor k němým tvá'tím/, ale proti vilce se v CSSR hodí
vfie. I kní!ke napsená pod pybamovým kebátkem ac1-ri: čísti stránky P.utorem
popieovaného sexu vzbuzuje P.f útrpnost; esdomilové /vo^yuefl/ vůči tlustým
!enám e zvěři si pfijdou np své. ; to je pek nutné pohl.édnout pravd, do oěí:
jestli!e lze ze etický /údajný/ cil vef-ejnt bojovat znásilněním neumělosti,

ý

p ak má takov zkulturní čin z neklpdetelství če. s'P Isovetelfi p fesni onu v4hu.
jek ji 'Popisuje J. KrO.te ne s 122 své knihy z 1ptvy. Cituji: "NikCy ho ten
jeo nezkleinal. Poslušný jek eokolík. i. nejednou visí na půl festé, jako by

Je

do žlábku cbtěl upadnout". Tak.
to situece, pánové, e hejzlu:v Praze roku
1985,1986 2td.Končím citátem ze s. 125: "Naše dobe chce zví&ta činu^.

Lubomír Macháček: A budeme ěieetni. / .Edice Prostor, Kruh, E^dec Králové
1985,odp. red. dr. Jen Evuhál, vydiLí I., stryL 252, 22950 výtiskt,21,- Kán/
Hnha v znáýtkn prázy se (Jo^éme o "scestném prohlášená jistého SEmuelE Cohena, vynálezce neutron°vé bomby": jinek děj ^číná v hospodě ne kunftické
hofe po t:řech přečtených stranách oYuie čtenáře do:nácí kli .: <cutor ierpé.
TP.ty z crr; en[ knihrypy - zlé to :neř'u e. /S.12/: "V !án.iných očích se mihl
etři:pek r1zotv.Uť 1ven2l nE ni EÍrRl r srdce rnti sevřel néhlý ztv6n úzkosti.
lp @. 13 ýmou popeény čila: "Měl bílou dleň e dlouhými t.tíhlými frsty,ktená se třepotaly jF-.ko čidle m€eofravé rostliny"• .r. tak to jdE dál; za pOmoci
VB a SRB. J živnár Ro'.!lť /s. 3D/:"nndej korili e zhesni, - práskl -4ezykem c1k!? ••• ".
řta^ná? Citát ze s. 102: "My bojujee za mír v posteli". A

jek jinak se žije v ýmrd.uhicýmh? /S.133/: "SoU!Ilre.k, provon6ey parami siro^&íku z blízké chemičky, jenf Jas od času přiváděl obyvatele m?stc do pSychedeic};fho tronku, pronikl...". Je r.utné také zeznArnenrt, j2k :prožívej í
tEm 11íro-vé byptí, !:'ál53: "ne?el do Grcndu pni do Stfrcy, pustil si raději te
levizi. "1írové pocbody v-Evrop? byly přece událostí, celé město stálo ne
nohou•••". Jinak Bev knize píse o Helsinkách a spoustť jiných evropských
ranát: jsou to si.ovr., rez náálná. Z :Folr.rí buče jenou celá Evro:pi- nr-še a o
^ranár"'{u se bude -;,rót jr-ko o Chrudimi Lubomír Mccháček’Troč. 1947/ arvou
řestou knihou
" e autoři u nás r. těmto z ítřkůrn uč výrůstr: jl.e • •
(i

p

Manuel Cofiňo: L6ckr p r.lnkv * v tieni, /.Edice Máj, S:nem, Brstinl.r,Tr. lYEt.
s orig. lh-Tallá 1981 přel. i..Ruppeldt.ové,vy"ání 1., c. 256, nákl^C 12 OOC./
V doelcvu L. trenek píle /g.25O/:"5ostolcnie soc1&11et1ckého š'tátu ee, pn,-.dP.le, muaelo ekor fi neskôr odnclt na te:112t1ke kubán.gkej literatúry•••/s.251/:
•Prlana epltosť g ervoluřnou r,tmosférou kub^ánského prostredl.e.. prevdele, pod
mienila aákledné zlo!ky umeleokej metédy ^^uele. Cor^i.je:.'rento kubánský spieoYetel /r.1S,6/ n:':j ro^tJMin končí c1t4te21 s kub^^Y.ého ^^olu^iho 1;1sXu/a.24é.
•Pabn^ vah!adom na pokročilý vek ao^rel onedlhc -po udr^^ DP. náeledky fraktllry la^bky, ktori si ••• ^epo^obil aám so ^aOYrc.led^nýll úmyalom". 1. -poel^^d
vllta ^^tau
opi't ®sode%2lě e. ^^olndnř:" - SepoYedů som ti. ře 1ch Ebéa.l.ic.?
^re1111 ich. Peco, sbcllll". J^k, ae Efetelem ne svr.tový vý^^^ českého nóroda /od dob ^»ke^^^wých ^námohlickéha/, dovclim si ocitovct ciso^^lný
posthb • pfíeUnú subtropické k^rčmy /s.210/c -viimol aom s1. It se jedeným
so etolOY: p13'1 pivo akial cud&í ^námo^^cl; ^Q1 r chanSnickú opiěku, kter4 taL^OOT^la ^poc!Ia badby. i'od111el. aom k'^n1.m, eby eoe l.epěie videl. ^^811 aa a jednostaj 3u naútonU. 1:we.lOYel eom, ei aú ^ui, Cest, l".l.ebo ^Grici. s tou tro
chou angl.ičtiny, Eo eom ea neučil na M^1am1, sa ^rooci rúk a noh" etc!. - Beni
tohle potfitelaý felrt -pronikání ěeského IItIu do me&i^rodní, napf. let^iDBkoamerlck, lltere.t^ry - o n^I se kdysi náročná bndite1dm
nesnilo? Za co
vře nndfSíme eocial.ismu!
d^^^ch ^^ndO ^nás ^hf-eje na e^l.nku 1 v tleni.

Alois Obermann a kol.: Amerika. Albatroa,

^^ha 1985, pro čt^enáf-e od 9 let,
I.^ etren 27l., ^fclad 20 0OC, cena S,, - Kčs./

Idyl spoluautorka lmihy ^Jirp,homaíre ^Cbroboková spre^^-1a kapitolu "Cefi a Slo
váci v Americe\ ne^^^^e.18 ji pochopit.el.Dě: •Cecboslováci v Americe^. !etc
úcta k eou!e11notrt1 31 et!; minf ul dodrlov'-n! historické objektivity v teftu,
pod dobfe ftol^^ra ^náffem. C1muj1 /s.62-6'5/: •Početnřlší prom, —č^^íe! se
etfedn! Brropy do ^ámof-!, spad' Tkk al de 18. atolet!, po^^ae^nan6ho u n'8
nadYládou hiaekoltetolickl c!^^e e její d ^:t&m.tickou ^uhou o t!^fen!
tí a ■oci. Šato snaha, kteri ae etala je^^a • ná8troj0 nOTodobého kolo^^illai::u
saYedle 1 llieionife • č^akýcb ■ea! & Sloveenska té^řf do viech končin nl-ta.Prctole lmřlí^11a1o^Dil1 v^le no^ch Tff'!cích •J1!tcnel1 -te.kl del.r.! pf'!lmy, je
jřlroaené.le v pop^fed -.iau byla p^tóeYtÍII Stfední e Jilcl Jaer^rn, o jellchf.
bobatetT! •• po ^ropř ^Typ^mily cell legendy". Co dodivřt? %e ty"o mlelonáife
/eof. 3^
^••kf hietorické ll'teratufe doetete&iř pro)a(úno/ nnned.l.y do Amer^ElP.tnf cbout^y" !e
18. atoletí •• tam s nallcb ■ní vyp^voval.i proto, le te-J)ffe tehay ^^nll^kf k^Q dOTolil, eby ^Církn mpl.nlla noji ketolicitu a vyaí •
l.ala do ^annekjch
1 ne^^nské &1a^^^e? ile neni to 'Y kniw jen cirkff blol1ck6, kteri dosúv, m traku IWD^ttel, Uyl končí popie Os; a phc^W.í •• ne •• 166 do Le.t^1nakf Ameriky, St^e od epoluaton. knihy VáclsYE. lafp^&ft tyto vfty - o moraonechs •IQ.wilo •• o ^MholengtTÍ, t.i!-ily ae povf.sti o
ol^o^'ri.n! ka:mv&n, ^iin!kách vl,c.n!ch aaocněnce
o tom. It prorok lo^ung ú

„

t&

svlářtní tlu"u hrc!lofest naných J..nó.llf poisty ••• 1epr9e )tc,:d byl.é. n? územ!
s? pode2f-elých okolností povrr-ld^^ kero."t'&na 12(; vyetHu.,"t'alcf do i.e.11fornie e prorok lo^ung měl " té době podivné ká.sán! 0 to:n, Ir sabít člsvěko
enameá szjlctlt g1 Tečnou blElenoet, óočlo k voj^nskéau sásahu ••• Kdy!., r.
1877 aeifel vOdce Eirgh..& Yo^ung, &?..nechal po sobě dnetenáct Ydov, více nel
podeeát dětí, 12 iůliórá dolarů a aor^^izOTanou církev, která posději sruf.1ln 1 l!llloho!enetvi. /•••/ J_ j.Ilka': je dneění akutečnoet? lová, moderní. Yo^"&mt
odká&al aektě mnoho peněs, které ee pod&f'ilo ro^amofeit & ^amnohonásoblt • ••
děli! ep^^edlivou ě1 nesp^ravedUlvou f.^moetí. *:roto dnes blehm'bytného mor=om nepoaes^^E od newyorskáho b^raoTního podnlXc'tele". Fo této tečce končí
in!ormr.ce o Spojených státech Amerických: ěeské dlti od devíti let mají o
ěem pferýělet. Ameriko, Yěf!cí & sittná!

Jan B
altus: Vrásky země. /Edice Cesty, P^eno^^^, T^raha 1985, Xotoggtt!ie - ču
tor, TYd'-ní I., n^ 248 • 40 •• toto^^±l!,^leled 27
c^u ,o.- UJe./
7.dy! ěeský cegtc,vrtel UVRluje " oecedeátých letech ^nad B^ep41.a /a nejen nad
n!Ja/, J>S}( to &Ap1su,e tnl':to /e.242-243-/: •Moje nec20.ěn
dobrý vývoj prnmeni
1 z poz^nání doservcdních tendencí. Vím, !e ! člověk boh8tých úrod-O. exploa'tuje
J>firo6u a! •a krejn! meE, k abe^^^in koncfm po^osuJ!cá nakonec flOTlka aam4iho. Bojuje o srlj blshotyt, P-by jej ne.konec v^yulil k ^&ti bonbř a 'túa,co
opu.etil./... / Bektick4 eeb8 po blahobytu, letem hubí Clov&ko aamibo,ochwsuje
jej o lerejinu, dll' z ni.3 etrcj, ploch! nec1U1vf robot Yyc^boYnh! ke k^ons^umaci. V ronojových seních je tc jeřtř o mnoho hod!.A^/ ^^d bych ■ll a:p!I
svou nedůvěru ^^&t ji^nak abych Tynětlil, co chci ř!ci. Sc^báa! m.1 v l.1dakém jed^nání umř^enoat e. úfell.noat. t.no, úaelnost, to je alovo, ktcri •• poj!
p^fedr,A!a e ti.,ou motou ne semi". Ioně!a clUt: podle Junpene je účel od
S@11t1: a 11.,6 hmota m. Zemi - čel! komu? aroeclcké nadat8Ybf? Dohu? 'Oaelu,
jen.I nflt! prostf-ed^^ ledlTÍJD 11e, le autor nojl ^^hu ^nuYtl: V^ráaky sem,.
Je ne.d čim pNmfflett Ne. e. 245 ee dokonce ptá: •eo TlnstnE utTáf-í polem aloYP- vlr.et, do!lloT? M!fl být 'f!ce ei 11énf boMtá co do forem® tlvota a reliétu,
e.le lití se. Pokud e1 lmldj evou krajinu &led^noduBine, nebo dokonce ^^čime,
badne bes dmo'YC../•••/ Zbytečné bud^ doXonce oeatOTnt a vlaetn, l!V. -Myalin, le tohle YAe je c^mf
od. autora aou.&aenébo cea'topieu. J..le co
kdybych •• aept^az nealib^e aoclal.iuua /a nl61-tř Ye n4 konečné tú1 ko
munismu/ Telkf sjed.nodul^^ donsva, IQeal^taodulgje úl doao"f od r. 1^948 'tuP^ e.l srrl"lttným? Co Yře ul odvrhl m •a^etiako dejin^t A necá •akut.e^rf intemeclonaliasua" poet^uimř T^yrovnrrat odl.lboetl sec!? A pfltom jpk definuje
Jan Baltws domoY, vleat, Slovyz •lil! ae^. L1l1t
1 roseznávet: pnv
du od 111, etd. /5J.oYo roaea^kat ^wli 1 ataf'í e.c^w4 a et,..ologic^kým rosbore^ doc^básime ke alOTUZ ^uk. Doaov je m.lÍII ^kna a ^^■e^in./ To .,£•
^nú edf.lu/e n'-f ■oueganik po nbra.tu s Aa1e i d^iky ,_eb l^ něč•••

„
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Zdeněk Thoma: Zetmě bohů a démonů. /l!ii1ce Cesty, l'anor..m,:_, l'rahe. 19ts4,str.

2,2 + 40 s. přílol !oto,::r.:..í1í,vydán! I., náklad :!iJ. ooc;,, cenB 41,- Kčs./

Solidně nepsnný ceF-topiE z l;epálu, Etltu, který Cech Tho^ charakterizuje
takto/s.104/: '"tácní !nf:lá země ve stínu velmocí to nefiil lehké." Jietiže ne:
vr..:.k e.ni občE.r. OSSE tc nemá v J:epálu lehlié. Ci tát ze e .112: "Děkuji z.:. poz
vání a slituji, že FVPte’DČLnů:n udělám hezké fotoCTámie. ''J.le nez,.po.neř.te,fe

nepálská sv2.ťbS:. trvt dva cnv,” doc.évl S^Ur.itc:.^ "Proč t..:.t ClouLo'"t" Ci'l7í:n r:t:.

proč

"J.

ne?" oCpo'\"!dá !-rakéš: "lTo hinduistv je eva tbc;. velmi závažnou udá

lostí. M.y se Ženíme jeri jeanou v životě. 1o není jé.ke u vie v Evrop?- či v
i, r.ierice, 11 Codévi s lehkou výčitkou." i

zvláft[ ee :ni Jt21.íhí, jr.i. Zdenlk

!:homé. popeécl návrtr,vu u r.ovčtských horolezců poč Everectem. ?tá se veáoucího /z.211/: "řiáte jiEtl tpiČkovÉ vybcvení. Odkud pocháEÍ?" Doktoru Tem-

movi tleskne ve tváti řelmovský úsmfv: nOd těch nejlepěích dodavEtelt. to
jste si jeftě nevčiml, fe stany v z^41adn!m tábcfe, ty velké tluté, jsou
oC véE?" Skutečně, kempirJ<ové 8teny, sloužící jako donov vždy óvtmc hcrolez-

c-0.tt, nesou ceCull'u: Up2.vtn-I-rutnov. teskosloveneki jeou 1 neíukové cí me tl'E-ce e část vvb::cvení lékárny." t'tenát v tSSF má radost, fe eovl-ter.ý pfedstavitel i v H.imc.lájích ví,v které malé 2e:t.i eY-ietují "nejleplí óodevatelé".

nťjvíc se :ni oC t'utore cestopisu líbí, jek v te,:tu ukončil tuto návttěvu;
cituji celý odstavec: wp&B<;.np 3e návttfvou u horolezců naděen. tepsy aá
nacpané rrouctou ruekýct bonbón! e drotnýeb konzerv, kterými jej cbd-rov&li

ferprtí pomocníci v kuchyni. Zálibně si opakuje wde.,
dnů df tí protijdouc! pozdravem "zCrávstvujtl"."
v r:nize nevyev• tluje, proč protijdoucí turistty

pod nejvyní horou svita, myslím

eí

q?"

protolt

e nfkolik daltích

róx

autor blífe

•děsí" tento ruel:ý pozdrav

o to:n své. Stejně t::i.k, jako o prorockém

t!!T.tll autora, naps:,.né:n před I'. 1984 / r..Zl4/: "Jestli že tedy červ enomodrobí-

lá vla jke za't'la je ud nejvytfít bodě evřts., bude to jen vyvrcholen! J.spěěné

a tobaté ceEty Československého hcrolezecní. 'Vrétí-li se oviem vĚichn.1 ho

rolezci v noř2Cku dolů. Sladká chut úepěchu může zcela zhořknout,vezu:ie-11
si řvereet z,_se d...:..lfí lidckou obě-!." Stalo se: slutlká chu{ úspěchu čecboslovákím •zcelaEhctkle^. ?Jejs.'ae tohotc faktu pamětníci ?

Jiří Caisler: Za oponou přírody./ l'.d.ice t.n1hy o pf!rodě,:Panor--^^,Pr....b..:.. 1985,
vydán! I., ilustr. J. !'lung.el,s. 164 + 75 hor. !ctobra!.,^náklad 27O0C,cen.41,-.

Je

z_jí:n::.vl, jc::k českoalovenský příroc!ověciec, který zcef:tovt„l značný kus 2:e-

mřkoule, pfecnr ví, j[:k se chovat clomc., ne vlf;.s^n!!D pozemku, u rekreační

cholup; e kůekoliv jince " t,SSR.i "Jako zoolot Tím, te pfi jedn^^ s útltdn!

oeobou, tfeho m policistou, vyló.duj! prúTitlla

podfíeené, gubmisivni

postaven!. Je výhoéné nupfŕklad vyF-toup1t z aute, mírné ee ntihrtit F. 8

váknýi&, ...le tifístupným výrazem očekávat-vývoj Těcí ptittích.^ / S.146/ Je to -

:'I

potttitE.lnÉ, tc i , teknvétc ČesKÉ kr.lBE: se Cot;tévi Čtenéfr.lrn ;-cutení, £
vyfaťují pr-v1Cla hry sutmlEivrá postv.vení. Autor, který je prGvdlvý /a ne
tE:. jí se zvý-r. v1:itrnk.i::.iujE"tÍ!!; pro vpc/, Wlí -ptE'dklédc-t v této lmize ětená-

f-1 faktů, jet jcou jinak těf.ko CoFtunná. Né>p!'ílil:..;d VE: 12. kf-.Pltole, n::r.ve.nl
teeká krajim., píť.e /e. • 150/ :- "hqcmutnějří je, kdy! netáťoucí zmfnu prostře
dí z,::viní s;:.mF správa cnrbčné oblasti. Svtal.o Ee to v l.rkonofskérn národr..ím
pcrku, ke e hvró.vc pou:.11a t :cřcstavb, eásobovacích e turistických ceet vá
pencový rtťrk a jev.ne crcený váncnec. ^konoie jsou buéovár.y převáfnř kvselými hcrn.inami a vápenec /stejnf jako napt. čedič/ se

VE:

větčím měřítku po

užít neuiěl./.../- Koneční 1 w-pínkáM věcí, že. obohatí-li :oůCu u vfesovcovitých a j1:::ýcb ratelinných rostlin vápencem, brzy se e ninú rozloučí." Inu,
je temu u nás ta.k: co vědí alpínkáfi - to nevědí 1n8t1tuce vlácní. A v tom

lijeme. za o?onoM přiroay.
Sei Šónagon,Kamo no Čómei,Jošida Xenkó: Zápisky z volných chvil./OG.eon,Prw.h2.

1924, vydt.ní I.,s.333,il.E japonských orihinP.lt,nákl...d 700‘0,cenf. }(,-"i.čs./
1-'řekL.dé:tel Mirořlav noY&Y. ’’■r r:vé nřsdnll.vř /t2.1': ji e-vizuje Odeon, jedná ee
v l:ak o čo6lo'\", kč.yč je nr. konci l:].;},hy’ /, uváč.í, fe od devátého etcletí pře

stávali japonští báeníci pst.t v čínštině a /s. 321/: "?řício Br-bcliclcy Cylc

v ti5re c.obt zrul:eno praYidelné vyFÍlán! pose.lsteT k čínskému Cvoru.^^"Jif
v prt:brhu desátého Etoletí vzr..!.kle tck ň^dř :r-róz,z r..ichf se vfE.k zachovala

jen ť!!-lf čá::::t," Etc.

e své rt ti „řostřch? r- nápady ze tfí doletí" nám tz.k

lá"t"t č-enrý znalec Dc.Znf:.o ’východu n:-.j PVO, ?.e i sa:nottý tskt zrur'.:ecl pr-v idelnl-h.o vysílání :pot;elEnv k cizí:::u, mocném Cvciri, veClo k roE-nr.ch1:. ^nároc.ú lite:rrti.ryt ' tc J'...?onsko dřUlc. óC tíny hluboké rncfe: D.:č se vt....k zr..býv...t zná11f:ui fr.kty? Je '\'boCnf'.j rí vlnov::: t t-i japonské 11 teratd'e: 2 té Uoubky des,tlhc :::teleti zr..í zápisky p<--:-.Í St:i Šó^r-cr. ů..k modernč! /S.eZ/: "Xdyf p!i pfile-

litcEti,tťy ct' tc. cilí,:iám ;:1k:izá:.o ElcŽit bE1.teř., '\'Jdycky iáz pocit,le nedo-

ká::c Tybhv?'t.re: ře bych f:n-t ::tu::ěl:. spočítat pÍEmEn...

é.

te- bych

né.

jr.fe r.loži

lr zimí tázeř.. nebo r..z potzi:: "ti.seř.
kvfty Elivont.Ovlem,kdyf někCo pochází
z blsnid.é roť.iIJy, oť..f.E ED...Č rdt právem pocit, f e je v te v pofátku, podll-f!-11
ee mu tf.5en o r.ico lepH nef ;lrným ... iekne-11 ee; "to jt vskutku báseň vhodná

prc tl:to -pfíletitoEt. Jek by také ne,kCyt je to dítě toho a toho? Jen!t kdyl
nic zvláštního nedovéde a ekládá báseň vldj'cky první, jako by ai snti.d myslel:

"1^. přl;rý bá&nr jsem tu já," jt mi t.tch pI-eCk: líto.r. líebo /s.l ;il./: "Co nebu
dí dilvtru. ;Quvkč.., který se e- rozr.:.!ným výre.zem ujímá ciůle!:ité sáletitosti.
l.c>Č, která za pruCkiho vč"tru m.;. vztyčené :plt.chty. Lóif se licié kolem oeinciesá-

ti necítí dobfe &. po!ád se: to nelepší." 1...ki /s.lf;5/; •eo lidé č.:.:.i:to přehled
nou. Nepříznivé tn:v. Jí.k jrjic:t m::..tkE. etárne." .... nt.konec &i n@chévirn velmi
chytrý poctfrrull.te .164/: "Co Typadl nepofádně. ••• Chování svřtců."

:5

Vladislav Vančura: První prózy a první pokusy. / .é:tict= ::p!F:'' V. V1?.n(-cry, Čí,
rt- hr. l9P-5^ Md! Wiění T"d?- tSA.r, vytáni l.,s. 524. nákl.-ic llC0C.cenr-:22.-/

ľ*! et, řlnnostl l)cr,rtuj! zr: vhodné vyjádMt: V p!"íp,idi. !e ee čtenifi
t>o ěetb* propieO"Vi l1ter;it^? neul@v 11c, n^č o!-istnou moeí pr?.vC:i„ nebe oCbo?"Dof'lti - 'P^k -.eFkcri rlElkF:. f opiso"fánii to-tu bylt- z'bytetná. U\'cluji ti.kto 'VefejriJ: v womentř; kťy aurío up!"iranf nrpaat: pnní n.--&ek Spist V. V rnEurv doplnil ediění 1)0&M22kou a ťot-lO'Ye:t F-llof Pohonký é. v eú ú'lYŮll bylo
nejít v jeho doaloTu co.koltv. co by bylo mo!nf kriticky ncpatnout. : k mésu
tftivu: při Eetb? eebep^Eli^fjří je ac!nE dcj!t pfi tostc eoelovu pouzE ke
cloTií chvil^ 2 nt kritlkr. !lokonce ai my,;líz, le je to eoclo^, juký je u
!. f'"fszku ^ill* klt!t-iki fee.lt.i literux^n- potřebný s plnf. nr míett. J.ni násn nnobl být svolen lip: •Svřt se ruší "' báduje pádle pot!-eby liTého aucbe •••
I'-okonce kc!yl ee nIĎuje o Vnně^^^l pf'itlonu ke XSe. Čirí tak ;11;.
J-ohonk:f e jekowsl ^l>decCou f'uehoet! e klidnf pf-1 tom pou!1.1e /e.^C/ 1
pr.,,yť.1vého vý^au •patrtlckýft. /C1t.4t: ^5ebo a dalficb 'lhab pf1p1eov2eých
V?.n*vruTl ec dočnet op.:-kují vrt;. jet p2tet1et; prohletřovely, !fi "revolupe
proetir;,uje svt-t. f-6ť novť norbr veché.z!" ./ lodotýká:n: " esSF je SJíÍfe nykem, aby literá^rní v ěccl. rvláňtl v ptát eouviclceti e tehdy čers'tVýml o&-.uky VlEP-. byli 3e?tř dnea ZU;df\en.1 , nena^chúeli Elav oádlTU ke epoleěe^kl
odTF-s^ intco^^vjch spáOYl'telE v b^urloa^d tSf_ s podobni. Kebo Dě e- 307-^^
cituje Poborský oba^&e • dopisu Tlty, kteri poveb3e sa tčle!1té: kdyby to
rtf!3Dé lffecll Uk &.^^ttia u m:::turit, nnll bj" to p^^ ■aturl^d komisi lehké,
«td. Cituji: •Pf-I ěetbl p"rú n^^denl ^krůlky ^lne tea posnávrit 3eftl něco:
ocítúe ae Te c!:rYili s^rodu Venč^^E oeoblt.éhc etylu. £ jeho gene&1 je mo!no
-ptidot jeden toklad: \'2nS^2 ee tehdy T61.nl &ebfyél biblí é doporučovr.l ji
takf larlu Botúus "Siwd t to111 nslea^f ftfttt!, ,1stf pokoj. e-t1 31 pllnl.
!ek •• ■I sdi^ le aařinú chápat jej! krieu. i.le jeem mlád e mnoho je mi vrdilnc". ; 'tt!. I k 'V„n!^w-oTým poTÍdkh. kteri dstely al do jeho nrti neamaé c v ^rukopise e
nich! ee r. K'RaYý jeftě tlouhc pc \'enE^urovr popZ'écvl- co^d •
Yr.l le byl!' s^p4leny^ tJp!'íamě fefte:oi jsou ěers^ný:: dollede!!! toho^ jek práYt
dne&lí SP.ě!Mjic! llteritl -.etupvJ{ de fesk, l1terr.t^t;.\ TÍ'tan! fant^ánml
aocialletlckf krtUky, all11 doaah^í té ^^^Pl. tte.rou kdysi /t^ké SEČinující V. Ve11E^ra/ n^^nnloTal Yhodnoa ani SE otitt^d
6psop1ser J._ přitom • té: kOT'j '1^ádn! od8tr.^ec Tldy ^rukop1an4 poTÍdky "^rons0'9ý nícen^ ml p!-ip1-:d4 silnf e jtnf Sent:t aplsOTPtel by ae •Idy ^^Ill IZJ)ltttlit ho - th-b:.. né: jinád
■!ptř 8,"f 31nf próse. Cituji /s.7r.l/: led^omúvejte ae, le tklíř nr Tsěem sto
le 3^ nta:f. ^rosua! •• -.elml dobh • ■áou 1 r; hrneíkn, be 1 ae aolí,!lCkoli
není u
d^ra e hOYoří řealcy doetl tp;,tnf". • ^l. co ho^oři česky lpé''t nll - to 3e i,f-ece ■W^ý úpr:1d i do •Obreml • cu:1n^ - etc. r

o

„

n,e

Jiří Bednář: Cesty K. Čapka do jižních Čech. / odlc» Výbřr z nejsr.jímr.Tl 4't.ích
Ir.lt;, Panoram-.• Ir-ih. 19f5.čtvrtletník., I. ,te5, Str^n& 60^-61, cen.r- S, - £t:e.

lloj o prineesnc s t::::pkCl'\'a t.rckatitll'? Sejpne 3! mrlr; ttt ClgE, Sche1upn11r.oTá, r. 198C vyd',l -pt:k „ f-ielantrichu. Jiří Opelík n"prodejnou publiluici "1.opis::" ... sáeuvky^.
!iLlik, který o tíopieKh I.. CepU 8 Vtrou ^rtsovou YE-dfl.
pro ;\t.3ich eoukrorý chrak'ter je neputllkovt.l: J. CJpelik, který publilwci 9'"
dopise Cop:-ovcKil zévrreřnou Et'IY-1!, erv::f1l ee prokásat, le V. ^nrazOT4 je
prillw^u t:llle /T11E-./. Fouká.:al mc tc, le 2'tejni „3ko V'ille 1 ^sezOTá tJiU obe.1-Y'"etelkou kon! ? ..,áin1-.ou tenietkou. , inu.tltu _..Zahur - ne3^krá*n? 3f! shek n~ eTft?" objev 1l pfcnyfku j!llé^ ^Hrass. /^Br6Sc1 byl pr0fe-aore2
VTsoké tkol> ff*rolékn!-nké v !srn{, jeho dctra se po n7-kcl1U mf.isicich anásoetl e t. Cepk!!m s--.a.noub!ls c Čeekýx tleehti^cea e dlplov. tem F-nnt1[k„ -"ofkem-Do^lc^kým. r jehof p!-!buzný.: Ueiů:e: }joftea-Dob.í..l^s.kým spoluprc;oovt;l r;apek
t lJ.Cových novinách,,té ./ l'c L^-eení aáanub v obdob! 1922-1923 ^loa^tn,t TS't&h
t. Csi^ke k tito amMé, esl ^Aeti c!ivce kulmiDOY&.L, dokud ce V. ^rtaOT' a&
pod&im 19C' n^rovčclf. sa ®?;itele al^te ve ^.11c1 n/lSV1U.You. ^reaponden^
oe J)hitnév::la af čc r. l 9H c; 'I'. ^sezoTá-SkoupiloTá ji předtlt:: J. Opel!kw1.
Nvní se oť J. ^^ná& dorióáme, ie Cclf.! .Princeznou z I.r^kr.Utu je l.lbuLe
Solpe^rová, e l'Úf si
nr:kol1k Copls* v r. 190S. tle atet? J. ^odn6f-e
ae. r. t:cpet t červenci 1923, po Dá,:re.tu s ceet po I^Q11, uh,-^^r;l e ^tou
brytft. Joeeft -V hol't^^tých pokclích o^2an4 recta^^ce ^bdolfOY" 11 J^adficboTr.i bradce.
ps lo.PImy nejen Olae Sch. /•in
0^1.se': Ce. aplso"frtel., řrr.be 1971. e. 5A^/1 • t:.le i Vff-e II. č pfltoa ff 'le ^nynf.jřich DOTfch

"Li^^

út::jfi grýk-l s Libul! Solpe^rovou. t t, dob? ul pro-.de.nou llegeat!kCJYoll. ,. J.
^^nif U'fádí, le rýitoa •ate vZll1k:-h podsta^tn4 i-,rt ••• románu l.nkatlt /tí^
c@ ne! druhé jehc J)Olovtnz/ l::. v téw tt^^olfavaké ěhtl IrckcUtu^••• nscb6^
&iae f-edu r:!et, kteri !ivcucin pfipozenutíz uoou pt,čet l^iD!!f'icho^^.deck,
^rejin:v^ 1. J. !ledná!- 11.,% l'l?.&nařU,e, le I. Capek ae telnE. Etfánl • p^^ánnou
pr..ní fiegectÍkD'You &-!. •^od.,eěe^^eh ceBt^ay bl!skosti pfekráaného perku 4'indficbo^^deckého sbku71 ;, cltujt s ^^intitu, s 1t'yd. r. lS4S-,s.l94:
"••• • perku nebylo flYé tfu.f-e - le^;mý dilt full „ ko^runách mt^roae.^^hdy
1p kone!nJ dt^^le, kde kfoT! ee překl^^ pfe^ sterou hrdbu. ne Tyftí 1t'
t1-chto aír:tech nef t:a. 1 metry• •• JCebylo clyěet nic, ne! lut^ní tettě. I ee.br?!.l •• c blede.l &K •• selený 1 vritky^ jek ji \)yl Tidll '"• snu.^".
J J. ^ddf pokn.eale: */. priTl u t?cht6 ••al^rých Tritek" ukrytých • huett.ch etřúcb aeinni bohetfhc bhJů.nu, ktonflli •pod-ia!eni TyeWaU^ .Zvlil'tf
bff^n poaledn! ^náTltlTy u vaácn, p^;ni J^^ •I • p^£lobc-ci. .foto^^ri! ^aiet
•stU •• aelea^d. Tft^tky" oyftll její obd1v^»inl fl'Wouc! T^^^^^ou Yěmoat.
S 'bssproetfed^ili -dlceu
e poho^^E o^weiin •a.a ae ael^^ni tm^"ad^ prf koneil toproTod te.rl.s &plcu & odtud •• •n cel. splt do bdoltoÝa^.
/Podtrleno J.B./. 00 jer.tl dod&t: le :L. Sol:peroY' a^..tela 4.1.1977 t J. ^Brad
el a •peh'!l\:tfk' dro^bů ^pcrridrý• a l&k f-i^kbah, •Ir.nl Cepek l^ nioo úle
^J?rs.t^°lh‘oW'°t11 poftá

'r

Pavel Tobiáš: Hořící kruh. /Bciice Obzori, kro!il, Ostrava 1905,vydP..ní I • •
ilustrace Antonín ^oča, str. 138, n^ílad b5CO v.,

Hořící kruh je z proetředí uhelného prachu

é

cellf.

15,- Kče./

uiouru. částecně ta.kf z prostře

dí evobodáren, kde fijí ^proEto nenoboani :ici. Celou Kníčkou proctupuje
syrově popsená fyine, bezmocnost e pol:r2 čující devaztece k.dj Ei lidského pro

středí: cof ee týkÉ i lidekých vztz.hů! ProEtretí. nenaznačuje to 6lovo, fe

bylo vyytt/ořeno pro Eti-ed tlověke - lidsKou duti? krdina Knihy 1 jako mrzák
projevil značnou 5nahu zapojit se

co

buoování socielistiCKé vl&cti. závodní

čascpic, lide byl rédaktcrern se ret.lne socialisticky /, úsporně/z;nenil /f.58/:
"Jaseňik se v místnůstce, kde byl& reuhkce zavoa.níno časopicu, po Btav 11 za

jeho židli a dal mu rucé na r..:.mena: Tak poE.lyt, buo.ewe vyciávat leták, or:nigov,ný. Xažiých čtrnáct

Tvoje práce. Naučíš se psát a kreslit plakáty.ety^

ři ká ze. kus. Na holičkách tě nenec^háme". A ^alší odstavec: "llimoĚ mu poslal

píse::inou výpověu z tc.ráte. Jaseňák se nad ní za^čkebil: ty. přestěhuj se do S
/s Jtlimošem ei to vyrílát./, zmčka prostředí vždycky prospěje".

J.

próz, Pevla

Tobiá{;e /roč.1932/ je úspornou výpovedí o tol:il, zde. "zment. prostření vfdycky
pro6pějer. /Když se nclzE obrátit k síle, která pozvedé lidskou duši nad

prach dníl/Cituji ze s. 4j; "Domky v

!••

"na polské straně"^ stojí cia.leko od

sebe. Velou l: rim ílouhé, úzké e pevné cesty, ^u.hýbají /pole,sad^íl v prevých falech. Kde se proEti^al rybn.ik? řořád se tady stav!: přelolks. silnice.

nadjezd, úpravne ^ílí, odvel, ten je esi nG místě někde^šiho rybníka.Rozalí^
lell se e nepřifli nE. to, která z chalup pet!-í G^rtiJckovílVykouríli po klejce.'
Delší próze, která eeetává z takovýchto /převámě krátkých/ úseků, schézí ně

co, co bych

e

použitím &utorov2 slovnílu nazvala - "!prajc". Autor, kromě^PK

pre.vdivého popisu boles^^ch chmur -. neml čtenáři co ru:..bici.nout: nedokáže a ne

umí jít - zal Je to tedy proEe.ický dokumeLt oné nehorázné reality socialistlc
k' l!J)oleěnoe:t1, kde peníze a zdraví /e stavby e údr!ba rodinných dowků/ a sta

roet o stBv automobilů zcEle zaplňují - čuševní život • občáníl^ /A pochopi^
telně: to vlíe promíchávé.llé ve.fečkóu sexi:.. Nemohu, než pti:;>e>menout: o curžoaz-

ní společnoEti psal obdobně v netem ll. etoletí druhctaciý spisovatel .Behmel./

ile: lije dnefulí buržoemí společnost • ta. ktiesi na Západě - jinak? To pák
nstává je^^^ kritériem pro občanství eutora /k tSSR/ výpověU tohoto typu

/s. Y,/: "Prot^mou s1 !"Vačinu c při !ve.nflú o hovadinách je nénap^a&ne nic ^1
ného, ne! !e ee pozíttí budou •ve volné přírodě" grilovat kuřata.Domácí zabi^
ječke. • U Bačů, f-ekle otrávent Lída, přehání se to jak u blbýck." .:.no, přehání

se to • oproti realitě fivote - "jek u blbých"^ i. z éry Novotného /připollenme
si prózu L. Bubl^^ "jnitef" /1963/ ze stejného prostředí/ zústtlé po ckleíéh
dve.ceti letech trváni eociWismu Dé. Morc:.vt cnešní vý:povoo •

o

ooučasné p&tefi

/Tobi$š, s.57/: "Uvědomovtl ei, že je nad jeho EÍly uskute^út, co cl předee-

—

—

Cf

Tmel: Precovet v závodě s previdelností e poctivoctí dělnáa, naplnit tím
svůj fivot po o^kraj. rývel velmi une.ven. Od. ustsvičného sedění v re^tkcl,
na echůzích, na pfednátkách v Ru.dých koutcích ho 'boli-vtlo v zádech. lůži na
péteři měl podřenou od opěrsdel."/ lnu, naieňte celou společnost do Ru.aého
koutkt, kde není Udné vitrína o duěi a doEtine se vám o tom výpovědi. LitE':..,___

rF.tu.ra je totif odjakliva. feecinováne. hořícím k^ruhem! A ne Rudým koutkem,
který ho má • 1 ke grilování kufet s lidských vztehú. • nabraditl/
Jiří Kamen: Zlatý Petr. /Středočeské n^Kladatelství e knillkupectví,?raahE:
1984, v^ydání I., str. 144, ná.i-.le.d 7 500, iluctrováno Joekou Skalníkem,lS,50/

Souč?sná eocialistická kritik& vytvořil.a pojem "Fárclovj severočeské li terární Školy'; má tedy možnoEt rozšířit tuto pojmotvornou oblaEt i na "lirabtlovu
středočesl:cu 11terérní školumý Jiří ^amen ^ám popisuje ve své knize zřejmě
rodné měetečko - ne. březích Labe. Ve stínu chrámu sv. &rtoloměje z^^rnenáTá s věrnortí kdejakou míctní historickou pamětihodnost: je v tom kus Uch'ho českého nacionalismu z o^^obí konce ^akousko-Uherska. /Klub českých tu^
riStý z téže: doby by mohl této cinefulí l^tnize o mladých lió.ech udělit svou vý
roční cenu./ Dokonce 1 ten, kci.o vyhledává stvpy baroka. v současné české li^
teretufe, by si pfi podrobném Čtení pfišel na své / cituji ne.př. ze s.70/: ••
sned ai na ten ok^e.mžik narostly 1 dlouhé vousy /plné milteh spole
jaké
ei ve ^tých vousech pěstoval jezuita ^^^ov^akýi
mu z vousů vez:., kdy!
JeJicl: uoytovatel kráčel Kouřimskou ^licí k Bartoloměji, ka.Jn nesl jehinou a
správnou víru, a ti jeho pi-átelé z vouwrO. st= " celíriu - C^hanovského e. dvou
zvědevtý - rozprskáv2.li ve zlaté jiskry, ve svatozáf/:" Pat. jsou zd.e popiey
pubert^áních a postpuber^ilních láneku v této souvislosti ne.nohu, než opět
připomenout prazaf^Q' text z éry Novotného. ze steíného prostředí Polabí.Ta
próza, ú::pěšnt: zfilmovaná, nesla název: "te^nlj Petr^. Ine^il zle.tá socidlietická mládef /která se však - viz tuto kní nu např. • vy.tzybá socialisticko
pojmům jat čert kfíži/ u::úi aspoň /okupačně a ^^kně/ zaplit návěEtí: z černé'
do zleté. L není to kumšt? i pfežití • 1 litera^tury - potřebný?

Bohumil Svoboda: Texas, země osamělé hvězdy. / Vyb^^d, Pr^^. 1965, vydán*
I., doprovázeno fotograf. autora, str.205, ánkínd 2}000, cena 25,- Kčs./ •

Autor /jal;o zkuAený redaktor "N8šÍ rodln:fA/ čeke.1 trpělivě , křeslanaky na
*
vydání tohoto cestopisu více jak tucet let. Ne. úvodní straně se tak hned do^
stáváme do března 1968 • ověe:n, v Eemi svobodného státu !rexasl A o tom lze
1n!ormovat čtenáfe z r. 1985 e. let dc.J.ších. Stylem, z nůmf cituji /s.1"'56/:
•Kdy! jeem vystoupil z nu ta na jiném rozs^ilém proetuanstv ! zalitém sluncem,
zaslechl jsem zvonkohru. Ro^ilí!im se kolem po několike. prostých staveních
misie Sen J^uan Ce.pistrano - Sv. Jan :[Q.pietrán • mým průvod^^ ee
nechtěl&

l..IltoniE jet, zre.zovtli mne, neEtoj.í

do této pohlední mie.ie v oble.sti

a

prý ze to, můieme radfji jet jinam, teme tam můlete vidět něco lepsího.Ale
trvhl jeem na cvém, chtfil jsem vidět vtechno z té doby e stylu, co se zhléd
nout del.O. Melodie zvou.ohřy zasintle a vracela ee E^tále znovu e znovu e. by
la mi pořád povědomějfí. Kdyf pak nezněle zblízka, nechtěl jsem věrit Evým

u*ím: byle t0 Enámá česká lidová

•tena

au!e bít nemůže, protože ho neprernůže?.

le.dy v ze.padlém koutě Texasu, mezi meniukou venkovskou chudinou? Kde se tu
vnela? Vysvětlení bylo prosté: byla to &ntlka, kterou používal místní pojí&d-

ný zmrzlinář jdo ohlašovací signál svého příjezdu. Kde věude t.e člověk ne
setká s krajanem,
nesmím

essa

e

českým vlivem nebo espoň EtopouJ^ - A protože nemohu a

opustit, abych se mohlG napt. zúěřit na etopy čeekéno vlivuv

oblasti^španělekého koloniálního bexoke11, dovolím si ne závěr k tomuto ceetopisu, ze zdí svého města, upozornit ne málem také cestopisný fakt • a křee^\ea_

zký: sv. Jen Kepist^rán je od

února roku 17'8 petronem města ^Brna. A kdy

by něj^ekÝ návštěvník e fexasu se v ^brně ptal, proč je Zelný trh úfedně nu:ý^

ván náměstím.

- ,.ého- února, odpovedtl.e bych mu, jako kfestanské eutorrzka

csstc^iEŮ: Právě proto! Podobný ptÍEtup k realitě má toti! mnohdy 1 dr. liahwnil svoboda, etd. Atdl

Miroslav Ivanov: Novosvětská. / Edice Siopy-fekta-asvědectví, Pe.norarna,

1964, vydáni I., s.416+56

e.

příloh, n^íle.d 4'80 v., cena

55.-

Kěs./

Autor, který svými Fpisy zavalil čeEké "rádoby" intelektuální prostfedi,ví
sám :nejlépe, jek na tom e faktografií svých děl je. /Osobně bych mu mohla

pfipomenout jeho přerušení kcrezponlence s básn:!ke;n Klementem Bochořákem,

kdyf měl sn^E.hu podet mu d-oka%y • ověd^cké - o tom, fe nelze pohlížet ne smrt

Jiřího Ortene takovým zpUsobem, j ^^:n to Ivanov vylíčil ve své ^dize. Ale to
by brl.e jiné ke.pitcle./ N^ní si dovolím citove.t z jeho díle nejnovějiího,z

kEpitoly ne.zve;né" CeEte. -i-." /E.48/: "4dyž ee ne. hfbitově ujtl tlovE. méstupce- horníkt. 02.QenF.kE., • Slánské z. záEtnpce Cělníků, faráfi na protest zhasili

ovíce^^ lakový pohřeb měl hrabě Eo^et v čele p:rO.voáu 2500 dllniků s ^rudý
mi kF.rc.fiéty v -klopě, pak kcle.n 1500 ctudentó. /v ^Brně jim vaiovtl svůj pal.ác,
aby sloučil jako kolej, zejména p:ro c.nudé studei:ty/ •••" l'skt& jsou vl'.ak n,c.leč.ující, oproti těm uvádč^%lým ne s. 48: f&.ráři nezhacl.li svíce na protest

proti pro jevún dělníků, rJ.e protofe

!ádé 11turtie platná v f!jnu r. 1913,

t.j. ne ukončení církevní části pohřbu. V čele pohřebního průvodu nU1o ^2500
děl^níkt s rudými k^x!iáty, tle riniptr^ti, nesoucí kříl, e. knělí a rodlill,/koukrýtně dl!!dic, rte.rší brttr dr. ^^en hr. z Lomnic, vciovs. zástupci c!s^^>

eklho Cv'orc. e. české a morr.vekl nechty/. Ptlác, věnovp.ný v ^raě ne. r;f!zeni
koleje, ,EÍEkel dědictvim v r.
1897 po bratru Llbrechtovi, f-í&sk,m ^hra.biti I!':-Kounic,c.k. komoří t. v intencích závěti ho věnoTtl etmnen^tb "k oslaTl

í,Oleté1m- pan^^ní ciede Frant. Josete.. i.o^nkrétně dne 12. kvě'^^ 1908,v den
"'ho ^^tku s mlad.lěkou Josefou Borovou,dcerou s^Sláka &e !^1.nkovic u Pf-eft1c.

Ciset se mu ee tento dvořanský zpdaob věnování odvděčil r. 1910 - kdy byl

Václe.v hr. Kcunichvynna.nenán oc J. Veličenstve. ko^manderským křížem řádu
Leopc1dove"./A.Ličman,Vl. Mor?.vsKá,Čís.57,s.lC2/ Lépe by si měl M. Ivanov

ověřit informace /údajnt z Práva lidu/,

jef

přetiEKUje ve své knize/s.48/,

co se týče poslanecké člinnoeti "rudého hre.běte". Tuto poáleneckou činnost
značně jinak líčí historik K. Ádámek v 3as. mor. muse& zems • .XVI.,1-19 ve

své cteti, tomuto problému vlnovené: nepopín.telným e vaeobecnf známým fck^

tem zůstávl,že "po převzetí ponství vzdal se poslanecké činnosti". Kvili
správě ^jetkul Ale věnujme se .... Dvořákovi^ vE: Etejné kcpitolt: lvé..llov nE e.

5é pÍĚe: PJonef Kovařík; uzkostlivě přesný, vtrný e odd^anj. Nyní ocitujme
E jeho vzpocínek: 11 • Ne s. 67 pak lvénov píte:

11 Nevíme

také, :Ody /JJvorák/

poznal ^tndého hovaříke:.. 11 l. n^d. jsme u jednoho pooblému: Iv e.nov ee netejí,
ŽE: ke sexp^íkí této ^hihy mu bylo číky Et&tuí péči k dispozici málem vte;

/v USl nejen fotograf "hnnnze.11 /odb. asistent AMU/, tle i vlastní pokoj na
ňipl.ometické misi eSSE. v ,lijew l'.ouu / c.-;;76ál dobříšekj Eámek, léče^tý db

Literárního fondu v Karlových Ve.rech,etd.,st&.ČÍ si jen pfečíst s.410,kde

děkováni počíná jmény B. ChnoupoE • D. Spáč11E.. fřebe. ne s. 61. Ivenov zdituzňuje: "Co vfe^ano nutno ^znát. Prošel jsem kounicovským &rchivem ••• •/. J.
já ópakuji: co všechno je nutno ^Ellátl J.. sděluji mu: přímo v I-raze, na Kalé
Sttuně, erl.Etuje knihovně,'které by mu mnoho cest a mnohé znalosti k •Novosvětské" pfib1ílila. Dokonce tisíce techd odebírej! z této ^knihovny česky

psaný ěasopis Spok'^^, který napf. ve svém č. 26 z r. 1979 uvádí sta\ J.
J..l^^dere Cemeka: •.Amerikánek" Antonína Dvořáke^. a tam by se dočetl ze

v^EJ)Omímek J. Kove.f-:íks, le s A. Dvořákem ee uviděl. pcpné po jeho návratu
"z Cambridge, kde mu byl udělen čestný doktorát^, tedy po červnu l89l.Pro^-

těji řečeno: tisíce obyčejných čten^áM mají více upřesněné informace o prob
lému, nef sám autor

K.

Ivenov. Ne

tázkou:Jestlipak taky znejí dé.rdu

e.
t

51 nechává Ivenov otrápit se DvotákE. o-

km^ioe? napadlo ho

:p:-i krmení hol ubil.^ Pfitom se ^^ra.ae s.
že v jeho rodifti Spillvil.e "hrE..jí dE..rdu" s

nE.

dvoře ve Vysoké

víme, !e Kovd-ík -presně věděl!
11

mEjÍ tam .holubyt’•

vúbec: p:roi

se podrobněji Ee^býva.t dílem člena Sva.ra čeEkých spisovatelů a jeho poctivos
tí "Při vyhiedávání /e pros^sdování,přesn^/- pramenů e. liter&tury, kdyf on

sám ee netejí tím, tt je spojen :pu:pe^ď šň-lrou s těl!li poli ti cmými pfedEtaviteli e. s tou 1'.)o11tiekou e.tmos!érou, která •po pfe6noet1 historicltých !clct
nejen fe neba!í - cle dokonce se jich 1 obává? A ne milo! 1-ohleame jen .e

pečlivostí, kdysi pro eechy příma&lou, na ^Edici Stopy-!p.lttE:-svědectví z
Ppnormmy v PrP..Be - pbychom :d1stel1 pf1 literatufe ••• A při zemi: černé.
/pomii^tn .né. závěr, v souvihiosti s Dvořákovým pobytem v US:. r.-. v nouviclosti

e tP..IDnnÍl:l bádáním M. iTc.nova !)fed r. 1984: nervefoejhil - 1 pro CtSitnElovenahi
občany dostupmič - jinak v

essa

u! tísdně ne^^^ Joser &cvcre^cltý • že poje

de do Spillvilu e na-piše na &álůa.di

vIe

stniho e. dobrovolného fektocr&íickéhc

W^djJú ^íkhu-ro^mán o :IRotákově a.nerickém pocitu? a neneřej^nil to poaátkem
oemdeeátýcfilet, v době čaaovt pfenctihujíoí Gro1.boQJlutí 1.. . ^s.non.’'t téte ces
"1'-

Alois Volkman: Bez receptů, /Edice Alfa, Wlrd.á !ront-, Pre.hr 198}, 11. J1f!

Svobode,odp. red. Jifí Binek,vydání I.,s. 96, náklpd 2 COO,cenp 9,- Kč6./

W Cr.ůlou decítku let cleCuji básnickou tvorbu rutore. n& stránkách církeT-

níto tiEku, kde ee z počttku r,oder,isov!" l :po l€t • "Alois Volkm n ml. r.. ?<etužil„ jsem, že te. zkratk 'Tll. zn^ čí: mlčící, o bohu e velkým L. Ifoboi: js.k
ro vyj c.?uje nár- souě-Er.ík v Edici :.l:f::. o to::i, jcn2 je :prc mnohé Alfou i :,-

T!lef!ou'? Zp 75 básní F:bírk; se o oné bytosti z,iň;uje výslovně •; jediné, naz
vané Autobusová z- Gt:5.vk2-Lidice/n.55/: "U! b>l: neodvolatelně/ zrušena ./Yygu:nov?.n? z jítdnícb řádfl/ nl-n'!?tY./ 1říké!Ze:n. Proti n*:nu / nebilo odvolání
/mi u bohF.. / Z - :fi5te / -b; zde ?is".'lĚl l::io nmtunovrt / :-n!. zr kýr.i /' ke ko
mu vvntouni t // J ":Jf&:?ce zde stpví nr znrmení / kříže / -utobusy i rutokvry

zemi Evropy. /M jí t-dy svoji konečnou./*. - Tedy, především: básník,jemuž
vydá rlírku /neuvedenou nijak ns záložce tlto knirý/ 1 ústtední rrda círl:ve
0

eeFkosloveneké hus1tsk€ - j-k se st^lo před nemnoha lety Aloisu Volkmp..novi -

ne-ní "'Oovinen se v dálčí knize - o 'Bohu, ve znr-::e?Ú kří!e - niktere.k 2miňovpt. ?akrl.o to po n*rn D€žfdé •

r.1c

p

sni žád.-t nesmí: pokud vř^k spojuje jméno L1-

veršem - "nebylo odvolání / &ni u boha" - :pal: by ci m.-1 uvědomit, že

2ás-dním zpflsobe:n překrucuje pr-vdu n histcr!cirnu skutečnost. r’.'?zi lidický
mi mučedníky /tento termín používá i kcaunistic!:ý tlck v OSSE/ byl tetiž 1

lidický Evrář - jako dobrovolnQ a zástupná oti{. A je rmutné, že pré.vl sy
novi z kněžské rodiny je nutné v této Fouvislosti připom!nrt, že zňstel e

MnčeCn!ky /moderními,t.j. 'Yeekrze náhoan? vybr:-Dými dle míst;:- zrodu/ :proto,
-b: Ee r. nimi modlil - k Bohu! l c:l.e kře6tmekébo učení církve je pfipr.-vil

kfP.ptrneky n' smrt, t.j. np eetkéní se eoudcovský:n mpjestátem Boh-, k nrmu!

Ee lEe odvolávpt plptnl vJdy s svft o tom n>~co ví - v1z.11E,př. M. Jana Hus&
v n--l'1ch - rovnčf v n:--eich - crjinéch A že oc.volár.í tohoto vrnkovEkého l:nl!:re )r 'Bohu, před jeho! tváf se Enfil dovéet muže Zf stfelené u i:o:rokovr- Eotat^
ku, bylo plntné e nosteč^ící, o tox FV^dCí 1 nnše příto:nnoct tím nepostn:drtebiým křížem, kterf 1 v reálném sccirllsrnu rl!strl sýmColem lidické tn:^die. Ček-le jsem trpUivf i:-ž do 1. zátí 19e5, kdr "&ský zápeE" uvečl o-

-p?tt ne- uvé první Ftrt:nP verie AlolEe Volkm:-nr, -by n:- strrně 3. v té:nže čís1p t,5/ ukončil Eloupek ro%jím^^ "TýdeL e Pánem" touto větou: "Je bláh6v,
tvrťit, fe není Bohr, rle pnktická. bezbožnott u khstpnů je mrzkost".
P,

s.

O tvorbr l.lcice lclk:nc:^

f.& ni ji mnosd věfící lidé roze:pic:uj! strojo-

pi&nP ve formě, kterou i prokurftofi v BSSR nszývrjí ^srmizOrty".Myslím si,

že když r; -poslední ctrrnr knlhy "Bez I-ecP.ptn^ :iohu citovr-t Voll<men-Ov verf
/r.9C/:"řoeEle je záfitekt" - 1 6 tím výkřičn!kem, pelt eutor, který ae snp!!
vidomř a po léte o •kvest^ekou poez11"/pokud tp.koT4 Tebec eY.istuje/,má mít
ke P-vým čtenái:.Om určitý pocit odpovědnosti " Bohr e velký:i B nezr.pír: t.
t

Edici Alfr- nes to uf je lepfí - bes receptu! - i mlčet needitně.A nemohu,

::r2;

ne! obměnou strrého ktestmského textu, t.j. ld-eslnsk:y^ t^o věty ukončit;
myelím si nbledující: BláEnivý báeník /1 ve EmRmení kfíže/ mívá horlivé
etenáf-e, prr-vdlvj hármik pozorné. pozo^rn# básník ty elušné e "eluliný" básník
mívá zr ětennáře dohližitele, kteří ho z- práci 1 odmění: evětsrý^.

František Schildberger: Místa / Edice Prostor, poezie, ľ-^ruh, ňrpdec Králové

1985,odp. !'er.. dr. J -n Dvoř-ál-::, vydání I., £.80, hák1:-d 78C, cenr 12, - r.čs./
t-utor, který po "Knífce

e

rnoč^rým:- očimE>" ryd,né

t

Bloku 1960 vydrl knihu

"Lefékt 24. červnB 1942", ee v této knífce z r. l9B;i /kčy byl jeĚtr redakto
rem Eruhuí vyjadřuje názni::kovitf'.., rle j'."ko pfeť. tragédií, jež postHme .i dův?'.rn" znimá místz. Cituji ze r:. ?7: 11 - Jde soví hrcd/ kde :ntice kralují/ jde
pEinec/ -plný sov/ r očime Z2 zob:-.ny/ 2 trnou !irlové líhně/ s moC:rý:ni k^řáty/

- přee nebe/ proti krvkám/ drnčí/ zeleně lživé dráty/ zní zem kde pole/skuh^

o kus chlebe/ sekají sebou/ ppToučí nohy u živého stolu/ r hejno řek/ jeli

cvá oetří k zrrnění/ přelétáv jícího alunce*. h v básní předchozí. nF.ZVfJlé •i
ještě jedno místo pro Cůvčrur píše: •Jr-k lyfrři Te vánici jdeme/ od jeáné ty
če ke d^ruhé/ s nevidíme nici krom?'. té nejbližěí // :00.věřujeme/ protože nemůie-

me nevěřit důvěřujeme/ le označená cestr někrm vede/ že mé níbec smysl/ toto
řeze-ní tyči/ že nemůžeme nevěřit důvěřujeme/ !e omr-čená cef:tP. n;k,iom vede/ le
ji pro npči smrt nepostFTil/ ke E"Vé ledové s^rýěi Eám mráz/ důvěfujeme/ proto-

fe nemůžeme nedůvě^^pt důvě^řujeme/ !e nebyl náš neptítel/ r-nebo počvod.n!k/

kdo nás po této cestě poslal/ fe nejsme/ v ^krE'jinl Ll:-no rstr02do/ r nejdeme
vstříc/ olověné náruči smrti/ ie dojdeme/ -pro chudost ^é výEtroje důvěřujeme/
pro vzpomínky nr- jiné cesty/ fe dobře ekoněily/ -pro záfitkt štrstnr.jrích/ vi-

tíme/ df'f P.^řujeme/ Té dlouhé/ jakoby nekonečné/ řádí t'.','čí // prtřičnr dlouhých
tyčí/ pr-třičnř ror:estP.TP.ných rýčí/ v řádné TBdálenostl/ zde v této vlnici/ a
noci! - Je to poezie možná gener?ční: zpujalo mě, jak putor /roř.1952/ ávnkzát
opP.kuje verl. "fe oznp.čené cect,- nOkam vede". Mohl^ bych n-:peat,že j:' to i po
kus nrpf. o moderní Ž2lr.itr'ie, protože vím, že básník mt mní k "ssmizč.r-tové^

poeEii blízko - publikuje přitom v ^táém přávu! - rr.dfji o čemkcliv boleetn6m
a zraňujícím - v jeho poezii - pomlčím. i, upozorním nr jeho verťe v búcních
míetopiených "Místo o snu", "ř4ínto pro tekoucí med"

r

"Híeto u hv?zdů^ný" :

nejen proto, ie je v nich vyjádřen? e popsána svéb^^^ brněnská rtmos:rérr.: /a
nrdeVvbou/, ale i proto, te v neustálých nárrzech se čeEká modem.i poezie

vr^cí do •iniet^^ího okolí západního Brn.p, kolem KE.r?.ví hory. Schildberger
zde vzporadn&. /možná nevědomě/ I&F hekbry, které prochodil I"fen Blr-tný v "MeImcholickýcb procházkách, Nezval "Br břehu řekt SVmtky" r čclčí, Milena
lunderu /n?pf. t pOTidce "Sestfičko mých eestřiěek^ ČS 1963/ nevyj!mrje. Ge-

niu11 loci - jednoho míeta I Mer:1 Ir?ví a l.oEÍ horou •••

Velemír Chlebnikov: Všem./Eťicf' Skvosty, Odeon, PrFh.Ei 1925^ vybré..l,pfeložil
—
a doslovem opatřil Jiří 1pufer,vyCání I., s. 145,nákled tOOC,cene. v kO.fi 28-/
Národní umelec r bývslý předsede státního výroru pro včci umtní má ne bá6ník?., jen!: zemřel v zemi sovčtů -prz.kticlcy hl&de:i;,v C::.SSL monopol. ,_ jcko zkuše

ný politik, ovlád2jící pI'clktiky

e

ppdesátých let - 1 v oblasti poezie ví,jpk

uolptnit ry-zí přístu-p inte^F-cionE:listy: v cioelovu ze září 1SS3 se tím nijpk

netejí.A zptjuje vře, co mu cit pclitickěho profesionále z období stalinis
mu 1 v letpch osmdesátých napovídá. lek v prv-ním odstF.vci svého doslovu /s.
143/ sesmc.muje současného čtenáfe se jmén.v básnických druhú Cr.lebnikova. i-.
hle: nepohodlná jmén? neE!lá,1 kdyf jed.noho z ti!Schto "zapomenutých" poznsl v
třicátých letech osobněť Míním tím např. Sergejé Trětj&kov&, bánníkp z před-

Tálečného okruhu futuristů, který /stejně jr.ko kc1_vs iaufer/ působil coby ná
městek ministra /lidoTé osvěty, e1e v ^Dá.ln^^chodní republice/. Jeho fivot
vli2.k skončil v r. 19,9,v obdob! krrevých St2l1no'Yjch čistek proti literát-dm.

Pfedtím, v r. 19,5 ?1P.Třt!v1l oficiál.nJ nSR a o na£! republice vydal pak v
SSSR knihu reportáfí •Zemř kf'i!OTstUV1937/. Bovnřl tak Taufer &emlčuje jmé

„

no dP-lšiho ^^ebnikovovA básnického kolegy, jen! není
Československu nezná
mý: jedná se o Asejtn-p /první ebírka z r. 191, •Noěnaja fiějte\ či jeho neJs^námljší čtvrtá básnická ebírke "l>ombe", Tyd^e.ná t r. 1921 ve Vledivostoku/.

Pl'Oč tek'Ipufer v letech oemdesátých čin!, je mi zihe.dou: Tldyt Aeejevovu po-

TÍdku otiskl u! v r. 1922 •Prolrtknit^ v Prase! Z^to mi není v součesnoeti
Eihe.dou, pl'Oě !eufer zamlčel ve svf •Ediění poz^námce^ jmino československému

čtpnáfl npjEnútljf!: PeeternFka! Ten přece své báenicki kolegv-internpcione.llie-ey /ty,,u Jiffho !pu!rc/ zklamsl: s '0v ESSS ae k tomu tehdy,v pedr-sátých
lfteeh s,rfjádf!l. /Pro nřr.tebá politiky v :Pre.ze e trvP.lou e vřčnou pletnost!./

Edičrď poznámke- mé mít pl:?!c jisté olbornosti: tf pfedchoz! dvě jménF z okru
hu rue'kfcb !u't:uriett T:rnechrt - nu prosimj Ele e tím Peste^^kem to faufer -

1 r hledisky n'.'"ni"jr:ích -pomř-M. v MoskTl; - přehnal. I pno: zfejmr: mu tkvZ:lc v
c'o't-fe v^ručívtné ppniti, cc o Ff!ctErnP.kovi n::psel /zároveň 1 první přellrodrtel m-,.1ebnikovr- do čeřtiny/ r.. M2thesius. V dávném roce 1937: "Básnický svět
toihoto irntirr,cion,=,listy, jakož 1 jeho metodp jsou v rozporu s m2.teritlistice rozumo^vým zamčfením SSSR". h proto, 1 po padesáti letech: Feste^^k k

Tpufrovi oblíbenému ^^ebnikovovi - nepetfí! i s tím se musí čtenář edičních
poznámek 1 yo r. 1985 - smítits f zpplrtit knihu v plné ceně.
ZCen*k Nejedlý: !lo1s Jirásek. /Edice Npře ceetp, ^Drulstevní dílo, PrP.bá 1946!

odp. reč. Y. Pekárek, II. doplněné vydán!, s. l^,nákl. neuvpden., cenR 27, -/

r

dobl, kdy ěíst národní umřlce, klesiky e m1ni8trv .!• opft vážnou p válenou
povinnoetí, dovoluji ei & díle báve.lého presidente 0SiiV,r; posledního odstrvce

dobověho doslovu, citovet /s.lM/: "Jiráskovo umfní je &r:lofeno nr posile

Ebvbýcr r:Q!.tL

Kdo by eí troufe.l !-íci, ře neni dnes e. nebude zítrr.

táto pe>Gily již potfebí, Necítíme nsopek Tfich.n1, že se boj mezi slótými a
mocnými F-téle zostfujc?" /Podtr. :.R. / J, z díla :nu!e vládnoucího v polovint
XI. r-tclE-tí citu.1l jeho chrrrkterímtiku jisté dcby /e.73/: "Zrovnr lét? 80-

té jsou totiž sneř ncjFvvtnřjfý létě nrší národr.í zpolečnoEti"•

• •• nz du

ševní ;r''-zťnot:'- rodí Ee trhdy i zná"!€ zje-vy :-ozl:l:.du, ayřlenková pohoClnor.t,

lenost, pcvrchnost, vltn:: čiré, pusté, prázdné fréze. To jc=:dinl,nr co se tp-

to aoce Covečlp zmoci, tv. v”rábí pfí:no ve vclkt:n.91

•••

"!!lrvníii: be.hniske:n ppk,

kde Ee tímto rozkladným cj^tm dpfí nejlépe, jE-.st r,rávt onc * vybraná'' spo-

lečr:oe;t

r-

"!ntEligence" ••• - Tybrrná společnost? Jr.k tomuto termínu rczumím

- " ::rocr.: l9E?6"? Int:: Ne::provzdí !:n;,ť’ - vléCncuci stnmE:, oC.jéktivp - pfíený

vytím rvfc't t:lcnů.".' Dobo.’ŕ souvislosti !

Marie Hejnová: Knížka o Milce./Zdice Ok&m=Ucy, ^^^, HraGec h^^ové 19(;5,od.p.
rebv 1. Chy-tilové., vydání I., s. 264, :f'otocr. pfíloh2,nékl.:3 000,ceru>. 26,-UE:
Podtitul této práce zní "2lvot Kilosle^- ^Rrdličkové-šrámkové" e na s. 239 je

ru:psáno: "ímížke c Miloe je pfísnl stcvím? n? dokumentech^^p. Na s. 185 je
:oak fotogbvfie doku.rnentu z 1. 7. 1952, kde m1ni8tr školství, včd s umt-i:ú

Nejedlý vlastnoručně píěe vdově dopis,

e

Z.

něhof vyjímám: ntěfký smutek dolehl.

n::- všec^h.ny, kdo! jsme si unikajícího toho e P’ze ěeského básnike. tolik vá-

,111". ZFjímr.vé v této souvislosti jsou dobové úCrje ze

e.

228: "Preeovele

ve výboru zse ne Oerném vrchu po revoluci v r. 1945 " po dlouhodobá přE-dchizejíci Čirnoctl ve S\l'P.zu českoelovengko-soTřtského přátelství.0rgpniF,ovele

lidovl kursy ruštiny, besedy o SSSR. bE-sídk; pro ťřti." • ••'"PM torn ovsem ne
byl? uřP.tfeni:- dobových byťovýcl:f:tr.:rostí„ Obvodním néroc.nín výborem byl jí

dán vý!!!Fr, kte^rým se rozdšlovr.1 její Cvoupokojový byt s kuchyňkou e jí míma

brýu

být ponechán? pouze jedn2 místnost. Nnftrstí se pod?filo noetšhovrt do
spoluzeklrdF.tele erctívu Liborr KnP-žk? p nebezpečí k prospĚchu práce o Srím-

kov;. c.íle zdfohnáno." - Ano, , to!':ito citštu se v.luTÍ o žehntr.í: snsd tím,
kdo zF.čehnnvím nebvzpečí od vCovy pc bvze českém básníkovi nr:>stT-hováním vě

deckého yrscovníkr byú i :nietr věd. V eeskoElovensku:

jek se chovc:.l ryze

ěeBký básník ef Protektorátu? VPdřle jee!?l, le nevycházel z doru: této práce

rozfítilr. můj ::poznctek 1 o to, le nř-kdy nevEtávtl ani od stolu.

Cituji ze s.

205: "Nechtím se 8E>tkP.t s nt=cisty, nf"cbt!ll Tič,Yt gertepc. Lle přišlo k nřnu
do bytu - pro 11-:ilku -

odvedlo ji do cely číslo 21:3 n:: pFnkrác"•

••• "DulE'

si pozor, P.by mluvilp stejni pM v?ech výEležích,r t?.K zlstelo jen pfi nich

r r,ro"Dustili ji. :Pt„11 se jí trké nF- Srámke. lvlo jir: divnl, že se ne-pohnul
od stolu, kdy! J)!'1fl1 P.ni kdy! odcházeli. Vylíěile ho jtko nec:iocného.o kte
rého cue! pečovat, který uřx elouho e domu nevyehází, npvidím P-ni - k vel

kému jejich údivu - "u'ltový film. T„d: nelhulF., !;rá::iek t^i".:l zvýtei.ou cltliTOFtÍ č ic hoTou,

h’"J)e^nrol'!:nií, r: proto dávno -ptestpl c hoC it do kinfil

11

E.

nodobných místností p Gpolečnopti." Hr e. 209 pak liejnová uvádí dil o obdo

te'

bí protsktorát^JÚm: "Ale fáctl-li ho nH;.do oč, rád vyhověl. Kez-rd
českým_
lidprn nl'>co oc\^'!kági, to byla záe-da, kterou ce teS řídil. /2ú.1.19^3./ !fé:—k

novolll F.:r*kov1 Elávkovu ť.rem?.tiz2ci Stříb^tbo vrtru c r. 1943 Erikovu

vlr.!:-tr..í dr;:,m-tiz::ci povidel: Lp-vinn, I:lc.vír a housle, ačkoliv byl názoru.be
tykovÉ r.-l'-p"=ounnutř z jnánt for!,- de drubé skutečně se cfiat nemé!’’•••"?íd-li
nfccr

osobn.í pož^davk;, pik to tyla t:taroet o přísun v ínr, IJ.é. l<tcrÉ by

li ob:: zvykl!. Dostávali f.tí^f !r2jlg, jak říkal !irámek r.;edmičkát;; z proslu
lé žprabe:r»-kŕ vlnlrny f’ezu^^y," é-tč.. /loCtrženo v lmize./ - J. já bych chtělr.

podtrhnout: Fnáňp !;rá.rnek byl zná!!! - jako :i!.kco jiný z literé.tt - co by vzor
plachosti. Ale nebylo :r.u to r..ic plrtné!

l'é zvcd€vosti liclEké - co by ráče byl;

náznrmcvý::- pérer i v duchnč li-..erá^ul - etejr.ě neunikl: viz tuto knížku o

!"!ilce! Zóvěrem z r.í ocituji, co :nt skutečně e nstrvE.lo zaujcl.o /s.214/:^:0.?l
{,nor 1$48 •

••• Sločitá minulost první republiky &ES&hoV6la do přítomnosti,

vrechnc i1o np ostří nole. Vé.ěnivt se debatov&lo v rodinách, no schůzích,nr

pr.:covittích, ne ulicích. VzruEeně se teké debstovElo, kdyf se ne jfe sedi
přételé u Srámke. kluvili

jako vžCy otevřeně, z vlaetních nedávných zá-

řitkt, uvácrii pfítlady pro i proti. tré!aek mnoho p.ni ob:.írnr nevykláč.Fi • ..ied-

ru, dvt vtty, pohled &f' cigaretou ^ka:nsi cio dllky pověděik víc než přednáěke.

r:-1 té poúnorové schůzce Eedčl jé:.ko vždy z& psrcim stolem, nsslouchsl,mlčel
f-

eřejmt trpěl. Pojednou fe^ jekob:r e povzdechem:

£by tohle bvlo Zf nár:i.1?

řečkl: trpri. Lle nejen ^uli hypernosmlll
Alexej Kondratovič: Kniha o básníkovi./liřové naklpdtt(l:tví, vydrvcteletví
StSř. Prphs 1985.vydání I., s. 284. náklad l

c:c,

cenE 21,- uče./

Opět -práee e -podtitulem: "21vot e dílo Alexandre ,Vr-novského". ;._ ter., kdo
ěetl od Alexandr@ Sol!enicynp knihu •Tele e dub", může e1 np této v Prsze
prodáTané knize v r. 1986 oviflt, !e Solfenicyn ve ^^ch vzponánkich e při

hodnocení Tvr.rdovekého nelhAl. l kóvf jeho jméno z této "Knihy o básníkovi"
vY't)ar!lo: rle lze ee tomu v tom - mnohovrctevné::- .Státu SS!:f. - divit? K? o.4344 se dovídáme. jak '!'veróovekého rodinu •rozkulnáili r poslali ns €everní

rrcl". ta j?.k T-vErdcrvského otec měl ve tficátých letech "dostatek odvphy i
k činu takfkp neuvěřitelnémus f!ehnpl někde koni r v ncc! ee f celou rod!,::ou
vvdAl RVévolně'z Ure.lu pry2, kam ho oti vedly; po neznámých cestách projel

více než tisíc kilometná " !)f!tom ei pfivyt!řlával, čím se cl::lo...". /.no,r!:.vydř:lávpt si, ěín: se dá - to je etále údi!.l nezhrptných v ze:ních eociklisrnu.

J.

F1utor knihy 112 s. 45 pílíes "Toto !l'Vé vyprévřní o ívardovského otci ji:.:e::
zi-ř::dil, jelikof jee:n hluboce pf'f'svfl'děen, že 'herd.ovsklj ri od drtotví -v sobě

netl hodně chp112kterových ryefl po otci". Citát Ee c. 197: "Mnohokrtt jse:!!

slvlel, jr-k 'l'vErdovekij radil 1 d„lfim e-pieovatelt.rn, rtehlv se nedařila práce:
"Odjeate nfkAm nP. Sibif nebo 112 U.lný východ. !o jr.o& r.ÍEtn. kterť ^uní kF.!dý

-=t,

člověk vid"t". t. r. 5'Vé.rdovského mynení "o e-p1sovr.telsk€ práci,o smrslu básní
kovy existence, o to:., proč žije: nr ze:z.i'', citét ze e, 2Cl: ":ř.-odstEry je v

j®áné jedin€ v*ci,a toc jedinou věcí je ptedč.t lideo to, co zná líp nečli
vrirhni 11§é,_li-r.,.než ev^dci ::iví i ::.rtví. Je- to rečeno hrd.ř, protože tF slo
ve

nelzE: skutečn? níko:nv f:Veřit, cní L.N.Lo!Délli, vžc:v{ nf'jf;:QE,_rni , bo::£m

-,'mr.kv.. liem’:žE jP. svf'.ři t, nEnosn:., protože or.,
z,. to, co EéÍCi F-pp,t:il

f

oáEník, if._H -Yfectooodnovi'-dný.

c čem se covéděl. A s!!ovu z.zr..í hrdé r- kategorické pro^

tlášení:_Jer. jedno jpc.i:1€ mé.mm omci.

Co vla:t:iVi Vůle £ oCr-,ovf.dnoE:t wcelce

j sou vyjé.d.feny v odpov i'-č i m tuto otázku vf"kutku lrpidárnP: Ll torn.co vím_^
imá'll líp nežli t^crrxxx jiní,/cp.ci promluvit.... pouze tak,jek chci"./íodtr.v knize/

/.. jestliže tohle vyjádřil 2-vrroovs kij v r. 1Si5é, J)F..k se nelze divit Solfeni-

c'111o""i, proč tc> k ^urputnř J:rEcov F.l

nr.

6ouoEtrov í p:..la6u. J... ne-oohu sobt ani čte-

kákár:; nezo-p;:kovct citét ze: s. 22E: "Čechov říksl, že vr.lchni ruští spisovrteltf

c.tod.í v nárech •••

/fodtrženc ZO - nebo't 'Ef kdy! v tichni, tak vfichnl

r

ted.y

i v dobř, kdv fulskem létá tryskem ruská trojkF-: Men p Engels e Lenin./
Stanislav Zedníček: Na doslech pramene. /Československý s:r:1eovr.-tEl,PrphP- 1984,

oť-o. red. VlP.CiEÍr Jr.novic,v:vdání I., s. 64, náklcť 10OO, cen.-

S,- Kčc./

[nihu Coplnilp n£io"\'c:: o r.ctcrcvi" Jaromír, i.ejec..lá: tétc smslk;rně díle V.
Ir'Cliclého r- tedy 1 problemrtiky české litrr.::-r.í norky , období Protektorátu
nikde pni slovem nene..zru,čila, !e S. Zedníček pstfil kdysi do Demlova básnické
ho ol-rulu /viz. nzpf. LEmlovy tlépěje e r. lS;';,/ .lJokonce nE. s. 5S /epilogu/
nili: "Svov pr-rní knH1':u Dop1!'y AlCrná -výmol
r-. 1947,Lle. ZE. si:tuteč::a.ý básuický nebut lEe povpfovat te-prve sbírku "přítmí ordee" e r. 1970". Kdy se tety
do literatury VEtupuje: až v důcbodovéili vfku, po celoživotní reéb.ktorské alulb,.. "v"cí noci..._ limu"? /ťen_ ux ov e.v. dr? V - • ’•...
.. 4."
.. r, li70 nr"načw.-..o i 6'e
Zedníček vružil "krizové! eltu^ce z konce fedesétých let r:- zpdr-,1 svým kolegs\m
teit7 Ľ cnohovýzne.mný.n názvem: Iřilií srdce - 11; těch (;.ob?/ J.le může se bás^ník
neustále -po^ ....r.ovrt " čer..: - Cvl. "!::•
ryly
o:;:,; to-;é:.t prot&ktorátiú časy?
V*dv-t 1 v tfto sbírce Nt doslech premene Čteme ’/e.14/: "p rltl f dál / de dmavých mire.k:. / do
Ěirokého ké:l u / a t2m / v -prostorách k nedýchání / ee
s1 :_oním k sni cli Ne„o E:.•
..st ~rint nárni e ,: ”B}1 Jé.:..ko nt:pr-ccrzitc:. / s..L.eT'ot^ pitým I no doscrv6ní / nár.odného "'lilenc-e / 1: červení lticcrni! k'!"'.'°'":Jy / Byl
životem zneoctP-nf svoboCy / r- níf vvýenie. / krev dužbvý. J. e. 53 /tstáf bá
seň/: "liy: tc :'..!-;c--. vlečen;: okovy ť jJ:c píísnvi*! t „U... t dni / jč.i'.o vteřiny /pf-ellini"vých niSým I r.a !'lc::ie:zí vlčeni / -li -p:-c-cr-- t nr-Cj. / v ?očnf:j'.::u n=(.,je /
v nť)dnr;imu n^tls". 7-ít v poč.néjmu ervřtle - to jito údři okrajových bé.sr.íkV !
ZP.ct, co se vyántli cej..otivotními riziku noezis. \ i;ak když, keaníček
končí svov. tfseň ''Sez", konči ji r:love!l! /r..3S/: "--::i:,", i kvý[ končí hir-eň Jer..
znpmeni", j to veršem /f.34/: "Proč ni eté.1.e hrejeme / ns slinou bébu?". Jeho
bá.r.n EJ€ tLké nazými!jí: ''V nf'.m€ krcjill/" noci'',
eč mí pilulke", "rřiE-týxke l:
vř-ednivu vet:eru","Malá večerrj’" fj "Z č.lr.nr vr-čr mi' o tichr". Ifo 25 básní i;t!rkv tolik řerosvritu! A keým svou ťE:lfí knížku po "debcto" nrZVr-l 11 Vřt^rná zátiěi’,
ppk tolik tivotrd pr;,vdivosti Zec.níčkovi zlitLlo, Zt svými sbírkimi ze ?li.let
wi:;lovil vlaf'tníix^zkušenost, f'. podotfzkot:.: lze y -p?ítcí 6rcee, ''E- vřtr-n&::. zátiří, zůstrt re-ooň nr doslech -pro-:nene? .i.. končím záv?re!t iz jeho béfln?'.- "Den od
chází nowf.lu'' /e.27/: "0í:r: jf'eri re to je::: / k Vcb; ť nebotrpčl?'1

I..

/.no,

Ludvík Vaculík:

Jaro je tady
/fejeton/

Kiyž zima právě končící začínala, měl jsem strach: ty dlouhé

měsíce nevýrazných dnÚJ To mátožné světlo nahoře a kalu.živý čas do

le ! Té nuané špíny samoobsluh se všeiní stravou! A té fádní politiky
hez iobrých. zpráv a bez peněz! Ale prošlo to nakonec ještě snesitel

ně: slušně mrzlo a sněhu bylo dost. Ustupujíc, mává nám zima ještě

svou širokou chřipkou a není ze svého pádu nijak zkrouhnutáo Ví co
my starňí: nepotrvá ani tak ilouho, a propadneme jí zaso

Jarq zntím vykládá své pěkné slunečné dny, ty vrchní, pod ni

miž ale má ještě forotu škareeýah, které se také musejí spotřebo
vat, co by s nimi dčlalo! Opravdu pěkně bude až tak v květnu, nepři-

jae-li studený máj; to by pak léto začínalo koncem srpna, známe to.
Nemají ony letos být někciy zjara napoazim

volby? Abych na ně pak

nezapomněl! Také si dávno ^iňuju, že se zúčastním jarního nebo as

poň podzimního zasedéní parlaaentu, kdy já tam naposle(iy byl? To by
lo roku 1947, bylo to vzrušující, ale zajímavé pám taky bylo ěíst

ir^ný ťen noviny všech politických stran. Ani jewiy nelíčily jeanání tak, jak jsem je předtím slyšel a viděl. Nejlepší je psát si vše

cko sám.
Prvním kvítkem letošního jara je sjez4 komunistické strany, je-

4..iné u nás, která se má k životu. Dá se od té časové shoay něco če

kat? J.roč. Krom lidí, kteří temperamentně vyvozují obdoby z vývoje
v Sovětském svazu, nečekáme skoro nic, přesněji řečeno, skoro neěe^káme vdbec nie. Sám o tom téměř nemám myšlenek a ani bych k tomu

neměl ze zciejěí povinnosti co říct, kdyby mi &'tastně nenapověfi.ěli

jacísi dva strýci na ulici. "Nezmění se nic," pravil první, a iru-,,

ný: "Buttme rádi. Tihleti už mají nahrabáno, noví by mu&el hra&at
úplně-od začátku." Vtipný postřeh! VžQy{ kde by ee najednou vzali

2

nahoře nezištní a ideoví lidé, když jsou ttž dole pořád vyřazováni?

Odpovědnost je nemilá stránka milého života. Zas mám skácet

jednu z jabloní, což zavinil ten, kdo je kCysi posadil t^ahusto.

Už několik jar vidím, že mě to nemine, odkládám. to, ale aál to ne

jde. Obcházím dnes ten strom ze všech stran a vysvětluju mu to.
Strom však spí. Jdu strčit sekyru do vody: než topůrko trochu na-

bobtná, prohlížím ostatní stromy, čeho se na nich bude třeba dopus

tí t. Od kterých čekám. letos plociy, nemusejí se mě bát. Je.u pověc.ět
še budeme nlco dělat. Pila je zmrzlá a visí na

pile,

hřehítu

tupě.

Bystřím ji pilníkem, ten i"šak neohce zabrat, říká, že brousil už lo
ni o

"Brousils jechou, blbče," pravím mu a házím ho na regál, k^e

nech hnípe ťo dalšího sjezdu. Vyvádím pilu na slunko,

ar

okřeje

aspon„
Jdu za štaflemi visícími na skobě,
se diví: "Co,

li,

co,

osekám je e roztahuju, xxý

co se děje? Ne!" Od podzimu, kciy jsme spolu česa

odpočívají. "Je jaro,

šup, nový život začíná," odpovídám a beru

je na rameno &ocele čerstvě; podle toho,

vždycky svou kondici,

jak vlédnu štaflemi, měřím.

je dobrá. Stavím je k jabloni, ta spí,

dělá

dobře. Nad kvítkem talovínu malátně blo^á včela: bludná včela.^

blízko čela••• vůkol mladé žitko vlálo... A už se budí i Josef Vác

lav Sládek, hledí na pilu a sekeru v mých rukou, tak mu pravím:

dá se nic dllat, maestro,

"Ne

jináč já jsem ovšem příznivec starých stro

mů pro choré ptáky v šeré.in kraji." Naposledy obcházím jabloň a mě

řím myšlenkou celý prostor. Stoupám a pilou na ětane. Ocitám se

naa zdí, vidíu přes ni do doliny. Co by se stalo, napadá .mi, kdybych
se vydal od vsi ke vsi a pte.l se dnešních takzvaných zeměciěleů, OQ. •

předsedchpo mechanizátory, coj jim říká kraj. Zda ho vidí a jak ho
cítí. Mají-li nad svými činy otázky. Dovedou-li taky dát něčemu

mi

lost. Jednou, možná ještě letos, to udělám. Možná bycb však daleko

nedošel. Ani bych "neobešel polí pět", řečeno s Klimou Laťislavem,
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a už by mě zregulovali. A k čemu mi výsledek, který nemůžu zveřej
nit? Pak vzhlédnu nahoru k nebi a zdá se mi, že také vzdušný obal

je vlastně velice slabý.
Když nasazuju pilu, v první chvíli omylem myslím na to, aby od

řezaná haluz nesloupl6 z kmene kus kůryo••1 Ale brzo řežu jabloň

jak. dřevo, shora tolů. Dole kažQou větev hned rozdělím sekyrkou na

dromnější vraždy, říkaje si pořád: tett ještě by to šlo zarazit,
strom by se zahojil. Pořád to vypaaá jako taková radikální pěstba.
Až najednou je tu mrzák, jehož dorážím jak pachatel, který v šíleném
zkratu začal zabíjet a už nemůže a ani nesmí slitovat se. Dřevo zů

stává na řezu hladce suché, ětáva ještě nevyšla z kořenů. Sýkory

prolétající kolem jsou zmateny. "Tak," pravím. milým jabléčkám, "tak

vás prý nechtěl ani doktor Fořt! Já bych vás chtěl."
V noci jsou hvězCy a půlměsíc. Oa oje Velkého vozu protahuju
přímku k obzoru, kde má být, asi je, Halleyova kometa. Musel bych

io sovětského teleskopu vyvrtat novou Qírku a přemístit mušku miři•el. Lidé říkají, že ve skutečnosti není ten průzkum. komety na nícz
dobrý. Ale co když příště půjae její vypočítaná dráha přímo na nás?
TřeDa jí pak budeme už umět poslat něco naproti a změnit její smys

ly. Mně by se potom líbilo, to by se mi moc líbilo, kayby se dala
seřídit tak - ale abychom to uměli ^nom my-, aey se pfiblížila

k Zemi ze správné strany, a bum.
Ráno se první jau poctívat na místo svého včerejšího činu. Ce

lému prostoru, okolním stromllm i líaskému mém^ oku prospěl. Za tep
lého aopoledne však pařez jabloně ztmavl náznakem první slabé mízy.
Jabloni se něco zdá. Až si však bude chtět protřít oči, to auie,

Pane, probuzení!

/Březen 1986/

