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Vydávat samizdatový časopis je dnes skutečně téměř "taková móda", jak píše bystře o pár stránek dál
autor fejetonu. A přesto Žádná legrace.
Zvláště pokud se jeho vydavatelé nechtějí brát
přespříliš vážně, ale přesto doufají uskutečnit své
dávno sněné a promýšlené časopisecké představy. Představy o časopisu svěžím, sle ne podbízivém} autory hledajícím, ale i autory vyhledávaném} kritickém, avšak
pro všechny. 0 časopisu vstřícném a laskavém, leč i
nepřehlédnutelně tlačícím v čísi botě. Protože, jak
všichni dobře víme, povoleno je vše, co není výslovně
zakázáno•
Právě takovým chtěl by totiž tento váš nezávislý
B
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literatury, kultury a názorů být.
Jádro každého čísla by mělo být tvořeno původními literárními texty: poezií a prózou. Á ovšem překlady. Kromě toho chtěl by však BXCH pestře a vkusně hýřit vším, čím každý pořádný časopis určený širší čtenářské obci hýřit má a musí: Přesněji zní naznačený
obsah asi takto: fejetony, reportáže, rozhovory, recenze. Ale také rozličné glosy, korešpondencie, milosrdné i nemilosrdné polemiky. A humor, k přežití.
Dát čtvřikrát do roka možnost publikovat všem těm,
kteří o to oprávněně stojí a o které nestojí jinde.
I těm, o něž by snad i jinde stáli, ale kteří zase z
kdovíjakých pohnutek nemají o to "jinde" zájem.
Dát hlas všem těm, kteří svůj hles chtějí dávat.
Přispět k udržování a rozšiřov ní nezávislé lite rární a všeobecně kulturní kontinuity, k zabydlování
prostoru svobodné tvorby a důstojnějšího života. 0 to

nám jde.
Objevovat autory a být objevován jejich čtenáři,
o to jde tomuto nezávislostí pokoušenému časopisu«
Do jaké podoby a lesku se zdaří BYCH vytvarovat,
do jakých dálek, výšin a propastí se jím trefovat, to,
jeho vážení čtenáři, kritici a přispěvovatelé, záleží
nemalou měrou také na vás.
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Josef SALAČ
narozen 1934, žije v Brně, pracuje jako techniky publikoval sporadicky v exilových časopisech}
ČÍM VÍC
Čím víc
a dál
tím méně
Tvarohovitost
času
dokyseluje
nesmyslnost
sn&
a rty
prověěené
jak lana
od stožárů
trnou
svou
vahou
K nerozeznání
je smích
od pláče
a realita
pevná
jako držadlo
pohlaví
je tím méně
čím dál jsem
víc

VÍM
Vím
že jsem
nepřispěl
ke své nemožnosti
víc nežli
možnost
na mne přispěla
proto však
nikdy
nezestárnu
v pýše
střežím-li
sázy
jak péro z anděla
Slza
je propast
nad kterou
se skláním
a vytrvale
prosím
o milost
nejistoty
jsou v každém
odloučení
se sevřenými rty
se vracím
bos
A pak si
znovu
připomínám
co není
odtud
ani tam
či tu

objevuji to
když jsi mi
blízko
a jsi li
daleko
mám o tom
jistotu

TEPRVE
Teprve
až začneme
milovat
poznáme
jak jsme
neviděli
Teprve
až začneme
druhým přát
spatříme
komu jsme
záviděli
Nebo i
teprve to
co přijde
stává se
poznáním toho
co bylo

ikĚRY
Čím víc tě mám
tím víc mi
chybíš

a tato
přímá úměra
je dělitelná
už jenom
svobodou
A přece
Čím víc mi chybíš
tím méně tě
ztrácím
nepřímá úměra
je dělitelná
jen láskou

JAZYKEM
Jazykem dychtivě
milujeme chleba
když je hlad
co bylo dosyta
to třebavumlčet
co bylo dohladu
to třeba vyříkat
Pak ještě
zůstává
nevyslovená
kůrka
vám se to
nestává
sytit se
od topůrka 2,
Co třeba
to třeba
Sekera když je hlad

leká se od ostří
zevnitř jsi
rozpůlen
zevnitř se
rozprostři

NASLOUCHANÍ
Naslouchání
st je
srdcem
hovoru
Hovor pak
at je
rozpomenutým
nasloucháním

NE
Ne
Nebo
Neboli
Loktový náhrdelník
přetavitelný jas
noc spící kormidelník
v čtvrtině poločas
Lelesknoucí se zuby
měsíčně matný vlas
naruby nenaruby
hlas potracený v nás

Loutkové uchycení
ztráta paměti včas
není je není není
je není zas a zas
Ne
Nebe
Nebolí

PŘITAHOVANÍ
Přitahování
nemagnetické
Rozum v jedné
cit ve druhé
vůle ve třetí ruce
a jednota všech
v hlavě bolavé
Kdo z nás dokáže
rozměřit touhu
z jednoho konce úsměvu
k druhému konci pláče
Vždy t i strom ničí
ačkoli jistě víme
že právě promluvil
Tak ani bojLínek
dotknou»li se jej
dívčí ruce
nemusí se mu rozechvít
kolénka stébel
mohou však ztopořit
a přečkat vichřici
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Čas nenínení závislý
na hlubině
Hlubina nezná čas
ta zná jen
uchopení
Srdce a rty
i ruce
znají čas
Hlubina
nezná čas
ta zná jen hlad
a hlad zná
nasycení
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Jaroslav HAIDLER
narozen 1958, režisér a herec DSJS,
žije v Brně, autor scénářů a povídek,
doposud náfade nepublikoval;
DOSFĚLÍCI
•/*

, ' ' ' <1 •

Zase máme po vánocích a mně je z toho smutno.
Sotva jsme přišli do školy, řek mi Milan Faiglů, že
jsem blázen. On je z učitelské rodiny a pořád takhle
někomu říká. Všichni jsme se tomu smáli. Jenom on ne.
Že to jako myslí vážně a že to mám určitě zděděný.
Tak jsme se poprali.
Potom jsem šel za Zdeňkou, co její ségra má už
mimino, Zdeňka si s náma ještě v létě hrála na pana
doktora, jenže už si nehraje, je moc důležitá, Jakoby
to malý bylo její. Oni už berou ruštinu a tak jsem se
jí zeptal na to zděděný, "Blázen určitě nejsi, teda
zděděnéj, to by musel bejt někdo z vašich v ústavu,
A nosil by svěrací kazajku",
O dědovi toho moc nevím, jen to, že umřel na podzim, co skončila válka. Paní učitelka chce vědět, jestli
po návratu z lágru, ale když jsem se babičky ptal, říkala, že ne. Vezl ho pan Kraus autem z národního výboru, oba byli opilí a narazili tím autem do stromu.
Ohromný neštěstí. Ale na ni taky není spoleh. Občas
neví, o čem se mluví, však právě ...
Haši strojili stromek a já, abych měl jako překvapení, jsem si musel hrát v pokoji. Koukal jsem z okna,
jak lenku padá sníh. A lidi chodili po ulici a krčili
se před tím sněhem, nikdo nezvedl hlavu a já na ně
kliSáňko vyplazoval jazyk.
Ho a pak se mi chtělo, ale od toho okna se mi
zaseje nechtělo, tak jsem to cvrnknul do takový porculánový vázičky, co visívají na ústředním topení a maminky do nich cvrndají různý vodičky, aby to ve stave ní vonělo.
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Tohle za dva dny vonět přestalo. Ale nám to nevadilo, Já stál zase u toho okna, tatínek u skříně a díval se na kravatu, kterou dostal od babičky, aby ukázal, jak ho to potěšilo. Babička tam stála taky, a povídali si o tom, jestli to strana myslí dobře. Potom
přiběhla maminka, že mě sežere, že už ví, kdo to udělá, a že jí to bylo hned divný.
"Nech to dítě na pokoji, vždyl jsou svátky^
zajíkla se babička uprostřed rozboru revizionistických snah, "co vlastně provedl?"
"Co proved? Nachc... vymočil se do výparníku1"
"To není pravda," bránil jsem se jekem.
"Je to už velký hoch, jistě by to neudělal," bránila mě babička.
"A ani by tam nedošáhl," poznamenal táta. Chlap
myslí prakticky, jenže když se koukám, dotáhnu si tu
točivou židličku, co se dává k piánu. No a ona stála
zrovna pod oknem, mamince to bylo jasný, ale babičkce
ne.
"So tak, Bohuško, třeba tam máš tu vodu dlouho,
a ona se ti už kazí..."
"Dělám snad ve špitále," ukousla maminka, "vodu
od chcánek ještě poznám. Mně nikdo lhát nebude!"
Babička se rozbrečela. Proč? Jí vejprask nehrozil,
"To mám za všecko." Potom brečely obě. Tatínek zavřel
kravatu do skříně a za chvíli jsem řval už i já. To
abych prý příště nelhal.
Silvestra odjela babička slavit ke svý sestře,
protože spolu hrají žulíky a pijou šampaňský a mají
puštěnou televizi a pocit, že jsou zpustíiee. A tak
byli všichni šíastní a maminka taky byla ráda a šla
se mnou sáňkovat.
Už se stmívalo. Nikde nikdo a já dostal strach.
Tak jsem honem sjel dolů k mamince, ale dostal jsem
strach ještě větší. Maminka mi popoběhl© naproti,
sklonila se a šeptem mi přikázala, abych volal tatínku pojeä, nám je tady zima.
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"Ale, proč mám volat, když je táta doma. On mě
neuslyší!"
"Neptej se a křič JH
"Ale vždyí to není pravda a lhát se nemá . ..M
A pak jsem uviděl toho pána. Byl to určitě školník,
protože měl dlouhatánskéj kabát a děsně divně se koukal. Vůbec byl celej divnej. On totiž kromě toho kabátu neměl na sobě už nic, a eště se rozepínal a vůbec
mu nebyla zima a nestyděl se. Ale já jsem se styděl a
maminka asi taky, protože se na toho pána vůbec nekoukala. Jen mi pohrozila, že jestli nezavolám, tak
dostanu jako tuhle. Lež nelež,
A tak jsem tedy radši zavolal - tatínku, pojeá,
nám je tady zima. Ten pán hned odešel a my šli taky,
A vůbec jsme nečekali, jestli někdo přijede,..
Tak nevím, jestli nakonec ten Faigl ... Ale jestli
mi to ještě jednou řekne, stejně mu namlátím.

JEDNOU ROČNĚ
Ono to přehlídnout nešlo. Zasadili se o to všici,
Všici ti tatíci, výrostkové a pánové. Zejména však -výkladní skříně a ROH,
Na náměstí těsně vedle morového sloupu se počátkem měsíce vylíhl skleník a přes noc se^naplnil spoustou hyacintů, azalek a bramboříků. Každý hrneček v růžovém krepu. Pár fikusů pro ty, co přijdou pozdě a pro
opilé v půl šesté dvě řady vadnoucích vánočních růží.
Plán je plán, však ono se prodál
Ty čtyři se na to dívaly. Hezky z výšky. Měly nadhled. Jejich den začal potleskem holubích křídel. Holubi, ptáci hloupí, za pár drobečků zaplácaj každému.
A nevedou si kádrovej dotazník. Sotva totiž svatý Jakub odtloukl osmou, klidně vletěli do jeho zvonice a
nikdo si nic nezapsal.
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Skleník se otevřel. Když zmizely první kýble tulipánů, někdo sprostě vynadal prodavačce. Pět karafiátů,
i s asparágusem, no prosím... Zftstaly v hospodě, no
nešl, někomu se budou hodit a jestli s^pán zbráborá,
může v bufetu na nádraží koupit bonboniéru. Dneska mu
ji zabalej i tam ... Dětská packa pouští na pult našetřené drobné. Podstrčej jí hyacint. Zlomený sice, ale
vždyí, ten drát skoro vůbec není vidět. Jde přece o to
udělat radost. Dneska.
Lahve se prázdní, mísy, chlebíčky, taky pár proslovů t Hodně líbání. Je neupřimné, jako to Jidášovo,
ačkoli, někdy by ses divil. Jde přece o to, udělat radost, Dneska.
Smrklo. Nohy v botách na podpatku jsou vratké, úsměv
jak bys met. Breclavskááá kasárnáááá ... po griotce
bolí hlava.
Co to jen ten náměstek povídal? Na chatu? Prej ji má
fajn zařízenou, Šustrovka tam už byla. Jenže, když jemu se tak děsně potěj ruce. Ach jo, Užít. Dnes,
Okna slepnou, jedno po druhým. Náměstí jako vymetený, I policajti právě teä. odfrčeli. Se dvěma nametenejma kurvičkama. To tak hned nepřijedou, Jcí vážení,
když vám chybí razítko v občance, a pak ... pod uniformou to maj dočista civilní!
Den skončil bez ovací. Holubí klaka chrní jako
dudek. "Tak holky, to bychom měly", povídá ta Černá,
kudrnatá a zuby jí bíle zasvítily. "Ale že se ty děcka
pronesou, co? No tak, běž si hrát, a já se taky protáhnu,"
Černoušek se odbatolil k prázdnému zmrzlinovému
stánku a začal si cimlat palec. Kubánská mamča zrušila svůj komisní partyzánský kukuč a šup z fotky dolů,
S nestydatou poživačností si zapálila havana. Vyfoukla dým a obrátila se na kolegyně,
"Povim vám, to zas bylo Sákejch cirátů, a přitom
by se jich spousta cukalo, kdybych si taky řekla vo
hubičku, co? Hele, dej hubičku černý hubě - bych se
asi divila. A nebul pořád!", obrátila se na jakousi
Japonečku z Nagasaki,
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" ... do prdele taky s těma válkama. A s politikou taky* Co ty na to, Mařeno?1M
Ale kamenná bohorodička odnaproti neodpověděla
a dál si tiše šuškala se svým barokně buclatým miminem.
W
J6 holka, tobě se kluk panečku poved. Byl to
dobrej člověk, to ti teda závidím. Vo todle by se lidi měli starat a klidně i bez závazků a plánu, že
jo Irinko?"
Ani teá žádná odpověS. Na poli ležel pouze v
chvatu odhozený brigádnický srp a zralé klesy se vlnily v rytmu dumky. Odkudsi zavoněl heřmánek.
M
Ach jo, s várna je dneska zábava I"
Popadla klouče stejně kudrnaté jako ona, vyplivla
zbytek doutníku a jen tak pro sebe si povzdychla.
"Tak zaseje do roboty. Doufám, že nás brzo sundá j."
Začalo svítat.
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Miroslav JI&ÍČEK
narozen 1972, student prvního ročníku
jedné střední školy, píše přibližně od
jedenácti letj zde uvádíme jen velmi
stručný výbor z jeho básnické tvorby}
VÍTR
Vítr
dívá
Vítr
čeká

už se blíží,
se na rýmu,
již vyhlíží,
jen na zimu.

Vítr pořád čeká.
Zima už přichází,
vítr ji již vidí
a k ní přichází.
TeČL jdou do světla lidí.
Vítr slabě heká,

JIŽ JE PO BOUŘI
Již je po bouři
a oči se mi mhouří.
Již je po bouřce
a plakat chci hořce.
Přeji si, aby nic neshořelo,
ale něco se vytvořilo.

JÁ A Jhi LEHOTSKÍ
Já čekám na básnickou lyriku,
Ján Lehotský opět na Mariku.

Jó hledám velmi dobrou lásku,
Sán Lehotský zas hezkou krásku.

MOJE IMĚHY
Moje něhy,
mé postřehy,
jsou jako pírka.
Pořád nedobrý je,
v učení nesnaží se
Žaludek Jirka,

CO DĚLAJÍ LIDŽ
#

*

Básník skládá básně,
zpěvák zpívá písně,
učitel učí žáky,
zedníci stavěji paneláky,
Ŕidič řídí automobil,
možná, že pivo vypil,
V obchodě s názvem Hračky
prodávají zboží prodavačky,

POČASÍ DNÍ VŠEDNÍCH

Nad námi se nesou Šedá oblaka,
a to tedy znamená, že se smráká.
Už i teS lije jako z konve,
a proto gaždý člověk ví,
že musí mít nad sebou deštník.
Och, jak zrádné je počasí dní všedních.

u
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ÚNOR 1948
V roce čtyřicátém osmém
buržoazie bojovala s komunismem.
Buržoázni vláda podala demisi
tehdejšímu prezidentu Beneši
myslíc, že všechno vyřeší,
ale prezident přijal demisi,
a tak od té chvíle buržoazie
na niti zániku visí.
Nikdo nezapomene na 25, únor
toho roku.
Mrazivo bylo a sněžilo
na Václavském náměstí.
V tento den K. Gottwald řekl tady:
"Buržoazie odešla z vlády.
AÍ jsi otec nebo zel,
pusí se do budováni vlasti i teču"

V NEMOCNICI
Do nemocnice vede smutná cesta,
i kdyby byla na kraji města.
Nejdříve potkám primáře,
jednomu se podívám do tváře.
Na chodbě se baví doktoři,
protože jim hlava hoří.
A pak jdou sestřičky,
které mají červené tvářičky.
Viděli jste v nemocnici karneval?
Jestli ne, navštivte operační sál.
Málem bychom zapomněli na pacienty,
jeden z nich napsal totiž tyhle věty.

UKLIZEČKY, UKLIZEČKY
Uklizečky, uklizečky,
mají vody plné bečky»
Na smeták daj mokrý cár
a smeták jede z plných par»
Sotva stoupne na podlahu,
udělá si na ní dráhu.
Uklizečky, uklizečky,
se smetákem je to těžký.

VŘSR
Toho dne ráno zazněl výstřel z Aurory
a tak začala bitva pokory.
Tu bitvu v Smolném řídil Lenin,
náš Vladimír Iljič Lenin.
Začala revoluce,
začala i socialismu evoluce.
Na Zimní palác bolševici útočili,
aby tam Prozatímní vládu zničili.
Prozatímní vláda
tyto boje neměla ráda
a jelikož se své vlády nechtěla vzdát
začala se s bolševiky o vládu rvát.
To už ale bitva nebyla,
krvavá revoluce to již byla.
Stovky mrtvých bolševiků
okolo Zimního paláce padaly,
ale přece bolševici vyhráli.
t**

I když bolševici neměli dostatek síly,
přece jenom zvítězili.
Vítězství bylo zasloužené
a také velmi cenné.

RADY PRO ZAČÁTEČNÍKY
ANEB JAK STRÁVIT RANDE
/věnováno Z. Stieglerovi ml./
On a ona na film jdou
a na sedadla si sednou.
On ji pak začal líbat v tom kině,
ale ona se na něho dívala líně.
Zanedlouho je film přestal bavit,
proto šli na diskotéku rande strávit.
Tam jenom tančili a tančili,
až se z tance úplněK.zjančili,
a tak si pusy dávali,
až si klidnější místo vybrali.
Na lavičce při měsíčku
dávali si hubičku.
Potom se drželi za ruce,
ale znenadání vítr s nimi smýkl prudce.

ROSA
X-řes trávu šla bosa
a v té trávě jí ochladila rosa.
Nevědíc, co je to rosa, ptala se mě.
"Však se to dozvíš," řekl jsem jí jemně.
"Rosa, to jsou slzy,
které tě omrzí.
Kosa, to je pláč i úsměv,
to je radost i hněv.

Rosa, to je i krev,
která proudí v tvých žilách.
Rosa, to je také lev,
z něhož se žene strach,
Sosa je mrtvá i živá,
protože se člověk na ni různě dívá,
a proto si zapamatuj,
pokud to ještě nevíš,
že rosy se nikdy nezbavíš,"

ZVRACENÍ A ZVRACENÍ

Zvracení a zvracení
to je pro mne mámení
a pro tebe znamení,
že je u mne zvracení.
Pošeptáš mi tichoučce,
že už běžíš k sestřičce.
Sestřička jde k {jehličce
a bude malá injekce.
Injekce byla malá,
ta za něco stála.
Jen sestřička se smála,
sestřička se trochu bála.

SESTSIČKI A SANITXRKA

Sestřičky a sanitárka
jsou jak ryby do akvárka.
Štíhlé mrštné krasavice
řády stáhnou nohavice.

Když je naštvou páni hoši,
zle hned jim srdce buší»
Přestože je rádi máme,
občas je i zlobíváme.
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Jiří H m & K
narozen 1959, pracuje jako inženýr, žije v
Brně, píše především krátké povídky a povídkové miniatury, doposud nikde nepublikoval;
ČERNÍ PASAŽÉŘI
*

»
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Je pátek večer. Jako vždycky sedím U Žida v hlomozu, kouři a smradu. Připomíná mi to trochu nádraží.
Nejedu nikam.
Kolem stolu sedíme v tomto pořadí: $u£a, Renáta,
Šváb, Hrnec, Stána, Rotšild, Mobby Dick, Jakub, Lenka*.,
a Prcek, Toto pořadí platí po směru rařiček hodin. Je
nás deset. Máme šest židlí, U jiných stolů jsou na tom
hůř,
Možná jsou na tom někde lip, ale to nás nezajímá, Bojíme se propagandy, protože nevíme, jaký může
zanechat následky. Jediný, kdo se nebojí propagandy
je $u£a. Objevil metodu, jak jí čelit, íuta má hlavu
na stole. Spí.
Sedím na nádraží U žida a piju třetí pivo, Jmenuju se Prcek. Hlava se mi točí po směru raílček hodin.
Nejedu nikam. Lenka, která sedí vedlcjmě, nespí. Mém
tuku na jejím koleně, ale jí to nevadí. Jedu nahoru,
U jiných stolů jsou na tom hůř.
Všechna jména jsou přezdívky, Mobby Dick# je Bílá Velryba. Hrozně se potí. Mluví pouze v cäoslovcích, Rotšild s Jakubem često napodobují jeho slovník.
Tvrdí, že znají nejdelší slovo, které řekl. Je to lala.
Přesto, že nikam nejedem, všichni na něco čekáme.
Šváb čeká, až si to s Renátou rozdá. Velryba čeká na
pivo. Rotšild s Jakubem na nejdelší citoslovce. Na
nejhloupější věc čeká Hrnec Í AŽ se Stána do něho zamiluje, Stána nemiluje nikoho. Občas přemýšlí o smrti.
Hrnec taky občas přemýšlí o smrti. Vlastně všichni,
jak tu čekáme, čas od času přemýšlíme o smrti. Obč^s
to někdo udělá.

I
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íuía spí. My se hlasitě smějeme tím více, čím jsme
na tom hůř. Připadá nám to normální, řvemejsmí chy ,
Stána jde domů. Hrnec se zvedá, aby ji doprovodil. Honem obsazujeme jejich místa. U jiných stolů
jsou na tom mnohem, mnohem hůř, $uta padá pod stůl a
současně se budí. Vstává a něco hledá. Všichni něco
hledáme, futa pije moje pivo. Je to lala,
U žida je policejní razie. Taky pořád něco hledají, Nás nechávají na pokoji, my nejedeme nikam. Od
sousedního stolu odvádějí Ježíše. Ježíš je taky přezdívka. Káyž jde pinkl kolem našeho stolu, usmíváme se
jako Jidáši, Kdyby nás slyšel nadávat na pivo, už by
nám nedal. Smějeme se ze všech sil,
Jakub a Rotšild zpívají. Jeden z nich je inženýr a druhý traktorista. Nikdy si nepamatuju, kdo je
kdo. Možná jsem taky inženýr nebo traktorista. Smyslem Jakubova života je František Zappa, Jakub zpívá
písničku Joeova garáž, František Zappa o Jakubovi
nikdy neslyšel, Z pohledu jejich vzájemného vztahu
je na tom Jakub lépe.
Zavírají pípu, fuía zase spí. My ostatní něco
hledáme. Hladím Lenku po bradavkách. Je opilá, Řve
smíchy. Šváb s Renátou zmizeli. Jakub iíká, že František Zappa má kamaráda kpt. Bífhárta. Z tohoto pohledu
je na tom Jakub hůře.
Hledáme peníze na zcplacení, 1'ula se budí. íula
říká, že se mu zdálo, že je na pustým ostrově. Dalo
se to vydržet, protože tam byly sudy piva. Na jiných
ostrovech na tom byli hůř.
Jdeme od Žida pod nebem plným hvězd. Je kterýkoliv pátek večer, Rotšild hledá místo na přespání, U
jiných stolů jsou na tom určitě hůř. Rotšild vykládá,
jak ztratil domov. Zazvonil doma, zeptal se svého tatínka, jestli je tady dobře u Rotšildů. Usmál se. Tatínek ho začal mlátit lyží. Rotšild byl opilým Řveme
smíchem,

S
\
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Jdeme na zastávku kolem jiných stolů a odvracíme oči. íuta už zase spí. Lenka je protivná. Na zastávce se mí vybavují Ježíšova slova: Všichni čekáme na
zázrak. Hlasitě se smějeme. Bude to zázrak, až něco
pojede. Bílá Velryba řekl nejdelší slovo svého života.
Je to lalala*

Jan PUKALÍK
narozen 1963» žije střídavě v Brně a v Lažánkách u Blanska, básně publikuje v samizdatu}
VZHBRU NOHAMA

Až se jednou potkáš
se smrtí
pozvi ji na víno
poseS s ní
v teple vyhřáté vinárně
a bude-li ti zima
zahřej se jejími dlaněmi
a povídej jí o své
životní ctižádosti odstrčeného
smyslnosti prokletého
emanaci slova
které jsi nikdy nevyslovil
o průzračnosti touhy
kterou jsi nikdy nenaplnil
o květinách stromech
nebi a lidech
kteří se Jím
tak často a tak rádi odívají
promluv s ní také o svých hříších
a bez ostychu se jí zeptej na její
pozvi ji do kavárny
na kafe
aby se jí srdce rozbušilo
a byla konečně jednou milostivé
pozvi ji do nejzastrčenšjší hospody v městě
aby také poznala
odvěkou krutost života
a prahla spolu s námi
po vykoupení

ÚTĚCHA PÔZNÍNÍ
Za tím vším
je jistě něco určitého
obrazotvornost plná zklamání
útěcha prázdná poznání
daleko
velmi daleko od pravdy
se potulují spasitelé okamžiků
a velmi blízko života
se toulá úzkost
malá a nenápadné jako smrt
ve své bytnosti chtivá
nešťastných a opuštěných
aby jim sebrala poslední kapky dechu
aby je přinutila prosit a plakat
aby jim vnutila myšlenky
jež doposud byly tajemné a cizí
mezi něž řadí se též touha
vyrovnat se se Životem
vyrovnat se se smrtí ..•
Vypláznout jazyk na vše
rádoby sakrální a svaté
vyspat se se šatnářkou
a pak ji o pôlnoci prosit
jen aby neodcházela
a nechala si vložit
tvá ústa v černý klín
aby jen dny se nehroutily
aby jen ozvěny z dálky
nebyly tak toužebné a posmutnělé
vyvolávajíce jenom stesk
aby jen kdosi čekal
na poslední nevypitý
doušek setkání

BEZ OKOV$
Každá věc
i ta zdánlivě ne¿vzdálenější
ti může všechno připomeňout
Padni na kolena
do nejpohrouženější modlitby
a nebo si rvi vlasy
nic ti nepomůže
na všechno zůstaneš sám
a hořce budeš fäekat
až ti znenadání nějaký nový obraz
pomůže k vysvobození
- na malou chvíli abys byl zase vržen
o to hlouběji
do neproniknutelných prostorů
otevřených jen pro tvoje kroky
přátelských jen pro tvoje dlaně
které se odevždy natahovaly
k horizontu tiše zapadajícími
aby jsi potom kohl zuřit
nad ztracenou láskou
která ti aniž ses nadál
proklouzla mezi prsty
0 to hůře
že tvojí vinou
každá věc
1 ta nej nej vzdálenější
ti může všechno náhle vrátit
a ty pak jenom stojíš
jako bys ztratil hlas
a srdce
jako by ztratilo
největší hloubku naděje
jako bys musel
v tomto strnulém okamžiku
zemřít ..•

DÔxxAZ T/KÍ
Ach tolik možností
však nejsou-li uvnitř
snad tgdy vůbec
jich není
a co pak tedy s nimi
co platné jsou mi šumy zjvenčí
když srdce mlčí
a ústa klejí
když báseň je vyrovnáním
a vykupováním
sebe samotného •.•
a je-li ti zle
pak vůbec není pravdou
že v životě se nic
podvakráte neopakuje
naopak
všechno je naprosto
a do puntíku stejné
a když to nemlčí
tedy to ani nepromlouvá
/zvuk jako slovo
a tečka jako zatracení
ticho jako fenomén
a mlčení jako nejživější život/
a když se snad něco ztotožní
pak o tom nevím
a když kolem mně proplouvá
to jediné vnímatelné
objektivno
hledám v něm zachycení
alespoň na půl ucha
alespoň aa čtvrt
pohlazení
někým snad velmi vzdáleným
ale jistojistě jsoucím
koho ani trošku neznám
ale po kom nezadržitelně prahnu

í; KOKO
r. čím více ak Slôíikiím docMaí®
tím více
jo všeespochybnuji
čím více trpím touhou
tím více so vzdaluji do sebe
a otvírám kornety
které jsBtë více
nutí
přemýšlet

ktoré jeâtë více
vit© zpochybňují
abych jednoho dne
opět nestál
před nikým
jiným
nel®f$ed sebou
© znovu musel píemýälst

o tom kdo jsem
a kuÄy chci
Ci ©uším jít
e jakými ©lovy
nezvat svou existenci
v© které dome se necítím
a ze které prchám
ostošest
abych sa jednoho dne probudil
D zjistil, že stojím
na témž e místi
jako před rokem
©le možné že se mýlím
nabo£ i tohle
zpochybňuji

ZKAMEÍÍELINY
Chudoba ducha dělící
Stvoření od stvořeného
polibek od polibku
polibek od pokrytectví
polibek splývající v odevzdání
smrtelnost
vyvstávající v odsunutí nadpřirozeného
beznaděj
slovy nedefinovatelná
náruč jež laská
vzdechy jež nucené jsou
náruč jež prázdná zůstává
vzdechy
jež klínem obestřeny
pláčou
tvá dlaň
drásaná ustrnutím
v přívalu tužeb
a představ
naše čistota
z níž nadělány jsou bezcenné cucky
a kopky páchnoucího hnoje
+ + +

To je ta odezva muk
jež v srdci burcuje
touhu milovat
to je ta odezva světla
chytání ran do otevřených
bolestivých míst
to je ten odstín "chtít"
a nedostávat
ni za haléř

to je ten moment kdy splašeně utíkám
v náruč nepokoje
a chtivých mazlení

ZA OPONOU
Setkal jsem se už s mnohými lidmi,
kteří chtěli, ale nemohli
Setkal jsem se už s mnohými ženami,
které se bály ztratit své panenství
a těžce vzdychaly pro krásu života,
a také s jinými,
které bez rozpaků odevzdávaly
rozžhavené uhlíky rozkoše
jako svlékajícího se hada.
Dodnes se odevzdávám
zdánlivým okamžikům,
neboí jen v nich je moje jistote,
a to právě jen pro tu prchavou nemožnost uskutečnění,
ve které možná pravdy je nejvíce,
právě jen pro to,
co nelze zachytit,
možná snad zřeknutím se
a nebo přijetím.
Setkal jsem se v životě s mnohými,
které jsem miloval anebo nenáviděl,
proklínal či ctil,
a nakonec stejně utíkám k těm prchajícím okamžikům,
neboi dny jsou v nás zapečetěny
v ránech i večerech
jako hlas i mlčení

R

¡¿¿árie HofeuC
narozena 194V, Sijt v E m ě , učitelkaj
KXttŽ Klí.JDK 0 ŽIVOT , M
/ do kmentárnl povídka/
•Tak j tik s e u nás cítíte, psní li* t Jeětě máte ha-»
lucinjse®? Slyšíte hles svého dítěte?"
Co bych tady t&ěla . robohs slySet, kdy2 jete m§ od něho odvěsil, co to je a® n«srnysine otosky? Jak .jsem
m se» vôbec dostala, kdyS mém být ©e svým týdenním
chlapačkaaff Co všechno je možné udělat e Člověkem,
který ře jeví jinak, než ti ostatní?
Porod aecal o týden posději, než byl plánován
a probíhal docelíš jinak, než jsem očekával©« Chtěl©
jseru odjet do porodnice co nejpozději, ale vSechno
bylo ně jak nevy. ofiitetelné a to, co jsem ©vetovala
za zkracující se intervaly bolestí, byl teprve začátek.
Asi 14 dní před porodem jsem přespávala každou
noc jinde, abych nebyla sama, až to přijde a toto
cestování a prenášaní oslíku s věcmi jen přispělo k
mé horkosti t nemám člověka, u kterého bych mohla spočinout v této době* Kemohlo jsem se se svým břichem
vejít do zaběhnutého světa ©ni svých ne jbliSŽJích»
Do porodnice mě přivezli asi hodinu po půlnoci
a celá budove vypadala jako ponořená do hlubokého
spánku, I na porodnic kéoi odděleni byl naprostý klid,
nikde »ni živáčka, jen dvě ospalé sestry se mne ptaly,
co tam chci e podle čeho soudím, Že už je to porod*
Nakonec mě neochotně přijaly, prohlédly, nalily vodou t přikázaly vyprázdnit se* Znovu mě překvapilo,
že vyplňování papíru je třeba provádět za rodiččina
svíjení, jakoby se k tomu nenašla o něco vhodnější
doba» Potom na dlouhém záchodě podobném kobce jsem «©,
zkroucena navilém bolesti, zahleděla do kbělíkuplná-
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ho slizké krvavé hmoty a v mžiku jsem byla vyprázdněna oběma směry.
Podrobnosti porodu se v literatuře většinou vkusně opomíjejí a hned se mluví o robátku a docela jiných
starostech. Proč však nemluvit o tom, co tak hluboce
poznamenává tělo i duši a často se vynořuje v osamělých
nepokorných nocích?
Už první porod, prý velmi snadný a rychlý, mě šokoval svou krutostí, doposud neznámou bolestí, která
rve tělo a nutí prokřičet se k lidem nebo Bohu, především však rutinním přístupem všech zdravotníků napomáhajících ke zrodu života. Žádné laskavé: "ftlaminko,
buáte statečná, už to budete mít za sebou . ž á d n ý
chápavý stisk ruky, povzbuzující úsměv, tak nepostradatelný pro naději v jakémsi utrpení, ale jen strohé
a kárající:MCo nám tady křičíte, nejste tu sama,
každá si to musí prodělat . / C o ž p a k je zkušenost
bolesti předatelná jinému?/ Žád^á nejen blízká bytost
v těžké hodince, ale vůbec nikdo, až v posledních
minutách boje shluk lidí a ruce, které to z tebe vymáčknou .
Temný středověk. Strach. Marná snaha omládat křik.
Musíš vydržet. Touha po lidské tváři. Připoutána na
stôl v bílém rubáši. Nekonečné minuty, hodiny, s očima pověšenýma na hodinovou ručičku, sunoucí se neuvěřitelně pomalu kupředu. Ohavné olejově zelené stěny.
Za závěsem cizokrajná spolutrpitelka tiše volá Alláha,
Několikrát se mihnou milosrdné sestry. Co tak vyvádíte,
nic se neděje. Píseň o bazaličce. Pečovatelky
náhle stojí mezi dveřmi a dívají se po sobě,
5,15 kapačka,. - dýchejte! - tlačte! - netlačte!
- co to ženská děláte! Pořádně zatlačit! 5.25 - je to
klukl Bohu díky! Přesmyk z jedné vrstvy do druhé, Teä
už jen přítomnost a bud ucnost. Zázrak zrození. Můj
malý spasitel. Všechno je jiné.
Šok, třes, zima, uvádění údajů & otcovství. Kolikrát jsem si představovala, že ni« v této situaci
neřeknu, ale procítila jsem do hloubky a studu, jak
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těžko je zuboženci klást odpor. - Bolestivé zašívání,
strašný hlad a slastný pocit naplnění a vyčerpanosti.
Výsledná vděčnost těm, kdo byli přítomni tomu zázraku.
Stále stejné a pokaždé nové pocity rodičky, s nimiž
se počítá, staré jak lidstvo samo. Bolest - život.
Odlesk Stvořitelovy sl#vy. Posvěl se jméno Tvé ...
Ano, nechtěla jsem tě, můj chlapečku, S hrůzou
jsem sledovala svoje rostoucí břicho i svou zášt k mužům, kteří se romanticky nebo jen tak mimochodem pondlují a odlétají do svých sfér, nazývajíce nás na
svých mužných hospodských odpočivadlech silicemi,
jež z nás žen systematicky dělají. A máme-li oba
stejný podíl na vzniku nového života, pak oni se z něho mohou beztrestně , často i elegantně vyvléci a my si
ho krušně odnosíme v těžknoucím břiše a trpknoucím
srdci, A pofcodem to nekončí, ale začíná. Jak nesnesitelný požadavek - přijmout tiše, pokorně, ŽENSKJ,
ten zvrat v životě, nejistotu bud uc$osti a sebenesmířené matky, surovou osamělost a zírání okolí ,.,
Je to jako zlý sen, ze kterého se přece musím probudit do volnosti a svobodyl
Až jeden zhola nic netušící známý, dívaje se do
mé ztrápené tváře, lapidárně pronesl známou frázi:
"Když nejde o život, jde o hovno." Bylo to jako biblický výrok, který je řečen v pravou chvíli a v pravý
čas, a proto má zázračnou moc. Ano, vždyí jde o život*
v tom nejzákladnějším smyslu! Proto všechny děsivé
obavy i objektivní potíže musí být hovnem, jinak by
to nešlo snést. Díky za to poselství jiných lidí,
kteří jsou nevědomými prostředníky mezi člověčí nejistotou a nejvyšší jistotou.

Pavilon 10: Strhávají ze mne moje šaty. Pod
sprchu i s vlasy, Sestrp dává povely. Mezi dveřmi
k upelny stojí pacienti a hledí. Odnášejí všechny
moje osobní věci, prsa mi silně stahují prostěrad-

>
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lem, aby se přestalo tvořit mléfto /pro mého chlapečka!/
Modrobílý blázinecký župan. Braní krve, vstupní formality. Několikerý výslech, jak to bylo. Nějaká starší
žena odpudivého vzhledu stále uklízí a je nevšímavě
respektována jako pracovní stroj.Jakousi stařenku
dali do svěrací kazajky, vůbec nechápu proč, zdálo se
mi, že se jen na něco několikrát nevhodn^zeptala.
Pronikavé vědomí nespravedlnosti a intenzivního
utrpení. VYHOĎTE HO Z KOLA VEN! Zvíře lapené do klece, bezmocné, tak bezmocné ... Musím se chovat vzorně,
aby bylo jasné, že jde o omyl.
Před porodem jsem několikrát Četla o halasně
propagované metodě i matka a dítě po porodu hned spttlu.
Skutečně objevná novinka na konci 20. století - S&ĚT
BÍT HNED SE SVÍM DÍTĚTEM! Přemýšlela jsem, jak této
vymoženosti využít, avšak na nic kloudného jsem nepřišla a sama odjet někam do Most\j jsem s e přece jen
neodvážila. Dokonce jsem byla odhodlaná rodit doma
a přemlouvala jsem k tomu kamarádku, vyučenou porodní sestru, ale ta odmítla. Dnes u nás už žena nemá
právo rodit doma - při veškeré poskytované péči.
Snad je to paradoxní, ale pomýšlela jsem současně i na možnost adopce. Věděla jsem o několika ženách,
které nemohou mít děti, zoufale po nich touží a byly
by možná lepšími matkami než já. Postupně jsem tuto
alternativu zavrhla,a když přestala být pro mne
východiskem, chtěla jsem být tomu svému drobečkovi od
počátku co nejblíž. Připadalo mi zvláštní, že je tolik žen, které si chtějí ještě v porodnici posledních
pár dnů "odpočinout", a diví se té, která chce
už
od samého začátku unavovat.
Jak nekonečně dlouhá doba, než mi ho konečně
přivezli, zlatem ochmýřenou hlavičku, hltavý sosáček ... A zas tak dlouho od něho! Ta doba, kdy jsem
ho směla vidět jen šestkrát denně po dvaceti minutách byla úděsně vleklá a počítala jsem každý den,

37

každou hodinu, která mě dělila od propuštění.
Byl žhavý srpen. Okna dokořán i v noci. Přímo
pod naším pokojem bylo dětské oddělení a z něho
slyšet každý šelest. Občas jsme se mateřsky pyšnily,
jak poznáme hlásek toho svého mrněte a silný, "mužný* hlas mého syna skutečně nebylo možno přeslechnout.
Dodnes mu zůstal a vadilo mi, když mi ho přinášeli
nebo odnášeli řvoucího a nemohla jsem ho sama utišit.
Stal se jen "vánočičkou" na vozíku.
Pátý den po porodu , po nočním kojení, všechno
utichlo, jen jediný hlásek, pronikavý a nespokojený,
vřískal do noci, hlásek mého synka. Na spánek nebylo
ani pomyšlení, potichu jsem vstala a sešla o poschodí níž, kde jsem neklidně přecházela po chodně a sbírala odvahu k tomu, abych zazvonila na zvonek. Než
jsem to mohla udělat, vyšly dvě sestry a nelaskavě se
ptaly, co tam bloumám. Řekla jsem jim, že slyším plakat svého synka a nemohli proto spát, "Všechno je v
pořádku, běžte do svého pokoje, tady nemůžete chodit,
jak by to vypadalo, kdyby každá matka chtěla pochovat
své dítě?" "Každá matka má mít své dítě hned u sebe,"
namítla jsem otráveně a odešla nahoru. Přišly za mnou
za chíjvpLijjfjjf podívat. Seděla jsem na posteli a nespala,
protože pořád plakal. Jak jednoduché byjbylo^ na okamžik mi ho ukázat! To však byly asi příliš neobvyklé
požadavky a mé chování prostě neodpovídalo zavedenému řádu. To mi došlo však až ráno, vlastně ještě později,.,
V pět hodin zrána mi píchli plegomazin /prý pro
zvýšení tvorby mléka/ a dětský lékař se na mě potměšile a informovaně díval.
Byla jsem v porodnici šestý den, neměla jsem
žádné komplikace, následující den jsem měla být propuštěna, a nemohla jsem se už dočkat, až opustím ty
obílené zdi. Při vizitě jsem netrpělivě očekávala ona
vytoužená slova, a také jsem je uslyšela: "Tady je
to dobré, tak zítra ..." Přimář však nedomluvil,protože mu někdo něco r-eptem sděloval; zarazil se a ble-
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kotal něco o dalším vyšetření, a že zítra ¡ještě odjet
nemohu.
To mě sebralo. Každá další hodina navíc se mi
zdála nesnesitelná, protože oddalovala čas, který
mohu věnovat svému vybojovanému dětátku. Slzy se mi
draly do očí a nic jsem nechápala. Asi v jedenáct
hodin dopoledne jsem byla pozvána na pohovor, který
jsem považovala za běžnou formalitu neprovdaných
žen, myslela jsem, že je to něco jako průzkum rodinného zázemí. Považovala jsem tu ženu za sociální pracovnici^ proto jsem byla upřímná, to je naštvaná a
smutná^ a trochu jsem si vylévala srdce v naději, že
mi může pomoci k propuštění. Kdybych tušila, že je
to psycholožky, která má za úkol prošetřit můj duševní stav, pámbůví, že bych vypovídala docela jinak.
Tep^rve později, u vědomí všech souvislostí, jsem se
rozponela na její výraz tváře, na nezúčastněný, před
sebe upřený pohled, strnulé pokyvování hlavou a závěrečné konstatování:"Jste moc smutná, paní H., moc
smutná,"
Za dvě hodiny mě odvezli éanitkou do blázince^
diagnózou: laktační psychóza.
Až s odstupem času, který nás dělí od nějakého
traumatizujícího zážitku nebo období, víme, že bylo
DOBBá, že jsme ho prožili, že to byla užitečná škola
života, krok ve vývoji k uvědomování. Ale to víme až
potom, až jsme za tím, až jsme nad tím. A nad tím
nejsme někdy dost dlouho, i když je to už za námi.
Být NAD TÍM předpokládá být napřed V TOM, až po krk,
po uši, po okraj svých sil.
Byly to trpké dny. Jedny z nejhustších ...
V pět hodin budíček, v sedm večerka, mříže na
oknech, za hezkého počasí výběh do zahrady nebo kolektivní procházka ústavem. Přísný režim dne, služby,
permanentní úklid, zákaz kouření a telefonování. V pod-

39

statě celý den v"dSnní " místnosti, v sobotu a v neděli už od rána společné zírání na televizi. Dělej, co
chceš, ale spát nesmíš, /ostatně ložnice byly přes
den zavřené/, číst knihjí jen výjimečně, ruční práce
jen ve vyhrazeném čase pracovní terapie. A obřad praDddelného braní prášků, /Vyhazovala jsem je./
Hlučné a nadřazené chování personálC k pacientům. "Když budete hodná, půjdete brzo domů." /Ke^ až
budete zdravá,../ "Kdo se sem jednou dostane, ten sem
Opatří", pronáší s neochvějnou jistotou vrchní sestra»
Jako ve škole: poslouchat, nedělat problémy, tiše a
bez zbytečných detazů respektovat stanov ený pořádek.
Přibližně třicet pacientek různého věku, poruch,
projevů. Několik vetchých stařenek se sune podél stěn
a nesrozumitelně blábolí. Asi sedmnáctileté děvče, vzbuzující všeobecnou sympatii, si nahlas pro sebe vykládá: "Musíš to, Míšenko, vydržet, tatínek v neděli
přijede a odveze si tě domů,,, neboj se, už se jen
párkrát vyspíš..."^ Dvě mladé matky s laktační psychózou mi líčí, jak blbly, jak jim bylo lhostejné jejich
dítě, že je nutné, aby se tam léčily. Při sdělení,
že tam tráví už třetí týden a že jim čtvrtý den po
příchodu nasadili injekce p.a zastavení laktace, jsem
strnula, Ke, to nezvládnu. Budu bránit mléko pro svého synka t
A potom KLAN: několik velmi zdravě vypadajících
ženštin, které jsou tam jako doma, kouří na záchodě
a tváří se nechápavě při vyšetřování tohoto prohřešku, mají vždy dobré prádlo a tepláky, což zdaleka
není pro všechny, směji chodit spát poaěji, přátels»
ky až familiérně jednají se sestrami, občas je zastupují a každá podle svého založení využívá své moci
nad bezmocnými. Běda, pokud si nějaká stařenkfe neuvědomila, že těch pár křesel v denní místnosti je majetkem mafiánek a omylem se tam posadila! "Asi jste
si, paní N,, spletla místo, běžte na lavici, tam^e
volno!" Nebylo radno jim v ni em oponovat a nikdo se
o to ani nepokoušel.
/
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3rzo jsem postřehle, Že jsem ve výhodaém postavení matky9 odvlečené od pětidenního novorozengte, a
soucit, který jsme vzbuzovala, mi v této situaci nebyl reti mysli, nebol mě chránil před střety s klanem a před konflikty, o něž joáfe nost-la. Soustředila
jsem se na sebezáchovu c klidné vystupování, nikoho
jsem si nevšímala, ale moje oči e uši nekrm všechno
zaznamenávaly, ftile jsem s sebou nosila jbyěejnpu
skleničku, do níž jsem pečlivě odstříkáv;JLa pětkrát
denně z prsou mlého, abych si
udržela* Zdálo se
mi, že na tom závisí moje bytí» Dívali Vse na mne shovívavě •
Vedoucí pracovní terapie byla robustní žena mocného hlesu, jímž často drsně pobízeli k práci, nebo
komentovala rodinný a zdravotní stav pacientek. Její
slovník te hemžil expresivními v/rasy odrostlejší mládeže a zajištov 1 skutečně naprostý klid k práci, ktet:ý jen občas přerušovaly vemlouvaví poznámky žen klanu, Den ode dne byla pro mne obtí: ně jší představa, že
by se v tomto deprimujícím prostředí mohl někdo vyléčit, aniž by mobilia oval v.oelrp r,vo,Jo- Jkryto , oservy.
Věřila jsem, že se odtamtud brzy dostanu, ;:roto: o je
to hrubý a trestuhodný omyl« Moje víra mě "uzdravila".
Čtvrtého dne ráno si mne zavolal primář, kterého
jsem do té doby ještě neviděla a za asistence několika sester se mě znovu ptal na důvod mého pobytu a vlas ní názor na věc. Ntteo ei zapisoval, potom Pekl, že jsem
propuštěna, mám si jít pro věci a že na mějčekají.
Udělala jsem ^oliyb, jako bych se mu chtěla vrhnout kolem krku; zarazil mou vděčnost pohybem ruky. Byla jsem
přesvědčena, že se všechno vysvětlilo a abych si potvrdila svůj názor, zašeptala jsem mu před odchodem
do ucha t"Nemusel se sněd za mě někdo přimlouvat?
Byl to omyl?" A protože se na nás všichni dívali, řekl nahlasÍ" Ona si myslí, Se co ni někdo musel intervenovat," A velmi nejasně to popřel. Rozloučil se
však se ranou větou: "Vždycky se spoléhejte na tatínka a věřte mul"
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Teprve cestou domů začínám chápat, že mě rodiče vymohli na revers, dozvídám, se kolika telďonátů
a přímluv bylo třeba^a že musím být ještě nejmíň měsíc pod psychiatrickým dohledem a v domácím ošetření.
Moje radost a vděčnost se začíná tříštit do mnoha
otazníků:
Otec je dost vysoce postavený funkcionář,který
mě dostal z blázince za tři a půl dne. Co bych dělala, kdybych tam musela strávit m sic? Vzpouzela bych
se, kdyby mi dávali injekce na zastavení laktace. A
to už by byl pádný důvod, podporující diagnózu. Střetla bych se s klanem, to by byl další důvod, a potom
by se už snadno kupily.
Jak bych dokázala svou "nevinu"?
Kdo foy vynahradil malému tu péči, kterou jsem
mu mohla dát jen já?
Jakýpak vděk za to, že se mohu starat o své dítě?
Co ty ostatní matky, které se v noci v porodnici zeptají na své plačící dítě a nemají vlivné příbuzné?
Co se špatnými psychology, kteří nepoznají laktační psychózu od přirozených lidských emocí?
Co všechno je možné udělat s člověkem, který
se jeví jinak, než ti ostatní?
Co z něho zbude, když se přizpůsobí?
A co z něho zbude, když se odmítne od určité
chvíle přizpůsobovat?
Na tyto otázky dodnes neumím odpovědět tak,
aby jejich výsledkem byl klad a povzbuzení. Předkládám je tedy aspoň těm, které taky pálí a věřím, že je
právě tak závažné otázky klást jako je »odpovídat,
někdy snad ještě závažnější.
*

Když jsem se probírala korespondencí došlou k
narození mého syna, upoutala mě zdánlivě prostá věta
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jistého českého filosofa, kterou mi napsala jedna má
přítelkyně:
TO, CO JE POPRVÉ, JE VÍC, NEŽ TO, CO JE,

říjen 1987
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K IDA KČ ř, í ROZHOVOR S M A B T U M MlLANStt ŠIftĽSÍÍíiGU
•ŕt

Co jsi vlastní aaôt Milane?
tm to mám niekofko verzií, jednu smutnejšiu ako
druhú. Sú to moje kvalifikácie, mé® na to dokonca papiere, ale jedno viem istetfiímkoíveksoa bol, nikdy
sos tým nebol úplne» fakie je vo mne kus potrubára
/ten, co lehá p© svete také pokrútené hady - už je
ich všade plno/, mám chemickú maturitu, bel &o$ profesionálny atlét e predtým fanatický plavec, pracoval som ako športový inštruktor, učil ©om plával, lyžoval, trénoval som atlétov, robil som plavčíka, potom údržbára, tri roky s © strávil v nemocniciach
ako sanitár, predával som Železo v Domácich potrebách
a teraz som kurič. A okre® toho som aStč syn Šimečku
staršieho, poanáš ho? fákSe ®i vyber»
f o sú všetko kvalifikácie, ktoré' som si nevybral slobodne, ony sa na mňa tak akosi nalepili, lebo
niečím uS človek mual byl» KeŠ nad tým tak uvtžujem,
slobodne - ak mám vôbec právo hovoril o slobode - som
t© rozhodoval len trikrátt pre svoju ženu, pre svoje
diela a pre ©voje písanie» Dá sa teda povedal,
soiii manžel, lebo mám Ženu, som otec, lebo mám «yna.
Ale som spisovatel, lebo mi vyšla kniha? /íiakladatelství Index, Kolín n» Rynem, Žabí rok, posn.red»/
XeÔ to o sebe nie kedy aj poviem, vklácfe do hle su
pre istotu poriadnu dávku irónie»
Ani sám sebe neviem vysvetlil, čo EOSB vlastne
zač, tak£e sotva by ee mi to odarile vysvetlil
tebe. Ovele horšie je to všsk s podnikmi, u ktorých sa
ucMdeem o prácu» Vyžadujú životopisy e ja každý rok
aedím bezradne zo strojom e rosmýSlam, ako to vtěsnal
na pol atrsny. Desím ss toho, ako ich bude písal
pred dochodom»

T
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Co tě přivedlo k psaní?
Myslím, že ěloveka vedie k písaniu , alebo k tvorbe vôbec, hlavne to, ěo je v ňom zlé. Aspoň u mňa to
platí. Komplex menejcennosti, nafúknuté sebavedomie,
strach a z neho vyplývajúca potreba sebaobrany, egoizmus a z neho vyplývajúca potreba mať vela priatelov,
nájcisizmus a z něho vyplývajúca potreba stal sa sám
pre seba dôležitým, ozmyselňovať si život. '
Dá sa to dosiahnuť aj inými cestami ako písaním.
Ja som to vlastne skúšal už predtým cez to plávanie
a atletiku. Až som jedného dňa pochopil, že sa nestanem metrom sveta ani republiky / a bez takého cieicu
to vtedy pre mňa stracalo zmysel/» Robil som vždy takú
istú chybu, na každých pretekoch som si pri posledných
sto metroch položil otázku: Prečo chceš vyhrať? Tá
otázka prišla vždy po chvíli, keä som na víťazstvo
potreboval vyhrabať rezervnú energiu z utýraných svalov, Vyhrávajú takí, ktorí sa nič nepýtajú. Začal som
radšej písať,
0

Jaký přínos má pro tebe vlastní literárni tvorba?
No, v podstate sa mi podarilo uspokojiť toho
Narcisa, "Vší silou" / od slova voš/ sa držím ilúzie,
že čím viac píšem, tým je m£j život / a ja sám/ dôležitejší, Ďalší prínos, ale skôr záporný, je, že sa
mi miešajú reality, literárna a tá pôvodná. Vadí
to skSr^mojej žene, ako mne, rojffčuluje ju, že si nevie
spomenúť, ako to vlastne všetko naozaj bolo. Mne to
vyhovuje: písaním zároveň účtujem s minulosťou, zbavujem sa jej záťaže tým, že ju riešim v texte. To je
v

prirodzene dalšia ilúzia. Nič nevyřeším.
Obávam sa, že pri písaní stojím pred rovnakým
problémom ako na pretekoch pred cieiovou rovinkou.
Zasa sa pýtam, prečo chcem vyhrať /tentoraz nad sebou/? Stojí mi to za to, písať na doraz?

V cem E.^truáeS hlavni výansm literatury obecni?

vBbee s i ná® aom i s t ý , či má literatúre nejaký
obecný významu i-eviem, čo sposobuje, ei isá aspoň
jeků moc, či by svet beat nej bol iný, či ju íulia potrebujú. Na svet® je čoraz viac srisevateiov a piäu
čoraz lepSie, ale čoraz »©nej ludí ich čít©. Slovo
rvalo kedysi smglckú mocf naposleéy asi v äesid©siaty ch
rokoch» ale vtedy eos bb je len učil čítal, Odvtedy
jeho hodnot® klaeú - t o je
hlavný Životný
ocit»
Llovo MS totiž ohodnocuje tým, še ho ludia čítajú»
¡alebo podúvajú» A je vidím, že dnes uš takmer nikto
nečít© ani nepočúva»
Ak mám teda veril, že literatúr© /stále aút na

isysli dobrú literatúr«/ má nejaký obecný «a^sel, wu~
bím b ú uchýlil k transcendentnu a vidím ten aqyse 1 v
tom, že literatúra vôbec j © , m reflektuje náš
konkrétny »vet e tým ho /neviem &ko/ uchováva v e derie,
o krčjtom síce nič nevie®, ale predstavuje» si, Srn má
duchovnú odstatú» Načo je to všetko dobré, netuším,
bíú si to netrúfam tuSil» Ostatne» je to naozaj len
akýsi druh viery a aá té je otrasitelná»
ive mna samého ssá však literatúr© výcnam obrovský. ľ.bcvuáe sta smútim» Každá dobrú knižka je in jek*
ciou, ktorá si powôftm zasa pár dní v zdraví prežil»
Je pre mna velmi dôležité Si tmím sa neustale presviedčal, ŕ e existujú lud a, ktorí volaco nysli© váž-

ne»
¿ôíliš násor, le v současné době jediné v saada&etu
s hou vssnik&t pku tečné hodnoty?
V zL&Bäc nie» žía to» aby som ísohol od; o vedel»
•.•¡ueís najprv bezpečne vedlel, čo sú to skutočne, hodno ty. Potom by som ©usel prečítal všetko» do sa napínalo v samizdate a v oficiálnych vydavatelstvech, na
to nmúSi Sas ani ooSnosti» Okrem toho» ns^lovensku
občas v.> jde luiiha, ktorá je naozaj dobru»
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Ale ak chceš vedieť, čo si tajne myslím, tak ti
prezradím, že ak mám na výber, siahnem radšej po samizdate. Je väčšia pravdepodobnosť, že dostanem äalšin životodarnú injekciu, A potom, mám takú predstavu, čo by sa dialo, keby tu dnes, medzi nami, žil Do—
stojevskij. Obávam sa, že by mu nevyšiel ani riadok.
Kdybys dostal nabídku od některého 0 oficiálních slovenských nakladatelství, že vydá tvé prózy, přijal
bys ji?
Ak by sa s tým nespájali žiadne podmienky, tak
áno.
Kteří ze slovenských a českých poválečných spisovatelů podle tvého mínění poznamenali literaturu / a
také tebe/ nejvýrazněji?
Také kritérium, ako je poznamenaie literatúry,
môže mať dve znamienka. A rebríček je tiež chúlostivá záležitosť. Ale ak sa do toho vrhnem po hlave,
myslím, že do literatúry najvýraznejšie zasiahli v
tom dobrom zmysle Škvorecký, Kundera, Havel, Vaculík,
Bondy, Tatarka. Ako vidíš, mám konvenčný vkus. Hovorím
len o próze, samozrejme, lebo poézii nerozumiem. Pre
mňa samotného to bol Karol Sidon.
t

Jak se daří Dominiku Tatarkovi?
S fyzickým zdravím to nie je najlepšie. Celý
august preležal v nemocnici, lebo spadol a doudieral si rebrá# Našťastie sa nedolámal, takže keŽ som
bol začiatkom septembra za ním, bol v starej forme,
čo znamená, že chodí síce ťažkej lebo sa mu krúti
hlava, zato sa mu krúti tak dobre, že ju má čoraz
jasnejšiu. A ja zasa krútim hlavou nad ním, lebo Čím
dlhšie ho poznám, tým viac žasnem.

r
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VieS, stretnutie © Dominikom. je vždy záf.itkom*
PokoBce. tak silný®, ie niekoho môfce odradil« On
je v istom zayele aenilasrdný, lebo sk sa w. pri roshovore nevy dél úplne, ak si nechávaš vo svojej duši
•«©•jeků rezervu, tok ti hnei dá najava, Se taký rozhovor nemé zmysel a že len stráca® Sas* Ak sa eu otvoríš, ocitnefS m v jeho svete«, ktorý je'v neustálom
velahu k transcedentnu, k Sobu, a je to úlavnd ©ko
heroín f tak si predstavuj©» jaho účinok/* Vien, £©
to pre mňa ni© je velmi lichotivé, ©la Dominik je pre
ako droí!©, ktomi'sa bojím, predávkoval*
ŕ

lels někdy o mravních souvislostech asai dilaa
spisovatel© a jeho livetem? to© se podle tvého aoudu
2k ronověřit vlaetní tvorbě mrcvn£ odlišnou, Si dokonx
ce zcela indiferentní životní praxí?
frotaýšlsm o tom stále, al© nič rozumné sou n©vyayVlel. Celý protCté» mé niekoiko héčikov* tiapríklad
ako, sa ja, ako čitatel d
' jA
ril.iyoči svojej tvorbe mravne odlišnou životnou pra•xouľ Kapríklad som zbožňoval liárguéaa, ©1© k©3 som
os dozvedal, f© zrulil svoj ,:©dpt© pod petíciu sa
istého básnika, vAznená^c na Kube a pravdapotobn© to
urobil preto, lebo tem má letné sídlo a Castro by ho
možno z® to vyhostil, povedal sos si fuj, už ho nebudem č í tel. á pritom nevi« nič ani o to© básnikovi, ani
0 Márquézových názoroch na Kubu /molno ju miluje aj ©
1 a®trom a potom má právo s ním. súhlasil/» Ifestali by & m
s Mil, ale Čítal*
kof.no je chybou, Š© berie» literatúru prí'liá
osobne. h ©vnímam knihu ako aaaioetatný arteř&kt, al©
ako , osolstvo iného človeka určené priamo mne. limto
budem potom čítal niekoho, koho podozrievam % podvodu! 41© to je v ,odetate oíoj problém, nie autorov,
á sal by som tie?, vedie!,
literatúra je vždy tak
trochu odvod ne čit&tela•
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Myslím, že spisovatel nemusí byl čestný a statočný v živote, ale ak í}e napríklad zbabelec, nech
píše o strachu, čím menej bude podvádzal v literatúre, tým väčšiu šancu má, že napíše dobrú knihu. V každom prípade mám právo nečítal, keá si myslím, že autor
ma bohapusto klame /to samozrejme neznamená, že má
písal autobiografiu/, Žial, mám niekedy pocit, že toto
právo z pohodlnosti využívam až príliš často.
Myslíš, že se dožiješ poměrů, kdy budou mít všichni
čeští a slovenští literáti podobné, neřku-li stejné^
publikační možnosti? A byl by to vůbec stav jednoznačně vítaný?
Vieš, kolko je priemerný náklad v Slovenskom spisovatelovi ^edícií Ková próza? PSl tisíc, ale nezriedka štyri či dva a pol. V poézii okolo tisíc, niekedy
800 kusov, ktoré sa väčšinou nepredá jťř ani spolovice.
Skoro by som povedal, že publikačné možnoíti sa pomaly vyrovnávajú, lepšie povedané, ich mohosti sa přibližují k našim. V Čechách je to trochu iné, zdá sa
mi.
Či sa dožijem? Spolieham sa na to, ale nemienim
sa poďla toho zariaďoval. Čakanie zabíja. Či by to
bolo vítané? Samozrejme! Stav našej kultúry je už
čtyridsal rokov nenormálny a musím napínal všetku
svoju obŕazotvorňosl, aby sára si vedel predstavil
slobodu tlače. Nikdy som nebol na Západe, aby som
mohol okukal model takej skutočnosti. Možno by sa mi
nepáčil.
Ale ak si máme uchoval aspoň zvyšky duševného
zdravia a normality, musíme hladál cesty ku zblíženiu rozdelených kultúr. Asi bysme mnohí doplatili
na tie rovnaké publikačné možnosti - stratou pátosu, prílažlivosti, stratou zmyslu našej nenormálnej
v
existencie. Viem si představit, ako by ostrielaní profesionáli z oficiálných vrstiev zaplavili kníhkupectvá trhákmi politických ejakulácií a ohlušený div
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sident bude písal romantické ležiaky. Ale stál© by to
za to.
A teS se vralme opět do přítoainosti. Slibuješ si něco
od Gorbačova? Věříš politice "glasnosti"?
No, doteraz si mi kládol otázky, na ktoré som
hol, s prižmúrením oka, ako tak oprávnený odpovedal,
ale teraz si prestrelil. Stalo sa takým zvykom, Že
otázkami politiky sa dnes zaoberajú už aj herci a
športovci a kredit k tomu im dali novinára /a ktovie
kto eště/. Mna to nevýslovne dráždi.
Lenže tvoja otázka ma láka, to je tá zrada. Zostaňme pri tom, vieš, já mam takú predstavu, že z celého toho rozruchu vylezie čosi úplne iné, než si
predstavujeme /viděl si Votrelca?/. Dejiny sa možno
opakujú, ako vravel klasik,najprv ako fraška.Ale potom sa z toho vykluje dialektický hybrid, prišera,na
predstavu ktorej nám dnes naša fantázia nestačí. Ale
možno bude tá príšera celkom sympatická, dokonca by
mala logicky taká byl, pretože príjemná budúcnosl je
čosi, čo sa naozaj neviem predstavil.
Otázka na závěr: jaké je tvé největší /literární/
přání?
*

Pýtaš sa ako zlatá ryba. Splníš mi to? Lenže ja
svoje najvSčšie želanie nesmiem vyslovil. Musel by sem
sa zaň hanbil, lebo vyslovením by sa odhalila jeho
profánna podstata. MŮŽ em sa však pokúsil ho napísal
/aj sa o to pokúšam/. Možno tak zachránim aspoň akési zdanie jeho metafyzickej velkosti, ktorá mu ostatne
- existenciálne videné - aj napriek jeho banalite
náleží*
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Tadeusz KONWICKI
KUDY
Slyším odevšad nářky, že se vrací e etan. Po mnoha letech, vyhnaný kdysi racionalistickým devatenáctým
stoletím, nevrací se pyšný a vítězný» Mluví o něm kardinálové a temné modlářky, pomazaní ministrové i pošetilí básníci, Satan s e vrátil z vyhnanství. Satan zaujal v našem životě místo, které mu patří.
Ale gá přece vím, že se vrátil už před padesáti
lety, Přišel tiše, v převleku, nikým nepoznaný, dá
jsem ho však postřehl, a možná že kromě mne ho spatřil,
nebo alespoň pocítil,ještě někdo jiný, Iškdy v té době jsem se o něm dokonce zmiňoval, ale nikdo si toho
nevšiml.
Satan vybudoval na počátku Čtyřicátých let pece
a začal pálit lidi v ohni pekelném.
Myslím často na jednoho člověka, Fěkdy trochu přemýšlím^ nad jeho osudem, a když na1 lédnu do jeho zápisků, tak znovu nacházím jeho obrázek a dlouho hladím
do nevýrazné vousaté tváře ne staré Špatná fotografii.
Ten člověk mi stále vstupuje na rysi. Chtěl bych mi
porozumět až do samého konce. Toužím poznat všechny
mechanismy, které určovaly kurs jeho života'a smrti.
Po tolika letech soutěžního hrabání se v lidských
odpadcích jsem se stal skeptickým, nedůvěři^m a časem jistě dokonce i cynickým. Já lidi dráždím a lidé
dráždí mne. Koncem dvacátého století je těžké být
uchvácen člověkem. V těchto létech agónie druhého tisíciletí našeho veku je těžké milovat člověka,
člověk - to už nezní hrdě*
Před druhou svetovou válkou jsem v obe<aci škole
četl to samá, co čítali moji vrstevníci, á oni tehdy
měli ustálený a trvalý čtenářský kánon: všichni chlapci v celém Polsku se začítávali do t ch samých knih.

51

Mězi těmi ohmatanými a rozedřenými svazky nemohly scházet: Lov na velké zvíře, dech beroucí romány Karla Maye,
svazky Edgara Wallace, které vzbuzovaly děs a hrůzu,
nostalgické povídky Curwoodovy, a naše VIE SÍHC, jako by
vzaté přímo z našeho života, tak jako my sami prokleté,
dynamické a ováté jakýmsi skromným romantismem - knížky
Janusze Korczaka. Tento Janusz Korczak byl prostě naším
vrstevníkem, spolužákem, vypravěčem našeho společného
života.
Stále odbočuji od tématu, kroužím nejistě kolem
věci, zpomaluji dramaturgii tohoto textu, protože sám
nevím, jak mám říci to, co chci říci o Eenryku Goldschmidtovi, Starém Doktorovi, čili o Januszi Korczakovi •
Protože autora těch knížek/čtených v dávných dobrých časech na loukách Kolonie ns Vilně,jsem potkal
později na druhé straně velké války. On kráčel na čele pochodu dětí do německé pece a zmizel v tom pochodu navždy pro nás všechny i pro mně a já jsem vylezl
z trosek války jako z kanálu, v úplně neznámem miste,
s úplně začouzenou hlavou a otráveným srdcem.
Copak on musel "žít^jtakya tak umřít? Copak on chtěl
tak žít a tak umřít? Jestliže ten jeho život byl až do
konce svobodnou volbou, co tu volbu podmiňovalo? Civilizace se rozpadala na prach, celý svět plál, Bůh zmizel na nebi v černém dýmu, a Starý Doktor krmil, učil
a léčil cizí děti, z nicE mohly vyrůst geniální učenci nebo obyčejní proplouvači, vznosní básníci nebo
nuzní odpadlíci.
Proč se od nich neodpojil před nitrem plynové
komory, přestože mohl zůstat mezi živými"^s^jtřetnout
se se vším, co z toho vznikne. Co bude najsvětě po té
strašné válce, která se zdála být morální smrtí lidského druhu.
Mohl se oddat spisovatelskému poslání a zůstat
mezi námi. Mohl se prohlásit svědkem globálního kataklyzmatu a zůstat mezi námi. Mohl,ještě prožít jara
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a podzimy vymezeni mu přírodou a zůstat mezi námi beze
skvrny na jakékoli živé jistotě našeho marného a možná i nesmyslného světa.
Byl Židem a byl Polákem. A být Židem a Polákem
je mnohem těžší, než být samotným Židem či samotným
Polákem. Polští Židé, Židé v Poláku, Národ v národě.
Velký židovský básník Šalom Aš říkal^kdysi Antonipa
Sloninskému, že do dvacátého roku života bydleív
malém městě a myslel si, že v Polsku nejsou gojové.
Polští Židé. Velká společnost, žijící po několik věků jako samostatná enkláva ve šlechtické republice.
S vlastním sejmem, s vlastním soudnictvím, se svým
osvětovým systémem. Jedihým poutem se státem byla
paušální roční daň.
Skvělý rozvoj talmudistických věd, rozkvěf židovské filosofie, vznik sionismu. Židovští učenci
emigrují na západ a tam zakládají nové náboženské a
filosofické školy, A současně emigrace židovské bídy, vypuzené nad Vislu z celého ruského impéria, velký vodpád fenomenálních talentů, které oživí světovou
hudbu a literaturu, zmodernizují publicistiku a vytvoří nové umění pohyblivých obrazů na bílém prostěradle,
Poliaci a Židé, Dva národy, které se vzájemně
nikdy nepoznaly. Žily vedle sebe, navzájem se dotýkaly,
dýchaly týž vzduch, byly trápeny stejnými nemocemi,
umíraly stejnou smrtí a nic o sobě nevěděly. Dvě řeky
plynoucí vedle sebš^ nikdy nesplynulé v jednom proudu.
Polští židé neasimilovali. Nikdo je k asimilaci
ani nenutil, VšLcí Poláci, jako Adam Mickiewicz,od
splynutí Židy odrazovali. Proč by se měl vyvolený národ z vlastní vůle přetvořit v nějaký obyčejný národ, a£ už jakýkoliv.
Ale kdo chtěl, ten tam kdysi splynul. Volil
polskost jako jiní na světě volili židovství, Poláci
jsou také vyvoleným národem. Ačkoli možná negativně
vyvoleným.
\
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Být Polákem e Židem. Kdy to bylo. Velmi¿éimQ•
Před půl stoletím, A možná i dnes se to může někde
přihodit.
Když zablouznila na obzoru smrt, smrt číhající
v malém židovském městečku Treblince, když se jednoho letního večera ukázala smrt, Janusz Korczak zvolil
židovství. Kdyby si vybral pdskost, byly by mu ještě
darovány dny, týdny, a možná i dokonce měsíce života.
Protože Poláci měli Židy následovat na cestě do plynu, A proto Janusz Korczak nešel do plynu jako Žid
na čele zástupu židovských dětí, a když vešel dó toho
bunkru, zvolna naplňovaného cyklonem, zajisté se kdesi
nahoře, pod vysokým nebem těch východních městečekfrozpínala duha všelidské lidskosti.
Svatý člověk - říkávalo se kdysi o jistých lidech
zřídka potkávaných v našem životě. Svatý člověk - to
býval obyčejně člověk svobodný od našich lidských slabostí, vin a hříchů. Svatý člo€k - to byl člověk, který svůj osud obětoval vyšší myšlence, morálnímu imperativu anebo prostě Bohu,
Když se dívám nazpět, do hloubi mračeríiistorie,
v dálce blouzní siluetky skutečných i falešných svatých,
milovaných i nesympatických svatých, svatých dosud ctěných a svatých zapomenutých, A ti svatí, které jsem
nikdy nezapřel, a&koli církve je mohly zneuznat, svatí, které nosím v srdci, to jsou prostě symboly lidské etiky, člověčí krásy, důstojnosti historické epochy, ôili našeho celkového moélního vypětí.
Druhá světová válka, kterou způsobil Ďábel vracející se z vyhnanství, aby vytrestal lidskou pýchu,
tedy ta druhá světová válka musí mít také svého svatého, který by v symbolické zkratce mohl v sobě obsáhnout kontury té strašlivé katastrofy i její nuance v
naší sluneční soustavě.
Druhá světová válka je šílenství rasifmu a vznikem pocitu všelidského společenství. Je perifeem pod-

54

los ti s epo gesa člověčenstva. Je obsáhlým souborem
grafoaanie i hymnem naděje.
svatým epochy pecí je doktor Joldsmidt. A
jestli se mi podací udělat něco nikoli
í zlého,
• .ukázat
trochu přojícnosti bliŽSÍmu nebo napsat několik spoKd&nýeh slov či vět - v tomto případě se mi vždy bude zdát, že jsem se pomodlil za Starého Doktore.
Hledí» do noci oknem. Uprostřed zimy hustý dé.lí,
•roaísaný s jarní%větre»/ lati nad zemí odnikud nikam,
ttavlm, zda se v t žeh hřmících temnotách skrývá satan,
který se navrátil ze zajetí ecientistô, nevím, zda a©
nad íaýia miste» v této chvíli vznáSÍ neidentifikovatelný látající předmět s rozumnými bytostmi z nitra
v3 ©hornina. Jsem si však jist, že v jakési chvíli se
rozevře černá opone nebes a miliardy hvězd na náa zamžikají z hloubi vesmíru, a jedna z těch hvěsd bud©
krůpějí světlo, kterou na věčnosti zanechal Život doktor© . enryka Ooldschmidta.
/1985/
z polského originálu Ktoredy
přeložil
tr Pospíchal
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Heinrich BOLL
NOSTALGIE ČILI MASTNÍ FLEKY
i

Tehdy večer těsně před Eričinou svatbou jsem nakonec za W%/trem do hotelu zajel. Chtěl jr em si s nim
ještě jednou promluvit. Znal jsem ho dost dlouho.
Ostatně jeho nevěstu taky. Totiž, celé čtyři roky jsem
s Erikou Sil. To bylo ještě v Mainzu. Zedničil jsem
tam tehdy na stavbě a po večerech si dodělával gymnázium. Po zaměstnání. K e b y t o tehdy žádná selanka,
a pokud si na to kdy vzpomenu, tedy bez noetalgie.
Nefoukaní profesoři puntičkářsky vysazení na naši
výslovnost, za to bez valného zájmu o výkony, které
podáváme, to občas přišlo líto. Někteří z nich dávali nepokrytě najevo, jak nesnesitelná je pro h. představa, že bychom se snad někdy mohli s tím "nefalšovanýmfdialektem dotrmácet na akademické pozice.
Nutili nás tím víc k němčině, které jsme s despektem
říkali - Abiturdeutsch,
A tak to šlo pořád dokola. Sotva jsem přišel z
práce, někdy společně s Waltrem, začal jednotvárný
kolotoč: převlíct, osprchovat se, vymustrovat. Zbytečně. Stejně jsme xaěli za nehty vápno a stopy cementu ve vlasech. A toho biflování. Matika, dějepis, dokonce i latina. Když jsme nakonec odmaturovali, tvářili se páni profesoři, jako by šlo přinejmSnóím o nové zjevení blahoslavené Panny v Lurdech.
To bylo naše studýrování. A ještě i potom se
nějaký čásek objevovaly ve vlc sech stopy vápna, stejně jakofza ušima a někdy dokonce i v nose. A to prosím přes veškerou starostlivou péči Eriky! Jednou mi
zlomyslně pošeptala: "Toho prolétá ti stejně nikdo
nikdy neodpárá!"
Jenže dostal jsem stipendium, s lehkým srdcem
oželel svoji práci na stavbě a nakonec se staljskutečným akademikem. S titulem, korektní výslovností,
celkem slušnými manýr^, teploučkým místem v Kob-
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lenzi a vyhlídkou, že budu vybrán a uvolněn pro postgraduál,
Nikdy i nebylo jasné, jestli se trhlá Erika ode
mne, nebo já od ní, a kdy vl:. stně, Už před diplomem
nebo až potom? Jediné, na co si vzpomínám, jsou dost
nepříjemné polopravdy, jimiž mi oznámila, že jsem moc
zfajnovatěl. Já argumentoval podobně: "l»/e, ty jsi zůstala v u l g á r n í
,* /Tohle slovo si vyčítám
dodnes/,
Ale její poněkud vulgární drsnost ztratila během
let půvab, stala se okatější zejména v detailech historek z její branže. Pracovala totiž v dámském rádle•
A nesmírně si mš dobírala, kdykoli jsem ji žádal, aby
mi pomohla najít už neexistující zbytky omítky ve vlasech a na obličeji, A to už byl tehdy se stavbou dávno konec.
Ostatně, já to dělám dodnes. Po osmi letech, kdy
jsem nepáchl ani na jediné staveniště /tedy s výjimkou vlastního - my s Františkou totiž stavíme 1/ se občas přistihnu, jak před zrcadlem slídím po oněch nedostatcích svého zevnějšku, Františka se mi sni je a
podezírá mne ze samolibosti, Není divu. Pravý důvod
jsem jí nikdy neříkal,,,
V Mainžu k nám Walter často zašel na večeři, V
době, kdy jsme to spolu ještě táhli. To byly věci!
přímo na stole barbarsky rozhnípané máslo v potrhaném
staniolu, čerstvý bramborový salát servírovaný rovnou
z papíru, kelímek majonézy. Někdy jsme si přilepšili
nějakým tím volským okem usmaženým na zabijáčky nespolehlivém elektrickém vařiči /Erika od něj jednou
dostala přes tenký čůrek bílku takovou slupku, ľ e se
hd od té doby bála jako čert kříže/ a k tomu žvanec
chleba, Ke kus, doslova žvanec. My totiž debe nakrájeli , ale trhali. A můj věčný- strach!
Strach o knihy a sešity, které se povalovaly na
stole vedle margarínu a majonézy. Abych se ubrunil
mastným flekům, já blázen knihy neustále měnil.
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Takže nakonec byly fleky všude. Ha Ovídiovi i na
Horácovi, A já přitom z duše nenávidím sebemenší
mastný flíček na potištěném papíře, I na novinách.
Už jako dítě se mi hnusilo, když jsem musel jít nakoupit slanečky nebo uzenáče. Balili je totiž do novinového papíru. Táta se smál a říkal mámě t"Kde se v něm
N/K/

ta fajnovost bere? Po naě ji určitě nemá ftspo tobě
tuplem nel"
Bylo už dost pozdě, skoro po desátek když jsem
j dorazil na hotel pátrat po Waltrovi, V sedmém patře
na chodbě jsem se pro jistotu zeptal pokojské, jestli
si Walter objednal jedno nebo dvoulůžkový pokoj. Ha
setkání s Irikou jsem si pořád ještě netroufal. Za
celých sedm let, co jsme od sebe, jsem odpi dostal
jedinou pohlednici: V této chvíli dlouhá chvíle s
s chvilkovou známostí - ale ani jeden mastný flek!
Ten pokoj byl samozřejmě jednolůžkový. Ještě dřív
než Waltra spatřil jsem ramínko s černým oblekem(eisící zvenčí na šatníku, pod tím černé polobtky a stříbrošedou kravatu čouhající z obleku. Další pohled.
Rozmočená cigareta ve sprchovém koutu. Tabák zbarvil
nevypuštěnou vodu do hnědožluta. Na podlazejsklenice,
soda a whisky, na hladině ostrůvky koupelové pěny.
Waltr si patrně popřál. Ještě měl pěnu na obličeji a
ramenou, když jsme se uviděli.
"Pojci dálf Určitě jsi mě přišel varovat," smál
se a utíral si pěnu. "Ale nesmíš zapomenout na akademickou hierarchii. Já už doktorát mám, ty ještě ne,
takže nevím, jestli jsi mi vůbec schopen dát satisfakci, dojde-li k souboji. &o a nemysli si, že mi Eriku
vyženeš z palice. Ale jedno, jedno ti teda musím říct.
V Mainzu jsme spolu^ nikdy nic neměli,dočista nic".
Bylo mi fajn, že se při těch posledních ábvech
nesmál. Zavřel koupelnu, posadil mne na pontel a zadíval se na svůj svatební oblek. Přesně tak viselo i Moje čerji(né|lcvádro před lety v Koblenzi. I s tou stříbrošedou kravatou.
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i-1 ode VB 1 jsem %'sltra, utřel se koupecim pléät2m,
oblekl „yžamo, hodil pláSi na zem e se smíchem .popadl
stříbro.ledou krevetu a promnul ji mezi prsty.
"?akt, otkal jsem ji ani ne před rokem. Káhodou.
.no. • t«3 ... zkrátka se berem. Přijdeš zítra?"
Zavrtil jsem hlavou, "vjkoetele tekyV"
"Jo, l^vfili jejím rodičům, tni si totiž při statbách r-traSnS rádi popláčou» & na úřadS pro to není dost
prostoru» Ale ona gamo je pořád stejně v u l g á r n í ,
ačkoli ... opatřili jsme si mističku na máslo."
"íiech toho," bránil jsem se a v rozpacích sáhl po
whisky.
*. ozlo^b^e," uklidňoval mne, "ví3 co,fiédnýveterímký řečičky, žádný vysvětlování, žádný okolky a taky l dný varování. Ono to tak bude lepSÍ, co?"
lyslsl jsem ne to, co jsem mu přišel říct^: jaké
to byla ve skutečno-'ti rajda, jak nedokáže hospodařit
s pí f-chama, jak jsem často v másle našel je$í vlasy
t psk ty zkurvené mastné fleky. Všude, všude, všude«
Ka knížkách, novinách, dokonce i na fotkách^ Jaký to
byl problém dostat ji ráno z postele* A ty její naiv«»
r.Č- proletáfdcč představy o snídán f • posteli! /Končící sL^.czřejmŠ skvrnami msrmtlódy na povlečení./ Jo a
taky líná je a nic moc čistotná. Třeba prát, to ji
mučel jeden nutit. A jednou jsem ji dokonce musel dovléci dojvsny s vykoupat jako misi é d řeko. A
ít re to bez křiku a ječení neobešlo. Občas bejvá taky vzteklá a náladová. Mledová ,,.?
V z. omnčl jsem si na neši strtrbu, kam skoro nechodí?- ti v Sečko přenechám raději Františce m architektům. í<e, náladová ne!
"A představ si," ozval se Waltr, "onajnecnce fca
ž-dnou cenu st&vfit. Takovou řenu jsem vždycky hledal. lak ji teS konečnč mám. One ti to stavěni
úplně nenávidí."
Chtílo 'E EÍÍ vykřiknout* "Já taky!", ale místo
toho jsem se vzmohl na pozdravuj ji ode mns. Doufám,
fis to SQTSIÍ vážně?
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"No jasně", rozzářil se Waltr. "S tím se už nedá
hnout. Už kvůli rodičovskéjm slzičkám. To bysme ji©
nemohli udělat.'''
"Konečně, poplakat by si mohli, i kdyby to krachlo," namítl jsem.
"Jenže to by nebyl ten druh slz, po kterých touže j . To musej být ty pravý, při svíčkách a při varhanách. A potom to tiše vydechnutý Ano-Ne. A představ
si. Svatební cesta. Kam myslíš, že pojedeme?"
"Benátky?"
"Přesně. S gondolami/ a barevnejma fotkama, a 'Jen
si pláááč dívkojíŕ v lááásce k hóóóchu svému ...*"
Vypil jsem ještě jednu whisky, podal si s ním
ruku a sel. Cestou ve výtahu jsem brečel, drobátko
víc, než se sluší. Jo a zapomněl jsem si otřít slzy,
když jsem šel kolem portýra ke svému vozu. Františce
jsem řekl, že jsem byl navšívit jistého starého známého, a tím to haslo.
M

,

Přeloženo z knihy H. Boll: Gesichter Aufbau - Verlag
Berlin und Veimar, 1984, vydání první
přeložil Jaroslav Haidler
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tence, byla někde možná - rozhodně ne u nás v Ibansku!
I když jsou myšlenky a udáslosti líčené v rukopisu
zřejmě vycucané z prstu, mohou sloužit jafo svědectví
o pomýlených názorech dávných ibanských předků na člověka a lidskou společnost.
Ibansk 1974
BUDOVA ŠKOLY
é

Budova Ibanské vojenské aviatické školy pilotů
/IVAŠP/ je ze všech nejskrásnější a nejmajestátnější na
celém území Ibanskaj to je obecně uznávaný fakt. Známky s jejím vyobrazením lze spatřit dokonce i v zemích
Latinské Ameriky a Afriky, Budova vznikla těsně před
válkou zkřížením bývalé polorozpadlé šlechtické usedlosti, nedostavěného rodinného domku jakéhosi kupce
a synagogy. Trvale se tak vřadila do klenotnice naší
architektury. Více než pět set pracovníků administrativy, velitelů místní vojenské správy a hostujících
spisovatelů dostalo za tuto budovu prémie a sám soudruh Ibanov dokonce dvakrát - poprvé za zákaz, podruhé
za povolení stavby. Když buržoázni modernirta Corbusdere uvidělstavbu na vlastní oči, přiznal, že tečí
už u nás nemá co dělat, a práskl do bot. Hlavního umět

novědce Ibanova to inspirovalo k sepsání stati "Proč
nejsem modernistou"• Praví se v ní, že jeho cesta vede tudy. Jedinečnou zvláštností budovy IVAŠP jsou dvě
fasády - jedna zezadu /hlavní/ a druhá zepředu /rezerní/. Pasády byly pojaty v tak rozdílných áozích, že
zahraniční turisty hosty /ba i starousedlíky/ to vede k domněnce, že jde o dvS různé budovy. Dokonce i
obecní načalstvo z tohoto důvodu poskytlo před válkou
budovu dvěma organizacím najednou - Aeroklubu a Masomléčnéipu kombinátu. Vznikla konfliktní situace, Vedoucí zmíněných organizací na sebe navzájem připravili udání - a sebrali je oba. Jedné z obou organizací

65

však záhy došly suroviny, takže konflikt se vyřešil
v naprostém souladu s teorií. Filozof Ibanov v knize
•»Jednota a boj protikladů v obci Ibansku a okolí"
uvedl tento případ jako charakteristický příklad toho,
jak u nás - na rozdíl od tamtěch - protiklady nevyúslují do antagonismů, nýbrž, že se překonávají.
Stoupneme-li si tváří k hlavní fasádě budovy
IVAŠP a zády, pochopitelně, k hydroelektrárně projektované na hlavní vodní tepně, totiž říčce Ibanečce,
okamžitě pochopíme: Kolik pravdy bylo ve slovech Vedoucího Ibanova, když při slavnostním otevření budovy
pravil, že právě v takových nádherných palácích budou
žít všichni pracující ve světlé budoucnosti! Která již
začínál Fasádu budovy zdobí devět set sloupů všech druhů známých světové architektuře. Na střeše tyto sloupy pokračují k něbi a vytvářejí s ním jakoby jediný celek mnohonásobné věže, což je přesná kopie nenapodobitelné kopule chrámu Ibana Blaženého. Otřesen touto
krásou pronesl všestranně známý inženýr lidských duší Ibanov v redakci půlletníku "Severovýchodní zář"
tato památná slova: "Před takovou nadzemskou krásou se
člověk musí ztopořit do pozoru a smeknout klobouk".
Jeho jmenovec, frekventant rezervní roty Ibanov, který
se mylně domníval, že je to monstrum pro normální lidskou existenci zhola zhoubné, letmo věnoval pozornost
estetické stránce stavby, zachvěl se při ^ohledu na
třípatrovou sochu Vůdce a pošeptal svému starému příteli frekventantu Ibanovovi:" V počtu sloupů jsme dali na frak i starým Sekům. Pokud jde o sloupy, jsme
určitě nejbohatší zemí světa!" Přítel o tom podal
hlášení, kam bylo třeba, a o osudu pomlouvače bylo
rozhodnuto ještě před -večerkou. Jak se praví v Baladě:
Jako pohan klel na osud.
Zabásli ho. Je tam dosud.
V ^osádkové hubě, nebol vlastní hubu IVAŠP tehdy ještě
neměla.
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KONGRES
Již dva měsíce po rehabilitaci a opětovném povolení bývalé reakční buržoázni pavědy logiky se v Ibansku
shlukla družná a semknutá rodina logiků, kerá všechny
předčila svou početností. Na mezinárodní kongres, pořádaný uprostřed sezóny v proslulých lázních, mohl Ibansk
vyslat ne¿masovější delegaci na světě: tvořilo ji na
tisíc lidí, což nesporně svedčí o přednostech našeho
systému. Literát napsal do Novin nadšené verše:
Ibanští ligici na kongres jdou,
půlnočním expresem řítí se tmou.
A jako zloději ibanský svět
noční vlak narván je doktory věd.
Pomlouvače pozvali, aby na kongresu přednesl referát.
Po četných diskusích byl dočasně zařazen do delegace,
ale v poslední chvíli ho zase vyšoupli, protože vzhle.
dem k zostřeným poměrům se úkolů přednést referát podjal místo Pomlouvače sám Akademik. Kromě Akademika,
Pretendenta, Sociologa, Myslitele, Manželky, Literáta, Umělce, Spolupracovníka a jejich* blízkých příbuzných, vzdálených příbuzných a podřízených mladých spolupracovnic byli do delegace zařazeni spolupracovníci
znalí jazyků a spolupracovníci pověření sledováním
náležitého chování ostatních.
Jakmile delegace dorazila na místo, vyšlo najevo, že jazyky znal jedině Myslitel, jenže bohužel znal
pouze ty, kterých nebylo zapotřebí, a neznal ty, jichž
bylo třeba. Zásluhy mu však nelze upřít, protože jazyka, které znal, uměl opravdu dobře.
Před zájezdem všecky zrentgenovali a dali jim
injekci. Delegáti dostali příkaz nakoupit vodku, aby
bylo možno navodit atmosféru družby. Pak byla delegace rozdělena na dvě skupiny, z nichž jedna každá
byla pověřena dozíráním na tu druhou.
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Hlavně nezapomeňte, říkal Pomocník, který prováděl instruktáž, že vidličku a nůž musíte držet v levé
ruce, kotletu v pravé. S nikým se potajmu nestýkejte!
NeveČite neschválené rozhovory. Odmítejte a nesouhlaste. Pamatujte, kdo jste, odkud jste, a kde jste a proč
jste.
Delegace měla úspěch, který řekonal veškerá
očekávání. Zaútočila pěti stovkami odhalujících re*
ferátů, osmi sty pogromistických vystoupení, pěti tisíci kritických poznámek a dvaceti tisíci replikami
beroucími dech. Protivník propadl totálníma zmatku,
jeho řady byly rozvráceny a zmítán vnitřními rozpory
vrhl se na rekapitulaci svých pozic. Za to, co ušetřila na žaludcích, nakoupila delegace pět sek sak,
sukní a plášlů z nepravého semiše a půl druha tisíce
kalhot hodně obtažených, s koženou plackou a nepochopitelným nápisem wMade in zahraničí".
Myslitel z titulu svého výjimečného postavení
navštívil zavrženíhodné podnilsy a přivezl dva soubory hracích karet a obrázky nahatých ženštin všech
národností /kromě našich/. Cestou ukazoval obrázky
mladým spolupracovnicím, měkkou, laskavou rukou je
hladil po kolínkách a výš,hleděl jim upřeně do očí
svým moudrým, smutným zrakem a tázal se, kdeže tady
je ta pověstná, opěvovaná pornografie. Dojem byl
omračující a Myslitelova autorita myslitele'se vydatně upevnila. Jeden soubor potom myslitel věnoval
Pretendentově manželce.
Pomlouvači přivezli od zahraničních kolegů
pozdravy a politování, že - jako vždycky - pro svůj
zdravotní stav a rodinné důvody nemohl být přítomen
kongresovému jednání.
KRY SX
Žvanil si ke čtení na cestu koupil v kiosku knížku "Všechno o krysách". V překladu, samozřejmě. Y předÍ \
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mluvě bylo řečeno, že autoři prováděli v průběhu několika desítek let experiment s kolonií krys, Kolonie
byla uzavřena v poměrně izolovaném pří by tiku, aby bylo možno sledovat zákonitosti krysího života v čisté
podobě. Příbytek byl dostatečně velký a rozmanitý,
strava byla rovněž v mezích přirozené formy. Při stanovování rozměrů a struktury životního prostředí i
způsobu stravování experimentátoři v každém případě
dbali na dodržování podmínek odpovídajících přirozenému prostředí. V knize byly uvedeny výsledky pozorování i jejich zobecnění^ V řadě případů byly závěry
dovedeny až do úrovně matematických vzorců.
Cílem výzkumu, četl Žvanil, bylo objasnění pravidel chování /jednání, činů/ krysích jedinců navzájem. Základem se stalo úsilí krysích jedinců a skupin přežít a v rámci existujících sociálníchvztahů
zlepšit svou existenci, což bylo pozorováno v průběhu
dlouhé evoluce. Sociálností zde rozumíme více či méně
trvalá uskupení jedinců ke spoLečnému životu a reprodukci v sérii následujících pokolení. Je samozřejmé,
že pravidla vzájemného chování krysích jedinců zde
nazýváme sociálními, aniž bychom tomuto výrazu podkládali jakýkoli jiný smysl - v žádném př padě tu nenabízíme žádné analogie s lidskou společností, která
se řídí zcela odlišnými zákony. Jak známo, má lids»

ká společnost v průběhu dějim vypracované instituce,
je|ř regulují lidské chování; právní normy, a zařízení,
mravnost, náboženství, veřejné mínění, umění apod.
V krysí společnosti nic takového neexistuje, Ačkoli
pozorování objevilo na první pohled mnoho shod se
sociálností lidskou, a probouzí tím ve čtenáři chmurné myšlenky, a přece jenom jde o jev kvalitativně odlišné přírody. Čtenář se o tom může přesvědčit z následující zprávy o výsledcích experimentu.
Sociálním pravidlům se krysí jedinci učí, nedědí je. Krysa, která vyrostla v poměrné izolaci,je
zbavena ctižádosti a není schopna konkurovat ostat-
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ním v boji o vůdči postavení, není schopna brát jiným
potravu, udávat je apod. Krysy se učí z vlastních zkušeností a pozorováním ostatních, vychovávaných jinými krysami. Krysy jsou velmi agilní, mají dost rozumu,
aby odhalily své možnosti, a krysí společnost jim poskytuje gigantické pole působnosti, na němž mohou trénovat. Ve většině případů krysy ...
Žvanila četba tak uchvátila, že přejel svou stanici.
OTHAVBV ČLÁNEK

..... všechno zastaralé a přežilé je třeba zardousit v samotném zárodku..
KRYSY

Brzy - přesněji řečeno po několika dnech od zahájení experimentu - začali jsme se domnívat, že krysí
kolonie je odsouzena k brzkému zániku. Vyskytly se jevy zcela překvapivé a z hlediska existujících teorií
zcela nevysvětlitelné. Nejprve se živělně vytvářely
a potom se fixovaly mimořádné skupiny krys, které lovily jedince r nejvyšším intelektuálním potenciálem
a trhaly je na kousky. Poté odstranily z nejvzdálenějších úseků krysí kolonie potravů a úkryty a začaly tam v houfem zahánět zvláště vybrané krysy, jež
tam ničily všemi dostupnými prostředky. Podle jakých
principů postupoval výběr se nepodařilo zjistit. Pokoušeli jsme se vytýčit rozličné hypotézy, avšak žádnou
z nich další průběh experimentu nepotvrdil. Likvidace probíhaly ve vlnách. Teorie, která vysvětlovala
jednu vlnu, ukázala se nepřípadnou v případě následujícím. Tím spíše, že likvidaci často neunikli ani
samotní likvidátoři. V kolonii souběžně probíhaly
procesy, pro něž jsme rovněž nenalezli dostatečného objasnění. Tak papř. některé úseky, do nichž ex-
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perimentátoři dattávali obilnou potravu, byly oteklíceny oddíly krys - a potrava se kazila* Ale jiné
áseky, bes potjravin, ee proměnily ve speciální ssásoLovucl střediska, do niehž byly dodávány nuaaé zbytky, přičemž obyvatelstvu kolonie se dostalo možnosti
vydobýt si pár skrovných soust v lítém boji vSeeh
proti viem» Pejpossoruhodndjiíta jevem vSafc bylo, že
viecha«, zasklená místa, jimiž ee prováděla pozorovaní, se osiupně začala pokrývat krysími výkaly, tnkře možnosti pozorování se podstatně snížily* V uloubi
kolonie se vytvářely zóny lidskému oku zcela nedostupné»
to®, co ae tam děj®, jsme »obli soudit pouze na
a<: kládě nepřímých d f l M t pigantická snošetví mrtvol,
vyhazovaných spoze přepážek, potoky krve, ustavičné
vytékající zpod nich, trvale pe poměrná spotřeba potravin spod»
Paš© prognózy, týkající se nezbytného zániku
krysí kolonie, se vSak ukázaly chybnými• Výmluvně o
tom svedčí už skutečnost, že experiment probíhal několík desítek let» oiž po třech letech uspokojivě
:. fenné eěítPní ukázalo. Že počet obyvatel kry r í ©pole-'.nos t i se světlil téměř dvojnásobně /místo očekávaného z&enlení ne polovinu/, ačkoli množství násilně
usmrcených jedinců rostlo bez výkyvů.
P-FiPrtlí1 Ž1VÍMI
S ranní® ¿svitem vyskakuješ z postele,1, e spěchu sx oblékáš rozespale.dítě, pospícháš, aby« je odvedl do školky, A vidí8, človíček jakp ty vedé právě takové dítě do stejná Školky.
Chňapne! kabelu e mažeä do obchodu, stojíS ve
írontí a vedle tebe stojí ten človíček, človíček
nervózně přešlapuje, obáva ee, Že přijde pozdě do
.rice» Jenže prodavačka se neu&vepuje* ^emá <$ro£9
Ona už v práci je. A může se na to vyk#Slat. 'ViSuchno je jí fuk. & ve frontě tě předbíhají .jiní (človíčkové. ».akonec se ukáže, že to, co človíček potře-
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je, -fcdy nemají a je třeba uhánět do jiného obchodu.
A stát v další frontě.
Pracně se vmáčkneš do vagónu metra, současně s
tebou se cpe ten človíček, šlápne ti na nohu, ale ty
proklouzneš na místo, ke kterému mířil.
Přiženeš se do svého úřadu, píchneš a zároveň
s tebou píchá i ten človíček, sedá si za stůl vedle
tebe a jako ty šustí papíry, které nikdo k ničemu
nepotřebuje.
Človíček s tebou jde na schůzi a pak na druhou
schůzi a na třetí schůzi, společně s tebou vzdychá
nudou, netrpělivě čeká na konec, aniž by doufal v
nějaká smysluplná zakončení. Společně s tebou hlasuje pro. Společně schvaluje. Společně hlasuje proti.
Společně odsuzuje. Společně ...Společně... Společně.
...
Víš o něm vše. Víš, jakou má skříň i stůl, jakou
postel. Jaký má metabolismus, jaký tlak, kam chaí
pro děti.
Nevíš o něm nic. Nevíš, že se v jeho malinké
hlavičce den co den, hodinu co hodinu odvíjí malinký román. Nikdy nebude napsán, nikdo ho nebude číst.
Nejsou v něm příběhy, jen myšlenečky, sklíčené myšlenky, myšlenky k ničemu.
Človíček myslí celý svůj ubohý život. Tento? ivot je jeho hlavní a jediná kniha. A poslední.
Onen človíček jest Nikdo. Keni než tvůj nicotný souputník.
Onen človíček zahrnuje Všechny. Je plnomocným
pánem tvého osudu.
Onen človíček - to jsi ty sám.
z J AJEMNÍKOVA ČLÁNKU

.

Často se nás ptají, zda je, či není bdh, psáL
Tajemník, ly na tuto otázku odpovídáme kladně: Ano,
bůh není.

\
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KRYSY
Problém krys-vúd«ů je krysologii základní, nebol obsahuje řešení otázky, jak si představují sebe
samy sociálni skupiny v dané krysí pospolitosti. V
zásade je vůdce skupiny skupině adekvátní v sociálním poměru /"jaký pán, takový krám"/. Objevují se
výjimky, ale ...
PŘÍRODOVĚDNÁ ZÁKLADNA
Nejvyššího rozkvětu v Ibansku dosáhla masologie. Zpočátku, celkem vzato, to bylo špatné. Zpočátku masologové pěstovali Mušku a zahraniční Chromozóm
a na této bázi budovali nám cizí teorie. Na Západě
je za to chválili, ovšeml Jenže Ibanců bylo víc.
Objevila se nutnost situaci napravit. Místo nich,
masologů, byl jmenován Velký Veterinář. Byl neuvěřitelně tupý a křivohubý. Jak se říkalo mezi Ibanci,
nedokázal rozlišit Hegela od Bebela, Bebela od Babela, Babela od Kabela, Kabela od Kobela, Kobela od
Gogola, ale zato měl správný původ a názory odpovídající dnnému okamžiku.
Zanedbané rychle dohonil. Opřel se rameny o
prameny a v nedohledných prostorách ibanské .pouště
se pustil do znamenitých experimentů křížení melounů a kukuřice I Dosáhl vynikajících výsledků. Křížem
krážem vyhubili krávy. Mléko začali získávat z prášku, maso - ze zahraničí. Když odstranili Kance, přišlo
se i na to, že Velký Veterinář se dopustil přehmatu. Chromozóm byl rehabilitován. Prétendent spěšně
napsal knihu, v níž odhalil Veterináře a pochvalně
se zmínil o Chromozómu. Mezi ïeorii a Přírodní vědou bylo opět dosaženo správného poměru. V Časopise
začali pravidelně tisknout články rehabilitovaného
odborníka přes Mušku a Chromozóm. Podpora přírodovědců je zajištěna, řekl si Prétendent. TeS je

zim&knm, řekiiiehlaa* VMěli, koho mini, al© a ^ s l e U ,5© rozdrtí iiajemníka, troglodyte, Veterinář© a
ostatní Hospodářovy ¡polubojovníky*
Íi-J'Jti»'\
Žvanil se rozhodl, le podnikne experiment* Vyiayslí abstraktní schéma RE základě předpokladů, které si z knihy převezme, e ©ávčry, k nimž dojde, porovná
. ak © tím, k čemu dospžli autoři» lák začneme, řekl si
Žvanil* Krysarium je pod tlakem nutnosti uzavřená
krysí ospolitost, která je cúscusena k dlouhodobému
aou&ití»fcdšebýt, Se pospolitost zůstane chaotickou,
a v důsledku toho zanikne, proto!?.© krysy s© sežerou
nev&ájem» ,-ení obtížné vypočítat, kdy k tomu d. jd©»
&©bo a© můle stát, že s© pospolitost nijak uspořádá» V tom případě existuj©, rosmmoluj© se a 2»jistého
hlediska vzkvétá /průměrná hmotnost krysy ge - mimochodem řečeno - světluje} prodloužily a© chvosty}
zvětšily m tesáky a drápy j srst je hebčí/, to zna¿aená, ¿a bylo dosažen© pořádku» í\a čí dč©t? Kry ob*
riuia je autonomní, neexistuj© žádný vnějSl tlak*
Váci s> otriiv© jsou fixní t Jediný, kdo zejiSiuje poř. dek, jsou krysy eemotná* VSechny ovšem pořádek zaboz ©cov t nemohou - to by vznikl chaos* &usí tudíž
dojít k dilbě funkcíl pořádající a oMdaní» To je
samosř'® jmč jen zárodek systému* .'©řádejících je moc*
,. el
m vy očí tet jejich minimální počet, pokud
vyjdeš*© z nokterého omčru počtu Členů primárních
sku in» Zde a© svým způsobem tvoří hierarchie sku- in a vidců»
j ©kadle Žvtnil takto rozvinul hypotetický aystéiíi, Pel se do četby odpovídejíčího místa v knize ©
brzy seji* til, ;:e měl pravdu» Byl tím otřesen» i*© snad
tip, o čeis psali autoři knihy, ale tím, s jakou přea-

noetí & .'©drobností před(-ov¿děl výsledky e^irických
os.-rování* "Už to iJfc bude, přemítal, že lidé obvykl©
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docela přesně předpovídající obecné kontury sociálních jevů, jenže nikdy nevěří svým předpovědím, a proto se zdá, že nejsou schopni postihovat složitost bytí.
Liděm je třebawátit ztracenou víru ve vlastní rozum - to je jedna z nevyhnutelných podmínek sociálního
pokroku. Je zajímavé, že moderní věda tuto víru naleptává, aby lidé nežvanili ve prospěch opačného
názoru. Víra v rozum nepatří mezi jevy ve sféře vědy.
Je to víra, tj. nejzákladnější element ideologia
Oficiální ideologie, usilovně se vydávající za vědu,
rozrušuje základ základů lidskosti v historii člověka - víru ve vlastní rozum.
ZPSVÍCI

V období Bezradnosti se v Ibansku vynořilo veliké množství zpěváků, kteří si sami skládali texty a
hudbu a sami své písně provozovali. Systupovali
obyčejně po soukromých bytech za pití a jídlo. Pití a jídlo bývalo nedílnou součástí vystoupení. Mezi zpěváky zjevně vynikl Pěvec se svou zřetelně sociální orientací. Pěvcem se stal zcela náhodně. Přibyl na jeden takový mejdan, poprosil o kytaru a zničehožnic zapěl;
Oznamujem vám. lidičkové zlatí»
že na věčné časy usnesení platí:
Od plínek do skonu - radujte se všici vše za vás rozhodnou čelní politici.
Lépe ne ty vědí, co máš jíst a pít,
jaké kalhoty si můžeš na ven vzít,
kterou knížku máš číst,kterou vynechat,
jak opery skládat, o čem verše psát.
Kefíru se nabumbáte pro zdraví
éter večer dodá duchu potravy,
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jak na sever odstartoval eroplán,
v těžbě uhlí že jsme překročili plán«
Prokaž aktivitu, nebučí pochmurný,
každý týden nacpi lístek do urny.
Aby poměr s cizinou byl oukej,
předvedou vám, co je jejich hokej.
Nezapomeňte však, lidé zlatí,
za štěstí se ovšem vždycky platí,
čím se platí? ptáš se jako pitomec,
Nestrkej sem rypákl To je naše věci.
Vrchnost v takovýchto písničkách nenacházela
zrovna velké zalíbení. Doba však byla taková, že na
ve oucí činitele koukali skrz prsty - jejich děti
vyřvávaly tyto písničky doma i na chatě ze všech
magnetonových sil. Sami činitelé to o samotě poslouchali a říkali si: Že to ale utrefil, mrchaI Má
pravdu, jenže co s tím? Tak jako tak nic nenaděláš,
S paragrafy se to má
jak s pavoučí sítí čím víc máváš rukama,
tím pevněj tě chytí.
I velí činitel manželce, at mu podá láhev koňaku.
Pije sám, zamknutý ve své pracovně.
LÁSKA K CIZOZEMSKÉMU
• ' T;
Jak se praví v populárním popěvku -

\

Ibanec do morku kostí
cizince si váží, hostí ...i
\
To ovšem není docela přesné, Ibanci cizince zbožňují a jsou připravení i dát jim poslední rubašku. Jestli-

ŕ\
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že čizozemec rubašku nebere, nazvou ho dobytkem, á
dobře dělají. Dávají - ber, bijou tě - utíkej! Jednou
tě obdarovávají, tak ber, než dostaneš po tlamě. Nedělej otočeného. Vždyí. dávají z čistého srdce, z celé duše. Ber, dokud dávají, nebo ...! Když si cizinec
rubasku vezme a dál se chová po svém, nazvou ho zase
dobytkem,Právem, Proč to vlastně přijímal? Když už
sis vzal, tak se podle toho chovej J Mymu cpeme z celé duše, nezištně a on, dobytek, takhle. Pak od ňich
čekej vděkul Dobytek, nic než dobytek! A jestliže cizinec rubašku vzal a zachoval se po ibanském způsobu,
je to tím spíš dobytek, protože pak je nás a s našinci žádné štráchy. ¥ tpkovém případě Ibanci říkávají je náš, dobytek.
Ibanci milují také všechno cizozems é. Zaprvé
proto, že je to dražší, a těžko se to shání. Seženeš
to leda pod pultem a ještě třikrát dráž. Zadruhé v cizozemském se cítíš jako cizinec a jako bys užuž
byl v zahraničí. Nejtouženějším snem Ibance je, aby
ho ostatní považovali za cizince. V takovém případě kdoví - lidi ve frontě tě pustí před sebe, možná, že
tě nese: erou, třeba i pokoj v hotelu dostaneš, přestože sis ho předem nerezervoval a nemáš ani protekci
u uklízečky. Ale nejmocnějším důvodem, proč si Ibanec přeje být cizincem, je naděje, že ostatní Ibanci
na něj třeba pohlédnou a pomyslí si: Koukejte, cizinec, jak se nese, dobytek jeden!
IBANCQV POLIBEK

Nejgrandióznějším vkladem Ibanců do pokladnice
světové kultury je obyčej trojnásobného polinku.
Historikové uvádějí, že jeho všeobecné rozšíření sehrálo v lidských osudech neméně důležitou roli jako
vynalezení ohně a objev knihtisku. Ne náhodně se rok
přijetí Líbací deklarace na mimořádném shromáždění
všech zemí a národů stal počátkem nového letopočtu 4..
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V souladu s uvedenou Deklarací se procedura líbání provádí takto: Osoby předurčené k líbání se pohybují tak, aby překonaly vzdálenost, která je dělí,
přičemž se jim ve tvářích zračí cosi, co je v klasické ibanské literatuře vyjádřeno zvoláním: "Ajta,
koho to tu nevidím? Kolik jar už přeletelo, kolik
vody mátuškou Volhou uplynulo, já už ani nedoufali"
Když se 'líbači přiblíží na takovou vzdálenost, že
spodní části jejich břich přilnou těsně k sobě, zastaví se a rozpřáhnou ruce do stran v úhlu šedesáti
stupňů, dlaněmi vpřed. Současně rozevírají tlamy co
nejvíce, ale tak, aby jim nevypadly umělé chrupy,
hojně sliní, a co jim síly stačí, vyšpulují rty dopředu, Poté svižným pohybem uchopí se navzájem do
křížku, přičemž vítající se zlehka nahne doleva,
nebot jeho pravá ruka jde nahoru na levé rameno vítaného a levá ruka dolů na kyčelní kloub vítaného,
zatímco vítaný se lehce naklání doprava a klade levou ruku na pravé rameno vítajícího a pravou na jeho kyčel. Dříve si líbači často spletli pravou a levou stranu u partnera stojícího proti nim a zauzlili se tak fantastickým způsobem, že je pak velice
pracně museli oddělovat. Proto byla jako dodatek k
Deklaraci vypracována speciální instrukce a podle seznamu byla rozeslána králům» prezidentům, předsedům,
šachům a jiným osobám připadajícím v úvahu pro obřad
líbání na nejvyšší úrovni.,, K nedorozumněním pak
docházelo řidčeji a bez patologických následků, dokonce ivpřípádech, kdy nebyly dočbženy jiné body
Deklarace, Když např, pupky vítajících se nedosáhly
kýženého souladu s vertikální linií, blíž k pravé
ruce bylo najednou ne levé, ale pravé rameno partnera a k levé ruce pak nikoli pravé, nýbrž levé bedro.
Tehdy líbači lovili jeden druhého, jako by hráli, na
slepou bábu, milostně na sebe vrkajíce. Prý kampak
ses mi to podělo, tvé královské veličenstvo, job
tvoju mal. Chachachal Ajajaj, kdepak jste, Vaše
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Blahorodí Soudruhu Předsedo.1 Chachachal
Konečně se objímání ustavilo v přísném souladu
s instrukcí. A tu se každý líbač vpíjel rty do rtů
partnerových, což bylo doprovázeno zvuky připomínajícímu vyfukování dětského balónku, zakončené odzátkováním láhve a prskáním slin na kolemstojící. To
všechno se opakuje potřikrát. Nejdříve zprava nalevo, potom zleva doprava a nakonec přímo, přičemž
nosy je třeba vyhnout do stran. Gkolostojfcí během
rituálu plácají dlaněmi o sebe, blaženě se usmívají a skandují: druž - bal druž - ba/
Obyčej se zavedl, ovšemže ne najednou. Ibanští
vůdcové museli vynaložit nemalé úsilí a použít velké vynalézavosti. Jednou vedoucímu Ibanska /Vedibanovi/ referovali, že král jedné všivé západní velmoci, s kterým se Vediban rozhodl od srdce pobesedovat, odmítá líbat ... že pr* mu to wohovéní nedovoluje. Dokonce si to postavil jako podmínku setkání, že líbání odpadne. Nevadí, řekl Vediban, fchování sem, vychování tam. Už jsme prevychovali jinačí
ptáčky I Když král vylezl z letadla, vyšel mu Vediban
v ústrety s rukama založenýma za zády. Král si s
úlevou oddechl a usmál se. To právě Vediban potřeboval. Mrkl na ministra národní obrany. Ten © na
astenického králíčka navalil mohutným teřichem posetým vyznaménáními a v ten moment náčelník čestné
střáže máchl šavlí králi před nosem s takovou zuřivostí, že chudák úlekem poskočil Vedibanovi přímo
do náruče. Vediban ho zmáčkl, a přisál se pysky ...
Krále potom dva týdny omývali, jako kdyby ho v
ibanské ZOO od hlavy po paty poplivala stará velbloudice. V jeho vlasti mu pak poddaní začali tykat a
dožadovali se reforem. Král se vzdal trůnu ...
/přeložil a vybral Jan Bratřík/
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ALELUJA MATIČKO
perličky z písemných i ústních projevů
učňů oboru krejčí a zahradník, tak
jak byly zachyceny pohotovými pedagogy J
— Krejčovina mi moc nejde, protože mě vždy táhly
zvířata, divadlo a film^ a historie USA»
— Fotoperiodismus je jev, který rozhoduje o délce
dne a noci. Je to nenormální jev, kdy donutíme rostliny, aby kvetly, když nemusí.
— Wolker byl tuberkulózni představitel proletářské
poezie.
— Kroje se dodnes uchovaly jako tragický oděv.
— Ve VŘSR poprvé zvítězila síla a moc dělníků, rolníků, lidí utlačovaných buržoázni menšinou, která
pro své pohodlí vykořisťovala lid pod vedením Vil.
Lenina.
— Pupeny se drží na větvích, aby nespadly.
— Cvičili jsme se vozit na krávech ... Za námi letěla šílená kráva. Hrůzou jsme se popadali fe křičeli.
Nikdo se neozval, jen kráva za našimi paty řvala:
BÚ, BÚ.
— Cyril a Metoděj zpívali pobožné písně aleluja
matičko.
— Buržoazie v roce 68 usilovala o nastolení antikoncepce proti nám.
— Jeho práce je v preciznosti, je mistrem vánočních
a dušičkových vazeb.
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— Náboženství vzniklo ve 40, letech prvobytně pospolné společnosti.
— Moderní člověk se Čerpá hlavně z módních výstřelků
z časopisů,
— Vykořisťovatelé vykořisťovali vykořisťované,
*

»

f

— Dělají šaty člověka? Dejme tomu nějaký ten pan továrník »vlastnil si svoje továrny, chodil pěkně a elegantně oblečen, ale když jsme se podívali hlouběji na
jeho povahu, hrůzou jsme trnuli: převážněji en týral
a vykořisťoval chudé dělníky! A mohli bychom pokračovat až k jasné odpovědi: člověka šaty nedělají!
— Musíme mít více podložený sed, aby se při nevšedních pohybech nezařezával do osobnosti,
— Cílem Varšavské smlouvy je uchránit hrrnice mezi
ČSSR qj SSSR,
— Když se do sebe mladí nerozvážní lidé zamiluji,
které jsou vlastně ještě dětmi, neznají všechny strasti života a proto je lepší, když zemřou,a vlastně
v nebi a ráji jim nic)i nechybí a nic je netrápí, a mohou se dál milovat a radovat, že jsou stále spolu.
Kdežto v dnešním světě by jim pravděpodobně ta velká
láska nevydržela. A proto by dopadla špatně,
— V pravěku se šilo na šicím stroji s kostěnou jehlou, do které se navlékaly traviny.
— Tance jsou vlastně historické zvyky z různých
koutů SSSR, s překrásnými kroji, projevené jemností
a protkané baletem.
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— Máme atomové hřiby, slzné plyny a jiné zbraně.
— U nás s výjimkou nervově nemocných a přestárlých
lidí nemáme analfabety«

/připravil jak/
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ALE U Nik SE MLČÍ MNOHEM LPOHNĚJI
/tři anonymní výňatky z neanonymního prázdninového
dopisu/
Ale u nás se mlčí mnohem úporněji. U nás dost
těžko někdy v kinech poběží film "Pokání", skvělý
dramatický film gruzínského režiséra, ostře kritizující totalitní režim, a zpochybňující některé výroky
Lenina. Na ulici Arbatské se recituje, zpfrá, maluje,
tancuje i žebrá. Zchátralé chrámy ale dál chátrají,
nebo se z nich dělají koncertní síně či muzeaxStátní
bezpečnosti. Dál se mlčí o základech .., Ale u nás
mnohem úporněji .,•
Moc jídla se tu neužije. Všechny restaurace obsazeny, všechny kavárničky vyježeny. Ale ta kultura!
Každý den divedlo, ale jaké! Na Tagance, nebo v Paláci sjezdů, všude vysoké úrovně, i hluší z výrazů gest
a z mimiky herců poznají, oč se jedná. Málo scén u
nás má takovou vynikající úroveň. I publikum je vychované, potlesk, kytky J celé je tó mnohem kultivovanější
než u nás, i když do jakéhokoliv divadla můžeš jít
oblečen jak chceš - doslova i v šortkách, nebo v perfektním kvádru, nikdo se tomu nediví. Však je tu široké spektrum nejrůznějších oblečínců,
t

Právě jsem se vrátil z Arbatu, kde jsem maloval.
Malíři, kterýžje zde spousta, jejich modely, zkrátka
vše co se dalo a co chvíli nepostálo. Odpoledne jsem
jel na okružní jízdu po stopách Lenina, pořádanou komsomolem a podařilo se mi dospat to, co jsem v noci nedostačil.
Ráno jsme byli v nemocnici na chirdě. Náš docent,
který jest vedoucím naší skupiny, na všechno říká, že
je všechno precizní, perfektní, zkrátka mluví v superlativech, a srovnává to s námi, tož konkrétně s Brnem,
kde podobná technika chybí. Připadáme si jako studenti
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z rozvojové země, A přitom zde ani nepoužívají rukavice při rutinních výkonech, anestesie je zde popelkou,
na operačním sále se ani nepřezouvají, Přitom veškeré
technika je ze Západu, naprosto všechno, od injekčních
plastových stříkaček, až po centrální počítač, Socia*
listická ekonomie zde na poli humánní medicíny je konfrontována se Západem, a nejde už ani říci, že si. lně
pokulhává - to je celá vybavenost^ - rozdíl mnoha stupňů, které nás dělí, O nějaké soběstačnosti nemůže být
ani řeč.
Pro takovou kritiku se v Sovětském svazu už najde dost místa, u nás zatím ještě ne, A přitom na cestě k překonání těchto rozdílů je první krok právě
uvědomění si těchto nedostatků, jejich kritika, opodstatněnost kritiky a její institucionální oprávněnost,

Moskva, červenec 1987
/připravil Michai1/

I
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Karolína MUŽÁKOVÁ
V PRVOPOČÁTKU VZDÁLENÉ INSPIROVÁNA FORMANOVÝM UŽ
HISTORICKÁ ČERNÍM PETREM
AchX bože, na první pohled se zdá, že ¡jsou gen
tupí, cyničtí a bezbožní, v každém možném ohledu.A
velmi neotesaní. Proč by nebyli? Šoustání, chlast a
materiální statky: o to jim prý jde. Procjby nešlo?
A bojí se tuční polykači tučných platů o své tučné
důchodyl A o svoji bezpečnost na stará kolena, až
tahle generpce vyroste a bude je obklopovat a bude
na ty jejich důchody vydělávat. A tak diskutují stylem vytouženého vlka nažraného a kozy celé.
Nasrat jim na to. A proč by ne?
Jsou Gamy a Delty - podle Huxleyho Konce civilizace - kterým byl v embryonálním stavujodáván alkohol aby snesly osm a půl hodiny denně strávit prací
cvičené opice. Ty nezacvičené /a nezacvičitelné/ ovšem
působily potíže všem režimům^ všech civilizací, A pokud jde o Alfy a Bety, které chápou, jejih vnitřní
etická konstrukce je zde vrhá dvěma směry: těžit z
přizpůsobenosti, vnitřně se okřikovat a "zdůrazňovat si" - a nebo: zahořknout v bezmocné opozici či
- velmi vzácně - být v ní aktivní. Pochopitelně nejdrtivější část davu se plácá kdesi stranou Aezi oběma viditelnými proudy: to je velmi velmi česká vlastnost. I když přichází nenapravitelně až s posledními
zbytky setřepané puberty.
Napadá mě ovšem při momentálním sociologickém
probírání se vrstvami, ze kterých jde na nynější
pupkáče největší strach, že vrstva, kterou bych při
generalizujícím pohledu odbyla jednout větou, se
jim vlastně nejméně napravitelně vymkla z rukou, ano,
ta, která působí obtíže všude: neadaptovené opice.
Jejich neuvědomělý instinktivní tlak vzrůfeá, počet
se za slavnou socialistickou éru aaěkolikanásobil.
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Ztížili jim přístup k materiálnímu nasycení, které
se vidí na Západě, sebrali jim porno-Čascjisy a i
tu nejhloupější muziku, kterou by se omamovaly. Specielně na nich - nejzranitelnějších už svou blbostí - si vybíjeli moralistické tiky z hudby, drog a přebytku mladých šíáv.
Ti vědomí se nakonec uspokojí sami - jak to cělají klauni a poustevníci všech časů - nebo se z velké
části už
zbabělosti přizpůsobí. Těm nevědomým, kteří potřebují všechny podněty zvenčí,však nenabídli
nic. Což podělali, A dochází jim to. Intelektuální
revoluci mohli zaškrtit tanky z východy, aie^ia Gamách a Deltách jim stojí koryta. A ta se jim teä a nejvíce výhledově - drolí pod rukama, ¿&or je sper!
Ale potrvá to. Civilizační přebytky /třeba už ve formě půjček ze Západu - viz naše lidově-demokratické
okolí/ to zatím stačí vyrovnávat. A z obrovské části ochočená inteligence, svázaná a kontrolovaná navíc
sítí byrokratických blbů^. s tím jen tak nepohne.
Odbočila jsem od mládeže? Ani ne. Pfoč že by o
ní jinak tak mleli v rámci přestavby? Protože už to
tuší. Na takové, jaká tu vyrostla, stojí náš budou cí krach.
6. října 1987

83

Jaroslav HAIDLER
CESTOVNÍ ZPRÁVA O řRáŽSKÉM QUADRIENALE 1987
Sotva človek vleze dovnitř, je docela rád, že
není architekt, designer, jevištní výtvarník. Nemusí se totiž tolik stydět a ví, že se dodbaae ještě
téhož dne ven. Oni tuhle jistotu nemají.
Sjezdový palác jen mírně vydechuje odkudsi ze
svých nafoukaných stropů pach potu a usazenosti všech
miliónů ctižádostivých komančů, kteří se v těchto prostorách tu a tam shlukují, A to nás obyčejná smrtelníky do hlavního protipumově vybaveného rokoviště naději ani nepouštějí. Snad proto, že tam není instalováno PQ.
Cestou do šatny /kabelečky račte odevzdat, ještě byste nám tu cosi štípli ..,/ míjí se budka DIT u.
Divadelní techniky republiky naší. Na první pohled to
tam vypadá jako na koncertu Synkop. Miliony světel a světýlek ve všech barevných odstínech, a bliká
to a svítí. Ovšem při cestě pro kabelečkuj^pět jsou
to najednou pablesky amatérsky žalostné.
U pultu je možno si přiobjednat stmívače a ovláé
dací pulty na světla, Stmívače nejsou ani tak moc
drahé /kolem několika desítek tisíců korun/, leč pouze
k adaptování pro ruční ovládání velkých fvětelných
pultů, jejichž cena se nulami nestydatě hemží.
Drůbežárny Trnava inzerují výrobu peší, boa a
jiných pernatých doplňků. /To až budem velký soubor
a pustíme se do šantánově kabaretního Do$a Carlose
nebo třeba do Chorus Line - jak se na něj tečí chystá BIKO s Hadlaôem v čele./ V Pardubicích zase vyrábějí sítě. Zapisuji pouze adresy a běžím do hlavní
instalace kouknót se, jak nám ti nejrozličnější národové provozují jevištní výtvarnicinu,
Stánky a kukaně jako na brněnském výstavišti,
naštěstí PQ už nějaký ten pátek běží, a tak je vět-
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šina snobů v p...q. Tudíž jakos takos volno. Téma letošního FQ je kromě"volných jízd" Čechov a jeho hry.
Stánků je bezpočtu, zmíním se tedty jen o několika
postřezích a zajímavůstkách, protože náš s»ubůrek
ještě hodně dlouho nebude potřebovat to, co je tady
k vidění. /V případě Kambodžské, Vietnamské, Bulahrské,
Kubánské, Laosské a Jugoslávské republiky a jejich
vystavenišť mohu svatosvatě prohlásit, že vSoec nikdy 1/
g

Tedy svět scénografie se dělí velmi hrubým metrem^
vzato na tři proudy. /A je velice milé, že celý druhý
proud, který se doposud provozuje v anglo-americkém
světě, má na svědomí náš našinec SVOBODA, a co je
ještě pozoruhodnější, on je dosud mezi námi - nejen
jako žijící člověk, ale i jako občan republiky./
1. proud.
i/
Klasické kamennodivadelní detekování
áystémem co obraz to dekorace
Vychází ještě stále z malovaných kulis, horizontů, kašírujeme a tak podobně. Viděl jsem dekoraci k
Dvořákově RUSALCE, JAPONSKO. Nádherná Gappa. Dokonalý
iluzivně provedený jevištní kýč, se kterým se naše
ND vyrovnalo už kdysi na počátku století jěště pod
Šubrtem a Kovářovicern. Přeplácané, načančané, bez nápadu. Naopak ANGLICKÍ^USALKA , to už je jinší kafe.
Docela dobrý fór. Trošku sice inscenováno jako Alenka
v říši divů, ale na RUSALKU je to výkon.Scéna - dětský
pokojík. Uprostřed pokoje vytrhaná podlaha - jezírko.
Na jedné straně poréjt^u, /pro puntičkáře u pravého/
obyčejné dveře. /Dveře světa snů a iluzí?/ Přicházejí
jimi Rusalčiny družky, lesní žínky a celá pohádková
havěť. U druhého portálu obrovitý krb a nad ním rozbité zrcadlo. Střepy leží na podlaze. /Svět falešného
pozlátka a neupřímných lidí./ Celé druhé jednání je
vedeno v tomto prostoru. Vzadu na horizontu za Mje+t

í
!

!

\
\

, \

85

zírkem" visí jakás&i velehrazda. /Že by okno do reality,
věčnosti či co?/X Vytrhaná prkna se s ní spojí a celé
třetí jednání pak probíhá na tomto nestabilním mostě.
Rusalka sama* celou dobu zavěšena na obyčejné zahradní
houpačce nad "jezírkem". / 0 pauze si asi achodí zakouřit, to nevím, to fotky nesdělují./ Kostýmně drobátko nasládlé, i když Dvořákova pohádka tolik cukru
neobsahuje, nicméně slušný krok proti tradici.
Do skupiny 1. proudu bezesporu patří i celosvětové inscenován^ Shakespeara, ačkoli zejména u něj se
sahá po náznakovosti. že by ta šekspírova dramata
fakt stala především na komedoších ??? Tedy alespoň
v očích výtvarníků. Faktem zůstává, že se chudák klasik inscenuje už nějakých pár křížků, že. Náznaková
scéna působí spíše monumentálně, nijak neruší, a že
je to zahrada u Capuletů, to se očekává vědět od vzdělaného diváka. Někdy se dá trochu zapodvádět, alejobjevují se i výtečná řečení. Např. anglický MACB35TH
- cca 12 břeven ověšených masivními řetězy /asi jeto
korálkové závěsy do některých vináren nebo něco na
ten způsob*/, navěšených do provasiště v podstatě do
trojúhelníku /při pohledu shora/ a zavěšených na jednotlivá lana, nikoli na tahy / to taky některá divadla mají/, takže s tím bylo lze perfektně variovat.
Silně na mě působil i KOKOSCHův /kdoví jestli
*

to nSní taky nějaký bývalý Cajzlli/ francouzský
OTHELLO. Na první pohled tak trochu americká Božská
těla, na podlaze dva prosvětlené obdélníky /©Vět
Othella a Desdemony? nebo ložnice a park? inu kdoví/
a za nimi dvě velká zrcadla. Z nichž levé matné neodráží, to druhé odráží. Takže lze dosíci efektu obnažené intimity /zdvojené scény v ložnic4/ a intrikánské reality - jednající postavy jsou sice světlem
vykrojeny z příšeří, ale nemají odraz v zrcadle.
Ovšem tenhle OTHELLO už stojí jaksi na pomezí piezi
1. a 2. proudem, tj. mezi klasikou a nednodekoreÉpu.
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Příznačný zejména pro Rusy, i;Srnce, a některé dal—
čí. Mnohéf Včetně n._,s, malých milých, lak narř, Kalo Č ův brněnský Lo-ís c 1 Ostrovského jo patrně okraden/
právo z této škatulky nápadů, Séměř všechny ruské exponáty /podotýkám, äe tady na H2 vystavené*1/ jsou
jednostranně jednidekoračnl sméskou extoriéru s interiérem,- takže všechny Višňové sády, Iři rastry a Kackové se hrají v jakémsi s divákem dohodnutc m kompromisu,
že až se scéna bude uít na zahradě, o ke se zalíbením
spočine ne té části scény, která jako Zilirsd© poněkud
vypadá. i ros t ořové členění : etumovitcst n, r» otom
ozviáétní inscenaci, zejména nu velikých jevištích,
/Amacéři takhle hrají uP tady dost dlouho, ovšem u
nich je to spíše z nouze ctnost, li totiž nemtoou
přehnaně zvětšit interiorové atributy, sofa veliké
jako Vesuv, stoj ,:fí hodiny zavěšené kdesi vodorovně
pod horizontem atp,/ Wepomlouvám, ale jsou to holt
forky patřící S] íš kamenné scéně.
Zajímavý je i přístup slovenf cý, Dřevo, Vaecnno
to co známe z kamenného divadla u plynulých desetiletí
ve formo kašírky Či hadru /'horizonty, suiity, šaly, portálové okno atp,/, je udí- ¿ano pouze z iosen,
Něco jako CHAMXLSOli od Provázků, jenomže podstatně
velkolepěji a d; sledněji použito. Opět jízlivě povzdychám sám sobě pod fousy, neb jost poznávám, odkud
jeden z mrétíkovekých výtvernáko kradl své názory,
BuÄto se scénografové skutečně vykrádají, anebo, ajto
je taky lidské, dostávají mnozí stejná n. p/dy, Ale
no to dřevo se dá koukat,
K jednodekoračkám patřil takywelrukáv z hader•
Jeden z výtvarníků v tom hrál KURÁŽ, druhý tuším
RACKA, Každej 2'« nich byl taky odjinud. Vypadá to zajímavě, i když hrozně neprakticky, La maketě, Jevištní realizace /i když pouze z fotek/', zdá se mít
taky svoje rády, Zkrátka jediný obrovitý haditvý
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rukáv o průměru celého portálového okna a vedený perspektivním zúžením až kamsi do záscéní nebo dokonce
do zákulisí. Přitom odle fotek*; tam někudy cpali i
náznakové kusy mobiliáře. A to zase lituju chudáky
kulisáky, pokud k rukávu nepřistoupila ještě opona či
revuálka.
Jednodekoračka jako scénu pro UBU KRÁLEM si zvolili hnedle tři výtvarníci. Nejlíp z nich asi vyšel
KOKOSCH, Ale i maäarský UBU vypadal zajímavě. Je
zvláštní, že tak, jako většina inscenátorů Shakespeara
volí raději náznakovost, byl velkolepou dekoraci, UBU
je zase děln^, v jakési změtí drátů a trubic, kotlů a
harampádí, čímž všichni ti harampáilníci ilustrují
Ubuovo Hovnisko na hovnisko spolu se Zelených ptákem.
Jiný byl právě KOKOSCHův přístup, který snad jediný
pochopil, že UBU byl a je takové šidítko a dráždítko
na snobáky. Scéna: Jakási velice mírná šikmáí /že by
snobský svět?/, na níshola nic, jen Usérový paprsek
a velice decentně, moderně a Šarmantně oblečení herci. V tomhle scénickém prostoru se UBU asi hiáL opravdu o UBUotri.
V reálu vypadala naprosto nevkusně skupinka kašírovaných evidentně plastikových balvanů /inscenace
k nějakému německému klasikovi, nebo cosi kolem
LESSINGA, vzdělanec by věděl/, ale to jsem teprve
koukal, co dovede udělat světlo, barva, rovně? barva kostýmu a rekvizit. Z kýčovité scény k dokonalé
iluzi 1
Další forma je užívána zejména v Anglosaském
světě /až do Austrcll^sa/ a podobá se tak nějak Rubikově kostce.
To se vezme jistý geometrický obrazec, krychle,
trojúhelník, evt. i vícehranná víceplochá skJáiačka
á la "puzzle", pokrájí se několika^říčnými řezy,^
porozestavuje se po scéně a pustí se do toho her)£ci
divák. Herec stojí na skládance a dv. k se domnívá,
dohaduje, dotváří si prostředí sám. Velice působwš
takhle vypadal australský LEAR, protože kapitalisti
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si mohli dovolit hrát to /alespoň na pohled/ na chromované stavebnici. Kose seříznutá kostka, to byl Learův
nástup na trůn, k moci, jeho dělení království, potom
dvě šikmý za sebou položené, jeho cesta za dcerami,
potom šikmá ! amsi do průšvihu, a závěrečná scéna
kdesi v pustině, vysoké, kovově chladné ostré a ve
srovnání s masívností ostatních "řezů* velice břitu
nože se podobající "skaliska" - jehlany. Tam jsem
věděl, o co jde.
Opět připomínka jména SVOBODA. Ten na tohle přišel už kdesi v letech šedesátých a vida, ještě to
letí dodnes v anglosaském světě,
A ještě jeden KOKOSCH, Jeho ELEKTRA. Mj, zmiňovaná i u nás v plátku Scéna, Jak na to šel? Jakoby
barokně kýčovitý interiér pokoje. Tři masívní sloupy,mezi nimi žaluzie /ty jsou důležité/, za nimi
obrovitá "fototapeta" přístavu. Dobově indiferentní,
Není to antika, může to být Řecko, ale taky Neapol,
Gdaňsk sotva. Pouze světlem a prací se žaluziemi vytváří pak tak nesmírně moderní a emotivní EIKTHU,
že se dá jen a jen závidět.
Nu a proud 3,.?
To jsou už jen experimenty, veleprojekty a nápady. K experimentům se dají počítat všechoa 'laserová, neonová a iluzivní jevištátka podobající se poutovým domům hrůzy, kde se vše mění, bliká, pohybuje
/podlahu nevyjímaje/, zkresluje a světélkuje. V zákonitém zelenofialovém pološeru. Jako divák bych asi
volil návštěvu zkoušek či přestávek o premiéře, kdy
bych mohl doufat v relativní uklidnění scény; Nieméně strávit ze slušnosti cca jedno jednohodinové
představení by pro mne znamenalo přinejmenším dlouhodobou ztrátu nervů a devadesát ®vět tiků.
Jiný pokus je odněkud ze severských zemí.
Snad Norsko, ale bez záruky. Byl to vlastně hranol
různobarevného skla stočený do uzlu. Většina hrar
i
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Halu. čněla vzhůru / asi jako Axmanova betonová hrúza v
blízkosti centrálního hřbitova v Brně/, uzel spočíval
na zemi a zbytek hranolu se z uzlu stáčel po podive
v pravém úhlu, tj. napříč scénou před očima diváků.
Iro^co/mělo být za hru, neznám, autor i název se
dost hemžil přehlasovanými očky a áčky, takže si
ani neciyedu představit, jak by se s touhle věcí hrálo.
Yeleprojekty se týkaly vytvoření ideálního divadelního prostoru. Zazřel jsem návrhy na adapaci chrámu, nikoli jeho interiéru, ale chrám byl jaksi zastavěn do velice členitého a složitého prstence novodobých tvarů, a chvíli jsem spatřoval renesanční sloupořadí, za ním pres plošinku vyčnívají zbytek g> tické nebo gotizující věže, Moderní budova, sklobdenový klk, pak zase aréna, onde viktoriánské a flanéor-ské jeviště. Tedy, je kam hrábnout ajdivák se poněkud
nachodí. Navíc, buäto to celé - kdyby to bylo bude ještě pod střechou, nebo se jednalo o brazilský projekt, kde tomu divadlu moc nedají a doMnou
se s dešti.
Sovětský návrh mne také překvapil. Nechci je
pomlouvat v rámci slovanské nesnášenlivosti, konečně jsem jim jejich některé fóry přece taky pochválil
/viz výše J11/, ale tady mi to připadalo jakcjs nouze
ctnost. Viděl jsem totiž pohled, /pravda ze 'čtyř
stran/ na fasádu jakéhosi velkého domu, jenž dával
tušit, že to není zrovna obdélníkové.ho půdorysu, Ale
to bylo vše. Co se děje uvnitř, to už projekt ®chával na fantazii diváka. Že by další jednocfekoračka?
Nu a nápady jsou holt nápady. Jedná se s&mozféjmě o jednodekorační přístup. A zase SVOBGDA. Trochu
ho podezírám z alkoholismu. Jednou mu proatějpn'. van
na stole zvedl těžítkem přiskřípnutý list papíru,
těží%o /nebo koňak/ se na list promítl ve světe
pracovní lampy a je tu hned několik scénickýchshávrhů k antice, Mrenmattovi i Shakespearovi. Zajíma-
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vý jednobarevný horizont, nevisící však zplihle, jako v ostatních divadlech, ale jaksi okrčený, n sp.
jedním rohem potažený vpřed, či vzad, takže vzniká
dojem jakéhosi skate-bosrdového rejdiště. Předním
maliSké cosi /zbytek pokrájených rubikových kostek
z etapy minulého vývoje/. Dôležitá je silJ eta. Hraje se tedy se siluetou kulisy, stínem herce, samotným hercem a textem. A kdyby k tomu přistoupil i
slušný divadelní text .,.
jenomže ten by se
dal hrát
a to už není věcí výtvarničiny,
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GÜNTER GRASS ŠEDESÁTILETÍ
Šestnáctého října roku 198?
se dožil šedesáti let německý
básník, prozaik a dramatik
Günter Grass. Je znám především jako autor tzv. gdanské
trilogie /Plechový bubínek,
&ocka a myš, psí roky/. Byl
členem pokrokového literátského sdružení Skupina 47, politicky činný v SED, vždy se zajímal o demokratické otázky
střední Evropy /drama Plebejci zkoušejí povstání nebo
Dopisy přes hranici - Pokus o
dialog Východ-Západ/. Od normalizace se u nás nepřekládá.
NORMANDIE
Bunkéy na pobřeží
se nemohou svého betonu zbavit.
Občas přijde polomrtvý generál
a pohladí střílny.
Anebo tu bydlí turisté
pět pět ustaraných minut
vítr, písek, papír a močs
Stále je invaze.

KŘÍDO
Můj pokoj je bezvětrný,
zbožný, cigareta,
tak mystický, že se nikdo neodváží
vybírat nájem
anebojse ptát po mé ženě.
Když včera zemřela moucha
pochopil jsem bez kalendáře
říjen, učitel tance se klaní, chce mi prodat
y\
malé zakázané obrázky. \
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Návštěvy přijímám přede dveřmi,
pošta se lepí na okno,
z \enčí, déší čte se mnou,
Vnitřek, můj pokoj je bezvětrný,
žádný spor na tplíři,
polibky potlačeny hodinami,
nikdy neklopýtnou, nenarazí si koleno,
protože všechno ustoupí,
zbožný, cigareta,
svisle myslí si,
svisle pavouk olovnice
sleduje kažěou mělčinu,
nikdy neztroskotáme.

/přeložil a připravil jjj/

v\ \
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PfilZNÁKÍ POEZII
/ o sbírce Milana QHKISKA/
Básník se ptá: jaký je čtenář, kterému píši? V
okamžiku, kdy před námi leží nová sbírka, padá otázka
pod stůl» Verše mají zodpovědět otázku: jaký je básník?
Básník PŘIZNÁNÍ je přemýšlivý, rozvažující nad
každým životním krokem, uvažující o každém zážitky
prožívající je velmi intenzivně, plně, citlivě ve všech
barevných obrazec!?. V genetickém kódu si nese mj. poučenost* o božstvech lidstva* Tato mytický zkušenost se
však v dnešním, jeho světě projevuje jako snachronismusj ví, že světem dnes hýbou jiné věci. Pokud je tu
něco transcedenthího , je to vesmír, nekonečno času a
prostoru - a v jejich prismatu i života a smrti. Avšak
odvěká touha hledání jejich tajů je pro básníka věčně
aktuální•
Pojmy jako smrt, život, poezie,začátek a konec,
pravda a lež zaujímají občas opoziční pozice. Jednoznačné vymezení výlučných banálních postojů i poeitů je ovšem záležitost dočasná. Formou stupňování jednoho dospívá autor k druhému, přeléváním intenzity poznání a prožitku převáží ten či onen pocit j postupně se
prolínají jistoty a nejistoty, realita a její básnické viátění; výpovědi a postoje se stávají zaměnitelnými /a nejen stavy, změnou slovesné osoby se mění i
činitelé dějů/, prolíná jící se protiklady všakjnikdy
nesmíří realitu natolik, aby se zbavila svých antitezí. Vždy tu zůstává subjekt, individu)(alistieky nejednoznačný, zdroj či poslední útočiště všech antitezí.
Subjekt, který jejich svásy velice citlivě zaznamenává.
Svět, jenž básníka obklopuje, mu při všech radostech a touhách nakonec přináší trýznivou lásku, pláč,
hořkou samotu, omezenost a nejistotu ve všem kacání,
ve vlastní tvorbě. Lze však chápat svět i háopak:
prokletí a utrp Sní tvorby se prolíná s útrpností prokletého života, v jediném úhozu peacího stroje se
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protíná nekonečno vesmíru i pozemského žití, vše plyne
nezadržitelně do dálek vnitřního světa, až člověka jímá
nenávist k té nekonečnosti plynutí. Táže se po smyslu
takto prolnutého života a poezie a hledá rozřešení:
psaní poezie je nekonečný akt sváru se světem, akt
věčného neusmíření. Jen takto, při uznání tohoto boje,
lze důstojně existovatl Jen toto marné počínání, al už
prostřednitcvím erotické lásky, poezie^či hledání pravdivého poznání, nebo cestou boje, útěku, loučení a strachu, činí život smysluplným.
Poetika, kterou básník zvolil pro vyjádření svých
myšlenek a pocitů, odpovídá na první pohled podtitulu
sbírky - "koláž". Už výběrtef) témat a jejich pojednání
ukazují, že autor pracuje s textem uvědoměle. Přiznání,
že tvorba je přirozenou součástí žití, spontánní, nutkavou potřebou hledače tajemství života a smrti nic
na věci nemění, naopak ukazuje, že autor si je vědom
potencionálního čtenáře. Motiv básnického metatextu
místy dokonce převažuje nad líSenou realitou a stává
se tak svébytným prostředkem nazírání a poznáváním svě ta. Zákonitosti a nahodilosti básnění objasňují totéž
v reálném životě.
Stírání, respektive objasňování významových opozic slouží trojstupňové líčení za užití syntaktických
nebo rytmických paralelismů, anafor apod. Osobitá forma hrozí však autorovi nebezpečím z nadužívání,sche*
matem básně vypointované na "efekt".
Největší prostor v poetice autora zaujímájí náznaky vyvolávající ve čtenáři řady asociací a trsy konotací. Kupodivu tato nejednoznačná 3lovní vyjádření,
často velice objevná, svědčící o uvědomělé práci s jazykovými a zvukomalebnými hříčkami, vytvářejí jednotlivou atmosféru. Mnohé je jenom napovězeno, naznačeno útržkem obrazu, bezvýznamným detailem, citátem - přesto je výsledný konotovaný pocit srozumitelný.
Někdy až do té míry, jako bychom to byli napsali sami.

i

j
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A to je vzácné vyznamenání nejen pro čtenáře, nýbrž
i pro autora.

červenec 1987
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i axnaBK Ä FEED
/polovičaté recense e příběhem/

Mkdejáí imitátori elevné dvojic® 40. l e t ainger
logersové e íreda Astaira jsou pozváni do jedné římské
televis&í společnosti» aby opět, po t ľ i c e t i letech,
zatančili svá č í s l a na veřejnosti / hrají 3» Mašinové
a i . wastroianni/* Na mlstS se dovídají» Se budou
součásti štědrovečerní show» v níž se divákům představují nejrůznéjSl kreatary společnosti! všemožní
podvodníci» podvádějíc! především sebe» pssudoumělci
cirkusového raženi / s i l á c i » l i l i p u t á n í , f o l k l o r i s t é
s kravou o osaartácti vemenech, dvojníci/, al® i
zločinci» Žebráci, homosexuálové, hladovějící poslanci, dementní admirálové, š í l e n i kněSl apod* Oni
jediní - Qinger a Fred - jsou skutečnými umělci, kteří
něco dovedou« Eoshodují se odejit» ale on váhá /teprve
později vypozorujem©» Že z finančních důvodů/* Když
přesto začne jejich vystoupeni» vypnt elektřinat nab í j í se poslední Šance utéci* Bež j i váhaví přijmou»
rozsvítí se světla © vysílání pokračuje* S pády a
bez dechu vystoupeni dokonči a jsou odměnénl potleskem. Pak už se o ně nikdo sase nestará» znechuceni
odjíždějí* Fred s i jeStě půjči penise a misí v nádražní restauraci* V t e l e v i z i zde běži reklama na stavbu
televizní antény i jak výhodné, vždyi divák vftíměs i
mů&® vybrat pořad z šestaftedesáti kanálů*
Příběh i jeho prostředí jsou autorovi prostředkem k ostré společenské kritice* Leč kritice nenápadná, ukryté pod intelektuální komikou nebo ne okraji
záběru, v atmosféře prostředí, v povrchnosti novinářů»
v Ignoraci a pracovním zmatku televizního ětábu, jakož i ukrytá v obraze všudypřítomné, nevkusné t e l e v i z ní reklasay* S asta televizní show je pak obrazem nevkusu
a svědectví morálního úpadku a rozkladu televizních
tvůrců i diváků» obrazem estetické destrukce konzumní
společnosti. Stejně jako tanečníkům tleská obecenstvo

n

,

1 opravdovým šobrákôiB z ulice* Současně je ukázán té&
rozklad sociálni b ekonomický*
Jediný, Mo á© »^íd situaci povznesen, je íntelektuélefcý Fred* Sr8X © ¡lichá kolem sebe nsráák&ai9 ironií
m kritikou, áělé ®i legŕeci ee ržteeh p«n*2Í tulících
figurek, ktoré s® tu
Dokáže s i dSlet legraci
i na svůj účet /které ee umocňuje tím, g© to okolní
hlupáci ani nepochopí/, j« ele psr© tu chvíli ve s vám
živlu, xaezi lidmi* Nebol á® to krátké vytržení z
mocné zničující samoty, do níž ©e hrou&í s hroutí
stárnoucí človek tohoto avět©.

/

m /
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F á m o u t msa

kořisti

/Jareslsvu šofcetovi k Ssdseétýa nare—rilnrim
Edyl «« píSs fejeton,
m epSchet* í i s a t e l ,
^eevec, ptmsék 51 tsk4 '-mmm mé v poklide ©edit má
svým peticím strojem m f^zvážnýisi údery vytvářet no popír takový sled s l o v , který bp
s e p s i , hošky so
č e t l a také trochu pobavil* To bych ovem rád, ale
uvdaol jees s e dnes jeSti k
sálofiitooti* is^du
k Eil«0». OboMfcovle £optavýmÍ eestcoi zaslechl j&es
jaké-®i zv e t i m t u l i a , f.o Pilottov© posvúoí bude o
tifldt# simvaad souviset« i « svSt t o t i ž přijde prý
nový časopis* Dobře, říkám si* Ale mní to jen. tak,
•otskronl a varoy»$ s i ««.rove* zvedám ukasov&k ¿jvwri
ruky*
f
č e s o i s to8 til vlastnil v dává kdekdo* l.olaá, £o
to dokonce je takové, móda» Bevím, podívejme se a l e ,
co dílá ku.- fíklrdy tekavý lan ?iooo*
svých studemských l e t v?4*vi& CMOJAi tlesk» A nyní vydává o l ,
qgrolía, osmstřicétý roftoík« Vydavatelské přestávka
so mi zdála sřejaS ni Poormfi dlouhá, zato doba zase
dOOOla vbcdná* o, přibližní, ioot©třiceti 1» tecfe*
Doba hlásnooti vůbec vyvolává mosi liám toufen
Číst * tedy i psát a vydavot* Hlásaft mpfrÚLlad nodávno při-Sol k nám host» Vlestně - vy^ol náp -est* Tlustý
je dost,
Soois&otové čosoplty po l é t a bývaly bylinami
vzácnými, toliko na dobře hnojených, psr©els»-3ný«&
stráních rostoucími, v krajině zdaleka »ciiráněné*
Noopak, wůupévmé o všelijakým potílim vystsvovaa4*
looktertf uvodcďy dříve, nol fádně vyl moly stvel*
Cesta doby se vlak pon-lkud s t á č í , kočáru kolo skřípou,
jak srdnsti »shýbá a uhání* lyn-ljií kočí o*3om
se na vePejnesti nyní moc neukazuje*
Anebo fíiTPMU fsh^ra« í»ov>; katolický somisdetový
čssopls* Vshčru srdce, zopleseá nad tou nabídkou
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fiktivních po6«aaní«h ©««ai«aktových pultfl» které
©1© V, mění«» doufej««» s«£ae c í l i t «
X Milanovi neraám delekou cestu« Kolon r Stalého
hřUtS «tjfcl doló k rokli» obejdu j i © vydán ©• na*
horu pn stráni cantan snačanon roeSlep««^» ©vaca» a
neustálými nálety ngrctivn* bcuč ícícfc v©«» s a l l a n
nad cvrkáním cvrčků» ©on. aan*/ nlewtnou «ituecí v ÜP»
skám sálivu © mé libostí» j i t mi s?Ésofeuj« lahý, ©klán i j í c l a© «tfn» ratónn¡uji NOH«», VÝSLEDÍQR P M Ü M M ^ Í *
čího pedálu* a neř a© nad ¿¿i /vida 9 jak a© to ©lávko
d«ra do texte/»

jaam

tm*

Mla |© tu &orav©ká dítaatea* Mrad tearavsnd, k
neroseamání jin#» nal patoratiasi s® scafe praotcovy»
Bponérodi ocferašující «fcytfcy své» moderními aaan¿dli
zaftlaS procesem«! ©dlllnoatl« rasledmí prsporec morsvaký» prsper©« Šlikfiv? Ala Mtpekí .^oravaktó trmáice
literární, hdj©uA křatl^nakýaá ©pisovateli v čítence
miavsnfl,

0 rohnSka u vehodavý«h dveří t«ni»ky otírán t a d i j i pořá&ně» pretal« jaou <$«*t ulept&ná od rosllnpa»
ně hmoty planých ¿«blafc» tmak a niSurinakar sladkých
Spemilílrft» jim? se aí«jni v Šachách říká jinak nal ad©*
Výtah j«d« rychleji n«E náft* f© j© zajímaví» ůOm ja to
docela ©tajný«
Hfi1*— taká míhá m © I t o o r a t i c k o - p o l i t i c k ý
©básník Disku««« ©h£as» ««ta ©vař©¡si*
padesáté
jpélá č í s l o mihla s© prét# kolem i l # do nftho píSi
politi
nenapřev! tělní» %$lo v minulosti na jednou
dost tvrdě vyskouS«ma* Litarémín kultivátnrte mohly
Ixy a© disku»© wáá% p ř i l i l suché, ©l© ponoří dob« j©
•álná a ke svlh£«ni duchovních rtd ja přil«tita«t
jirnd«« Politikovi © politologové ueilují t o t i i a l e p f i t
pooSry a nikoli pana* milná«.» Věří» jak j© smása» 1©
s pHpmŮufmi novými
jr objeví se 1 nálada do»
cala nová»

i*h©3tan immtm
v uhlaaanán bytě poloplná knih»
r-. stelílím ««» jako vfcud« kas přijdu» po Hasillevni«

n

•Bát hl*e v9ea »•»* fitu » . ofeyvuji hlavou» tek»
fteeittáfi m pfrm sami» ®«e te» cc právi m» m
mmá
dít, S M M É tčai / e m k «
qttwm,
t cdacks 9
th«nr9 ¿¿$»2/ Si ;J#n vlídni imetiívenou M á v U I ilcpu» ay
u t l l etroJ£a» /preteSe
neweíec/ literé**»
mí Sklady Stc&áfateu dosud netuSícísau »hele nic» Bl&Seni
pOCÍte»9
fiMtáf^
kdyl V«&tl».;JÍ
*§CÍ9 feceháat
©X^epei ne fiMl, mš KL&Ůmé oy&laake zmlmí
chrup v m i n uepolícáeiiít »feuda t© tak nnadači
fitvil) kde tay #e dalo ceimef xx telíM popisu?
I m utfta • © t© nepfedetÉPá» Jen prut©! ©Uyeh

tísito spAeeba* připadal jae*$ «ředil t 1« vím, Vyhradit
3at»htíf meri®» Ale ge to vtlmi tSSké, tulí®»
á nt^aké překlady?
jMtotér&a nyiaí9 eiteaXi? v kfaula

řekl,

f# bych snad ale© vSdil* Čeepopin, pmSůtm9 měl
alt
o t t e výtvěrníks. A o niss j*J9 nepřeíietíróa, a c v ^
A irdb©©, ví« mi a t ř i l i j i mtím mi.
to 9 co vis«
?f®k je bych ti víc «asi neřekl»
He9 i kdyby» řefcl9 $é bych etejn$ a l y l e t nechtěl»
fdyteye řekl, á2y9e& fcqra9 Ji ala neceknu»
říkám, naříkej,
fiifeá | c • teS už Mpofiftini t U p©kr»Su3i v pmmt
t e l e t e m - v l é c i káw ?mlžů®tu* lek vý peataíll nejednou by raději sp&éiml m feeaeai u okr«je cesty» Spále
áefc© aouaer aahl % ®1 připadat tsfcmf lite*fait4Maili»
turní outaík» r*achflt*qr9 afcán&aí9 m ř i sávání, přemlauvání, teiipNtoí, préce fysické i redaktorefcé, tedy
dui#vní# A ufltek duchovní, jeníe r i t i k e nctur^UaS
tSlaená» Tefeeeý eeaíadetatý r#d@fct©r s i ad Se připa*
det jek© , idivsf hybrid» Je zločince® i kulturní® £ i a i Smi& ČtvnúH t e t i l prée® u #a»i»<!ettt d®li ee ne
dva iáboty» Jeden aé átenť aeaicdatevýefe casopieá v
praaaeai aaplai 9 dwóiý je €ta e l po preeii a takový re*
¿aktéra!;;ewtftfk nakonec nejednou epcdiaeut
«»»•
««»» Pedf j® vlek ee ai movu vtírú do té©stu# Ůd©
^feje ned^mýcH le&ft csčíneji odaílirt de»

IfiC
jMMMtá pmmě MNÉgr » ®mí%ůnt%mí r s d s f c t s s £11« prohdttiji do svobodě, jak s^r tíMm toau jinak á p M
pMrassnáau stsftt, pra a§$S s t s f i ¿tunové xmm^li tádný
výra»» ptáci» Zasnil jseo s t vi&fe, jako láMte* penfc»
kud^flál.

A powrfhiň t i # ti® nikdo? SoihetUli se slova t kts«i nyní nsssahs vzpomenout» DoMto* dobře,
| M H f 8 l | BSjflft—lj»

trfaa se paetUímS stačila ¿i&aa» i s , neví®, ca tan
a tan dělá f dlouži© $ss* ho neviděl» Hanfi je vynikající»
I t a l VtflM^ jsstti feohuřel nikdy na®3vML§ lede l i bys
ai tu kasetu pfijHl« ť® se dplftt s t r a t t l s m měta,
I r e m , Is? Fatetel vosfeodfeS s t o j í sa vid&aí, té r u l t i oě 1« sis aisaraA rosuatót» řto a l s , ehtčl js#na se j s š tě šeptat t jak ## ten čeeepis vladfeft buds jisstimrat?
Cofer !>yeh? 8wat Bych*
Tak Myslit 8 m i feětím deld po mtmméM louce, tenisky v rukou» fisatss nv;co trochu soboli i přes navyklou
xtvrůlm k&Si» 41s trávu je příjeaně a*feká, dráMivi
gtudtrv § ale přesto uk ii&su j íeí * Vládne réhmfý chled
-¿»•dělbo léta« f naprosté
es sneitno vy hi l i l de
dáli # e i i t« neciMac j í soustředit a Ise s i zvolit bod
libovolná vzdálseý* Takte i y h l ( M i < Duch h l é n o t t i
toti? jako ten v í t r vane ksa chce © křídla ^«sisdetu
pokrývali .peří«»
\
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nsroaen
Š i j e v Brn§t v roee 19&7 vydal
v m i i c i obtrku i i a f e I f s níž j»ou vyerény
aé«l©dttjíeí|feié|
• t t ľ SCKlFTtaS
i«ja« o t©
rosväsot ten propletenec *
nojdo o t©
protoS© to nejde»
Jde o to
vtoHim eo f t f M a a
Sivot ©Ô liVOt
léetea e© nenévint
»t5j oo etdj ten prepletene©

rossveaovot«
kosti m i f o m

"lamenem míčlqr uStknut
naivní ¿oko vldycky
ríoní život e© tu Uje»®
obcí vyjéÄŕit tmu jsko tmx
prôv* dnes» t o l mimo čao © prootor
branie© m e t í r e j í uvnit? i na rab«
bledej s nikdy nikdy nikdy nenájde»
négitftivi toulo£ím e vlastní xiskeotí
olovo bofí ©hréffl béoo& aäo to
v a§iM*vt tajtrlík vybfrd do fiepie©
viiebmí noti podávají ruco
aei e© j i a nijak neadám

zäém oo t o t i ž jen aáa Boteta
Bém »obe s© adáffi »•*

9Mt

v fercliy&ktch ulicích chodí liâé m šoům ù&SVm
v

telěmkýofo êVltptill
Imou
tós plná ps-vuéia

potkmî

$ Hrábí

e I» s »rkm m m é m m feopcd «hlť

o&*s «1 pfstóa oky«* s© mbál
tib'Zm m

m-¿im

#mmî

\

Jcdüö«
«S ai m m
/«I p e t e U k é W

j

ssoji feëloaii
a îr. ; i v : h A É
4* Éti Mi
vytkofii»
feis kelhot « roacuch©*$
m rov&ou m králík t
Jete«

pFůékm d km£
Vim te

*••

ä dopředu pwklioém kfttM»
kěo I f mk e t á i v « m i l
emmm

m

panel
•te velký zéi-m

mmotnmmm

o ktíi

e kterýs fayeh toho cht si- vadét
víc
děkuji pévcfc

mmwxmi
flekem

m f î m
h&ámě áeieko &

srdce® hode* blízko .¿m
chvilku é q ftrnmí lyetu^ovet
d© kr» jijçy ti©<3»«baotti
3P©24SÄ4 b©lus© ém&.

a©cp$efe«t « i sltr© posd9
k veücru »eaqrket
obemseal Efftaé jsrai
©my ©mp©li0fc¿» se VÍftk*
Tir Ï -slíst, neAni rosu m
tulit e©
tuH
j«Boa
'básníci «*•

UUmËMÎ
to vSêfté rotttóisvámi
pmSÍ

feleSí aát i i « ríe
01» v í c et »iliijeae
A joe tli ra®
je to sedátek mé d©i5í

smrti
Ä jestli «m

je to mùkomee

V£BCHSO JI JIA-AK

Chtěl bych házet kamenem slov
a l by v městě nesftatala ©ka© celé
Chtěl bych mávat pahýlem poezie
a? by v městě nezůstalo oko suché
Chtěl bych vyštšksst své psí poznání
©š by s© v městě vSichni sachv-Mi
fo vlecfesa bych chtěl
© jeStd mnohem víc
ale takový u£ je livoti
«

místo slov tich©
místo poeaie elov©
místo poznání poezie

I*®k cl nám sloužil

BjfcřJÍČKA
Mení ocbyb
2 a skoky s osmého patro
raív©jí emutný konec
Není pochyb
řa ¿sme se včera
milovali v trávě m čmelákem
Kaní pochyb
Se ptactvo nebeské
n e s e j e nefae ani n e e k l i a í
a přece

jMt$Ui

rnmmm
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ávitslE »» S M Í A M I to lo v i % a M i t á * ?e vyfcMMeW
v í pJNMItsl hoveiii e lc«au»^d«ft9 fctSf# ©i AKUsl lssrtsci z
toho i Be cpi v poaetfcécb«
SIMM
©áéi obovl&®Í sre*
AitclJ^t * proteče
'«JMA V pegttŠIUteh» Yleeteil
vábntMi p#»t?e barevnou prolívtftou deku. loai te k?
také. Máli* Stulia to cfeáp®! Jíéíío sA&ree&avóeí mé m*
pHmptomfalmfti. e elabeeti* LtsNt* %*éy ustaly* M y l a
mům m

$ níe aáá®tt pištělo c« M M k t í . «»Hit* silný

grusínsfcý « S M ® tštk&p&b&é obn&ty bránily %om$ et$
z
byl áQterý řečník* ¥ polsedeo se wáál feeaaceaý,
tskSs m teo nikdo eocbtll
i»eur*sit be mmmmůs
na«
spory e t- zním aepMoáielff vftmsncC» ve styku* Je»
S t e l l a 0,My neučinilferokytessmíření* ideový protivník
byl
osobní« nspfítslea* oveSoval se secK«#s^né9
fte mt *|©ho keneréd dal válenky» t t m é j^třefeevsl táa*
Aviels nikdy % «i nevsel vilenky
teb®§ s k$i se
pfedtín pfel* Se svými vrteeby»
svou oi^Iiivoetí a
obtíftnými SiNiorosmifiial byl nesnesitelný* ^statni «be»»
i t l i na lov a nu syky* .jen OB nechodil BtVwi| večer
á í l u otejfe e preceval p f l sv$tie „¿etrolsjfe* ? -hlnfeeM
«sibiřské taáse, v selek! chalupa na skreči v e l i c e §
mpreetřed místních obyvatel» st kttrýad es jen titko
sfivrnl,. byl iseto nesmlf^teiný e e p i i t i a ^ čteusínee
politováníhodný*

JedinA Efc&s&in se « a£n
©biíiil* ¡£1®$$'
nik e Estovilichý t kt#r# poprvé vidél Xtfvkeeenc»
s l i t c n l sed tímto jilenem^ depom%®wm$® m studenou
Sibiř* J # | í l e a w N iseÉtip^ npt^ijplí ani sm$sh$ lun*
l a d e «ku jtiookj Intel
j saihil
čím
a stsiim to prljiml,;
e«ae»sf#á®ost * Xveaovi
ál S d b g l w v i aiftt\jNt&Íft tisk tiiHoj ¿.»to
jinjhst VFiitél ee v
i »á»Cis,íttés řw&ml&$

aa$l ©drtet v raca eekyruf dakáaal ©prevít i lni: nato©
paf ks* © rád chodil m yytoy a v l á l t l v noci, © hořící
iou£í sta přídi XaBky» kleky peeleaehel roahov©ryt dva*
% © apery evlch vsdélaaýah dnaM a hada! četl» b© dekaace
a© ttíil i a n g l i č t i n u Tf-ttiae se učila a§»£ÍJB§t sil kteří
&r. konce fTauftcwaStisut $©a S t a l i n neetudaval
¿aiyfc* Vyheasnci dávali BuSagiaovi fcmilsy © »nahá as
vyevitlavali © ofcjae&cv&li» S t e l l a také vyavitloval ©
©bjeaibvel* ¥ jeto© pjMtaedaraati» v© anaa© podávat aamlaéraí výklad © v ¿cha aesleaa^a přetrvédčení, fa jehe
v&doaceti jaeu vrcholem eoudroati* byla pfreae«d$iir©ett
která Ba&agiAevi imponovala v í c , a©2 erudované kra®o»
řeCatmí áiných» Ceěea te vlak a« a i j přteta«.* dělat
doje®» pretete a® rychle recvXjel z eetfcel m a lidmi
vadllaatjiísd © p©utav§4§iai s e l Stalla» Ale'tScfc
©ea aSeícŮ epclefenáb© vyhnán©tví aa adatfce ae$en v
peaSti« ©l© |)ře4evi3te v erdei* Byl t e první dotyk a
peeléaía, které aa a tel© paelánia 4«fee Eivata» V
^oadé j i a© eetfcával aa Stalinem v období ©bé^aké války. Frávft tehdy sadfl fcrét S t a l l a výamaanou \ \ ,
rali» Jeho vSle e energie aotela být vyufita pra re- \
voláci» Ketalereatnae t» fcrufcaet a emane «©aatředit
v&ecfcau moc ve ev^ct* rukou byly trp$ny f pratale re-»
\ \
volace pealívé i kradní praetřtdky* V období viatavby vílek t^rly tyt© vleetmeeti nebes?e&né» Stalla a i l I
*

v ruko© moc neasReeeacu a nekántral©vat*i&ou« t tom
tyl aayel Leninova dopisu» idd&aaat Maji mířil Sta*
11a ©ddaaoetí a©b$» fe«f kde táaaaaav v i d l i k©n®ef
Ivan Origorjtvič v i d l i aefétefc» Předpaklédal» f e aa
ejeeda petaraeaa Stalinova vy,j£ae$a©ett bade déle
procesová»© Staliaeva jedlsadacat»
Sulealm ae c í t i l aadpavidaý aa viai \$zmšůý revoluční 'Sia pavataval a® avt-j &iat jce£d©a ch|bu - a©
evoa chybuf fcaldeu aeepravedlaaet - aa vlaalpí neapravMlnaat» VyiaaSeval ae vyaak u afate^noati r e ve»uaieaáM.i bral na sebe od ©vMnaet a# ©dudy l i d í ,
i
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vtečených do výhně ©ociéXních atřeeá» l i d é kolem padali 9
«i vinní Si nevinní, m v3ak viřil, to kimtí caaia
novém pokolení$ vldyf velikost akuie&né revoluce «o
miří nikoli tím., CO deatruujt, »1« tím, iccm vytváří«
Stalin acbreul Bj&sanova poaoraostí, »1© Ivan
9rigor3©vl6 si nic »«namlouval» Kdyft
někdo sestáv*
filen*n ívt nan* «©CMlf ©by ee nevídílo, fa jeho eynovee
je vcanin»? lívianíaý
kudo Achlilevou patou »je»
aanove a přinutí ho oddaně sloužit Slaviky, který pře»
hlééne takový okoinoat* ďeetlile je to tuk, pak By»
¡Ic^inova intervenee v Sálově víci jtltv víc© skonpli»
kuj© ¿aha fEtífcy ee St&liraau
feste naaaaáhnout nenehT» Mlovi kamarádi, kteří
©oděli u LdBQř © ktaffí m radili,
pomoci Bélovi - to
byl pohled, který jím atfféelt tato diaté a neaiitntó
mláděř tyla v jeho očích pokrašov©telen revoluce* f-ři*
tom on jako at©rýfcolSevikfkterý revoluci připravoval
© uskutečňoval, uem-íSe mladý® lidem nit říci. laa^l©
říci,
iálu sevřeli pr&rem« rrotole v í , I© to tak
není. KemM© ani říci, fia n© mvřeli neprávem, proto1© pak by jim snecl vysvětlit, jak aa něco taková©
mohl© itátt
1tedjr®tady BuSegin chápal, fa xaaan^aat do udá»
loatí j4nsá sny«!, přec© jen aetelefonáv©! Ber«sin©vi•
Znal b® jak© Seetnáha © ©teteáHnéh©feekietu*iakl £©»
resinovi, Sa r-enkrstcv j© nevinen. Bere st in -ten případ
snel* Byl přítomen u £á§©va výtltcim a odfcailfcojako
£©etnť-h>,' c lapc©« "uatý "©rný rouafc«nfebeéell to»
au, ©É% m ním a0vid.ll lorúettf nladý oblit©j «tateá»
n:ho i^věkn» • r-tL: c d"stojná * ro nic a aa nic*
bylo dorovásenc «fedinttý* áurnévam, který proaraaovni,
I© mládí aa ničeho neleká © v8e má před aabou» áviak
Ber*«in vid SI mneltéf o Ses nemili potuchy ani fini«»
gin, ©ni Kjagnnov a tulilf co oni tulit nemohli»
X*ominada©f který byl v minulosti jedním a vdcfi
Komlnterny, aaatéval jiný néaor na Jinakou ravoluai
nal Stalin a aaaja atanovltóo vyloffi 1 • Zacklr.pvi ©
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Syrcevovi« tato
baaad© 4oal©ulil© ž talinevi k
tou«, ©by 4« prehláoii z® *pravalové srSdy** ÍOMÍÍMÓM*
byl a©«©*©» a oátmlšn ca Ural J«k© tejoaaík alotskétsa
výboru ©trasy*
Jefce v§© e© sačala %I©tf i av«i* í"fi
vy mřěŮěX £er, bývalý pracovník iosántaffiy, fa
nada© prý pMipravovstl vytvoraní aovd Imtei^eicnály,
čar, Ilovlk fieáaisaé národnosti a © nakolik» stétaísá
pfíik>n»Bt«i / jwiiwwl řadu l i d í , kteří prý tyli apo-

¿ard a f iwí1 nodai© Koal sisd byl dliaaký, bývalý Sialtel ¿©lak* aoololiotioké otraay, levi£&k, klový byl
mlsá

rsépowctix i-mimmt v mlgr&cl*
ž&m ®limkéhó byl© foditolsuř-u vysoké Skaly do• To Skol© byla *©dte«l^na* ilo&éi&í epociCni
©rgenisooo, v ¿©jimi l a l a «tál téstapc© SHuckd »
- Irivoručk©, bývalý džaatník •dělnické opoaieo** Je*
goda •© toho o k o s i l i . i t e f á l * Bpůjmí S-any Qli^uk{5ho 0 e,-oa
s i « a í U i f á l i í w p B l m i dod vale
vratký»
ud^aía tarorýa, protol© ¿akskoliv v©dle4$i spojeni
dodávají případ» n© objassu © sávaSnosti* Kaftdj? fakt
má svou váhu © kaidé jafa© 5« výanaíwé, j o o t l t i o Je do-»
vedaS .propejonr- a hlavní verzí«
Sorotim velmi dobře ofcépal, i© f*d&4 i l e g á l n í ©r£&alsaoo v ©tava nebylo, £© Sa$a • a&krstov naa&l k©
Krivoru£kovi Sáday vztah ©tejně ¿ok* Crivorafiko mměl
nic opalaSn^ha a pf pod©» Oliaak^ba, la swwtrtf 31inaký
eaať sp*2sa 1» J^éodaséso«» ani Loaínads© se nechyrtal
vytvořit novou Interr^ionálu* Avfak případ totónad*©»
ho řeSÍ ©o©b»§ ¿©podá © případ ©« r o s v í j í do
©
hloubky* f.aa a? s t rosvir*©, to aofcl £aroain J m « t u l i t *
•lahoda byl o© v 31® dofeřa s©«n,<£s©n o o «Jsgodevi s i Ber©t i n naállel Sádné iluae* i y l t© ®trapný a ilovSataý
fm%
f ©ovoboaoní rwtítaratova bylo aole© tpat^cvat na»
rubení řoiěott, i kdyl vy^autía
aapotwálie llánku*
dagod: to nedovolí* Ani ¥y§inofei$ to nedovolí* l?olc
obnovil lankratovda v l c , Vyšinaki j potvrdil ¿©b© ®at-»
Soni* Pankreto© suaí a":atat ve atína, neaaí xta
b#t
«pout-Poa oaornoat, ¿m tak
ssofno toho chlapi© aa*
obr^&it. Zatím v '-00.M10 mmí odatai tak, ¿ok to l a t í a
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bili» Al PSmkov pokre$u;$e ve své práši, jeho pdeobncet
je sneseno na Skôlu e víc nevi» Jedinét m čeresin sařídil; byleT T« IÍSOTI do vězmí adev»d£veli balíčky a
půjčovali nn knihy s vimmM
knihovny * Tento pokyn Sjakov vyslechl g uctivostí» St stojnou úctivostí eetetné
poslouchal Beresins vždy, proto?.« se ťovtípii» io Bsresin nebsid« uf. dlouho precevet v detřodnin op- réta* Belíč»
ky a knihy snencnsjí tmim^ni přísného reiisu., alo snehd;
¡1© to v séjen vyPetřovéní s proti tom* os nadá »io nei&ítet«
**Spl»ÍÄt*' OdpOVÔdil Skokov*
Beresin se hléeil k duchu revoluce o práci v £®c#
považoval si® svoji revoluční pevinnoet» K4yC byl v l e tech obleneké války předsedou t*k$ v gubernii, sdlnet«»
nil oe rudého teroru* ale etávelo ee, le -propustil nešikovného Itbsréle nebe přestřeleného burfuje9 si bfllát
ke vien čertôa, jestliSe vidil, le nejeou revoluci nebocpefiní. t nalé ale pevné ruky liekov® nevykieusl nikde
kde 00 u néj jednou ocitli ten byl aute»lieky vinen»
Drakov «ekládal «voji koncepci nikoli ne skutočné viné
jednotlivých lidí, ale im v3eebesjjté versi viny. Tuto
vieobecm versi ge třebs eplikovet ns jgpftoia osobu e
v tvořit véroi konkrétný« Idy S Sjekov vytvořil konkrétni versi9 .odfídil ¿í stbe, ^fetřovéni i vyšetřovaného» «íeetlite vyletfovtvttý versi popíral, byl to jen
nový důK^áeho nepřátelství vtti stétu, předetevovenénn
8jnkoven»
verse vytvořené 0jakové® /e ts byle podls jeho
upřímného pPeevMSenf sladHni, logické a novyvretilel*
ná/ nlls následující podobu» v Celo stavu byl Krivoruíko, bývalý oposidník, nikolikrát Šikanovaný e tudíl
satrpklý a podle Bjskovevy teorie nevtdy snepřételef
lékový člověk nes^řs s ôs tet v^f nečinneeti» Pepří tel
nespí, nepřítel re«vrací co n*£e, tin spil mladé a
;;©liticky nesrelé lidi» Skulinko takových lidí tedy
vyddvé protistrenieké núst&nné noviny. Esistujs e pojí*
tost uesi tfinito dvéne okolnostei? lísndle neexistovat t

Předák mlàâiMf student 'enkrstov, kryj® Xrivoru£kn. «1«
to nátednt V Séânéai pMpedé» J© náhodě» 1« v5© SirivcruC»
kom ee $mowě k r y j e « v i n í ímkríítovovcu? Mo tem
miřti
S® Fenkretoven ni©jí iniciátor» bjhrsl? ©posiCník. Krivorud»
ko si skal fwtikr&tQr® « tín tudít vtnlkln kontiwevolnčnl
orgenissce*
0 tmi i i© enkr«tev âtJSSUEsai « ven«©feud© 6oltá««né»
Djekov nepectigrfenv&l* tjnkov d«.Hl vs*.«tfevmné nc ty, kteH nejí d&rlru ;fv© vySetřnvtíni s váří tu61£ v sovětskou
I

vládu, © me ty, kteří n«vilft v© «pmvedlfâoei vyšetřování
m k «©vatské vládl tudíž důvěru
áro»« toho je
dělil ne detdry, kteří se a©lich«rná fcer.déhô|el©»
v©, © ne lidi velkorysé, kte^í nedotírejí* llwÉarntov
or,. pnOm víří, není n&lich»rnýy je otft- «en ©©tčoním, «£«»
k&vá ©«©otřesení, hlede dDvšru» je neakaifený « prosto-»
¿Suchý,faieos^rove^lnovet keaerády» v8«chno v«««« ne
©eb«, dokonce i to, co nffeUt ttobe* J« to lehký pFipeS»
Kr voruSfco byl *«t£«n tutél noc, co Sále» ?řisn«l
«©» i© slyi«l o • «nkretovoV'iî v-šci, ml© n© r«a«tatfhe '«n»
kretevs si n«p«a«tuj«» v&tyl v d«tev« ¿sou tisíc© stu»
ientft. V© skutečno®ti Krivorwčk© ce» «mil, c© říkal
ienkr*t>v m rýb&m © pe««t©v©l ©i, jek ®i k něwa přilni vy M t deku««nty# tnáanst s «nkrstov®» po; Irel ni»
kcliv proto, 1« to achie ufkodit jeho csobdt v© skut«t»
noeti uS m nic neao&Le ani , fitífit, ani
ci, jelikoS to Éř^c ©kc© «©aiřená rroti l&a» k U M káy putřiU
k n*J-eké ©po ici. 3'eké to ne o J n d pcto, že roniiřovnl
víly i dok«n«i n«védil ord to» 1« ?«nkmtov jel
vi«ení. íopíral to proto» fe vidilí kaiéé jím udané
¿mém m"I® uskočit člověku, kterénu toto j^éno patří»
•i

.

¿2

Sašovi feyly přineseny č t y ř i knihy, a lek láůmá «
nich nebyle t©» o kterou Ii-dsl, i kdy i knihovník ©a
«l«s ©à ©nefil poslat čniky -c-éobná. Místo *2tr«c«ft#i
H u a i * ©fedrSel *V©lil&©et e pád Césare &iretteea«"»
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s û t « "Války a aíru* - "Ditetví * , *Äapeatví* & *<jino!>8tví* ft také ¿aeapla "Přírod© e lidé" s roky
©
Rovina* « r . 1925» VSecha© byl© « p o t H b m a 4 | roaedrané«.
© sôir^a ©vélala rasítkaa «Knihovna ©utyrakéli© ©iatafcélse
vèac»£% Baleak v« vydáni » r* 1&99» 2©let©„ * r* 19X3«
Mnohé sti^nfcy ehykěly « mmmm atr©ea&#eh atr&nak a»
kanci knihy byl nspřasaý* P$e»t© ®>éšu ùakfil evéteèai t ý den* ,-:rořiiéál «i nejdřív» laecpiay, potem přeíetl knihy,
pek ©pit $es©pisy* ? *3šadá novině* našiel «feeeninoey verl e *šs©drá si.ha» aněimé pléaô% Sříve ne e nimi nesetkal.
*€ éeara £;iretta*a"«S č-etl, ele tahdj ee mu tet© h i f t o r km q neéepéSséa vañevkéM »dále melodramatická* fryní lia
vSak do$l*« w t i l t é « t í Je etapaia pro rcvaneeení génia,
ocletnou koupelí pro kreelaaa a hesedmou.prapaetí p»
alabeaba« * líefeyl ani génies ani křes lanem, ani U kov
ani neiikavným člevékem* ffeet© viak v töcht© ©lovech'neebéael aaai aavaSnéh© pra ecke sema*
lýůam ttíSii z knih« M . i l à y -prádle, e dekret* kteiré
nu . a a l e l a matka* Kousek masa noe háv «al etiMt v pöl^ee
a pak ao^Jedl e ka&t» tak"® obM nebyl neatrevitelný*
iiàum a veèer s i dělal ©klétaný chlekídek % houcky* adela
aalàau a eýra* vůně Skalní ev©£iny ©otlačovala ©¿pack
vêaeni* t y t ý a seaälený uléhal na pry tnu a četl« Va dne
sie«? nabylo dovoleno l a ř e i , »la I ala nabral aisled na nepaaiaáni daaored a t i h© nechaveli na pokoji, dokud aa
n e o b j e v i l i jejich můřitmí*
í / 6 e n tytého leniveli© ü v o t e a knihami, aalémea a žukolédou* Mál© s«, l a ei «vykl,
pMapiaobil ae a ©trkal* *Vfichmi ae u k l i d n i l i « vSiahai
tem bude*» jak na ©nam evHI» a l chama £i nec/ ce®** f a
f i c e nepřeavMfcev&lo« al® ukolébávala»
H v a t , popeaaý v knihóeh nemžl nic polečnéh© s
sauíaan^a ani sieulj/m Kivotea* Vftechny a tras ti v "Mtetvi*
•chlapectví* a *JÍneldvl% byly ¿iné, net v geh© d4-tví a
aládí»

pro ©ïCS přaletile Dana yereadükoá

Ill

m m È m

BAD m

m m

m iwr

Jiolledr v© Sieni rtrni H M přiblASnSt
»#©xistnjí pŕíbtty* JodiaX pHMqr o H v U • to pMb^fey
¿«ou* Stálo víc ü víc« sodins* ©kooptovsi tuto w&Wkmâm
& illa» wis© £«ndoroo » p H ©«tkání s filOtev^ad »»¿Jsk^ial
dílky ji .-ovoS»jt vskutku 00 rtlovMitsš * releven iní re
otaosfdru, racionální i soyšlovou rovino díle, pro
filosofii, idoologii, ÍCTftgtr^raost i poosii*
i l ü f clîtl eoobtft 4® v» vsikäm k dülSf ©sistoasiái»*
lartogMÜt SASSťJCÄ, Do siwaoty no
con sñotévá 0pustsa# >osä©l©l^. 4 to 50
nl^Sí, no41iddtt¿8¿ tés« uaCloeklbo díla ¿ok&iokoli ara«
hu*
T é m ©©«Oty, roopoktivo sssrtSynoní pŕiros©»§

spool t© Ind, ,í®k©f no&f oni ^odiné* Alo n® ¿©dinsönofn i
¿©b© «tváWitoá, m âofconolds svl&dmitf jobo u»&l©ekéhe
sobros«r.X s-nk sáiotí, ¿cfc rduboto lidsky, filosofiOl^r

bud© dílo působit« t o je přťívdivooi od ¿slon í , to» pravdivost «»iní*
Pi
tffttoré f i i s p s uplynuli «©dfay Ä ©
prévf
pro t o , do áské míry j ©au 51 nejsou ijogHHâMl v řoionáC
nôkt©*ýtf*> oUs«k oxistoneidl&ich*
z PAľ'XLXO /roSlo JiH. Svobodo/ 00 odonrává v prctofc-

ioi^tu roku 1941» f tovdwlfco© so joko ?*>»©©aí dSláíci
ofik&voá* mtmmfc 'opilio o gtyřicctiletj? ftroM /hr©¿í
H l i p PfmBS O ¿lian K m l l o / , Fiojoroki ärobô sosvseojonoskuäoitóíio hooho, jak í it m u£ivot všosd
rommiitými
spûoobsy /holky, proofey, sídlo 00 to ůá/$ ¿o» ©o nos©»
plést do p o l i t u j i ad koKunisiick/cJk lOtdkÛ
éil*
.'H spolo&oéo vloupání do vily řoditslo t o v á r y o»réií
ns pohodlného svMko © nolosncu u 0&4 odánf 11© dPlníky**
•odbojdřo s tovirey» rojjilio o® pok ©dbojéK^m p o z l o b í ,
lo íBrobf to od&if síoksl« Ti pok HrsbSto ^rooéolodu^i,
rob»$f byt joott i joho portská»» «htftjl « jtóh© wdaiií
vymlátit, on vtok unikó« 80006969to bo .Pocilio ©rodil
,K;***
.¿At i» Mm výsvu, ©fcy so d© nič©ho
© pŕidml s s k
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nep3.etl f odpoviAd Pepilio S n M t l , l e mni m&né e i tobo
mv&tsm%$ lo l ü l i t wUk& t i l e « £
lupu v Foülolovjf
v i l o je tlmM ttevM&e*tt v^véene viei; tim 9 a M l t t l i
feSieteá vyeredi odbojéf*«» Si jeou edvétoni do v&eeaí9
.'exilie Jde k Urebéti rotó&dmt s® ponetit» Krebi mi «uo»
b í t í sdito v d£lai 9 e t e i ee j e j i n ved«iei« / / br9 jek
^mmtitki.
| ¿epiiio
ir'.ek se á f o f t s e b l j i rciiou %
úom&cíb» •»alBoaetu*«
Ksers teujíaé mmvgWLé 'Aly pol&edu m
jebe
otarytl poeorovetei» SlsvIMU «¿e i v^prisva, etsuiefére proeifefti je v reél» v?otiJan« pí*e»véd£iv§ vütm«$ bobeta
eiiovp4 evit eeimibilníhe etodente i HrebSte cieXáeá
ve styll
peeuAeniXee ts^eb fe&u&h» gvou roü
breje i berevné Xed§»¿ otaresd» Seeté fteevloeni «©4r#?at
jeteolf mtmímt vmrl&tm métlm*
larátee *.ied sartí ee
ebjíaá irebé ee evo» feitó»9 obe «oáfe iieevíeeftíf ene
H M | lefeoiaá ráde9 «i §e ee o b§j bojí9 le ji ne
te£ i¿3lí» o» to noguje9 Se m m%élolí ee
o aikobo beetojí e alkea» eed &ev¿££» Je io irires zk£fe»áai9
eflutoHvisucaji í^§lenlai9 1« tote akiató&í pXyse prévé
s aoMB^ieteBoeti ¥ prevet* chvíii e » preven vé«« S t o j í *
-Xi ¿XotÉsiao epoleCeneluS d8al /«de re&usu'o keaonletle«»
ktf odbe^9 je pak i ve earti eás* TSek ummíri
pro crv® j
i d e i l e¿t&9 «Bftii4«4i ©«•
oeobctó ee sdá blbé uadret
pro jek^koli i4#€U &ejeoia HUO9 jeen l^ther« Ve f i l e »
k
vybreeeat e títaete» eibojáM n i j í ee
aobreeota^m type® HreMtOi «XovÜEe ee ekryt^n «Ítem pro
¿«Iré v poeedi ev^eb prevokeei» Je t e ülovik e vroeeaa^a
«suelea pro eprevedX»oet9 Ceetn^9 kterébo ceobod uró£e¿í
ep&eoby jiaát odbojéM preeejí* üevyeredit jejicb ¿«un©
; «velaje ee vio ové o ti» Vyereáit je >ek zmmoá ovios
«rNbi m eobé eesute» Sakov^ tlek ne poetevn múle vj'vinowt
jen teifc3ea¿»£ ooénérietloká préoe /«l#Svoboie a 14» f©i«/ #
Pivék.
percho« tóbete rosueleni o i t i - e trpí

swl kvtfi ekelneton tboivon pouütí* ^ít-i nenei iMiu ai nettl* &ojde k eea»oto9 «eepe t i do
•íet XedBM. m&lU J* to !Tr®vie9 ordi»« f i l m

fcluchi»
v «©«kraaé mrnsmišm sle sji«t£f 1« 4©
adráv « poůX@ írsvi«©T/ch dokledd navolá
bratra» slagr
« i pro
p ř i j e l * iteretrea«© čtyH roky a t v i d i l l , p©*
vatovali f r e v i a e aa artvéhe» Idy š b r a t r p ř i j e d e , f r » v i a mi
á« pvyä - utekl» E r e t r h« nejde © donutí, aednaut <1© vosu»
• :v ; h <hj c l v i Liae««» i o I ©«
f
á» g© fr©vta- «©tká s© mrým c«ail«tofe b¡y oken
Um%®rmt kdy S -pM étyřai i©ty Snsvie m j«fco 2«ne «lez»
ssmiseli, vseli ho tetu s© strýcea -do feéiay» fa&jMané
«©s?i«:sréís.í ©ta© e tyfe® profeíM, posadu» Ur&itý šitovi nsU
anasané pro ob© promítnutí starého rodinného £ilisy ř
kda má išunter a s i t ř i roky - a© väeeh £13í S t i a t i m nftnát
radoat /«no, t a u l k á e j i í r a d o s t iseaá I p l n i , chybí
avukavý projev » Jde p ř a t é © sisstérský n$sý f i l m • © prn»
v i t a t o f a r a a nasnatduie aé^akou skrytou alabinu rodinného
vatnhu, paasdlS^i odhalenou/« tvagrové vypraví fr©vi«ovÍ,
la aa Jaae ©Mas t a j n ě t e l e f o n i s t y aa^íaale o Hunter«»
P««ílá i nic© jmrtai vSiy p«&.tk«a «&«£«« a ©utobferá^ v
KMttoaa» frmvia se roshodne Jana vyhledat 9 péj£í ©i pa»
n í a e , a u t e , Huntere a jedou do liuatasit« fcetku naleanou
s vystepupí v Jakéami s í l a a t r i p t i a c v é » podniku» Reposnéa at&vé se Ťravie venin^a aéknaníken» LÍ4X $í přibití
dvou e.il#íi€'0
O Vis» Inivé l i a t e . Sůrlivoeti a nenávisti ©
alobéi v l a s t n í příMh* Jan« tm pomá a pláčei Stfcie Jean
na t a b ^ a l e l a , v knMéa m ž i á©ea t i v i d ě l a , slySele
t v ô | hl«» Je tady e© ©nou Bunter, cha© t l vidf-t» čůká v
boUXuf íké Sravi«» ani to Jako výfiitk©« feeaohla ¿ae&
n í t Huntera o eebe, říké Jene, nechtěla 4**»»
byl
touhou vfplní «4 senáty» f r n v i « «epekuj© dial« pokoj« «
©dchéaí» e a M j i vy oaoru^e s perkovifité hotelu setkaní
aetky aa týněn» Edyl ©i padnou i o náručí, nasedá do sut©
m o d j í i d í , ©djíSdí.
PÄÍSÍ, f l l l J© ř i l a o eaiatenciélají seaaté pakešto
nevyhnutelnéf nutkavé9 hlubinná een>ľ:éeti duSevníh© iiv©»
taf a sasaatS á»^ sá-klednía tonu9 neřku-li apôaobu li vo»
ta»
to saaota Jako f i v o t n í nutnost © v l l n |feoáa n í pr« aěkoho
al©«p©n »iámiv§9 áo^acnS Aí&m pro

^ ^
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ji&réh© pra&raa^ /mmà 1 g,:,mimé - Tratia/» 'Jt tu i êtwmk
%& aaaaty /Traviatva Saagïwi i S©3£» s« 9 5a aéa î r e t i a
: uatarajbdTeda*.< , a ¿«ji aafeaftliveati / 4 i M t Hamohla ijaem
mit t.umtare u aafee* k«aî*tSXa ¿aam9 atsy .»ou*® tapUtawaX
» ¿ i «aaaUu/» ¿a tu i « t M a l i t # r^ioa&l&Î oataj fc «aaat&
/%r*ctiaftr taratr« t§afeuâu lïm&imm drftat*
alay mi »
psi* l « t a y t t t l 9 I-« aejeea jtlia et««*/* Jtdia?* Ms »©meta© ï w i tateStoy?,
i i i i f auat®r»
TrMaaéwte* §a Jda a kcaatrukt, wMènî aùvivu jt aaradlaé» t t •kata&natti tqr ©a tek aéhXt ^tasofel vytvoMt
Kuatera» s Jaat paiH^ktitai n t i h , liaméaê aitutat
hlmxiiim
hrdi»y 9 ¡ m i « t | sait « « I f i i l i l aaaata
tivatmi # 1. ^«aataaat k r n S i ^tuapakaiivé kaaaailEtat t t
•fipoiefi«tl jaj vad© k .Stlfea» k vH»âm »"ttllttvf. pTtd aatcu
lieôâvfiï1® v
kal«m «afct a ¿akaat s klidu» kter#
a léaUflptlPd» t y t a î â t a l i urtrHd vmitfni i *n&4Sii t t Jata
ty *#fcutfcy tétai » citij ©dtud ¿a©u ty atêky s naa@€aiaa»
©dfcratraa apai ad radiisy* *tvaiai&i titét î r a t t a pmfammt
Ûû mpmté aaaoty pfad ®t|» vaâtfaia neklid*» - pied ®«b#u
&®m$m tftak atutiiêa . « • I
isfria&eiàXai p»bl#setikm ur# vatstia k ûèUm êsijkeai
i f i l a y tmd
HASCSt /rai-ia Du Sa» Benàk/, âBfiicUïscs lajitË
/ r e l i a fit 01 atr/ a IC&AJXBA $fcJfeïTKr.M/ratia Karal Sayaaak/ •
¥ fictif RADOSTX a© adr«v©tmi aaatra roafcada© ©puatit
prisaitimih© a©fttel©9 ttCnlfea raptaXa s ata^aau tafe#aàf afcy
si .prafiXa aaaatipt&m£ ptoftr
".aaatfafeoXa&uu- likafaia»
£atiaaa tadn^étaflaa ianpa*ta$t lit a nalroaat » a l a M e i iitl,
OB dé pradaaat karidm»* ktartu mu aafiauja am; i a i a s a i
uaa$alka« ït© miXaaku ad
s «a bi«diik#s
«vf&h dfgitéXtfc* Kdyi ja a araaaaatmialt dêvadê pfa^aataa
aa ¿lai ©ddêXtait
©a pp© af©fe@daé aattfatiri sa
intai'aiii» Spiaodal pf-ifelh pfitalkyaS-Xéka^ky s roamfti
«rvukod»#
ui ¥ Xettaa ukaau|at la amaacip^t ImJimmV*
m aaplteéii. -rûls®© léâaé t$b©dy ©ïa! v prefaalt eni v®
ehovii péûi ©
: ^
f
\

r
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Sále Isy ta ř í c t , áe »eéaář ¿e ««pětin m tvář
f e i á f y e v é , pes tet® adrmveiaí teatry ne šm, tak ¿ a t ^ l l t s i f
4eá toatl p© vlast*** d í t l t i , «yft«du,$e feer«ák* ach©pneu
oin^icaníbc vykrealení pay«híekín© jieky&a v #aiS. taláry*
©vá ^efeeaale v / a i í v á ave« detailně procítán©« aiaíka a
aéanslgr á«atvu t ustrnutí i áákleMa, s pl«#a eaíchaa i
mmým ialan* Uaí m t i l « reáevat* J . JMrtoikst v r t U
lákař« vytváří ú s t a v u bekat©«, pl«»tS«fc§íit vafaevák«
4ni«i©kvjál». i tiehan© ©&©l«tu s racionální a pt-hled««
na pm ©léay mBř-m tn# , u$rhla«|- y odpárat ra« ti kálal a m l « l
hrdinky Je akvfle vytvoře«! typ ©aea«nc% kteri á« «•*
¿r««ý Jan- de avýeh *y«ílad«k a apcjaní a prsnic aa aa«ta*
rá a teaky a atřaby avé i««y#
áiTv-lif v ťlaarevt filmu si před fabrika» aslnll
keáku, přeaeluví Ji, aky « ala ila do ir&^f /*«ay aáa
fisri as tykali, tihle •••*/, de byteáku aa4 tratí, • mby
ai hc|veel«# F"ak »i přived« asi itjařleteu dcerka* f^dílc.«.
vá 3©ke výkladné valeni a ehee, oky ¿ana SSert« dOela
dceři* Xtevídáae se, ia po aasaviaiaé nořil
první aeaaelky as psychicky «hrnuti 1, snad. «yi i v biáaiaai a kdoví kds, a e dcera st eterell de&ře »Itacveaf
lae vydít«*ví taháni. &yaí si př«4sevaalt ¿« dítě vy«h©vé
stůj cc stáj cáa* ia Martu Je to ala aáper vftií, aai
©¿©kával* »art« te «hládna v pc-«látku fccatvéhe evéta o
ut«ž« ad ni en* ¥a Skel se aaji plas, psal aa kli dání
přaa d«n spí, Antony aMMkeéí do préaa a v acci pij«*
?«tfcavá 1 sarta v neví epeleáneeti, «si® ta se k ¿nteayau
naci«« aaét* írebléay v aawlstaánl, m*tař$tmmá past a
dres, po aávratu a neaecnice si «nt*«gr vyavadá dc«ru a
dédeáka* V Uufata potkávají pak Martu, te a«sltía «sát
lije v« febri««, přidá «« k nia a ¿dam spát d©«&*
ál na happy«ndavá, nepravděpodobné sak-* učení. J4© ©
fii» v -fcir-vrdssfcvt-lituí/«¿¡»¿«ktlvnf kea©ra
t
v r«élm, peaaanivá htsáfca/* r-ayche logioké a^ tlv^ec pft«aí»|
pf««vidáiv# u
hlavní en pe«tav /!»• Veselý, f. Jeníktvé/, «řtresea®, si áateayha vyaháaí a vnitřní třelQr.
t

lié

týcbc-*». dcesy pm n*j ittoi geste t »2« weâienjr, êàwmt r©sb©d«
riutý Hum Je te . e s t c j sr léhe estás*© tee, i peté, kdy
vidi« â* s eýbéren «etky pm dit* s t f e l i l »«dl«,
?e filan » vfmmm tvom&n áľMÉDti i aeakt eníjóí
v U ^ i Wiflrjr asiuftiijf dá sc«le p f i y r t w j i krnanlkref »
príklad heeer pf-^krfiré blnentel s televise, I« není rei-:.« t «ti
j« clsl©^ r-r-;ihlai«aa r&elv;r^..*
ÍÍS-ií jících vlskd a§ ©k y*bl*sj.t< a fendben v reèln,
m-péti vsniklé n*der©»y»4n£n
pO*t«ïÇ«*i «PC
i p^elncbed-divik»
Vedle AnAeegrbe vysnívé 1 etadnnt * Čudili
KlPí plfcls ft; t#S©«Íti # À ale,r £6 S ^ f i i u j ® »le^tMMf 1«
jde e ekatednet^Usélest - s i kdyby nekrisn« $1«,
to nás« ne nedeetntstad peyefeslogická ne-ti v «sei -Sin« s t e rial se e d i v , kt*-r# ma pedetrdiIn lívfe» k iw é niais,
t »rdi e , äe je pMen jejich epdscáy m řekyt Ca #1 j i veaee, nejas
»uřídí. byt* e kdyi ©ne p© peres dn etede,
sítne dát dftft de k© jeñákn « 1 pM stödüeb klneítn
p- «
f
řPr;., : v "..'r c, ,.t ŕ sek- letec1*; ehe«
sneen provdané netks* i p l t , ednítae j í fc© dát e ©deiene
ji# Seele nábedeii Identifiknje et«* t e e l i ř e krsjin s
néäytken, kterého te dftê s t é l e p ů l l i t r mne v l i t y do
sdrábevlí se dívenky*
fe je vi«chn« , nikde «nssiietki, béh- e dédee P©náhejf, -snad se rýsuje i «veiaedeé eeeinke ce seosednťvf • h©eb je skrétka peidk e bee t e . ¿»avíe preaat' H w r t i n
.fil n předetevejú ¿proteekní pagy e Spt^sy, blevní hrdine vype i jek© nie ty pel ak - ©le je t© v nin, K ké
enter» fes« «ni
dobře nejásané« Film neiäk&snje iéáné
pedetetné dâvedy e tedeu tee® jednání» »it,® fšdyt by ni»
k? h© saee* 2 »si psych*levičky v;jfananaé, peead©eynb«like
» nelífee je stylSnevssý kenstrokt»
řvcákesuje-li f i l e hledán^* t
k dítěti jsfcc sicM ty ^aycMekjfiesnse ej sréeéní & nsdelsvini ví «stníbe
pcsto je k nřsm /Hři«» ?exee/t pree«s» kteří «é binbll
edeeei Si pâvcd Mkde v
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pWpaâ Krajiny s j&á&grtiMr*«
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Edita ŽAEKOVÁ
Z DENÍKU SOCIALISTICKÉHO DÍTĚTE
20» listopadu 1987
Prohrabovala jsem se při úklidu starými krámy a narazila přitom na svoje dětské deníky„ Jaké dojetí! Okrouhlé, krásné dětské písmo a v něm něco nenávratného, hrubě
převálcovaného těmi 27 lety života; bezmezná důvěra ke
všemu, co je, co nás ve škole učí, co JE TEDY PRAVDA, co
je svatě přijímáno jedenáctiletým rozoumkem ... Jaká
čistota a nadšené prožívání každého dne; bezobsažné fráze byly plné obsahu a živé skutečnosti ..<>
Nelze se při čtenj/těch řádků z roku 1960 neusmívat,
ale je to trochu hořký úsměv, uvědomující si tragikomičnost situace, a postupně se vytrácející až k naléhavý"
a zlostné útázce:
Co jste to udělali s tou dětskou důvěrou ke světu a
životu?
Nejde ji vrátit. Jen denně po kouscích znovu vydobývat, ale někde docela jinde, než jsem si tehdy v dětství myslela.
1. května 1960
Ano, dnes je 1. máj, svátek pracujících. Tolik se
těším do májového průvodu.V družině jsme si udělali mnoho
r

pěkných mávátek.Ale má mysl nezalétá do májového průvodu,
nýbrž docela jinam, až do Francie. Myslím na ubohé židovské děvčátko, na Annu Frankovou. V koncentračním táboře
zemřela. A proč? Pro nic! Fašisté již věděli, že prohráli,
a krutě se mstili. Nevinné lidí zabíjeli ae gurivosti.
A hlavně nenáviděli židy. DloiJihoy^sem přemýšlela, proč
jim byli židé odporní. Jsou to přece lidé tak jako my, z
masa a kostí! Ubohá Anna Franková! Ve svých těžkých,
trudných chvílích zapisovala si do svého denníku, co se
jí přihodilo. A deník se našel, zná ho již celý svět.
Marně se skrývala ubohá Annakde se dalo. Fašisté ji přece
jen dopadli. Co asi dělala Anna 1. máje před 15 lety?
Jistě neseděla u stolu jak my a neoblékala se do vkusných
šatů. Ale trpěla hladem, žízní, zimau. Anno Franková,
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« • I f , a tttk Jaaa v í t a l v#«toc4 «luaaa m laviiaa pf+ú
t a l aa*
Maii
te.-át
»a v y t a s i l «Jak? ~r»»&ak arctaÄatíi-he taafa» ratai »* a K t H 4a lattfa a aaá ebsaraa va
tf*í a t t &&S kťapla haaí v»4aa« ätaéaaý l l a a t a k aka^áV»1 s alhy a« h l # á i « a t * pcpala ä® svaäl fcMk a j i i vytryakly ->rv«i f ^ r a k y * paH* svaáiaa aa reapa i l y t «liaa
»fcafrkl*, ráas-.- aa a a p l a l l a li&si m aaaa- la*
A také 3»»a paaaraval vaSaraí *-okžaí aralihe paana v
laaíe* m ňémúwá hrealai« «laitf M a*a& á^as aa ár »11 paéiva#h* «iuaatu a bafíaíha a^efea. tis^t ai taj»*« réae
4»aa aS aa caav pt-aiatl v^attfvÉM« tabulit fakaaaáf lavaaravír» f
s* 1-i á© S feaiia vatap »akésáa*
#pal jsaa aa fafa va aa^aavmí afataaati ava£kg«llakát)a
akara a kl.«#fraa a ma »41 M!»*vaa a 4va r*réfl z l « l a k i ha et<?l»U. A aaimal 4»aa va
k^diagr rtiaŕ acalab va
v
aisrla - v lataraáta aa .í «faratrala» fljrla t«a tapla» l a i
vlhká* «»t aa fttyŕi M t g r aa ? H i l y a^raaavat a^^sM
..«RÔATLGR» Aväak mmlMh ta byl* %1 ta a^^aak» L^al jaam v

129

Němečků různě. Spal jsem na nádražích, ve vlacích, v pohybu i vstoje, spal jsem ve studenstkýeh kolejích, v pionýrských táborech, v dělnických ubytovnách, v lese, ve
skalách, v soukromých bytech, v cizích postelích, sám, po
dvou, po deseti v jediném pokoji. Spal jsem dobře i špatně - podle toho, co je kritériem kvality.
Však jaké lože nás ještě čeká?
/příjezd domů/
Změna byla tak nápadná
že jsme neopomenuli sklopit žaluzie
a petúnie v truhlících
se napřímily
Od toho okamžiku
od toho století
si všímám
že v každé žárovce
čeweně září prst racka
Proto nám bliká světlo
nebo$ se chechtá
rackovsky se nám směje
čím více vášně tím větší průvan v zásuvce
vítr z pláže nám dusí spirálku
a zraje tma jak v tanci

f

Marně petúnie natahují krky:
je nedomilováno Má láska se s tvojí
láskou potmě bojí
milovat

4
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EROČ "PROČ?" ?
/k filmu K. Smyczka a R. Johna/
Film Proč? vychází se skutečné události z roku 1985.
Příběh je rámován soudním přelíčením přibližně s třinácti fanoušky pražského fotbalového klubu Sparty zvanými
vlajkonoši, kteří při cestě na zápas do Banské Bystrice
zdemolovali vagón rychlíkového vlaku. V krátkých vstupech je přibližován všednodenní život několika hlavních
aktérů /přibližně ve věku 15 až 22 let/, vesměs z neúplných rodin, z tzv. neutěšených rodinných poměrů. V náznacích jsou vylíčení jako hospodští povaleči vyhýbající
se práci, vlstní zodpovědnosti, rodině i rodičům, kteří
nestačí na jejich výchovu. To vše je ukázáno bez analýzy, spíš vnějškově, místy až příliš plakativně. Líčení
demolice, obtěžování cestujících i perzonálu jsou přerušovány scénami postupného vyšetřování a kvaziautentickými rozhovory s chodci na ulici o této problematice.
Jestliže samo líčení nepřínáší nic umělecky objevného, podnětného a hodnotného, neboí jde o pouhé holé,
realistické zachycení destrukce, opíjení se, brutálního
souložení a následných depresí a nevolností, očekává divákalespon rozřešení v dokumentární, respektive komentátorské rovině. Ale promluvy "náhodných" občanů nesdělují
naprosto nic podstatného, jde o nejednotné, povrchní
hlasy takzvaně veřejného mínění od sympatizujícího, a&uvného pochopení až po zavržení a záší. Jisté "odborné vysvětlení" podává až v závěru psycholog v tom smyslu, že
dříve člověk vyráběl třeba boty a každá jeho byla podpis,
čímž se prezentoval ve společnosti, kdežto dnes, kdy
každý je pouhou součástkou v sérii pracovních úkoni,
těžko nabude mladý člověk pocitu jedinečnosti; když nemůže tvořit, může už jen bořit, něco rozmlátit, někoho
zranit; poslední možnost, jak vzbudit pozornost - toto
jsem já: !, a za dvojtečkou náslšduje obrázek zdemolovaná!) vagónu. Promítání končí.
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Pokud budeme film Proč? přijímat jako publicistiku,
nijak nás nepřekvapí, že sdělení filmu končí na začátku
u jeho názvu. Už samo kladení otázek je v naší oficiální
pii>licistice považováno za odvahu, drzost či bezmála provokaci, a je tedy acela symptomatické, že ani Proč? na
nic neodpovídá. Pouze konstatuje: je to tak.
Autoři filmu se však tváří, jako by šlo o umělecké
dílo - v oblasti umění však nemají co říci. Nafilmovat se
dnes dá všechno, a samo zachycení brutality ještě není
umíní. Aby nás dílo povzneslo, respektive k něčemu pohlo,
muselo by být but tak otřesné, že bychom si řekli To je
hrůza, s tím musím i já něco dělatl, nebo ukázat příčiny,
podstatné příčiny, tj. analyzovat skutečnost, třeba i
formou dokumentu /jak to dobře udělali autoři knihy My,
děti ze stanice ZOO/, aby bylo naznačeno, ba ukázáno
východisko, nebo, v případě beznadějně bezvýchodného vyznění, aby si divák opět řekl To je hrůza, s tím musím i
já něco dělat lI
Jestliže je ve filmu ukázána marná, nedostatečná či
dokonce nulová snaha bezpečnostních oránů včas, předem
zabránit nejhoršímu, jakož i formální či bezmocné stanovisko sportovních funkcionářů k vlajkonošům, svědčí to
jen o neujasněném postoji společnosti k rozmáhajícím se
formám "negativně tráveného volného času", & rostoucí
brutalitě v chování určitých skupin obyvatelstva Na formálnost a povrchnost poukazuje i Marie v rozhovorů s matkou:
Vždycky vás rozčílí nějaký slovo, ale o čem mluvím vás
nezajímá?
Je známo, že v partě hledají mladí lidé citové zázemí, které jim chybí doma. Tezovitě je ve filmu naznačen rozpad citových vzeb rodič - dospívající člověk;
osamocené stárnoucí matky si chtějí ještě užít, otcové
jsou slaboši nebo kriminálníci, - přesto však emocionální pospolitost ve filmové partě neexistuje: při destrukci
řádí v podstatě každý sám za sebe. Fenomén sám je při
svém kolektivním projevu individualistický.
Při konfrontacích s výchovnými institucemi padá
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Ani liberální, ani absolutistický systém výchovy však
situaci nespraví, Dokud společnost nepostaví své základy na demokratických morálních zásadách ve všech
složkách života, kdy život jedince bude upřímně zajímat společnost, stejně jako se on bude zajímat o věci
obecné, bude tato cesta k lepšímu světu vedena mnoha
slepými zákrutami« Je jasné, že tento reflexivní
přístup k emancipaci lidského jedince je a bude výsled»
kem dlouhodobého uvědomování. Nicméně k němu musíme
směřovat neustále, a jedním ze způsobů. přiblížení
se tomuto lidsky chápavému postoji ke společnosti je
umělecké zobrazení. A chtějí-li umělecká díla dostát
svému poslání /a funkci/, nemohou vznikat a existovat
bez patřičných morálních zásad.

únor 1988 /jjj/
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V e středu zájmu stojí mladí lidé ve věku kolem pětadvaceti let. Chceme znát ¡odpovědi na několik otázek:

i

Znamená druhá polovina let 80. nástup nové generace®
Čím se tato generace prezentuje, jak se projevuje
, co ae pro ni typické /v umění, morálce, politice,
životním stylu atd./?
cím se liší od předchozích generací a v Sem se
s nimi shoduje, jaký vůči nim zaujímá postoj?
Jestliže se vskutku konstituuje, co by pro ni mělo
být nejdůležitější, a vzhledem k tomu, že jednou zestárne - co by tato generace měla udělat, aby se na
ávětě "lépe dýchalo"?

Jaroslav HAIDLER; 1958, herec a režisér;

š

*
'
Zdar Ohniště,
tak ti to tedv šlu, Mimochodem
bejt to bez tvého rukou doplněného křandku, týkajícího se poznámky o formě i rozsahu, asi bych s tím naložil jako s každou "čínskou hrou" či "tibetskou modlitbou štěstí" bez obavy, že jistá P.T.Morisson z,e státu
Alabama neodepsal a do devíti dnů po obdržení dopisu
přišel o všechny své úspory ....„ atd. atd*
Nerad mentoruju a nerad se tvářím jako odborník
doby, situace &i stavu, navíc víš dobře, že si to všechno ještě cedívám přes Šéfa«,
Přesto jsem se pokusil. Bude-li ti to k něčemu,
budiž ti to ták.

Achabisko
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Anketa

?

Když nám bylo šest, chlubívali jsme se, čí táta
je silnější a lepší» V osmi a potom znovu ve čtvrnácti,
kdo má většího š u l i n k a o /Všem sexuálně zdatnějším
štvancům se tímto pochopitelně poníženě omlouvám!/, v
desíti, že bude válka, heč, a že se po prázdninách
kvůli tomu snad ani nepůjde do školy© Tehdy se taky
něčí tatínkové stali silnějšími, něčí snad lepšími - ale to není jádro pudla, já vím! - •
A šlo to d á l o Kdo už políbil"Radunu Markovou - to
před - a o pár let později - to po těch štrnácti - kdo
ji už přeříz«» o o.
Chlubení nám pochopitelně zůstalo, ale naši starouškové se námi moc chlubit nechtějí * Anebo nemohou ? TeS
se totiž chlubíme tím, kdo líp nepracuje, A jim to
jaksi nejde pod nos« Staří umírávali na vejměncích
zpravidla ještě při práci, my umíráme touhou* Respektive touhami, to podle toho, po čem jeden každý z nás
toužío Ale dokud se nezatouží po sedačce, kobercích, lednici, hifi-věži a snad i autu /však ony ty půjčky - co
si budem!/, býváme zpravidla lepiči plakátů, brigádníky,
podivně študujícími, uklizečkami a půlúvazkáři* Pracovat?
Proč?
Jenomže, když si to člověk probere, tak fakt, proč?
Já jsem komedianto
Jakoby nám něco, nebo někdo? /třes se v základech
naše generační staršovstvo!!!/ vzalo už Biblí doporučované přikázání o šesti dnech práceo
Ale čím víc volna, tím víc času na to mít názory*
Názory. Hfee názor0 Letmý flirt s Orientem nás pak naučil
trochá víc kastovat* Hrajeme divadlo a muziku, což nás
"oslovuje", ale nevypodívá® A už to nikomu ani nechybí.
Podstatnou změnou gymnasiálního školství /a školství
spolu se zdravotnictvím a péčí o starobu je čímci, co
dělá společnost - mám na mysli societas ! - společností ooo, takže .„o že by? ... sle to sem taky nepatří/
drobátko tápeme v latině a dost vehementně si pletem
výrazy "non spes" s "nihil"
t
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Ti, co krájeli Radunu Markovou tehdy, kdy jsme si
teprv vzájemně počítali chlupy, řešívali dilemma, co
mají nosit na klopě? Jestli Vondráčkovou nebo LOVE. My
to chvála Pánu víme, takže řešíme dilemma jediné. Ano
či ne. Vždyí jde v podstatě o jeden blbej podpis. Můj
kámoš to včas udělal a je z něj akademickej malíř!
Bakt. Ono jde dost zhurta o podpis* Jenomže to nemusí bejt ani ten malířův, ani požár Říšského sněmu ani
Smyczkovo kupé «... Já jenom, že podpis pod JÁ JSEM
potěší víc, než pod JÍ BYCH CHTÉLo
Mimochodem, já bych chtěl sehnat nějaké slušně
vypadající tonetové křesílko. Dík.

Karel KŘEPELKA j 1946, básník:
Obávám se, že je to všechno uměle vymyšlený problém,
při jehož "řešení" ta mladší část populace z morální kocoviny střízliví tím způsobem, že větší díl viny háže na
tu starší část.
Na to, aby se dalo mluvit o pokoleních po sobě jdoucích, musí být především zachovávána jejich kontinuita.
A ta je plodem nedělitelné úcty k člověku, k člověku živému, mrtvému i nezrozenému /Jak to s tou úctou vypadá,
víme všichni.A konec konců g e n e r a r e
je ploditi,
a představa dvou po sobě jdoucích
generací, z
nichž jedna je autorkou tzv0 potratového zákona, a druhá si
vymyslí jeho cynickou novelu, je přinejmenším absurdní./
Proto se domnívám, že nelze mluvit o generacích, ani
o generačních svárech, ale o pokoleních, tvořených lidmi,
kteří bez rozdílu věku jsou pouze tonoucími na jedné lodi,
trosečníky hledajícími záchranu na jednom ostrově, kde
zoufale a bezohledně bojují o přežití.
Přirozená kontinuita pokolení může být obnovena jen
návratem úcty k člověku, a ta zase návratem k duchovním

•

r
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základům života.
To očekávám ne od "generací", ale od lidí v tomto
čase, který je časem posledních desítiletí posledního
století druhého tisíciletí křesťanství.

Milan UHDEj 1936, spisovatel:
Myslím, že vaše otázky nedošly na správnou adresu.
Mé generacM cítění bylo vždycky velmi slabé* Pohyboval
jsem se mezi staršími umělci, uctíval je a zdálo se mi,
že si s mnohými z nich lépe rozumím než se svými vrstevníky. Vzpomínám si, že se mi kvůli tomu jednou posmíval
Josef Kainar, můj první oficiální básnický patron« Jeho
generace prý byla normální. Stála v neskrývané opozici
vůči generaci Nezvalové, zatímco já a mí stejně staří
přátelé se před svými kainarovskými předchůdci pořád jen
klaníme. Co jsme to zač?
Jistě bych mu dnes mohl odpovědět stejně jízlivě:_
Ve věku, kdy se můj drahý básník naučil klanět před daleko problematičtějšími modlami, než byl Nezval a jeho
druzi, já jsem se takhle klanět navždy odnaučil. Anebo
přesněji: Odnaučili mě»
Jenomže v tom základním měl pravdu<> Pochybný požadavek společenské jednoty, ve skutečnosti plán jepího ochromení se aplikoval i na generační pocity. Když mě bylo
dvacet, generační hlediska se neuznávala a jejich prosazení se kladly všemožné překážky0 Ojedinělý generační
měsíčník Květen skončil velmi brzy - byl zakázán. Je
ostatně charakteristické, že jej redigovali etablovaní třicátníci až pětatřicátníci, a přesto jim do čela přidělili
spisovatele, kterému táhla padesátka. Místo května pák
vznikl. Plamen, kam se měly vejít a vešly všechny generace;
ani pozdější generační časopisy šedesátých let - Tvář a
Sešity - neušly zákazůqi^
Je to nenormální a nezdravé, když se mladí umělci nemohou a nesmějí projevit organizovaně po svém a tvoří hez

L
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příležitosti tříbit své prožitky světa i umění ve vlastní
režii»
Nemohou a nesmějí ani v osmdesátých letech, aspoň ne
před tváří veřejnosti» A tak odpovídám, že o generaci
osmdesátých let vím jen málo; jak se obléká, jakou hudbu
k tanci má ráda a jaké folkové zpěváky vyznává, jak vypadají její amatérská divadla a jaké má elementární politické
touhy» Nemám však potuchy, jaké píše básně a povídky, jak
komponuje a maluje, jak se kriticky vztahuje k uměleckému
a politickému dílu svých otců a dědů» To všechno by se mělo
vyjádřit konkrétními pracemi» Věřím, že někde jsou, ale zatím je neznám»
Jen mě trochu zneklidňuje, že samizdatové pokusy o
generační časopis - aspoň v Brně - jsou nečetné a skromné®
Že by předpokládaná generace osmdesátých let chtěla žít na
hromádce s ostatními? Bylo by to smutné, ale společnost je
nemocná tak hluboce, že by mě to nepřekvapilo»

Egon BONDYj 1930, filozof:
1/ Od počátku 80. let jsem začal zjišťovat, že se objevuje stále větší počet stále kvalitnějších mladých básníků,
malířů a hudebníků /skladatelů i interpretů vážné hudby/ a
byl jsem první vůbec, kdo razil pojem "generace osmdesátníků"» Je to nepochybně tzv»"silná generace" - počtem i
i

kvalitou, jsou to dnes /r»1987/ lidé mezi 23 - 33 lety a
zaplaťpánbůh zřetelně si už uvědomují svoji generační sounáležitost, i když často ještě ne sounáležitost "interdisciplinární" /malíři mají málo povědomí o hudebnících a naopak
atd»/, což je ovšem velmi na závadu a v tomto směfcu by se
ti mladí měli chytit za nosadohnat to» Zprostředkovací úlohu jaké obvykle musejí vzít na sebe básníci»
2/ Čím se prezentuje? Nechodím už a; nimi do hospody a
tak zdůrazním jen dva rysy, které bijí do očí» Prakticky
úplná desinteresovanost a desangažovanost politická ve srovnání s posledním "velkou generací", která nastupovala na
přelomu čtyřicátých a padesátých let» Přitom anti-postoj je

138

u všech mladých lidí přímo ostentativní, ale apriorní nedůvěra k jakýmkoli idejím je skoro absolutaní»Důsledek
vynikající ideově-výchovné práce KSČ a SSM a spol»
3/ Neodvažuji se soudit«,.
4/ ©tázka zabránění globálníteálcese musí konečně
jednou začít brát vážně a z toho musí vyplynout i daleko
aktivnější jednání těch, co přijdou po nás starých, kteří
jsme se dali umlčeto
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Karel KŘEPELKA
narozen 1946, žije v Brně, je autorem
řady sbírek, které publikuje samizdatově;
NÍVRAT ZTRACENÉHO SYNA
Narůstání prázdnoty
Do prasečáku
vezou pomeje
z blázince v okresním městě
a nebýt hrůzy cizoty
až koňsky přátelské
pofrkávání traktoru
bylo by přerušováno
sotva hladovým rykem prasat ••..
Jen jedno, v ústraní,
a tedy na ráně,
hraje si s hliníkovou lžicí
pokřivenou
jak křivka ramen
melancholika na oddělení,
kde jsou zakázány nože,
byí i příborové
Ticho dorůstá
do cinkání Jobova střepu
a ten, kdo se navrací,pí,
že po hmatu není po slepu
a váhavě není
bez předtuch .*»
Vstříc jak prázdnota
zeje mu Bůh . •

ÚTĚK Z JASNÉ POLJANÍ
Jektenie Jasné Poljany
drmolené ve vlaku
drkotajícím

od pražce k pražci vyprahlosti
Třináctý apoštol
dávno již neví
jaký svátek světí pravoslaví
bez svého Exkomunikovaného
Herečka královskou branou
vchází do promrzlého kupé
třetí třídy
a u oltáře
čte mu čtení o ženě příliš statečné ».o.
V Astapově pod okny nádražíčka
za všechny děvky, běhny, flundry a souložnice,
co jich jenom znalo Písmo svaté,
hrpběnka
šlape chodník ..•.

LA MASCHA
Stavení
narychlo a nakvap
ukutými hřebýky
paběrkujících vrabců
přibito na kříž země
škleb okna
na tváři domu
je pokynutím pro přicházeni,
ale těžko pro příchod
Přichází, Nese zajíce
a jeho Chvála Kristu
bylo by rouháním,
kdyby nebylo prosbou . •••
Smrtkou, tou moudrou mrchou
navěky vypovězený
k návratu
Srdce sevřeno rukou,

která jak hrst,
rozpakuje se, zda zrní hodit
či nehodit ..<>•
Nebo? něžnou
ani nesejí
a jejich jest ,

LACRIMAE RERUM
Lárům Penátům
Skřit klím Skřetům
Plivníkům
Odlévá mléka
B ranního dojení
a běloba jakoby umenšovala
čím v žízni
žízní čern ...
Noc již ná ústupu
a tma teprve zaokrouhluje stmívání,
které přetrvává
jak prosvítání mušinců
na čerstvě bílené zdi ....
Na ojíněných dveřích
zvířecí dech sráží se v kapky
a dřevo tuší
čím pláči věci.
Na zápKŽÍ
bláznivá vdova Dulcineá
s tváří dotvářenou mrazem
uklání se kočce ••••

SANCHO
Hadry Kosti Kůže
Krom té duše

Nesmrtelné
Vytrhávané
Z těla smrti
Pán ostrova
hledajícího svoji pevninu
Díží a kopistem
selského rozumu
vezdejší skutečnost
má zde v místodežení
Jede na oslím hřebci,
který obskočit měl by
oslici Baalamovu
Příliš užitečný služebník
služebníka neužitečného o o
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Jakub Jakobeus jr»
ZNÍM MUŽE U VODY
Znám muže u vody» Eím větší voda: osamělejší muž0 A
jako ostřílený chlap má družku: locí a flintu»
Za noci s udusanou tmou vyplul na hladinu: snad střelit ptáka nebo rybu nad vodou» Naslouchal tiše a napjatě
uprostřed vodní pláně s očima zabodnutýma v obloze» V zakloněných tvářích se mu zrcadlila hvězdná města» Tu uslyšel
nad sebou očekávané štěbetání a snad i šustot křídel a
zahlédl rozrušené hejno» Vystřelil» Jako když pánu bohu do
oken» A ještě jednou. Sesypalo se mu na hlavu pár střípků,
A potom kousek od lodi cosi ohnivě žuchlo do vody» Ti bude úlovek! No páni to je kus! Rychle pádloval ke stříkající
oběti. Jak třeštil očiska, když z vody uslyšel volání o
pomoc» Ani žasnout nestačil, když se lociky chytly dlouhé
ruce a přes okraj se vyhoupla ukřičená ženská tvář. Tos
byl ty, hlupáku? Ererazils mi koště! Ještě že tak blbě
míříš» Nechápal nic, ale pomohl jí dovnitř» Z promočených
hadrů tekla špína a ve basech měla zplihlé pentličky» Za
uchem květ beladony jako čarodějnice» Ale já jsem čarodějnice» Tecl ještě vylov to koště, moulo! Nevěřil» Někdo
měl zas na hradě karneval a slečinka neodhadla své síly
přeplavat přehradu» Nabídl jí usušení ve svém domku»
Ještě to koště, křikla a znovu skočila do vody. A pak
rozmlouvajíce pádlovali a pádlujíce rozmlouvali» Zapomněl na ptáky a shovívavě se usmíval nadávkám a nářkům
mladičké» 5e s postřeleným koštětem nemůže létat ani tančit, že nestihne hlavní rej, že je to první slet na začátku sezony, a že to není legrace, když delegát chybí
na sjezdu čarodějnic. Smál se ještě, když naléval do čaje
rum. Bavil se a řehtal dlouho do noci a usnul oblečen,
když láhev byla prázdná»
Mlha už dávno stoupla, když se probudil. Chtěl zamést, ale nemohl nalézt smeták: rozrazil okno» Klíč byl
zastrčen zvenčí. Seběhl k přístavišti: pod předním sedadlem lociky našel rozštípnuté koště s malým bicyklovým
sedátkem na rukojeti»
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Gisela MORGENSTERNOVÁ
INSIDER : ZU DEUTSCH: DRINSITZER
Gisela Morgensternová,ročník
1949,pracuje jako archivárka
v Berlíně. Text vyšel v literárním časopise temperamente 1981, 5.1. Otištěním
dvoj překladů, jímž navazujeme na někdejší časopiseckou tradici, chceme ukázat
tvůrčí možnosti současného
českého překladatelství.

INSIDER

ČESKY: TI CO SEDÍ VEVNIT&

po vykonané denní práci, kdy si sami slapem po nohách a
byt se nám jeví příliš těsný, rozhodnem se udělat si výlet do naší blízké zotavovny.
bydlíme skoro všichni v prenzlavských horách, na náš
let se převlíkáme, někteří až k nepoznatelnosti. staré
džíny, flekaté, ležérně zaplátané, někdy dokonce pošité
růžovou krajkou nebo fialovýma srdíčkama na kolenou a na
zadku, roztřepené nohavice a kožený pásek, mírové zboží
neboli armádní zásoby, a navrch pokud možno čerstvé košile odněkud z kontejneru nebo dědovu plstěnou noční košili pokecanou barvou, po znovuobjevení proletáře se taky
leckdo zjeví v lacláčích s kšandama, které mu příležitostně nadlehčí tíži jeho osudu, dovoleno je všechno,co
hned padne do oka. klobouky se tu nosí zřídka, o to víc
tvář. s rozrytýma vlasama a pár drobnéjma v kapse vstoupí
člověk do místnosti a naladí se bubláním v potůčku hlasů
a nálad, halasně až krásně»
vlastně stojí nade dveřmi
nás nevzrušuje, vyhlížíme
ně překřičíme oba výčepy,
profesionálové přicházejí

u vchodu: kuželkárna, ovšem to
a sami jsme vyhlíženi.majestátpřicházíme vždy po 21. hodině,
ještě pozděj. najdem vždycky ně-
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kolik volných židlí,které přišoupnem k plně obsazeným,
stolům, my můžem, zdravíme a pozdravujem se navzájem a
voláme na číšnici, jestliže má špatnou náladu, trvá to
trochu dýl, než protýká pivo hrdlem, vzduch je vždy těžký
a dusivý, ale my se neudusíme, my vydržíme, ten vzduch
je dobrý proti rýmě, takže se tady vyléčila nejedna
chřipka.
dáváme řeč, diskutujem, někdy někdo poslouchá, mezitím
objednáváme další pivo. polykáme rychle, neboí jinak bychom
veškerý světabol nestihli utopit,
už Siegmund Freud řekl ..»
. ..á, to je moje pivo .
... já nosím už dvaiDky bikiny své milenky ...
... typicky freudovské přeřeknutí svědčí o tom ...
y*. zbytečné závěry, aby se neřeklo <>.. čtyři piva! ...
... teda nálada dneska . nepříjemně ...
Elli, sedni si. máš tlustý sklo ...
copak dělá Fred pod stolem? ...
... řešit problémy životního prostředí tímhle způsobem je .
... frustrující, protože veškerá masa jakožto taková .
... vzrůstající nespokojenost ...
... Trockij dokázal
... furt ještě moc zima na stanování c..
... během revoluce ve 48. bylo už přeci ...
... zastavení palby v angole, výzva ...
... musí se vidět příčinný souvislosti ...
..o vědění odborů nemá vždycky pravdu,protože ...
výdaje za hotely, útraty, konečné vyúčtování0jsem unavená
cestováním ...
Majakovskíj se přece zastřelil, protože ...
... Lothare, tak pojS sem. máme problém ...
... zásobování pitnou vodou ve světě ...
Bito, nevj^kláde^ takový voloviny ...
... životní náklady permanentně stoupají ...
... kdo pracuje u pásu, ty nebo já? ...
... idiot ...
ruskej čaj s rumem a cukr je pořád ...
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... Heine, Brecht, Hegel, všechno lidi,který ..
... armáda ...
... už zas nejsou nový brambory ...
... spotřební teror ...
... sledovat
... bučí - anebo ...
• • «

... posedlý ...
eeeeeeeejjjjjjj!
... opuštěnost, národní choroba ...
aaaaaaaaa
porucha vysílání
jenom nikdy
néééééééééé
je přece
škoda ...
... děsný ...
áááááááále
no jasně
jen
ale jo
ach
faie
fffffffff
hrrrrrrr hrozná
pitomost
pppppppppp

jo
pamětihodná
pak
drsný
ach

oj
ten
sle jo
proto
š š š sssssssss pst mmmmmmmram ne
tak
/přeložil Překladatel/
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JAK I&EKLÄDIm ?
V zásadě lze dnes do češtiny přeložit všechno. Jde
jen o to jak. U uměleckého díla nejde přirozeně pouze o
jeho obsah, nýbrž součástí sdělení je ii umělecký styl.
Poznat a vystihnout styl autora lze však většinou až na
větší ploše díla - jedna báseň zpravidla nestačí. Teprve
po přečtení více textů objevím například pravidla nahodilosti slovních hříček, upřednostněné rýmy, rytmy a útvary, klíčová slova, motivy, barvy a nálady. Ovšem ne vždy
mohu uplatnit formální rys bez porušení významu, nevždy
lze při zachování významu zachovat i formální podobnosti
a dobrá znalosti autorova díla mi umožní vyrovnat se i
s tímto problémeme: co nemohu použít při překladu tady,
použiju jinde, kdy se to nabízí v novém jazyce. A jsme
vyrovnáni.
U G. Morgensternové navíc přistupuje nutnos adekvátního přijetí díla čtenářem, tedy jeji "insider" musí
být v češtině vnímáni tak, jako by v ní vznikli. Zároveň má být jasné, že tu nevznikli, že jde o překlad.
Tady se nabízí například nepřeložit název, užívat výrazy
obecné češtiny německého původu. Text dále mísí jazyk
literárních děl s reálným, ovšem kultivovaným vyjadřováním hovorovým. Zvolil jsem ptoto pro překlad hovorový
styl /který připouští užívání nespisovných, obecně čest

kých výrazů na bázi spisovného jazyka/. Náhodná zvukomalba ustupuje dodržení významu /"flickig, fleckig, flippig = flekaté, ležérně zaplátané"/, doslovný larýznam
ustupuje zvukomalbě /"grrr gro3e dummheit ddd doch denkwttrig = "hrrr hrozná pitomost pppp jo pamětihodná"/ nebo
se jí podřídí /"vyhlížíme a sami jsme vyhlíženi/. Origi.
nální syntaktické struktury jsou adekvátním způsobem
užity na jiných místech textu za využití patřičných lexikálních prvků/"dáváme řeč", "máš tlustý sklo" aj./ Že
však ani to není konečná podoba, přiznávám nepokrytě.
Přeložit lze všechno. Jen ne definitivně.
Překladatel.
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ŠTAMGASTI - ^SMEČKY USEDLÍCI
jakmile na sebe po dobře vykonané práci začneme vzájemně narážet a vlastní byt nám při-padá scvrklý, přijde
ten nápad: navštívíme naše nám v našem sídlišti vyčleněné
- řekněme středisko»
aby bylo jasno bydlíme na prenzlauer bergu. na výlet
je potřeba se převlíct! leckdo až k nepoznání, odfláknuté,
flekaté a flikované džíny, záplaty na kolenou, záplaty na
přdeli. růžová a lila. srdíčka a šípy. nevkus* kožené
opasky, atomznaky, trochu armádních atributů, navrch vybydlenou košili odkudsi z kontejneru nebo barvou vyzývavě pocákané spodky z dědečkovy pozůstalosti, po odeznění
renesance proletkultu lze sáhnout i k vytahaným, co možná
hodně olezlým kalhotám, snad proto že tak pomáhají nést
obvyklá třemena* povoleno vše, hlavně, aby to bylo nápadné,
klobouky? to se nenosí, spíš výraz, s umaštěným hárem a
pár šestáky v kapse šup do podniku souhlasit s hlasy a
halasy*
nad vchodem nápis: kuželna, ale to nás nezmate* tváříme se a z tváří ostatních je to znát. majestátně procházíme oběma lokály, pozor, teprve po deváté večer, a profíci chodí ještě pozdějc! pak stačí sešoupnout pár volných
židlí, ačkoli jsou stoly zoufale obležené, my to povolený
máme. pozdravy a nálada kelnerky. když má blbouj trvá to
dýl, než pivo proteče krkem, vzduch je tu těžký až k zalknutí. nevadí v t o m h l e
se netopíme, kdosi prohlásil,že
tenhle luft vyléčí rýma a tak se tu kurýruje kdejaká chřipkao
kecy,diskuse, občas ti někdo naslouchá a taky je potřeba přiobjednatpivo. pijem dost zhurta, jak jinak zapíjet světabol, to říkal už Freud*.. vole, to je mojepivo
... já to klidně přiznám, už dva roky nosím kalhotky mojí
bejvalý kočky ..„ typický freudista poukazuje na to ...
trapné nic neříkající paušalizování ... ještě čtyři piva
a ... názor dneska? blbost ... Eli,prosíme tě, nezacláněj
... hele Freud, co dělá blbec pod stolem .«.
..o takhle řešit otázky životního prostřědí mě .<>.
... frustruje, protože masu jako takovou ...
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... označil už Trocký ...
... je pořád ještě zima na stanování...
... zatímco během revoluce v osumačtyřicátým zavládlo
už ...
... zklidnění bojových akcí v Angole, což je ...
... z globálního hlediska výzvou ...
... a odbory nemusí mít vždycky pravdu, protože ...
... hotelové ubytování, náklady a celkové
vyúčtování, - cestování - mě prostě unavuje ...
... Majakovský se přece zastřelil, protože ..<>
... hele, Lothar, pocem člověče, právě tidy řešíme ...
... světové zásobování pitnou vodou ...
... to jsou děsný krávoviny, Rito ...
... životní náklady permanentně wůstají ...
... hele, kdo dělá u lopaty, já nebo ty ...
c . vole ... černý čaj s rumem a cukrem je totiž ...
... Heine, Brecht, Hegel - to jsou všecko lidi ...
... armáda ...
a zase nejsou brambory .
... konzumní teror ...
... pronásledování
... buS anebo ...
... to je ovšem posedlost ...
eeeeeeehhhhhhh
... osamocení ...
všeobecná nemoc ...
aaaaaaa...
obrazotvorectví ...
. . o víc nic ...
nikdyyyyyyy...
ale to je přece <>..
... škoda ...
dost hnusné ...
áááááááááááále
jasnačka
jenom
avšak
jo
přesně
ŕŕŕŕŕŕŕffŕf
ffffŕffwwwvvvvvv
velká
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NENÍ POZDĚ BYGHA HONIT !
Roztomilý můj deníčku! Dnes vskutku překrásný- jest
den» Netoliko, že všechna děvčata z naší septimy byla po
svátcích novoročních velmi usměvavá, pan řídící také pěkně nás přivítal, milený mé sestry přinesl mi odpoledne
zářivý květinový šátek do nedalekých jarních dnů co dar,
ale též Bycha jsem čítala. Cože to jest? Několikero junáků najisto i pohledných jiko odvážných potažmo rozhodlo se
po příkladu jiných narušiti c.k. monopol na vydávání časopisů. Dle mého úsudku správně uvažujíce myslí, že není
duším naši potřebí stravy s chutí jedinou a jen tobě svěřuji, roztomilý deníčku, že cturt značně zatuchlá činí
plody státních poloduchů nejedlými. A tak při pohledu na
stránky tištěné primitivní technikou z doby našich dědů.
a při pomyšlení na tajnou policii státní došla jsem k
myšlence, že moudrá jsou naše přísloví česká! Pozdě bycha
honiti, praví jedno z nich!
Dost! Roztomilý její deníčku, dost! Náš čtenář mohl
by být uveden v omyl! Bycha honit, zahloubaná duši čtenářova, není pozdě! Bych ještě na skladě je. A kromě toho
ještě další Bychové přibydou! Nenechte se ošálit ani dalšími výpady čtenářčina deničku, prosím. Milan Ohnisko je
na svobodě, jak se sluší a patří a nic zvláštního mu nehrozí. Protože on si ani hrozit nenechá!
Deníčku můj milý! Já jsemt plna strachu o ty chlapce,
kteří takto kabát svůj nesou na trh, a to ne na trh ledajaký. Spoléhám však, vrbo mý, že státu bližší košile jest
než kabát! Kdyby ovšem pokusili se někoho z nich uvrhnout
v žalář, jak hořce bych plakala a slzy stírala hedvábným
svým kapesníčkem, který používati mám dovoleno toliko na
nedělní misu. A matce, ach mé mateři milované, bych raději ničeho nepověděla, neb ona jest příliš loajální, Bože
můj, přespříliš loyální. A jak já, příteličku můj papírový, ráda čítám věci neloyální. Oh, v tom bych se s matkou mou jistě byla velmi nepohodla! Však ne nadarmo také
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ukrývám Bycha společně s tebou, deníčku, pod pelestí lože
mezi šaty dávno dosloužilými! Ach, jen doufám, že nikdo vás
tam nenalezne. Z čeho všeho bych já se potom musela vypovídat!
Dost! Snad bys odmítla vypovídat, ne? Každý má právo
shromažďovat, vydávat a přijímat myšlenky a informace všeho
druhu, bez ohledu na hranice a to jakámkolizpůsobem! My fe.
jetonisté to, pravdaže, nemáme vůbec lehké! Odhadovat tu
sprágnou míru, vědět si rady a také je občas dávat, raději
jinotajně, ukryté ve fejetonku na správném místě, aby to
vypadalo, že jsou nedílnou součástí textu, ba že bez nich
by text ani nemohl vypadat celý. To všechno pak dělat s
lehkostí, jakože jen tak si sedneme k psacímu stroji a v
náladě rozmarné usrkáváme čaje, prohlížíme si staré módní
časopisy, v nichž se občas najde názorná reklama na nějaké
to prádélko, obšas odskočíme vyměnit kazetu v magnetofonu
a mimo to všechno, jaksi bokem, sěmtam zadatlujeme do klávesnice a lehce stvoříme myšlenku tak samozřejmou, jako by
tu byla odedávna. Avšak není tomu tak. Utíráme zpocené čelo, dopitou sklenici není čas nalít, lascivní obrázky časopisů kdovíkde bychom doma hledali a nervózní poklepávání
nohou je jedinou hudbou, ojejíž skladebné hodnotě v této
chvíli je dost jasno* Také nic nevíme, my fejetonisté!
Čtenář zajisté měl v ruce první číslo a nyní přece v ruce
má druhé. Já, nebudete mi věřit, jsem ještě neviděl ani
!

první číslo, a to mám v tomto fejetonu za úkol předstírat,
že jsem všechny články četl přinejmenším dvakrát!
Přece si však, deníčku můj rozmilý, myslím,'že to
stojí za to. Těch skrytých myšlenek, a tak hlubokých! Těch
básní, které jsem - nemá se zač červenat, viS můj zápisníčku - nazpaměí se naučila a po cestě do gymnáziá často se je
přeříkávám! A ten feuilletonista, ach Bože! S jakou lehkostí on píše ty své sentence! Jakoby snad na to ani nemusel
myslet, a přitom takovými obraty překvapuje! Těch nápadů,
deníčků můj ukrývaný! Zgláště toho feuilletonistu, deníčku,
právě jeho bych ráda"poznala! Nemusí být ani hezký, jen
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když bude takový, jak si ho z jeho feuilletonu představuji,
vrbo má!
ó, věci dostávají zajímavý vývoj, viS čtenářko! Na to
nemohu říci nic moudrého, septimánka uvedla mne do rozpaků!
Rychle z nich ven! Vrazme se k tématu. Obíráme se tu Bychem
ze všech stran a čtenáři, kterého b/B/ych zaujal, mohu být
velmiužitečnýo Ke mně se, přestože nejsem redakcionář, leccos donese. Například to, že dalšího Bycha můžeš očekávat
za tři měsíce. Ony totiž zatím byly nějaké potíže. Nevím
tomu tak docela konce, ale prý se sháněly jakési prostory«,
To je dnes přece velmi těžké! A tak nakonec, jistě tomu nebudete ani nezkušený čtenář věřit, prý celý Bych vznikal
přímo v bytě jednoho z redaktorů. Ale pokud ti příště Bych
se trochu opozdil, nemějte mu to za zlé, takévé věci opravdu vznikají hodně složitě.
Na celém časopise je totiž, deníčku, vidět, jak těžká s
ním byla práce, jen ten feuilletonista je takový vylehčený!
Kdybych já jen věděle, zpovědníčku můj linkovaný, jak těm
jinochům pomoci! Achl, ale to by matka ani otec nesměli ničeho vytušiti! Snad bych mohla pro ně, ručky mám k práci
dobře vychované, opisovati na stroji psacím. Nebo alespoň
v krámě občas po papíru či barvě se tázati. či bych mohla i
něco jiného? Kresbičky mé by se Garajovým nevyrovnaly, tím
jsem si jista. Avšak což z tebe, sešitku můj ukrytý, vpbrat
nějaké své veršíky? Ach, nesmělo by u nich ovšem být mé
jméno, to bych horké chvíle zajisté sobě připravila! Jaká
škoda, že nemám k poradě nikoho, než tebe, záznamníčku můj
každodenní! Jiné rady sobě nemám.
A co takhle do redakce zajiti, slečno studentko? Adresa
v tiráži uvedena jest!
y

Alespoň zatím pilnou čtenářkou budu a časem jistě sobě
cesty najdu! Takové jest to všechno na světě zbytečně složité! Svobodu bych dala ke všemu spisování, vždy^E co na tom,
pověz, deníčku! On by ten náš stát byl potom možná uražený,
ale copak, deníčku můj roztomilý, nebyl by pro nás vskutku
lepší právě stát uražený?
Náš dědeček je také o něco lepší,
V
O
když je uražený. Aspoň nečadí s tou svou fajfkou u nosu ne chá nás ostatní trochu mluvit, ale ne že všemu, docela vše-
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mu rozumí lépe právě on! Já bych dala ke všemu spisování
volnost, skutečně! Víš, co by potom takových pěkných dnů
jako tento mohllo být, můj němý zpovědníčku? Jak tak nad
tím vším stále více přemýšlím, vrbo má, asi to všechno
jest poněkud jinak. Ta přísloví nebudou úplně moudrá.
Vždy t kdo se bojí, jistě je nejraději právě v lese! A Bycha?
Toho není pozdě hoůiiki ! !

Petr POSPÍCHAL, prosinec 1987
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Jaroslav HAIDLER
SMĚJ SE, PAMCO ..o
V pět hodin ráno, když se válela v posteli, myslel
jsem si, že mi leži u nohou. Zasloužilá matka měst, naše
nekropole se Zlatou rakvičkou na břehu Stříbropěnné.
Ovšem právě jen v těch pět ráno.
Je mile romantická a každé nároží, každé rozcestí,
každá ulička nabízí oku s unylou kyprostí hetér to, co
si zamane. Tedy oku pěšákovu0
Auto skončilo v uličce Kožné» Uličce příliš úzké
na gottwaldovské kupředu a příliš křivolaké na zbabělé
couvnutí. Navíc s přívěsným vozíkem, prosím!
Holubi byli ještě líní vrkat, zobat a plkat, ale
svědomitá Maria Týnská tloukla do osmi. Zamkl jsem auto
a šel jsem pro pomoc.
Jiříci, Honzové i ty bloude Bajajo, proč jste se
trmáceli trním, bažinami, poli vybělených hnátů a snad
i předpeklím! Zkuste si ohnout člověka v Praze.
- Promiň, ale COS* mě vôlá «r
Volám dál.
- Prosím?
Prosím taky.
- A proč jste tam jezdil? To bych taky rád věděl. Snad proto, že "to člověk-kamarád potřebovalo
Káva, černější než moje vyhlídka» Baroko se kroutí
míň nežMpřátelé" a na renesanci už skoro nevěřím.
V jednu po poledni má společnost už vystaráno, sekretářky namalované nehty a důchodci své kilo banánů.
Já opět začínám, věřit na přítomnost Krista-Spasitele
v každé částečce stvoření»
- Spolehni se, to bude maličkost. No neblbni, to je
přeci jasný» Ale ne, vůbec mě to neobtěžuje, vole! Setkání a psměvy» Na dlouhou dobu poslední.
Couváme»
Z místa, z pozic
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Z ideálů?

- Jo tak to jste vy? No to je teda nápad, parkovat
tady v Kožný, To zase někdo chtěl ušetřit na parkoviště,
co? A jak vy lezem z baráku, to nikoho nezajímá, že? /Auto stálo mezi dvěma slepými zdmi,/ Golem byl hliněný, pravda, Ale občane, soustřeSte se radši na krev a
mlíko. A* vám to nemusíme zdražovat!

- Prosím vás, nezlobte se, já jsem .., - Víš co, ty čuráku, příště se ti po tý kraksně
projdu. Projdu, rozumíš? Rozumím, Ten by prošel vším, Skoda, že nemá partyzánský věk, moh* brát i za to!
- Helejtese, my tady máme děti. Děti, rozumíte?
Takovéj hajzl, Nasere se sem a pak se na to vysere, A
ostatní, a^ se třeba po šerou, že jo» Po jel, Ladičku, bude papú a hají
Kreténe! - Ale já jsem ... Kopnutí do kapoty. Na dámský střevíc až příliš razantní» Dětská slina mi po ožmeulaném pale&ku studeně za-r
teklo až kamsi do podpaždí.
- Copak tohle je šofér? Měli by mu vzít řidičák. Víte,
pane, my tady bydlíme. Ježíšikriste, jistěže vím. Když upadla kdysi koňovi
podkova, našel se kovář. Ve Spartě házeli děti z útesu
do moře, Atényse pokoušely filozofovat. Je psáno:"Nevědomost hříchu nečiní", je taky filozofie ego štrejchnutý
Švejkem?
- Von se ještě usmívá! Na tebe, ty kráro!
- Můžete bejt rád, pane, že sme na vás nezavolali
policajty! Jen klid, paní, ušetřila jste si korunu. Někdo zavolal za erárni.
Jedna autem ucpaná ulička. Ulička Kožná.
Sahají nám
o
na svobodu! Koženou. Antická komedie si přivlastnila falos. Kožený!
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Skoro podobne si připadám ...
- Dejte mi, prosím, sklenici vody, mám žízeň. - Víš co, ty čuráku? - Helejtese, my tady máme děti! - Měli by mu vzít řidičák! Fí ... hučí mi v uších. Pí
to jsem to M z l . Fí ...
co na tom, že úplně omylem. Hanbou se propadám, a přeci je
to fajn.
Zkušenost?
Poznání?
Pí ... Praha je krásná.
Fí ... každej jsme fízl.
Starý pán uvázal psa a pomáhá tlačit» Zadýchal se, mlčí a tlačí.
Tlačíme všichni tři. A ceníme zuby. Skoro jako při
úsměvu.
Půl metru. Bože, jak to obtěžuje dav» Už nemůže jít v
mase. Je nutno se rozdělit» Lotři polevici, lotři po pravici ...
SPĚCHÍME! Tlačí
nás čas."Hele ti tři tlačí. A cení zuby»
SPĚCHÁME! Skoro jako při úsměšvu»
Obtěžují.
Spěcháme.
Smějí se!
Dav...
Auto se pohnulo. Směj se paňáco a hurá na představení.
A nezapomeň.. Ve scénáři je psáno: "Bože, to je ještě tolik
dobra mezi lidmi „.."

T
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PÍR KULATÝCH VÝROČÍ
Když se řekne DADA, vybaví se nám třeba představa něčeho nevážného, provokativně černohumorného nebo záměrně
legračního. Málokdo si wšak vzpomene, že na rok 1987 připadá stolet tří významných dadaistů: Hanse ARPA, Marcela
DUCHAMPA, a kurta SCHWITTERSE, tří výtvarníků a básníků.
Jak by také - vždyí°dada u nás bylo napsáno tak málo. Jediný, kdo se zasloužil a stále usiluje o propagaci umění
dada a soustavněse snaží o zaplňování mezer v této oblasti, je Ludvík KUNDERAo Než si jako připomínku tří dadavýročí přečtete /bez jeho vědomí/ jeho překlad Arpovy
básně SV&TADIV, poznamenáme ještě, že v r.1986 oslavili
stovku Hugo Ball a Raoul Hausmann a devadesáti by se dožil Tristan Tzara.
/ dd/

Hans ARP
SVĚTADIV
Slova, hesla, věty, které jsem vybrpl z novin a zvláště z jejich inzerátů, tvořily v roce 1917 podstatu mých
básní. Často jsem volil v novinách slova a věty tak» že
jsem je se zavřenýma očima tužkou zatrhával. Tak vznikla
báseň Světa div. Síkal jsem těmto básním "arpády". Byl to
krásný"dadačas", kdy jsme z nejhlubší hloubi duše nenáviděli a výsměchem stíhali cizelování práce, zmatené pohledy duchovních borců, titány0 Hugo Ball tehdy napsal sérii
oncmatopoetických básní, z nichž jsme obzvláště milovali
Zpěv létavých ryb a mořských koníčků a Sloní karavanu. Kolem
slov a vět vybraných z novin jsem lehce a improvizovaně
ovíjel a splétal nová slova a nové věty. život je záhadný
závan a nemůže z něho vyplývat nic víc nežli záhadný závan. Napsal jsem četné "arpády", které však, jak sesluší,
rychle vyvály, zmizely. Domnívali jsme se, že skrze věci
vidíme postatu života, a proto nás věta z novin dojímala

163

přime¿menším, tak jako věta nějakého knížete básníků.
Mnohem později, v roce 1945» rozvíjel jsem interpolacemi
tuto báseň dál. Aniž jsem se dotkl původního slovosledu,
obezřele jsem do textu vsouval vlastní slova a věty. Následuje tato báseň, napřed originál z roku 1917, poté
rozšíření z roku 1945.
SV2TADIV vyšlete ihned lístek zde je část z prasete z
všach 12 částí poskládaných plošně nalepených vznikne zřetelný boční tvar vystřihovánky úžasně laciné všichni
kupují
4 2 loupežník efektivní bezpečnostní aparát užitečný a
veselý z tvrdého dřeva s třaskavým zařízením
č 2 trpaslíci jsou odvázáni od kůlů otevřou holubníky a
hromničky
dcery z elysia a radia vážou z rýnských vírů kytice
selky nosí ve vlasech vyhořelá vycpaná slunce selkám jen
z jejich volat jen z jejich mžurek jen v jejich milém
malém městě jeruzalémě vysazovat voskové panny dovoleno
jest
č 6 vrchní vystřihovánka zdarma
4 2 několik žen z mé postele na úklid
č 4 údivem vše se diví z herbáře vystupuje námi sestavené crocrodarium barevně color
č 4 systém ohnout vše úhrnem 5 franků
č 2 pila piluje jakékoli dřevo pro truhláře praktické může
se jí vyřezat kolečko a 4 roky prakticky a výhodně
ARP je zde nikdo nezmeškejž předně je to úžasně laciné a
za druhé stát mnoho ačkoli v den řegaty štěpovaný olověný
pták vjel rychlostí tisíci uzlů do výhně to nechí loděnice
nezneklidňuje

SVĚTADIV
vyšlete i)med nejřychlejší posly ke snovým oblakům
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vyšlete létající vlnu soukenný lístek drátěnou holubici
dopisní éter. kdo může v této temné zemi žít bez červánkového snového oblaku, zde ;ie v každém a ve všem část
neproniknutelného temna* z, denního světla zbývá jen nuzný věnec, temnota je medúzovitý pavouk kus němého prasete odporný had mohutná pijavice* můj červánkový jitřní oblak mi vypdal z ruky a rozbil se. všech 12 částí
leželo na zemi úhledně srovnáno do řady* chvějivě jsem
opět vyňal červánkový jitřní oblak z po skládaných mračen, procitám, oblak je p lošně rozložený* jakoby z nalepených částí, zlomeniny jsou úděsné* jak vznikne z
těchto smrtelných ran zdravý tvar* zoufám si* zřetelný
boční tvar tohoto zoufalství se nechce obrátit a ukázat
mi svou přední nebo zadní část. sním ještě pořád* bezmocně sedím před mnoha špatně složenými částmi vy s Iři hovánky jež zobrazuje červánkový snový oblak, oddal
jsem se svému osudu, libo-li červánkový snový oblak*
úžasně laciné* kupte si červánková snová oblaka, kupte
si všichni všechno u snivce* můžete mu zaplatit ptačím
zobem, tak z něho aspoň bude zazobaný muž v temné zemi*
všichni kuDují pouze u snivce*
sen č.2* noc. "loupežník" je bezpečnostní zařízení proti vloupání* sním o básni* sníš o květině, tento vynálezce sní o svém bezpečnostním zařízení* "loupežník" jeví
se vynálezci jiskřivěji nežli ohňostroj srešivěji nežli
vodotrysk, každý nepředpojatý člověk musí připustit že
"loupežník" je efektivní bezpečnostní aparát efektivní
protože se vyskytuje v podobě kučeravého zlatistého klavíru užitečný protože lupiče hravě chnapne a veselý protože majitel se může bavit kratochvilnou podívanou jak
se zlosyn či zlodcera lopotí aby unikli ze spárů bezpečnostního aparátu* nadarmo však neboí aparát je zhotoven z ušlechtilého tvrdého dřeva s kováním a opatřen
třsskav.ým zařízením, bezpečnostní aparát nelítostně zadrží zločince a ze všech sil k tomu třaská.
o

sen č.2. noc. konečně zas jednou vystoupí milí trpaslíci.
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milí trpaslíci .jsou přivázání ke kůlům a to konečně zas
jednou rukou zlého obra. konečně zas jednou vystoupi i
dobrá víla» milí trpaslíci jsou rukou dobré víly ihned
odvázání od kůlů, milí trpaslíci jsou ovšem velice vděčni . aby udělali radost dobré víle otevřou trpasličí holubníky své říše z nichž obvykle vylétávají trpasličí
holubi, jak známo dobré víly milují trpasličí holuby,
avšak hle z trpasličích holubníků se kutálejí hromníky
a hromničky a to ohromné hromničky.
o

dcery s elysia jsou tiché a lehoučké jako pírko.proč
vlastně jejich jméno zas a zas sě Hasitě vykřikuje, nic
nenávidějí dcery z elysia více než toto surové blaženství. tvrzení že radost je krásná božská jiskra czhodně
odmítají, dcery z radia jsou bílé jako papír a od hlavy
k patám popsány nerýmované, číhají na obrýlené čápy kteří
bezstarostně jdou svou cestou, bez zábran se pak vrhají
pod brýle čápi! aby byly čteny, ve svých snech vážou stejně tak dceřy z elysia jako dcery z radia z rýnských virů
kytice.
o

hory sní. božské selky nosí ve vlasech vyhořelé vycpaná
slunce» jejich oči jsou z půrpurového éteru, selkám nemůže žádná pozemská mpc způsobit žal. jejich čisté tvrdosti
hrozí nebezpečí jen z hnízda věčného pohybu, v tom hnízdě
se hýbou pochmurní. ,j,en z jejich odporných volat .jen z
.jejich zahnisaných mžurek jen z jejich slizkých zobáků
může být mezi božské selky vnesena zlova a pochybnost»
hory sní. bílé kříže se ptají zdali je jen v jejich milém
malém městě jeruzalémě dovoleno vysazovat voskové polmy
na zářivě nebeských nohách, zdali to jen v nebeské jiskře
jeruzaléma dovoleno jest.
o

se č.6. 9» noc. sedím na ubohé žebráceké židličce, na krku
mi visí tabulka na níž stojí psáno vrchní vystřihovánka
zdarma.
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sen č.2. 9* noc» chceš abych ti daroval svou jedinečnou
sbírku žen» daruji ti ji» dosáhl jsem dnes osmdesáti let
a raději bych teci sbíral vycházkové hole. jsem znaven flirtem. několik mých žen jsou opravdové drahokamy, neustále
jsem svou sbírku také omlazoval, vlastním krásky ze všech
světadílů, žádný světadíl nebyl příliš vzdálen pro mé^
sběratelské vášně0 nechal jsem si uloupit ženy dokonce z
knížecí postele v jedné z tisíci ajedné noci. poněvadž,
však všecké mé usílí nyní dychtí po vycházkových holích
rozdávám svou sbírku žen. rozdávám ji na úklid jak se říká
ve Švýcarech v kteréžto zemi se neustále uklízí utírá a
zametá.
.
sen č.4. 5.noco údivem otvírají se huby. vše se diví i
tomu co ty huby obklopuje nebo£ z travného duchového herbáře vystuou.ie crocrodarium. již travný duchový herbář
z něhož vystupuje travná duchová říše je zázrak a může se
uskutečnit pouze díky spolupráci malých přívětivých dětí.
děti s e těší důvěře i nejjemnějších travných duchů něžných jako vánek, nyní se poštěstilo našemu zčásti neúnavnému zčásti rosně svěžímů a sl8dce vonícímu ředitelství
vyvolat2jednoho zázraku zázrak další, námi sestavené crocrodarium vystupující z travného duchového herbáře obsahuje nejneobvyklejší štírové duchy o které pečujeme s největší láskou a kteří prospívají k naší nejplnější spokojenosti,
dovolujeme si ještě poukázat na ohon vlečky lalok drápy
řasy ostrny hrby houby koruny pupky vemena hřebeny h&davky etcetera našich štírových duchů kteří se díky naší obětavé péči vyvíjejí s dosud nevídanou intenzitou barevně neboli color jak se tomu říká ve filmových reklamách.
.
sen č.4. 14.noc. žádný sys_tém nemůže zpřístupnit tajuplnou
hloubku barvy, barvou může se život ohnout z hluku do vůně
jako větev ze tmy do světla, barva proměňuje i den v noc
a noc ve tmu. věčně budou se nebeské světy koupat v pramenech baiw. vše hluboké vše sladké splývá úhrnem v tuto ba-
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řevnou kytici která stojí jen 5 franků*
o

sen. č.2* 16. noc o pila piluje kladivo se kladiví kleště
kleští pilník pílí hřeb se břebío tato pila řeže jakkékoli
dřevo pro truhláře a také pro mne bylo by něco takového
velmi praktické» není to veliká radost, může se jí hravě
vyřezat svět<> kolečko hvězdička lísteček vše dlouhé krátké rovné kulaté kalné jasné a veliké oči se 4 rohy a nakonec rakvička,, to vše se jí může vyřezat® v posledně jmenované mohou pak jmenované věci trvale vskutku prakticky a
výhodně dosáhnout světla z onoho světa*
o

ARP .je zde o nikdo xiezmeške.jž shlédnouti arpa* přetížen čili
přeložen ozvěnnými vejci je zepředu ne nepodobný stolici zezadu skalnatému pohoří a z boků španělským stěnám* jeho aerodynamický cylindr se dotýká chodidel stratosféry, zmiňuji
se ještě o jeho(křídlených dmoucích se podlahách podmořských
zvonech éterných stožárech oblačných sloupech* Nezmeškejž
nikdo shlédnouti arpa* předně je to úžasně laciné a za druhé
okusí každý vskutku lehkonohý člověk rád opět rozkoší stát
naroztomilévratké podlzaae* mnoho a častokrát se děly pokusy zařadit ho* dodnes však se dosud nikomu nepodařilo zasáhnout jeho srdce9 dokonce i takzvaný regatový pokus skon*
čil fiaskem ačkoli v den regaty stepovaný oloven:/ pták vjel
rychlostí tisíci uzlů do výhně. to něch% loděnice nezneklidňuje. pokus se nebude opakovat a loděnice mohou nadále nerušeně pokračovat v dumání a snění.
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