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Zet1ě Oheň 

Země se mnou sd.ili 
nenaplněnou láskou 
země se ke mně vztáhne 

požehná mi 

· Když v zimě osaru.im 
mám ještě stará kamna 
otevru dviřka 
z plamenů odzirám 
všechny ty drahé t;vťd-e 
které už jinde nespatřim 
své lúsky 

za neudušené chudobky 

zu nepolámaná stébla 
za nev-.;rp lašené cvrčky 

� 
é .... ..., ., ,. za neocesan� vresne 

ty ji tea spadnou 
do}:ud oheň nezhasne 
pa.Je zase zúztnnu 

do nar; taveného kli.na v zimě a sám 

Voda 

no-..á že jejím znamenim je voda 
ale jejim znamením jsou �ěty 
když jdeme mezi zahradarrii anebo v lu.Jr.ách 

pfcs.ýpá jejich jména jako zrnka 

lilie zlatohlavá rdesno vrbice a kerblík 
• 

jejich znamenL� je také ohen 

pod dotykem rtu zuplane 
stolistě jako rlže 

Vzduch 

Neviditelné komíny chrli dým a sír.i 

na barokni letobrádky 
egyptským pavilónem neprotélci řička 
ze stromů po krůpějich opadává listi 
které snad v..íckrát nenaroste 
mžourají z křovin oči trojnásobné smrti 

Chrlím. svá alova na urozenou par.i 
za ctůze jejim údělným parkem 
protkán osudovč něhou jejich očí 

z duše po krlpějich střásám úzkost 
snad ve mně vickrát nena.:ťoate 

mžouraji z křovin oči probuzených ski•itků 

Ivan Klima 



Alexandr 1..1.im ent 

Jeden -soehař rakouské moderni šltoly měl krásný nťipad. 

Z ušlechtiJ.ého kamene VJ'tvořil sochu, která má sdilcy ná

zev, nle jejiž pojmenováni závisí na názoru každóho zdi
váku. Co vidite? Balik. Zásilku• Bednu. Zabalenou Vč:"C. Ne
známý předmět v pouzdre. Jakési boha.tstvi naslr-..láda.né do
�"nitř nepřesně charakterizovatelné, ale pevně ohraničené 
krabice. nečeno nejprostěji, a jako vždyclcy tecly zároveň 
nejtajemnějia něco v něčem. 

Na poušti, o jejiž pisek se už po tisícileti válči, 
vidíte ležet objekt BHtJTO • .Blok lro.r:.ene zd(tl.lcy ani nevypa
dá ja·ko kultu.rni zboží. Zdá se, že tu cd věků. ne.pohnutě 
1eži xabz, jak bludný balvan ��..ru:,en�lá truhla ú.-r�uvy, 
� nebes svržený proroclcy meteorit, neoo oltářni stolec, 
l(terý tu zan.echjllly křižácké výr,ravy, anebo vznešený vynf.J.

�ez globálni pošty, jejiž úřední. instituce ne neuvěřitel
ně vypařily až na jediný or;tatek posledniho - a proč ne 

prvního baliku. 

Teprve při bližširu pohled.u, a kdo se odváži i hr.iatem., 
�ozeznáváme tesaný reliéf, pi"e}ů.ádúni obalové hmoty, �alce 
a křižujici se provazy. Provaz tesaný to.ké do jednoho ku

su kamene ciá svoje vlákno, cit tah.u a drženi, zavázané 

uzle. 

Jsmo pořád zvědavi jako děti u ta.jemstvi r..ús krásně 
dráždi. Co je uvnit'ř? Ale TÁRA, ačkoli je tak věrně udě
laná, nedá se strhnout. Zcela rettl.istielcy úetai.l r;ilsobi 

abstraktně, takřka syuibolicq jako pomyslná vazba rovno

běžek a poledniků, kterou sv·ětohěžnik spoutal země-kouli. 

Divák je dojat velkolepým dojmem z díla, kteró je 
poměrně n�alé. Pocihtje úctu pi'-ed tajem.s·t"tim jako kdysi 

dávno monoteistický apoštol, když-stanul v p0honsk�rr. fl.i
mě před chrámem, jen! byl zasvěcen Nezná.mému Bohu. 
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Hmota a duňe se rozbalit nedá. NE'TTO zůstane vždycky 
'uvr..itf stále ještě za pra.hom našich poslednich objevil. O tom, 
1eo je uvnitř, můžeme mit jen předst�vy a jej1eh ličenim se 
• zabývá krásné u.-nětú. Jakýmd: božským oboahem. zalidnila nntl
ko. nebesa a zaplnila temnou prázdnotu smrti? A co je mýtus? 
Do jaké architektury vystavěla církev obřad latinské mše 

,s tajemství.nt božsltého těla v gramu chleba. A co je vira? 
:Jak dokonale přemohla řeě emrt1'lnou pa.mět gl'.'afickýra znakem 
;písma. A co je slovo? A co je tah štětce a hude

l
>ni k&fion a. 

lidová pisr..ička.. 

Fyzi.k řfr.áf že hmota zái"'Í• že záři srdce, í•iká milujici 
,člov�k a nt.>musi b�·t ani nadaným básnikem. Oba ruaji pravdu a 
vždyclcy budou svobodni, protože neusiluji o žádný majetek 
:dělitelný na B - ., •.,.. 1.r. Vracejí se k obsahu, k jednotě, se
vřenosti, :hledají a vytváře.'.li obsah• a proto so ·vrc.ceji 
k ·sobě, což mnohdy znamená do samoty, ale ci.kdy do opuště-
. 

. 

inosti. 

· -y-šlenky pí·iro�'l'lávám radši ke květinácl než lt Eitřelám, 
:ačkoli oboji �á snyal jen bez obalu. Kdo chce být prostý ja
J.'..O květina, nude zrovna ta.k ki„ehký. Pří.rodaeytky do papíru 
;nebali t i když musí zmrznout. 

Obalová technika je jeden z velkých hříchů prll.mYslové 
civilizace. Věnujeme a mu.sime věnovat větši pozornost oba.lu 
než obsahu. Nechtějte ban.álni ilustrováni tohoto faktu a 
vzpomeňte si jen, jaké starosti vám p�sobi láhve, noviey• 
knihy, plech, železo, o.utomobily, letadla, bunkry a zastara-

llé torpédoborce. :tiettová krása a tá.rový ornament se odcizily 
jako nevěrni manželé, jimž slušnost a ohled na tradice ze.-
. 

. 

pranuje v rozvodu. Mám jen bruálni korummová.ni. Zelené lesy 
mizi. v papirnách, spermata ve sltai"andrech a růtro země se 
neobjevuje, nýbrž drancuje jen proto, aby se dnes lehce za

pal1lo, co se zítra s námahou bude vyměšovat. f'cuvěřitelné! 
t.ddsq obsah se L'lá rovnat obea.hu zaživaci trubice a sta.tis-
, ' . 

tika hladu mě chce celkem oprávnňně usvědčovat z rouhó.ni. 

Krutá a spletitá povrchnost naěi doby nemá žádné univer
zální řešeni. Al se každý odvolúvú na svoji vlastni naději a 
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obraci ke svým bohů.ln. Ja si jen vzpomněl na jeden kamenný ba

lilt v poušti. 



Co se stalo v blázinci 

LEDEN 

- 5 

Už je tu zas. Pfijel bilým žigulikem, ani ho nelitoval 
n zespoda ho posolil. J-'řinesl r:-,1 bonboniéru za šedesát řiest 
korun a divá se na u.ne úpěnli1rě. Špičkou jli.zykn si poiá.d 
nervóz.ně př·ejíždi r-ty, je r1aJ.ý,drob.ný e. po:Níd pohybuje ru

co si něco vezme do hlavy u trvá na to� až 
do omrzeni. 

- Ona s vám.a nechce mluvit, řek.ln jsem �u. A já si ty 
bonbÓcy neraúžu vzit, protože stejně nic nepořid.i.te. Najdě-
te si 11.ěco jiaj-110 a tohle pustte z hlavy. 

- Jé. ji př·emluvim. 

Zavrtěla. jsem í:ilavou. 

- Uvidite. 

- Já bych vás tam vzala, zaváhala jsew 1 pťotože t,,i byl 
už pot:řeti. Dneskn by to .:lo, protože tu neni pan pr.L4.1.i'�. 
Dala byeh vám bilý plášt, ale už jste oyl někdy v blázinci? 
l�ebyl? 

- Ona nerrnlž e něltwn _přij i t 1 

- Nemůže a k tomu je slepá. 

Za.žadonil: - Ale já. to od vás nechci za.dar.no. 

- Já za to nic nechci, stejně nepoři�ite. 

- A vezmet,e mne k ni? 

Když to neudělám., přijede zas. Uvaf•ila jsem�iate.a po
řád jsem ho pi-emlouvala. 

- Když já bych to rád zkusil. 

- Ale neomdlíte mi tam? fi:y tu měli lidi z televize, co 
přišli natáčet stropni malby do-nějakýho filmu a režisér 
se mi ,odporoučel už na chodbě. A to je naše nejhorši oddě
leni, co Ježi pani Strouhalová, tam jsme ty televizáky e.ni 
nepustili. 
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Pof-ád nic. V napjaté tváři očetr..áváni a nervózní tu.kání 
prsty do stolu. Kafe už měl vypité. 

- Je tam smrad t ·protože je nestačíme přebalovat. A kle
ce. t4y te�kon 4óatáváme menši příděl práaků 1 tak jsme museli 
zas tia odděleni nastěhovat klece. Předtim jsme je měli scho
vané ive sklepě: 

! 

�el stejně. Dr�el se těsně za mnou hned jak jsme prošli 
prvnimi dvc!'l'1'..J. t co se Za.!!:ykaji na trojhránek. Přecejen měl 
asi stťa.ch. Jú se kdysi taky bála, 1-:dyž nás nech.a.li na nočni 
dvě �enský s cmnntřtgett osmačtyřiceti bl6znivejma chlapa.ma.. 
Ale �ie facek jsem dostala od ženských. Některá, když se roz-
zuři,1 tak 111,;1 větši silu než chlap. 

Otevřela jsem dveI�e od pokoje a na prahu jsme zůetal.i 
oba d,va stát. Paťú Krátká u oy..na začala hned lomit r..1.lta.rr:.a a 
volat o pomoc. Ui je chuděrz.:a celá pr-.ísvitná a pofád ne a ne 
un:řit,. Volá a volá ve dne v noci. AndulY'"°- hned slezla z pos
tele � bosá přicupitalo. ke mně. b"uh-� .h.lubol{$ro :ti.lasem: pudu 
dm1u,: pudu domu. Za deset let jsem od ni neslyšůla nie jiné
ho. 

� Támhle, ulr.Azala jser.1 mu na t.i„eti postel od okna, kde 
tělo 'jen slabě vystupovalo pod pokrývkou. VysušenOT� hlavu 
m.ěla polo�.enou na polštáf•i a oči zavřené. Rty měla pevně 
semknuté• skoro nikdy nemluvila. 

Spatřil vedle dvei·i klec, v niž seděla Anežka s rukama 
rozpaženýma. a drobnýn ptačim obličejíkem, v němž tkvěl stá
le t6zavý výraza kde jsme se tu vzali? 

v; tom o1t&n.ž.l-::u trochu zbledl a udělal krok na.zpútek. 
Chvilku trvalo, než ho lačnost p.řechýlila o;pčt dop.ř·edu. Před 
jeji ponteli, · ještě maličko zakolisal a já ru.u pf•istrčila žid
li. Dival se do obličeje pani :-:�trouhalovó a viděl tenká crJ:-i
pi, j?.,k se mu zachvivaji dechem. To byl také jediný projev 
života, který mohl pozoz·ovat. Pak se představil a jeho jméno 
zaznělo směšně a zbytečně. stai·enina tvář se ani nepohnula. 
Jeji duše jakoby tu nebyla, 1:1ofná byla tam daleko v tom do
mě. Otočil se ke mně a žádal mne, aby ji přivolala. Ale já 
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jsem jen pokrčila. rnmen;y. Vidčlo. jsem, jak so mu z.potilo čelo • 

. Pak se znovu představil a ptal se staré žeey, jestli ho 
slyši. Přikývla. Zučal ji překotně vysvětlovat, že se mu za
libily ruiny_jejiho statku, že si ze.miloval celý ten kraj• 
�e d�m je kr�sný a že by ho rád koupil._ Ze by ho opravil, už 
se na to chystá, a že by ai to ten dtiru zasloužil, jinak spnd
_no docela.. 

Divala jsem ne na jeji tvář. Jak nccybnó ležela, přebyteč
ná kůže se ji sesunula. k ušim_ a liee a čelo se vyhladily. He
vidomé oči měla hluboko zapadlé a pi-es ně pf•etužeru1 p1�0:n.odra
lá vička. t'usela být dřiv P'J-ásná. 

'i'en člověk pořád ':,reberrtil o staveni. I,ičil. pa.ni Gtrouha
lovó v jakél!l je ·teti stav1.1 a co by všechno bylo zapoti·cbi ne
odkladně udělat. 

t.JnéJn to staveni, musela jsem jet se sanitákem pro nějaké 
jeji věci, když ji přivezli. Je to bývalá zcmauaká tvrz opuště
ná, posazenl.t v krásné krajině s t6.h.lf11:1i ko:pei. Zdaleka je vi
dět obyt�ý dům• 1ct1.lnu e. stodolu, zdé.lky by se to mohlo n.r: ::otrn 
líbit, ale zblízka bych to n6chtěla -ani zatlaz„20 • .,;t;:ř.ecby jsou 
zničené, krovy- rozpadlé a stropy proteklé. Pod do�om jsou hlu
boké snad Gotické sklepy a o těch také něco v�. 

Nabizel ji sto tisic, ale jeji tvář se ani nepohnula.. By
la stále silná, nepřemožitelná. J'ó. to věděla. od začátku, ale 
on to nevěděl. Viděl jen jeji fyzickou podobu, jeji ubol:lost, 
jeji vydunost voanc. Ale ona řekla: já to rieprodrun. 

Tr.hl sebo,1. Asi ho p:ř·ekvapil jeji l'lluboký, chra.ple.Vj hlas. 
Kdyby byl znal jeji pi:·iběh, věděl by, že nemá smysl Ji pfemlou
vat. Protože to, co ji drži při životě, je snad urputnost. Je 
v ni hluboko, u dna. jeji bytosti. Proto snad nomůěe unu;it. 

Byla dcerou bohatého sedláka, lcterému _patřil statel-c. 
V osr.ir�ct1 letech oe vá.šnivč zamilovala do čeledina, utekla 
s nim z domu a kdesi na cestách ho ztratila. Pak. �o prý v Pra
ze živila prostituci. Jeji otec ji za nějalcy čas ba našel a 
násilim ji odvezl domů. 
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Když rodiče zemi•eli, žila a hospodařila na statku se 8Tft1 
bratrem. Dř•eli se do úpadu, ona i on. Zdálo se, že se p.i'."ipou-
tala k půdě, že ji dává svou duši i své tělo a že nio jiného 
nepotřebuje už k �ivotu. �e jeji vášni je za.sivat a. sl�lizet. 
Až jedn'ou prišli něja.ci lidé a žádali je, a.hy vstoupili do 
JZD. Ohjevili se pak ještě několikrát, ale oni pi•ed n.uů za-
1c.ykali ivcře. I� jedn�� přijeli, zajali je u odvezli každého 
jin� ... '11 élo domovu důchod.ců. !:iylo J).rý to lil zúr.J.e.dě nčja.kéllo pa
rat;ro.ťu, který ncz1w.li. Z:a.vř•eli ji . do zámečlm r.:1ezi stařeey, 
1:teré se 1�ývou celé dny se st;rany na stranu, hltavě jedí a 
hašteř·i se. Jcji prací rozežrané ruce zje„měly, cel{l postava 
ee ji zaku.le.tila, ale živila ji jen jcdinl myšlenko. na útěk. 
Ani ne� chvilku se ji novzdt.vala. tJusela jen z.jistit, v kteréru 
dono\rč d:'.:1.chodcú je jeji bratr, uby ho ruohlfi: zachránit. Všdě
lu, že f.ena v�dycky rozhoduje o zá.kJ.adnich věcebh iivota a 
vzala to na sebe. '�.polu se vráti domů. 

!:',užík u postele pořúd 1w.uvil. Ze má dvě malé děti, které 
nennji !r;:am jezdit na pró.zdrd.ny, že r1ecw.lel;;o bydli jeho rodi
če a on tedy zná a má rád. ten Jr..raj od mlúd.i. Jakto, že dosud 
nevCd61, že je to 1:�1"né. 

Utekla z dot:�ova duchodcl v jedné zimrú zasněiené noci a 
šla pěšky čtyřicet kilometr.i do 1"1čntečka, ktle byl jeji bratr. 
Y.!ikdo nevi jole, alo unesla ho. A proto.že :ner.iohl na nohy, vza

l� ho na zácla. a vydala se smčreo no. sever, k domovu. Vyhýbala 
se s1lnicm, kde by ji mohl někdo spatřit, šla lesy a polni
mi cezt�, denni o. noč.r,..i lednovou krajinou a obchúzela. za
kou:ř-ené vecnice. Když moc na:ř·ikal, položila ho na chvil1 na 
slámu, nebo na chvoji. Celou cest-u kašlal, sípěl a bědoval, 
ale ona byla tou ženou, která si naloži muže na záda a nese 

ho, když c.n už nemůže • .  Přenesla ho přes půl (Jech a jed.nó noci 
dorazili ke dveřin statku. 

Rozbila kamenec zámek a. on z.:::.ti:m na prllhu zemřel. 

Pohřbila ho drUhý den v oadč, pod kořeny jabloně ho ulo
žila na 1>rkna položená na dno hrobu a do tváře mu nasypala 
zem. 
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Pak žila sama. Nedostávala žádné penize a tak k sobě zva

la. clčlniky, kteři pracovali na sto.vbě dí1.lnice. Vrátila se ke 

svému řemeslu, protože hospodařit nemohla a nějak se živit mu

sela. r;nad ji to přinášelo i nějaké potěšeni, .když přijímala. 

ty hrubé chlapy v montérkách jednoho po �ém. Byla p1•ý pof•ád 

ještě silná a tělo měla pěkné, hlad.kát.i když tvái· měla vrás
čitou. ;';třecha nad o:,yt�i sta.venim se tehdy zbortila a strop 

protékal. !Jan.osila na půdu slámu slisov-cl.llou do l=r;ychli. Ho ja

ký čas trvalo, než se sláma na.cucala. a. pak ji vyoet:ú.lE1. za ji

nou. 3yla by tak žila pořád, kdyby ji nechali. Ale on.i jedno

ho dne, opět lednového, pot�lali statného cr..lapa., naditého do 
tvídového saka a do modrého la1ninátového kabátu. hlohlo mu být 

n6CO mezi pa.desá tkou a šedesátkou. Hned se ji nelibil, ale po

sadila ho v kuchyni ke stolu a čekala, co ji povi. Povl:děl 1 že 
se r.1u už dí.vno lib i, že tudy už dlouho obcházi, je sé.x;, a opuš

těnj, v lúsc8 zkl,:� c.ey. Onu by mu mohla. dát něco, co df..v-nc hle

d.6.. Divala se na. něj ješ·tě chvili z kouta kucrcyně 1 srostlá se 

svi·& doDem ve srostlici, vytl1šila, že nejde o ni, ale o dčuz., 

že ho poslá.li, a.by ji pi'ipra.vili o pole, které neobdll 1sva1a 

a o děravou střechu nad hlav�a. D'�� byl snad jejím VPtli� tč
lec a nechtěla ho nikdy opustit, i když umíral rychleji nei. 

ona. Poprosila návštěvníka, �estli by ji pomohl přinést n0co 

ze sklepa a lrdyž sešli spolu po kamenných točitých schodech 

do hlubiny, vyběhla nahoru po pamčti a zamkla.. !{dyby byl ne

měl služební pistoli a neprostř·ilel se, byl by tam zemí·el. 

nikdy by se nikoho nedovolal a ona by ho tam nechala. 

Lužilc u postele si utiral čelo codrým kapesnilcem. !1abizel 

ji už sto dvacet tisic. A ona znovu řekla tim mužským hlasem, 

}:terý ještč zůstával v jejím vychrtlém slrnro dětském těle; 

neprodám. 

i:ožná žije jen _proto, že ta.--n někde na. tó.hléru kopci profu

kaje domem vítr. Jsou pod nim p.i�ece hluboké sklepy, jimiž zů

stG..ne ZUil.OÍ'en do země, i ltdyby spadl. Ona sama se to.ké prom8-

ňuje ve sltelet, 

!11a dál podle svého až do svých šedesáti dvou let. Tehdy 
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přijeli z Psychiatrické léčebny vn. a vzali s1 sebou na po

moc poloc11. Běhala. po půdách, lezla po s·tf•ecbách a házela 
na ně slisovanou slámu, ale šest mu.žú ji nakonec obklíčilo 

a u komina dostihlo. Přemohli ji a de.li ji do svěraci kazaj

ky a tak ji dovezli sem. Já měla tenkrát- službu a museli js.me 
ze.volat čtyři ·ošetřovatele z protialkoholniho a pak Jsme j.1 
napieha.li, až usnula. Za nějaký čas odmitla vstát z postele 

a od té doby leži a čeká na s:r,.rt. �ama jsem myslela, že už 
,ryllořela, a.le od té doby, co .sem chodí ten mužik posedlý
touhou po jejim doně, ·poznala jsem, že ne. Ale on si mysli, 

že ji• přemůže. Kdyby ta.k viděl jeji žluté vyschlé nocy, na 

nichž, viei ktlže, kdysi napnutá J;:ťl:'es svaly, které se asi už 
vstřonuly, kdyby viděl proleženiny na zádech, myslel by si 

těeba 1
, _ že je ještě ubožejěi a ještě vic by naléhal. 

_, Pomoc, pomoc, volá slabý� hláskem pacientka :Krátká. 

Chce přivolat svou sestr.u á'.áňu, kter:á ji prý kdj-·si slibila• 
�e ji odtud vezme. Mužika to znervózňuje. "í'aké Andu.l.ka mu 
stoji� za zády a. huči do něj: pudu do�:u, pudu domu. A Anežka 
zahákla hubené l!"...řivé prsty do ok a začala clolll!lat 1'r.J.oci. Budu 
ji 1.:m�ét jit píchnout. 

- Paní f'.trou.halová, oslovil znovu stal,enu. Ta.k .í�et..něte, 
prodáte nebo ne. 

- Neprodfun, řekla. Nechte mn.e být. 

- _ f1.y bysme vám byl.i do smrti vděčný, občas bychom váa 
pi-ijeli navštivit a já bych vám vyprávěl, je.k jsem d·ilfil zve
lebil. 

- 'Jděte pryč, řekla stm·ena a sevř·ela rty tak pevně, že 

jsem poznala, �e už nepromluvi. Jakto, že nikdy nezvítězila.? 

Když přece silni vždycky vyhrávaji a odvážnému ňtčsti přeje. 

Byla v ni úpornost pr·avěké _ s�ice, která zuby nehty háji to 
co je ;jcji. Nehodila se sem. !:.�piš časově než mietně. ít�e tu 
vic takových. Proč tu vlastně ještě je. Třeba ji opravdu drži 

tamten dam. 

- Tak pojte, řekla jsem rázně. U� toho máte dost, nebo 
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ne? Vr;tal a uklidil po sobě židli. Pozdravil stařenu, ale t_a 
rr� neodpověděla. Le�ela zas tak klidně a důstojně jako e�_pt
�ká mumie. 

V kancelát'i jnem ruu nabidla ze svého cigaretu,ale an1 
neměl chu� kouřit. Vypadal apiš, že každou chvilku omdli a 

tak jsem na nčho otevřela okno. 

::.�eděli jm-:1e m.lčl!-..y pťcti sobě. Pak řekl: to je ztracený. 

- !Je.padá mne, .·tekla. jsem, abych zl.1.1aila miru jeho 17.U'o.v

�osti, ie byste moh mit tak dlouhý fousy, že byste jim.a do
sf1h na nějakej m.ocnej u.řad, kde by ji zbavili svéprávnosti. 

- Já ten d:im nechci, vykřikl. Já na. tohle, sestřičko, ne
rnfu.'\ nervy ani že.1.udek, abyste věděla. 

Potom odešel. !i::ěla jsem noční službu a musela jsem za 
noc několikrát do pokoje, lede leži pani tltrouhalová.. Klidně 

oddychovala, zatimco pani Krátká volá o pomoc 1 v noci. �ád
ný prášek ji neuspi déle než na. tři hodiny. Anežka v kleci 
strnula, asi dostal.a. větší dávku. Co bude až jednou dojdou 
l�ky a všichr..i se nám rozblázněji? Bude to brzo? 

Eda Kriaeová 
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s t r o m y ž a l u j i 

/dvojnáaobně opožděná zpráva/ 

něžná fráze, novinářské klišé: ''t::tromy žaluji", "llrozi 
povodeň", "Uámá tvá.i� vyč.itá •••" Docela jinak bychom titu
lek četli, lt:dyby byl vápěti takto zpřesněn: 1'Alej stodvace
tiletých lip poclél silrůce tf•eti třidy č.283 mezi Dolni Boz·
nou a Horni °DC';lnou, zastoupena JUDr.Pospi[;1lem, ť..aluje L'..r!V 
v Horni Doln6 o náhradu šl�ody zpúsobené na ni ti.m, že tehdy 
a te"tidy ••• " Z fráze se rG.zeru stal absurcl ... "li, šokujici ú'tok 
na n,áň zdravý rozum, stromy přece nemohou n:ít žádná práva, 
či právni su!)jelctivitu, ř·ekl by právník. l38M vnk.Utku nema
jí. Jde však o to, zda je náš rozl.llú, který něco takového ne
připouěti ani akademicky, tak zdravý, j� samozi'.•ejmě předpo
kládó.n,e, Zda se našim dětem či vnukum nebude zdát náš údiv 
nad jezerem, které docela konkrétně někoho že.luje, prootě 
nepoehopit�lný. 'l'ř·eba tak 1 jako se nám zdji nepochopitelné a 
ab��rdni 1 ln-u.té a nespravedlivé, že ve vysp�lé antické civi

lizaci/systému řimsk.ého občans}�ého práva se jako systór.!iu a.o
d.nes 0bc'livu�et!le/ platilo 0ius ví tae nescique" otce rodir,y 1 

tj.právo nad životem a smrti jeho děti - bez omezení věku. 

Pod latinskou ťori:iulkou se s-1-:.r;ývalu proBtá a tehdy talcó zce

la samoz:c-ejmá skutečnost, že otec mohl se svými d.ět�i udě
lat - zcela bezpodlr..inečně a tedy bcztrcbtně - doslova cokoli 

si uarr:yslel. Ditč ·bylo v řimsltém práw vzhleder.;1 k otci méně 
ne;� osoboui b;y-lo poulcyn objektem, věci. Dnes vlak po}:lúdámc 
za san1ozř•ejoé, že i"hoZ;J.O na.sciturus" - člověk počatý, ale do
sud nenarozený, je v některých ohledech chráněn právem jal{O 
clospělý člověk. Připustrne proto raději, že zdravý rozum je 

· co�i sociálně a kulturně podminěnáho, cosi, co se také měni. 

X 

Úvahy o úloze práva při ochrana �ivotniho prostředí jsou 
vesměs pI•ecl'nětem zájou poměrně úzlcého' okruhu těch 1 kteř·i 
jsou profesionálně s tou či onou "části'' životniho prostředí 
svázánia vodohospodá.ř�J. lesniků, p�doznalcu 1 klimatologů, 
ochranářú· ••• Jen nepřimý, 1 když proto nikoli alabči, zájem 



- 13 -

na. vhodn6 právni regulaci maji "spotřebitelé" té které"části" 
životního prostředis UJ3 všichni, kteři dýcháme, pijeme vodu, 
chodime na zajice, na houby nebo jen na výlety, jime chleba 
či rádi pstruhy. 

''Části" životniho prostředí ••• , "spotře't>itelé 0 
• •• Uvo

zovky tu naznačuji jisté ne!!ialé rozpaky, Rozparcelovat při
rodu na části, svěřit jeji ochranu speciálnim institucím, 
podi·idit tyto instituce všem možným ministerstvům, toto 
všechno upravit složi týrei soubory právních pi'. .. edpisů a tech
nických norem, \"Y�:koli t př·islučné specialisty - to vše je a 
nepochybně zůstaae úkolem každé moderní společnosti, .A pořád 
tu bude co zdolton..!1.lovat: inBtituce se budou ve svých činnos
tech a ltorr.pett:;ncich p.ř•ekrývat /jindy či jinde budou spíše 
zjištovúny mezery/, normy budou zaostávat za vědec�ti po

znatlcy, sankce za jejich porusová.n.i nebudou dosti odstrašu
jící ••• Ale to je posledni slovo právni kultury? - Snad 

'ještě větši rozpaky citimo, když se sa.m.i označii-ne za.0spoti-e
b1tele'' pi�irody a když v této roli vy.žaduje·me, aoy nám práv
ni nor.ny garantova.ly ja.kostni spotf-ebu: stojiro.e jakoby na 
jedné straně pultu a trváme na. kvalitní a odborné obsluze. 
Jednou jako milovnici lesniho ticha, podruhé jako automobi

listé, požadujici nejkratší cestu z A do B - přes hory a do
ly a také přea ten ticlJý les. 

Právní í•ád, jalr...ý si dosud dovedeme představit, dokáže 
tyto desitky1 stovlcy a nejspíše tisice často rozporeyeh ná
roků sladit přinojlepšim jen přibližně, dočasně a nedokona
le; je tu přiliš mnoho právě specifických požadavků, přiliš 
mnoho konkurujicich si dilčich kritérii. Tradiěni právo je 
je ve sfóře ochrany životního prostfedi zatim �en značně 
nepřehledným, a navic nestabilnirn souborem pravidel, záko
nů., vyhlášek, na.řizeni. '.Někdy jen sou·borem zbožných přáni, 
slabých vůči ekonomickým im.perativ�n. 

Snad jsme tedy již sdostatek jasně nazna,�111, že nepo
kládáme za přiliš užitečné a podnětné zamýšlet se tu nad 
p.řednostm.1 či s_piěe nedostatky platného právniho řádu, po
kud jde o dosavad.ni zp�soby ochracy a tvorby životniho pro-

--stfedia spiěe intuitivně pocitujeme potřebu nalózt misto či 
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vedle j toho riěco jako novou ''zaklintJ.ci formuli", nové hledisko, 
n�vý riraktický úběžnik našich starosti. 

E�ologie jako věda o souvislostech mezi živými organismy 
a jej�ch živj,n_i neži'\�'lll :prostředím nalezeni takového hledis
ka. snad naznačuje. Zatim jen naznačuje, a tedy umožňuje, ale 
zdá se, že den ze clne nás k němu bude·· stále více nutit. Ekolo
gie je totiž věda o souvislostech konec konců planetárních. 
Nezná :izolovanó syatémy, ·nezná izolor�é "části" životP..:í.ho 
p.ronti:-edi. t;lcduje zákonitosti, z nichž člověka, lidstvo vy
jr::out nelze, a tudy ,rede ke znepokojivému zj1š·ti1ni, �e - bron
tosa�s to nepř·eiil. I·<:t.Í.r.le 1:JY lidé kder:i /k.do?/ zajištěno 
/ký:íq� že přežijeme doopravdy všechey d�sleill:y našeho spotře
biteleikého vztahu k př-irodě? Nemáme-li nic takového zajiště
no, p�k je to o dllvod víc, proč nejsme a.ni smyslem, ani cilen; 

či kritériea živo·ta na planetě Země. 

Ale práyě to si dosud vlastně všichni a vlastně poi►úd m�ra-
1.ime � podle toho i jednáme. Vycházíme z často nevyřčcn6ho, 
ale o_�nie méně proto samozř-ejmého předpokladu, že svět .se to
či kolem nás a tedy 1 pro nás. B..ltologické poznat� evidujeme 
někdy se znepokojením, jindy jen s početi.lou škodolibosti, do
sud j�me však nepřipustili, �by podstatněji otřásly načím se
bevědom.im jako příslušníků rodu Homo Sapiens, antropocentric
kou p�edstavou, že člověk je tim nejduležitějňim na svčtě. 
Předpokládáme, že všechno, co se v živé p:ř-irodě děje, je ti•e
ba po�ěřovat lidst.ýrui poti-ebam1, přáními a .rozmary. Ze člověk 
pi·irodu dostal zřejit.ě darem a že n:u pati'i jako věc, kterou 
miiže směnit, prodo.t, zahodit ••• �e má. nad ní ono anliicl,:;é 
"iu.s vi tae nescigue". 

r.ouča.sný trh je kupřikladu výrazně antropocentrický. An
tropos - člověk, který tu stoji v centru, je ovšem p:ř·edevšim 
člověk - podnikatel /organizátor výroby/ a teprve pak člověk -
spoti·e,bi tel, rekla .ou /či nákupnim1 panikami/ zpracovávaný 
spotřebitel. Co tento člověk nemusi platit v penězich, to ee 
v hodnotových kalkulacich prostě neobjevi. Tzv. "volné stat
ky" jako vzduch, prostor, voda ••• se nepočita.ji, pr-otože 
člověk - podr.J.:tr..at�l je nekoupili soud.i, že byly, jaou a bu
dou jeho - nebo všech, což ovšel':l může p�•ljit právě na8tejno. 
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i 

co·se odebirá přirodě t to se nepočítá, protože je to niči. 
Přiroda je tu pouze objektem, či:msi, co je n.iim k dispozici 
Ek9nornové-teoretikové dnes ve SV8tě hledaji "neantropocen
trlcký" _yymezeaj, pojem llodnoty a čeká tu na ně věru nelehlcy 
úkol - nem.luvě o tom, zda se jejich objevy budou podnilmte
lům hodit • 

. filedaji něco po4obnóho 1 právníci? Pr�vni filozo�ové? 
I 

Právníci b�"Vaji zuravidla rmohc� konzervativnější než třeba 
' -

elccinomcvó. Právo přeco je o. má být stabilizujícín faktorem. 
Avě-ak i právo a př·edtita.vy o právu se v prúb0hu času měui. 

X 

z·atim �prvnim pokusem proloC1it nevyslove��, a práv.; o to 
nespornější předpoklad soudobé práv.tú. kultury - totiž o ět 

I 

antropocentrismus, projevujici se v a.xi.oil!u, ie subjektem 
prtiv · mohou být jen lidé /fyzické osoby/ nebo j e j i c h 
vý�vory /osoby právnické/ - byl proces, na kterémnžalovaly 
st�ow.y'1

• Začal ovšem docela tradičně. 

: Ochraruířská organizace r-ierra Club /první toho druhu v 
US k: v�útiJua už v sedmdesátých letech ri.inu.lého s toleti/ �a-

•• • 

1 o�ls. ve jménu ochrany přirod.uich objektů, resp. estcticlcych 
hodnot a ekologické rovnovtl,hy údolni krajiny fiiner3.l F..ing 
'el;ley v kalifornských horách Sierra Nevada přislušný leeni 

' 

úf•ad ;u.s.Forest Service/, který povolil, aby tu»ioticko-zá
bavni společnost Walt Dianey Lntcrprises vybudovala ruíkladerr. 
35 'mil.dola.ril v tomto údoli kol"lplex hotelů, motelů a jinjrch 
turistických zařizeni. - Trou.f'w:: si tvrdit, tento proces, 
který pak proběhl ve ti'.'-ech instancích v druhé polovině rol� 

, 197.l a. v prvni poloviµ.ě ro1� 197 2, bude patrně jednou vzpo
minán jako významná průkopnická událost. 

I když stromy tentokrát ještě 11pro_hró.lyrr . Pi'.·esněji :r�eče
no, byly jako žalujici strana - odmitnuty, i ltdyž odmítnuti 
nebylo zdaleka jednoznačné. V prvni insta..nci totiž ochraná
ři vyhráli. Turistický průmysl se odvolal a u druhé insto.n
ce byl rozsddek zvrácen s tic, ze neni sice prokázáno, že 
lesni úřad m�J právo povolit burintic'ké investice, ale že je 
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zároveň nesporn6, že Sierra Club nex.á v tomto př•ipadě "stan
ding" /prá_vni subjektivitu, nezbytnou lt podúni žaloby/, pro
tože t6to' orgarů.zaci žádná škoda způsobena. nebylo.. A :protože 
tu není ani "nikd.o jiný" 1 kdo by byl počkozen, není ILožné 
rozhodnuti prvni instance potvrdit. I laici věd.i, že kde ne
ni žalobce, není aru. soudce. 1\ žalovat mohl jen ten, ta či 
to, kdo byl poškozen a kdo přitoc L'.lěl ••. zpu.sobilost žalo
vat. r-.tromy za s·tranu. ve sporu ve druhém li:ole tedy uznánJr ne
:)yly. 

V této fázi vstoupila do konfliktu prá.vn.i teorie, a to 
pro:-·t::,Oednictvim profesora politické s. pró,rni filozofie na Kn
li:fo:rnské univerzitě Christophera D .... tone. Již delli dobu 
hledal tento teoretil� kow •. rétni právní materiál, na němž by 
mohl demonstrovat své nekonvenční právně filozofické př·ed
stnvy. Pr6.vf probihajici proces byl z.ř-ejt;.Č př·esně tírr., na co 
ček2 ... 1. Eychle dokončil rozpra.covo.nou studii a vz:ipěti ji pub
likoval, aby svými vývody stcčil ještě ovlivnit rozhodovúr.J. 
Nejvy�šiho soudu, před který �e připad dostal. Třeba řiei 1 

že autorita Nejvyošiho soudu je v USA nesrovnatelně větši 
něž v.-kterékoli jiné západ.ni zemi. f-oudcové Néjvyššiho soudu 

patři mezi nejváženejši občany ze,r.ě. A pi:·edevším rozhodnuti 
tohoto soudu jsou nejen pouhou aplikací práva, ale velir'-1 d'íl
ležitou formou jeho tvorby. 

Stone ve svém eseji doložil, že idea právni subjektivity 
prošla dlouhým a složitým vfvojem. �e teprve postupně byla 
pró.vni subjektivita přiznávána dětem, starým lidec, duševno 
nerJoc�Ým, ženám, cizincům., men.šinác ••• Tento vjrvoj nesledo
val v�ude stejnou posloupnost a nebyl všude ani stejně rsch

lj a už vilbec ne stejně důrazný a du.sled.ný. Pi·ávni subjekti
vita je obecně vzato způoobilost k ppáviim a povinnosteffi, což 
ovšem neznaruená, že musi jit vždy o způsobilost jak k práv'1m, 
tak i povinnostem, ani o způsobilost k prúvi.im všem. V tomto 
pi·ipadě i3lo o to, zda ••stromy" mají zp-lsobilost být alespoň 
pasivnim účastnikem ve spo1--u o způsobenou škodu /nebo o od
vráceni ijkody hrozíci/. 
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Kdysi se zdálo zcela nemyslitelné, aby právní subjektivi

ta třeba jen v tom nejužšim smyslu jako pouhé právo na život 
1:ěli tf•eba. cizinci. Dnes by bylo absurd.ni to nepředpokládat. 

ťreště nnad nesrayslnčjši se zprvu zdála pí�edstava, že nejen 

f'yzicl�é osoby měly by r.:út právnickou způsobilost. Byl to ko

_pernik&nsk:ý obrat, kdyi první právni teoretikové a praktiko

vó začali razit poje1. t,jv. "právnic -jeh osob", Dnes i laik 

:;_,ol�ltldá za samozřejmé a účelné, uby prúVa a povinnosti aičly 

tc.t:.ové zprvu. kostrbé;.tě složité pojnové koru;trukce, jako je 

ťiri::-.e., Gtút, pclitickú strar.r.a, ale do}:once tI.·uba nad..::.ce. 

:Pr6.vnicl�' svGt je d:uco doslova "zalidněn" tědto neživý�i 

eútitat�i otejně, jako ·nyl kdysi omezen jen na učkter6 pri

v;ilegované ffir-..I'telniky z masa & leJH3i J.r..rve. 

Okruh �ožn.ý·ch nositel1 próv a povinností se tedy zřejoě 

st/· lc rozšiřuje. �-ic1é pc sléze 2ři �kúli zp1�J. ne1t,/sli telné 

.., . t " . . . .... ' l'd' 1 ' t ' pr<3'·rn ·i:-Ve, ;,::;c ne Jen 01.u - z:i.vl. i e - r.w.1.1ou r„i prava, a 
{; • . ' 

�al. -:i - t . , ., t t . , .Zd..roven. s ·t.un za.c-::i .i. oo.v;'ťl--:-a i p1--avrumu an ·ro:pocen rim:ru. 
� s " l, 

v � , l' � t . 1 1 �l, ,,.4t 
.. �· , 'i )J;�e gnaa. cwr:once pr·00.po& .at.,& - Jar�ous zai: .. o • .u. os"', spocl va.J -

ci v ten,, že s v;'1voje1r: civilizace se stúle rozši.řoval okruh 

1::a.ndid . .:tů na právni subjektivitu. �·ouvioi to zřejmě s ros

toucí slc�itostí vztn.11:1 mezi licb::i e jejich prosti:-ediru, dtfi-
, 

t , l 
..,. i .,_, • i .,,,, , v • .. 

t ti 
. ... . �- I 

l novanyrr. s .;i, e sire,) a sire Ji, a s nu ·:ios · J0,1.n0Jsl. r-er;u a-

ce tčchto vztahů. 'l1cnto proces zi'·ejciě neni u konce, Dnes je, 

jak tvrdi ;;�tone, na pořadu dne uznat právni subjektivitu 

occ�nú I řek1 lesú a ostetnich přírod.nich objelttů jakožto 1 

p,t'.•írody jako celku. I tady bude t:I·ct>u vyf•etiit ne;jeden pro

ceon0 slo{',itý � .. rávn.i probl6:r.,.1 bude tř-eba nejeili1é zprvu zcela 

u.n�[le vyhlíf�ejici ko!:lstz�nt�ce 1 nejedrié absurd.ni ťil'-cc. 

Jestě jeden. vel�i _pral:�tic1".J0 d ivod svědči pro: přirodni 

statky jsou d:nes ch.rúnóey nepi•ii:.;o. řolru.tu - penále, kterou 

zaplati tov-úrn.a, jež otrávila řeku, tm1ie - podle té kteró 

kon.krét;ni prúvni úpravy - ůostb.t kdo �011, t;I•eba něj_aká in

stituce, zdaleka. nikoli jen poškozený, řeka sama. JinýL:i 

nlovy: neb�·vá zpravidla zajištěno, o.by se pokuta použila. na 

př·imé odstraněni či zn.irně:.1.i způsobené škody: úi•ad, který ji 

inltasoval, může za ni postavit tfeba lepši úi·edrú. budovu, ne-
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I 

bo muže n�chat napři�it, zregulovat miotni potok. Co by tomu 
I , 

řekli lidé, kdyby byli takto odškodňováni? 

Et4neův s_p1s soudcové Nejvyššiho soudu USA skutečně studo
vali a

1
případu pak věnovali velkou pozornost. Právni autorita 

.n.ejvyspělojši pr{unyslové velmoci nakonec rozhodla v nepro
spěch "r;tromů0, ale jen tim nejtěsnějšiti možným poměrem 4 : ,;. 
Y.:dyby jen jeden· ze soudců za.váhal nad silou tradičních ur6,imen
t0., zna.�e.nal by roze-,udek nový preccdont a ten v USA zevo.zuje& 

I 

předurčuje totiž rozhoclovó.ni všE:ch ooudť1. v podobných pi"'ipa-
clcch. Rozsudek. a· j ť:bo zdůvodněni /toJ:é soudci, lrteři byli pf•e
b.lasov�ni, př•ipojili své zevrubné vyjádřenií byly publil-.:ovémy 
a rozsáhle korie.utovácy v tisl!.n, mluvilo so o něm v Kongresu a 

o celém sporu vyšlo. l"Jtlha, která ne nám velmi opožděně dosta
la do �ukou. 

Ke lkopcrnikňnnk.ému obratu tedy zatím. nedočlo. Ale všechno 
nasvědčuje tomu, že visi ve vzduchu. 

X 

právní řád se nejšpiije neinspiruje americkými prece

denty � tím spíše ne, když precedenty ve vlastním slova s.'nyE:1-
lu ješ�ě ani nejsou. Rozhodně b:; vša.lt bjrlo r,oněkud lehlromyol
né spoiéhat jen na postupné zdol::ona.lování oountavy dosavad
ních p�avidel, která ve své podstatě znamonaji toliko jistá 

vico či méně účinná omezeni filOžnosti s přirodou manipuloV'rJ.t 
�ez ohiedu na normovall:.i rqudrirnxi omezeni. Jak pr�vn.i myšleni 

tak i l?rávni praxe musi - dl·ive či později - prorazit stereo
t:f.P jednostranně a.ntropocentricl{ého pohloc1u na _pi•irodu a 
cl1r6růt p.řirodu nejen proto, že je p.ro nás užitečD.á a že si 
z vyčíslitelných důvodů nepi'-ejeme o tento užitek oe připra
vit, ale i pro ni samu, pl'ávě pro ty �eji hod.noty, kteró ne

jsou nikterak převoditelné .na užitečnost či dokonce jen eko

nomiclcou rentabilitu. 

Próvě to je nejspíše ono nové hledisJ:�o, úběžnik našich 
starosti. I naše společnost n:uei hledat řešeni onoho zdánli

vě jen juristického p.r-oblérr.u, zda stromy maji či nomaji mit 
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"standing11
• Aby nebylo jen poetickou nadsázkou či bezmocným 

noyi.ná.řským klišé ptát se, zda vzduch má právo být čistý. 

Petr Pithart 

:Poznámka. autora: Text, který je tu nepatrně zkrácen a upra-

ven, byl už před pěti lety ne.psán pro jeden 

pc_pulé;rni časopis /nikoli právnický í. Ačko

li byl reda.l:toI•em konkrétně objednán a. pode

ps(m jen ši�rou, nevyšel. 
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Jan Trefulka 

Recenze s o�luvou 

Pokoušet se po letech znovu v žánru, který už autor má
lem zapom."lěl, je vždycky troufalost, ale pokoušet se o to 
v době, tcey newá }t dispozici víc ne� paptr, pse.ci stroj a 
ir..for.nace z ťozhlasu, je vlastnč nestydatost. Ale oKolnos
ti, jak znó.mo, nejsou normální: shrom.úž,lit ucelené a o·bjelc
tivr.J. literl.rněvědné informace o laureátu 1'1obelovy cer.iJ Cze
s;avu ki�oszovi byl by asi úkol proveditelný jen s ncjvčtši

si obtížemi dokonce i tenh.-rát, kdyby bylo možné postupovat 

oťicit'i.l.rilit.1 ce:_;ta.'1li. Neoficiálně m pošta prostě dodala je
ho 1--'..nižku v německém jazyce: Verfflhrtes Denken /'lnievmlony 
uriysl/. Předmluvu napsal Karl Jaspers, doporučující slova 

na obálce Heinrich Boll, vydalo 11a._1tlade.telstvi f:ur..rlra.>npf 
v r.19?4. V 1':rťttl;;é úvod.ni poznámce se prav"i, že se Czes�aw 
Li�osz narodil na Litvě v r.19Ll, v r.1931 založil bisnickou 
clmpinu "Zaca.ry0

, studoval. l 3}!,1,-35 v I'ařiži a pracoval v roz
hlo,s_e-ve Vilně s. ve Varšavě. Př-ekld.dal She.kespee.ra., Whitma
na, T.S.Eliota a Baudelaira. 194-5-50 sloužil v diplomatic

�·cb službťich, 1951 erůgroval a od r.1956 žije v UF;A. flám o 
sobě autor piše, že p�ed r.1939 "byl mladý, trochu sno,)ský 
varšavský báanik'', s malým oh-ruhem čtenářů, poli tick3 aktiv

ni jenom př'iležitostný:mi výpady proti antisemitům a radikál

nin pravičéJc::am.. Zaokupace začal psř.:Ít poezii obecně srozum.1-
teln?.ijší, :a protože p:ř·edválečné _poměry v Polsku v něm ne
vzbuzovc..ly žádné nadšení, přiJ..d.ordl se po válce k levici. 
Proč se s nov-.t1.n režimem I>O několika letech rozešel, to v-;;
světluje celou l:nižkou. Je to proto i.,yovétleni dúkla.dné, 
mnohovrstevné, mnohostranné a samozřejmě pro nás nanejV.Srš po
učné. Jako už tolikrát múže český čtenái• jenom povzdechnout 
nad clrou naši nevědomosti, vyplývajici z nemožno0ti běiné 
komunikace a nedosa.žitel.nosti informaci. 

V čem tedy stručně, tj. zjednodušeně i·ečeno, spočívá zni
čujici vliv "nové viry" na společnost, co přimělo autora, 

který si byl plně vědom, ž.e emisraci konči jako bá.snik /ta
dy je tr:ii-osz neúprosný - srovnává situaci bt.hm.ika, odtržené-



- 21 -

ho od živé mateřštiey, se situaci vodce, který nemá p.řiatup 

do své laboratoře - a m:y můi,eme jenom vzporeenout Iva.na :Blat

ného/• že ho na Západě nečeká žád.r..ý ráj, aby se c,dtrh.l od do

mova? 

"Nová v�ra" v té podobě, v jaké se předává masám, v jaké 

je vštěpována mladé generaci a rozšiřována. ve veřejných pro

jevech a školenich, je brožurková, populárni a zkarikovru:i.á 

podoba vážné vědecké práce, kterou pofu.tlkli klasikové socia
lisr:-:.u. V této brožurkové .Podobě se jeví "nová víra" jsJ::.o u.r.i

verzťi.lni Ir,J.ič l: pochoperú celého n...4.n: 2m.znfilného světa, v.; echny 

problémy jsou ji v podstatě vyřešeny, stači jenom správně 
aplikovat základní zť-n�ony. Je poehopi•telné, ze v��buzuje neje

nom u mládeže, ale i u mnohých intelektuálů l)Očátečni · euťo

rii. Fascinuje prúvě svou jednoduchosti, pi·itr.hu.je je ·tím, 
že v ni jako by nach.a.zeli společný jazyk s rr.asami. Cití, �e 
svět minulosti je ti-eba zc.1ěnit, a tady je hotov·_ý· návod, Jal·: 

tuto Zl!:ěnu provóst. Mecr�"lismus je zvlúšt6 mé GE:m.araci důvěr

ně známý. S námi ona "brožurková výchova začala, v nás mť§la 

své plam.enné zastánce /vzporainám si, jak jsme jakorm devate

ná."etileti studenti prvního semestru plánovali s \,ilanem Kun

derou - je to dávno, on-:td ou nebude nefili.lé, 2.e to pí•ipomi

n1m - sepsáni marxisticJcych dějin světové li·ter-rd;ur-.r� všech

no nám bylo jasné!/, naše vzdčláni uá v mnoha oblastech do

dneš..lta ''bro2.urkovýn charakter a často se pf·ietihujem.e, jak 

ná� to mimoděk pudi k tomu zjednodušenému "dialektickértiu" a 

"historickomaterialistickému" uvažováni. 

Prvotni nadšeni je ovšem brzy v-.1ste.veno krut6 zkoušce, 

když narazi na nevývratná fakta, at už vědecká nebo životni. 

Tady potom nastává diferenciace charakterů, lidi, osudů. rrn

kteři jedinci prostě nejsou aohopni nevidět skutečnosti, 

jsou, z hlediska "nové viry", tak hloupi a omezeni, že se 

drži faktů a jsou schopni s nimi pracovat a uvažovat, Ostnt
ni ai v i31roké šY..ále :fakta v různé miře pi•izpůsobuji a tim 

vie, jak se"nová vira"' stává jedieyu. oficiúlním a jediným 
možným výkladem světa, jsou ochotni fakta jal:oby nevidět, 

Micosz velmi obšírně a názorně ukazuje rů.znó způsoby myšle
ni a subjektivního zd�vodňováni této situace, od aplikace 

orientálni nauky o ketmanu, která pi'.•imo zakazuje c1oudr6mu 
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! 

člověku dúvat svó akutečnó i.1iněni .a včdom.osti napospas ne-
včdomc'ům a nabizi četné moinosti úhybných man6vrů v myšleni 

! ' 

i v prp.xi, př-es odborn1ctvi, sebeobelháváni, v-ulgáI'.iú před-
stíJlún�, lhostejnost až k cynismu a hrubému politickému prag
matismµ, jak ho z�e z mnoha příkladů. Ha osudech čtyř vý
znru:mj"'�h spisovatelů, jejichž totožnost by zasvěcený polonis
ta jio�č rozluštil, ale ltterá neni konečně rozhodujici pro 
autora.i ani pro čtenúře, dovozuje t.:J.l-osz, že at je povaha ta
lentu �o.l,:wtoliv ·- ti spisovo.tclé jsou velm.i různi - at je zp:1-
so'b e)dstence , který si zvolili nebo k němuž byli 01,olnostn...i 
dohnán!, i druh maskováni jakýkoliv - výslE.:dek je vždy týž, 
ze sp�.bvatele se ve s:polku s "novou virou" stává propBGe.n-
dista, i ,původní talent je zničen, osobnost destruována. Hi*os-
zův ro�bor je o to siln�jši a sugesti vnějši, ž,e mezi ·těmi 
čtyi•ci ! něl i př'itele, že obraz živo tni cesty všech čtyř auto-

i 

rase všemi někdy neuvěřitelnými proměnami je psán s porozu-
m.ěd.m �ro povahy, vn-;jši i ,rni třni logi}:u jejich jed.náni, 
bez p.ř-í.1:-r_ých soudú a neinteligentního t.oralizová.ni. Je to 

i 

otřesné čteni - a pi•ece se .lo:\'.ipěj optim.ismu pro nás, kteři 
js::.e pfožili už dale:ich páť let, zaleskne; vi.c.lěli js::r,e už i 
n6kolik úspěšných návratl, znov1.lO½iti zd.6.nlivě ztracea;ých ta-
lcntl i několik rE;hé:s.':}ilitaci oao·onos·ti, rehabilitaci, které 
vydrže;i a přečkaly novó zkoušky. 11:ehledě na to• že "nová vi
ra" od :té doby z·tre.tila hodně z nckd.ejši fascinujici pí•itaž
livost� a důmyslné hry, 1-:teré s ni kdysi intelektuálvvé pro-
vozovali, se zwěnily - sru11m�řej:r.ě i diky takovým kniž�, Ja-
lto je !fi�oszova - v prů.hl.edné dvorské rituály. 1.rk se ovšem 
ze vzt�u intelektuál - "nová Yira'' v-.;rtratilo 1 to posledni, 
co r.Gohio být za určitých okolnosti užitečné, n;.ravni napčti. 
Zbyl t'ti zn.luey a dávno Vb"Ud.e uznávaný zdvořilos t;ni taneček, 
podpis :na úpisu, v němž oábel nic moc neGlibud6, ale také ne

vyžaduje podpis vlastni lcrvi. 

V j.cdné oblanti z·ilstúvá ovšem "nová vire!' a jeji zastún
ci a prosazovat_elé stejně zarpu·tili jako v počátcicha sobe
menši P,rojev odličného, samostatného myšleni, sebemenši 1>0-
kus o veřejnou konfrontaci se skutečnosti vyvolává v,mch po
cit nebezpeči a samozřejmé následné obrannó akce. Zatimco se 
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dávno neciti ohroženi původiú.mi třidoim, nepřáteli /kolik 
jich ještě pí•ežilo?/, ani venkovem, ·zneklid;uje je bývalá 

. 

.. 

maloburžoazie /u nás většinou inte(;I'ovaná �ezi dělníky a 
do. služeb/• soustřéděně pozoruji inteli�enci /jako potenci
áliú mozky · odporu/ a mají skutečný iztraeh z dělrúk:l, ktef•i 

. . 

jsou jedinou vrstvou obyvatelstva, která se mu.že poměrně 
sna.dno zorganizovat. V ideologické oblasti je samozřejmě 
stéle úhlavním nepřítelem náboženstvi a. věříci lidé /nil:o
l'iv stútnč i'-ízené cirlcve/. Z naš€:ho hlediska by bylo vhodné 

• 

dodat, že onad ani cirk\.1e, ani nábožensey cítící lidé ne-
př'edstavu.ji pro "novou viru" takové potcnciúlr..í nebezpcči, 
ja.;ko pořád ještě široké povědoI!li po::c.ěrně nedávné demokratic
ké a sociálni národni tradice, spojené s přesvedčcnim /do
lpženým praktickou politikou sousedniho Rakousir...a a l�onečně 

i N:.:R/, že vedle režitllU 0n.ové viry" existuje alternativní 
ř�šeni uspořádáni společnosti, které - třeba zdaleka ne ide
álně - spojuje der.1okratické a sociálni aspekty prakticJJzy 
m.nohet:1 úspěšněji než omáci reálný socitlisr.1us. "L'..asa.ryl:io

�s0 , stokrát proklina.ajr a r...ičený, žije v širokých vrstvách 
stále a bez Basarykova jména. - a to jistě proto, 2,0 zdalelro. 
nebyl jenom politickou doktrínou, ale svým z1r.iso·berr. :nravnim 
ko,lexem, kter-ý _pronikal hluboko do rodinného; osobního ži ve
ta /dokonce i u jeho odpúrců/, a nabyl ta.k povahy li,1ové 
tradice. 

ři.nižka Czes�ava �i�osze, letošniho lauretta �obelovy ce
ny_ za li·teraturu, "f,vedené myšleni", je pro nás pochl:!urné 

čt·eni, protože je„sně a p.ř-esně ulm�uje zdánlivě nezdolatelný 
rr.echanismus četných vitězstvi oné pragmatick6 politiky, kte
rrí je sppjena s "novou virou". Ale diference, které mezitim 
vznikly mezi autorovýn�i prognÓr.wů a akutečným v:/vojem, ský
tají přesto i jistou naději. Ta politika má své principiálni 
slabiny a může být úspěšná v časově or:1ezeném údobí. r:,i�osz 
dobř•e vidi, :č.e a.ni svó vlastni horlivé vyznavače a reo.lizá
to.ry nenichopna uspokojit, že po sobě chtě nechtě zanechává 
i v nic� osobrú hořkost, poniženi, _ pokofeni, pocit ztráty 
lidské důstojnosti, deziluzi a posléze hlu�okou neruívist. 
�ij e na _podzemním sl�la.d1št1 výbušnin, které neustále sama 
pro·ti sobě naplňuje každým aktem náoili na lidské duši. tlů.

žeme jen dol.ďat, ie se dalši vývoj bude ubirat opět jinudy, 
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• 

o-?ět aspon trochu jinam, než kam UY�zuji pesimisticlcé prog-
nozy dnešku.. 
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Antoni P-�wlak 

GL"'.Utečnost záři ve štědrém svčtle verše 

Byl večer Déšt omýval mosto 
ztuhlé v očekáváni �11 jame 
e1._ěrem k doki:to s němou otázkou 
jak dlouho jet.tě Šaty stále více 

tě�ldy Kapsy byly plné 

poE,biraných }�apel!.: deště 

1:-I-ez� ru?.!d ·brána oble�ená v květy 

'Júra tiché fronty PfE::1-:roči t ji 

z:r.ačí za.1::usi t i r;,y�ticJr.ý• pocit ?ohlea. 

;.'o.riune ř·eltl jser� - z tó strany 

f Lyla to pravda 

Tor:áš Jastrum 

:i:1olskS' uzel 

jebyl k rozvúzóni 
Toto se krčila a �ila ve tmě 

nebyl k I'OZVázá.rú. 

proto jak výbucby pló.če vypukala povstúni 

Ncni 1:: rozvázsni 

proto tu všichni nosi 
na i:.;iji 

so1--'1ický uzel 

Tne se do něj 
.. t 

,., , . p.ce ne se siJ e 

z polštiny ik 
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ťJ v: a h y p ř e d p ř e m 1 é r o u 

· Onehdy večer mě odvolali od plotny k televizi. s m.ladým 
redaktorem se tam bavili ředitel divadla a ·dra.matik, a to 
o české dramatické tvorbě. Vcelku se shodli: Nových divadel
ni_ch her je dost, ch3bi však kvalita, která by obs•tála před 
náročným soudem publika. Napsat tex·t pro di11adlo totiž neni 
leh.�é, dramatik zraje dlouho, než si osvoji potřebnou profe
sionál.ni dcvedno.it. Na české p tidě je to o to nesnadnější, 
že tu nikdy' nevyrostli velikáni sc!1opni založit tradici, 
aspoň ne takoví, kteři by pro světové drama znamenal.i to, 
eo pro světovou hudbu napřiklad naši velikáni hudebni. Nic
méně ředitelovo divadlo uvádí cyni prerůéru dramatikovy 
hry. Je ita v ni citit člověčinu. Následovala kráti.-..á hraná 
ukázka, estrád.ni mozentka dost hrubého ��na, ale v souvis
lostech celovečerního přiběhu může vyznit jinak a _pruvdi
věji. 1ren dramatik by to uměl. Jeho dosavadní věci by i zo. 
norinálnich okolnosti patřily ve své oblasti k nejlepěir::.. 
Jenže copak okolnorsti nejsou nor..nálni? Ti·i muži v televizi 
se o tom nez-minil1. A přece z českých jeviš.t zmizela. v po

sledním desitileti dila praktiecy všech nejz.námějšich di
va.delnich autor>l šedesátých let t snad s výjimkou pěti j�en. 
Můž:eme se je.n dohadovat, co si o tom ti tfi mysli a jak 

jim'. je. h1ožná o tom nevěd.i, nebo vědi jen oálo. ř::.ožná vědi 
vš� a sch�luji to. léožná. se jim to nelibi• ale jsou pře
svědčeni, že se nedá nic dělat. Budiž. Vůbec se nedomní
vám., že by kvůli něj�'Ill nehraným dvanácti spjs)vatelům, 
z nichž některé kronHl toho hraji jinde, mělo u nás pf�e-
stat divadlo. V Čapkově Věci Uakropulos vyčitá jietý star-
ši pán hrdince, že se čeěe, zatimco on ji sděluje, fe oe 
jeho syn pro ni .v noci zastřelil. "A m.ám snad ·oěhat roz
cuchaná?" odpovídá dáma a já jeji repliku nepovažuju za 
cynickou. Ka�dý má svou situaci, vytvořil ji, pomohl vs

tvořit. nebo ji vytvořenou přijal, a ta je velice konkrét
ní.: Ale právě proto plati, že ú když si někdo dnes v Pra
ze položi nebo nechá položit otázku, proč je ·tu málo dob
rýcp dramat�ch novinek, a reaguje �ako ti tři, hraje lco

medii na rakvich. iiyslim, žo bych to talt viděl, i kdyby 
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tr:ně v ni ncpí•ipadla role jednoho z nebožtikti pod prkny. Ten 

večer jsem byl se svým. pa.rtem dokonce docela spokojen, když 

u�!se musi uvádět tenhle repertoár.· Ale musi? Za tento otaz

ník jseut oe nedobral. Dostal jsem hovězi ledvinky, poprvé 

za osm let praxe, zkusil jsem je udělat na vině a dopadlo 

to dohř·e. 

Lila!l U-rule 
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L i d s k ý č i n i t e 1 

/Graha.n: Green The HUI;ian Factor, '..1ondýn 1978/ 

Při četbě každé dalši Greenovy prózy, at pat;ři do řady 
"thrillerů" anebo vá.žnych rorn.árnl, si uvědoJ�'luju, jak si jsou 
vf31chni jeho hrdinové podobni. Vykořeněni lidé nepati·i ni
kru:1, i 1-:dyž ze všeho ne;jvice touži najít n6ja1:ý cil či zmysl 
svého konáni. A proto bloudi, proto jejich do�ovem je celý 
svčt. Proto nem.o.jí nikde domov. 

Jestliže Brown v Komediantech vyznává: u.t.,;atka si našla 
černého milence, zapletla se tu, ale já jsem před lety za
pomněl, jak se do něčeho zaplést. Jaksi a kdesi jsem zcela 

ztratil schopnost na něčem se podílet," Castle z Lidského 
činitele se angažuje, ale angažuje se jako z:a:ú zrádce. AB
gažuje so bez vášně a be.z jakéhokoliv hlubliho p.řesvědčeni, 

neťol si je vědom, že v tor.ito světě se nesváři zlo s dobrem 
ale zlo se zlem, a on jenohl, protože se citově zaplete v Ji
hoafrtcké republice, protože v jihoafrickéo apartheidu najde 
zlo mezi všemi zly nejhorší, přidá se na stranu jeho odpů.r
ců - tedy 1 :oskv-J. Homan je ve srovnání s cotutn.i.Di [;reeuov

skýrr.i prÓzBJti podstatně jednodušC.í, zápletka vlastně line
ární. V přisně tajném "úřadě" /špionážni centrúle/ objevi 
v odděleni pro Jižni Afriku "štěrbinu", jíž unikaji do Rus
ka dťlležité informace. Pracovnici jsou v odděleni vlastně 
jen dva, Castle a jeho podřízený Davis. Podezření padne na 
Davise, který sázi a nadměrně popiji portské. Ačkoli chybi 
jakékoliv důkazy, Davis je, aby se předešlo připadnému veřej
nému skandálu, tiše odstraněn - otráví ho aťlatoxineru. Zrady 
_se však dopoušti Castle. Ten nyrú chápe, že musi co nejrych
leji ukončit svoji činnost, dozvi se však ještě jednu důle
žitou informaci, kterou chce sdělit do L:oskvy. Domnělá spoj
ka /nebot CaEtle je svou stranou držen v nevědoillosti/ je 
pro jakousi maclůnaci s porno literaturou zatčena a Castle 
podlehne panice. Svoji černou ženu pošle ke své catce a za 
dramatických okolnosti, jež jsou popsány s flemingovskou 
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barvitosti, prchá do Moskvy. 

Dosta.ně se mu relativně slušného pí-ijeti. Úřady mu daji 

penize, poskytnou byt, telefon, přislibi i daču. Ale toho, 
po čem nejvice touži, své ženy, se nedočká. A tak celé hodi
ny sedi ve svém moskevském pokoji a čeká aspoň na telefonic
ký hovor s ní. Konečně se dočkó., vymění si se ženou několik 
včt, ale ve chvili, kdy žena hc prosi, aby neztrácel naději, 
v telefonu už panuje neporušitelné ticho a ona pochopi, "že 
lin..�e. do f,1oskvy nefun.suje". To je poslední věta knihy. Jako 
by zdůrazňovala marnost či zbytečnost hrdi.nova koná.ní. Neni 
úniku př•ed osamění1�, pí•ed �.arností ve světě, v němž chybi 

vyšši smysl, v němž vládne zlo, v ně□ž i naděje na. lásku se 
musi vy-kupovali zradou. /Castle začal sloužit konunistům, 
aby zacli...rúnil život Sáry, své milenky, která Be provinila 
proti zákonům apartheidu - ko�unisté mu po�ohou, ale žádaji 
za to za. se jeho 0pomoc". /Castle, který voli svů.j osud. ne

jen pod tlakem okolnosti ale i s mírou jistého idealismu, 
brzy pochopi - mimo jinó i v důsledk'.1 události v Českoslo
vensku v srpnu 19'->8 - no..rncs t či ocylnoat svého konáni/. 

GreenovskJ svět se stává stále více cv2tem absurdních 
vztahů, jevištěm, na nčmž se potácejí "vyhaslé pí•ipady", 
mrtví lidé, kteři si lžou, klamou se, kteři se vruždi �lu
vice přitom o nejobyčejnějších v�cechz o pstruzích, o dosti
zích, o jidle. Lidé, k.teři už jen zevnějškem připominaji li
di. Jejich konáni se změnilo v 1�tinu, tam, kde se za timto 
koruiním Ieihne ještě stopa lidských citů či dokonce vášni, 
následuje vzápěti krutý a nelítostný trest. 

Castle za svlij jediný opravdový cit /přijme svoji ženu i 
s ditětem, lcteré počal někdo nezruiir�· a rr.iluje ji něžnou a 
oddanou láskou/ musi pykat všim, co .oň: ovou ztracenou cti, 
ztraceným klidem a nakonec prokletim samoty, z niž toužil 
právě svou láskou uprchnout. 

ik 
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P i{ E D P ft L S T O L E T Í �; 

V R • Č • S • 

Zhruba před pil stoletím, po politických prázdninách v ro

ce 1929 1 jevila se Ferdinandu Peroutkovi situace opozice jako 
nepříliš na.děj�. Napse.l o tom tehdy poznó.rcu do týden.i.ku Při
tomnostJ jehož byl šéfredaktorem a profilujícim autoreCT, po

znru:11ru, která sno.d něko!j,--u. 1r.ůže, ale také netmsi něco připomi
nat. To docela poslední, co bych tu dnes i na.příště chtěl ob
jevovat, jsou nepřesné, ale právě tolik svůdné, zdánlivě úlev
né ano.loeíe. Všechny realie byly tehdy přece úplně jiné! Jenom 
snad lidé, kteř•i se mezi nimi pohybovali I byli čnsto podobně 

,.. +-"J, • 1 1 li t k�n.k+- h' 'ni '-A bni • pooe ... :: .. i Ja.Komy, ny .· a esvr ava. svyu.a. oso ml. ter.ipera-
n;cnty I jako jsme jimi i ruy ntrháváni a byli zanlepováni př•ed-

saudečndsti 1 ne nepodobnou té, která zaslepuje oči i nám ••• 

Na. vysvětlenou k té poprázdninové situaci jen krátce: "ob-
čanská" {/či npanHká"/ koalice, to jest parlai.aentni většina a 
jí odpovidajici vláda, I"ěly vydržet už jen pár týdnů, nebot 
jen toli;k zbývalo do předčacně vypsaných voleb v říjnu téhož 
roku. O :nich však tehdy věděli snad jen lidé v tom nejzadněj
ším zákul.isi. Už několik let však vzbuzovala stále větši roz
pinavost: agrárrúků vážné obavy všech t�ch, l�eré nerr.ohlo 

splést, �o oe třeba v předcházejicich volbách v roce 1925 o 
hlasy vo�ičů ucházelo dokonce 29 politických stran a strani
ček. Atp byl snad přL�o světový rekord. 

Pluralita stran, �ezi nimiž byla také v daslcdlru pravidel 
vole"bního systému ta agrárni zcela nepostradatelná pro vytvo-

- . 

řcni jakékoli myslitelné varianty parlwrientni většiny, byla 
toti� po�lěkud ochroI!lená, raonotÓnni pluralita: bez agrárníků 
nebylo cožnó vldúnout nni vlevo, ani. vpravo, ba ani ne ve 
středu. A přitom ziskali v posled!1ich volbách jen 13,6€% hle.
a� volič�! I bez politologického školeni neni nesnadné domys
let, že na vytvořeni tohoto monocenského monopolu svého druhu, 
�onopolu, obaleného wnoha velmi pluralitni.wi slupkami, wuseli 
ae nějn.lc podilet i ti oatatni, pž•ede·;šim ti v opozici. 
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Agrárni politici si byli patřičně vědomi své výlučnosti, 

svá sily a podle toho si u kormidla noci počínali stnle bez

ohledněji a sobečtěji, arogantněji. To bylo v době, kcly nob-_ 
. . 

lesni nadstranické velkorysosti schopného vůdce strany a při-

to� státni?..a Švehlu těžká nemoc už natrvalo odvedla z politic
kých kuloárů, kde do té doby zcela bezkonkurenčně kraloval. 
Tehdy 10a republiey, přetižená oociálnimi a národnostnírů 
pr�blérn.y nabraln poprvé v-'.trazněji kurs doprava. 

i 

Byla to tedy pluralita, pohybujíci se v kteréml:coli směru 
jen velrr.i opatrně ;... na dosti pf>ikréru totiž svahu. Opoz,ice by

la, velt:1i hlučná a velmi nejednotná /osudové bylo pfedcvšín 
rot.těpeni socinlni damoaacie/, protože často jen jinak, mo

censky nešikovněji sobecká: součet sobectví stran v opozici 
prostě nevydal na majoritu. 

Občansky ancažovani intelektuálové, jako právě Peroutka, 
K."čapek či (�tz•ánsl�ý /vydavatel Iádov�vch novin/ c:ltili se me
zi autorita.tivnici stavovsko-stranick'j.G"i.i ost&.blišmen.ty j&ko 

nB;Zi v trni. Plni naději a dobré vůle, inspirováni ideály ma
sarykovského realismu, založili v roce 1925 vlastní stranu, 
stranu inteligence a městských střed.nich vrstev vůbec /Nó.rod
ní strar..u pré.ce/. Ve volb(l.ch, které jf? po ó.vou m.ěsicich pú
sobeni vlastně zaskočily, nezíslr..ali - také d.D:;y účelovému 

pqd.razu vládnich stran, totiž znaně volebn.iho zákona - ani 

jediný mandát. knoho slušných lidi s citlivější.mi útroba.n:i 
potýkalo se tehdy s u,OC1'lým pok7.>.šenim zcela rezignovat na an
gažovanost, spojenou se stranicltou p1„ir.lu1Jnosti. 

�im 'byla ten.la-át opzice bezmocnější /jal-;koli většinu vět
šiny tvořilo po léta jen někclik nandátů/, tím pošetilejil 

oe jeji mluvči z nevládních stran zbavovali zábran, které 
v sobě zahrnuje odpovědnost konstruktivního přístupu k prob

lérmil'L doby a s tir.l větši horli vos ti oddávali se zEia-c'h1:i snad
né protiugitaci, hraničici s demagogii. Platila však i opač

n4 závisloot - či snad platila předevšim ona? - O tom však 
u� Ferdinand :r erou tka v 37, čisle IV. ročnilru 1'.ř·i toElnosti /na 

str • .5e.o a 581/z 

Agrárnici zahajuji podzimni sezonu. 
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Hodláme zde napsati opět jedno ze svých situučnich 
pozorováni, pro které o nás lidé říka.ji, že nejsme "ani 
ryba ani rak" a že jsme neschopni rozhodnout sn pro to 
či ono, čirr..ž mysli, že se nestavíme bez výhrad ani na 
Btranu vláey ani na stranu opozice a že odpír�e vidět 
zde všechno jen v černé barvě a onde v�echno jen v bilé. 
V této neřesti, kterou učenější lidé nazývají relutivis
ueru, hodlárí:e pola-ačovat, pokud pero v ruce uč.ržime. Ně
kteří lidé si 1:1ysli, ž,0 je raožno enercicky se postavit 
jen na stranu vlády nebo ne. stranu opozice a že nic tře
tího neer..istu.je. Tito lidé se m.._ýlí: je možno také ener

gicky se postavit na stranu pravdy a uvažovat o problé
r.tech bez· ohledu na to, jak se k nim stavi vlé.da nebo opo

zice. Většina lidí má pí•ed očima v politice nejdříve 
strans, a stará se o to, co tcnu nebo ono�u ta která strana 
řiká: podle toho se pak pevně rozhodne a nava.li na jednu 
.st:?anu vfech eto procent dobra a na d.I·uhou v.tech sto pro
cent zla. 'I'ohoto způ.sobu !r:lyšlerú. jsme se vždy varovali. 

Poc.lc našeho názoru cesta ze. nc�jakým cílem nevylučuje 
se s přezaj,,r. viděnirr: skutečnosti. Ostatně ztráta, která 
vy-plývá z naší zatvrzelosti, ncni tEll:: velil"..á, neoot co 

jsme my jediní proti v�err: tě::i stút: žurnalistŮLl, z zůcht 
k .. ,, · d" v '!,...d• b b ,_ k "d' . h a.za.y JC na zene í.JU ry·a ne· o rar.. a az y Je se open 
vel�i energicky postaviti se za mínčni své strany a ni
kdy nezai�olisati - led.a v toffi případě, že právě přechá
zi z jeclné strany do druhó. Spolehlivé ctnosti těchto 
mužů už asi nikdy nedosáb.nem, už proto, že nemáme oněch 
klapek na oči, l:teré jejich ctnost ta.k chráni. Ale Illtbi
zime sv;,;-ra kritilr:im útěchu: to, co na nás nazývaji rela
ti vismer:i, je kapka v moři odhodlaných mužú, kte:r,1 piši 
"Venkov", "Národní listy", 11České slovo", "Rudé právo" 
a ontatni novin�y a kteři se relativiB1em nikdy neprovi
ní. 

Jak se tedy jevi situace po p9litických prázdninách 
v našich očich, které, jak znfuno, nejsou ani rybima ani 

račí.Ir.a očima? t.�ůžeme vl�du jen hanit a opozici jen chvá
lit? Je situace v1ádni většiny úplně �izerná a situace 
opozice naprosto výtečná? Patřime také k opozici, ale 
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měli jsme s většinou opozičníků spory o t0%1 jak dlou
ho bude tato vláda trvat. Oni od jejiho prvniho dne 
tvrdili, že je to Chajda na spadnuti, a že jeji dnj· 
jsou sečtecy-1 my naopak tvrdili, že ta.to vládní koa
lice má v sobě ele□ent trvalosti a že nepomýi;li .na to 

se zase co nejdřive rozejít. V této poznámce proviní
me se proti opozičnin1 cnostem za.se asi tím, že zkon

statujeme v nynějším postaveni opozice určité slabiny 
a že o nich budeme mluvit. Politická. sezonu ze.čin.á, a 
chce-li se n�kdo divat na věci tak jo.k jsou, nenůže 

nevidět, že iniciativa neni tentokráte u opozice. Ag
rlrni strana má nesporný úspěch v tom, že - jak nyní 
už je docela patrno - dala pro nejbllžši dobu politi

ce theoa: zeměd�lskou krisi. Situace oposice jijB.fako
vá, že to�uto thema.tu odpirati .se neodváži a s žácizj
n:i vlastni.mi thematy nepřicházi. Opozice zdá se míti 

nyní velký nedostatek themat, která by mohla vrhnou·t 
do politické a:reny a jimiž by za.ujal.a mysl veřejnosti. 
Pro opogici je to velr� závada, nebo; boj mezi vládou 
a oposici se může vybojovat jen na konl:rétníeh důle
žitých thematech. Nestači říci: oni jsou vládni větši
na, a rcy- jsme oposice. Je nutno řici, proč oni jsou ve 
vládni většině a proč my v oposi*i• Je nutno před.lo�it 
svůj vlastni plán. To oposice nyni nedělá; paběrkuje 
jen na oposičnim poli, svádí malé šarvátky• které brzy 
budou zapomenůty. Nepřicházi-11 oposice s vlastnimi 
tho!!le.ty, bude míti úspěch ten, kdo s nějakým thematem 
přijde. Agrárnici tak učinili a na. debatách oposice o 

zemědělské krisi je pozorovat rozpačibost. Krisi zemó
dělstvi ovšem upřít neni možno, a musil ji přiznat i 
oposični tisk. Tčchto rozpaka by se měla oposice zba
vit. Na prosperujicim zemědělstvi má v tomto státě mit 
zájem vláu.a i q)Osice 1 nes:i:i tedy oposice pokládat za 
svoji porážku, budeYli krize zemědělstvi nějak řešena. 
Naopak, měla by přijíti s v;astnimi iniciativnimi ná

vrhy a neponechávat agrárnikum monopol• v této věci. 
Psali jsme letos už v jednom článku o tom, kam až ami 
jit naše oposice proti a.grárnikům, a řekli jsme, i.e 
nikoliv tak daleko, aby podkopávala kořeey zemědělské 
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produkce. s nutnosti určité ochrany agrárni výroby 
musi se 1 socialistická. oposice jednou bez kyselých 
o·bličejů vypořádat. Stabilita tohoto státu není zalo
žena. výlučně na. průmyslu, nýbrž také na zemědělstvi, 
a muži, kteři ehtěji býti nazýváni státniky, maji mi
ti jasný pohled pro potřeby obou složek. 

OVšem je zde dovoleno i nutno rozeznávat: je tře
ba odlišovat t:i věci, které prospivaji zem.ědčlství 
od těch, které prospivaji agrární straně •. f�dová 
strana dala nedávno dobrý přílaad takového zdravého 
rozlišeni: plně souhlasila s �yšlenkou živelního po
jištěni, stejně úplně však zavrhovala takový ruivrh 
pojištěni, který by v prvni řadě posiloval politic
kou moc agrárni strany. I oposice musí být ochotna 
dát zemědělství slušnou ochranu, která mu ovšem prá
vě tak patři jako průinyslu, a ne�usi se stydět za 
ten·to zájem, nebot je to zájem celého státu; je 16-
pe přijit s vlastním návrhem než tiše se divat, co 
agrárníci se svou většinou provedou. :Jpolupráce dává 
právo na záruky, že dila nebude zneužito ve pros
pěch jediné strany. 

/yybral a úvod.ni glosou opatřil Petr Pithart/ 
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Ludvík Vaculík: Trest 
--

/:fejeton/ 

Je konec roku, proto jsem zaslechl zprávu, nedával jsem 
v·šak dobí�e pozor, že se jaká.si výroba., t.7lšim že celá průmys
lová, zvýčila za pětiletku zas o dvacet procent. Zhrozil 
jsem se. Jak dlouho to mir..í pol:račovat? Kdo je tím vinen? 
Je to obludné! 

Když jsem před vánoci poslouchal lidové brblání, čeho 
vteho že neni, štěpilo mě to na dvě bytosti. Ta horši ovšem 
s.ou.hlasila s lidem. a. docela by s nim 1 táhla před radnici. 

fvou lepši bytosti, která náhodou byla v přesile, jsem se 
však hned zorientoval a postavil se proti usplavněni Beroun
ky. To neni f•editel dobré české školy, to je najatý Iíl'ezamysl, 

r..do studentum ul�ládá vzit si na hory dvoje lyže: sjezdovky 
i běžky! Ticbot přispívá k tlaku na V"Jrobu, obchod, ale také 
na stavbu l.yžaf·slr�ch vleků, takže dalši horské svahy budou 
zohaveny, další zábavné železo pro líné blbce má se kupovat, 
válcovat a vozit, a tichými lesy západně od Brna zur:i.ýšleji 
dokonce prorazit zóvodni dráhu na �otolcros. Ale nač jsou 
závody aut, když pro život člověka je jedno, �teré jede 
rychleji, a jenon zkaženi prosiáčci dávaji tomu význam, ti 
oblibeni nebezpeční voliči všeho velkého, kteři si r..aždých 
pět let vynucuji o dvacet procent víc, ste.reotypně opa_1.ruji
ce, �e je to k o·oecnému blahu, a zatím už přestáva.ji vědět, 
co lidské blaho obsahuje. 

Před sto jedenačtyřiceti lety, v březnu 184-0, přišel na 
mat;istrát ve Vysokém týtě obuvnický tovaryš. Byl malé poste.
vy, oválného o!)ličeje, blond vlasů, jr:.éne:m Václe.v Čejp, 
svobodný, katolík. Bylo mu právě dvacet let, začínalo právě 
jaro: přišel si pro vandrovnickou r..nížku. Otvirám jeji odře
né šedivé desky. Vidim, že byla vydúna "dle nejvyšňiho pa
tentu od 24.února 182'7", a čtu německy psanou výzvu: "Všec
lcy tu i cyzozenské úřady se žádaji, aby ukazatele nechaly 
nerušeně /unbcirrt/ se;1.otam táhnouti /hin und her zichen zu 
lassen/ a šly mu možně na ruku /den thunlichen-Vorschub zu 
leisten/." 
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N'evim, kady ten tovaryš potom tábmil, prvni zápisy jsou 
bua od plvodu nečitelné či později deštěm cest rozpité, a 
zbytek listů docela chybi. Následuje zadni papndeklová des
ka, popsané záznamy, kdy .se běhala a telila kráva, to už byl 
Václav Cejp z vandru doma. 

Nikoho ovi5em neomrá.či velkomyslná slova patentu z 24.úno
ra 1827, kdo vi, jak podiwhodně � se provlidění zákone. li
šit od jeho litery. Hledím do té vundrovnické l1"..nížky ,rzruše

ně na něco jiného, čemu se skoro věřit nedá a nikdy jsem o 
tom dokonce a.ni neslyšel. Jsou to slova už i česky tištěného 
"vejtahu z cyrlrulá.i--e od 12.prosince 18;�8", tedy prováděci po
kyn, jak se má té knížky uživat: 

ttVandrovnická kní�ka má se při vstoupeni do díla. poslcyto
vateli práce do přichráněni odevzdati. Když tovaryš zdila 
v:rstoupi, JL.á poskytovatel práce s dělrúl:en1 a s vand.rovnickou 
knižkou k vrchnosti dojiti a tam věrně udati čas, jak dlouho 
děinik v díle byl, a jestli znale nebo šikovně, pilně a věr
ně se zachoval, má tyto vlastnosti potvrditi, a vrchnost 

ob é do vandrovzůck6 knížky vepsati. 

Kdyby však vysvě4ieni z ohledu těchto vlastností chvali
tebné nebylo, má se jen, jak dlouho v dile, aneb z nad.i>eče
ných vlastnosti jen to vepsati, co by k prospěchu dělníkovú 

sloužilo.n 

Bývají slovem ličeny, štětceu malovány a notou opěvány 
romantické cesty vandrovnich, potoky, z nichž pili, horslm 
staveni, kde se jim dostalo noclehu, a �ivó J>ěši městečko, 
kde se nal:onec přiženili do živnosti či si odtama. odvedli že

nu. Nad tím všim citi se smířlivý stesk, nebot se jaksi uzná
vá, že s tou ztrátou bylo užit�čné se smířit. 

Já ted citim, a doporučuju, jiný a nesmiřitelný stesk: 
za onim patentnim, a přece tak prostýu oběžzúkem. Teprve on 
domalovává pohádku naši evropské mladosti, když slušně za.jiš
těni byli jsme ci::txe:raxetlixo čtverem,oděvu - pro čtvero roč
nich dob, a neblo nám tedy zatěžko jit do kopce nohama. Kdy 
naše ,Tchnost zakázala si slyšet o nás špatný posudek, proto
že se'věřilo v naše polepšeni no. novém mistě. 



i,'ioje horši bytost svádí m� tea silně, a.bych rozproudil 

úvahu o rozd.ilech mezi vrchnostců.: o rodokllienu té naši, o 

jeji povaze � m.ravech, o hr1�ách, jež ji v noci ncd�ji spát 

a ve d.ne být laFJl:avou • nebo dalo by r;e mluvit o "ooviccnóm 

absolutismu'' e. "v-.:rnpěló socio.listické společnosti" • .Byla by 

to úvaha chybná e. nezle.pšila uy se, a.ni kdybych do ni ČG\Steč

ně z opB.trnosti a částečnč opro.vedlivě v.t..otal i'.•iše ležicí zú

pad.ně od naěi, kde přes rczd.ily v metodě stock je podobrcy. 

l. isto toho ns.vrhuju 1,;.a;�dénm samostatnou úvc.-J1u o jiném: !:..;i$ 
, ... .:a.,.,. v 

• , v J. ·1 i . . . 
t v.-

.., • l, nn svem vauu.J.-\A, i-,:r:e�l.Zi� Jsme svuJ rRnec �, ze pro Jc110 

VBhu od.bo(�ili j$!tie tpatně: na cestu, kter(i nás au torr.aticky 

r::msela dovóst do '!)etonovóho tunelu, takže hledkou rychlosti 

l+. ;; za rol: v-.čit111 jsme se clo fiče, kde vrchnost nouvěl:-.itel

ně n.ac-po.k :rldá všecky ú:ř-ady, ba zřizuje k to:nu zvl!1l;tm. a no

vé, aby o nás sepsaly vf;ecko, co nejhorěiho c1ú s.e na nó.s na

;jit. 

1· dyž nlýchá.m lidové brblání proti tnLové ne;lechet�osti • 

mú horši bytost táhne oě jit s reptajicim daveirl p:c-cd radni

ci. Ale nepůjdu • .  Proto�e na&e vrchnost vz.niJ:.:la z tór;e :,pot.ře-
1 • ' -� 

a 
� ' � 

t 
„ 

i ' -· � l . ' ,. ✓, - ' " • hl oy J:::.Ko na.se .nesm L; ·st , na.tj o· anooytj, no.� a-yt p.r:cu. � a-
• ' • 

v t ·
� 

'íl d t . ' . l 1 . l l ,., .: c.e!i:, zimou a o.es em. . .. e· y n eJ1zym proccr;em Jlí. (. o eJ nu 1 e.v...o.-

núch i"ek, nánosy rezavého plochu u les.ních cent; a jalc popel 

na sněhu. ,Te to vrchnost vpravdě lidová. ''!.á lepši bytost ji 

toa právě miluje. Je to trest na vňccky, kde se vozi dolů 

s hory, na niž vlactniua nohama vystoupit jsou už smrtelně 

lin.i. 

/leden 1981� 




