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Alexandr Kliment 

Hora 

Te.k věmě, 
tak jako bych ji měl pořád před sebou, 
tak do nejmenších podrobností masiw, 
truc věrně, 
tak jako bych ji měl za vrozený ..!kol kd• 

dý den kreslit, 
tak si ji uchovávÁm pevným sloupkem paměti. 
TF:.k si ji představuju v odlouiení. 
Tak za ní cestuju. 
TBk sedávnm u jejího irpatí. 
TRk ji budu nadosmrti vidět, 
jak byla v krajini sama pro sebe a pro obraz 

v mám oku. 
A truc je talcy samozřejmé, že se ta hora ne� 

pamatuje na mě, 
ie si na. mě nevzpomene ani jednou za tisíc let. 
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Claude Levi-Strauss 

O d R o u s s e a u a k B u r k e o v i 

/Otázky c. L.-s. kle.de c.Tean-Marie Benoist/ 

:Hekl jste v rč::zných knihách R •článcích, že se současná 

etnologie i vaše práce už neobrací k vašim současník�m. 

Přesto jste v nedávno publikovaném eseji o lidské svobodě, 

obdobně jalco ve studiích o Rase a Historii a o Rase a kul

tuře udělal několik velmi a.'l(tuálních pozn�.mek o bezmyšlen

kovitosti naší doby, aniž byste tím, že jste položil otáz

ky a vytyčil problémy, vstoupil do oblesti filosofie. Jak 

lze vaše dva postoje sloučit? 

Levi-Strauss: Ani studie ''R8sa a historie" ani pozdější 

text o svobodě nevznikly z mého podnětu. Studie vznikla na 

žádost UNESCO, a text odpovídal na výzvu přeasedy Národ

ního shromážděni, abych v-Jstoupil před komisí pro svobody. 

V obou pi·ípadech jsem se spíše snažil, abych spl�il, co se 

ode mne očekávalo, a nenechal se unést. 

iácr:·�éně oba texty a stanoviska, která v nich zastáváte, 

jsou velmi závažná. Snea nejvíce tím, že jste se - na roz

díl od ponĚkud moralizujících a kazatelských postojů dneš

ních filosofů, snažil zcujmout zr-rženlivější postoj. oamí

táte jakoukoli abstrEiktní a obecnou cefinici svobody a dá

váte př·ednost deťinicím konkrétním. Také na,,rrhujete, aby 

lidská prá.va se nechápala jako préva mravní osobnosti, al.e 

jako práva a povinnocti bytosti žijící v živém světě. 

L.-s.: Domnívám se, �e na tom prvním není nic paradoxního, 

zast6vá.rn tu pouze hledisko etnologie. Svobody - at je to 

cokoliv, na čem členům určité společnosti nejvíce záleží -

v podstatě spočívají v jistém počtu možností, činností a 

konkrétních postojň, vesměs kořenících v minulosti takové 

společnostiav důsledku toho nepostižitelr,.ých abstraktním 

vymezením. Pozorujeme je v souvislosti právě té či oné spo

lečenské zkušenosti. Z tohoto hlediska jde skutečně o et

nologicKou záležitost. 
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L.-s.: Myšlenka kontroly a rovnováhy moci v malém je poale 

mého názoru nejhlubším rysem Burkeova myšlení. Ve svém 

vlastním případě však pozoruji určité sbližování: setkává

ní, nevím, zda náhodná, nebo ne tak docela náhodná, mezi 

povoláním etnologa, jež mne učí vidět konkrétní skutečnosti 

života ve společnosti, a na druhé straně dávnou osobní zku

šeností, která se týká mých nevyhraněných sklonň k politic

ké činnosti. Během studií, dokonce už na gymnaziu jsem pra

coval v socialistické straně, která se tehdy nazývala SFIO. 

Dokonce jsem zastával funkci: byl jsem generálním tajemní

kem Federace socialistických student�. Jako všichrů mí sou

druzi jsem byl v létech 1230-35 pacifistou. Pak jsem zažil 

"podivnou válku" a ťrancouzsk._ý kre.ch. Uv�domil jsem si, 

jak velkou chybou bylo, že jsme se snažili vtĚsnat politic

kou skutečnost do rámce formálních př'edstav. To snad bylo 

možné jen v poměrně krátkém období života našich společnos

tí, kdy se intelektuální myšleni a poli ticko-sociální ud2.

losti natolik sbíhaly, že lidé ·vnímali, ,jru< ideoloeové vs

slovují je�ich myšlenky, a ideologové s2ni součB.sně měli 

pocit, že se dostali do souladu s určitou skutečností a je

j�u vývojem v čase. Řada důvodů illě v�de k obavám, že dneš

ní svět, svou hustotou a složitostí i nesmírným množstvím 

proměnlivých veličin, přestal být přehledný a uchopitelný, 

přinejmenším se nedá uchopit ntjakým vše zahrnujícím zp�.so

bem. Jako většina z nás i naaále politicky reaguji na udé

losti, ele uvědomuji si povrchnost nebo, chcete-li, živo

čišnou povahu těchto reakcí. Z mého postavení intelektuála 

neplyne žádná zvláštní autorita ani próvo hlásat tyto reflk

ce z nějaké tribuny a poučovat tak současníky. Navíc si 

myslím, že život společnosti, to, po čem muži a že�y v da

né společnosti touží, nelze vysvětlovat podle nějakého 

všeobecně platného vzorce� 

X 

- Některým lidem to musí narušovat jejich představy o ideo

logii, jež vyrtistá z vaší metody etnologické analýzy: o 

strukturalismu. Přitom jste asi zcela věrný tomu, co jste 
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poanikl a čeho jste cosáhl na teoretické úrovni své meto
cy. Ale musíme si uvědom.i t, srním-li to tak ř-íci., že te,to 
metoda vás vede k politicko-ideologick:ému závěru, který je 
v nE!prostém protiklaču k "duchu systému", jenž prý vaše 
rn€toda schvalovala či podporovala. 

L.-s.: Tak to je naprosté nedorozumění. Souvisí to s n�.mi t
kou, l.,terou proti 1mě tak často vznášejí, že "ignoruji dě
jiny", ž,e mne nezajímají, zetimco já právě n�opak čtu his
torické pr·áce s mnohem větším zaujetím ne� díla f'iloeofic
:�á nebo romány. Historie ni dévé pocit, že rozšiř'u�ii svou 
etnologickou z�:ušenost. 1:c.yž čtu líčení něj!'Jcého ,í.seku na
šich aějin ne:)o aejin jiných společností - tecl právě Japon
ske., netot jsem se odtamtud vrátil - mám pocit, že každý 
kousek historického vývoje skýtá něco půvocniho, neomezitel
ného, zr-ovnatelného s tÍ!,'l, co etnolorové j.ezdí hledst ao 
VE:lmi odlehlých společno�tí. Jediné !'-i.storie, které rune za
jíeé., je histo:r-ie l{o:nkrt'.: t:ní, v7tvoř'ená z mnošstv:ť drobných 

� 'l , '
7 

- C d . t t t .., 'l t· . " v ~ t - 1 uc:2, ost1.. ,._,c-.,.,vo ,ni y o uc:t-,. 012 1 si muzeme zpE2 ne, a e 
n'edt se vůbec pr-eovíGBt, "e se př·ihocí to a ne jiné. :Nevze
př'el jsem ee proti rd 0 torikům, ale proti nčkterým f'iloso
i'Cu:i b.istorie, kteří tuto proměnlivou, nezachytitelnou a 
nepřecvíc.atelnou s"l<:utečnoe.t l:istori ckého vývoje na.hrazují 
svstémem �i ideolo�ií • 

., � 

To, že nev�rvozujete teorii svobody, ale postoj, který 
zdů.re.zňuje rozm.2.ni té svobody, je cVno tím, že vnímáte prá
vě onu.rozptýlenou historii, ta je schopna brát v úvahu 
když ne náhodou, pak tedy ne.hodilou povahu uc.álostí, o 
nichž byla ř-eč. 

1..-.-·.::.: 'l'o, co zasté.vé.rn, není v1\bec žádná "teorie" a já roz
hodnĚ: nechci svým pozorovéním pi'ikládat přehnen,ý význElm. 
Opal:uji, oc3vážil jsem se je učinit, protože mě k to!!tu vy
bídli, sám od se:>�t:ych to patrně nikdy neudělal. Myslím si 
však, ž.e není nic nebezpečnějšího, než pokoušet se defino
vat záp�dní společnosti /a později i všechny lidské společ
nosti, včetně tťch, které Etuaují etnologové/ pomocí je�é
hosi zákoníku abstraktních svo':;od, jež by petrně pro mnohé 
z nich byly bezvýznamné, zatímco pro jiné by byly přímo 
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v rozporu s jejich vlastní prožitou zkušeností. Svobody 
se neuplatňují ve vzčuchoprázdnu, ele ve vztahu k tradič
ním vazbám� které mají velmi často iracionální ko:ř>eny. A 
právě ty vytvářejí, tady jako kdekoli jinde, tkáň s·truk:tu
ry společnosti. 

·rento záEah irecionali ty, která se staví proti všeobjí
mající racion�litě, to je zajímavý argument. 

I...-s.: To není argument, to je f'akt� Historie Je iracionál
ní. Všechny společnosti jsou iracionální, nebo obsahují 
značné �nnožství ir�cionálních prvk'Ů a bylo by stejně absurd
ní �;sko nebezpečné snaii t se tuto skutečnost irnorovat a 
ne papíru rýsovat plátzy naprosto racioné.lní společnosti. 
Společnost tak vypaaat nemuže, žédn.á nikdy tak nevypadala 
e my se s tím musíme smířit. 

Obecněji: kcyž popisujete to množství solidexit v malém, 
které chré ... ní jedince, aby ho společnost nepohltila a tuto 
8polečnost ch.rání, a·0y se nerozpacla na zaměnitelné a ano
nymní atomy, kdy� vymezujete tyto soudržnosti a solidarity 
/z nichž kažč.á. integruje ony svobody a ony kulturní záko
rl.'J'/ nevymezujete i stav jisté rovnováhy? 

.L •• -3.: J:..r.o, ale zdě se ni, že to je samozřejmé. Nejsem prv
ní, kdo to ríká a pravděpodobně nebudu poslední, kao si 
všiml, že vývoj našich velkých společností směřuje k tomu, 
aby rozdrobil rámce a kontexty střední úrovně n přeměnil 
jedince ne. zaměnitelné atomy, zbavené všeho ve prospěch 
centrální anonymní moci. Myslín1, že je to už zcele zřejmé. 
Ha úrovni poněkud teoretičtější nás tyto. praktické úvahy 
při vádě jí zpět k tomu, co jsem kdysi /když jsem se snažil 
def'inovat cíl etnolo[;ie, a odlišit ji oa výzkunn'i obecnli�ii 
sociologického charakteru/ nazval "úrovněn:i autentičnosti". 
Myslím tím ty nižší úrovně, dosud znatelné i v naší vlat-
11í společnosti, kde vztah_y mezi jednotlivci stojí na kon
krétních základech. Je to například úroveň života ve ves
nici nebo ve farnosti, kde rozhoaování neprobíh� výlučně 
nebo převážně jen abstraktně, ale ve vztahu k Petrovi, Pav
lovi a Jakubovi, se všemi idiosynkr�siemi, zájmy a poeto-
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ji, s kde tudiz kole�tivn1 tivot spočívá v Autentiek�m 
p.t·iji:nán1 re.!ili ty � Její ekutečné prevc!y. Bylo by po'li to
v&:c.ihocné. };c!yt-.y to, eo jflštl- existuje nR t.1rovni obecného 
ž.i-vote, poVt-;i.u.ji jE>j z� t.o n(ijp::..odněj�í v rui,ě,ich s.oučt=�ral_ých. 
společn.ostech, uz ť.emčlo exieitov'1t na ji�ýeh úrovních. 

obecnou rov.nost, r.,le mcozi1u._ií. jccincOQ nP.lézt co n�jl·l.íi;-e 
-.�.,.rto k znkotven:í. 

�i�dinei do :rsnozstvi ��nších ř�c.'Ů - r-ocinndho, p:r-o!\�:sionóJ.
r:.iJ,o, r!l.!t �;;in.o, rdír-oie-n.s.,kého, obť"cni�r�o o tc .1im dt'vá /ntf:·o 
�1 .&v!;iio/ p -oci t, �e z.auj.ím.a,;1í vzécn-1! "1ú;to o fe ťe o\ astr..t
n.ich oč.li�uji. ::..:..aj! .si-1,,;:fl.l p7'0 vykon�v�n:( rt.,.ne.hraci t�l �é 
:fwlkce a tt1 �.Jí svou ,je -ineěnou or-i;p,in�li tu .. -�rožná, že 'k��-d�'1 
z r1icl1 r,ovatujti: své vy stou-p�,r,.í 2a význacmť' j�í, rH��ž tf� j&h.o 
""Ou. ..... ed. - ale nt." proto, k-.e z ťtřho plyne r..lijn�é t:!OC éon.uco
·1r�t r.ť.:!�o v;�rl!.oristovct, t,l.e rr·oto, ie přinfší n.2:kelik drob-

:s tE:ti c�ou hot.no tc.u. �: 1:1ko př'íkl6rl UT�ťu -zku3(':n0-at z néčth:on6 
:i·�v� tt-.v:y v-e \i: t:�irJ.:, a.i,l�e ·pobf•e-�hii:m .w? ste, ku v o.t?,,ponsku, 
!:.': ter·é jé je(3ní2 rz. hlf.: .. ť'n..ích e-tte .. �i$ek �F-!l!i·&tví lt,k�. C:ty-

. 1 "' � . ...... · ., ' .,, � ' . " . ·i,,- .a Jí!.1 • �.l. t::l t-":.�·-Rl. .,.:E'n p.n:c C-:;{1'.l O\.i �1 ezúe.t?? .J��e se V�il C1.uu s -.;:- · l. 
u večef'e, kó� byli lič� všEch o\,}o.r··� - od �oustruz.rdkO, •.t('
i-í ;)řé:tim� t tv:l,rcjí e ř��sln:í.im, xtei·i 1.- eou r;lo±i týeh po
et-upi1 cé.v6._j1 pf'��ítu _lP.kc-vý µovr,eh, �ž po sk'utečn6 um?íl
ce, 'ř.:t�f·í jej zdo:7i 1J ktei-í jsou s.re:i rozdileni do nť-koli
k:a epeciEilizovených oc:t": t,;;í, z ni ch:l k§s"óé v,j,•žaduje- jiný 
t:; t.upt:řt virt.u.oz-i ty. t'.:ťyž ,j<(/'en. �e zeptal, zda nfkt-trrá �fí'1u�s
ls rr.ej1 pocit r. ,d!·.ezt:nol! ti nad �in/mi, nejprve t;e tránili, 
re jt1ou vši<;hni stejni • nepo.strt)dnt<¼l.fl.!" 5 f..e ee cítí být 
••rovni". Ftik Jt:�??:i ae zeptal, zde e:x-istují nějcťká p.f-!slorl 
nebo rčerď, \:ter-é by \'j'Jaóí·ovale prof f!�lonáln:í picliu je-�n� 

6 



skupiny a hanobila c�ruhou. Hned se sypaly desítky příkladů.
I když oficiálním postojem byla určitá rovnostářská ideolo
gie, bylo jasné, že každá jednotlivá skupina zůstala tra
dičně svézána se svou výlučnou a nezastupitelnou rolí v cel� 
kovém procesu. Trvelost �ivota každé společnosti závisí na 
tom, jak vnímá tekové odlišnosti - a také jak na nich lpí, 
ne sne.d at,y stavěla jeanotli vce proti jedno tli vcťim, ale eby 
spojovela jednotlivce v ur,či tém rámci, kdG on ci tí solia.a
ri tu s ostatními, kteř·i jedng_jí stejně při stejném druhu 
p:r·&.ce a tím. se oc1 ostatních odlišují. 

Ta1:že toto pojetí jednotlivce, které zdůr2zňujete jako 
protiklad tott�ni a totalizující společnosti, je vlastně 
tr--..:k trochu předznamenáno· tě.mi to mnohonásobnými rozdíly. 

i .-s.: k,vslíÍn, že v žádném př-ipadě není nic tragičtějšího, 
než totllní společnost, společnost, ktf.rá je jen stádem 
jednotlivců. _ rf.v-6 pro záchranu t[chto jedr�otli vců pova�u
Jl zprostředkující útvary etřední úrovně za nepostradatelné. 

Což vás pf-i vádí Llíž k r.:ontes,.�cieuovi, jehož politická 
t•ilosofie se hem.�.í tčmito Jtvary stř•ední velikosti, těmito 
"corps interm.éčie.res''. Z&roveř1 se tím poněkud vzdalujete 
Eousseauovi. 

L.-S.: V tom. je určitý péradox. Rousseau, k nĚ:muž cítím ně
co, co bych nazval bcz·nála zbo�nou úctou, jenž je mi tak 
blízký, že si ho představuji jako důvěrného přítele, se 
podle ného názoru ve své politické teorii hluboce mýlil. 

Snad pr-é.v?; proto se mu cítin být tak clízko. Učí mě svým 
vlastním příkladem, že když intelektuál jakožto intelektu

ál n.arBzí na problémy tohoto řádu, musí být výjimečně bdě
lý vl'.'iči sobě smnému. Tiáa bych zde pí-ipojil doznání. Ten
týž druh intimního vztahu, jenž mne poutá k Rousseauovi, 
cítím také k Chateaubriandovi, který je opakem Rousseaua, 
a přece je stejný. Takze představa,_kte.ré se cítím nejblí
že není ani Rousseau ani Che.tesubriand, ale jak__ýsi příznak, 
janusovská postava VJ'tvož·ená avojicí Rous5eau-Chateaubriand, 
která mi umožňuje dvojí pohled ne· téhož muže 

I 
aěkoli oba 

volili óiametrálně odlišně� 
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Co� lze rozpoznat v jejich díle ••• 

l-.-s.: San1ozřejmě, Rousseau a Chateaubriand jsou patrně 
největší frsncouzští prozaici. Dvojice Rousseau-Chatesu
briend zlroveň plně dokládá nácl1eru francouzského jazyka,· 
sar10zřejrr:� te zcela různými způsoby. To, co mne př·itshuje, 
není tedy nějaká jedinečná prevda nebo její vyjádření. Je 
to spíše v:yjédření souhrností celého souboru rozp�r�, v 
nichž žijeme, v nichž v kažoém případě žiji já ••• Je to 
pocit této rozporné situace - rozporuplné v Eousseeuově 
éíle, rozporuplné, když dílo Chsteaubriélndovo r.: Pousseauo
vo spojíme - a prévě· v tomto rozporu se já sGrn cítím vězet. 

- Je to etEjr,ý rozpor, který používá ''dialektika" j2ko 
0 "'1 '? ci, •• • 't . v v . 'l ;,. ' , '-t .&.é zp1.;.sob mys eni. r::-uzete t.Y JE:ste stE: e v-.:rn.y tez1.m; .i,: eť 

jste předkládal, al už byly ovlivněny učí teli, gt)Ology, 
psychoenalytilcy nebo ncrxisty? 

L.-s.: Ti lioé tvořili �ysy ného int8lektuá1Lího životopi
su, Swim-li to�.u tok ř·íket. 

X 

U:aožňuJe "čialektikatt prof·.iknout do r·ozporu, kterJ1 tkvi 
v jáclř·e Rousseauova díla? I�ebo leži tento rozpor už zcela 
mimo dosah "dielektického rozumu"? Nepřikled jako ideální 
rozměr pro svotodnou a demokretickou společnost uvácí 
Rousseau malé společenství, kce se vše d�je ještě ve vzdá
lenosti na doslech. 

L.-s.: zac se opčt \r2cime k úrovním autentičnosti, o nichž 
jsme již mluvili. Epolečnost 

I 
která je co t1o ve:i ikosti na 

ÚI·O\'T� vesnice či farnosti, se svou podstatou zcela liší 
oc. naší $OUČESné obrovské Epolečnoé ti. Jser.i přesvědčen, že 
jecním z problém� pro naše politické myšlení je to, že trva
le žijeme na poz2dí ideclog;ických kulis, jei vznikly v mi
nulosti "na m.írÚ" společnostem at už teoretickSrm nebo sku
tečným, z nichž žádná ani stupněm komplexnosti ani velikos
tí není srovnatelná se společnostmi,, k nimž my sami patřime. 



- Říkáte tedy - v tom se lišíte od Rousseaua, který se cht8l 
vrš.ti t k malým pospolitým ob_cím - že poslední příležitost 
k částečnému ozdravení a posílení chřad.noucích svobod nabí
zí určité obnovení dílčích společenství. Stanovil jste do
konce jakýsi nejmenší pr&h pro existenci ttchto optimálních 
celkú. VypaC::á to, že životaechopné j�ou pouze skupiny od 40 
do 2:30 členu. 

L.-s.: Nen2vrhoval_Jse:r.:i.,.že by se velké zé.pe.dní společnos
ti měly rozbít na mclé obce o f:.O BŽ 250 lidech! Chápu, že 
je to nem;ysli teln<§. Ci tov2.l jsem pouze V.Ýslec"lky pozorováni, 
kter·á provedli etnologové v nejjeanodušťdch společnostech, 
jaké z:r:.áme. zai; se, že tyto společnosti nejsou �chopny udr
tet se y chodu, př'erostou-li určitý, a to vell'J!i nízký práh. 
Spíše ee r0zpé1č.2jí, než ab3r se rozšiř-ove.ly. K rozpadu ao
jí t 1:1usí, jestliže chtfji z::1StE?t vĚ.�ny Ete;jnéou ř-ácu. Chci 
jen i·íci, .Ž6 nEi r1zných vý1.-ojov-ých ·stupních S!)Olečenského 
zi votB :nohou být urči té poC: ty lidí nejv:ýhoč'inc: jf í, netvrdím, 
že-b;y se z toho mĚl vyvozovet zi:kon. 

X 

:'..onc2pce "svo);od" cháp2ná konkrétnĚi /v souvislosti s ve
ši definicí strukturnli:3rri.u, jakožto spojení hmetatelného 
a srozum.i telného/ vás vede ke kritice přehnP.nP uni versalis
ti ckých a nakonec etnocentrických pojetí lirských práv, jež 
jsou svézány se zápacnín chápáním lidské pav:::hy. V·y navrhu
jete cos ti pevně a pragrrcatid:y, ebyc:hom své po�ietí liaských 
prciv nahrE,d.ili koncepcí "lidské bytosti chápané jako žijí
cí bytost ••• " 

1.-2.: Ope�uji to znovu a znovu. Co mne na rfší společnosti 
zarú�í je ta doslova zbo�ná úcta, kterou za.b..rnujeme někte
ré syntézy vysokého stupně soubornosti a jedinečnosti .• l:ém 
na mysli aíla velkých umflců, malířů, sochařť1i a hudebníkli. 
Stavíme pro ně muzea, která př-ipomínají ch.rémy v jiných 
společnostech. f'ovatovali bychom za pohrom.u, za všeobecnou 
katastrofu, kdyby měla být zničena včechna díla Rembranato
va nebo fiíichelangelova. � .. ěli bychom paci t - a sr.,mozřejm� 
zcela oprávn�ně - že s nh'Tli odešlo nĚco ne:r:.ahradi telného. 
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Ale když dojde na nekonečně složitější a nenahraditelnější 
syntézy, jimiž jsou živé dJ:•uhy, ai .. �iž rostliny nebo zví
řata, chováme se nepr-osto nezodpovědně a bezmyšlenkovitě. 
Je možné si představit, že kčyb;y znizelo celé Rembrandto
vo dílo, objevil by se jiný malíř', jehož d.ílo b;y nějakým 
způsobem dokázalo zaplnit vzniklou mezeru - vím, že je to 
pouhá teoretická hypotéze, víc než nepravděpodobná. Na 
druhé str2.ně je naprosto /e v tomto přip�a.ě bych. ř•ekl meta
fyzicky/ !2.:i:::no vší pochybnost, že- b�.r v:-:.rm.izelý rostlinný ne-
""' 

,. • v ·  v ' � h l 1 b 't b..,h - -· t ' ' 1 • � � é • ,.,o zivocisny cru� ?:l01 y E-. _em cou_y rvtm.1 l.C:.$K exis-
tence n.ehrazen nĚjakýrn el cvi. valen tem .• To je v;ýchodisko m.yš
lenek, na něž jste ne.ré.žel. Prs:va, které. se mohou a musí 
př-izn1::1t člověku, jsou pouze zvláštním př'ípaoem prt.iv, která 
musí být pí-iznána tv�rčí síle �d vota. V žd;,/t člověk je pře
ce o bčlBř·en prév,--y pouze do té :o.íry, cio jaké dokáže ,, indi
vidué.lním mě.:ř·í tku ·vytvoi i t to, co vřirod2 v;rtváJ-·i ve for
w.ě ži v"'ÝCh c.r-uhů. 

lJeblížíte Ee tecy urči tým :filo�ofickýrť_ nebo r�áboženským 
tezím, které vznikly ne Dálném vychodě? Když cefinujete 
človč:ka spíše jr�ko účastníka stvořerd nr;ž jr,ko pána, kri
tizujete tím zlroveň i kl�Eické k�rteziénské pojetí pano
vf.:.r:í tvorstvu, včetnĚ: nepřskons.telné touhy toto stvoř-eni 
neustále měn.i t. 

L.-s.: Čfasto mě otviňu:iÍ z entihum&.ni�rr.u, &.le nev�i-im, že 
by to byl-o oprávněné. 11'0, proti čenm jse:m vystoupil s co 
povcižuji ZE1 velmi škocli vé, je bezuzčný humenismus, který 
I · a - t x; ., t , ... � · v· - 1 k v ... t · é na Jer-ne s rane vyrus t�. z 1..rcSc:t ce z1covs1<:o- res ans.te. a 
/na druhé stranĚ, ném-samotným bližší/ z renesance a kar
teziánství, jež z člověkB činí pána, absolutníbo vládce 
stvoř·ení. rliám pocit, �e všechny ty tragédie, které jsme 
zažili - nejprve kolonialismus, pak fašismus a nacistické 
vyhlazovací tábory - nejsou ani tak v rozporu s tím aomn�
lým humanismem, který jsme praktikovali po nčkolik st�le
tí, spíše bych řekl, že ho to přirozenč rozvíjí. Vždy{ 
to všechno mělo na počátku v určitém slove sm.yslu jeden 
a týž podnět: ten vedl člověka k tomu, aby nejprve vyty
čil hranici vlastních práv mezi sebou a ostatními živočiš-
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r..ý!I!Í druhy a potom pokz·ačovet tím, že posunul tuto hrani
ci i dovnitř lideké resy. Určité kategorie, které byly 
uznény ze "jecir,.é dooprE:vč!y lic1s''é", oddE'.'lil oč! ostatních, 
jei byly takto oc.sur.u.ty ne nižší etupeň pocle prmd.del ZE:l

loženj.ích na stejných zés1:•déch jriko byl�• ty, L�ie:hž bylo po
uzí to k rozlišení irezi li(šsl�Jm a ne-lic:skýr:i c.ruhmr.. zae 
je s:·uteč:ný prvotní hř·ích, který �ene lidstvo co záhuby. 
ťcta k bližníc.u nemtlže b�:t zeložena na těch hodnotlch, ne 
nE:i v,ýlučnĚ. vznáší nárok licst'vo ja1:o t2kové, protože se 

'lr.cusi p:ř'eae:n CBncu pokoru. i:::0::, by člov?:k Z8čel tiI!'!, že se 
s"�cloní nřed všemi ostatním.i for;;--::err.i života, ne.r,:.o�.lo by ne 

. .,st •. ... ,. 't 1 "" ✓. · �t ,v, t� , .,. ,.·,. -"'-; ,r,...t.,, .. , r..(=-:�:u t:. 'to. , ;.�e uy 11res !?. u ... nc:::v,.� nE:.r- _r€- J. o • .i:,ř .t. _v..., Cl , r.::m, . 
ci s2!T1otné1.o lič�stve. 

t.:'E to te:dy ae:finice etiky, 1(ter- é nerr�není z člov?::ke 
jer::o uni versflního, rflcionélního j E:'c:ince, ,;.le epíše z té
to zi.kladni pokory, �ter.§ ;nu tuc.e vcé!i tkerr:? 

L.-�.: Pokora př'ee životém, Protoie život pfed�t8vuje nej
vz2cnější a nejúž.asn?-jší stvoření, kter·� lze st vt:ř'i t ve 
ves:.:íru. I:lc1vr.:Ln modelem je cVf·t D přír-oC:c:s. \ kdy�� říkám 
hl2v!1í model, ner.1:r=·lím tí:n pouze :-.1odel jGkožto zt�r-tupný 

, . � 1 . .. " - ... , ..,., , vzor·, a .... e 1 i.:10oe Jai.:ozto vzor eetetic.ť" . .;y n mori.:. ..... ni. 

A pi•f:ce jsou v tomto it.odelu, v př'írodE' / jak ukáz�.ly 
pr5ce Konrada Lorenze e ji:n.ých/ bezprosti'f'Ůlf.:• pi·í tomny nť:1-

. , � ' -· . ., í � t . d . v t � v t v ' "., n k s:i.�i � zar·orn.cy nicen- • l'o o Je sne Jes c ve c:•i c: .. ,vo�: ,. 

oba...-ru:r:, ne.z ličské prl.ní Z!:lť:'l:i. t příro6.u. Souhl�s:í·; e s tím
to zi�věren:? 

L.-s_�: V prvé f·ndě se corrmívém, že Lorenzova préc"?, kterou 
velmi obdivuji, pokud se omezuje r..a živočišnou etnologii, 
bývá �asto poaezř·elá ve svých f'ilosofick_ých e sociologic
kých ambicích. Kebylo by možné vyvoci t zév?:ry pr-ťvě opač
né? Lorenz sám staví do protikledu licekou F.1.�e�i vitu, nf'
bo přesněji perverzní počobu této t-'gresivity, a e.g:res!vni 
instinkt v jeho normální přirozen� počob�� Necht�l bych 
pi-eh.11žet s_tránky, které zcela prlvem zd,1razňuj ete, e.le 
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nezdá se mi, že co by do významu byly srovnatelné s inten• 

zitou pustošení a mírou ničení, které Ee v přírodě dopou
ští člov�k. �onec konců, vývoje. změny - které obsahují 
svCj díl násilí - vždy vrcholily v určité znovu nacyté 
i-ovnov6 ze. i\le nic se nepoóo bé tomu posečlému vychylování 
z rovnováh,_,v, které ten zlomek přírod;y, jímž je člověk, 

dnes do př·írody vná.ší. 
. ,. 

X 

- Jste tedy pevnť· př-esvP.clčen, že vá.š p:r·ojekt př·ecložený 
OSN skýtá rrer1cii jedinečnou mo!tno�.t z2loži t lidská préva 
na ttch. základech, které byly přijím6ny všuce, implicitně 

nebo explicitně, vyjme několik posledních století v západ-
ním světě. 

1. .-� =.,: hezepor2íne,7te, �.E, šlo pouze o ��ts:ri.sl pro "Komisi 
pro svobodu''! l'E:víru, ;·tský tuoe výsleaek. Alr.:: v tobě, kdy 
jsem matericil zpr:=-cováve.1, rr:ne oopélilo nfkolik návrht'i 
nov;ýc.h zákonů, ktr::ré bez ohlNlujnato, od kter-é politické 
strany vzešly, se er:i v nejmenším nenarnáhaly tento problém 
znv\'11 prorn.yslet. Pokud jde o mne s2mého, jsem. si vědom 
utopického charfakte-r·u s-:ého m:vt:lení a 1:�vl bvch v pokuše-

- � v 

ni ucl?�la.:-t, jakýsi metafyzický s1:ok ; ne� bych rozšiřoval 
r·ozc2.h e,te.rých c.eklarecí ličsk:ých �:ráv, které stejně neby
ly moc pletné, spíše b?ch vybucoval pojetí PVCbody znoi.ru, 
na oališných základ8ch. 

- Jakási koperx:íké.nská revoluce? 

L.-:::'.: 'l'o je přehnané. Ale v k�ždém "Yř·ípec.ě :J.i jde o roz
bití ř'ady hluboko za!<:oř-eněných !ílyšl€I'.kov--Jch postojů - a by
lo by pochybné očekávEt něco telcového oa politické komioe. 

Vy tedy doporučujete uznat pr ""vo ''živé bytosti" založe
né na vzájemné shodě a všeobecné účasti rozličných národň, 
epíše Eež próvo kantovského mravního člověka, který je po
č.le vás 'př·íliš svézán s koncepcí Zipadu? 

L.-s.: Zdá se mi, že mí�·to původn� zápecního /a proto po
m�rně mladého/ pojetí lic1 skych prév by snad bylo možné po
kusi t se nalézt společnou zákl2dnu explicitr-Ími a implicit-
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ními myšlenkami, které o tomto problému rozvinuly jiné 

civilizace. Jruco etnolog nemohu opomíjet skutečnost, �e 

- jak jste práv� řekl - velké civilizace Východu nebo Dál

ného východ.u s bučdhismem e. jinýrrů duchovníci proudy jsou 

nejen tomuto druhu myšlení př'ístupn,_y, ale jsou na něm po 

tisícil€tí založeny. I tak zvrmé ''primi ti,:ní nérody", kte

ré zkourr:a�jí etnologové, mají hlubokou úctu k roetlinném.u 

a živočišnému životu. Tuto úctu �-jp,.ařují tím., co m;y- pova

žujeme za povfry. Ve skutečr.osti jsou vĚck t;yto "povčry" 
l • , � • 

é h 
� ,,. , v • , v • , 

'l ve ..... 21 uc1.nn pro znc ové::.Vtl.!ll. ur-c1. te prirozene rovnova �r 

mezi ělov[kem a prcstřecíffi. Uo�ná �ychom pocobnou céstou 

cospĚ.li cne.dněji k nfjeké filoso::ické shod�, než když bu

deme s ne.ivr.ími iluzemi vzntšet nérok na zvláštní privi

legium, které úd2jně vyplývá z prava záp8dní kul tur�,, ja

ko bychom zrovna r:i;y tJ0li povoláni udělovat oruh;ým préva, 

která z takového pr-i vileri a pra!I!ení. 

Ano, s..;le nE::které z ti:'chto asijských nebo jiných kultur, 

kter� si vytvoi·ily ideologie, jež respektují liéiskou pi'i

r·ozenost jako součást př-ír·očy, dospívaly čor..to k tomu zá

roveň s politickým despotismem. Uvážíme-li tuto skutečnost, 

pak u::::. západní pojetí lids:'-Ých prév se nejeví jeno!l! jako 

cosi O cbstrBktn•� univerzálního", e.le je�o nr:: co ve+:ni kon

krétního a jeéinečného, jako nšco neléhavého a hodnotného. 

L.-s.: 11íém pocit, ze zmtníme-li způcob nazírání, jak to 

navrhuji, bua.eme ve skutečnosti o mnoho silnější v zápase 

proti takovémuto zneu2ívání a dokážeme také lépe pomoci 

národům, které máte na mysli, bojovat s dlpotismem. Nevěřím 

všek, že existuje nějaké pouto ne�o příbuznost mezi oněmi 

ťilosof'i ckými ideje!lli a ur-či tými poli ti c·_-:ými doktrinemi, 

kter-é vyrostly v postre.n._,_riích uličkách dějin • .  .íaoismus se 

nezrodil z buddhismu! Meois:ruus, jak ukázela kulturní revo

luce, vyrostl v opozici proti tradičním předstevám. 

::our,.lasím. 1Ue chtěl j::.em říci hlavně to, že i takové 

pojetí lidských práv, jak je definováno ve své mladé zápe.c.

ní podobě, m�že stále sloužit jáko jakási brzda enebo zá

vora proti rozpínání despotismu. 
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- .Než př·ejdeme k otázce "prév člověka jako živé bytosti", 

mohli bychom se ještě pozaržet u tématu svobody. Zdá se, 
že se svou definicí řadíte spíše k určité anglické tradici 
analýzy, než k celkově apriorním.u pojetí svobody francouz
ských myslitel� od Descarta k Sartrovi. 

L.-s.: To, co říkáte, potvrzuje i skutečnost, že ve Francii 
na moje vystoupení před komisí Národního shro.máždění ani 

na následující článek v Revue des Deux Mondes nikdo nereago
val, zatímco v Anglii měl článek, který tam vyšel v překla
au, určitý ohlas. Angličané v něm rozpoznBli známá témata 

a I!ljršlenky, které snad sahají �ž k Burkeovi. Ve Francii 

vzbudily moje myšlenky spíše pocit jisté cizorodosti. 

Tento "cizí prvek" nám všek umožňuje pochopit, že dl'.ivěřu

jete -více historii a trPdici než rozumu a lidské pi'-irozenos

ti. To se shocuje s etnolorickým hlediskem. Popisujete spo

lečnosti s "mikrosolids.ri t2Lů" nesenými historií a tento 

p:l·ístup pak sbližujete s politickým a :filosof'icl::ým názorem, 

jenž má velmi blí.zko k názorům Pšontesquieuovým. Z toho by 

se dalo vyvodit, že vaše ookazy na historii a tradici na 
jedné straně a odkazy k Montesquieuovi n� druhé straně, ne

jsou francouzskému myšlení tak docela cizí. 

L.-·-.: Ji:;těže nejsou. Ale velmi TJ7chle je �rtl8čil jiný 

1nyšlenkový proua, který �rrl'istá z :Roueseauovy Společenské 
smlouvy a vyúst.uje do politické filosofie Fre.ncouzské re

voluce. Tento proud sahá až před Eon:tesquieua, ke kartezi::'in-· 
ství. V součesnosti převládá a dosu� utváří myšlení našich 

současníkt\. Je to, f-ekněme, "l 'espri t de �ysteme'1 uplatně

ný v politických a společenských skutečnostech - domnívám 

se, že není nic nebezpečnějšího. 

Ta"l(�e máte obavy z .tot-.oto "systematického ducha" včetně 

jeho současných totalitních upletnění, ale nikoli z nfija
kého pesimismu či niráliBlilu, rezignace nebo snad z potřeby 

vz: ·poury, ale ve jménu dosti pevných "hoanot", jako je prá

vě u !éontesquiea princip oddělení mocí a jnkou je mikroso

lideri ta. 
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L.-s.: Podívejte, nen:-1.vrhuji pi-ece, abychom zrušili celou 
--

zápední f'ilos_oťii lidských práv. Jen bych jí chtěl dát pev-
nější a širší zákledu. Chc0te-li, jde mi zhruba o toto: 

starost o Člověka, ktsró. necítí povinnost starat se záro

veň i o všechny ostatní projevy života, povede, at se nám 

to líbí nebo ne, lidstvo k tomu, Eby se st�lo svým vlast
ním utlačovatelem a otevírá cestu k sebeutlačová.ni a sebe

-vyk:oi'-istování. Itimochodem, zdá se mi, že myšlen..1-ca člověka 

jako euverénního pána a vládce př'írody je mnohem více za

koi'eněna v despociícl:, o nichž jcte mluvil, než v liberál

ních společnostech nebo rozhoénĚ stejně silně. 

i', pr1:�viá r�Eotolik, nf::Jcolik jsme toto éiťč.ictví oněm despo

ciím ČDsto přE:c1áv2.li, byli ,jsme, jak jsem již ř-ekl, jeho 

pr-opt::gltory. 

1_.�: Podle mého nó.zoru ,isou 1T1e:;r-xisticl-:::é komunistické a 

toté:li tní ic.eolorie pouze lstí historie, je.k uspíšit poev

rop�tfní národů, které &i éo nec8VnB zůstávG1y na perifé

rii. 

Co tím chci v,yjádřit - nezná, že ne úplnf pře8ně, je onen 

ne'..:.·,lahý jev, kdy se jednotlivec nevzdévá ové osobnosti, 
l ' h  . ·t' h 1 t t' " "  ' � "h"t · v f:_€ s,ryc. osoti yc v as nof". J .• ,\•ozna, ze 01JC UJe neco 

ze své vlar:tní jedineč'.no'.'-'ti � v;-jlučnosti d.o té míry, do 

:iP.l:é f;e pi-izp.Ssobí orié hznovu l':8byté sounáležitoEti", ono

mu smíru s přírodou • 

.i..-�:.: 1'-:esouhlasím. :Protik:.aa kul tura-př'íroda !l'lá pro etno

lot:J' záklc:óní význam nikoli proto, .že jej objevili, ale pro

to, ťe jej nalezli u náročů, které studují, jako kategorii 

unrnzňující pravdivé pochopeni člověka. Nechtčl bych, aby

ste se óormíval, že se ji tak rychle vzdám. ličetvo skuteč

nč· vychází vstí-íc svým vlastním specifickým vlastnoetem, 

kdyz zavádí kulturní panství v protikladu k čistě biologic

kému řédu. Dtikazem - nebo jedním z óůkazů - ,ie, že lidstvo 

samo dokáz?.lo prostřednictvím jednotlivých osob uskutečnit 

takové jedinečné a nEnahre.ci telné. s�,rntézy, jaké příroda vy

tváří ve formě živočišných druh�. Před chvílí jsme mluvi-

li o dílech l embrančltových a �tichelangelových: jejich vý-
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tvory jsou díle:ra ječinců, a př'ece vykazují řlc komplexnos
ti a originality, jako nějaký rostlinný nebo �ivočišný druh 
pojatý ve c-Vé úplnosti. A tedy teké "práve'', která v p:ř·íro
c.1ě mucí b;ýt i.'ormulovlna v kategoriích fu:'uhu, jsou v oblasti 
kultury v;rjáGřena v kategoriích jednotlivce. Ť{ekl bych, že 
Poussin, r.e.mtrE:nd t, 1-:ousseau neto K�m t mc1jí stejnou cenu 
jako živočišný nebo ro$tlinný druh. Ale ne větší. A proto 

, •,1 '" , 
l v �  'b v7 vk 1 " ,  v X t prnva c ov�Ke - pr-Bva �azGe .o c�ovc·a - �onci presnt v nm 

1..odě, za ním: by je�i ch u;·latř.1.ování znamenalo riE'.1-::ovet vy
LLbení celého ros tlirm.ého nebo zi voči šnél-"o cruhu /nikoli 

JEjic.c1 ;jednotlivých zé-'..f;tupců, protože ne!.--:.é:m r:énitck proti 
tocu, atycho� jecli �rk�v a oLilí, anet-o pro vl�otni obži

vu zetíjeli zvířEta/. Ale to, co nesffiim O(lat, prtvĚ ve jmé
jako lidf'.ké h;ytosti činín.€ ná

rok, je ohro�;ovat eJ:istenci jiných č.ruhi."1, ktE:r'., sub spe
cie natur r::,e, mu.hou mít r:-tejr_ou cenu j?!co lié'skt bytost. 

Ano, to!llu rozumím. L.cyž ale z2s tévl te pojE tí '' j ednotli '\T
ce" ne v zivočišném é..ruhu, ale j2. -o licsl:ých jeci!!c.'.l, ne

lze pa::� nekonec ríci, Ee ona nesnizi telná hocrrota jecno

tli vce:, at už je to hemtre:ndt, housseau ne-..,o nfjnký beze
jlf'.E;nný kolem�e.oucí, je podezi-elS poJer:i, nE: snad latentním 

et:r:;.ocE:n tri smem, Ele tirn, i.e �inf c:ruh.jr, e.čkoli se::.w tuto 

íilosofii přij2-ly, rn=-pi:'iznGl;y to"J.uto pojetí ječince v-�1bec 

i/ črzy. zvláštní stetuťi'· 

.L.-s.: Určitý stupeň etnocentrismu Je nevyhnutelný. Konec 

konců to, več můžeme doufat - a v nic víc douf�t nemůže-

ue - je, �e se podař-í v:vtvoři t ji::zyk, který nd.n1 lli'.ložní vzá

J c�1.nou ko::mnikaci, i biyž teto }:omunikHce l�učfc vždy pouze 
cilčí. v ěi'-ím, že forr::-,ulnce, kt€rou pÍ'ed1:lád�, prostředek 
- . k 1 , , v "l 

• , č . - . .., , 1 • • .::::arr�uni ece nac·izi a pr·ec.stavu,1e u inneJsJ.. -:ompronis mezi 

různými typy civilizecí c kultur než noře trcciční princi-

V jiEtém smyslu né.s to přivádí zpět k: Eousseauovi a 

k pasáii ne zečétku Společenské smlouvy, kde máme jakoby 

v J.:ostce celý spor o pů\o'odu nerovnosti: " ••• a lidi:ký rod 

ze.rikne, neZIL.ění-li způsob svého bytí.'' Do!.n.niváte se, že 
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jsme nyní cospěli k tomuto l�ri tickému boau? 

L. -s. : 1;; evi dím j eoiný nlznak '' změnfného zptiso bu bytí" a 

v každém pfípao.Ě tych cht?.:l na obranu F.ousseeua c1oplni t, 

�:.e není vůbEc jisté, zéia t2.to .:-polečens·1,á smlouva předklá

dl korJ:r·é tní plén společl'lo�ti, kterou by byl .Rousseau cltěl 

pr-os2zovat ve skutúčném životě. Považuji Spol�čenskou .smlou

vu za jakýs� teoretický vzorec, podle n�hož lze anelyzovat 

a kri tizovBt jc:koukoli skutečnou i ·možnou společnost. 

V'ÍtK'"U ti' ...... ' 

optimist�:. (JchotnC::: 1:-;vch př-ijal 

kč�.•�_-y se k pesimismu d2.lo připo-
• • ' . 

' �- � " • 1 htvl v, • t" Jl t vymezeni: v;:trovnE,n;y. ide nF: z,avGr tycn c ... c:· r-1c1 op 1-

&1.st�"un, nebot optimif'té existují: vaše ječiná n2děje spo-

č:í,rá v niírnérn, rd.koli hor·eč11ém opti1!l.isnu. 

V�e, co jsem se ne rt;zr:.ých místech sn8.žil V;rjá,:-1.i"i t, dává 

př-E'hled o podmínkách, z� :richf by se :::n2c li(1stvo mohlo po-
I • t 0 t .._ l: v "'7 • ... , ' ..., 0 " v .. cusi V? , a se ne novou ces l,u - Jez pri�J..fme ouvf•)ry � ze 

v{íbec dojde. 
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.Lenka Procbáz1,;:,ová 

"Chci muziku!"" kf>ikla dívka. 

"Jakou?" 

"Mějak:ý neg;ry." 

"Až vypiješ-- tenhle 1'.rnek." 

"Kd.ybys vědila, jak je to h.r.111sný, hnusný, hnusný. Příště oe vykašli 

na ten hřebíček a podobný sajrajty." 

,.Dobřo. No dobře. Ale vypij to!_Než to bude studer.ý�" 

Po kachličkách stél::e.ly hoi-•ké sl.zy., 

"Otev-ř- aspoň okno." 

'"Chcípnu tady. Udusím se. 
Tt 

".He:f'ňukcj ,. víš, co jsi mi slíbila." 

' 

Mátožně zvedla p�že, zapřela ce červeným lokty o chladivé okraje 

vany. Z pokoje se vyvalil dž.ez. Linč tekl do koupelny, na chvilku 

ji prozářil iluzi bezstarostnosti. 

ui•·olikétej to je? tt 

nnruhe j litr."'' 

·""T-eprv? Panebože. hzycle-la jsem, že už třetí ••• 0 

"Chceš chleba se slaninou? 'ro b;y :pomohlo, neopila by ses tak brzo." 
I 

'-'Já chci leda w11řít ... 

Se"·tra zkunrao ponoř•ila dlml <lo vody, neaou...�lasně nnkrčila čelo. 

Divce oe zdálo, že je to ironické naL..rrčení, ale nebyla si tím ·jisiá, 

pára zamlžovala mistnťrntku jako koutová clona .• 

- "Prosí..11 t�, máň to skoro ledový." 

"NeLJahej na ten kohoutek!" 

"Uhni, nebo ti opa:ř•ím nohy 1" 

Přitáhla rudá kolena k břichu, zavřela oči. Patří .mí to. Místo, 
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abych děl.al.a baura, m�_la_ jsem mu f-:ťct, že nic neberu. 

•Dla jsi. mu f-:!et, le nic nebere�. Z hračq bejvaj:! plačky._" 

".Musíš to furt_okecávat? Baví ta to, jo?" 

"fy z toho dělál3 tyátr, j.á ne." 

"Pfines dalš:í.hrne.k ••• a tedq tu slaninu. 0 

třeba by to bylo-hezk! dít�. A chytrý. Možná děl.ám straěnou chybu. 

Jenže on nemá děti rád, zatím. Mohl.a bych dostat infarkt? Dneska prej 

dostávej infarkt i úpln.� m1adý lidi. 

Blues pomal.u přei3lapoval bytem, na židli koufil čerstvý p1lll.itr 

sval'-en�ho _vina. Připadalo ji, ·že ·von! krchovem. 

"Bu.a tady• Nechoa· pryč• Mluv ee mnou.•• 

"Mtls:!m do kuchyně. Pfeva.řilo by ee to." 

"Je to zločin? rtysli.š, že ••• " 

"Neeh toho. Hn�d pMdu, h1avně nevylejzej. Efned jsem tady." 

Každej člověk v aobě nese dědictví. Někdo se s r...im piplal� vychoval. 

ho, přelil clo něho kus sebe,, kus svejch rodičťt a předpokládá se, 

že to za.se předá dál, že neporuš{ tu řadu. No, já ji tedy porušim. 

"Mokrá.jela jsem ti to • .  A opaprikoveJ.a. šns.d nebrečíš?•• 

"Nemohla bys mi ••• dát mokrej hadr na čelo?" 

"Bol:! to h1ava?" 

ff'rele:ťonl Vem tol DělejJ" 

"Le!, sakra! Jestli je to ten idiot, tak mu řeknu ••• " 

"Ne J Opovaž se J Zabiju tě, je a.tli.-'•" 

Hudba zmlkla. Nervózn� sáhla po kostičce chleba, slanina spadla 

. do vo<ly, zlomysln� unikala pf-ed jejími vl.hkými prsty. Víno už němě lo 
' 

' 

žádnou civilizovanou chu{. Dvefe vrzly, odložila hrnek ee,zbytkem 

rozňahňancS · used1iny. · 

"Byl to on?" 
' 

I 

•nebyl� Nějake-� ��. Pro soudruha Kábrta. Jí§ ten chleba, Kábrte?" 
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"Bele, kcyby ac to nepovedlo ••• myslíš, že to dítě bude blbý? 

Pc{tomhle utrejchu?" 

"Ueboj, to. oe povede. Nejsme žádný břídilové." 

"Ale kdyby ne• • • já ne. kudlu Ile jdu I" 

,.·Jestli Ir.i někdy zahneš, tak si na něho počkťilll, zapíchnu ho a sním. 

Rozřezal bych ho na kousky a snodl. 11 

0Jé ti nezahnu. Po tobě už nebude nikdo." 

Další kostička slaniny sklouzla do vodJ., .r,:.lr:w0i.la na povrchu, za ní 

se klikatila červená čárka rozpuštěné papriky. 

"tló.á to vlažný ja1<:: v Podolí. Skrč nohy!" 

Horký proud jí' olízl t0lo. 

"Kolik je?" 

"Spěcháš nikam�" 

''Jen se ••• irďormnju. ,, 

"To už se tady pař'ím dv':; hodiny? 0 

"Tvoje vina, že se s tím tak babráš. Teprv jsme u třetího litru. 0 

"Tři a korJ.ec. Jo7" 

0Vždycky jsem cht8l mit hollru, před kterou osch mohl i brečet. 

Hledal jsem tě -aedm let."'' 

,chňaplo po okrajích vany, eedla si. 

ne� je? Budeš z�ecet?" 

�Nevím. Je mi ••• nějak divně. Otevř okno." 

"To _nejde. Ty výpary by byly cejtit až pa ulici. Sama už jsem skoro 
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Dllll&Zani� �•n z toho smradu.� U. studenou !!nk:u. Polo!·si ji na 

praa1 na arc:lce,. Ono je to fekt doat �.orký. • 

•A:!kala jsi Podo1!, jo? Ne-chce! si sem. taky vlizt�,• 

•Mám ti pustit zase hudbu? Che,el-hudbu?• 

•Joť l>Ajakej t"tmus.•., 

"Proč to zbytečně dramatizuješ? ffedstav ei, kolik lenekejch na 

sv�tě v tuh1e samou chvili talcy lež! ve ve.ně a taky polyká svařený 

vino. Ber to sportovně, sakra. !I.'o se přece běžně stává." 

•I v těch nejlepě!ch rodinách, že. Byl to on? V tom tel.e:fonu?• 

-Co chtěl? -Cos- mu fekla? 'rys mu to f-ekla?" 

"NEyylejzej! A vypij to konečně." 

"llekles mu to?• 

· •�� .�oem mu nei"ella�" 

•o �em jste mluvili?" 
I 

·•o niaem.. Jen tak. lekl.a jsem, le eeě v l:dně�" 

"No, �ohle je bezvadne� biják.• 

Z bojleru ul .tekla jen vlažná, sestra.naplnila prádel.ni hrnec, 

odnesla hQ na eporák. · 

"Co kc!Jrl pak ••• nebudu moct mít d�ti?• 

-•Blbost •. !oble je p.H.rozenej spdaob. Prostě se to samo uvolni.• 

-._,a111, .. 

"'V1il. Bedll•j ai starosti. Bephae�šle� o toa..• 

•·.i�- t• mdm. asi phme�·n1et? Pan! llolloTá Mkal.a, le co �e �4nou 
. � 

pMliV, t.o ·ul nikdo neoct�••• 

� ped Bollovou •• vyk:a§li9 pmd lollori je !ena • k6ň. Koukni 

.. na Hbe1 \y úl phce d.pl.ni �� ftguru, tobl to IIIU8! sabrat.• 
- . 
•"' � u, �- YJY&MI pletac1 �ebllci t• 

- ·-, -ne� ,_1'1 t 1 11 
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• '> , . 

•Je t.o na nú1 na nal! gen�• Tilt Jr;y \o_ �dtl wA ... aachl'lml� 

11e: �byteěnejcth �cSnoTej·ch plkA.· f!'-eba �do -ne�I• ni� moc, al.e 
. . 

• \  • I • � • 
•

• •· • • •• ' 

kalde;J by mi:i1 �it. upoň tolik, co Jldle • .iapon skwd.t� Chipe�T" 

"Miláčku." 

•Bac:ha, nesu vodul", .. 

. ' 

•po�ej, proaá tě, j4 ••• ;Já ei to �OD1i1al.•1a.• 

"Cof" 

•Nechám si to.• 

"A budelh svobodn, matka s platem UiDáct eetT• 
-, 

•an nen1 !ádná atlnl, určiti mi •• � bude poJdhat.•· 

"Baivkol Dob�e, koleduje§ si o t·o, tak ti to foeknu. V!I, proě 

volal? V!I, pro4 tecllca volal?• 

•!:Ckala jei ••• • 

•Tw.j mil.e�4rehe;j se s tebou chtll rozžehnat, ·za chvb.i j.ede. • 

•Jede! Kam �edaT" 

•i!otil let.i.. Do Rmecka. 114 do ND. do toho drubfbo Hmecka. •. 

•xa ;jak •• '. dl.ouho?• 

"Na :turt. 11a. fit.art. I Bechtěla �au. ti to... aspoň ne �el1 e.le •• •· 

donutilu Ill k \OJIU. • 

obci dllat, imatm d�lat tady • .RoSlJJU!i ait• 

"Jlil.4!ku.. 

•Jea\li sahel bre�et, talt budel 'bl!t. A-Tl•c:hna. ta pno• bud•. 

v haj.zl�• 

•Be&ačnu •. Ba1ej aem tu TOdu. Pomal.ut• 
. -

JQ adj.ne ji atoupla ke klib!a koat,ea. 

"T kolik llDl to let�• 
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"t' ·� :Po 49°!'tl• PopNl.a._ �� aa. •• ltutnou cest.�• 
�ba je.ltl •tOm. znon suo1ai. • 

/ 

--

•Ct I i1att,mfi ti.�- zapni l" 

-.., a.t•� � to .k Zlil� nebylo.· Phce - se pfed nim nebudeA 
;....- '  -

poni!oiat a ph'Íal.OUYat �o. ·Bucl rád.a, le nic nev!.• 

"Um:!ě bejt takhle-tvrdá i k aoběT• 

"Jednou .mi pod�ku.jeň." 

"Slib mi aspoň, le mi pak p�lel ••• na bal.k&� � devíti to 

st.ibnem. Cht�1a bych vidět ••• světtlko t.oho letadla. Jo? .. 

11líach1adl.a bY, aea. • 

"A umfelaT• 

_"Radši JI-CťC nemluv. A jez ten chl.eba. • 

•Tohle už 'je po&1edlú várka?" 

•Skoro. -Je-št.� ;jeden JDtŮ.ej hrnek. Seli dobrá, fakt. Už jenom jeden." 

"Ty 41eě m:0.j polšt�ek. Voňave�-a hebouč.kej polštáfek." 

"A ty eeš moje peřina. Ff-ikrej ml, pefino." 

"iů tenhle a končíme.• 

-Xolik �er 

•Tepn pftl.. PM.·pryě.• 

Tekle j:C bylo jaim4-, le �e skoro dnět. Chvatně přirazila Jtantem.nový 

okraj "k puse, pol)tkala. 'lep]J ě�fml Hrek �í tekl. ·po brad�, -. kapkách 
• 

• 
I 

- -
' , crb_olll na praa. Zac�il• eeat.fiq •'t�•UiYI pohled, ueJD4],a ee na 

ni oěima. Jfikdo jine� by ee JmOU \Uble hnusnou kal.ftril ne.pOdnikal-. 

"Děkuju, � h1es1a�· kd3! popadl.a dech� . -. 
. ..... ,..._ � 
�· ,. -... 

•De� ei clrnl.i .pohj)T ť nentn•s' �-��� Zaao� a� ti hlaTa." 
Ale let.acllo. ul -�itl. rolo�o Jia_ -�• ·.ý nlkollka :t'ú:!ch ei 

' . .  

stoupla� t1mlourcm4 madlo 04ras4o rbovou ekYrnu. �•�.ťho těla, pak •• 
.: � - -- ... ••

-'
· 

. 
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zapotácela.. SvaJ.ila se. zp�t do vany., narazila zá�- na kahputqr. 

Sestra vykl'ikla. 

PrAelo na ni. Nebyl to pf.ťjeizml -.labl 4'-ltil: .ale mobutn4 ledov4 

cákance. J�o by sttUa pHmo pod okapem.- Jenle neetála• lelela. Ba 

ničem .tvrdé a studeném. Nam4bav� ro,zl.epila oěl. Li�ák pi'eatal:. -

.Bilá l!imóuha j:! rychle utírala procb1adl4 tšl�, rldfla ji z podhledu• 

ležela na z.emi ved1e vany. Neehala se zabalft do !upanu. 

Nejasně si uvě-domo\1a.le 1 že mus! něco udělat. Pfem$i'ilel.a co. Pak 

ji kyselý pach vína vrátil do reality. Překulila se .na břicho, zkusila 

si klekDout. A prom.luvit. 

"Kolik je?" 

•Bolí t� něco? Jak je ti?" 

"Kolik je?" 

"Co záda? Praštila ees moc?" 

"Kolik �e?• 

"'B'eblbni. • 

"Kolik j-e hodin?!" zařval.a. 

"Dev�t. Akorát devět.·" 

l 

Tak!-e věd�la, !� nejmíň čtvrt .na de.set. Ale -i mezinárodn! l.etad1a 

mívají někd1 zpofděn:ť .• Kvilli zavasacU·Om.. !láme pr/ notorickl nedosta-
' 

tek persontlu e vozejčkil. Jeden bych· tea potfebovala, takove� ·ten 

Nemohla vstát, neměla "�bec nohy, ale mohla lfzt. 

· Pomalu, e vypětím viíecb sil, se p1azila do phda!ně. �alel.a poue 

na to, _•e u�smí v �ti.dnám pMpad� sklánět hla.u, aby nez'tT'acela. 

Na be.lk6ně ee opfoela ramenem o :z-ea. a poetu,pn,; se aeatf-lnou 

pomocí se narovnáTEll.a. Chtěla to pfijmout nstoje. 
. . . 

Skoro sej! to podařilo. Cbyb�1o jenoa,�si .čtvrt ••tra�- k„I •• 

na nebi ob�m.l.o·aio,éln{ BT�tflko. 

aen� h�lsdička se ll.utjmi chvoat7. chYil.ku T7�vol_ -blikaÍa 
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y pdl.Jcrabu, ;j�o bJ' hla4aia_Betlá.. Pa.k nabral.a směr• sem!Hla radě�i 

na západ.. 

Drhla ne�ty o rezavý pléch eábradl.i• �fká l:avina litosti j! 

stoupal.a tělem al k hrdlu• sklonila lil.awt škubavě zvracela do jam:! 

zeleně zahrady .• 

Dr1ibJ den u! bylo všechno v pořádkuf\·na kudlu jít nemusela a za 

t,ýden vyndala ze- schránky n-oubkovanou pohlednici e gotickou katedrál.ou 

a etručným.vzkazemi "Pivo je tady docela dobrý. Přijea ochutnat. 

Jtiluju t� . .. 

. ' 

/ 
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Yld.yclcy, kd.yl ho pot.Jcáa, JDáa p&k pokaleey celt ctea. llolná pro � �� 
ul nic nem:iamezuba. A1e _t.o ·t,y 1al adradl.. Rosdravi'l lhoat.e� čl.o-

'Ylka je anadnějii nel t.oho, kdo nám ubl1til. S lhoGt•jným �loYlkem 

se kli�� mA.leme· i brri.t. _ cjboat.e3Jltch Tlceeh. . -
Sedm let ho potkávám a on al nes4r&Tt. Slkclo b7 a1 sa tu dot>u ul 

odseděl tre�t za za?lití. 

Z& ta léta jeem několikrát zmfflil.a 441ku v1asA. Jlli\vno to nejsou 

ty vlasy, které hladil. Takhle hl.oup� uv�j1 vžd,Yclcy·, kd,s! ho ráno 

pot,kám.. 

Od metra k divad1u je to pár minu1. 1 al.e chod1m dost. pozdi, & tak 

nemám čas obcházet to jinudy. On aai taky nemá čas na obcházení. 

Místo ulic obcbúíme sebe. A tTái'ime ae 1 že to nejsme q. 

Ještě nikdy jsme ee nepotkali •ečer nebo v noci.. Pf-•JDÍěl:lm o tom, 

�e.stli by mě pozdravil, kdybychom se poikali v riocii·. fhba ano. Noc 

j·e vl!dl'lějšť a pNtelštější ne! den. Jevm tsl.e, �estli - b,·eh ho chtěla 

pot.kat T noci. 

Kdybych umf'ela1 ani by :nedoat.al. parte. Ul Jest let si po Movb 

roce neP.fepisuji do čeretvcSho diáfe jeho jlM!Dot adrea.._t.ele:ron. Ani 

nena, �•at.U •• :nepf-eat�oval... Ani nevím. ;Seatli ae olenil. Al:.1 

nevím, jeatli má diti. Vždycky chtil m.:!t. dlt.11 tak je 8lad má. 

r.cy! mě potl.:ávcl pf<t!d p�t.i 1et.y 1 noei1a jse.m bM�o. Ale vob,;/ 

kab6t. �o mof.ná salaey-11 tf-eba si aui nevliml.. Catna �s• tehdy, aby 

si y,§i ml • Aby .ri.d,11 le naie oaq ;jaou 4e1'1nlt.l ffl,I ro&4lleny. 

Jqalela jeea na n�j i 'Y .porodnid., � na ni� .,.._oky, k�I �• _ 

mi nejhdf. A.bych ci uyědomile, le t.ob1e zwú ni,o proU tomu. co ae 

a\alo pl'e4_aedmi 1ety. 

"J
u

. �e<lDau _ �•• ho potkal.a o4poiedna. J� j ... • n.n,. Y aut.I 

a on at.'1 na pi'echodu. Teh� -al popry4 .Dll;edlo, le •••Wa-1. •• le 
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by ů1 mtň Tl.aa4 nebo ae 'hrbil, al.• cmhil" au obllle.1, ffl.Oť koÍ--. 
- , 

�!. V ob)J.ěeji·u1 .zkrátka nevypadal ·jato �-chtiY.f hl:e4aě perel. �cn--

]a'ét aai cítil, le ho niíkdo pozortde • o;točil hlavu, ud.4U. .al� na .pil 

vt.•'l'iny strnul� pak se na kMiovatce roamUl.a zel.enL.-- Mna jeea ·ehul 
. 

. 

vyskočit na ul.ici, dohorµ.t ho, pol..elit lllU ruk;u na � a eokoliT au 

V1astzw vždycky, k�ž ho potkám, lláa chul cokoliv ma- Mkat.. ne 

�e�t� nikdy jsem to neud�l.ala a asi t:0 � ne��áa. Z �i ěast-8 

�š-"-.. jak by se chova1, kccybych 'to pf-ece ;jen wl�1al.a. lie�ap!.I by 

se mi �Akub1 a rych1e &e odklátll IIYfa kono�� k:raJcaa. lebe by mi . ,,.. 
odporl4al.T 

Ul eeda 1et jednáme nap�.t.• MSllliJal.nl• -dlfme ve ate�6a lljst�, 
I 

potkáváme se a nemdHme epo1u mluvi � 11.ebo nechceme? Já p�ce chci J 

Al& stydim se zaě!t.. MO.že být někdo oedm. let k smr:tf l.tl'lllenýt Jalt � 

Jde po protajš:!m choono», má r\\C• v kap�, cigaretu ..- zube�, 

zkazi1 mi de� Zase r� něj budu .1J3sl.et a! do večera. Jtebo taky a! do 

nma. �dyl se potkáme, tě!ko· se· mi pak �iú.• 

Sb_!ráa papir)cy pod sedadly � druh• gal.uil.. Z.Uela •• pa/ft táhli 

r6ameJ opona leze nah�ru. Jako pokald' al � cbTil.1 aedáa a _waOZ"IQi 
. 

. 

kul.iaáq, jak rosebírají Yčere;jlt aé'1lu. � totil p�1a ph• 

.�rditě k "°'t.nici, musím se posornl dit'ft,� ba ila� abych M �a 

„1ea pro'J&.ZCa, �t6m a tyč111l, pracna#c1 klwq llkaro � ale 
I , , 

, 
. . 

tak:hl.e, s ptaě! perapektiTy• •• na li.I cliria ri4a.-YI� •• N4a 

cl!"rim na µd1, kt�Z.! umějí pracovat rotaae. 

Dopo1.an! ruch na jevilt1 �• t.ů;f pl'e4at&Yeni. J4 �•- dirik, kull

.8'ci herd. • �•ri.lt.ni mistr rellaúi •. Chodi po prkaaell. nltl•le4á 
. ' 

ob1en, -'l.okc!y kf-i!:!, al• �•ho � �1111 det.•� al na clrahota 

gal.e.ril• 'Y 41'9'841• �e ·clobri akUatiktl. !-éa napl'itl..a4 ·E'�I 

•Pane S,k.ora., pro cmelek a1 � jemoa o6thně1.e _a .ne�•jt.e. Ze�tra 



, .  

y. 
� 

ul budete maknt normál.ně. lu pi'11bu• co jste· T,Jtucrnl, je� 

nosit. Z provu.išt.1 obba pade.j pfedmity1 !e pánov4. Ot-Aem, budete„ 

v n! · pMšern� potit .• 

Pf-ilbu nenosí nikdo. Jen kdy! se f'il.muje dokument. Al� na t.oble 

tečl n�sl.im. 

Op:l.r&m bradu o v,yleštěrJý Utmdr, pan Sikoro opírá záda o port.U. 

Má ruee v kapsách, vyhaslou cigaretu v zubech• na jevišti se koufit 

nesmí .• Zit:n. uz bude makat no�. A jé. začnu chodit k vrátnici 

propadem. Nebo mám dát výpově!? 

Sedím na bidjlku, ko_µ.šu ei neh:t.;,, pan Sfkora ač nemd!e vidlt., 

scéna jt? pl.ne nasvíc,ená, v h1edilrti je dsvarn4 Gei-o. Urči tě neviděl, 

že tad.y dělám uklízečku. Jinak by sem ne�el děl.at kulisáka. 

Zfiejmě ho v-thodill z toho plátku, nebo zaěel psát do ěupl:0..-u ge

nerač� romé.-.n. Oba jsme skončili jako technický personál:. Dojemné. 

Smňla jen, že zrovr.a na stejném pracoviěti. -

;, 

?! 

Z!tra virtanu. o deset minut dfiv. Aby mě nepotk:al. f:ťm pádem i 'dfiv 

odejdu domd„ At>ych ho nepotkala. 

Večer si vezmu prášek ne spnn:!. 

Beaabral.. 

llebo zabral a celé se mi t.o jen sdál.ot 

Beadálo. 

-·-Pane S,ko.ra., pM.tlouk.ejte to s 1ev4 •�• �aou tam značky." 

OneUovaě tli hraje s bare� e.kličQ', psn S,kora �• tel oranf.t:Jvl. 

Nemám na to nervy, odcház:lm dozadu. 

�ju schody. 

Ui · jHm. tú. ·t.w:l;y sv;ykle. ffedt:Cm Jsem ukltze1a bará1q, zabral.o mi 

to mohea víc !Hu. Y diTIMlle je p� M.a\o. Jla druh4 &&l•ril 

n-1"1. Sem. choti al.ušn! chudl! lid4. 

Lel\ta srot\Cllo T latnl. 
. �-

Jeatl.1 dá Y/poYII, tak snadnou a dobrou práci 111--thba ne„hml. 

»Yef• • bl.edilt.l ffZDOlle Pan Sýkora ohl.edupl.nl pfuračld• -� 

'I 



mapy na linoleu. 

! U'Cadle ri.d.tll, !e vid!, le ho T141•� 

»�la bycla se otočit. 

Otáčím se. 

•A:no;l," Mkám statečnl po eedmi letech ml.ěerd. 
, . 

"Chci ae tě 1lB něco septat,• Mká nepfftelalq po sedmi letech mlěeni. 
�. -. ' . 

Stoj:ťme proti aobě, �U nás pruh mokri �. 

_ Dr!:ím v ruce špinaYý hadr, mém dlíny ,yysoukan4 ke kol.sn&l, boe, 

llapk:y n.azut� v odporně se�tl�eh sandále=. vla.ay �4&].áclcy ato

ěw do drdol.u - hoviJllca, vytQhan4 triěko a decentní trhl4,nou ne ra- -

meni. Takhle be.nadn� ..-ypadám, kdyl ae po aedmi letech ml.ěeiú epol11 

prvně bavíme• 

•Jek dlouho tady d�láš?" ptá se. P!'iJlboufer.,.ýma očima po�e 

umytě linoleum. Je mnouhatl. 

· ·•Tf-i roky). '.?y šmouhy je-ou od aoq. :Dolel mi !mtr1 a tak to JIQi"�U 

Je mu jist� jedno; Um to� ile � nechci, aw ve mni Yidil 

zati-pklou ukl.:!zečku, která to schTé.lnl t'l.áká• 

•1tnóděl jsem, le ctná!- tacty-. Smlou.u podepišu al za mée:tc. Jestli 
, ,,....,. • - • !,' • 

-

je U nepfi;il!mll, I•••• hele, tya tad;r_lU'la 4l'�vť Da tGllh1e t'l.em. 
·. \ : ' ·. 

stač! f-:!et a pdjdu ji�• BoToř! ae mnou atrwma◄ Jako eblap • eble-

pea. Já jsem tady doma, on je vetf-e1ee � a4a raj&nu. Ue.6Ti1 t.o. 

ChoTá ae féroYI. 

•-Jai t� tepn druh•� d.en.� J'ešt4 Dffil, co to ·obúlt. Je w pre� 

doat dM.na. fen zlmiebni mf s:tc •'-•� maail 4ekl.�t... Pak .a mtil�-•• • 

•l(a tohle�-•• anad neptal.• 

D!ri ee do Tyle!t!n4ho zrcacn.a. Z proftlu JIU.B!m -yypadat �•ltě lip. 
' . ; . . - . 

li.Jak .Uu „Hlt t Jai ta4J d.r\Jbea _,-.. • • 
' . .... i � . ·. 

8PM.jdu H sept.at s•. tfi tej�.� 
. - , . :..,, 

- 111m S,kora-odch,c1. Opatrnl ,phlcnl'Q•. •lhki lllouby_, -neobl1ti .-; 
_.,. . . ·  - .; � ---.... - , .  

1M � reeena. 4louh.f n,tivl krok. T7b•,1lou �tu• subech.- · 
. ' 

I 

1 



-__ ,.•... . 

,,. 

Ph4 · aecbli 1e\y ho :q.osll Y upae. Ed,.vl ;j8M 4o•plll k poli.l:�kt••· 
� I 

•• 

chtll 111 t.o Rr/ urěi ti foíct. •••Ubl. -to. lekl. mi to t.� n� 3Útf• 

·Chtn,.._ �•- ae sabít. il• nel ; .. • ..-;m;yal.ela •;>bot>, pfillo skoul

km obdob!, pak prisdnb17. V _14ti �• moc .horko na Y1Jl'lllenť sphob6� 

Pak · ja� •• vrtit.i.la do �-• optUená a zmalátn�, potka.J.1 jsme N:'.é 

J[fl tmsnf oblek, v která je.ho koYbo;jakt krok pAaobil doje.11m� a be-z

mocni. Ill jaae do �, potoa k němu. 

llllnali .-j_ •• na Uroktca JIIBD!el.ek$ch poatelich. E ránu d poM

clal. q rubl. Vmmla je• df!Y, 11e:I �- ai t.o v�amdll. 

PH ·prot,qem jaa aěla n1.ek. lql.o mi cmacet, nemll priYO � am;,a 

·eplt, �•-'. leim. 04eila ·ja-. � hodinu dotaen� t•1•�onoYB1.. 

"Co "1,1 c1.-, Proě .••�� •• 1m.0u11•. 

92'7 e, bo�il NIi T byt.IT• 

•11.fa1•1 jaea, !e ·po toa -včere;išn. •• h ul zO.atanea epolul • 

Vrouci �in, poko�ení mi b�baq hlavou. Eemil �o I . . � ' . .  
- � 

•J;edrllmat.izuj. Vě�ra jsem prostě dl.a chu( se s � vyspat,. , 
aeodou ;jeal potkal.a srovna teb�, no.• 

Prait.Ua jsea_t.el,�� a_lla ad lehnout. do yany. 

�� jemu ai pak �ánovala vlaay, zazTon.U u dve�!.. 
' ' 

-

�Co jeAtlt chceA?• mračila jsem. se. Pr-ipadal.a js•.m, si •yu!iU·, 
,a pmdialá. _· 

•s:J.7let �o rmvai• 

,. -

•� �si �oehi•ta1• 57la :jaem zl.A. Chtll.a je� b,ft, ho4nl � - _ 
Jak nejrlc t.o �d•• , . 

•tekl• � tebe t.o 1'8" byla áen... �edlla noet .I. b7lo ti �•4Do · 
. . . 

' .  · .. 
- . . 

••• •�1• 1111 -io je4noJ ld.lnala �-•- ho:. ile nemll préYO to 'Yldfl., · 
. ., ... \ -

-
- / 

"VI �- ti \o snad· �88111 f:ekl.a do tele�onu. Jteauae1 jd. utrice\ __ · 
, ., - - . : . 

.. 



' . . ,. 
. . . 

.,..__ . .  � .. ' /  ... -� � J> .. 31 ·_ � �--_ ·� 
-� 9i. apodn:t ret a,✓ uuil m11'acku. lllruhou..jaea na1a "ó � - - . . , . . . - . � 

Drub1 den j�ena ee 4Óa1echla� le ee čeretTA rozvedl.. Proto· ten tma.Tf 

obiek. 
·::.:- .... 

Pak -�aae se pdl. řcmi pótkávalJ. na ebodbách �ul.ty,. Bylo Jli dvaeet, 
byla �•- hřomi neltall't.n a �•ltě rlc hrd.é. Nedokázal.a �sem ,.:a \o 

vysvětlit. 

Jlašt.laU .llě TYhodili· ze školy. Chodi1a jsem ne ;jinou t'akul.tu 

a pot.káTal.a ho clvalcrát, tfikNt sa rok. 

�! jaea proacftl.a; atil na úd'YOM, · 4rlel. T ruce kytku.· Jé �ela 

n. .J'llku. jeclnoll.? fi«Ntka. l:Yltil2;, ne ekon�� T koňi, vyndal.a jsem �•, 
k(\y! ae klAtiTi TSdalcmal v tmaTá. obl.eku. Jeho kovbojský krok 

pdaobil. dojemn� a bemoenl. 

-
VI tf4en cllodD. tt· �'tni�. propa4ea.--· 

' . 
Al 4nea �- •• ftehopil.a a kráčel.a pfea_onětleni �eviltt. Ba oka. 

atik u ad. TNl.lG-. v,ňeal.s jaea n4 al.$7 .na ulici,. Sedm. let nemwtí 
. , 

• IIDlle a� Clil •·JDO.ln.4 t� lenu a ·Jltd �ti. Chtlla bych to 
\ . -

Y 110botu. -�-. ya_tala -� leat, T7!ehl.ila. "' holii6c• aodrou swa-J.1 
' . . 

un.fila �t md4ald.. a óbesl.a � • Nbou clo priea.. Srltila baterkou 
' .. � "l' • # ., 

po4 a.,_41.a a 4olzhla, le na�ck ně�alq lpffk. Pan �kora e1 at.-rěl 
na � � 46a. 1;11 siakel aabou ·rat.bm, �YUtn.t lliatr - . . , . . . . . . -
Jll1 aa!a1 t.7bt._.l ,. na mni úl.•11•- �ňll t.en nf1TI llkovnl kul.iaik 

MM koncea Jillate.• ·ytpoYd. 
. • • .... ' ' i '· 

j 

· J4- k n-4tlllc1 -�• . ....,-1.-nóta �._, 4rl!M � .,_ ruce, bol.li!k& ., 

·• .... .- �(í�: iieftl- ,stq ii� � � � � • • 
::. • • - �:.. • ... � ..;.  -

lt - • 

ba\,iD:11. ... �- � �-1'1 mt.ebt clen� 18a $/kf#!A STe4' h1aw. Poaord 
.; .. . ... . 

,, . . / 

al probl:tlť Ill .4U.le ;ak po1éraěuje y práeL SrQ •• pMjde zeptat„ 
� .. : ·• ... -� 



jest.li Jlá dát vfpffil. J9al :fa, · 1e 11.-Am práYO, to po n� chtít. 

Y �erl T noci �• fl'l.ilt.ld imina, . ve �thdu ráno _.se tot�I bud• nloo 

a vaňaT,- od lidí, co pl".liVi .odešli, venku je· tma, �je mě to. 

ile aplchá, ,chci stihnm:lt. poalední aetro. 

J4l.t pha ponur, .JeYilU, nití je nouzáky, kuliaáei taky api.s�. 

Vyohás1■ m. ulici• pan s,kara čekal za rohém.. �emám pfipravtm4 aloY&. 

Jeat.l! .to nejsou t.M. týdny. 

"PO.jdem ne s:!deničktť?• ptá ee o nedívá ae n-s. mě. 

takle to .metro mi ltjede • .Ue exi,rt.�! taky tramvaje, že. 

111.Eo' Yebú1me do �. mlčlq ai ndáme, ob�eclnáw libev. 

ftbeo nnm, co a1 lrQ4ma Mkat. - JMa pfedem nellBttu.•· ,tušá, le 

sedli let al:!enť· •• ne� aprni t �•dl:\oU labn a nruwllka a1ol7, ktuá 

nartc neum1m.. 
zau. �eme beze .sl.OY. Za chT!li •• sa�ne pt�t na dceru. na mule, 

�' budu odporldat.• sab-fednm do mv,1 covat4bo bl.b4ho rozhovoru a "· 

ri•Obno �ea ,proto, ab)r J1emlHl. <lát vfpoYIL 

_ POllllllu ekl.o11Úl'áll do c)'11i·ckt1 n,lady. Ten llovik � nikdy nemiloftl. 
- ' 

Jinak by kol.ea mm nnydriel sedm let :procházet a kamemiou tYáf'i. I. � 

jsem bftli n&m cht.Ua umft\ I Yabec n� pni.TO to T€d�t. Budu Jel i 4zJJ 

ř� 1, co mi pfijde na jasyk, je mi jedno, �ak pfed n:ťm YJ'pooéa., co. 

si o m:a� �al! •. 

UYldomuji •i• le a na napoal.eq sedím u �•anoho IJtol.u. Z i, jiat.ot7 

se mi 4114 lpa'bll. Pfeee není spre�edliv4, k�- to bol.! etejně jako 
I 

ph4 • ..,.., ht_y,J. 
PoH4 �•IU n•proal.uril.• ul tu sed!me itff't bodi.ny, zaě:!ně to bft 

trapnf. Uphů at P.OS<mQ•.• � pozoraji lidi otolo, sjiš(uji, ie . 
' 

. 
táhle -1at.Doa'\ d. M4Óeta\e&i, Yl�-í je mi na Olldl.eni. Cit1a, 

!• Jlda· y oblil•� Mp�,d- atrnul.4 · �, 4opiju atl.eniělm a �. 
' 

-

n•bO.ai �-- l-:\a �. 
. ť 

;rame pfWlt .dnaholl' lihn,· ollci „ mclnout, al• �-- sbJ'pno\iso-



33 a. 

TmMl .naaa. a liYOUI08t ••. FO�• J)OIZS4I • prari.4eln8 ;,obybu ·: :· 
• • # : 

• ;. 
• •  : 

p:r«Y. ruq._ kdi,I &ftcSéa v1Do k ú\0.. 
Jeho pobl:ed � �Hbtjť k 11�•- � ne_�ok.Sru ,ani skl.opi t hlavu, 

d!váa •• na ni�. cm na ml a 1144 na da. 
• 

• • f 
' : 

. . 

Z4á ae m1.., !e tohie. vzrwnd�� nl!IM ·drmla u! trvé sto let. sto let 
• -

I 

,-ed:<■ u atol.u Ye �!, eto.1et. ae na ml cliri.1 st.o 1et je mi �•dno•. 
co bude stu-a, st.o let neaáa vl.88\n! TOl.1. •. 

Druhá láhev ae prázdrd 1 dolévá zbytek do skl.eniček, vyklepne% ba

ličku poa1ední cigaretu, podán,'t lni korunu. 
-SIi zayolat... dcm:61 le nepM�del1 . aby neměl. etroch. l�ěco a.i ,ey·-

1\Y8li„ L pH.jde� al zitra. Tel.et'an je u m1uzy. Jdi.1• 

Bera minci.,, Yetá•,. jdu. Jako napro� robot. Mechanicky 
. � - ! 

vytáč:!:m ť!slo• pečll Tě: ·vyarUkul:uj5: tfi v�ty • 

Xdyl po1olim aluohátko,,at.o.jí u lliě. 

'fycbáz1me do pódl.oub:!. Pri! •.. 

Gph al o aloup. 
L!báe se. 

1 
·' 

- : 

Je ai ctracet. I • 

- . 

miD.Utu .na to• alr,yah ryehle u.tekla a sachrmů.la ee. ile pročT 

1.ast.a'Y\Qe clrolku, JlflMddme., 

Jedeme ma lilkov. hkle ae pl'eatlbo'Nl. 

�- •• &a 1"11ff1 mailllrlme1 T aut.I brll;ja rádio, Helii. si nú 
. 

-
. . ,.. 

prahl!I! • �1.ku.- �� mi to �•4no� ��••jáá_ al, co bn4e &!tra. 
I - , 

• 

Je to at.a:rj.!intA.. B7dli • autermu. Zciy.tá. 

•J• U alaa�, Chcel cro&"I•:. 
... ·. . . 

D.ep,a ••• aeU 1Bi si•• .al.e pothbu� s!akat � minut a&au_ 
-

. 
. . 'I· • . ' - . ' . . . ' . 

pothtnaji a1 to· TlecJmo: troehu ·�aard.t.. 
' · 

· �-T04it.: �* .��- ��� • ;j� ILO.a laaopi.117• 
, . 

• 



t.o netm.17a1T r .,.,, ., \ -

. r ... .. 

. ..... 

Pohl4dne � al d.áfl:13118 _oliaa 4ychtiv4ho.hle4sa�e perel.. 

.. .Já ten grQB ne� mt.• lep� . __ :: .. 
-Boz.epíná mi hi.l.�nku, vi� le nemá p�� J.ei � Y kapae n•�. 

Tenbl.e byt j� pf-:íli§ malý pro dvn llc,1.. 

"Máš po:ř•ád st e jnf d1oubý v1eay jako t.ehd,y • ptumá:v"'dlll. je,' f-iká m.. 

Ale jsou to ul jiná Y1aay. Za tu dobu-mi tfikrát nDrOetJ..y a d.v�t 

�•a. je oet.f-!hel.a. �hle. neoatMbém zdkdy .. 

Kechávám.e rozsv:!ce110, �zy objeYi ji.STU• 

-Tebe .fezaJ.i?• 

-Pf-i porodu.• 

ttJ!áš n,unou holčičku.", 

Pak u! neal.url.:lle. 

?ie okno fupká 4'6š{ 1 vracim.e se zpétl::y, eedm le't nemusí v livotA 
. � . 

ělOV� .mamenat wbec nic. Jonom se zmšní okolno2t.1:. 

"lf:dlu... atm u tebe datatf• 

Po!!tma dny, 11ean by aa11 eJ.e je mi jedno• co bude utra. 'lialam 
' 

: ' . ,, � . 

ho na eebe 1 ka�� dešti -mi pad&jÍ do tdfe, ochutn&Yám je1 jsou 
• I 

sl.ant, zač!nma taky pl.&kat.-. Pak a1e nem61u pfeata.t, je to &koro ZlichYat. 
. . - - ... -, "  

Sn.al! ae al ut.iiit1 JSl&l'Di., JD.UB:ím ee Y.Y�•t za Mdla YT� 1et. 
. "·· - ... 

. . . ' 

884' ai, ���'- ai :m4 t.� do�•• houpe al �ako ■Sldno •. lil.aft 

m1 d:rnc' li& �E-ho J'Nlen1, poaalu „ ukliau�. 
. -

•�ehd..J �- hrozně �a.• 

"I' ·9'1a, le Ja1. \eb41' lsroal .lhala.• 
"Ba.sl.ob .... 



•Je to moje vina_•• bere to na sebe. 

_"Ne. �I tak obou. Byli jmu ·moc m-d!.. IJ.di, co ae maj! rádi.,_ ne-
. . . ' 

.Uou být tak nesmJrelnl! hrd!.• 
. ' 

•1'u práci v di vadl.e .;jsem vzal jea pro-to, ·1:.I! tam děláš ty." 
-Eapadl.o mš to.• 

•Jtě].a jai za tu dobu ••• hodně mulske;jcht• 
-•Jen 1.f-i. A u 'ětft"'t,ým mám 4íti •• 
nť:t.. 

•Tob� to pfip84' moc, �t7f"it• 

•110• kd:.,I ái ;je pf-edataril ved1e· aebe, Y �•&Ji místnost.i, t.ak ;je to 

doat..• 
·••ehci si je phdatatmt. •. ZYlOt ne T tlhl.e aútnoau • 

.,. ' 

� rukou, jako le to není daUetit.4. ffeba nen!. A tfeba je. 

•.u. jsea ti � fekl.a. Tak mi to taq fekni. • 

•aa,• u4� poch_ybova�. 
Pruclc• si ••cm•, llaťbn• al � Y1aa,, Údi nnf •• d!vb 11&. jeno 

s1oftn;f obličej • .  
/ _  

"Tat t7 ai nevi�t .l ae�tn. rino t.:h•' _s ... fieknel, ie Íohl.e td 
. . 

ne� mo,:hknel 1111 ,ost•. 
•11eb1,.,1.• bl.eanu. polekan.l. 
Pada• na .i. Sp11 nél nlln4 llilcmm1 '° t•! pMpomín4 obcoYtm.i nikde �. . . , 

•· ., . 

na -s1, auro to _bo11., ul. \O 11111 �•t• 1117� •• 4e ••dalch Fn4• 

kclJl>7eh T tuto chůÚ �i��· bi,U by.:: i.: 'f. �� Ú• na tohl.� N 
� ,E '' .... • • , 

�- · .. , ,,,,. .. - � ;' ,:: ' 

otoč.1 '"k•· &411 euk&YI ocldech�•• pokars)I ·11o hl.a4!a po s'14eoh. 
_... ,., ....._ ,. ·� 

.Z..dne � �j•c:le 111 � t.�. :Ble4( al.QT f7 ul nem4•• 



� ao�• aal' ehW,1nko1 • f'e>:na. 

•••�•ca. clm.dinlca„ Jsem· ltuta1 pro�d• .Ill úl· ·po.H.4- n4. • 
- . ... 

- , 

. ' 

•Ronedeš eeT• sepU ... ·Po aedDd. i•"•• k4T 111 tmi neposdraT11. 
. 

/ 

�4;11· fel::ml •ano•_, budu lhát.. X:�! ,felalu tta••• sabi�e Ill. 

JO.ě!m. 

pfiyú,l oě.1 1 al á saae � 1�1"11.nq �eio·ld.edale perel:� 

Poko!ka na rtech je napjat.á a b1edá. 

"KiluJu t.1, • Mkám. 

•fia něco jaem ae ti ptal.,• f:Océ on. 

•Proto!e mě má rád a máme spo1u d!tA." 

*A1e ty ho nemáš .ráda a dít� ti a�ehá. Selenu dobr;fho adYokát.a.• 

Seddm si� v:e.m, ie u n.mu pMlti al.oTo, uhodí 111. Facky• paychicq 

líp pH�:fmajt nedl ne!_ vie�e„ 

•1e,• 1-!kám to aloTO. 

Skousne ai apodn! ret a J'C:lm&ehem ů _prašt! pNa ; tY'lif, pak· si>A� -

ěTillea pfea bradu., 

Pa4'a &asa41l • pol.Jtff. Jebreě·ia, 4:.ť� •• na alj. 

�., �ako byehoa •• pe>pnl.i.. 

•� dd.tl, • f:!káa potiehu. 

"Co aáa n4it?1• nef:tká poticmi:. 

"Phc• ne.odejela e4 nikoho, kdo al T llTOt.:1 uuhotil, k tobl, kten� 

ml tMalall pM. ka.ldfa •etkúl a ;pak N wu aedll l.et nal.UT!I. • 

•f.á�ah -.a iett• Tthrkne• 

•hkle ul is:ikqT-

SUů:u Jd. apánQ 4o 41.aD:l. �b7 JUl!lru Tl1 ail.ou1 sil.a b)rob po_ 
staroatHb.. Skoro a1 te ph� 

·•J- _,1•�·· •• ,., •• � M'ri'�

.... J- a1·u�- NUut,•- opra"f'qi- laoe 

�I J' T1a, h H _ obcrna- lu-osal 1 ·al•••••_ 



-ohofti •• tak. ;1ak' jai zyyne�� • 

"Jf� jNII. k JŮ.koÍN nebyl tak si,�. ·ale to je· proto• I••••• 

• ..,, yfll.• 

-Co bude• d�l.at?• 

-

.. 

•Jeatll chcel, m:džem apol..u chodit. Nikdy jsem nikoho nepodYádlla, 

neunúm to t e.le jest1i opravdu chceš•••• 

MYii se, jako bych řík&J.e tu ne;jv�tši nehcrtznost. Není to pohrdfJ:rl 

pohled, ap:!i ulaaJI a :nn!ficn!. 

•to jako, !e bys apel.a i a IÚJl"i"• 

•A to b..r ti pfipadalo f'4rf Jo?• 

� aai necbápel, le ti mil.ujuť' 

•Jai jeBOII ci.,., ie ch�ei m!t. cln. c:bl.ap,1 J • 

-V tom pf-ipadl bude nejlepší, kcly! Jlě nechá! odej:!t." 

"Ty bys mohl.a t.a odeji�T � němu?• 

"Já ul ti »ematu. pcal.owmat. Jě mi eautno." 

\ •.A �ak JValil, le bylo zl T ,:eb.qf .A tea, J. jak ai b\ldtt sejtraf• 
- .,,. � 

"Jmi už je jedno, co bude �ejt:z-a9 Má horečku-a�atejnl je to 

yiecbno �enom een. Jenom se mi zdášl" 

•Takle Jimi. be�t t.Tdj oběasnej mil.enecT JoT Takhle ai to pf-edst.anjelt•· 

•Jlém t� nejradli na ••lt.lJ To ti .nut.K-11 Jak ;jinak bya to ehtil 

hlitt• 

•�jt • tebou poHd. • 

•Ja to je pos41. !o nejde. Bejde tol1 Pfeataň a.i to f.ťkat.l P.feat.aň 

Ill ul u.pit. !'ripil jai al ••dia l.etl" 
• 1 

. 

Yat,ri, aa\ul. p�b\Q• lupllk\a. le by Jli chtil pfed6!tat „ 
. . . . - \ ' 

AaM 4opi.a,t .zanna oli. J'au nel{ut.ú. 
- . 

< ., . ... •, ': • � . 

lleo proti Wll etud.a&o •• a1 pfiM!kn• na hru!. 



I 

, 

, �. •• lllllGll_-•adat..él• ... t.hlia t.l. llně je taq jedno t oo bude 
- � 

. -

u3t,ra.1• 

Alaa1 t� �• .NYOl...-er. Jlikey j� nevidlla reYo1Yer1 jen Ye 1'1X:ma • 

. 1:4e ho 'Ysal.t h ;je �•dne• 

•JlePOffedll Ma 11ml t.l �. Zaat.,�el ••• 

•J, \I Jláll_taq rid�� 

Stiskne apouěl. 

'Jsem ve vteřinl mrtft. 

y�f-eli1 to. 
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LOA1 •• ob�•Tily "f' e41c1 Petl.ioi dTa aTasq doeud .neu.úl, aut� 
k7, je! e1 &aallll'lu�• kr1 tiokou posomoet. Mú .na m7el.i Tfi ppy!ctg 
a román RQ!oyá td• od Le.nky Procbúkoy,. Edic• PetlJ.ce ·o-Yš• .n•li 
ziloŽkll a �cmaact o aa:toro"t'1, talc!e L. Pr00-báů:0Tll pte4 .ná■ pte4-
at11p113e •• ntm1 pnÁŮŮ pracemi �akal •anonymně•. T pnnia svasku 
., Yšalc .n ěkolik 1Ítr!ko?1týcli Ů.da�ll, které ji •1de.nt1:tiku�i•s .,. dTOll 
p ovíclkácb silně . aab jektiT.ni sabananfclt •• ěaeto opaku.ji paaá!e o 
otoi-spiaoTateU, pll"f'odem a Mora'T)', jenž záhy ssem.f'e1. �to indicie 
vedou. k Jana .Procházkovi. Pro posoa.sen! obou. am!.n�ých evazkll b7 
tento fakt molů bft vcelku lbostej.nf, jen.že u Lellky Prochá&kav, jde 
o v.ic :ie! jen o vnější •obOa.na1t,• po11toa je s otcem spřízněna du
c'hOT.ně, �• vakutku jel-lo 41:tětem �ako aloveaná tv\\rkyně, :iavazul• 
pfímo na jeho at7l, je jeho polcraěoTatel koa., má otco� vypravě6akoa. 
Tanu 1 bezstaroetnoat� jeho štaatnoa.,po!elmanou �abul.aČllÍ bezprost
řednost 1 :tormulaělů - často a! .nebe&peě.nou - lehkoet. 

Upteaněme, nant to " �- pt!padě besmoc.né napodoboYáld, 
pro�•., neclearálosti ěi sd.Tieloati. Lenka roohá&lccvá má prostě ro
doT, vypnr,ěčsk' pfed1>oklad7, &děcllla po pfed.c:!ch urči tou kul turu 

slOTa a pfedeTAia •.tuet za. tabulieran •, z n!! pf iroze11ě čerpi. Z 
oboa jej:!ol't sTazk'A A& náe dýcluie radoet z ron:!je..n! pt!běhd, autorka 
se " prostoru TJ••zenéa !abulalmái potřebami pohybuje volilě a bez
pe�ě a talt6 a potěšením. 

Ve svaZltu ffť poTidek �e pr..-ni • nich, •AJU1a•, jakýmsi náměto
vým e1 látlcOYt• prbkmnem pro romú Rlllová dua. UM:tel z Prah7 11• 
v sapail• borek, Ttaoe abl:tf:! a llla40ll !eAOa. poc'hybA, poTěeti • 
hf:Lšneto •4oam A& ok:raJi • a T1ú1ul jej! neproblematioko11 těleanoc 
lásku a př!chylnoal 3ako udiTujici súralt. Je to čistě napaand. po
vídka o zaptran, aa..!alté toue, je! dojde pf !rozeného .napl.něAi, pfi
l:em.! T :iašem brdi.ncr,1 sanaob, scJáallTě proetopá.!ulá žena .aesapomenn
teJ.At poc1, čehoai pod1'Yllho4AI 61.a't6bo. Proatte<U, nanic• kcleai „ 
poclhť&fi, 1 a Aiktertmi atatopi•fld. oharakteriettka■l pteobást jed
nak do epi.ok, b,aAi •fem.At balada _o prTnÚI anih11• /v témž anukn/ 
a jednak do rOÚJUl �o..,, Maa. 

J•cU.DI •aiatakf • JUlatt a pn14ka proatf'eclAt, •slepice T kl.o
b11•, kteri �e · TJJr,TiDa „ pnať oaobl a d Aesalcr,ti Matob1ograt1ckj 
saDclad. spola. .. a,..,1remo11 •!-.noll baladoll• spraooriw. Jdait aloe 
analml .tart. al• T!dJOJcJ •t.�Ai �úa'Yť& rosohod aile:io� 14• k Ai
lll1 .... a. lll1f1n 'PiTD.1 alkohol¼ttaa.a, Jcterf on TJ8Yitl�• sf•�•i nllli 
vZAešen.flli polmatb■S, to�I okáll&lou. apolečeAakou •oposici• člo\'ěb. 
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2 

&loMAfho pOlliry. V �to fe,etOAl■tiotJ roaaam4 prÓ•• pt!UI A► 

raAi ptemtra aobecň.�teio'h 't'tt, jel &&3t pbob1t 4oj•• JconoeAtro
ftné fiTotní aou4roet1• .i. Jej1o1'.I btitkoat DeTJ»ltff • j,ua Tě
ci aam,, 4'• apt� TAě,§Jcn,, oltram, I •• •• pin, na roadil 04• m•, 
kope prYA! 11p• apod.I. !KW spAaob kOIITeH&tně Ttipn�o koaantoy6 
D.1. 3• T!ak - 4'ak uka&�t atkter• paaile s R-Qfo.,, 4'my - pro L. Pro
ol'.lúkcno11 ana!nl oš14DI. 

•hmná 'balada• lako by tento v,lel,t:.nf kon'f'er&at:n! Btyl ohtěla 
popt!t. V&pW. ee .k tragick, polo&• a je petna • .,,aac.011 f-e�t•, kte
rt entor1:11 mití lt vit!i aloTeané a !crmnla�1 kám1, u6! Ji potěl
k,Tat alna e T&!it je�io� TsfjemAe "8.Eby. Její hrdinka raarta Qetu

:• T horaké chal.Qpi ae f1Towa, im! " �! z"roa.til poz.o.'4!11, !• 
rdloTant md byl polioeln1a d.GAaA•�ea. l kd;y! a4e nebuc\eme s těollto 
Jconk.r•taúo'h ,�� aoa41t aa antorěin oecba1 zttJ. teJc, jo neeporné, 
t, ta t•matJ.sa.je o-oai 'hotk,bo a boleetn6ho, co �1 do "'loublcy r.ra
nlo. Te.to lc:riH �! otfff'ela po'1led na krnton strana. lieky, na je
j! pr1>radnon\ a sikehioet, s ntt aloT� saeall�•• a t1m " ni tak• 
probudila am,sl pr-o taaAOU Dam a l,of'kou ol,11\ !1Tota. Autorka ai
c• � áJcl&ant tragickf akord A&toneo necltári rozply11011t a myšle► 

kO"fl ltrdinMAo dile11a u!-e!!, 4o1tcla " ta. Tlak pf'eato polohy, • 
nit by aol'tla pro nOA 4&1§1 pn.-01 lecco• T,siakat. 

2!-1 vedle aebe m:ietin, pOT!dky jako b)' byl1 zkottš •.ou autorči
ných etyl.c.goli mo!noll'tJ'. 1 o�1•4á� nlidAtttelnébo !ánroT.,\O 
spek� •J.nna• �• pf'-4n•a1:! R�c"fé dú.J nt& ep1cl:fm pr1Ao1pea 
/1 proattriWJ •sleplo. "f kl11'ba• 114 nol.Akf, datJ irollickl a 
�•dnomal!id na Tt1paoet ••••3to1 TypraYi611kf at1l; YOlA# nrl 
•tecn, baldy• ů4snll aatarM.Aa tabnlata:t ytb11�oat a aba'Til �•ji 
Těta bonmotoT, bly■lcnaToat1. 

Al• a,rOfti Tl•�a7 U'l pn!atJ �•4Aotn.ě 4oni4hJt, !• j•lio'?, 
autorka�• etr,,oyua •T

y

pr&Yl&etoa. T,iú•, !• �•Jí doménoa �• epi
ka., pt!b-6:tt_ kOAatraoTUt atpl•tkJ a aodelvri&11 tipr. Je�f Ti'7 
pl1AH NS ra.11'9jo), oc1,o6a. pt:!bih d pflro••f •J>'d a Ae! rntc 
!ádAfal ••41'!•17, 11ů:lopf''- nekotro6- pra'ficlellll a pt:l3au.ě cril' 
kapf'e4a. Sl.crm1 aieobtl &erp, L. Proo.l\ůkoY' • obecné �•tt1Jl7, n!i
Ti �. U4nfc11, •proetOd.l'OdALol'!•, &ulo pattieioh 1 4Aea �•-i
ti k ta • ...,.,_ a aeee-,.•• oo! propAJec,. �•Jťa11 ■t1l11 Tfra,,
ua tlXJ>N•i'fAoel. Je to'"'-' dar OJIII Typri"fli. I.Tlak ta!a, •► 
tel, 1 1':,PftTHelt', 8' tak• putol.l't'o11 po4o'ba. Proto who• Tito
„ e1 n6 o4pni4Aoat1 ••nf' T 4' •l !a Tlem, naopak, u1 � 1 
mtt d■ ,.. n• aoc1, trtl'4at �1, kulttTOTat. Jan „ tom pf':!patl iw-
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klall&l8 TJPr&Tt6a)cy lt ■ten o typ.i pf tbthoTo■ti, kteri M aa oenaa 
fhnif'*h Ůapltobu ..Uff prá'Ya a pnluoeti poakytoYa t ua ••1-
taatrq 4u�c,yAD\o f1•ota• /.t.Leoan/. 

%.ZZ 

E.ladá �eká próaa, .kteri bfri omaěoTána sa próaa. eedm.deaátýcll 
let, " T o!'ioiální kr1_t1ce pOTa!llJ• &a jak,a1 ncnu.m, sa Tt•ojoTOu 
etapca ltu1 gan•rl•• M'itom •• oTšem obclui.z! jejt spcjitcat /či A► 

epojltoat/ s pf"edc""o�á "1•o�•m• Ze sápla\'y prvoti.11, jej1c1i! aatof-1 
•• nú �trioej í " ne-výra.zn, Sedl, vy etapu.je několik oaobi tt� ta-
lut\l, ale •ětšin& z llio"' zf'etelně zťletáTá u oaobnic"' záž1tkll, e. 
i když p!h! ptíbě'h, Tltládn�í do ně'ho endentni; jen vlnsW Zkuše
noet, ne4oká!t �1 objtkt1 Tizo91at. f-feva„n maj! prÓsy ae s1l.o.1m 
11k1onem k lyriamu. Jen Tf�1aeěně eem vrl\, 11re1 t§ reflex v)'IDknutost 
4ob1 a 3•ět6 .gjuneaněj1 ae tato próaa pokoa.t! o Tic ne-'- o ple.c�é 

n.4·mekJ araw.!O,, propa.411.n Te apol.e fansk U terinu. 
L--:r-Jta Procházková si na tomto posadí vy1u1cnje pozornoist právl 

r,011 pflrozenou epit:noett, žiwln§'m vypra'tě6ak�m po.dem, J m.až ne
�trá vol.nt deol-1 !á.dný 1des•_· apriorism:o.a, ec"'OFAOst! nap cat tis tf 

pt !bl'\ 1 nezkal.Mf pf'iměe! stydli věho ko.ni'ora1amu., aae'tfraA�o l� 
r1 .... lán� roaúu Rl\!o'Yá Uma jako by �.ned od poě4tk.a poelcyto
ftl. kl!ě k atefl"en1 amyaln tol,o, cc čteme. •Rů!ové• �e tn SJ110ny-
11em •cladk�o !i•0ta.•, le"'kjl,o n!!Tán1 • .A.ntonlrý komentU na otr. 

lOO o tom ml.ní takto, •Dt'Yky ž natých pt\rui MttiYG.jÍ tak Eladký & 
rilo'Yf !1wťt ••• • Ob:ras malite .Lolcile �u trapy •• roviii! jmanm�• 
•llliloft 4'lla • a • Aámak6 ■11!eme eoedi t, fe bo inspirovala prs.Tě 
1,Jtka, ltrdinka románu. •Rťlto�á dúsa• je t.dy cmaěen1 pro prota
goaJ.etlm sama, T .nkf je arci .obeaže110 nemálo 1ro:dck4h o vtuiama. 
Jebol oaa 3• 'tou dt•oo fena tfl,o půa, jež nenui zrOYna ri�o'Yf �i
�ot. Kytka žije k1•a1 v po'hran1� poalnll•t pobli3 méstefka tt oea

au, •'1• Je af'ejmě o1tni •bespt:lsz,ak,•, k tetě c!t! �latou 
'YM&Ao•�• ale po d.ran' llkn!enoatl • aladO:y, ktaf :! � 1 znáa1W, 
nw • to ni.1ak vtn.m � ee o1 tff i angafnat. Bespel:AI -yt, �•cU.11•• 
�• �tú ul oatatat, ct t! M°'1o.\ k li'YotAm et7lt1 okolt, tou!1 
po '1AM 11-Yoti, ne! •14i kol•• Mbe, odpnsuJt jl ŽOllJ, s .n1.a1! 
pra�• 'Y tnllrai 1 Jllldlli prlloe --.. Ntmi rozhodni žácln4 intelet

ta,lka, ul• ptiroa•N. 1atellgeao1 a �lael nenTÉdO&U• ambioe 

lit ltea 111»1.Je3tcf .�ekowtmoeU, n.aa, " lapit ptiaemnoatt a 
Yle4Aoatt. ··�·· ., •• M ffOQ pf•4•tooa. proeyilul, c0..Yl4•i, 
_..,. M Jut ptile!ito•tt, �•I •• 3í nabiuj!, protof• •�•lli � 
�•o ..,.,, eo od 21-.ota Tlaatně ee1c,• /etr. Sl/. 



42 

4 

Ved.l.e �•jDto Ollll41l bi!.ť paralalai 4all1 pttběk chlapoe Viktora, 
je'ho! matka u! propadla pustoto oaaa11, !eay, l&Člli a 50a.:fale pt1J!
me.jíei od 11\dů citové al.audzq. Pf-1 vedeni je�o ay!etoTé 11111• llll 
aatorka zjev.ně projenje •1m�at11, nanalu, T�č1 němn onen n•abytn:ý 
kri tick:ý odst11p, jak§ lllÍ. ke Kytce, tak!• ěía dál tis v!c D.U Viktor 
připadá pcměku4 a.šlecl:!tilejš:t, Ae! b7 aU bft vsliledem k tomu, �ak 
hu au.selo posnamena't proatf'ecli a ma1, &ta.luoeti ži votlú a ,::.yrlanko
"'• Při ,tli!mú • 'Kytkou pro3•vuJ• vy'hranin.f násorol'� postoj 1-lodJlt 

zralého mo.fe, a&ol1 4'• nedoapUj ohl•p•c be.z velká'io vEdiléJÚ a 

s:.calost! lid!, Yyjadt11je ee • velkoR al.OYIÚ pohotovoat!, ba • inte
lektaál.rúc šanuta, napf-. na etr. 262-26, až!v, dokonce obran z o�eo
.ni doat milo SAÚlé tecké bá3•� Viktor proeti nent 8'a aebcxi, nedo
crál 'T autar!J.Ai fantasii jako ho�n poataTa, lépe teě-eno, autorka 
se dala etrhlloa.t sáairea, kterj • .AÚl od. pet&&ltltu měla, pf1aou4ila 
mu roli Uechelaiho, m.re.Y.ně sasa.do•ého mu.!e, a .nimž lt�rontcYána 
v dlou.'hodobú eodi t! Kytka ael!e. v t,to roli ho př-.ťeni drlt a A► 

amch:! ll11l ticst aYobodni ae ronJ.nollt j&ke cliarakter, stát •• pf'► 

GYli4č1Y0Q. })08t&TOO.. 
SpojJlJ.ci ••&1 Kytkoa a Vittorea �• oa.aile žiJ!ct, až zcela 

l':,�rilý ma!, ruů.U Luká.A Sairapa. feL Je ■Yidkea �ak ytčiny �sliby 
uwuctěn!, tak Viktoro•� klakovslté kr,4ef• • aamoobtlu.se. Kytka i 
Viktor eo o Lukášem stýkají aři(;Jta, ale Tfd7cky v kll6ovfcl'l c...l!vťl!ch, 
Ji.mi taky lse meti t plytiuU čaea „ roméAll. /�imoohode&, priáoe a &a-
s•• ukasaJ• • !e liladá au.torka utrp i T toaio oh.l.edu azeátttěnioktmi 
IÍ&koetmi. lii�ak •• n••tif�• adil.ovúia •4& tace •, prosti vede n6 

figury 3•�1cl! o•D4•• a �•aom tia podlra&a�• k piynati če.1112., k pr•i
nu „ .nid'! 1 kolea Aicb/. Lakil �• poněka4 zatrpklt ct-.lapik, uoat
f-l�lt t.:.-.otnťai prohrami a pro oba protagDIŮ.et7 •• star�• docrta cla
chea, néTJU1CtQ1e111 •• rí.4oec, �Mf- �1• Ae&Uěnli Aab1d.lle Y&or Bell► 

raliatn! •orilkJ. Lokál •• I:7-tUD& o•4• Yldyoky :•n mani clotale, 
lakob1 nenf:L• • optt aia.t. !ryto •ctotykJ• �soa. Yšalt TýBUllJ)lAét 

nazneoojt aějakOtl ot111dcrton pfilaflivoat, �•�!t sila ai žádnf s nlch 

nau'Yidoreaje, al.e pooi \u.je ji, 61 an-.4 aé �1 bo�í Báa aol>6 pf'iua-. 
Pn antoreiA et7l a TJJtft'Tffat# t7p �• pfťuačti,, !• takřka 

cpla6 res1a;na.�• na payobologickoa aaalfn, .na J.Atroapekci. Blo AM 
A••4ělt o wůtfn!a tJ.yoU poataY, .ud.t úa ■o!.Aoat Yhl.6d.clOlll 4o 3-► 

�leh du!e čJ. do cito•t•� a aylle.nkff#ob proc••� X�! .. napf. 1.Jtlm 
po odponi, kterj y At Ysbasa3.ť_beaoa'7m6 •rotické r.abtaty 4oktora 
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Karla, bleakoTi rosltotu Jtt • a1a 4• �•1'o byta. Odbo.de ae to na 

�•d.J.A' adorě1A7 po&n4111:J - ěteAU .c,roate ta.to nečetanoa prome• 
hr4i.nkJ aaa:t pf-1,moat jako Ttna k 4okreela,ií 3ej! poTa„y, je jťho 
Tsta�a k f1"fot11t 3•Jtol't pte4.ata• o badoa.CAOst1 atd. N!Dt.radoa � P•1-
ol,ologiaJté analfsy a.!1Tl1 .L.rroc1ÍtncT4 lcomentatfd, o nieb� n� byla 
teč u povictek. 1 ad• ma3t jakou.ei "Aly■kDa•oa•, dr,žd1Tě dy11amlckoo, 
Ůto6llou podobo., ale ani &cle to nent aa�šlent nad lldskfm 011114em či 
&e111 nazt1t sákOD.1 toet nepf'e�l•dnýcl'I •a�-•b poeta„ s dobou á epole6-
nost1. Jsou to práTě jen komentáte, posthl,y, spolé�ajfe! na. Ttip
.nost, a..toriatiě.noat, bf'1 tkoet a nemaj ! objf ťYriou oemyeloTae! s11u en1 
rrcnJ.ka'Yě 11ezobeo.iiu�! to, co pf-ed Aůl1 v ději prob�lo. L. Proc'hu-
1:ovi Jato by Tea41la �•dAOsr-•ěně jen a �en na pf"!ba,, jako by 40..,_ 
f'oftla lea Met, epioe, jeJta •'41•• •• toafi sttt. ekr2te l11 nú 
o"•• objeTO'ftt jed 111eěaoat a poata-.oat ži•ota zdánl1Tě .n1cotnB,o, 
.neTsrn!;1-.4'bo, ba tru�ll'Yě e1r"1o. 

Autorčlft ineaeD.ť ftNlcl se plně 11platn113e o �laT11l �rdinlcy, 11 
K,ytky. Tady hft1 AtaatAfmi ruipady a detaily, Jež Tždycky bertpeě.ně 
•seti"• Boa,ettedila se c'har&kterotvorně na J1i a každ.li novlf m11-neo
k'- episoda �1 T.DJ.,tat dcnof12.,e, ffý.,, do je,! 4uše dal!! rya, jed 
T nt form�3• podoba. trap.e11oetL Xytka si totif n�něaom�•• !e sa 
�vcu tTr4ohlavoa tollh11 2:!t jinak nef catatn:t !t1:ny. nedat se apoatat 
etereoty-patt ka.f4o4ennoat1 bu.de platit Tysckon cenn. � jdt!ve �• 11-

š! o. cstatni� nt• Tlata••• t!a, �ak ae beak)' obliltá, ·t.ťm, !e �odnl 

ft• a prosti !• •nbee AeT3"Padá jako vea.n1cká bolka• /str. 260/, 
3ak •• z4' T1ktoro�. Al• pak N 111L eelf• cen4em, nt• po�et1'.a 

ltlet1, r,fa1 pfe4ataTam1 o ntabu mezi ccfea a ža:1012 - at,Tt N 
Tfjiůou, a ta H ptece treat,, ta musí n•st za noa �1ěleaoat 

treet prcklett. 
Pf'tle!1tost pro!!t Tiedrd !iTot, jebof ae 4ěa!, mil& hrl.e4 Aa 

po6,tku, kdy! il alloYal houf f-141� sanitky nonza. �en.to -.stah 
vtak aua. ronl.sala sra4ou& stala •• 1111.eAkom !e;natá�o c!cktora. 
Vekotku. Tl°iodnf• J)al"Ufffll pro !i"fot byl lofú .aákla!'-kll liartia, 
je1'o takJ opraT40TI ■J.l.�• a 3•'ho o4c'hoc1 prož!Tai Telmi lJoleetnl, 
e ntm taq poadill pe4n4• feetn4'!o Viktora. nal�! m.J..loetn.á aka�► 

.noal a notor1ckt• opilo••• bob,m•kl !i�!ct■ lt11ctetin!ke■, �1 d ktaal• 
apaatot1. Jr•uifl tela6 ablť!u! • 'YlkO'Yi aaol\ea lll.aUfa Viktora 
�• tat pf1prannea Eytb •• opit aeo!\, •aallffi t•. v�ar• ■i .,,tt, 

l• ,au. "fdi&:l.4 aa �&�71.Aoal, c1 to-.1 o4 Ai1'o cloat,TI l&rJ, �alc4 a1 
11! ani ne1111tla pfelata'Yi t, ale p!'eeto k Aillll d afe,111 l• ■11 to� 
••tab, T �•J1o'h 1·· •oe •bJbi Ai�akl oaa.4Al pnek, aby U 4ft 114' 
epo1a 11°'111 lit 'bea ubeape6t, h �•d•A 4ra.,h"'8 kra.ti abltli. Y.y► 
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�1Aa sdroe.nost po rcsc�odc • Tiktor•• vypl.rri pfedeTi!a • pocn•nt, 

2ft neo'batrila -.etle Aiho •• &koůce ol-..arakt.ru, .,. akouAo• araYAoeti, 
ki.erou. 111 aaaa a.lo!ila, kteroa oae&1la .... aebe ve en,6& nak1141l, 
v c1 tovl těk&Toat1. Zradila •laetAta,eua.

Jt
ebe. Al• �illak ani dopacl

nout rur.mo'hl&, l6á ntal'á k Viktoro-.�lo 1 .nějak' oaadoY, 11!].y. 
r-te4 Kytk:oa. a• roae\'trá tragickai perspektiva. T�a �•jai n.

delel ěaa, kdy bllde pla t1 t ea evoc •odli!noet", se. to, !e !1la 31-

nak než pfedpieaJ• &&�P.ulutá morálka. K4ybyc�om c�těl1 udtlat od
vážn0t1 ar„alogii, mo�ll l:>yc'hoc ee odvolat až k Emě .Bo'Varyov,, ·k:ten. 
ztrot.kotavá n... roepon,. "fZ!lešenýc:h ffAů a núké ekctsčr.cet1, na ne
fl'l.f}�.nosti - dneo byc�Ol!: fekll - Nelisovat se. Procl,é,zkovtá však 
otekn.'Yanj á.bi'� bod tragiky za •?+lne a dá zaznít em!rné:mu. závěre 6-
núm akordu. ro&ignaj e na d1.:_eled.n.011t, e níž· evo11 },rdi n.kn 'bn.do'Yala 
jůo pP.atav11 s m-!1 ttm uawúa "Úkoi,em • • poeláA!m, Mé zřel&i mla
distti b:rtcetnoa pottebu �a.rcon.1e, nazírá Aa li'Yot opti.?nietickfma 
oč1mti a c�ce ae & jeho t!lt.:, �rtie! ,:,.oci ·vykou.pi t "d.otrou p.ísn.!" o 
.mmm.íraj !c! naději pro ka!dého - 1 pro tt, ttflf'í h..a.gdalenu.. l'.:.u Tšak 
zn \o, že mi ztvěre!D.t• �epp,-eadem, kdy Kytka si eama • přinoj!• 
..,_�1c!ho mal!fe l.iukth, vula možnoet �lnbšíl'!o o.měleclcé'°?c aábiru 
a pod�tatllijti'ho literám�o pf'!r;.osu. 

I-• I'roe.,.. ásko'Y, 4'e v�nk phH,to 1:!okdvt.i maci! svél,c r,t:!l>ě'hn, 
t.í.mt jak práYě je.u jťa an�•�néYá Zlti e!ly eYeta a cnaži se vy�má► 
nout 1aentittt U.o'Yéka obklopené�c o4ci�nj!cí.!n prosttedím. ie rosdil 
od abeolutni pteYl,aa�ťc! p�edutavy o dnešnic� lidec� po�lcen.ýoh 

-cele pol1Utou, �131o!c'- " jc�tm za.jeti a zakleti, podf1za.�tc!cb. 
a• jejíma 41kt4ta, moeelu3e evon Kytku /1 episod1ct, !ig,,.ry/ scela 

náměrně a důsl14ni �• ., aoo.krom, sffře. i•ato •aeza!'azer,ost• do 
dobavé�o reálu. 34• tak dal1ko, te af na jedna Týjimktt /kdy tc1'ú
Mart1n iron.i.zuje at�noc 'Yýzdobt1 "f ?-H:etaěka/, ee v t�xtn neTyekyt.Ae 
žádn.il �en trocbc p0Utick7 &abarTen.á sminka. �oba ee� �etapu�••• 

s"ffo1' př:!sn.a�fol, pro�•Tef:h každoden.n!l,o prcvQh, pf'ece•t!a Těak 
v oeudecb posta'Y t „ to■, �ak !ij! a co !1jť. s. :roc�'-zkcrrá •• 
brán! faee1n.ao1 poleitilcy _ tl dobo11 .a • poli tikoa, tnuj ic na pteni<l-
6et, fe by ji to oae&oTalo etejni jako pf'i tamToet, zkalila b3' a1 
čiatotu pti,ě�a a a4etormnala kontnr, figur. Pf1 pf epick, ra

zaACl ... i Tlak ••lkOll prací na Tla8tÁta tal1nt11 vypě■tOTat � eobi 
•c"'o»aoat clotonale -.7�aatat eoavialoat 114ak�o 01r124a., s�n-at Tlr
.na sQOlláa '-riJ.Aon. nl\a, jej! &nof'11a

1
a .neu.o?t1lon.t •• • ptt.

.něo 8111ft olt.arattero•4 loEikJ• Jen „ 'Wto roT1nl l&e toU! �ft 
aleepol áro4kJ atat•�• koncepce čloTěta Te niti a nepo41"'-at 
aup•cd. v,,ra��'*' potted7. 
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The buf'hloea are gone. 
Anc1 tbos• wbo aaw battaloea 8N goac. 

Carl Sandburg 

Vitaa Beri.Aa Tic!il tianě před nsrti sir4nu 

mof�kot1 air.tna tterd ee ob"YJ'kle fiká 

mořská .tráva Polární eUe 

svítila na to divadlo jen!e 

Beringu mra]J' vouay e arclce a naudnto dásni 

měl knav, cáry a óo Jsra zem!•el 

jeho výpr�:q Steller napsal mi.hu 

De Bestii.a �in.ie a -.y4al Ji deset let pozdť:ji 
I 

1'eh�' 

spousta lovcd ae hnala do neV,ch lovil\ a vbrzku 

ul nikdo nemtl ao!.coat apatfit to bezbrtllU.l.4 stvofioni kte é 

pf·es tslo vábit plavce ov.tm zpt';vem v 1allit1bu 

Xicméně 

to bylo velk4 <livadlo zániku druha Kdy.I William 

Katthneon .jen.I měl pf1sviako Bu.t.talo 

Bill atfílel bizony m!fe přeani avým ponltud -�havjm 

okem fi poa4ěji pak kdy! totél 

pf-:b:viako nosil Williaa F. Cody po!em4 

velejno1St na to hledila z oken zvlá!tního v.laku 

.Kouf'ila 

doutn!b OTÍV�ic •• kloboUQ Jc:dyl 

padali eVlalu.j!ce prerii a �lo Yakutku 

na co ••·dívat ti m.ohutni tu&ú 
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achli Jako liste� v turrbářieh 

přírodních d�Jin 

?i'icsúně co le Je prm! co druh, diva<llo OTBCG v JisU 

ze�i potleskem uctěno smrttlné 

hroulenť kroui:!ci vrabci líbezní ne-

odY6!:il1 se unednout vzlétali 

třepetajíce ae vo vzduchu jako AoQ 

srd&lctho nápě·vu agonie 

stoupaJťci •zhlru a jakmile slétli 

vytrstila •• hudba a 11.t i z nich 

pfipom.!nali��•�•píl 

zma�a.n, koule novinov4ho papíru 

Ta mnohost -osud6 Na pfít led tur 

B)tl hloupt !el v f>adě a hal 

f>otáceje se s chroptěním nesmířen p'1d1 

l 4te páni 1627 AYlak -ol dále 

se dr�eli eoboli s roaomá}ey huňat$mi ocasy 

zametajíc:! etopu upros tled 

Yíři�ch prootord Vialico eljcháme o 

cey tr,ckjch pfeylec:!ch huben$ch druhd 

nic�éně k tomu nesporně patf! 

tak6 kr4lít'O.Y •trach aby ho necěli ze lva a atra!ud. 

nemolnost dot,nt I• je vakutku k.1• Je 

Tolik <lějiny pf:!ro4y Xdo 114 Ylak dnes 

dost tentasie aby si p�edstsYil Prusi 
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hlu�!ci v houltinách plaché a v.ybi\4 

daleko dl!v nel tur Jllezbyla po n.icb 

sni- drobinka ja2cyko .kapt.a •ír.l Ul .MJaou 

ani v tantovsk;leh peklech ani v .Wich BeJsou 

nikde A ku ee poděli 

anutolijit! Arméni Jejichl krev 

vaákls do pouště enil 

zmnof.ile órodu Bojc,vzú rudoši 

s tYU:C zdobenou bsreT.n.tai hlinkami col 

mělo chránit pfed zitmi duchy Je�e 

docela oelhal.o pf,ed tlachem pokroku Lió' 

z kmene Hutu v.ybitt v pralese 

lidmi plemene Tutai Xdo ai Tzpoaene 

na ty deaít� mal.jeh národě se••·ra Jih11 

vylillf>rlýeh po změně klimatu • hladu 

1•0 změně ztkona jel Jim nutil,J' ětčoti 

cht&l:r jo ztrestat osvítit vrátit do ldna pf�t 

k odchodu s ciís t Je! nezbytni 

byla potřGbn, k c!lOa ěaoto nBD.ej..t4 vzne�enlm 

Ten stecy člověk e toitětem na Hofe X.e.lvarii vi�ěl 

sv� rodáky jiného vyznání jak 

v�hnáni jeli ab3 oe změnili v dia 

Hoc toho 

c nich neuměl říct kdy! a• ho Jiat1 

literát ktecy lil dyacet let T c ísin� a 

tea konečnl doma Yyklonln s auta ptal Yid�l Jat, 

Je Tak Jako TÚ tea A co ---



co se J 111 stalo Kdo Yi A co 

co je tea ee zdmi za nimi! 
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šeptali mudliťby klepali kladivy snili 

o ý011$tě roclili děti Viude 

jsou lidé A vlem je ózto 

Nufe 

příroda nemá bílých tr.:ís t i. všude 

roete tráva sype se pí�ek e ťoléhá hl&s Duše 

bizon� 

neatraě! Vlns opadlo al!'.ývaj!c 

stín stínu e.irdny Dosud 

.!iJ! lij:! poaledllí nosorof.ci m vlaatov>ey Lidé 

mají své divadlo život 

jde dál 

1966 
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Kr,tce po vilce 1914-1918 vznik�' v !,Tropě prvn! 

�aliatiek4 atáty V t�ch ot4tech 

slunce Yacházelo rá.'lo co ráno a sT:!tilo 

M atřechy př:íbytk� s zelen, �boč! hor 

A v cLlávech 

eE:íflivě buiel)· krávy ll.atlcy a dsvitcm 

budil.l' děti po.libke� na čalo Otcové 

po práci 

cítíce p.říjemnou ónevu. v kostech 

po teple rodi.nn1ch krbd a po jí.cle 

·apali ·v kfeale nebo kutili nebo 

hrávali na houale :Deti 

likák:a].y panák.a tloukly ipačke A malým 

díYenk'm roatla prsa a nsJednou 

byl.7 z děYěátek dí'YQ pln4 

taJe11$ch lopotd Jako le:s a amíchu 

s n�hol 

chlapc·Cnt vy.sychalo v hrdle Za l-atnich večerO. 

&túcy poatay at pfibliloval.y a vzdrJlovaly 

léskyplně na z6clonkách rozz4ře�ch oken ·v zima 

milenci mlmili polibk)' 'Y saaněl.en$ch zahradách fak4 

lse Y&pomenout na kočky hrbici hřbet a na vrabce 

poletuJícť ned ceotou staftnk:1 pfoed vrátky květiny 

• zahr�ch podoby na aestry 

u ldltk nemocll.ýcb na lidi • koělaty 
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zsmetajíci ulice Ra dřevo 

vysychající brázey zcranich poli na •leb$ vánek · 

Y h4J!ch a ta)'s.i• 

na plno Jinýcb v�ei dokaau.jíetch la 

Nebol neb,Ylo na nebi snaaen! komet varoveych 

sni hofic:!cb kalil na horé.ch 

&ni! Ge voda Y studních minils v krev 

nebo\ 

život iol d'l v těch at4tech bl'lo ptemnoho 

normálních lid! a lidť dobrých a takovjch 

kt(?fí neměli tuěe.n.ť kterjc 

v neJ�eněim. nedošlo kteří 

nec!tili spoluvinu e tím 

neměli nic ap�l•ěného s. dokonce 

nečetli noviny n.anejv1i neobale plně 

sou.atf'eděn.i na diru ve st!'cěe kt.Eirou 

je nu tne opravit boty a <lát s i 

p�lli tr pivo namíchat barvu za�lilí t svíčka 

Yakutku nevic.H�li at1•ach v eč:ích aousedd a 

byli hloěť k zachvění hlas11 toho 

kdo ae ptal na cestu neb3li a t" 

vt:!mat si rozdíl� slyátt 

svOJ vlas tn! hlas a J•l·tě nejsp:íl 

Vnimali leccoa co •• d4 dělat utěěuj!ce ee 

elo-yY Aleapoň � 

neděláae nic sl,ho lijeme Jako ctl-1v 

ktci·! 

�\ b.Yla to pravda 
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Nicmáně to 

bJly ta4ietick4 státi 
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Jsom dobr4 rzzyoli To ona . 

mi vládne Ji patřím Nepatf-!m 

tomu Dluml4ní Té ptek6!ee Zemi 

na ktťiI'OU padác:. Vanut.i 

větru Těm vír�m Vířen! tomu }ier;atřím 

tomu co zbavuje sluchu svádí zabíjí Proto 

Jaom nes•�j Jse� ciEí List patří Vttru 

Zemi ntbJibn..1 kámen !me nevébí 

netáhne na svoji atrsinu tíha a et:ťn 

Chci být dobré rr,ysli Z dobré vlastn:! v\lle 

triím ae jí Ona mne 

váb.í a poutám� k eobě navzaocy silám 

Jimf nepatf!m J�k mt to 

rve a poháilíl Ch.ce m� to zbavit 

mé dobré 1r.3�li a ·vystcvit 

své tvrdosti avf 

A6hloati avtS 

s!le ran a lotivému umeni zříci oe naděje Jak 
,, 

ae spoutává vzda.laj• od ní Jnk hledá 

kudy lze do mne vstoupit ušima očima nosem 

Jak se vsakuje k:0.ii jak zel4s'- poél tiehty .jak 

pokou!1 Kelze vytnat bez pO.ey Yaduchu e hlaou A J4 

oe bráním� volů CokoliY chci J• v nt 

Uhýbám �otim ae pla•t• ae k n! 

ji Yirnl oslepen vi4ouct ěimai uvAitf 
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Jí patf-ím a deru a«k ni 
.., 

t!m. mumláium bolesti Sta!an s kdte 

dopadá_m na f.i•4 maso a cbyt4m •• atébla 

�vé dobr� r�ali kt�rá mi vladaf-! 
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Skupi110 -.á podobizna 

Zdalipak je md� pfítel velkl umělec Zda je 

okonaluJ1.cí feěn!k mOJ pf:!-tel 

Dítě itfatě03 Hvěsóa Jak jen ho aps.Uí leny 

V-jp:ravěi y červe�·ch čepicich Vivat Icytice 

Zdalif-ak ěaato 

bolťvá máho ptit�le srdce J&k moc 

pletí m� Jlf-!t.�l za ge.ato lUl kolik ptijde 

zr�ic i se seata A kolik doctáTá 

za to !e vzlétá e padá Á kolik má 

za VQrě za slovo Co Jeho samého stoJí 

okamlik ticha A onen 

v ntml si o aobě přečte D $ r e b á k c o  nic 

n e u a 'I. Ead t:.ťm 

l.be ai hl.ovc s·tále Nad aekoncčnoet! Had t!m. 

Jek lok\ea do kepey Ko12ee k-ctic'd i nad konce·m Yleho 

Kee •• ee tkáme z .novu 

napfíětě Na p�bu peronu wa 

klenbě nebeat, na 

alaipino-..4 podobiml Jak 

jsme ae ocitli apolu se naY_zl.Jn 1s-volili nebo 

nú něco &'folilo rozpoč!talo Jako 

to dělaJi kluci 

k4J'I hraJt .totbal ty aem � eea t;J \811 
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Jak dlouho do�žeme vydrlet 

Skončí to aalYOU �•t.J' či aalvo-u smíchu 

Vystupme a i'ady abychom z!�kAli odstup 
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Z r o i e a 

irvšat Jedině ta 

kde Jo b6snlln:! doett4 sttitečnl čin 

kde je sm,k.áno vlnami rnimího pf!livu 

kř il-ováno o polednách 

roza6v"1o po nocích jako JX>pel 

l)�el& dobf-e je mo!n4 le u.I .nikde .nen! taková zem 

v laakcv4 záfi anáienli•osti k�lem náa 

obPatrd blbci att!haJ! bernú obráztc.Y 

přou ee o tr'8ta4 alova lkaNdá 

sadilo •• ti ane4 le nikdo vyalovil V s TA I 

a roatoo Ji• břicha plM ach 

�:.nela.._,ch � šlen.ek 

(}ocele 4ob.f� J• moiD.4 fe nikde 

e to J• ta p�íčina 

••lak Jeatliie ptece Jen nikde 

v tieb.4 aasoti rodí •• báad 
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pod elupkoa ob1adné Yhdnoa ti 

plaai se Jako dellona drcená 

f-van!a a tmou a atracb•• 

�eštovka kterou pteat�ihli 

aj! nard�taJ! ktidla 

jedině tu 

Jfikdo to neal,j!í krom� akupin.)ey neJbliišich 

mol� f• Jsou to t1ěetní·kumpáni 

od ke.Nt hol'tl pro Tiecko noční vrátn! lečaakéle 

niC$ť-n1' nade vie 

jsou opiklenci báanin.! které 

e traYuje horeěka s blaclu 

joou hoto1'i platit •Hl•i sebou 

Jadiaě tu zni hlasitě V s TA R 
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OJ se stalo v blázi•ci 

Květe• 

lo; Dostala jsa:::1 dopis tohoto zněn!, 

" Moj� milovaná paní doktorko Kriseová * 

předem přáníčka dobré pohody a stálého zdrav!• přijmete ode 

mne mnoho srdečných pozdř�v� a xtálých vzpomínek na Váš všech" 

m.y u Vás dcmao· Přeju je hlavna dětem a Vám a Vašemu manželovi. 

Paní doktorko, byla jsem nemocná� ještě nejsem úplně zdravá� 

A ám . l k ' 'v B v 'í 
v a... �' 

b 
# 

k tomu m mi enec y potizeo oureJ se me ii, 1r■1 ia,1 ormonyc;-
- ' . 

Mám takové trápení, že při bouření těch horm&no myslím víc 

na ženy než na muže& Cítím se víc mužeo než ženou. Jsem ženská 

a miluji více ženy než mužio Musí to být nějaká hormonální poruchao 
..., 

Až budu doma Mána se mnou dojde k doktorovi a oamně p0radí �o 

to jeo Paní doktorko, jinak mně nic mimo těch nemGlcÍ nescházel0 

a neschází. Paní doktorko• prosím Vás„ budte tak hodná a řekně""' 

te Vašemu manželovi: :ixáůz Růža měla v dny Ívýeh narozenin 

pro Tebe rozepsaný dopis a v tyto jubilejní dny onemocněla tudiž 

Ti nemohla přání k narozeninám poslato Paní doktorko, možná že 

na velikonoce pojedu dom� � ještě to není naurčaný, teprve budew 

me telefonovato Paní doktorko, moc,moc na Vás , na Vašeho man

žela a hlavně na Vaše děti vzpomínám a sděluji Vám, že jsme 

sde měli zábavu a že jsem se rozvedla s panem primářem Mužíkem 

a taky s panem primářem Kudrnouo Dozvěděla jsem se, že panu pri

máři Mužíkovi je 40 let a panu primáři Kudrnovi je prý 47, 

to jsou naproti mně děti a já nebudu spát v manželským i�ži 

s dětma, proto jsem se s nimi rozvedla�- Paní doktorko, jak se ji

nak máte? Já se zle nemám� Jídla je zde mÓře, tak jakýpak zl�' 

Jídlo je chutně upravené, takže se zle nemáme. I Hegerovka, kte• 

rá nic nechválí, říká, ženský, proč si kupujete jídlo, proč 

tak bláznit•� vždyt je zde jídla, že tolik jídla nemá ani husa 
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na krmníkllo Kdyby člověk zd� měl hlad a to je zde jídla habeděJ,Eaa 

a to si vrtáci musíte přikupovat jídlo? Na co to jilo kt!ipujete, kliµ 

když je zde jídla dost? Zbytečně děláte ústavu ostuduo Lidi po8 

tom řeknou, že se zde nenajíme) říká liegerovkao Tak se věci mají, 

paní doktorko� naše Božka, která je dcerou mojí sestry Ann..v, vaří 

samí omáčky se slepicí, peče samí husy, kachnyi zvěř jako je srnke.,. 

zajíc a přitom to její bohaté neupravené jídlo není tak chutné 

jako naš� ústavní chudší jídloa Co do pečené husy, nebo kachzzy, 

nebg kuřete, když to není upravenéo Buchty taky, nedala do nich 

to,. co do buchet patři., mě, která nerozum! vaření a pečeni, se 

·ptala Co patří do buchet a do studené vody dala vařit knedlíky. 

No, jestli takoví chomout se moh vdát, tak ji se mohu taky Tdá ... 

vat, já bych taky uměla druhých se ptát, co patří do buchet� 

taky bya:n uměla: dát do studený vody vařit knedlíkyo Paní
't.,,

dokw 

torko, prosím Vás, jak mám poděkovat Vaší mamince za tu panen ... 

ku, kterou jste mně na jej! přání za její penízky koupila. Já 

bych ráda VašQ rodiče poznala třeba jen z f'otkyo "·estli nějake3u 

máte,, prosím Vás, pošlete mi ji, já si ji schovám u ses:třinky 

Poštolkové a budu tu fotku Vašich rodičů a sourozanců nosit ja

ko oko v hlavěo ·p�dino Kriseová, já lě mám, rodino Kriseová, nes..,. 

konal• rádao Hlavně mám ráda Majdu a Terezku. 

TToje RtženaMarešová 
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2. Na Trchu Šibeníku se pálily čarodějnice& 

Šli jsme tam polem a šlapali sotya vzrostlou jařinu� protože 
-� 

. � 

Tšechny polní cesty rozorali a �ibeník kol dokola osili žitem�' i"' 
zuiti, povídá se� tu kdysi pálívali čarodějnice a také tu straš!o 

V posledním dubnovém večeru se proti nebi t�čila hranice, za jaM 

koa by se nemuseli stydět ani v Kostnici�- &rodě„inice by se měly 

památečaě pálit snad spíš o svatojánské noci, ale na Národnú vý" 

boru visel plakát, že na vrchu Šibeníku se pořádá dnes večer 

Oheň míru na oslavu májových dnío 

Šli jsme tedy• hranice byla sroubená z mohutných smrkových 

polen a uvnitř bylo odborně naepáno suché smrkové klest:!;- Nahoře 

byla ke ktll.u přivázaná lidská postava,· slámou vycpaná teplákoTá 

souprava měla i hlavu a na ní klo2ouk a v ruce aktovku. Děti se 

smály� jak se aktovka smutně bimbá v severozápadním větruo· Vý� 

ros,tci pak polili klest:!. a polena naftou a běhali kolem hranice 

a hořícími větvemi ji podpalovalio Ohnivý sloup rychle vyhoč1l 

TKhůru a od něho chytla nejdřív ruk� plamínky po ní poskakoval.y 

a zase mizely, vítr je sfukoval, ale za chvíli se už usadily pev

ně na svých místeclil a hoř:íe! ruka·. mávala své poslední sbbhem�-

Děti zmlkly a m�ě začal v žaludku klovat orel, to už chytla i ru

ka s_ aktovkou, plamen olízl úřednický klobouk a vycpa..� člověk se 

kymácel, svíjel se u kůlu jako by ho to boleloo 

Kdysi jsem viděla v Indii, jak hinduisté upalují své mrtvé. 

�ěla byla přivázána ke kólům.% tak, aby stála� kóže se škvířila
7 

.. 

obe;i a snad i údy praskaly, protože tělo s e  zmítalo a kroutilo, 

bylo nadnášeno a. opět sráženo, jako by se duše cpala ven a ne-

mohla�· Já jsem tam naopak stála nehybná jako ktU T černém a horkém 

tropickém vzduchu, zatímco šéf bombajské policie mi dával k oku 

fotoaparát a hučel pořád , take a pieturet take a pietureo' 

Zavřela jsem tehdy oči a přestala. se dívat a později jsem pře:-
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stal.a. i jíst, když mi ukázal, jak lidi zemřelé hladem sbírají 

pouliční zamata�i na káry, když jsem viděla desítky nevěstinců� 

kde neyěstky seděly v patrových klecích jako šelmy- a některým bylo 

deset�· 
- - ,.i;'" 

Viděla jsem to všechnb o roč tedy hořící figurína:. na Šibeniku 
p· 

vzbuzuje, ve mně. takovou hrůzu? Zírali na ni všichni� Nikoho 

· dl h t smo1ná ��tt
'"' 

-ani. nenapa o v_y a_zova AUa ...... 

skókat přes oheňo 
.. 

.. .. 

koš!ata, juchat 7 nebo 

„ Jdou, vykřikl někdot všichni jsme se podívali dolů a tam l!le 

y polích; vi�ul dlouhý světelný had, zástup nevitiátek� která nesla. 

hořící lampionyo· Než děti dorazily, ruce a no�y uhořely a. u kůlu 

visel už· jen trup a pokleslá holá hlava, nebot hoř!eí širák odle� 

těl v dálo Teplákovina žhnula na velkém břiše, :aiu trup pak pukl 

a vyvalila se sláma., která v hořících věchtech letěla na jihGvý1!'t 

ehod; Ud-ělalo se mi šp51tně a začalo pršet.-

Neviňátka· s uhašenými lampiony běžela. z kopce dolt\ dCil vesni

c•t déš{ byl studený a vítr tak silný, že by si lehčí holky měly 

dát do kapes kameny, aby neuletělyo, Plamen �vodorovněl, protože 

horní bř:evna. se zřítila a výros-tci ted naházeli do ohaě pneumatiky, 

které hořely modře �ako plynové hořáky; Už jsme chtěli také jít, 

ale tu někdo vytáhl igelitoTou plachtu o třiceti čtverečních me� 

trech, pomocníka v domácnosti a všichni zbylí se pod ni schovali•· 

Sedli jsme si na okraj plachty a ona nám dolehla na záda, vítr 

s ní lomcoval a házel na ní v poryvech sáplavy deště, takže ně� 

_kteří museli držet okraj plachty a vytTořit z něho cosi jako okap, 

aby voda_ mohla odtékato Dva hráli na kytary a zpívali lidové pís ... 

ně, někdo vytáhl láhve piva. a rumu a nechal. je kolovat�\ Oheň stá� 

le hořei a já jsem pozorovala lidské postavy� jak se proti němu mí

haJí-a dívka zatančila taneček s červeným deštníkem, než jí vítr 

daštníček obrátil. 

A tu jsem si vzpomněla na Sybilu a její proroctví" že přijde 
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jednou čas9 kdy v Evropě zbyde tolik lidí, že se vejdou pod for� 

manskou ;1achtu a náhle se mi zdál.o, že už je to tady, ale my d�" 

lám• jako když o tom nevíme� 

Seděla;. jsem na zemi a.tiskla. kolena k bradě� zatímoo déš� 
.. 

stékal po plachtě a doufala jsem• že na jiných kopcích také pla� 

nou ohně a sedí tam lidé pod formanskými plachtami� Ti� co tu zbyli 

se mnou zpíval.i a nějaká opilá ženská objímala mužské a křičela 

jim do ucha sprostárny a: její manžel seděl a mlčel„ místo aby ji 

zřezalo'. 

Začalo nám být zimao Někoho napadlot že bychom se mohli i 

s plachtou přisunout blíž k ohni� ale sotTa jsme vstali• Títr 

nám plachtu vzal, drželi jsme ji za, okraje, ale on ji rTal pryč1 
byl.i jsme eel.í mokří, al.e ona chtěla s námi u1etět, možná d0 ně� 

jaké jiné země, nebo na jinou planetu,, zachránit nás„ pár vyTo-. 

lených1 už jsme skoro letěli k ŮJl jihovýchodu, kdy! to někdo vzdal 

a rozhodl� že půjdeme do hospody� 

Rozešla jsem tedy ztuhlé nohy z kopce a T hospodě jsme 

hned objednali grog, pivo a rwa, lidé asi hned zapoměli na oheň 

a na postavu, protože začali t�čit a ženské Jezdily dlaněmi 

mužským v rozkrocích. a. mužští je obíra1i a ti• co zbyli n� l� 

Tici pod oknem byli bu�to mravní nebo oškliví� ale hleděli ne� 
. . 

návistně� V rohu u kamen ležela jedna ženská a na ní mužský:, by" 

li oblečení a pohybovali se a ona se smála; vysokým orgiastickým 

smíchem a její muž ji nezabil;1 

Sabat sabat sabat, har bar har;, 

Za starých čas� prý čarodějnice opuštěly manželská lože a na 

koŠtateeb letěly na �ábl�v vreho Satan tam prý stál jako llXt,:w� 
.. 

us.chlý strom a. úd měl jako sukoví tou věteT�' Vášnivě že� se 

tam ne.vždycky zničily T orgiích, protože nemohly jinak� Lidé 

se v hospodě ničili také s velkou vášni a zaujetím, zatímco 
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Tenku začala. pri7IÚ májová noc, lásky čas.� možná, že už nikde nikdo 

na nikoho nečeká., vezme si to, eo je po ruc•ť ool•' �•'O.li•� -dl3bn 

všichni lidé stejní a. tak do sebe zapadají�, 

V té chvíli jsem uslyšela padán;i. hrncó T kuchyni, třes.k skla 

a lámání porcelánu a. protože to bylo už po _šesté a po každé po 

rachotu následoval chechtot, Oskar se naklonil ke mně a zeptal 

s.a: ví.š, oo to je? 

Zayrtěla, jsem hlavou.,, 

� Mají bezrukou myčku nádobí, vysvětlil mi� Vždycky to na ni 

hod! a ona to nechytneo; Všecko spadne na zeme už víš? 

Všichni se smáli, zatimeo do oken bušily promočené prapo� 

cy�Když jsme vyšli ven., nad Ši baníkem dosud planula rudá zá„ 

řeo, Nikdo už tam asi nebyl� Anebo byl, právě te� teprv bylo· 

Eda Kriseová 



.Alexandr Xllmen t 

Milimetr zeleného světa 

Jek u.i bfvl{ v našem pestrám světl samozřejmostí, nikdo 

ae s nikým neshodne o tom, co je krásné. V nQzoru na kul" 

turrú věci• bohudíky 8 panuje stále ještě říše svobody. 

Kai4ý �fe knífku. dočíst do konce, nebo ji odlofit. V době 

masového nevkusu a masového konzumu. se vztah ke kultuře 

jeví jako poslední ostrov .:cela samozřejmého individualismu. 

Tuto výsadu myslet si, co chci, a volně a nezávaznf si vybí

rat v obrovské nabídce kulturního trhu a umělecké pro-dukce, 

divák někdy pocítí jako osamocenost. Náhle by si pfál aspoň 

jednou se s někým mlčky sdílet, být ve shodě s nějakou obcí, 

kter• má stejnou radost n podob ný zážitek. Trvalou potřebou 

jemně a odstíněni vníma.j.íc:ťch lidí bude vědět, l.e je někde 

tsk, ještě nico nesporného, a nemusí to bft zrovna Dlll&e&tln:! 

unikaít, o jehož nespornosti prosti není alušn, diskutovat. 

Mili jsme v Praze malou udt!lost, kterd: nám. poskytla velký 

zálitek nesporn6 krásy. Nebylo sporu. Diváci nadšeně a skoro 

dojatě obcháBeli exponáty, byli překvapeni a velmi zaujati. 

Vystavovatelé se pyě11ě usmívali a pfihl:!f.eli, jaký nesporný 

�sp ěch ms,jí jejich díla. Ui dávno jsem. nezažil podobnou 

shodu. Bylo to slavnostní .• 14.luvilo se j eks1 a Úctou a potichu. 

:Bylo to hrev4. 

V prvních dnech výstaVJ bylo jeiti moiné exponáty obchli

set a dlouho a volně postdvat pfed jednotlivými díly. Ale 
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Kliment/tillmetr/� 

jakmile •• rozkfi.klo, co se 4� uvidlt a co 07 ae nemělo 

smelkirt, proud.ily doslova davy nedol:kavývh poutn!Jm na Vi':':. 

stavu a na mí�ti se muselo �oetupovat ukázněni a dobrovolni 

ae pfispf>.sobcval jeden dl'U.hém. Ui. dávno jsem neviděl tako

vou radostnou, neotnvenou frontu. Přitom vstupné docela 

eluinl, pět korun, coi jest delllt housek. 

V ar1c�dách dom1n1kánsk4ho kláštera v Busově třídě uspořádal 

nonaai, klub výstavu umělecky pěstov&D$ch pf!rodn!ch strom 

v minia.tufe. To J• rasi význFJJII nás� "bonsai", doslova přelo

i-eno • j11r9oni\iny I rostlina na podnose nebo pěstovaíní strorw 

v :misce. Je moin, teJré zekládnt s plstovet celé miniaturní 

krftjiny ne podnosech. jezírka. skaliska, stromoví. Pro bonsai 

neimúne Jednoduchý česky výraz. Uěmci t:!keJÍ i trpasličí strom. 

�:,, kte�i se hned tl!k nedostaneme do svita, jsme viděli 

ve skutečnosti, o čem jsme Jen slyšeli a co jsme s1 občas 

prohl!feli na obrázo!ch. Deset1metrov4 dfeviny s veliké kefe 

tu wnllecley·m. vedením a pěstoVQn!m nikdy nepřesahuj! osmdesáti 

centimetrll. ZvlálitA p5kná jsou bonsqe m1n1atun1:!, stromečky 

mlfí jen nlkolik oent1metrlt. 

Smrky, .modt!ny, jalovce, borovice, javory, habry, bt!zy, 

trnka, pl11tan,dub, vrba, d.ivák neodborníJc by v zé,chvatu nadšení 

fekl, la vabec celá velik-' pf:ťrodn věetni lidí a alonf1 se tu 

· vyskytuje v ma14m opisu, v dokonal4111 miniaturním provedení. 

Dojem se dá 1asnemenat jen a ;>emocí "Jako"a bylo to jeko dětská 

pfírode, jako dokon�lé vsorky přírody. které si nechal Pán Buh 

udllat k posouzení; jako liv4 hra�ky, jako ekologick' poselství 

• Lilir,uttínie, jako plast1ck4 a organ1.ck4 :totogra1'1e, j„j) · · 

snaky pMrodnin, jako zelen4 písmo, jako komorní esence velká 

pfírody., jako biologický lperk, jů:o symboly livota, Jilko malé 
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Klimen t/iii.11.metr/.) 

skuteěn4 krajiny ve velkých akute6n$ch kraj1ná.ch1 jako sen 

ve snu a akuteěnoat ve skute�nosti, j dto ěkoln:! pf.ťklad platÓn

slcýoh idejí, jako zrcadlen! světa, jalco projev v�ně tvot1vého 

naUú, které chce sdvoJovat přírodu; el.e teké jako zotročeni 

pfe!rody, e-le sotročen! kréané a laskav.S; Jako znásiln�!, ale 

znásilněn! kulturní; jako dfikez, ěe uměl4 rzňtf.e být tivé. Jeko 

miniaturní projev gigantické kultury. 

Bonsai Je starodávná e. velké. u.mění, iml tr&dici a .mno�o 

st1lfl, ale wdy mu.s! mít sv, "gei", krásu., harmonii, logiku 

proat-oN, času a. b.odnoty. Omezování pfircl'.enébo �stu rostliny 

je zároveň tvorbou jejího tvaru. a velikorsti. Zkuňenosti a 

tradice vypěstovaly pro umění bonsaje cos.i jako gramatiku, 

md sákony a respektuje f:.iv:í pohyb. 

Bonss.1 pfiěla do Japonska s Číny. Ze starých obnízldl se 

dokasuj•, že toto umění se v Japonsku pěstovalo � diivno, 

na ptíklad v době, kdy nnm 13oleslev zabil Václava. V �íně 

uf po staletí dříve. 

Díval J aem se na maličká atromyborovic a amrků a .říkal 

jsem si, proa si taková obrovská nebeaki říie usmysli pře• 

aadit llím&ldje do jedné čs.jo� misky ? Čí.ua prý všechno dáv

no vytnyslela s stfelný prach a papír a kolo; nikdy neznala 

otroctví, e. kao ae nm ěi.l číst a psát, mohl se sté.t mendari

nem, al pooh,zel • kter6kol1 vrstvy. Proě tedy neříct. ie 

�:!na vymyslela 1 princip wnělecké tvorby, j�hož kráanim symbo

lem je bonsa1 1 dokonal4 spojení velk�ho a malého• přirozeného 

a kultivoven�o, ovl,ídwú neovlad.e.teln,ho, inspirace v ptí

rodf, , oaobn! twrčí dpod, vytrvalá, pilná práce. Trnd1-.:e. 
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1.limen t/ Uilime t r/ 4 

lnlé stromečky ae musí p«Satovat velai pozorni a did! ae 

z pokolení na pokolení po oel, atalet!. Ualičkt liv;ý atromek 

spojuje po staletí generece. St�ré bonsai mte dosáhnout věku 

af. pěti století. Uá větě! cenu nei atarol1tnost a slato. Že 

by Čína taky vymyslela konec apcntúní pfí.rody ? le by nravzdo

ry všem prorokfl.m sikúy e. ekologickým romantikilm předem a v mr 

1�m pfedvedla, te je moiné lít 1 v umilém světě ? Dokonce 

kr&rml ? 

Mám ne. stole skálu fl na vrcholku. s.kály roste borovice. Je 

to velké jako kniha. �m vuak stejey dojem jako a velk4, vol

né ptirody. Když se dívtim na miu. ou totogre:f11 velikdho stromu 

nebo na miniaturní po�t'nt, v mé hlavě vzniká dokonalý dojem 

pfi:z:-omené velikosti a pfirozenjch rre>porc! strom nebo tváfe. 

Zmenšovdní je molné, miniaturisace obohacuje 2.ivot, dokonalý 

a kl'1\.sný · rl1st j� motný 1 na m1n1ID5ln:.C ploae. Uaopakmom.1mentální 

bylo vidyoky problematické, většinou hrozné a esteticky vlastně 

obst�lo jen j nko dojem z pf:!rodn.ího Jevu. mofe nebo hor. 

Na dvoře kostela svatého Jilj! bylo zrovna jaro. P.oatou. 

tam dva zel.en4 to1>oly a rozkvétaly hortens1e. Ifa aídkách arkád, 

jejich! kamen:! pam..i:atuje gctilcu, stály misky a kllilleny s n:.inia

tu.ram.istrormi A krajin v kvltu. �le.stni nó.;,ad. Děltu.jeme vám. 

�eňtí pěstitelé tu podle .1apons.kýoh trailc před.vedli mal, 

umileck, z,zreky. Bylo to povzbunjíc! s v prolínání kultur 

/ jak slot1t4 t /, v :proudu d6j1n / jak a10,1t6 I / a na po ... 

ze.dí dnešního svita / j &k sloť1 té I / � něco beae sporu. v!ta

n4ho pro kddého, milimetr avHího, zelen6bo svita. 
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11a1, reoenee aa nlk/ paláo 

Fronta pfe4 vchod1m b7la dlouhá. bezmála kilometr. XclJ'I 
3eem pfiiel kvečeru 4ruh4ho • obou dn1, po nll novt Pal,c kul
tur_y pfed'fádlli poplatníiram, na hclu, b.rl jaea pr/ ul sto ie
stitiaí�i -�Tltlník. 

Kerla, oo �ekala vlt41n& &e sto ieat1 tia!o náTitlníkd -
ne�apíl �• sem pfiTeclla ni4aTOat atejnl jako ml. M.relía a1 
totil, le kultura �.nebo aapoň umb.í nepotřebují paláce. Um!ní 
pctl'ebuJe &e všeho nejrlo pfíleli toat a tu mu poslc7tuje sTC'bo

da. Pokud kultura & at)a.k!eh 4�vod� uomirá, �kom!rá 1 T palá
cích· (anebo práv.I v nich), pok.ud lije, tedy 1 ?>es nich. Ale byl 

�sem &Tldav, j� bude v1_padat pal,c zaaTlcent kul tufe T Prase, 
ve mfatl, jehol ae dotekl.r nad vieoluiy velk' epccb.7 a at7l7 
a ze.ne chal7 tu svd s to py nejen Te s te oh chr�, palácl\, mahra4, 
d1Ta4el �1 museí, ale 1 T ob.r�•jn!ch 4omeoh a1 pfíb7tcich, v 
n�ohl dosud pfetrval jejich duch. 

�le než hodinu (plocha Těeoh podla.i:! prl obúi:! 168„000 ti() 
trvala ceata, jei poe1nala obcho.zkou po gigantick, podzemní ga
rili a vedla apletť chodeb, aalÓnk� a jí4elen, podll šateA, vt

tahd.buffettl, hlavním (ajeadovjm) aále11 1. aál.7 meni:ťa1 (Mal.lm, 
Komorním• KonterenlSnim) á Já stále l5ekal, sveden ehjml násvem, 
le ko.ne�nl stanu v nljak6m stánku T7hra!en4n: umln:C, tc uvidím 
takl knihovnu, Ttstaní aúlť d1n.4elni aál s oponou, nlkolik 
aooh, obra� na atlnl, nice, co 'br proa.raaoTalo nALTanoat, co 
07 ae hl'61lo k nljakl tradici, tfeba aa1ori kua úll7tku, kteri 
b7 jtštl vyrobil femesln!k, anebo broušenou v,zu, kterou by 
&hotovil �eskl skláf - nio takonho ja0a vJ�k neapatfu. Jen 
nlkol1k tiaíc stejntoh 1141!, kfoesel, atol� a stol�. Tak4 ne
s�:.!alnf holich (ea\O posu'Y?l/oh) atln, 'l'Wl,r kovu, skla, kabeltl, 
\utll4 hmot,1. Mnoistrl praktikábld, refielctorO. a df1vek, ata
t1a1oe kovoV,oh destiček, jol mll1 vytvářet Uuz1 moderních 
stro�. 

Dottl4ll Jsem se, f,e v 11.onumentu funguje čtrnáct enkal,to
ri a �t7fiott dTf adTiie. SalÓ.nkA j� tu jedena�t,ficet a kucll.r
nf uvaf1 blbe■ aml113 pit tieío jídel, Ae Te Sje&dovla •il• dle 
uaednout na tllha.rmon1cklm koncertu skoro tf1 tisíce d1v4kd. 
(.lttrl tUharmonick/ oroh<1str tu vlak lnul• • ohut:! hrit, k4)'1 
poslech hudby umo&d jen sloli� soustava ■1krotonft., m1x�ln:!ch 
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pult� a reproduktoN), a jak j&em stoupal po aohodeoh, dledoval 
smafiky a míjel tele:tonn! automaty a ukazatele �asu a hledll do 
v,hasljch obruovek pl'llmyslovlch teleTizorO., jak jsem naslou -
chal bezduchl hudbl, jel se linula z ukrytlch reproduktore., stá

le Tice jsem m�l pocit, le kráč!a obrovskou nádra!ní, let1ětn1 
•nebo tovární halou, filmo-V,m atelilrem, sporton! arlnou anebo 
Ttate.T1Atim. 

Je pravda, !e jsem &ahlldl 1 tfi nebo čtyfi sochy, ale fekl 
bych, le b7 neobstály ani v okresní galerii� !alel n�kolik gobe
l1n� tu viselo, ale na obrovsk!ch studených plochách umllohmot
nlch či panelov$ch stln p�sobily jako ci�orodl záplaty. Xonelně 

jsem našel 1 jeden obrac od znú,ho ma.l!fe. �•kl b7ch, le to ne

b1l dobrt obraz, ale 1 kdyb3 b7l akvil/, nemohl �r vdechnout du
cha do chladni odosobnl!nosti těchto míst. 

iaJ�dá doba ú av, m.onumenty, svl dominanty, kter.S uf. edálky 
a do dálky ma.j! symbol1sovat Její směfování, jejího ducha. Po

kud vím, zaaal.a se tato stavba budoYat jako Sje&d�yý palác (sku
te�nl náklady 1.ntormátorka nemohla sd,l1t, jen pr/ se jednalo 
o cl�ou neJvltší 1nTest1o1 po pra.!sklm metru), pak se její pd
vodc1 rozhodli za,sv�t1 t ji kul tufe a tím 1 monumentálni vyme&i.-

11 svf pojetí kultury. 
Tento velikášský palác jako b7 totil symbolisoval myllfJJlí, 

kterl �, opustilo huma.nistickf tradice a u svO.j ideál přijalo 
Tidinu robota, kter4 včfí, fe velikost neopakovatelnfho a svo
bodn.lho twrěího �inu se dá nahradit techn1ckfa1 tr1k7 a pom
pleím1 ieaty. 
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Uilý Ivane, 
ch ápu Tvé po' n11tky, jež !i!ě ve4l.y k llapeán.:.C poS!.námky o ia.I'

kovli románu fr.uj strýc Od;yemoú.s /v březnov• čísle/. Jenomže... jer..om
že se trefujt:lŠ do něčeho, 00 Bio sám vykonstr�oval, ba patrně u .. jfSi 
četl_ kni,,u. zrakem naf!J!\ěrova.ným urči tou myšlenkou, t&l�e Ti uniklo, 
co vlastně text sděluje. 

Paralela osudu př:íz0mnfl,o strýce lrajvalda s "prazáklad.nim mý
tem evropské ku.ltu.ry" ii v.nnkla přesvědče.ni• že hrdina příběhu je 
•osobnost zt�lesňttj!c! hodnoty, jež jsou autorovi blízké•. Na tenhle 
Tvúj zikladn! omyl se váži další náeilnoeti, k nimž doo�ázíA, když 

pt•ipisuješ iirarkovi z�měr postavit tim'ltle románem. pomník čeel!áčkovst,
ví a. posad.i t 1.ivé'ho hrdinu 11n.a ramena etafičkém11 a nevinnému P.oméro
vi lt • . V'ůbec Tě .nenapadlo to, co je na první pobled ev1df3ntn:!, toti! 
že sntlrioká literatura odedávna pottžívala osvědčeného •trika", c�tě
la-ll zkom.�romitovat maloeti promťtla to, co bylo tfeba zesměšnit, 
na po;;ad!_ něče1-io vskutku. vznešeného, velké�o, Úctyhod.n4ho. DiGkre
pance dvou nescumět1 telnýc'h rovin \ffdyoky tlevidčttje tn �:od.tlotově 
ni_žš.ť a nikdy př 1 tom nemúže vznešenost pc�vednont ubožáctv:!, 1 kdybys 
je vedle eebe stavěl nevímjak obratně; vždycky se j8ll uoo�áotvi od 
vznešenosti ještě názorr.i.čj 1 �odrazí•. A tohle právě dělá Harek. 

. . 

on totiž napsal - a. to jsi .nepocl'.-opil• nepostřehl. jsi fánr � 
' . 

irru}.ic_�� román a podle mě vůbec svou. nejlepší knížku. Ironi.euje v 
ní a zescěšnuje, nikoli však dikobrazím zpt\eobe1!2, ÚEkoetli vě se vy
hýbá karikove.n!, nedělá z ""rajvalda tu.pélrn �eloměš'táka, pfedvád:L lio 
docela •naJ.ieticky" jako výraz doby, Jako člověka, evMčíc!l'to vším, 
co dělá a jak mysl!, o životním názoru tu�osti, která ei mysl1,-�a 

je svou. �anost:L nadprůměrná, nadal ho origin.álJúra charakterem, ba 
dokonce vším, cc v hod.notové stu.pr„1c1 je�.o doby bylo staveno doot 
vysoko. A přece kritickémr1 čt�náti je jasné, že e.�tor •strýce Ody0oe

a.• neoslavu.jo, ale usvědčuje, že :'r:rajva.ld byl ubožáček, kter� cl-ttěl 
pteo�y tračit život, a zatím. ••• 

iiěřen skutt=čným1 hodnotami života je teti� Frajvald.úv oeud 'ho
den poh.Pdrui! či poli tován.ť. A přece máš pravdu t je 11 ne5utelně živ 
ve svfoh potoccíoh b , jak píšeš. A v toru je právě celý vtipl Ano, 

•v fasech kul tu banai1 ty a triumfuj ťc!. prQ.m·�rnceti • nám tenhle c'"Ytrá
c,ik cosi při_poir.!há, e si E našelio okolí, z na.fl:C. doby, ano, ano. nál 
to ani netřeba rozvádijt, životní názor a ideál jisté epoleč•nok4 
vrstvy dneška je tt1 zgroteek.něn - až k pláai. by bylo 

Neimputuj Y�rkovi sna�u oolavit svého �rdinu, a to P p�!lii 
: . --... 

1 na &utora hodně hloupc: o a zaslepeného /neztoto!:ňnj talcy vy ravi-

ča s n.utorem, na to m.á právo ju..'1 n sknšeAý kr1 tik, a ne Ty, zkušeng 

. ni. AcVt'i tel!/. e. naj e nou Ejietíš, �_e v tom j el-) o l1dekě.n typu je ji-
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n6 - a doeti za3!mavé, aktoliln.t a svým zpúso'bem dnes dokonce •oovážné• 

- posoletv!, než jaké jsi mn př isou.d.il 'fy. 

1;epíšt1 1'1 to proto, s.bych bránil Marka. Jednak t!alile způ.eobem 

soukromél1 0 · sdelen! nic nettbrá.ním, jedr.ak by mi aai 1:.arek. za něco ta

kov ého pěr...ně podeko·val. "''.!Ji11 'Ii to proto• abych bránil náEs samé, to

tiž abých varoval Tebe zrovne. ja.�o sebe pf'eď ,jill�m sioe, f'J.e ptece 

jen zideologizovaným čtená a uvažováním; a taky abychom ová 2:l::ožná 

p"·,�.r..!. nevydával.i �a nb.1. teč-.noet. 

jun 
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Ltidvík Vaculík : ., 

F e j e t o n 

-------------

/pankreatitida/ 

Zbaven kruté bolesti člověk pojednou vědomě dýchá, jenom 

dýchá. Je to příměř:! - a příle.::i tost rozurnně redukovat dobrá 

předsevzetí, aby nebyla nakonec ještě krutější. Ale zavin�ní -

vlastně ffiizivál Krom - pýchy? - a snadných pohyb�. Kromě spěchu 

za - marnostmi? I krom nepochopitelné důvěry v jakousi - budouc

nost? Nic se nemá schovávat, nic odkládat, nic dlužit. Kde mám 

papírky! A nic nového spřádat, co m�že pro nepřízeň z�stat ne

setkáno. Setkání. 

Je tma, přítmi, vzdechy, někomu vrže jenom igelit, někomu 

tě�ce plíce nebo střeva. Člověk se odhodlá obrťitit se na bok, 

a bolest si chystá drápek: tak.opatrně pomalu překlápět vnitř

nosti a nepřekroutit hadičku vedoucí ze žaludku nos�m do měrného 

sáčku zavěšeného u postele. Nezviklat jehlu v žíle. Nesplést se 

v počítáni listO, listí, cibulek, měsíc�, problém� složených ko

nečně na sešlápnutou hromádku pro vidle pryč s tím. Neznámý mu�, 

moc mladý do této situace, mění láhev v držáku a váže nabodnutou 

?aži pevněji k rámu postele. První plánovací myšlenka;to nebude 

asi jenom na týden! Jaký je v tom pokyn, jaký tomu dát štastey 

smysl? 

Noc jede kruhem, na těsném pokraji bolestí, ostře zakřiknu

tých rankami, jichž bude nepočítaně jak hřebO na fakirském loži, 

proto nepíchá. První noc přešla v druhou, třetí, útočišt� oplo

ceno špicemi. Ležen! ve lžii Popravd� stav je bídný, jenom všecky 

ty drsné prostředky dobývají člov�ku vypro�ený odpočinek, a ne 

ty jeho .J?�Osby I 
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Den je lepší tím, že do polospánku zní šílená třískání všech 

dveří prOvětrn, nemocnice zjara, v květnu. Třaskají nádoby ne vo

zíčcích a hlasy. Oknem vstupuje sem roční doba: křik děcek s m.:Cčem, 

křik vrabcd, .chrámová hodiey é.vent. ·zvon na mši sv., respektive 

motory zajížd�jíc:ích sani'tek B;�vakot ženských botek, cloumán! 

s'tromových korun suchým v�trem; Prosto�s·lná· ·zlomená noha ze.dová

žiia si malý televizor a pouští .nám pořád ty jalové zvuky, jež vy

luzuje stát, když ho chytnou svátky. Úlevně znějí poctivé prdy 

operovan,ho žaludku z ldžka pod oknem. Kéž by to bylo má, myslí 

si člověk trápený bublinou.· Ta hanebnost s tzv. bažanty, toho jsem 

se 'na sobě dočkali Tak co, jak· je vám, Mis.tře? Když hadr je rád, 

že vyvázl z d�sn, pračky, pf>iponúriají JnU - povinnost a závazek, či 

selhání a zhroucení? Začneme s čajem, prý, po lžičkách. 

Taky je den lepší tím, �e se dá sledovat perlení vzduchu 

v láh�i glukózy a Ringera, sám si člověk zazvoní o další dávku, 

a jak ee jeho zdrav! upevňuje, sám dostane nápad urychlit si kapá

n:! do žíly knoflíkem na pr�svitné hadičce, a jak se jeho kondice 

opravdu lepší, jednoho rána si sám za.nese moč, kam patří, želudeč-
. . 

ní sondu přehozenu kol krku, s uzlíkem·na konci, a ohol! se. Teplo-

ta klesá k normálu. 

Ale další noci z tr�nzistorového rádia velice zlá zpráva do 

ucha:· zavřeli devět lidí.· Neuvěřitelná jmána: Karel Šiktanc, 

·Olga Havlová. Proč Mojmír.Klánský? Už zase\.Jrui Šimsa, Jiř:í M'�ller. 
\ I 

A jako úder do jater: Šimečka, Kusý, Ke.ntůrková, Pecka ••• zpráva\ 
' 

zaniká praskotem v éteru, zanechávajíc rýhu v břiše: Co to bude 

a cdl mi mO!ou chtít? Zítra? Operovaný meniskus t�žce vzdychá, 

sna!:! se odsunout tě�kou nohu od bolesti•. Pojednou tf-íkoulov� 

evětloz přivezli mla·d.ý otřes mozku, ještě kluk. Ten potom celou 

noc, svázán na rukou i nohou jak v blázinci, prodl�vá v svých 
\•. 

bludech a z hloubky dvanáctiyardov�ho pádu iolá Jardu. Otevřeným 
�: � 
. \ 
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oknem dál vane od Petřína noc a něco volá ••• konečně volá sýček, 

jasně sýčekl Je milý. Se zauzlenou hadičkou v ruce chOze k oknu, 

a nečekaný výhled: nad temným obrysem kopce - Jupiter a Saturn. 

Není, zdá se, \S.niku. Musíme to absolvovat jen statečně. Teplota 

ovšem stoupá, ráno. 
. .. . Horečka, jak známo, ZJasnuJe mysl. Obsah t� jasné :mysli: To 

není možn�, přeci po tomto nevezmu na sebe zas ten srlj starý život! 

Což smyslem láčby je vrátit člov�ka do starých příčin jeho nemoci? 

Ráno také otřes mozku, snad osvěžen blouznivým spánkem, ptá se, 

leže naznak, do prostoru zřetelně: Prosím vás, prosím vás, kolik 

je úhořd? Odpově� zní: Asi dvacet. Tak jak se vede, Mistře? Výborně, 

tak .to-vám z;us!me dneska přidat k tomu čaji piškdtek. Kachlíkový 

šum na chodbě,-někdo významně přichází, do kterých dveří už dneska 

vstoupf, ovšem: do našich. Přivezli papeže. 

/Kv�ten 1981/ 




