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E. Ioneaoo 

Autor a ;Jeho problémy 

"Proč píšete?" ptají ee čaeto spisovatele. "To byste 

měli vědět vy," mohl by odpovid�t spisovatel tomu, kdo mu. 

otázk:u. polofil. "Měli byste to vědět, protože nás čtete. 

Protože když nás čtete, a kdyf nás budete číet i dál, zname

ná to, že jste našli v našich epieeoh něco, co váe zajímá, 

jakousipotravu, která odpovídá va�im potřebám. Proč vlastně 

ve vás ta potřeba vzniká, a co jsme my vO.bec za potravu? Jsem-
já 

li spisovatel, proč jste vy mfi.j čtenář? Odpověd na otázku, 

kterou mi kJ.adete, najdete sám v sobě." Čtená!- nebo divák 

schematicky odpoví, že čte a chodí do divadla, aby se poučil 

nebo aby se rozptýlil. �·o jsou v podstatě dvě mofné odpovědi. 

Pou.čit ee, to znamená. dovědět ee, kdo je člově�, který pitie a 

co píše. Pokud je někdo ekromně�fii, řeknt, že čte proto, aby 

našel odpovědi na. otázky, na které si sám nem.u.že odpovědět. Kdo 

se chce rozptýlí t, neboli zapomenout na všedni starosti, vy

chutnat k:rásu. toho co čte nebo ti.dí, vám mťlže vytlalout, že se 

nu.di, bude-li se mu. zdát, že ho chcete poučovat nebo mu udílet 

lekce. A kdo ee chce poučit mťlže vám vytlalout, bude-li mít 

pocit, že ho llnad chcete pobavit na jeho účet a rozptýlí t ho, 

že nepřinášíte odpovědi na otázky, s iůmif si on sám neví rady. 

Sotva někdo napí�e sonet, vaudeville, píseň., román, tragédii, 

uf se na něho vrhnj í, novináři, aby ae dověděli, co ei autor 

písně nebo tragédie myelí o socialismu., o ka.pistaliemu, o dob:ru., 

o zlu, o matematice, o astronautice, o kvantové teorii, o lásce, 

o fotbale, o lcuchyni, o hlavi atátu.. "JaEé je vafíe pojetí 

!ivota a smrti?" zeptal ee mne jednou jihoamericlcý novináf, 

kdy-! jsem voycházel ee ze.vazadly v ruce po mi.etku z lodi. Po-
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lofil jsem zavazadla, otfel jaem si pot z ěela a poproeil 

jsem ho, aby mi dal dvacet let na rozmy§lenou, ale ani pak ie 
., 

není jisté, jestli dostane odpověd. "Tu. otázku přece ltladu.·sám 

sobě," f-ek:l jsem mu, "a právě proto píh, abych si .ji tladl. '' 

Chopil jaem se zase zavazadlel • pocitem, le jsem ho ztlamal. 

Ka�dý nemá ltlíč k vesmíru v kapse nebo v ku.f'ru. Kdyby se mne 

nějaký spisovatel, nějaký autor zeptal, proč čtu., proč chodím do 

divadla, odpověděl bych, že tam nechod.Ím proto, abych dostával 

odpovědi, ale proto, aby se mi vyjevily další otázky. Ne proto, 

abych něoo seznal, ale docela obyěejně proto, abych se sezná

mil s tím něčím, s tím někým, co je dílo. Má touha po vědění 

se obrací k vědě a k vědcwn.. Zvidavost, která mě přivádi do 

divadla, do muzea, do literárního oddělení v knihlru.pectví, je 

úplně jiné povahy„ Chci poZll&.t tvář a srdce toho, koho budu nebo 

nebudu mít rád ••• 

••• Ví autor sám dobře, oo dělá? Mám pocit, že je sám 

podveden. Má přirozeně vědomé záměry. Tak například si předsevzd, 
., 

že něco dokáze. Představuje si, !e to, co chce dokázat, je 

podstata jeho knihy„ Potom zjistí, nebo se zjistí, že fabule 

je důlefitěj§í než to, co pokládal za podstatné on sám, �e to, 

oo chtěl dokázat nikoho nezajímá, a zajímavý le je pouze zp�

sob, jak chtěl dokazovat, oo mínil., nebo technika d.Íla. C:tme 

autor p:mstě jen postaví t jakousi bu.dovu, která bylpouze ztělesňo

vala zák:o� literární nebo divadelní výstavby díla, tak jako 

k:onetru.k:tér konec koncfl. nedělá nic jiného, ne� �e zhmotmlje a 

realizuje architektonické zákony? Chrám, který přestal plnit 

evO.j účel, který uf není kultovním místem, lze proměnit v ne

mocnici, v lcomiBdetví, lze ho nechat prázdrlý, ale ve eT� pod

stat� zO.etává eám sebou, stavbou, arohi tektu.rou., nikoli 
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cbrámem. V1astně aI1i nikdy chrámem nebyl, alou.!il jako chrám, 
ho 

stejně jako básnické nebo div adel.niho dÍl.a atd. mflle být do-

časně použito .j alce nástroje :propagandy, výchovy, politické 

převýchovy atd. Xa.fdá moc s ním nal.ofí jak bude chtít. Neza

brání 11111. vlak, aby zflstal.o čim je, fivou stavbou, tvorbou. 

Stává ee, !e spisovatelovo dil.o je p!-íao napěchované problémy, 

nejr�znejěími záměry, postoji, že je kritikou epol.eěnosti, 

lidského údělu. Autor si myslel, že nemluví o sobě, bezděky 

se však odh&luje. A základnÍ hodnotu. ctil.a tvofí právě doznání, 

které nm. bezděky uklouzl.a. ;a. to doznání budou přirozeně inter

pretována protikl.adne, budou zkreel.ena. 'Budou je dokonce obra

cet i proti autorovi, al.e to už je jiná otá.zk:a. 

Já vím. Všechny tyto ozázlcy už byly pololeny a :filozo:fové, 

tlE ol.ogové, psychologové a sociologové se usilovně snažili na 

ně odpovidet. tisíce· knih se jimi zabývaly. 

Myslím, �e všechny důvody, které jsem právě vyl.ožil, jsou 

zároven nepravdivé i pravd.i vé. Pravd.i vé, když je přijmeme 

všec�, pochybené, přijmeme-li jenom jeden, nebo jen něk:1.eré 

z nich ••• 

•• • A tak mě mití a ke peaní viec� mof�é impulzy, ty 

nejprotikl.adněj§í i ty, které � nich jen vyplývají: pýcha, tOUha 

po moci, nenáviet, touha vykoupí t ee, l.áslai., úzkost, stesk, 

zmatek, dflvěra, nedostatek důvěry, jistot&., fe to, 00 tvrdim, 

je ■prá.vné, nejistota, horoucí touha být osvícen, touha osvě

cova t, zábava / a:Le pracuj i-li pro zábavu, proě tedy ta námaha , 

ta nepf-ekonatel.ná únava, kel1'! pracuji?/, pokora. Zdá se mi 

totif, !e tohl.e viechnO je obadeno a je poetf-ehmltelné v l.i

terirmch díl.ech a !e ta di1a to vyel.o�i l.épe, nel to mtile 

udUat autor, k:dyf o nich ml.uví. •• 

•••• liej cll'-ív ee mu.eim přir:na t, !e mně osobně ani nábo!ens tví 

ani �il.oso�ie nepomohly pochopit pro� exieto.ji. Nepf-eav�dčily mě 
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aní, že je třeba s to� existencí něco udělat, a že je tfeba 

nebo že je mofn� jí dát nějaký �znam. Mám pocit, fe nepatřím 

tak úplně ke světu. Nevím, ke komu by měl patřit svět, a přece 

bych se neprodal a ani svět bych nikomu neprodal. Připadám-li 

si přece jen tak trochu z tohohle světa, pak proto, fe jsem si 

na něj - kdy� u� existuji - zvykl. Vl.aastně mám spíš pocit, 

že jsem odjinud. Kdybych věděl, jaké je to jinde, byl bych na 

tom daleko líp. Nevím jak na tuotázm odpovědět. Ale nepocho

pí teley etesk, který ve mně sídlí, je snad přece jenom znamení, 

že nějaké jinde exietu.je. To jinde je, mofná, dá-11 se tak říci, 
li é , 

í 
, 

ono "tady , kter nenahbaz m. Možna, že to, co hledám, není 

tady. Jsou lidé, kteří dali odpověd ne·bo se domnívali, že 

mohou dát odpověd a přinést řešení. Jsem šta.sten že se jim 

to podařilo a blahopřeji jím. Za sebe ovšem pouze knostatuji, 

fe já jsem zd� /to "já" se dá tě�ko definovat/ a �e píšu., 

abych vyjádřil a sdělil evá.j údiv a svá.j stesk. A hned tu. máme 

něco přesného .• Procházím se pařížskými ulicemi, bloudím světem, 

a ve sk:u. tečno s ti vod.Ím světem svť.i.j údiv a stesk.. Připadá. mi, 

fe nemám lácmý bod, o který byeh se mohl opřít; jindy se mi 

zdá, !e .n.ejak:é talcové body mám. P.ttpadají mi málo stabilní, 

proměnlivé, nakonec ee vytrácejí. Jistě jste si všimli, �e 

si uf odporu.ji. Je to proto, že jsem nedokázal vnéet do té 

rozpornosti nebo do těch rozpor� pořádek? Nebo je to proto, 
které 

že naše vědomí má. několik rovin adK ei navzájem � oru.j í? 

Ještě jednou opaku.ji, myslím ei, že obojí je pravda. Čas od 

času věřím, že věřím, myslím si, �e myslím, zaujímám sta. 

:m,visko, volím, bojuji, a dělám to se zápalem a ze.rytě. Ale 

stále je ve mně hlas, který mi říká, le ta volba, ten zápal, 

to tvrzení nemají spolehlivý , absolutní zákl.ad. Že bych od 

toho mil upustit. Nej■em dost moudrý, abych dolcázal spojit 

aá 



6 

-5-

sv4 či� •• svou hlubokoÚ nejistotou. X· čemu. to všechno?· fy 

o tázq ai kl.ade . kddý , kdy! je sám. Kdyl se v takovém zmatku 

octne spisovatel, píše. Tak�� máme ui podruhé něco přesného. 

V�iehni pochopili.· 

Chtěl bych upřesnit taká toto, nejsem stoupencem skepti� 

cism ani an.tiak:epticismu. Nediak:u.tu.ji o problému nezbytnosti a 

hodnoty volby •. Na to se dá možná namítnout, �e mou hlubokou 

nejistotu. lze historicky vysvětlit tím, že patřím k té či oné 

třídi, tím, lfe jsem cletermiDDván nebo nedetrrminová.n. rů.zeymi 

protikladlzymi tendencemi nebo tradicemi, které nelze nebo 

lze vysvitlit historicky, dialekticky, &td. Opakuji, �e jsou 

okamžiky kdy volím, kdy za.ujímám postoj, pokud se mi ovšem 

Jenom nezdá, že volím a za.ujímám postoj. Snažím se tu pouze 

vydat ze sebe co je ve mně nejMl.oubeji. Vydávám to a dávám 

se v�anc. Podvoluji ae podnitům. nebo spíš se stavím proti 

podnetó.m jiných. Mám tendenci, jako ostatně všichni nebo mnoho 

lidi, oponovat tomu., co se mi předkládá, co se mi tvrdí. 

Vidím co je v tvrzení jicych negativní nebo nepra.vdiy6. Jakým 

právem si mohu myslet, že něco je nebo není falešné? Volím 

tu.díl a tvrdím nebo odmítám jen ma1é věci vláea.n:!ho života. 

Tvrdím, !e nemám řád černou barvu a le mám radej i modrou. 

Daly by se najít dpivody, proč se mi víc l:!bí ta či ona barva. 

:Byla by to příliě dl.ou.bá práce. Dávám _také přednost Balz&.eovi 

pfed Eugenem Suem, Shakespearovi před Fe1deauem. To znamená, 

že mám k:ri téria. Jsou to literární kritéria. Zhru.ba řečeno, 

dávám přednoat Shakespearovi před Feydeauem, proto, !e shake

spearoveltý svit mi · připadá rozlehlej i§í, komplexn�;j Aí, u.ni ver

záln5 lidltějěí, hlubší a pravdivěji! ne! svět Feydea�v. Ale 

co vlaatdi z toho, co nacházím v Shakespearovi, pf>esahuje_ 

Feydeaua? Právi ten hluk a zběailoet, obsáhlejší tázání, jaké 
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nacházím ·· u �ra.ncouzského vaudevillisty-. Ve Feydeauvoi nena-

cházím ani sv�j chaos an1·své zmatení. Co nacházím· v Shakespea

rovi, nejsou odpov�di, 1\Ýbrž otázky a události, a tak:é některá 
v 

k:onsta;tování, několik očivid.Dých fak:tO.. Zádné defini ti vn:( řešení. 

A tak mohu říoi, �e klást si otázky a neodpovídat je pravdivější 
' < 

• 

nef si je neklást. Zjištu.ji ·také, !e v knihách, které mi přijdou 

do ruky, odpovědi nikdy plně nevyčerpávají otázky, a zdá se mi, 

jako by všechny problémy byly vyřešeny špatně. Všechny dogma

tismy jsou provizorní. A nejen že mi připadají provizorní, mám 

na.víc pocit, �e jsou jenom systémem hypotéz, předpokladCI., zpli

sobO. nazírání, stanovisek, a mohou být nahrazeny jinými ideolo

giemi nebo stanovisky. Vysvětlujeme si věci a jak mližeme. S tro-
Y e 

chou autosugesce lze jed.ml ideologix potvrdit fakty, zatímco 

opačné ideologie dokazují, že ty první lze fakty vyvrátit. Každý 

by si m81 napsat svou malou Rozpravu o metode na vlastní vrub. 

Ale ta námaha! Já ·jsem: ale kdo je to, ten "já"? Těžko říct, 

jak: už jsme řekli. "Já" je konvence. Nicméně však konvence méně 

nepřesná než ·"my" a· "se",,. 

• • • To, jak sám sobe vysvětluj·i co ciel.ám, mi připadá nel1plné 

nebo mylné nebo nejisté. A protože tu.dí� riev:ím,· jaký je smysl 

existence, nevím ani úplně přesně, proč píšu. A přece píšu odjak

!iva, stejně jako odjakživa �iju a také si kladu otázku., jaký 

je smysl mého života. Nutí mě to peát, což znamená. klást ei 

otázky, dívat se a říkat, co vidím. Ale odhalovat při psaní, co 

se mnij jeví ·jakozlo, kritizovat a parodovat ostatní a jejich 

chování, být moralistou, to v�echno mi často připadá jako by 

se takové psaní smělo vejít jen do velmi omezeného rámce. A když 

zase za i něčím stojím, táži se vždycky proě za tím stojím, a ří

kám s1-;-ie bych to nemiil d�la.t. Moje stanoviska, mé postoje 

vycházejí ze spontánních, málo kontrolovateleych ppcit�, i když 
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je tlumočí více m4n� j&.ená ircy-l§lenky. _Zajímavěji! ne! myslet 

by mohlo být vědět, proě si myslím� to„ co.si mtslíme. Domn:í-. ' . ' 

vám se, f.e jsem p-0.vo_dn�j i!í, kdy� ve . svých dilech vyj ad.fuj i 

'1div a zmatek� Právě v tom údivu. tkví. kořeny života. V nejhl.ub-. . ' . -
ší: hloubce s.ebe sama nacházím tmu.... tmu, nebo spíš oslňující 

sv�tlo ••• 

• • • V ka�dám �ř�padě nebudou úzkost. nebo vyrovnanost , zmatek 

či jistota vtělené do díla ni.o jiného, než živý materiál, 

články organism11, jeho vibrující hmota. To právě tvoří jejich 

hodnotu., a to tak:� tvoří hodnotu a pravdivost díla. Dílo, di-
• 

va.delní hra, .• není dC?tazník s otázka.mi. a odpovědmi. Pravdivé 

odpovědi díla vytváří pouze ·,o co odpovídá jemu samému, dílo 

odpovídá smamo sobě, ja.k:o si eymfonie odpovídá sama sobě, jako 

barev.ná ekvrna odpovídá jiné barevné skvrně téhož obra.zt,1. V 

• 
divadle jsou těmi to odpovědmi a otázkami postavy hry. Divadlo 

je právě to: na něco si hrát. A hodnota díla bude záležet na 

hutnosti otázek:, je� se staly životem, na jejich komplexnosti, 

na jejich pravdivosti,p�vodnosti, na jejich_pravdivosti jak:o 

!ivých bytostí, která není samozřejmě pravdivostí vnější, de-. •, 

monstrovádm, oetatn�_v!dycky spor�,n. 

A tak k: napsání literárního díla - románu, povídky, básně, 
,, . 

pamětí, eseje, scénáře, divadelní hry - stačí zcela jednoduše bý1 ' . 
upřím,ni. Upřímey hlas se rozléhá, je slyšiteJ.ey, Znamená to, 

. ' 
' 

le hl.as upřímnosti Je. si1ný. Ale je-li vás slyšet, neznamená 
l • 

to je§te nu.tne, že -v:!ÍS někdo poslouchá. Práv� naopak, ueepon 

zpočátku_. Kdy! vyslovíte něco pravdivého, to znamená něco pro

!itáho, co jate sami na sobe podítili, J.idá vám nevěř:!, nechtě

jí vám věřit. Jindy _zase mť!!e pravda pO.aobi t bezvýrazn�, 

prázdn�ť ni�aoes opravdové nebylo pochopeno, oslepuje, není 
' 

. . 
je vidět, uvidí se pozdiji. Co je pravdivé, co má pravdivost 
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p�vodnoati, vypadá neobvykle a zvláštn�. Je to divn�. Le! je 

banální. Znamením vaší upřímnosti je, �e vás pokládají za lháře. 

Protole_jste pocitvý, mají vás za !vanila. Váš výkřik udělá pr�

lom do kolektivních mentálních zvyklostí. Co bylo pravda vaera, 

co bylo intelektuálním objevem je překonáno, ale sociální a 

psychologická krystalizace se dr.ží zuby nehty Ý okoralé tra-

dic:i?.- .t'ravdy ee staly petri:fikova�Ými konformisy, pbhodlnozt:í, 

zaslepeností, hluchotou. Víme dobře, že v�echno tíhne k mšštáctví, 

col platí zejména o revolucích ••• 

. ••• Vrsvětlil jse�, doufám, zřeteln�, že znakem upřímnosti 

a pravdivosti je originálnost. Co je pfiovd.n:!, je pravdivé. Co 

se podobá b�žné produkci, je lživé, nebot konvence je neosobní 

le�. Upřímné nebo pravdivé je, co vám ostatní neřekli. Papoušek 

není upřímný. To co říká ee ho xtrtj:kj:x netýká, nechápe, co 

říká. K pochopaní je třeba být p�vodn!. A tak jestlife si autor 

pf-i psaní klade otázku, do jaké míry má pravdu, do jaké miry 

má právo psát co píše, a očekává-li, že v tom bude utvrzen, kla

de si taká otázku, kdy� se k němu. obrátí pozornost, zda ostatní 

mají právo říkat o jeho díle to, co říkají. Pí�em.e, abychom 

se vydali všanc ostatním, jsme nespokojeni, !e jsme to udělali, 

jsme nepsokojeni a znepokojeni. Autor m�le nabýt dojmu, �e to, 

co řekl, co ud�lal, nebylo nepochopeno, rzybrž překrouceno, zfal

šováno v�emi těmi, kdo cht�jí podf:ídi t dílo svým osobním cílilm, 

kdo z něho chtějí ud�lat nástroj evého ná.bo�enství, své morálky, 

své politiky, kdo je chtějí použít jako ilustraci nebo esprave

dlnlní sebe saUJich. Znakem hodnoty d.Íla je jeho upřímnost, to 

jeet jeho nvost, . to jest jeho čist!)ta ••• 

• • • !o té� platí i o ltvali ti kri tikO.. Kritika je kvali tni, 

kql neodráli b��ná kritická kliš' a biln§ pou!ívané my�lenkov, 

systémy. Kritika, exegeze, je dobrá natolik, nakolik vykladaě 

nazírá dilo nov�, upřímnii, objektivně, m kolik - aniž by zavrhl 
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svá kritária, je ochoten kdykoli je zpochybnit. Nevím, ale 

na.padám�, zda by lc:-itik neměl být - samozřejmě ideálnfě -

člověk: absolu tne objektivní, a zda by - zase ideálně - tvo.rce 
. . 

., 

neměl být skrz naskrz subjektivní. Spa tey kritik jo kritik: 

pyšný, který chca dÍlu vnu:ti t sám sebe, kdo vťtči dílu zaujímá 

nadrazený postoj. Spíš než učitelem má být kritik lákem d.Íla. 

Je atejně obtížné být sám sebou jako vzdát se sebe sama. �t 

kritéria, žebříček hod.not ještě není nutně znakem objektivity. 
, 

Navíc ja tolik kritérii, �e to jen znásobuje zmatek. Dovedu si 

velice dobřa představit kritiku. bez kritérií, hodnocení bez 

stu.pnice hodnot, K tol1Iil by možná stačilo, aby se kr:ttik stal 

popisovatelem díla, přeaněji řečeno tím, kdo sleduje d.Ílo v 

jeho pohybu. Lze být samozřejmě filosoťem, moralistou, psycho

logem, sociologem. Ale morálka, sociologie nebo filosofie díla, 

jakkoli zcela oprávněné, jsou tím vším až v dru.hém plánu. Nejsou 

kritikou díla. To je jiná práce. �opisujeme-li však dílo, 
„ ,if 

sledujeme-li je v jeho chodu·, objaenujeme-je. e to dokonce 

jediný zpO.sob jak je objasnit. Zjistíme tak, zda tan pochod 

vesmírem díla je možey, uvidíme, kam nás_ vede a. zda nás vůbec 

někam vede, zda v něm nejsou slepé �ičky, slepá cesty, zda 

dílo je soudržné navzdory svým neSlldržnostem a protikladťl.m. 

Psát znamená také myslet v chiizi, psát ZDa.Clená :prozkoumávat. 

Kritik 11IilSÍ znovu projít básníkovu. trasu. Básník často tu cestu 

urazil v jakési tma nebo v pološeru.. Kritik jde s lucernou 

v ru.ce v jeho stopách a osvětluje Ji. Bylo řečeno, !e dílo je 

stavba. Stavba musí -držet. Kritik mu.si zjistit, zda uvnitř 

neprší, zda se schoá.iště nebortí, a jestli si nerozbijeme nos 

o zavřené dveře, kter� nám zabramjí vstoupit do místností stav

by, jestli t\1 nečekají nějaká nástrahy-. 

Při psaní musí básník pustit z hlavy všechna ostatní díla, 
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která poznal. Kri t:i.k by ae mel ideálně rozpomenout na všechna 

existující díla, z toho. prostého d�vodu, aby nám sdělil, zda 
. . 

dílo neopakuje něco, co zde u� bylo. Pok�d tomu. tak není, 

neznamená to je�t�, le by melo stát ťplne mimo. Má své místo 

v nějakém celku. Uvnitř celku. ee odlišuje od jeho �bytku: je 

jeden· z hlaefl. ••• 

••• Nedostatky díla vyplynou, podle mého názoru, z analy

tického popisu popisove..če. Právě v ·toci je popi2 soudem. Chyby 

jsou chybe.nů v konstrukcio Zlo�--o konetru.kce je však málo přesné. 

Nejde pokafdé o ken�trakci v obvyklém, klasickém slova smyslu.· 
.. 

Ca.sto i absence kenstrukce je kon.stru.kcí. Spíš by se mělo 

říci, že nedostatky díla tkví v jeho nepřesnosti. Nejde o 

nedoko;nalcsti, i toto slovo je nepřesné, ale jde o "falešnou 

notu.". Nedostatky díla vyplývají z toho, co se v nĚm neshoduje 

s ním earcym, dílo se tak vlastně neodklání od um�leckých pra

videl, protože nevíme, co jsou umělecká pravid.la, je spousta 

pravidel, a mnoho druh� estetik, ale od svých vlastních 

pravidel, to znamená od aebe sama. D/Uežitost každého díla 

spočí� \T. tom, že vynalézá evá vlastní pravidla. Na základě 

pravidel, které si dílo výtýčilo a k�eré vy�Jčilo, lze vybu

dovat estetiku. Jiné dílo zase m�že vytýčit jiná pravidla, 

která ,jeou jelD &. která lze zevšeobecnit. Proto se sestetické 

systémy neshodují. �0.fe se stát, že pravidla, která vytfčí 

netteré dílo, jsou podru.�ná. 

Mám však pocit, !e právě na základe těchto pod:r:uluých pra

videl ,se budují sy�témy a kritéria. Existuje mo�ná nějaký zá

kladní a aboolutní zákon. Nemyslím, �e.by ho n�kdo byl d už 

objevil.� Žádná definice umění není uspokojující. Nedostatky 

díla s.e vyjeví, kd.yl analyza zkonstatuje nesourod�s t, která 

rozkládá dílo, protože dílo v sobě má vnitřní protiklady, které 

• 
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ee neutraJ.izu.'j!, míeto aby ei tvťi.rčím, fivým zpileobem kladly 

odpor. 'Dílo je �pa tné, když není sebou. samým, k:dy! neumo'žní 

konstatovtat existenci něčeho txm jako �edínečné bytosti, by-· 

tosti, která ri.ení j°inou bytostí. Nejde o� bytost, po níž se 

chce, aby byla k·rásná nebo zdra.vl, ale která, et už· zdravá ·nebo 

nezdravá, krásná nebo neforemná, je bytost nenahraditelná, ne

zaměnitelná. Z''oytečnoeti, omyly v díle jsou to, co do něho 

nepatřio dílo je tedy organizoTii.no, čímž míním, že je orgam.smus. 

V tom je dílo pravd.i vé a zdeprávě umění splývá s pravdou. Ta to 

pravda je, samoz±'-ejmě, subjektivní, a právě tato su.bjektilmÍ 

pravda je jedinou pravdou umělce ••• 

••• Obvyklá�kritika� existující mimo dílo, nppodtrhuje dost 

dobře jeho indiviuální origir.a.litu. Co o díle říká, by se dalo 

aplikovat na mnoho jieych del, na celou rodinn děl. To si lze 

snadno ověřit. Vezmete si komentář k literárnímu nebo drama

tickému dílu, nebo k obrazu. Ponechte komentář, pozměňte pouze 

jméno autora, název nebo obsah díla, uvadte, pochopitelně, 

jiné citáty, a uvidíte, že komentář lze aplikovat stejně dobře 

na nové citáty, na celé dílo, � kterým jste předchozí dílo za

měnili. Nikďo si zám�ny nevšicne. Příčina je v tom,. fe komentá to1J 

se upíná k dru.hořadým otázkám, k podru.žnostem a.. nikoli l: tomu, 

co je podstatné, co je základní, že se utekl ke všeobecnostem, 

k věcem více méně neurčitým. Stalo se to proto, že ·komentátor 

dopustil, abymu dílo unilclo a že si z neho zapamatoval jen 

všeobecné ideje, filosofii, morálku. Viděl v díle jenom jejich 

ilustraci, zatímco dílo ve své d�věrné realitě je něco �plně 

jiného nel iluetrace, nei ty všeobecné ideje, které mohou platit 

1 pro celou fadu dalších děl. 

Lze si to snadno vyzkou�et. Vezmeme si pfíklad z výtvarn6 

kritiky. Zde je kritika obrazu od Andrého Lhota. Citu.ji: "Ne-
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unilcne nám, s jeJcou péčí se ma.1.íř vyhýbá opakování, pastoznosti 

a rozvláčnosti, metlám malířství. Každý ·pfedmet je redukován 

na či.stý :z;nalt, extrémně odlišený tak, aby co nejvíc kontrastoval 

se svým sousedem. K diferenciaci dochází jak mezi předm;ty, tak 

mezi plochami. Nenajdeme zde dvě plochy, které by se jed.na 

druhé -podoba.ly tvarem nebe roz-.uerem. Přechody nezbytné k vazbě 

hmot jsou provedeny pomoci rovnocenl\Ých prvkfi odlišné povahy"•o•

a já si ř.íkám, zda se tato analýza nedá aplikovat na více obra

zti, kter, se vyhnuly opakování a. jieym "metlám malířství .. , na 

více obrazQ, v nichž je předmět redukován na kčistý znak, 

extrémně odliěený tak, e.by co nejvíc kont:tJastoval se svým 

sousedem." A hovoří-li André Lhote o jiriém obrazu, říká-li 

ná.m, že"každý :prvek je uplatněn tak, aby tvořil s vedlejším 

prvkem skutečnou kompozici zal.oženou na systému vyvážení úlů� 

/pravých, tu�ých, ostrých/, křivek /více nebo méně oteYřeeych 

nebo zavřených/ a dimenzí, lcteré nejsou nikdy a tejné ••• " a že 

"muá: nic zde není uspořádanějšího než toto zdánlivé roztříštění, 

nic nebije při nanalyze víc do očí ••• ", táži se, zda nemluví 

o y:Íce obrazech, jejichž kompozice je založeDa na "syetému. 
všech 

vyvážení úhlů" a o obrazech, v jejichž "zdánlivém roztříštění" 

je utajen skrytý fád. :Můžeme si docela dobi'·e položit otázku., zda 

se v tomto popise nejedná o Mondriana nebo o G. Van Veldea. 

Kdepak:! Andrá Lhota :píf,e o Breughelovi a o M&ntegnovi ••• ! Y 

••• :iftx Říkal jeem, že kritik je někdo, kdo má pamět. Musí 

nám tudíž povědět, zda dílo je nové. Je-li nové, znamená. to,· 

le ja jedinečné, v jeho novosti je jeho hodnota. iílo mu.si 

být nová, a musí být také pravdiv·é ••• tato pravdivost je pouze 

!/ Je zřejmá, Ee Lhota vychází z kubieuni. Vtiechny obrazy se v jeho 
očích promš�jí v lrabiatické obr�zy. Celé ději� malířství se 
mu et!tl.y dejina1ni ku.biemu.. 
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••• Literáti, autoři a kritikové tvoří poměrně omezenou ektl

piIDl. Jsaa něco jako rodina, jejíl élenové, jako v k:a�dé r�d.ine, 

ae na sebe hněvají z nejruznejších davod� nebo drobných zájm� • 
., 

S:pinavé prádlo se v�ak nepere v rodině. Je vyv�šenJ p�ed zraky 

celého světa. Je ovšem na pováženou, že jejich tvrzení bere za 

ber:iou minci nejen publikum, které neví nic o jejich drobných 

Št:i.rVátkách, ale dají se oklamat také profesoři, vědci: kriti

kové z od.lsh.lých oblastí. Věří, že kritikové jsou objektivní. 

Používají jejich argnment�, rozvíjejí je, katalogizují je. Je 

totiž pozoru.hodniá, že výklad díla platí víc ne� dílo ae.motn.é. 

I ti nejzku.še�ejší se Jím dají ovlivnit. Velmi vzácně se vy

skytne někdo, kdo čte dílo nezávisle, kdo nebere na vědomí 

všechno, co o něm bylo řečeno. �íla přicházejí k lidem už 

interpretorcína, přetížena komentáři, překryta vyklady, stíny a 

světly, kt�rá nejsou dílu vlastní. Často ee takhle zroaí celá 

jedna falešná literární věda. 

přel.: JM 
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�,;.:á aa�• aá ko„eey T t.aoisau• jehol aakl.adat.el.et.el.aa 
je wo-t.s•• kt.oz-j lil v s�t.4a td.ol.Aí -p!l". rt.z; '&á%5co -l�lo ve svých 
ces.top;_gech uvéd! • �e rw dvoře i:UblaJ cl1éna lilo pět t.i.sic ustrol.ogú. 
V� nikciy nůdo neuéiělt.u. iádné ddldit.4 rozhodnut.i, ani! by se 
pořadil a a•trolog•• at byl u c.isru:-ak4hc ctYOra� mlebo t.o b;!l chudák. 
lillea jsou -,, LicioYé �ě - r,B tro legové .�rikázáni, e.le mnoho :..iaí mG do• 
ma achoY6Ué hť.>rosko� e t.r-�dice lije �1nes. Ulc.azalo &6 t.o Nipr. 
� poal.edrúa roce Ohnivého ř:oně / 1966/ • l<ek Onniv,ho koně se op&
kuje kaldlcb iedea4t l&t a je YJ·jiae,ěni zl.ověatfl$. �j:tanYé je. �e 
v roa.. 1966 probíhal.a v � boleBtni tsv. �ulturrú revoluce. Vsrost.l. 
velai nAípa4ně pofiet potr8t.ft• 1ide ai odpradávna nepřili 11.ťt v ·tw: 
neilast.Juia roce děti• protože b�1 •• t1a oYlivnil. cel.$ jejich drtl.ě! 
-11ňt.. 

�cf kalendM- je salolenj ne 1.� eycl.u• začátek nového ro
m"' je pohybllyt. Podle st.are l.egendy shr�dil. prý Uuddha v jeden 
DGYOJ."OČJÚ den Yiechmt zYíf-aw. aby lm UtYOřil.lt dvftr. Dvanáct. z nich. 
těch •��ciTillsoTMějaích• Be objeri1o v pravou chYili a Bllddhn je 
odaěail t1ae le po�e nich pc,Jaeno•tů. roq v pořacli• jak zvif-at.n 
pf.icbáaela. V ěinskéa pojatí t.ecQ,- noTj cykl.us něrokru.hu ssěina 
po dY&Aác1.i letech t! ni.kol.i kaid$ rok jako T zápsdnim.· 

!YGR 

BQadhiat., activa.jí tygrEi jako s)'llbcl sily B sprsvedliYosti. Tygr 
Je t.-..k pfit.dl.ivt. te au .i•n lláiokdo adie odolct.. 

Zro-senci !),gre rádi tiodrlují BTOj styl h dok�ou se ?redYés t s ce-
1ou pan\dou• kecy! chtůj:! nči;oho oslnit.• ule jejich chl.adnost 1 n� 
účut a pýcha jia a1Ue nadělat. spoust.u napf--átel. vas1tají aaveneJlĚ: 
-� Yšeo·becně usncíY-e.né hodnot.)', nechtě.ji se nikomu sodpo,rida\ a .111aji 
ailncu www ovládat.. V t.oat.o snaaer-.í aa na.rodil.o anohc vfzn.amn$ch 
prOJlyalníkft• T1ld.cd e revolucionáfid. Pracuji do ťip.nau. mjť vel.k� 
myilenky & nebojí se nebeapeěť. 

V lúce davaj! tyg:t'-i najeTO velikii Yáimě a ch.t.ě ji partneni vl.as t.• 
IŮ t • snil by eaai byli vě.rn.i. Z toho jsou ěaato neiwt.ni„ 
.laou st.ělunana neepocojentlhc l)ona Jwma. 

Tygr ae BUI! a Kočkou• Ps-• Draba• Opicf• Prasetem, �ygrem. 
iiasnai •• 11 Du•01... 1'ryaou• Had-. 
lleai &1aYM 1')-gi-J- pat.f'í : l..udwig Yan BeeUIDv••• limi.lJ,· liront.CJ.c-,,. 
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�lu de Oaull•• _Drigbt ».· tis•Y•r, il1M Gt.npberg • Ho � 
lfinll-. Stephane �. -.1. �. llari1"ft Mom-o•• Vaa1aT NiJíns
q_. Artur lliabaud� »,lan 2holla�.• l..udrlk Yaou11k a dallt. ·., 
8� •února 1902 • 29. ledna 1903 · 17. února 1950 - 6. února 1951 
26. ledna 1914 - l.4. února 1915 ,. ánora 1962 • 25� .aGH 196) �, 
ll• le� 1926 - 2. února 1:927 
}l. le4na 1930 - 19. února 1939 

HAD 

23 • lednn 19'7 4 - .:ll• února 1975 
9. l.\nora 1986 • 29. · ledna 1987 

la Dál.Mil Ý$chodě Mni llad ani ošklivý ani odpomi• naopak. 
1· .Jliponsku je apoJován·s Benten • boeyiů 1úq• b-ás7 a mře. Had 
dáŤ, evým �•enct\a Jemnoat. nezávislost. v� a achopnoot pl�pmle 
a hezq,;boTOf-it. �ito 11<14 vědí• jak upoutat. pozoniost a SJIQ'Si pro 
lmaor Je illčaa k Jejich ·dnJtěchu. Badi Jsou riak ·sobci a rffl poul!-. . 

. 
� 

vají sri intel.igence a intuice k tomu• a'by dosáhli svého eaoiatic-
klho cíle.-

�yl na to ma.iie r'41 atuduj:! a u.jim.á je _svlášti f'ilosotie. iio
j! �l•ckt ta1ent, ole jsou ú.apěěrú- i T obchod-A a .ve �ování. 
Pfi tahujť je zvl.tíš·tě okul tni vědy. lfepAJ�ujt si penise od jifttch wd 
spi lidem· nepdJl!uj1, ale mnoha r a.ději utráce Ji penise Jintch li_di • 
i k-dyl nejaou lekoa! •. 

"ejich milost.ni itivot probihá v nepf,eulitá agitaci. Jsou ne• • 
únamí a jejich �vánl často vyvolává ac�, alss a rozhho_dy. 43eou 
lblivi a drli svého partnera na kr'1.k4 \l&dle 

Sn4i:1 &e o Kolkou• Kohout.•• Drak-. Koniia, Bllvol• a .Krysou. 
Kunáši se ae Ps•• hasetaa. �g:NII. 
••si ala� ia47 patf-1sP. Ch. Baudelaire• Johann-ee Brahll8 1 Jan 

�rine Cuanova • .Kopernik• Bob Dylsn, Oust.ave J'laubert, Indira 
Q -: . ;: . .s . . . andhi, Oret.a Garbo• J.w. Ooethe 9 apel an lCCIXI, J. Jr. Kennedy. 
.. 

. "' , J,," 

enri Ua.tiss•• o. A. Huser. Jacquel.ine Kennedy Onassin. ablo Pica-
� 

. . � . . 

� 
sso, Mao Ce Tung, sn Trefulka • . 
4. \1.nora 190,- 2S.- ledna 1906 
23. l&dna 1917 •11. linora 1918 
10. února 1929 •JO. ledna 1930 
27• lednp_1941 4!91,. \i.nora .1942 

XOZA 

14.- dnon 1"953 • J. ánora 1954 

2� dnora 1965 • 21. iedna 1966 
18. dnora · 1971 • 7. ánora 1978 

. 6.- dnora 1989 • . 21.. ledna 1·990 

J• &lál.o� apokoJeM ae avta oeud•• wúnAníl9 n•�• někdy neu• · 
. 

fioti-CWi a přece je Jednúl s nejpfitalliYiJl:lch snatlW činakého svi-
rokruhu. Zrosenci JCogy Jnou nadá.ni v� kouslen osobnosti• vkuaea 



17 
3 

a rostoailoati. Xosu jen sřidkakciy doaáhne vysokého postaven! Te epo
leěnoati, �bi j1110tivace a není doat prO.rusná. Zdatá•' radli(1'Íe
ujaaněn6 eit.uaci• neanali se o posnéni & Yydrlí v t.oato staYU tuk 
dlouho 1 dokv.d má aajištěn pocit bespeči. 

Inteligentní " citli•é• ?:rr.i=ej:! �•�· T uall.eckých povol.áni--che za• 
tiaco aYit peněz• obchodu a prodeje je ji& cizi. 

Kosa Je ženské znamení a srosenlcy'Jlě budou zút harmoniětějii ailostn, 
!ivot. �osanci nikdy trpí nedostatkea mužnosti. buécy nezvládnou 
své manželky. 

Kosa ne anáěí s �očkou• Drhkem.1 Koněa1 Opic! n Prasata • •• 
esntii .ee s Kohoutea• Ps81i, uuvoltE.a t.r,Ysou. � 

Do okruhu slavných zrosenaO. Kosy patf-i: Aonoré óe bal.&ac 1 A. a. 

Bell, tipal de CerYnlltes 1 Lillian hel)unováe Je•se '1aaes 1 lache
l&DBelo Buonaroti1 Ivan Kliaa1 �enito lluaaolini, Rudolpho Valentino• � 
laaanull V elikoYak.y, � •arhol. 
13 • únc,ra 1907 • 2 • února 1908 24. ledno 1955 • 12. února 1956 

l. 1m0ra 1919 • 20. tinorB 1920 9. ůnoru 1967 • 29. ledna 1968 
17. února 1931• 6. únorp 1932 26. ledns 197Y • 16. dnora 1980 

5. února 1943 • 25. ledna 1944 

DRAK 

Pos-ká ptirosenoat l)raka dává zrosencftm silu• leleznou Yllli a Ty• 
trval.oat v uskutečňováni sV,ch ideáld. Ot.eri-•11$ e naprosto neachoJlnt 
ni&koati. olklirl ai Ilrak malichernost.i t.olabto aTěta. 

I>aaci jaou itastni v mů.ých kroulcicb lidí• kt.eN dob.foe znají a 
s ni.mil ae mohoú at1kat v tepl.éa, sourodém ovaduši. "•Jich někdy bru• 

. 
� 

t'1.m otevf-enoet však snadno vsbudí nepfátelatvi. 
Inteligent.ní• ť'Jrdoš!jni 1 pracovit!• pilní• aohou uspět ve Yiacb 

pov0l'1úch• &le tibnou nejs piš k archi tektve,, medicině 11 práTU. Pokud 
se 'l'dbec sajillají o politiku, jaou sp1še sa scénou stranické aaiin'

ri•• ne! na očích vefejnosti. 
½aci jaou velci _milovnici a jejich touha vlastnit někdy sp\laobuje, 

te trp! lárliYosti. � narosené v toato znaaeni jaou obsváětě srldne 
6 smyslné. Obělla pohlav:.l. ae lépe daf-i na owbodě I nel v pout.ech aan
!el■tYi. 

Drak ae anál:! s Ko�ltou1 Kosou• Opici, Had• a Tygrea. 

liaantii ae se Psa, Buvolea a Konla. 
Sla'TIÚ Jlruci: Sarah Bernhardtová, SalTator Lali1 Jiarlana DietricboY'• 

Sipn.md Preud1 lmnDel �t.• �in l..u1.her �� Alexander Klillent, 
J.brahaa l.J.ncol.Jl1 Friedrich Riet.ach•• X. A. Poe• "•an - Jac<2uea '1o.0Wlaeau1 
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G. s. Shaw, llarlál Tito• Oscar Wilde. 
16. dnora 1904 - •• dnora 1905 
J. února 1916 - 23. ledna 1917 

23. ledna 1928 -10. února 1929 
s. dnora 1940- 27. ledna 1941 

27. ledna 1952- 14. února 1953 

XRISA 
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13. února 1964 • 2. února 1965 
31. ledna 1976 - 1e.- dnora 1977 
17. únoral988 • 6. \1npra 1989 

MerT&sn!, boj,cná1 atrk4 nos do ciz:!ch zálelitosti1 agrea!nú. Zrozenci 
�y jaou viak schopni napravit tyto sv4 chyby svta zničujícím šar
llUl.lliluj! věechno,, co je pf!jemn4, dobré jídlo,�. saj! sklon fit na 
\1koz- lid1 kol91l.aebe1 col je někdy pf-ivede do nesnáz:!. Ha druhé straně 
v!ak ajt nikteri poaitinú vla�tnoati jako je pofestnoot, analytick4 . 

\ . . 

�llent, ·tYOf-ivoa�. 
�rosenc� Xz7a7 pracuj1 úspěvně v obc�dl, ve v�ejJ\tch slulbách1 

jako obcbc,dn:!ci nebo epieoyatel4., Jeou schopni pololi t. avtt štěati al 
•• ltlati lidi, kter4 miluji• jsou sentiD.entálni bez atektu1 jsou V'.{?Ůka 
j!ci Jlilomici •. 

SúěeJ1 •• a Opic!• Prasetea1 Krysou, Hada. 
I.I 

Neadieji ae a Koěkou, P88Jl1 Koněa a Tygrem. 
" 

Kesi nejslavněji:! 'K.rya:, patfi; Lucretia Borgia 1 Marlon Brando, 
Charlotte Brontlov,, frwian Capote, řablo ·eaaala• Galileo Oalilei, 
Heinrich Hialer1 ijenrik Ibaen1Richarcl�Hixon1 Georgaa Sandoiá, 
Williaa ShakeapeaN1 Ley folatoj, Ueorge Washinston, Milan Uhde a 
Baile Zola. 
31. I.ad.na 1900 • 19. února 1901 

I • 

18. dnpra 1912 • 6. d.nora 1913 
5 •. února 1924 - 25. ledna 1925 

24. ledna 1936 - 11. dnora 1937 

lo. dnora 19•8 •29. ledna 1949 
28. února 1960- 15. \1.nora 1961 
15. února 1972 • 3. února 1973 
2. února 1984 • 21.ledna 1985 

fu--Cr�,(;z_ 

�l x_ J L, . i 
�··v'--
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/\ 

la fe n e t r e 

Z č e n ě k R o t r e k 1 
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Okno - la fenetre 

František šel kolem rohu papírníka, jehož obchůdek s lout

kami a papíry rozných formátů nejdříve uzavřeli, proto�e měli za 

úkol zjistit manko; a to se zjistí přece vždycky a Q kdykoliv, 

vsune-li se třeba deset obálek navíc při kontrole regálů, nebo pod

strčí-li se jakýsi leták mezi položky Má dáti -DAL, pak prodejnu 

opět otevřeli pod jiným názvem, neosobním, Narpa, národní papírny; 

papírníka odsoudili na základě svědectví dvou mužů, z nichž jeden 

byl člen narychlo a nově se utvářející politické policie, a druhý, 

mimo jakýkoliv náznak pomocníkem téže policie, oběma do dvaceti let 

chybělo několik měsíců a nepochybovali o dobru a světodějnosti 

své.ho činu. 

Domluvili se předem, u papírníka se tvářili jakoby se nezna

li. Věděli, že uskutečňují světovou revoluci a Stalin již zítra, 

možná pozítří ten rozhodující a konečný povel dá. 

PapírnÍka neodsoudil soud, ten měl na staxosti jiné případy, 

ne jenom pouhou buržoazii skládající se z šeEVc�, insta1atéro a 

pap!rn.íku. Jiné - ne tento potouchlý hmyz, tle ty, kteří - jak sdě

lovaly poznatky starších - se vetřeli až ne nejvyšší místa ve stra

ně, tedy státu, jehož oni byli majiteli. Papírníka odsoudili jménem 

jmenovaní lidé bez soudu podle včera ustavených výborii do PTP na 

dva roky, zatím, sdělili ve výroku: jeho převýchova potrvá možná 

déle. Než se dobuduje socialismus. 

František iel odhodlan� ulicí mámou od dětství kolem Narpy 

k Obilnímu trhu, jemuž_nemohli udělat'nic jiného, než ho několikrát 

Pi'-ejmenovat. 

.Adolf Hitlerplatz, náměstí, 1 to hlásil prdvod�í v tramvaji, 

nikdo se nedivil reelitf, všichni věděli, seděli klidn� a spokojeně 
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a učili se mlčení podle ostatních cestujících. 

Porodnice na :trohu Obilního trhu, stavěná kdysi v minulém 

století, vi·ískala a maminky vyhlížely z oken sotva mohly chodit, 

jako by se nic nestalo a očekávaly někoho, kdo, včas zpraven,přijde 

na návštěvu, třeba jenom pod okno na vratkých nohách nebo až zítra, 

v návčt�vní den 

Ve sklepních prostorách si dávní stavitelé usmyslili udělat 

pečlivě zamřížované kuchynr, kam chodec shlížel jako do podzemí a 

z toho v�dy páchnul spálený tuk, odporné v-O.ně, křik pokynů a vříská

ní batolat, těch narozených holčiček á chlapečka, které ještě musely 

Z-0.stat s nemocnými maminka.mi, v tom amtlgámu: František viděl 1 še

divá zvířátka v sloupl-cu později zast2věných dveří; narodila ee mtlá, 

šedokrysí, také zde, a kdo je očekával? 

Proti Zemské porodnici se vznášel dvouposchoaový dům,upl#val 

v dýmu, chvílemi vojáci Wehrma.chtu přecházeli kolem ohňii, časované 

miny ještě vybuchovaly, prasklá potrubí vystřikovala vodu a sv�tlo 

odešlo do podzemí kabelů, drátů a nemělo s kým mluvit. 

Dvouposchodový dům z minulého století stál. kdysi na ulici 

jménem Švábská, dnes ho znovu vid.ěl jako vzpřímeného, rozložitého, 

statného muže. 

Ale mu�dům odcházel,opakoval si tu hodinu a minutu,dvanáct 

hodin šest minut, listopad chmurný, nahlížející k sněhové zimf, ne

viděl už svou budoucnost,kterou matka přioděla kdysi lešením,opra

vila, omítla a zřídila barokní park hned za moruší. 

Urantišek se loučil,v�děl, �e se naposled dívá na to,co bylo, 

a kde má dosud vtlačen, etopy v kruhu zimostrázu.Přikazoval si marně, 

opus\ tyto sentimentálnosti tak brněnské, zrodili jsme se jinde 

a jinak. 

Auto �eká na rohu Jezuitské ulice. 

Odve*e tě tam,kam chtěl u� tvdj otec. 
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Uslyšel zvonění známým signálem - akát - a věděl, kde při� 

chází. Odsunul zvláštní zástrčku s řetězem, kterou umístili na 

dveře po vyloupení bytu. V den pohřbu otce přicházel z hřbitova 

Na centrál.ce s matkou do rozevřeného, vyloupeného bytu, a potom 

učinili toto opatření. 

VeĚla, jako vždy jasná, v přesně vykrou�eném vnitřním pros

toru, jenž ji obepínal a vyzařoval kolem ní. Předsálí s obrazy 

svatých, malovaných na plechu a dřevě se jí rozevřelo; na trojhra1t

ný stolek v rohu s barokním svícnem položila rukavice a řekla: Ahoj 

Francisco.-

Někdy vyslovila jeho jméno španělsky,někdy francouzsky,jindy 

italsky. - Ahoj, Isabello,- zasmál se tomu delšímu jménu a políbil 

jí ruku déle než jindy. Podívala se na něho svým přesným pohledem a 

usedla do barokního křesla potaženého francouzským brokátem, tam, 

kde vždycky sedávala. Renesanční s� vztyčil swj vrchol starou, 

křištál.ovou vázou, z níž s přáteli občas pili dobré, trochu nasládlé 

víno Lichtenštejn�: Víno se nalilo do více než dvoulitrové křištálo

vé vázy staré věky a kolovalo od úst k ústrun. 

Jak Isabella vešl�, pohnuly se vysoké,dřevěné hodiny v rohu 

sálu proti porodnici, jasanové parkety poznaly, kdo k.ráčí; hned 

vpravo renesanční obraz s otstatky svatých maličko kývnul svou ho

rizontálou a stů1 s vyklenutými nožkami, končícími kopýtky, jako by 

pokynul. 

- Moje zlatá Bulo sicilská,- Frantiiek hleděl na tu, jíž v 

dovolených chvílích říkal Bulo. 

Zasmála se svým úsměvem,který nebyl pouze její, ale nálelel 

i věem těm před ní, těm,kteří válčili,prohrávali,padtli,vyhrávali, 

i���!;!i Zlaté rouno, a ona o n�m říkala, - Teplo z něho není, a1e 
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František se díval na tu, která v semišovém kostýmku vínové 

barvy přehodila nohu přes nohu a kterou zaujal světlý sekretář s 

měděným kováním ryb, s barevnou, kořenovou výplní sklápěcí desky. 

-Píšeš?- řekla. 

-Píšu cosi,- vstal, přemístil vázu z čínského porcelánu 

pře� sekretář. 

Ona je zde doma, myslel si, jenom o té bulle by byl chtěl 

něco slyšet. 

-Víš, Francesco, oni ti sicilští Aragone! jsou s námi, 

z2jíkla se, -v ně.jcl{ém vztahu, nĚ jaký bratranec, možná pradě-d .

-Tušíš, Bulo?- vložil ruku do rukávu jejího semišového ka

bátku vínové barvy. Neodporovala. 

-Překvapuje mě,- řekla, -že víš,co jsem.-

On to nevěděl, hmatal po tom, co je ona, přesná, jistá, 

kamej na prstenu boží ruky, vyrytá s černými vlasy a s cerni1ma, 

tro.chu mačarskýma očima, jednou ji pozoroval, jak jde po brněnské 

ulici, nevšímavá, ulice se před ní rozestupovaly a sdělovaly dlim 

po domu těch měĚta.nských ulic: jde Paní. 

Paní bylo dvacet let a jemu o rok víc. Kdy� přicházela, v 

tom jeho renesaněním a ba.rol'..ním nábytku praskalo, vl·ci poznaly, 

kdo jde. 

Vfděl to on? 

-Jhllo,- řekl František a stb.hl se stolu starý gobelín, -mám 

tu rybÍEOVé víno.-

Rybízové víno l!'rantiškovy matk�r, která je tvořila s básnic

kým zaujetím z pfesného pom�ru rybízu černého a červeného, a ještě 

něčeho, znamenalo pro tuto zádumčivou krev cosi zvláštního a 

v!dycky neznámého. 

-Nalej,- otočila hlavu stál.e zaujata Františkovou psaeí des

ku1.�barokního šupláku, papíry rozházenými kolem. Nalil do dvou na-
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-Víš,co je to nobllitas? - týral Franti�ek Bulu. Aby roz

hodovala o sobě, musí o sobě věd€t všechno, o sobě,o jejich sta

letí, o nich. 

- Noblesee oblige,- hlesla Eula po dalším hltu. 

- To mně nestačí,tyhle fráze, - Bula vychodila část g�rninazia 

v Létohrač.icích, pak odešla do Švýcarska, kde se setkávtly rody a 

příbuzní jejího vzorce. ��uvila stejně česky jako francouzsky a ně

mecky. Latina a angličtina jí činily potíže. Příbuzné měla po celém 

sv?tě,hledala nico jiného ze vzdoru, chtěla se z něčeho osvobodit, 

její staletá. pouta přímo vyvzdorovala nerovnorod.ou nadĚ'ji. 

- Nobilis est quasi notabilis virtute, - pil František rybízové 

víno,·- přelož si to, Bulo. 

Isabella váhala. Latina jí činila obvyklé nesnáze, ale Franti.š

kovi se umanulo ji týrat tím, co ona je, všemi závazky, které má k 

svému rodu, k sobě Bél.mé skrze staletí. 

Rukávem sňal s psací desky stolu-šupláku své papíry a řekl: 

- Bulo, víš, že tě miluji? -

- Já tebe také, - sklonila tvář ve studu, který ani aragonští 

nemohli zaclonit,dvacetiletá dívka,rozhodující o eobě. 

tiatka této dívky se zdála nadĚena Františkem, otec se ihned po 

jeho létohradické návštěvě omluvil pro srdeční potíže. 

- Můj otec je přísný, - naznačila Bula. 

František se tišil tím, fe této dívce ve vínovém kabátku sdělí, 

co ona neví, co nezná, co má povinnost v€'.d€t a znát, ale ona to stejně 

ví, jenomže nic z toho neumí vyslovit. 

František otevřel další láhev rybízového vína a Bula přisedla 

na pohovku zvanou'Madame Recamier. Ve Františkov� rodině si zvykli vy

růstat takto, obklopení minulostí, dějinami věcí, dechem dávných poko

lení. 
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- Bulo - ?, ozval se, nechtlje rušit její pohřížení,vždycky 

se najednou ocítala mimo �as,mimo věci,mimo sebe, někde, kam nedo

sáhl. Nemyslela na sebe, ·na sebe až potom, R>TOM. Cosi jí ukládalo 

překážky, dávné vzdechy dávných papežů, Aragoncil, kanclérn císa.f

ství. Bula si kladla překážky, opakovala to, co před ní říkali její 

dávní, kladoucí si je jinak, ale stejně, opět, překážky. František 

ji obdivoval. Ona nevčdĚ.la sice co je, ale její krev to vědfla,tvo

řila ná�trahy duchu a duch se evái·il s tou nepokojnou krví,napoje

nou maaarekou puEztou, po níž na.�onec měla jméno. �řesný, přísný 

vzorec, rýsov2IJ.ý trvrdou jehlou. Ona. 

?r.iloval ji, protože tušil, co ji pi-ekonává, čen:u vzdoruje 

a co nechce mít zadarmo. A proto ji nĚ-kdy rád týral, aby si uvědo

mila, co znamená její zvonění - akát - • 

Bulo,- řekl s úmyslem, - mia aurea, odpověz mi, quid est 

nobilitas? -

Objal ji, ona xvstala a·přirozeným pohybem sejmula EWj ka

bátek vínové barvy na semiš své kůže. Trochu se chvěla, ale bázeň 

na ní nikdy nezpozoroval,. 

• • • 

Tuto vlast tvou promčnili Fili.Eštínští v zemi nikoho.Co patří 

nikomu,patří Bohu. Co patří nĚkomu,patří témuž Bohu. 

František jako malý chlapec kráčel na Joštovu ulici ke své 

učitelce franštiny. 

- Du, Franz, was 1st das? - ukázala �edovlasá paní s drdůl

kem na hlavě k oknu. František nechodil jeftě do obecné fkoly uči

telského ústavu Na poří�í, a učil se tran�tlně. 

- Madame, c' est la tenetre, - fekl. 

Správně, odpov�děla mu učitelka Olga Strohscbneiderová,vešla 
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náhle do jeho mysli, stejně jako v den bombardování Vídně. Takové 

ráno, polednové, mlhavé, znečištĚ·né zvuky, uniformami; z jihu 

uslyšel' vzdálené dopadání brambor sypaných na dřevěnou podlahu. 

Ze.se bombardovali Vídeň, opakoval si x ciae:11:11 a v tom zvuku 

vyplula nad domky a vilami stříbřitá tvář Olgy Strohschneiderové 

jako zjevení při měsíční noci. 

Du, pass s.uf, - řekla rnu jednou nfmecky, protože česky mlu

vila špatně, - m�j syn je nacista. -

K vonící, vždycky vydrhnuté podlaze z modřínového dřeva 

vedla cesta z ddolní ulice, od domu, který se vznáší. �tyřletý 

chlapec kráčí ke své učitelce franě.tiny. - Okno - la fenetre -

cestou potkává Q málo starší, německy drmolící brňánky. 

- Lalli, komm her, - posmívají se mu. František prchá v 

kamení, no počkejte. 

• • • 

Otevři dveře, nadzvedni je klíčem, jsi tu naposled,rozluč 

se s hrušní Muška�elkou tureckou i s Diehlovou máElovkou, kterou 

jsi řezal v průklestu poslušný hlasu před tím náletem, s Dřevobar

. vou hájenkou, s hrušněmi, nikdy je už neuvidíš, rostl jsi s nimi, 

ony rostly,fezs.1 jsi je, tu svoji hrušeň Bergamotku Espe:rzenova. 

Esperenova. 

SVO.j jazyk máš uf jinde, okno - la fenetre - jazyk není osud 

a umění rozloučit se je uměním nalézat. Tohle všechno je sentimen

talita, podléháš zd�denému,o němf víš jen to, co tvoje paměti co 
� ---

kdy! paml-t je vět�!, širěí, daleká - i nevědoucí? 

Ohládl se po kuchyni vykachlíčkované bíle a končící kdesi 
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v puli u jeho hlavy modrými rybami - raky. Ryby - raci. 

Pak přistoupil k oknu·a skrze bílé mřížoví dětství se díval 

na moruši. Moruše, starší než on o dva věky, žíznila flétnami žluv, 

kterým'. se rok co rok umanulo právě zde si udělat hnízdo, v tomto 

městě na úpatí Hradu, kde večer co večer slyšel vojáckou večerku. 

V té době se povely posádce dávaly trubkou. Budíček,nástup, 

cvičení, večerka. I po ťdolní ulici vídával cestou do školy houfec 

vojáku, vpředu vpravo šel někdo a určitě to byl někdo zcela svůj, 

protože kráčel mimo houfec - četu, u úst držel trubku, on byl pocho

dem, pochodem šla trubka přes nohy vojínů ve službě a všichni si 

uvědomovali svůj úkol ke společenství, Trubkou sdělovali, oč jim 

trubku však směl mít u úst jenom Jediný. Zdánlivě mimo houfec, 

kdesi vpředu, zvláštní. 

S večerem přilétali chrousti a otec, vyklepav dýmku se zele

ným střapcem, prohlásil: Spát. 

Chlapec se chtěl dívat na tvrdošíjnt můry létající právě v 

nevhodnou chvíli k plynové lampě zavěšené nad kuchyní. Nůry netuĚily, 

že světlo spaluje a převtěluje. 

Lampa se zazmítala, vychrlila několik slov, která znal jedině 

chlapec v kuchyni s modrými rybami- raky, jedině on mohl předat on, 
poselství lampy, trubky, Údolní ulice a hradu Špilberku,naslouchaje 

hlasům a sdělením, díval se stále skrze bílé, dětské mřížoví. 

Někomu v dávné minulosti domu napadlo dát kvůli dětem do prv

ního poschodí domu mří� natřenou bíle, aby děti snad nevypadly z 

okna. Ten někdo nemyslel jen na své děti, určitě na dlti jiných,bu

doucích, nikdo v těch časech nemyslel na ochranu dětí jen svých,pro 

sebe, pro svou rodinu,. ale stejně tak na děti budoucí, stařec sadil 

strom, dobře si spočítal, že jeho plod� neochutná. 

Trubka, chlapec už poznal jej:( __ tajemství i smysl, plynová 

lampa s občasným zakvílením cosi sdělovala, ryby-raci pluli v nez
námém vodstvu jistí sebou. 
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Skrze bílé mříf.oví kuchyn� viděl více vzadu a doprava k plo

tu ze �teřelých prken strom, který na té�o stran� obrácené k severu 

kvetl v!dycky bílými kv�ty se včelami a čmeláky. Třešeň odkvétala, 

žluvy jÓdlovaly tak, jak jim to neznámý daroval v jejich první den, 

a nastávalo zrár�í. Okamžiti přilétli špačci, kosi, drozdi a vrabci, 

sledovali zrání třešn� den co den, den ode dne, hodinu od hodiny. 

I' " ' i tx :on. ' i 1 d j • ' 'l 11 · · ' " 
.., i;, 1 mé ',orut=:.e evym 1=�!'\.ym p o .y se 1r; vzaa .... n, Jf:JJ. caE nepr t..-e • ;.i.: 

zahradě se říkalo oc.ec.ávna u C2:ur:1ů, �pak u Získalů. 

Chlapec za oknem bíle zamřížovaným sledoval svého staršího 

druha, mluvícího n�mecky. ZB.I!lřížované Brno chápalo své narozence 

ja"l<o Brňany, tu zvláštní odrůdu Oechv, Hěmc�, Židů, kde všechno se 

proplétalo navzájem, kde to dávné se mísilo s budoucí.I:i. lv;ěsto tro

jího SVf.ta. 

Tento trojí d.ruh kul tury vztyčil Fischer von Erla.ch na 

Zelném trhu, vypoc:obniv j€j tro_jjedinou kaěnou. 

• • • 

Chlapec usly�el jenom·kfik hlasů,někoho odnáfeli a pak na

st�lo to jemu Enámé ticho mezi lidmi, včcmi, ději, nenávr�tností 

a budoucností. 

Otce, starého Czumu, jak se brn{nsky jmenoval, nevicěl pak 

dlouhé týdr�y, af jednou. Všední den a on svátečně oblečený v bílé 

košili, v i.�erném obleku nesl žebi:·ík, pilu a sekeru, vyšel poprvé 

do dlouho opu�t�né zahrady,v níž plevel přerostla hlavu muže. 

�ezal strom. Svrchu s žebřiku a s pečlivostí dobrého sadaře, 

jímf vskutku byl. 

Vltve padaly na zem, zbýval peň se čtyňni r.ahoře seřísmutý

rr:1 větvemi. 
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Toho večera Frant1fk1jv otec chvílemi četl Národní listy, 

chvílerr.1 je odkládal,kouřil dýmku, až matka řekla: NerozčUuj se. 

- Nepochopím, jak sadař, nebo vůbec nfkdo může takhle ře

zat stroCJ • .Ani :pn\klest, ani b(:ž,ný řez, to ee zbláznil ? -

- Pochop, - hles.la matka, -jediný syn. On vůbec nevychází 

z doITu a říkají to i Získalovi.-

- Stron: je jako človtk, - zebafal otec z téi.báku Kna�ter, 

- mrzac·it etrorr:,r:::rz2tíf člov?'•ka,- ohlédl se na Pra."ltiška. 

- l'!ebo naopak, - dodel už �2.se nad rwvinami. 

• • • 

A n�jednou, l:�c.�-ž kréčel kolem tthotných v-ran na O'bilnírr: 

trl'1u ho napadlo: Roste tam ještf nrco, nebo to dal B-Qh svobodné 

vůli těch, kdo jdou. 

Trojkle.ruiá moruše, EtáJ.e z2včšená do své neemigrovatElné 

:p-0.c.y p:!.'OJ)UEtila již své žluvy • .f'rantilek pátral ve zpustoienérn 

zbořenisku po místu, kče bleskem erežený ir.odř'in stále žil,naklá

n0je se k soused�m. Ta� n�kde m[>la být ta třešeň. Tem viděl sta

rého otce, Czumu, jak pohybuje rty v zaklínání n.ezr.1.á.mého ciruhu, 

svátE-čnr od?n, s rukavicemi a náředím jal,o při náboženském úkonu: 

t2k choc.í 1'..nčz, v ruce má pa ténu, Czume.. pilu. 

v 
... 

!rrešen zabila. 

• • • 

�rantiěek ee loučil s těmi rodn�'lLi místy, odjížděl do Ka

nady. Co máě tu livého, fe sis tu vykop2l hrob, opakoval si ze Sta

rého Zákona. Jednou f!kal .Bule, evé sicilské, kde ty sis vykopala 



hrob? Ty moje nesmrtelná dure. - Její dule Ei vykope.la hrob v 

tob�, del!'!i amore, si rne amae. Dami la Ir:uerte, E:1 me a.mas. 

Etcrnitas - - mlčel chvíli. 

Živé ede je viechno, nezemřelo nic, ostatn�, co re�že zem

žijeme-11 my? A zemt..řeme-11 rcy, živá duše but;í do ,rzre..t t�ch 

potore jsoucích,do vrat,které se snad nerozevřou nikdy. 

Sct?élení se _předává 2-ž chvíli pfed srr.rtí jako tajerr:E"tví.Kdy 

jir:d? ee může předat ed['lení hr!iate.t€:>lného, viditelnfho a. 

slyši te,lného? 

l<'rantiť.ek se pod třemi broskvoněmi vsazenými do zcíet, kde 

stál jeho rodný dto, trápil možností scH:le!'lÍ. Eic li ber est Joha

r..nis rq.kulka, Eiletín, četl s chybarr:1 ručně :ps�mýrr.i na Svatovác

lavské bibli Anno Lomini 1677, která se r,u po nf3.letu amerických 

Liberator-'i z 20. listopadu zachoval& jenom proto, že ji př·ikryl 

lískou' plnou jablek odr11dy Creo v tom najlep�ím sklepě na svĚtt, 

jehož podlahu ufla:paly kroky nezná'Tiých, podlahu z dusaniny,hlíny, 

prosté ucus�é moravEké hlíny, dýchající, živé. Zvláštní vl;;.stnos

ti hlíny sklepa, kam ukládal Diehlovu �áslovlru e. ona vyc'.r�ela až 

do vánoc, pochopil ve svém nepi:·irozenún příchodu af nyní. 

· Udusaná hlína podzemního sklepa tije, vytváří svou atmosfé

ru, st�lou teplotu. a. jedin� zde zraje ovoce ke svému dni, přežívá 

svi�j čaF. hnití o mr::Bíc, o m?.síce, to je mnoho. 

Jak jinak předat své prožití, pochopení, úsilí než v tvorbě 

sklepa? 

Proč se loučíš? 'Někdo za níu; ve stínu kal§tanu mluvil, Ee 

sentimentality, té české c.horoby, přeneseš duss.ninu hlíny svého 

sklepa jinam? Kdo jí porozumí? Ani tvoje d�ti ne. Zachránit krk, 

kři�el na vlast, rnáf za jakéei řefení? A čeho? A pro� t�j otec 

odmítl odchod & vla�ti? 

irantifek křičel na evou vlast z dusaniny hlíny sklepa,cht�l 



ee prostě rozloučit, prohlédnout, uchovat v pamtt1, co nejsme schop

ni předat, vlastně nekřičel na vlast; na sv-�j hlas křičel, na vzpó

mínky, rozluč se, ale rychle a odejdi na roh Jezuitské ldrulice. 

• • • 

. ChlapEc pozoroval,jak rok co rok seřezáv�l starý CZUL"ia 
v 

„ 

trešen. 

S pa.dl z ní jeho jediný S)"ll a zabil se. Rok co rok chodil 

ot(?c v černých, svátečních E'::etech s bílou koĚ:ilí a černou váze.nkou, 

s pilkou, sekerou v bílých ru.�avicich k třeěni a řez2l v�tve. 

Rok co rok třešeň na jaře vyrážela nové vftve,mlaeé, čisté 

a. svr'ží, nevzdávala se. Doromejttí kohouti udíleli sv·ětu ráno po 

setmění své tajné svátosti, známé nejenom ji.:.,1, Czur.a no:.::11 stále 

stejný �cbřík a pilku značky .K�"'1.cle und ..,ohn, sekeru, jíž prodával 

Františkův otec na Jánské ulici číslo 12. 

Rok co rok se chlapec a pak témčř muž díval bíle mf'ítovaným 

oknem dřtstv:í.-ned�tství v kuchyni s rybami-raky už k hlevě dovrše-
• 

nými a d�lel si zářezv do zárubně kuch3--ně, a.by zjičtova.1; jak roste. 

J..1l. jet!noho cne odsunul F-rantiškův otec hn?>vivl' noviny n.a po

hovku, nac. níž sklon?:n se chlapec močlív�.l každý večer e vyř-kl to, 

co .?ranti�ek tuf 11, když neznámé kroky nevic.1 telných bytostí kráčely 

praskající�! parketami Malého pokoje. 

X.roky, jioi� chodil muž-d'Ůlr:, v oblacích plul s rr:e-:dvf•dero,obla

ka se stala jím, kroky se Etaly domem,.výzvou, varovár.ím e jdou -

- dodnes jdou. 

• • • 
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:C'\\m není. Vidíě prá.zdný proetor. Nic, co to je nic, piš si do 

svého zápisníku, který nevezmeš přee hranice, eeberou ti ho, rad�ji 

ho �ahod, tam k torr.u 1nístu. • 

Kíeto, ob��čejné místo zahrady, deset metrt'\ nad ním rostl stále 

nic: fo: neznic-�ný modřín, kdysi sražený bleskezr:, od té dobJr ee chýlil 

svou t1;ái·í k sousedt'im, svou hlavou,. 

Jakési nebt::Zp€čí spočÍVélo v pi'eéiávanén: scJ'lení čehosi Nčkomu, 

ve Vfdcrr.í chápajícího pohledu, v tufení toho, co p:ř·ijdc r1.e:úprosni, co 

n.el�e pfedvíčat, co se tuší, avšak nemusí se z toho splrd t nic • 

. frA.ntišek ltrái:čel bfvc.lýrn :průjezdem s čtverhrarJ1�'Il"!i, pfesně 

hoblovanými kottkaici z dubového dřeva, průjezdem nyní nejsoucím po 

mQ.etu anerických liberátori1. A do toho se· mu z daleké minulosti mí

silo řvaní vepf't'.l z přilehlého klábtera. sester boromejek s mariánskými 

písnťmi, které zpívaly jejich chov?..nk:y : v urči tou dobu :peci iovali 

ve.při hla.ó a křičeli v r-tizných tóninách, v tuř.,ení přípravy večerní 

�lichty a zároveň pficházela chvíle klekání, zvony zvonily, mariánské 

písně chovanek se vzpÍtaly n?h.ou k hra.du a protože se víc a více blí

fll večer s vojáckou trubli:ou, tizučeníc� chrousti�, s kvílením plynové 

lampy, za�ínel.i se ozývat tiáhlým tesknýn: vytírr. i pei vlčáci, hlída

jící rozlehlý pozemek a dorozumívající se tak sami ee sebou, ee svýt:;1 

pán�r, tedy r;e svou smečko1,1 od pradfívna. 

�aria, krásná Ester 

Chovanky zrívtly, zvonilo 1úekár.í pod hre.dem zvučícím vojáckou 

trulikou, vtecli.no vr emu sť..Ělova1o svá poselství, ev�dectví, výstrahu, 

přípravu k delší nade-ji, 1 bzučící chrousti vidl·li ve sv?-tle svou ne

dtji, nev2dávali se jí a zahynuli přišlápnutím otce pod kobercem,nad 

ním� se František mod.111 Ot�e náš 

frantit.ek tu�il to, co rmife udělat muž tomu, ke.o zabil jeho 

jedinou nadlji. ženy nafíknjí, r.1u� míří přesn� dp,lokt� obou palí,do 

obou kolen, do obou kyčlí. Srdce zločince zatím nechat na pokoji, al 
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ono &amo hle<lí na to, co sice, momá, nez�sobilo, ale za co má 

zodpov�dnost. 

- On se zbláznil, - zakončil otec rozhovor, který vlastně 

'b3rl jeho ro znoYorem se ee bou samýn. 

I>,atke mlč·ele, bral.a si brýle a za�ala listovat knihou Snář 

a pzlenetář, vydání 1889, Praha, písmeno s, d.w.e Strom. O stron:u 

zdáti f:e, Strom - viděti, Strom na Eebe pa.de.ti pozorovati 

J,re.n ti šek, už ne mlac..ý chlapec, vl•d řl: starý Czurr.a se nez

blézn.11, on se mstí, on bojuje se stromem na fivot a ne smrt,jenom 

jeden z ni�h r.:�že. a má. právo žít, ten druhý n.e. ftroro týrá ze. to, �e 

Zé,bil jeho E;yn2 .• Ste.rý Czurr.a přece chodí etále v černých fiatech, 

bili ko[ili, černé vÉ.�ance, romýšlí, kam poEtevi t nejlépe žebf·ík, 

ke své svátosti přece rr:usí př'ijít připrevený na. život a na smrt. 

Třeieň rok za. rokem vyháněla nové re.tole�ti. Nevzcala se. 

Přece tryske.la její �íza, ona za to nerr:ohla. VEdát se, z:1amená v�

dčt proč, nevzdát se, znamená- znát evé pr�eny míz, jež je nutí být 

r1ízami, větvičkami, i když net:1usejí být z tohoto svř-ta. 

:�.te.rý DmL7.e zápasil se �trorr.em. V�.domě ho týral, reučil,velice 

ttálo odřezával vftcv po vr-tvi,a'b.y wu zp�sobil co největií bolest. 

• • • 

. františek zjP..ra vždycky čekal na jÓdlování u jejich al tánu, 

:Brňané, Nimci, slavívtli svt.j den, den obrácen! slu.."'1.CE; hla[ii tý 

sraích �en, EJ>fV, to vťech."1.o tu visí ve vzduchu,kt("rý nemůže:: dýchet. 

Dům-mu� stál v minulosti a stojí tem dočnes. 

Za několik m�síc� po náletu viděl zástupy žen před ttejnou 

porodnicí, vrány pochocovaly svým tfhotenským krokem kolem m!st,kde 

· tu�ily ledabyle pohřbené mrtv�. lt.aminky 1 potom a vfdycky jako v tu

to chvíli stály u okna - la fenetre - a. nE>...hlížely- ven, podobné na 
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:první pohled vranám, hledícím jedním o&rkem do svá tu�ené kosti 

U."l'lrlce. 

Vrána se neusmívá, říkP..1 si František ve vzpomínce, to ne; 

lrP.:ntišek, hmats.jící ustavičnf rtavěšen�, bíle obarvené mříže tvého 

cFtství, cH',tského okna. v prvním poschodí rov:bořeného a tém�ř od

kl:l ze:::1.ého c01r.u, podivoval se třm ptikfun, kteří neomylnl cítili 

llffirl�ir„u. Heusmívají se, to opre.vdu n.e·, �.1€ vždyc�=�- je viťJl tam, 

kde kdysi bývala pohřebi8tr neznámých: létohradický zámek, zámeček 

v Plandr€-ch, hrady, 1,.!S:.CA. Sen: tam sice ti to ptáci navštívili i 

hřbitov�.', jenonže F jistým nedopatřenír.:. We:c.ilov2.li oficiál.ní, 

ú::e.dnť- u�an.i5. míst�. hrobů, tle právč ta nez..'1{-uriá, ta třeba na 

Obilnír;! trhu. 

Io pfti letech vidřl vrán�r, jEk kráčejí tPhotenekým krokem 

rio Trhu, z nrho2- u� dávno VŘecti..r..y mrtvoly vojá.1<-� byly e,:.h�-novány 

� ;:,oh!-beny n?'ka.-n do hrobt. Z11�tn.lo tu vč?..k cosi stále leskavého a 

� ." •. ,,.. - t v „ 'l,�,..(1 
�,I li Ó t t i l ... , .. • �' -na....,( Jner.o pro p an. zo 00.x, a...:.r.o v po , s a a. zn:: ze 2, v CH Jl.n.:::.cn nc·-

ná'vratného, pro ptáky-vrány však současného 2- líbezného.nadějného. 

„odívej se, usly��l za sebou a díve.je se směrem k Jočtově 

ulici, .franz, \l:a:::t ist das? bedovlasá paní Olga Strohschneiderová 

ukazuje hrlkou na ok."'lo, c 'est la. t'enetr�, made.rne, tyto vrány mají 

r.ít zn?J� tvé kul tury 7 

• • • 

.P:?-echod t1oi·ero. �',of·em rudým. 

V'č'..zera, vf;echno včera, po kuro])ř-..n! borom.ej ských kohoutO.. 

Ct(:C a knírem v černých ěE..tcch odcházel do obchodu prodávat se?Lena 

a zar.rac.nické nář·adí, po kuroptní bo_:r9mejských kohoutů .• Ti se ved

le Získalovy obchodní ěkoly J>arxloa11r.:frl,�.1:p:xj�½ budili 
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den co den, jen svitlo a edllovali svá poselství svému hejnu, svému, 

a nejenem svámu, i jiným.hejn1m, smečkám ps-u, vepřům, chovaným ses

trarei boromejského řádu, lidem, nebot povinnost jejich rodu kohouta 

jim to ukll.dals. a oni viibe:c nepřemýšleli o ne-povinnosti. 

Za nt kolik U:t.síc·ll. vid?l frantifek svého s;sinaléhc:i otce, hube

ného k nepoznání, ve skl€p� umírajících nemoxcnice U svaté Anny.Otec 

ee zmenšil o celý věk ve E�..lepě umírejících, řeka se zmen.�ila o celÝ 
.. 

tok, zast2vov2.l2. EC kdesi vpúli na konci svého korj-'ta, jenom boromej• 

ští kohouti, potomci t?'. ch bývclých, slyšeli svůj vlas'cní zpĚ"v a výz

vu, zpc-v-r.i.ář-ek, kř'ik-povel, . .ř'F,01:-U�'.i.'Já. �,.E, sr1c1, povel jitru a jitro 

uposlE·chl.o, jako vždycky př-ed tÍIL uposlechlo jitro a, provždy potom. 

Teprve po nich se úpatír:3 bpi1 be-rku rozleri..lo vyzfivavé :probou

zení vojácké trubky. Vst2ňte živí i rr.rtvi a na.f.louchejte. 

• • • 

J...uto čeká na ronu Jezuitské ulice, vzpamatuj se, }'r.Laulein 

Kle:ťa m?"la l€ter:i.ky č.o Států ve své kabelce, neoé.letťla takto,odletěla 

v dýt'!u fx Oswěnčimi, pouč se konečně. 

La fcnetre, madrune. 

• • • 

- Toto je fena tvého pluku, opakoval Bi a cítil opl:t toté!. 

Nehmatatelné teplo protékalo jeho prst�·, TEPLO, oni �polu nemuseli 

vůbec r.:luvit, n:imo slova mi.T.oslov,cítili Eebe a v tor.1to konečném 

vesrr:íru, jenž �i usmycl�li: být válečným, kd:rž Hitler dobyl konečně 

Voron0� a do�el na Kavka�, přejde Ural, jcstlife Roosewelt nep��!e 

Rue�m, a on jim po��e věude, kde se to jen ďá, sebe cítili a do toho 

vle.stiErádně purtll Prsntiěek Armstronga. 2: vln, které odmítl vylruehat, 

jak se tehdy říkalo. 
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Radiové přijímače mueely být Ebaveny krátkých vln, ka�dý 

v�crl, fe poElouchá Krorr.Příf, tedy včechno kro�ě híše, jako jsou 

t:íř>e? tázEil se později, ale i potorr. vtichni poElouchali rozhlas, 

tEn kromě říší, mocnářství, doby kamer.i.nf. 

váza 

• • • 

se zřítilr- ns ze!!:, cle frc.r.tiěek v kru.té chvíli 

o:p('.)kovril jediné žent své�10 Eivot�, jec.iné, která mu mohla porozu

:':1Ft, oblečené pouze do vír:ové barvy vla2trlÍ kůže_, stín(né jeho 

�p�YlřlEkým sekretá:t-en:, xd'·ížov.éčn}"IL oknem dĚtství, �-ec.ivýrr�i vlasy 

uč'.itelky franttin�• Ol[�T ft:rohschneic.erové, tu r.J.oupou otázku: 

�u�d est nobilitas? 

Bula opakovala n?\jak6 pohyby rukou, asi ty, l�teré rýsovE-.ly 

v�echny ženy přes všechna staletí jejího rodu, stejné pohyby tou

t�-, naděje, sr!irti, odevzdání, bezrr.:oci a úž,asu, ona vfd;.la, že 

ri�kuje áljiny vlastní krve, jež není pouze její. 

- Franccis, je t'airne -

• • • 

Vr2.r..y cítily zobákerr. mrtvé, netopýři uprchli zr2.n�ni aEli 

výbuchy ča�ovaných �in - s tfrri nepočítal údil zvífíat,ani pták�. 

Eranti�ek �i fekl: opust tfhotné vr.hiy, toto zar::řížova.né 

okno natřené bílou barvou,na rohu JezuitsKé ulice ti leká auto. 

Zri.ovů, j"'ko tolikrát, vstrčil klíč do dř'evrnt cranky plotu, 

nadzvecl a otevřel. 

r1.usí� vid�t ta místa, ř:1si:o, naposled,· a pak rychle pryč. 

Vrány se sl�távely na Obilní trh, maminky - opět - vyhlí

žely z o�..na, a�koliv v �ase op?tných tank�, projíždejících kolem 
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porodnice na Obilním trt1u - vlastně vyhlí!ely další tanky. 

Okno - la fenetre -

• 
• • 

Kdo tedy je vítč.z, ptc1 se Fra.nti�ek sebe, pozorov�l starého 

Czurr:u zápasícího na život a r.1a smrt se Stror:iem. Poprvé si Czurna 

ohlékl zeln12.vé, turietické kelhoty, podivný, zeler..avý kabit z dob:,· 

cír2řEtví, z�hraťu už cávno prodal Získélfun, na ra�eni mšl h�l s ran

cert. r�e.nželka odhodlaně krá.čela s ním. 

Oba šli již�írr: sm{rem po Lipové ulici - Něké:JL. f'rantiťek V€-

d tl kam: Do Rakouska, co V ídn€, kde je -mohla oč:ekávr. t leda bíc.a. snad 

n?'"-jz.cí příbuzní, ale co když v bojích. o Vídeň zs!Ji•eli v sutinách 

ó:omi:;.? 

Konec toho dubna končil v letopočtu číslem pčt. Ješt?, přecl 

rokem boromejští kohouti v nec.alekff:m kl�steře nf.koho probouzeli ze 

sna, toho, jen.t vx řil v se:l,e sGI,éi, i jiné, kteří YE"řili v !{rajíc 

ch.leba nebo v udavačskou odmč-nu. :Eucili i vĚznř na �pilberKu Z!!ěni

ného ve vězení. 

V�ci tajemně souvisejí s dějinami člověka, co s nirr:i prožil, 

ukládá do jejich prostoru, do sebe i do nich, proto je té.k těžké 

·loučit se s nirr.1, za c.€setiletí si zvykly na človčka, poElouchajÍ 

ho jako vfrní psi, i on naslouchá včceri, x oba stloubila o1::oustranná 

nadfje na pře�ití smutku, zádumčivosti, osanioctní. 

I stromy rostou očekáváním a nadějí ve své půdě i ve svém 

pánu. Ta třešeň se však sttla nepřítelem starého Brňana, ob� spolu 

mápas111, oba se stejn� týré:li. On v:ždy v černém obleku. v bílé ko

liili �e smuteční vázankou, každý pohyb m[l promyšlený, ne.e:e.dil pilku 

v době _jarní mízy, to nejvíc bolí, krvácí, tak krvác€j, třešni,pro

klínám ti v�emi bohy e uébly,zítra nebo za rok už r.euvidíš Sonnen -
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wende,, zabiju tě. 

Strom mlěel, někdy - viděl .Franti�ek - naříkal. výrony míz. 

Starý muf se radoval, v černém obleku chodil na jafe denně 

k své obf'ti právě v čas, kdy z ní prýštila �íza podobná lidskÝw 

slzám. Dobil jsem ji, opakoval si, je s ní konec a jÓd.luje odcházel 

do :::vého bytu za manfelkou,.léta nemocnou • 

.Ale tře�eň rok co rok vyhánř-la nové v?'tvič}c:r, te-nké šlahouny, 

j 1r.:i � vzdorovala osudu, nevzc:.á.vela se. Eaj íc svou }Jr2vou nevinnosti 

v n2.dlji, žila. Ani muž se nevzdu, chtfl �1m2.zz.t zločin r..a nevin

ném, jenž zavinil •. 

I když Czum2 zahradu prodal, ne:př'f'stával chod.it za svým 

snem nenévi�ti. 

Vrány :přešlapovaly po Obilní:n trhu, Czurr:a, s.ni se neohléd
o 

nuv, odcházel v turistických [atech, sirény houkalJ- .. -:F.ÍJEZD TANKU, 

CTOK, mĚstská elektrárna hoře-la. 

• • • 

V přízemí domu bydlela rodina Kohnů, šlo se tar;, po píti 

�chodech vlevo, nosili jim v ty svátky macesy ne. obrovi tér:i talíři, 

.F're.ntiř✓ E:k je rád chroupE.l, tvrdé, s prohlubenina.rr:i, s obrysy čehosi 

neznáoého, s vrypy čehoEi neznámého. Chápé..l Cé...r jFko vyzr..amenání 

a choval Ee k nčmu jako k t2jemství,0 nĚmť víc€ vtdí jiní než on. 

Vě-icr..Di · židé a židovky jeho rrr sta se vzné.[eli nad tru.ířem 

s macesy v oblacích dýrr.u, kouře a vzpo:;;Ín&r„í, př·ítomní ve svém 

rr,ř-st€ tak, jako je tu přítomná Lula. 

- fliiluji tč, i·ekla tenkrát francouzsk:i·. 

Špilberk ee z�chvěl v poznání, že tato Paní určila jeho 

.o.sud, VFechny hrady spolu sp:ř·fzn?né to po�.návají, dávajíce tu 

ZVĚ'st zřeteln� najevo. L->ula ho objala kolem krku. 

Spjali se v tom přečvečern:úr. pi·ítmí a barokním s&lern zaz-
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nělo náhlé kle.kání E boromejského kláštera, zpěv mariánské písně 

chovanek a eestři�ek, vepři ucítili svou hodinu šlic�ty a sborem 

kvíleii píseň hladu přes tesklivé tóny kost bojících se večera a noci, 

a křičících strachem na. dřevěném plotr.-, do toho všeho se okolím hradu 

ro�lehla trubka pro vojáky, dávné mfšt�.ny i pro nč, vlčáci puštPnÍ 

z řetfzů špilberských kese�at se rozbihli s hl�citým vytim zahradou 

kláštEra a oni new.ohli dojít až na konec sebe. 

Vfechny zvuky slité v 2malcá.m je najr-:cnou probu,�ily. 

Lule se oblékla, pohlédla na nĚho poprvé pokorniT.J pohledem a 

bE-ze r,lova. si klekla přf:d renesaJ1c,ní obraz s ostat}:y svr-;tj"ch. 

l�EruĚil ji. 

Kolikrát spolu hovořili o tom, �e ::panenství není vnucený stav, 

ale volba, vzdát se. toho je pozn.amenániui e. znakc·r: jecnou :provžd�r, jako 

sn::rt je jednou prov�dy. 

- Uznej, řekla. tenkrát, - ty, my dva,f'ekt,nejs:rr.e z tohoto svtf-ta. 

• • • 

Di'im z11ičil nálet, kostel a klášter boromEjek dosud nestačili 

od.klidit po zásahu amerických bomb, otec ze�řel i me_tka zemřela, zítra 

se budeš dorozumívat s jinou smečkou v Kanadě. fárod má nřece jméno po 

určitém spole�enství služby, v n€ruž někdo �usí držet u úst trubku, 

sd{lovat tornu vyčšímu a r;Ejvyššímu naplňování e tvorbu úkolil nových, 

v nichž jeóen člov?".k odpovídá za druhého a za vt-echny, za celý stá.v 

v národl. V náhodn� nasypaném kamení u silnice, o níž ee ví jen to,že 

kdesi má konec, povinné ručení není. K bordě povinnost nemá�,k národu 

ano. 

A kdo to rozhodne, ptal se uprostřed zahrady, velitel, kEterý 

se přece jednou stráfného· zeptá: Stál jsi tam,nebo jsi ze stráfe zb�.hl? 

hodit do jednoho pytle ovce a vlky, víš jak to dopadne? A to F·rantiška 

roz�ílilo, lidé přece - téměř křičel u toho bleskem zasaženého modřínu, 

nejsou en1 ovce eni vlci. 
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Kolem ntho si šept&li coEi ptáci a on uslyr:e1: A co když se 

jiu:i opčt a opět dobrovolnf stanou a co když nakonrc bucc chtít být 

každý vlkem a ovce s& dobrovolně· vzdají a. jef:tě podfl:ují ? 

Trvlá ti c.lou't.o to loučení a vř:ech.."l.y sentirientálnosti, ZineĚkáš 

auto, pomyelel si. JeštE· r.'.:usír:1 vicH:·t to LÍSTO, kde roctla a bojovala 

I·r-ole zl křovím, plot už dávno Epálili v úzerr;Í niir,:oho a tam, 

kde starý Czuma slal strom pi'ed odchoc.em až na rr.alý pé.řizck p€t prstd 

d ' tl d " t v "'

.. 

' . ., t 
"' . "' hn�-, .. ' ,. · na zemi, ros y .ve:- resnoYe v,: ve a zreJ:rr:t: a.i.y co ;:;:vr---cu. 

• • • 

:
F

rantišek sp?:;chcl JoE?tovou ulicí, n:mí tfíd.ou Obránc11 míru 

kolem kavárny :Belevue, r.:inul v chv2tu k0Eh0l fV['té:r�o romáfe, kde ho 

před desetiletír:i křtili, sect:'•hl na Jezuitskou ulici 2. rozhlížel se. 

Luto s bulou v tom roce končícÍI!l na osmičku ta.i.:: nebylo. 

·n .., , 
e, �rno, r1j€n, lSc.i.. 
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Jlohled 

J iste se vám r.1.ěkč.y stc-1vá 

že vidíte jak loČ odplouvá 

Stojíte na břehu a je to cál.ka 

Dívé.te se r� d�.lku a je to břeh 

rak se otot.íte úsměvné zamyflení pije 

z tovérních komínt. a vy vidíte 

jak hro��svod otevírá ústa 

pol:y'kaje blesk 

Snad ještl nikdy se va�e plachá plei 

neřízla o zrak pohledu 

J.l.e víte le přijde dopis 

fak lehký le by si včela 

mohla odnést v�ty do ťlu 

Stačí podívám-li se 

na vttve: élomů a vicím 

táhnoucí rajky 
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Rozmlr 

Do ticha vnikám a rozpouštím se 

Mi2í tvary a slove 

opadávají na. v-O.ni dívek 

kterými dennf procházím 

Vanutí stéká po stěnách 

Vymfelá pokolení plují pokojem 

a světélkují obč�s 

Bývá mnohdy i pil těla 

nebo ttlo vrostlé do stromu 

Jindy pil roe:tliny zvířete p-0.1 

klesá eapomenutí naříkají 

poletujíce kolem hradeb 

To je jedno z přání 

a stoleček se prostírá 

1940 
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Z Děml 

Kluk tkrtl sirkou o podešev polí 

a bylo z toho léto jak malvaz 

'?rádlo dučí leželo vybíleno 

kolem koEtelť e u krchova 

Přesto však nelenili ženci 

Ms.ncel nač tím krčel vousy 

co ženské vyváděly u potoka 

A právr tehdy v�lké klíštf 

ViEící na pupku zemf 

ae ta.pilo z lidských vln 

a vrnř:
J

.o jak ltotě na p�ci človi"�činy 

Cha ten:1 prol ínel a. cukrová 

tle nikon.:u se nerozb:ř·esklo 

jen rybář hroužil čefen a připaloval 

1�46 
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Fředjafí 1949 

Jr-:.kousi schůzku žil 

v zpustošeném lomu 

napovfd ?3:1 nápovPd-a. smrk 

Spojka zk!•iftťJ.nn.ého jitra v ltfrbir:.ě dosud 

obelstí n-J.hy le�ící na�a.l< 

Kd�r� vzkřikl den výstražným povelem jasu 

zdfsí se pták a rozrazí 

zu.fující se kruh karmínových houťtin 

liee:lo po taj:( kolujících ir,iz 

v hnř-d.obrvé cii'-eni prut-:) 

smlčela svi tnvtká černo zem vĚcioucí klamár„í 

buciž velebeno se zalati-mi :prsty Smím r:. Mueím 

Schůzku podivných kořenů 

ve zpuEtolfeném lomu z:tTRA 

kryl zády mech 

Leptavě šeptal zimostráz úzkými ústy 

�ilnatou pieeň chtění TO budoucí to narď.lat 

pra.sklinĚ VJ,"Vřelin urči tě náhodné 

V tleliličce. úžlabiny všal� o stra�i tE' bdí JAKfSIVŠlC'H!-il 

než tma EV'�j žitný bochník bRZOiiffiDRZOlffiI•:YSLII�Nl"O l�ATO 

'ÚJ.E;vnf rozřízne 

Pa.k poote?vřenými vrá.tky šera 

prchá rosou třpytu zbrocen 

svou krví zas���ený stín. 

V Leopoldově 1952 
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Drhr.utí kobky 

Kobku �imoeen - číslo 

ksrtáčc drhly hadr 

'be::zmoci vyeurovtl bez jndi..Ylého 

zaváhání 

za nehty se zať..:ř·ela - na nftžky není nárok -

tle hn.:ed. p.-:-...J.ci hr.1.�tl mříž 

v?i:ící. modelái-

1:r� ty za tinal. - poh_ • b je pí r:mo dne 

do fošen podlahy z dob císaře. 

�,, , .z k ., , " 4, 1 i.uavy J?Zy rnrizovanl:;;'no n unce 

beE povoler..í V)·lizoval co zbylo 

po rozích kýbl andil e:ké pd:·í 

Jakési škvarky :připaluje 

kdoti kdejsi na �ánvici 
... 

Jeri.líci víry 

u dveří naelouchali už jenom jitru 

krokům jak v k:rvi zmetal �e.s 

MalE.chi t 1�4S 



Melodie 
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Nahořklou kávu neurčité noci 

zh1uboka pil ve vyklenuté1n mrazu 

ve ��klenuté cele Sebesálr. 

nočky rnihu drobnými ťstky 

nf·isály se na tvář 

M!'íž lakovtl nebeský barvíř v době Leopolcie císaře 

blahé pa.�Ěti 

Najednou nč:žná hrdélka se rozevf>ela 

jako rány už beze etrachu kdy buče�nebude� 

Melodii pustošení na�louchám 

v dece za chumlanv e.. rer: sic . 

., 

ten žlutý zub noci 

prut mříže skousla 

v podivném milování 

Bez _př·e..,,tání .naElouchení 

Sebesárn tlení 

Sirný lo'lih 

tkání rozl�láce.jících se sebe samy 

enční tlení 

se stĚny zvolna stéká 

na prkna je z hobloval mráz 

Mříž se sune a vrccíslověcčíelovf.c 

vplé-M se do ní ZAD!T ňc ZAL1T �1SLA 

Zakovaný v kal.né strouze času vir11 MÁME PRAVDU 

byl otcem vlci �.ráz 

Nahořklou kávu noci 

zhluboka dávil 

kaval�em víry polknutý I ZJEVENA lillDE VŠ:E.\V: TVCJE PRAVDA 



Ka�dá vl c svou vlastní mří! 

nýtkem luny si EVářela 

46 

krutě ranfr.tá tak mimod?ik a jako mirr:osen 

�elodii hladu naElouchf:i..m 

křestníček věcí čas 

A vidíš do pater trestnice v:ro�tlý 

jak vře ústky pórů saje z.matky kravičky tlení 

smrt boleGt zmrzačení 

MELODII BEZ RAD FOD N.ADIJE SLYŠ!š 

Jf.alachit, 1551 
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Popis jednoho večera 

Křivou šavlí naostřenou v zbrojnici NLE'YLJSEI( 

do mod.řínového dřeve zas 

okrouhlého večera lal l�eli tuji 

Hnčdí se za.jizvila tržná rána 

modf·í rozeklaného nebe 

še.:ř·íkovým pří tmím ee :ř·inul 

mlýnský náhon 

Na jakou Etra.cerrou .formu tu odlévá 

tavič :pod �utrem Zá.hoí'Í 

vyh.ře2lou litinu -

Zálistek světa kamsi hnal 

krvavým šlahoU?lern po přímce lačnoeti 

o kosti 

opíraje 

se cestou 

Ale ten úsměv jímž uhnívá 

prostřený proEtor chvEiní hvězd - zvláĚ. tní úemĚv fil -

V vrážka se nad ním 
. 

hnisem usmívá 

Své kráse se diví 

ohnilá čelní kost 

A to je vše ? 

t'.lalachi t, 1953 



48 

I 

I 

l�esvor.ník aneb -

Okrouhlou rar.pou přecházel šeé..ivý 
i 

Do noci vr.�i okny -

Šel zádumčivec a občas kalÍĚkv ledu 
., 

kroky 

?;Jé_ EVon:ících loupef.ila rez 

vl:h„i<oc-tí tivé a zábradlí této treEtn.ice 

�če:rl'lala výhr:í - trestnice čaEu na neue-mířenou -

Do noci VŠE:lti ol-::ny 

fi,a:rnP zastíraná. mal tou 

On po koutech smýčí přechází 

r ec1iv
4

' s ka.pEarrii bez ke,peE 

StrOJ) oča2',EHí f- a NEGE1LITELI;1 
. .. 

drt�1utou ctodbou 

klesá a Etoupá ze stln jistot neodprýsk&vá o�ítka 

a štukatér pravd v chmurném zamyšlení 

očekává právě toto jediné svědectví 

Spéler11f kůte - e;lunce zubaté - mtlba se loupe 

a barvy n.:-vžóy vybledlé nikdy nejeou jasnější 

R"L-ce prorle:ta.jící trestnicí fasu těmito zdmi 

tré:.Ver za1:_;i myólení jsou kříd.ly kolem nichž 

prc�tor Etříbrných se- zrr.ítá 
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Stěhování 

/$án: s melodií svícnu 
/kte:rý ,zií rozlehlým pokojem 

/
i
'kde na

1 
chviličku se scházejí mrtví a živí 

1 j v soustředĚ:ných ke:pičkách 

f'před e:těhovár..ím 
/. . 

. : Sám s melodií vázy 
z níž vzlétá ŽH1a na ještZřích kfídle-ch 
oétná do krvE· své e cizí 
A ještě ntkclik drobnoetí 
nčjaké .dřjiriy s vrstevnatým prachec:1r, 

cínový korbel z něhož potají 

si né..hne stín eotva usneš 

KrE,slo kde:;, navečer 

eedá.vá ze1eřelá rna tka 
a kde �rána najdeš tři 

t:!rtví pláC:;í 

E-lyšíš :je i dfti je elyší před rozednťnír.i 

Sám se :smějícím se endílker.:i 
kterému se tak zalíbila broskev 

na cínové míse minulosti 

fe slétl ae stěny pod níž 
jak na mateřské dlani 

odprýskla čára osudu 

a nemohl psk nazp�t Leč přes tvé �chýlení 
dotek pohyb s něhou na ústech 

Ale pře�e sá.I.l upíjí� 

svůj hofký lék - nelék 
v počaeí pra�ném nečasném 
Trochu s ú6Inivem �te� r:vé listy - neliety. 

a divíš l ee všemu 

proč -

2,. e. 1964 



I"ředznamenárd v této chvíli 

Dívám se na pl�,nový sporák 

Starobylý kříž po babičce 

r.:odrý hrnec po m��tce 

NecopEaná úloha po chlapci 

Rozházené papíry po mně 

Na v�iáku zér,t€ra 

N�kdo odešel a vrací se 

Venku se hýbe.jí větve 

Uklízeč kuchyně 

Strach 

Nečopitá láhev sirup 

Chemopl2�t E:ttio 

Zahrádkařova chemie 

Kos 

Stíny se dlouží 

Osaroťlé ruce za.padají 

Aby nevzešly· 

Velice suché zrno 

ku chyně. 

červenec 1974 
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Nesnadnost 

Za.etní už není šupinaté 

1 kdy� e:opečnatý papouiek okloval 

bílé úzké pruhy těstovin 

TÍI!l více otevírám 

abych konečnl vešel 

Odpověč: To ov�em n&1i TO 

jeno1;1že co když prá.vr, tam chci jít 

a neodpovídám 

Paěijová ceE.to s rozblácen�11r1i hvězdami 

zvednout tr> za čruhý cíp 

a tebou odemY�out tato železná vrata 

na která ukazuji prstem 

vproe;t:ř-e1 úl 

/ Nebe po ústa naplněné vánicí a r1edočkavýr1i dvory / 

Vítr neodemyká -

Zapadly 

Chv�je se v nich a vrže v koler.1.ách jako 

na pešijo,7 týde.� 

ťšechno je odpustitelné nedohledná zamžení pístna 

ul 1 v hospiidkách zamykají 

Vzít své slepé prsty a 

vím 

chápat uchopit 



Jedině tebou odemknu 

tle chvíli před tím budu tlouci do tich vrat 

ne která ukazuji prstem 

/ V zrcadle vicím 

Odjakživa / 

že ona si u."-azuje na mne 

I pašijový týden končí 

a víme pře.sni kde 

16,35 SEO 

1975 
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!f.e ni s 

/ Dodatek k Eaeic Czech pro pokročilé po roce �900 / 

Kurt čára čáry lajny 

hráč se sebou anebo arci 

pakliže byt při �emžto 

Iiráč hráči tenis se sebou 

s d€jiny pam�t od pruněti k pamťti / vzor společenství I 

Za vě:cciu10 všechny všichni 

ke společenství hnát mozek dech podpis 

Tvrdý ruka hnáty od.Í ,ra t 

bílý bílá bílé 

La chernise 

rubáš kotile 

Ta druhá Etran2. srert tebepůl 

tak ty na ten ta to kurt se sebe 

se sebou e...'1ebo erciže ty sebeEmrt 

P-.?ichodi t chvíle mlčení I to I neevěta 

ne - sve::ta 

anpayer neviččt 6
topball 

diVá.l{ diváci se sebou 

mávat mávají RAJT 

Empayer vidĚ-t aut j�o kdýž jaký 

ne do sebe na svá lajna 

Hrát dlouho déle nejdéle 

hrát přes skrze ta únory a lla.rbours 

a ta slávy slavně - sporná míček -

Lob topspin pro nedomrlý nedomrlá 

nedomrlá ta ta 



5.4. 

Sporná m!ček únor line guard 

Ó ·1'nory úmory Ivo 

Výsv�tlená míče..� únor 

Fórehand 11ft vrcbn.í �a1eš 

vy�oko nad sít posrpnová line guard 
k-

Sztirt bachand retourne Diváci nechápat že se dÍVE.t 

dívat odívat na s.wj vlastní match meč 

Jenom tři sety vítčzný Wimbledon závorka 1 Davie Cup 

Třicet ěedesát devadesát? V první set moc chodit smrt na sít 

Ó snílko smrti 

Ona or..o nehrát z base liny což kdokoliv kdyl-rnliv očekávat 

Nevido ý trpělivá single t.?.J.:též oni Zdeněk-Iva 

hrát jakási sinsle totéž Jan o Jene se smrt 

Milan Milana Milanu s tr:ilanem o Mile.nov! 

First service second service net 

:New bals jaký jaká fiftýn se f,mrt ta smrt 

Line gua.rd mít vlčí vlk mha Každý řvát na sebe 

GAi'.E 

Ale avšak být ta :foot faul t prvotní hřích o němž nevěc.čt nikdo nic, 

OTEC ADAM MJ.T.KA RÁJ EnID� kde jsou byli 

A smrt dát zcela jasný aut 

A hned smrt - eden HAD / rovná se/ aut 

Set pro hráč av�ak on mít to telecí oko Karle 

oko Telata o �lata o hráč živý o smrt živá 

Vfechna vlajka mávat SLÍVA NA VtCmt - e.ASY ukřičet se sn:rt 

v�dět svá mít dobrá lob a drives samá right 

Hráa vězení vlzeň v�zeňstv! zavěfeňskovatě:lost ačkoliv 

právě proa change court divit se THIRTY .ALL 
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1-likdo nikdy nevyhrát nic nikde r.t.ijak bytí hledání eoubmatání 

soustání soumodří souv?tí soupovea sousvěti Počítáním 

:Počítáním po�ítat nedopočítat se svědomí lajny lajny lajny 

to nebýt počet a gen gen GEN 

Setball jasný pro pro ter1 t� to smrt kd�·ž NERUCIT 'Z.A l�IKOHO 

šedesát jamý let jedna ku nula.. 

že hrát / být hrán/ kažeý ta čivá.k otazník a fe každá divák být 

placený za fiftýny to se zatím pro tentokrát / vzor Protektorát/ 

nevědřt Od věčnĚ- věků v�ky vlk tak tedy pravít jásat Hallo 

girlls and boye a k tomu ta Black Sabath anéi Naze.reths a v hledišti 

úplně zblblý KIZZ KiEs me for ever fiftýn 

Uacpat ta břicho televizor Grundig Etá.le nevc,dčt : 

Smrt hráč 

Tajm brejk 

Fault fault 

hráč aut / v podpF..lubí vstřícných zpěvtl / 

nekonečnost sort hráč hráč emrt o nekonečnosti 

A na.jednou v rozpacích a házet ral{etu odcházet r;mrt nikdo 

v rozpacích odcházet hráč diváci se sebou nevědět kdo vlastně vyhrát 

ve vzduchu stále viset I·•:ATCliDALL 

ó l1oravené Ó Oeši 

pozn.: návrh k použití jest tento: vezmi video

rekordér/ ovšem u nás není k mání/ a pfehrá

vej vtechny gemy. Fák uvidíĚ. 

"6 smrti kde jest twj tvar? " 
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PRAČKA 

f 'l 

, ró\'ťrta.la se WdúU pů4lt.,.ab3 '1.oplalla t.b:1tt·1' aia� v pralce. 
rra4k4 - l>;yla TilkÁ, T&ilo •• do lťÍ 1 , •• ,. kilo pndl�-, \ .. t-o Jí. Ty

hO-W:O Teclo, pl'Otch' .mohla p?"át Jea. J�0\1 do aJeťo•. l.iy•1, dok:Ud 
d.lt.1 1113 J�-�tl toaa, prala aamoc.f�Jol la,a.t1.ji, ale Yid_rok.,y s 11,

cbutí. i:�DÁT1-dlln �c�í pnice, })1"0 J�j1ch b�mud·iJt1ou;:n�u.1�1n -
aost. J;rach, kt.erl litf·el.A se l»,·hen nQ:ol.UA hcodin aon \UÍ9,d11, 

. . \ 
jídle, ktc,rl přineslA · a uYafUa, se n�aátttb.l' a.a.Nl.9,-_ v,�arul 
prrullo a.on lilil1pi.nLto ttéJnl jako a1t4 :ú4o\1,a ..-101, .. kte-n ti--. . . . ' .. \ 
lo lila . .  »a. pat.ti.čni .mť:sto, '.;&" po_ ch-v11l na,,cti.-, bm.t •� 1'eiJ)a. tf1• 
ly. ·viichD1 btli nepoH.,hi!i dcer-y i can"'l• · · ť{ \ 

,, ' 

_ l'.tCerJ" �I ovi�m ·odO'i!.1y fJ. .rUt_p, k4.e Yl.11.otul l,7.l on1' -�d; � Y-1t-
4ila napeale4y? J�ho ponoiky, se v�,.i, jct·ti Tilel7. y k•f ttá.dl1-h 
!r�a lednu po dnbí! '& M�ela je �o ;ro&&du4ho l,aba.U.ied:M .e _ lli4h 
b1Í• btaYl, -trochu aaliati l�:rve.nt. �OYO\l J)OJM>ih ,J{�c• _f'Ui.P 

T • • j''. • 
.tt.tkd,t nenoati-. ·rwa Ji ne/Cl. pr•t1t _,111 'to d.obd..,. b.u,tA tkaai�, 
11eJapíě » praY4 v141, bC.'hvi, j�k _ee tli. Ysala. t•úh �i do&t'1.1. od 
11J.xterf a tich #Yých holek, o4 dlvk;,, k�en� Ji Ja�o ·.1;�d,t- �fol. 
ijCatal od ní poao&, e�u Wu n u to ji dal, c-o J-} , ,.rtu tni u-

.. . . 1. '· 
11-al'? �4 lperq, pen!u ace\o aapoa dzl\h,. -'•'1• �••�l• ,e o 
to, at.Jt4,y •• uaa1JJ;Jí:eAla o •let ani o 1ettta,.· fe:YM.fl.i\�- kolik al
Yy41J.4, \1• dul kolik doe"'18- údem.o o4 a-r/Óll. pao�eatt..' Jt•ohtl-
111 to -vl4ft .a jeh.o aa to 4ok-cnco .nikdy dotikal�, pf1:pa,da.lo n, .k 
'1.fia t aeoo-e!u.J•- Jaho 4o.-e,ooat :1. dA)l,taoať. 

kvf•la :Pr-.lku, aa-•tArtla :no&r&a a at1akla• 'Unl:ttka. Voda iu-. 
cůTI PfOtldil.A -�O altl'a. lN\ml '"· OnQ ok4Akea. -,oen..,�, JAk. a S►· 

� epla:n&J• bt].ou )uaoutu praci!llo �,tku. faA .lehO� • Aépf•tř
li tJ jo-,lt ,-ot,- 31 pfiúš•l il•n • �it by,•• MJll•. �ti. t 4o Po-· 
k.o S• • tflohll s1 ul.!t volalhO la.-11. Yf41la. ·-.Jak; ie Ó• k � ••-

. ' . 
\: . . . 

o4.lto4lt. �-, ,o- Oe.lo• 40'1>11. $T4· 4.oopnoa\1 -,�u-.ao..i. touhu nalo-
li t Jo- •via • Ylaataíá �--•, _l!d..ato toho »iana JÓY'iJUlqsŮ.�. 

lejt llYOt �•-�id.al. • fA4T pottuo�tt_. I. li�•·· k �Od141•, 
k i,f,t-l�ť ftllOmJcl k_ J.11·tpoY1 S.- k jtllo .1Mtelt■•· 1· ,ort.ao-,,, 
•tt • 1'1\an a k• kolech• d-atan, .k �ua#Íi; 1 k-po411aat•• 

:. ... � . - . ,' 
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··_, .. ·.�1Jt4.ř ·�.u:� �-�� � �:i:��; .. �'. ��•>f•��i···•�f1a ·'.f · 
· · ioqelal a -._4- --.�• 'JN114il&·: «o .. -,..&41••· ».-�,ť·•�4uldj 
. : .. :.Yál.yk&l.• .• aa.f1bi11. ""°- •i to.b.6,···1. Íeltň�-' ... •t•·,a, ·»•e- .. -· .
. ·. )ldť její n�,,. t� 0-. •• ·•Ů. hl�•ri:··.:w. ltlt ld.koáU -

· · .. 9�-t:ti. :rot•• Ja.k. lsa .· ;11;a.i • . J1: Afttti1ó� P-O�•tí: litll1lo·. "N•- . 
. 

·. 'ZT ·••. •4:alri. p'N·t•lťtYi ···� .• .,i�•�· & �� -·� takl :alb'loTil· .. - .... 
don

. 
dat.· Poel.•4lLi 4óbóll •· Ylaataf Yi••o i•�·· l•T.UC-.· 1Lo. 111 -.4 

oelf. t/ůý, ·••po.a tu 'jí -to. lJ -fip4aJo. �t.Jai.-.4t,·1'�ČOY·�iÍla.·a\áVit ._. 
, po&ttu.� b ••-" priw \á\d,oet I•• _,st.it·.-,s-o .. TlBAJtať·,etl�a1. 

· ·��.lA ri oqe�1••t, Nyl. to11.� yfo1 l>7l.o tfeba u•pofft� tolik 
-•. �kolii" Y,tkóilat? tiellh ai •-e4acrtlt ke. ldann.-'".á. ltt4\ ··aa•li•· •1 tft� . 

. ť · Ml4�t·· to poat,1·� .. kql toltt 114.l ·---1� v .• at.jueti \tolÍli pno•� 
: ..• •&í1&tOhh, •• n-tout, · .... ·"' )trio• :u•\Ó: ,,� t ·á•. ·'.·--,� ·: -v1..:. 
· ,·

. 
:. 1�,��: �lafito · ·,�tlÁ.ti;. k� \ak-:·•l!i'!>_. · UYl�ll _\.71o:au: •tdda10, 

, ... _: .. t p,r�loe �JLl.o t. k_o•nl ta- :"Ut4�ál•, � . •• lra�•n.. · J.ic. tty" a-
.. 'trhl. � nó \o't' ••. ��alliáltl. ,&Unla 

. 
UaltUo C • • pralk1l .,., J.ta •. ft'rl

.• ·
.11 '••nitat n�41Ía ·-··.Uff-.,ttt·· •b:oS�. tH>••: ú: :3ei· non poJtŮi ... 
-1-. -.1r1a1··4• ,ot.ffŮ.)1o·t.• •"-•l�-.J-.l

. 
,� -�• ... anlU t••�c,11:,�.� 

· · •u.·"'1• •• :#·!• · .ie ě�t.t .,_oll. �.je .. ,: t4_.,;;. __ i,Uů�f"�il4Wl1. iabli 
=• -4Rft1• uu,. t�dko � ... ů pdlo, �W) sil�. !&Mt�., •• y at 
a -.bla •• aap41t .. dat:1at. !0111• ••· jt ••••lo ptffio41t:·n-6ft.&, 
«••au• .t4• Ji . .., eo\etll. jf1Jd• -op�a-rlt ,r&&ku? ��J"�T •• aapol· •- · 
't4rul 1·U1i,, k4J,\,y atatda •llak&, »a4JJ•� • ·•• o"'J•ťtt. JTalla. "b.7 
·tú, h'YOlat �•t•riH u ff#oJ& .,..,i�•t•ll:-••lt·· ,1 .• U. b;r .,. ,i:� . 
•ti ÚIU. · afJ.-.a 'f'/alWN• a\7 •--•lt.: ·»ttJ,-i·. · 

f_.oJla k ,al•�o.a• f. OlaY'fU' ll•to"-1.& T t•l•:fall1• &tNdfl. I•-· 
•fl• DO»� »Nttl, alla Jta •uv ._,011. -Yfttba a aioll a,' 
'YŮk uli.tl Jut-.;raáa Y ••.---•la. at Y• etnJiOll.. lb-11 to llbfi, 
ytalnumío1 a g-eolo,gcn·•.,. l'd a.1 1rliah u�N•to aqoYO.aho . � 
--- Dlllů. 2-paala d '1• .ahJ•• .... , ,o...i..noJ• ,1 .... l ·4• ,· 
-'fl:J'kr J•l�i Jlúutoala-J fJJ'•"'f'&t·• f)pa-.4• l♦l&O? �bt.l•k, aat 
·.a•\o --4 _paltskt . . 
. V;rtol1a. lt'-1.o• •tl• .W..,• ..-,1 ot.t -u-.� k�I Ji _'f'jale,ohl, 
.•&•.aka l• )feot. Mlaota.1• . · 

. - . . . 

. · •1oth\aJ11. .� O.P&Y.11 ••tai� .Jn•1•: -,u o lb 1• 
•DO 'JO&dfll&- ly to u,olblo?• . . 

·. •i, �tuaJ ituia.-•• , .,,,w.. •-•• ,�ua:yu · • ·u·. ••.O.•t..
•• fflt. alo 41•�•• .,_ .- · 

· ·· 
. · 

••• 11Yl4111e,11f.U tea �j ··•1-k47I 'k -.Í. ;Jtl11, .\"4• to••·• 
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..... ,. , •• us. •n,1-lYla tllaki souW.tta •••• : 
_ •�JkQJv· Ta� J•te ho4DJJ._• ll:,l� ,,.;·•u.�& Jéitl afoo ·aa.ofho, 
·a.1• -••.-u� 

R•lila se v:,bt.rt t •1. tTd:.f toho tlo•fk@• tie�, J.e bo aD.1. aikd.;r 
aevlé!lla, le ji Jtn na�e dal 3•ho f #•in:0 e telerouí líelo. i�l• 
b.rl to. •hJa.l hodllf lloY·�. 1-léhleh l14t b . .s-Y.ftl +cibfyalo-. td,1á1 
Yl.f.'ila, le nt1:p -Je ltebl lloYl:k, · a.le pak pouala, le Je Jan ao
\.tc, polttJcá·f a. nei*&t-».t lháf. likdJ' ae neaopá.tral& 

1
s kclika lé

na,111 J.t. kd;r pod-.edl. � .hl'oma..Ul •ěc1,. spoustu nep.ct�ebn,loh .k.ni.11rlh 
ata.i-4 obru.7,ae,t,.11e. mt11oe a. ješt� attťrilí d.Óe'3' a kel1mk-.t a latu
ak1'at lll11a.1, b to vě•cluio. e1 n�štl la:s, .J'ea:o• u 111 a. na flňt1 
•• .bo llnd;r 1leY.1'b1lo „ l' �f!.11\i ...,,1 YlaAlt&I Jtbo liT-Ot? iad., J1 114-
pualo, I� ,. lepiti "f'Cl.bftO ae!ít nel Ut tÍ.ik, J1lJto 111 011. . � . 

DOery et nrh17 po nJhl. •?f>lik u,atl-ťf'&lA Y..,OllOY$t J• .,, lúce a 
k 14tce, uul1t Je, áb1 �1 vlí•aly lidí kolea &ebe, l1dť a•� Ti• 
cf, t.b:, �J. v'-lUy t-oho, o-o je li-ti, � ae· toho• ·co_�� ur�n-o ke 
.&kí{a�, oo 3• leda a.anlí a -.du1. lé�sp.U& • Ak. 
. Jtk 41•,al\o lltGú trvat, n•i ten ilov&- a�• dorA.&1? A- ,Pfi.je::do 
WHO?· F·!-�ila po.k� Je.a. ia \\Óad.eth .-e- V1 \rial al o_pt·t o.odll praoh. 
&tto.llioa, · :::•YP�nt.1u, 'faler1.áJIWJ, m�thN• - &pét-ohtlknť.at, ko
lik penla a.a to -""3bůel á .a leaa ·to bflót 'k'ou tía prolal.&al slt..� 

' lni? lt-dall• .. POTeleY&lT y flal'l&toT/o.h ltlcicl\ - kol.ik ltodin IUJ,d 
aial .atd.rtl, Jak a·• • Jlim:t. io•eil l�.•tat. JUJ.ť •e. naptur.14', pola.
akal • tli? t:d:, 21 allal oalovU? li5'•'1 u-..031.ffblt motNtko 
amel)o, . .117„t. - _ 

· 

. Utf•l• ti ala,. I oba Tic.HU.a 4o ul.1oet do h:rl, UJHD' ulice:, 
.,.· aťl 1utroa\1 � Jedial •tft•t kde la-011f nA'olUca ni1.s.n&� na_ 
lalkÓne-oh protlj-šiho c.\om.u sé. 11tdal aahl,anout .an.1 ai'ualr Eele'.nf. 

. 
\ 

. 

Jea atta, (lel"ba, $8.&e a :re••· tz,a�ky •. 1 ona 111la tak l."� 'fflD(ťl.l 
,.Pffro«.. átlla \1 1'#Ye.la b74let DIJc-4• T 4oua bl:úko l•••·t blí� 
�o �Ů7 aaebo ••pol • Joto-.. ÓO•ala \y· arl.htat b'4.l{q •l·ept
••, •ID4 1 .... o.. A llll,a, b,1 . _, ;p:lať o-.ocntch •tTomA • 

'° �,l• j·e41d I co •.1 4opfdla., dokutl ,,1.1 .. 4oe17 aal'-, A• a a:1-
„ fl1 �••4U•··••·'tt ..-•. Ilf Yijel.7 ,M •f•te•--ril,tp all elullN, .iaello ai 

bh1 �U.• ·-wp1uvu. •1• -- 11• ·�••cl&al, 'hudl& ,,1 l•lťl l•T
nl, •.nr •• t.ci, ·,••ti.t, ba .t• .. ,•41•• ·.10 d4lnsot ••• ru-oPd 

. �po t-,.. ,,._1atáloh �1.lai�h. •Ir•• ha._ Jih. ·IÍ.0),.1.k let te
kf. 'af11" kJ&to• ohatt.- ko••ů a.$ ·na.,,. »hT� ai-.•l--:�lela, Da. 
•ůi•, ·khd \jl.a. tali . .a,.,._, · '- k:"71,.Jl••Jk· Y7ll1141 • oQa, &4'1,o 
e• •• i. I• -. .. , • .,. -.,ffao n.4 YC>Qj 1'laittS.Doo. ro\l"A •• -1:Ad.T. ba-



59. 

Tlla U•• h Wui. okaea nn•r • lekala, •• •• • 111•\illr ,o4 
lůld. oa-n t1.4'h4 .a pcanwt -pf1-lenl ,1 .... ,1. ·••� tat4· •• 
••• "o.ua "f1ha .OTala n,·tltJ' JL4el i .tuf oi»áA;. I• ltola ,"4 
40 Y04:, 51 01duriTal "Yl\lino• �UO'bT ••....-111•1• , .•• kr�-- •• 
:roebfhlT po hlMl1lJ� • pak •• opWt TYU&tU, a d•�•la IO at
e1• ».tiutn�"'ú 11,,k11� ploo!ta Wd.7• -,-� Jda�, to Jtn-
padkť .ae ,-1o1 4o lůubtnr 31 Jťaa1 pf:lta.hoftlo a oaa ••�- n
Ula o&too._pit, o4 eua Y áYD.tú ti&koatt, la b7 --• •hl.a 
dt �4abt pf!leittoat, alk1 • ui nlat &adel.7. 

tiš ai ani .r.e.,ia:12atoTala1 k4.., aqo-•1•4,- 'l'ktolUA 40 tlm·W 
1 

•ta••1 a& ak4le - 31•tl •• t4 do\7· l.t:pl,1u,1� -..pol_ ct•••t �kA. 
-Ju-.oa� tal.tt'on, �tla to :u·1r::a, J•Jí ••S•taril 4t•D• •ft-

niú ti T d�o.k.l »dOi, -..t.'rl ·. _ 
-

-,,u,,ok; ..i. n.li,lkou JJ"ú1,,• octpo�ltlla. *l t•I n 111 l•ltl-
ke Ti•n rosbUa pralb.• 

•B•choeA al pflale, priG.o k• •-I?" 
��rod• -t,, •l47l $• aouf •. l ;ra.ft• •• ant :u4' ·o_t·1YMt,ao-

k\ul 3• • U ffda.• 
. •atvMUa 3•••• ,la al pri«lo ·wui.tf. th,jde •• ti u. ·•1 •� 

kdo lto�\1'• 
•�o. tal4ou <ihT111 'b7 tli d •U ,bft.• 
•ífo Je doU•t• phd,eti'.-rala lob!'& 14J••• 
Ul.l•l•• tni· 31 4oua ·vola.la? •�w.U..la to-uU• 4oN•• Oa#Ya.., 

1a. ... � riao ..., ••. -..-lu • ..ta•» ,on.i·••• i>othM'ftla. . 
. ' 

. •1 oo Wta,t Ul a, • -'a G.Old&O •ůtC•l t•. 
·•�'T1.a. \'84.r •• i.k)' � •• 
•o.4Je1 ?• 

1"'11- -4' LA ,t ... e.,ep.1.-c,• 
•.1 aeffkal, kt,y M Yrtlti'P 

•tfe d 14 tl•líM JUtf1ki!.• 
trh'oau,llldd •. Ita Y a.-OU.aJ id. ,--dt.1-t.. •• • , _ 
•eo U •P...u..t.l T a•oatel ,-. 
•i·ebl.1 1a.l M -•"-tk••-tf4M,a1• "Pd •• aao-&TAl.• 
•t oo * 412.•t? Yolůl Id taktt ttl fh4. al'.tollb �. ltitlJ. 

aud a .. -, •. Jekla S•••• la J�atll. -�• lletllllť#t� ·• ·• aeT:.(a. 
ne alJ.T at at4U.a11 atuo•t• h 1&1 :U. aJ3,-' polllllt�� 

•3e •� '° 1.-ito,11á111. li ua, I• -'I �t. Al• � Jftj•-
••• ..a llo 1f•�•• J.A paJť pfiJ•&� al al -.-1,.• · · · ·· 



I ••"7 -... n .... ,. .... •• r,okl• roalolllih. 
�•1'/ůoa un4lla �•••�• lma.dtaou t�. 104111�• koal.1: 

llle.T& oe k/ftla .na 41euh,la bn� :t·t•·rt )31 uproatfe4 �akob7 ��•
kit aaniloll �1no11 .•. hl-41 IIOari o·lka. Ji hla4n.. Tatfťo QOd. 
\uanlc� fa,. 

•"QJ ja ... tu., . 4'-l" B4.a •ll T7sokJ a Jo11.1kud ,Zpffoen/. f je4-
114 .1'1Ute 4»1el m.41 \o- kabelu, T 4nh6 •� Jakl•1 bllavf .had.f1lt. 
•rre-d .to áAoto• �•?• st�IU �f ttl Tic. 

!71• to ,o-ao�. vzala, ji IH&1 p.rats: tl11s� ;onofka • pi--aY4 

TlJlt. Jeao• )t\rft alla ji:llOU -· le41vl b!lt,�. 
•nt• .iate Ji. u1�11• 

__ •V1l•• jaoa oayl•• o 1atro ••jš,• Y,1$Tltlil. ·•d k ,C41. !aa 
n YG.el• Y•ál• 4'Yeff. • 

•»au,- �.• Tliala sl, !e l&j1rl polil•4 a& ale-o &A S•3-L•t á- � 
43„ Yzlekalo �1 to. co taa ·ten 11oTa ml• n&lť? 

•ůt. exbo'ffli Yto1ar.,, dúot• 'Wl•l na Yitri'c.'1. ·•1ft1>.1 at:a• 
rl, 001• 

. •Ťo .Aj al. st!h.1 T!••lm'O ulnf.• Pol•lt-•4 ae tou, oo .&'tl.a. 
., ffQlll 4o4-1&. ott$bizA .bh.91 lltah-1'4 J)fealt,1. A tr .tlbilky 
a •M1ttq ae •taqoh. l�u.• 

hl Jokfrů ko-&11 ·nawu. elll.-'11p7 na Id •U krá tkf a fíd'k4. · 
FUlp ·•n Ylcasr tma.Tf a. JtJtl hutt. VoAllt aJl.l81ei k.01th &. 

'ku'°l•• 'Y9áll7 Jakó l,itál á- JJ.. ta �l T��YAl•.- kt\',koUv .-
,jf a.tekla. ✓ 

, · � l)J'oll. ol>til:l,•--:hkl oJ&lapík "7-Mxla, •lkroenpÍ »•·••m• 

I� ·yJoi po 11-tot, \OJ• � ko.ferd Jro _plO. U• oi,M e1 
� ..... . 

' 

-fJ.flnils. ho do b-»•1JlJ' a i1.á n •vafi t lulYU. Ponolkll • tál• Ar-
klA. T :ru�•• .lak· •• ••al• tall Aahofe'l Jl\k ae t\i obl Ya-elJ' a JtNi 
t&hd. • atch. ana Jlnoll 1-tw? !! D.Oh.r l• Tl.aatnl .ao1.11r, l••elnl 
ji i\ittYI o-Ao4Ua a Uoů.o a-t aa4 dh·••• opi.ohoYal.a :noe. . . � / � 

X47l •ť Co•e•X. Uff, pak& lll bzla. o4_auav.ta o4• dl a slla••-
aa A01 ltfllT.. ru.«11k kl&ael aa 41alt4oh a ayjtil •t -.teruu· 
4o ái tra �J•. · · . ' 

4tJtJ4• to,•- llep-1a -•• • (lbaU. · 
. (1t.ll1. k a1 �núbe11 t1Mf, - jak \11 ,.-atl jls;wa Aa bh M 

. . 

•Ul& ,,� __ a.liti, UY.1. •no�.-ter ,-1 k ·Je:rtu •. Al• k4e fli� AO-
••i.1• 

•J�i \t•• u ··••Jaialt• 

•A.1• 4bo·1 X4e to 11,et.l• 
t#JI, potfet1'Jll - 1•tfe)1l�• ·•-I' S•l\l dotah tftl••" 

, , I 



hl )Q%111 .....,-. flt_,IU _., nal •1 a i•·$fol nqu_hl'Ultk 
• •aal MYi• __ ..._. � llaa1tl.•:riUM. -�- _.. rU._ U.-
Ya N 'bft Jako -.0.�•• -

'ffWlt.l,t • pa·n.ur 4'-rf ••lu& llulto� • p6loi116 J• .._ «-Jh. 
JJ"elky. •h'o•'-• 'd.ať• hkl-•• 

•l(Uol. -,..1a. • .._ �l.(•at. ••-'--••" aoYG ei tiffll liY.7• 
•ttoTb: .•• afll U'f1t .. - "- :a bil T'11 --�.-

•ttwa • tara.• 
- "!'O bt e4 ..,,. lltl• 1ukaTI, "-•• hUftl. •• na ai, ·Jako .,. jl 

pol-o IU utd nt. YalMíle a •ti.ů.1 je• $kOl'O� Y7kf1kl&.• 
- !filj.1 ·- �1 Ill•� .• , •• tf. ••«••uTb.f 4yo11jat:ro'ri ....... h 
c�-. •101ků •• � ,- ••tJ, • Jla:'tTlde. 

. •1•• ..,�aw. 1.u., ,.., .,._ •to• .w•.• - - - - , 
T7ato.1l)áli PI •··•1ika.· ff.boi•ů• pmlS. llal.Ot • fltoQt.11 U po·

kt.1•,-�al Jt. ,.s.pdal ··•- ulSeb».f i-"1t-nl. l41Mť 11.tlni ..... btli
lil.a, tapeta �•&tht 04 JQO_I· '1-tlA •-•· 4• nab a,nQ].· t,�eaoy/ w,· 

w�tl .-1••••• · _ _ · 
l' Wíť.abóťtl. 1'717 se- 4'.'rl kft.ela, atolů, -t•l•Yiao� a ro•'YO"dd,, 

(elQ • Tl.»:!n&Ji. 
. 

. "· 
-

. '� ·,.. . ... _ ·c • • • 

·'Jfe,o--.di·t• .. ,. :tthU · jak4a1 ytp!ule• po4·,•bof•• --��� .. � � • -: 
Mla � a O-dbbt _M. �•11-1 •• , M •n-al7-�4ll tó.-.,, -�a .. 
•c• ton tlltA\at• - ·· 

/ 
r - •:út• -� \a.q ,..,. -� i,-lkaf..Jt . .. \-�\ 

•Da-••• let i,dn.• a.kle.U- •·• k 111, al ·•ctttia �•lto 4toh.•s��t 
"bot1, .Milí• -.. Yh.._,,·-� .. na&al• �14- -•� - a.-. Hot, ie \. 
.... ),l• --�-··· •lfttua, .._, ..;.. • .u..--� -\d0"1}tó �. 
•110 • J•• ·• •••·• í•t Y1•· ••• -,... uJ•tuaťa. 2d to . $••• tel 
• Th-... ·••- �I"'- _.q, •iíQ ••· ta4,y, _# Y1'i ,,-..1111 ti ---l
� a:..w.a aa I•--• lab f1J�Y4o"TI'• _.,,_ :Sltlňl ,,di•ál ,A.v •-
•'fiU. y ,__,l,&•dÁ1a • dftyea antl•• .Bill •Uq •• adilr b'
·h.•/al. :bf,-�lt•l• ·Je:b.d ÍIDlotaY1'•stftal, • -.i. "�,-� ot,-· : 

*'Jlkú,• a etllarl&.Ublld.l. tu1 dlaa kQd �1.. ·Uakla :UO.bl- · 
.1ť ao ltf•m._ _ . 

, · · 

'•1«01'ú 'TÚ t•---·�-- OC1'1t:U, • ·- lll31• ·•• bůs••t· .. 'bph 
b. ..... 1.• 
. 411t·i-t-i- to n•U•• � fOWUo •• 3t ytállmo•l • Vila, k«,I 111 
•11 Ye «..Hob, ·•-u_,. ...... o., to .... u •• • 

-� "' I.ok#,. �"1 ...... 
ll•Alia-. a\la•; »� atl ••tht�Utl. •t�7_kffayf kQlq-.-Jak 

aa.t•i.. 011. B\&111a i1. ela.4oe. a llwstl 01a1-,UY'81a. na., •táal• JI. 
-, 
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a u.: .• V1tfila • bl1.fi-lkt · ta-p •tú��lt e:. oU•l-• 1 ot. i 1.o„ po�" •1. 4lo -
• oiJ..�l� YalA. Ut.k-ou 41',;a;,. · ' 

·m4, ·y �- ltollo.J:117 dyefe. 
,tn.1 �1 "'1:1. lloTb lnl haitf? i .p:rol eaa l];,a'f 
Pni j• ·tak op•itlú.? !fff ji Je.,jf al Jh•W .U.o"-t? 
Pi"Ol l:i 4Pr,- JttfllATltl_',UJL l�tlJ1. •• I ,Jeaou •• af•l·et 
tni , .... 1. llb! tak úlo 14aq a ·tak DGh olldll, d.JtJ. • 

d'.skohoatl1' 
ieů 't.t\41 Y oiaS• 4.o•ft ••1 po•lo,u,b.f. t o �fJaJtl• oi•i• ueltlat1 „ 

•llcollT - ••Iho ,&i· aad hlavu. n-oi tli h.š1. •• , .. t. •.tato abt ••. , .. 
la dot1a a lt:kůa, al Yatou,:t .Fil1;p a •h#lt•· ji? 

lni �1. ul y-111, ·tak �oůo aeol>J&l? 
1'10·1 Y- je;Ut JtYO,I 111.kd;r a•40»-a4lo ntc 1041.e l•Jáo ")Hů? ho 

JJ.' tcť·anaW• tt-•ltal a •• 04t k431 tak �•ilnau. a.1>7. :Ill• 4o'\h 
• ul1telal, a�7 a,l.nlla TlecllJlr .eftJ• pofllPlo·eU 1 A ·,ttJel •• i.a 
o,ra.ritlYf • tu K11telQ •· ko.u!n,I u•st? i,oh01ilt:.1a ff o.,lá • lt.411, 
po tnf.f1oli JI at4bll' tll.c; • . 

- . 

t.)l.qtk •• lmO'ftt .,.,.�1. •ne.1• bl.&8U. •IOobll ·•• ·1e1t.l llaho
., •• tqb.r•t. •• _Jhtlla ·Olrtlf.o•t• Ualot ako ·\17'ěll u ,. .. 40ff1U 
-'at.• 

V'•t-1•, otfela •i 4o kapen.íku. lll•Pt41.6 pret7' • ůal-edo-rtůa ho. 
Yeil .�t. Tabb1l ,o •ůcHJc.oh ,to pat�• a J)Otoa J•l\f- Tli•• .,PoMr.t• 

okl,-il •• a Id, •aahtlf• c)lJb( aua4l.1.• ot•"hl d.ak.f ten� � 
h·& el\a áptllfila ot-.oNa ••a. J•ho tb.•• • dn'lat AhY:W 'h'ÚI• 

Co to •--Jlalo'? lNI. JJ. -•• táU,? l4o- �• flas-Q.1· t-. lln�<t 
C4 � aci Allfllta,trol #1. ff4• • -,64a$· lA11181&t J11k ....

. 
#t ---�• 

· kfdontl tfu. ••· u. u:,l\Jct•, ukble lellM •• ••.-.U. .._ »o-
4oal1'o •-t --4 _pfeo• I•• ... .i.••11, at>r ltlela aa.4•· ea •1� 
-,ltll 1)flkl',r\l 11t1.1 a o\l.etoY-.a, --�•1• 

•• plolla.o• th4• 4nh1 opn.T4• ohJbllo l!Os:ra4l.�. U,.I ,-u.11.-

1& tol.t, á,aW.l• laobiÚ •oi.o,11,1. ltJJ• 4aleko Uabl1, ••111 ,, · 
•• ••Ml• y tAl• i'Yttllp•trttY4 ko.-to•t· oůtnp11a o4 �,-uti • 
pf1'1fk1• O�• at.lal. ' . 

•Pnaía, "-•• •••-1 •• tea ohl&p1ll • .41Y.t la , •• ,aevl.ůll fhd 
JOO� .i'nfll1. . , 

?.-.'-•• •ti• ••-•ekl• 0011nh3 aft Tnlla koff•lrd.. 4-rafat. 16-
Ca '.t,.rl.a "'"· ůll--4 � hot-oe d/oWa. v ··- " A'Yeb lehlT 
u.i••••• P7'16.,- o-. -.-i.a•• •ptQla -1•11& pln'-....-. . 

. -•102lt.•• afco -• y.úla, «- 1• · l JNTedl !1 .kol•• kto•47 P� 
tlfi. la l•'1ua • IIQll.ta#oll, t.rúl 'Yis•l oů :pro•�• •hq J•� •• 



6 

to,·• wtá.aal, •m•i•l- •'d.at1 al.i n•,..-riaJo ••�• Je.ho nce n.lft
lt Tah0.n a Adely Ylaabí le'bkut,Jello °'bT �l c.lltll7 aeJ_eolJt, o4-
trhuut Ji o4 tft»• a pololit l1 k 3•J1• �bM. · •Ale jsea ritJ.�t · 
al to •1•• le u tohl• ,. cloat lan. Jiwt Je kráttt, .au\ 4+ouhá, 
ane� co- si -,a11te'?'* 

11 Mt� Jra•til1• pfiklYl• kV@!!! •. l4o 3• "f'l.aetal len llo•lk? 
• i tel T4II aho pf.efTe4\l, 4'ÍIG t• v a•Jz.u-i1• :rollu �d1 f1A nt• 

cou6k4 ddce-:.i•el· l•kt•l _pfeait -.urt.# ps,U• • .- P.ftetouptl k U 
vJ-e1 • 'edluů11 Ji. 

-V7k:fikla tl•J.'f. 
-r-fed d v-ta•lo ob.ro·QJci b•lllu.kl uosno. Bohat, sdobeg/ ráa 

\ 
' 

a« \l71Jtn, 3ako- l,1 lt7l poů&e.ll 4111.aant,-. 
•Co tomu ff�te?• _ _ _ 
t1411a •vo• Yla•tD.1 htf.ft llutou, u.on le.ekrttwnou_a na3edaóu 

•••ttlrloa t-nlf. Stil aa af, nct�--• ů41, Jtllt. n:..i.t c�ilej M 
•tůOYsl Y a..pjat•• d!tl•�•• 

-Co kd.II to uat lů.k® li.Tf·, a1kte .itutthl, ,� taato•, Jn nt-· 
TI atia. 1'1lle. J1. to u,ailo 1 co kdil to je n:11Pt jehe tYU t e a . 

' 
.,,,. ., 

. 

na. •eb• '1'U.1a p.J:,TI bll• o4p\ll11Tell.,JOdon, .....:i, tla ee-\)a. elnate<5no-11 
p.<fdO \v sv6 tosl.1' . dua• t 

- , 
. 

. - . 

·�nad J_• to '\n.1t. jeho I •� � do atůo, tnet • �•ho_ J.fcbv, &a 
J•-llo JDAnaiwet, -. 4o■li11T01l etbed•ln, a riil n&ll&l k stnai vše
ehny, oo b.rl1 alaběi, viec.Jm.r, 'I' jeJ.l<lh• u4ofth doa1&a ho.tel AIJa-
kl l1dakl. 01 t. · 

- --

t Jůl bude jeJ1 treet? 
Pu•-•l•,o�•- aekakl, h.l k• al ailoattTjt 
�u aa ni wlllal ·uoJc ••ntt kat. Co. -ul hl{ -r ncet$fAkJ• a!--

. . . . � 

atroJ? �ta�, ao je.štl %'1).&ff&nat, al ee, ncpffu.e? 
Pf1 vfela 0!1. rot1lalla •• po-4 1d Yafe•Tal& a h•• propa4ala. 
•111 to ueapl.U,co?• Wal. ai l•Jf" aou•� 
•údlleffllt• •yct.oua. - ' 

•t"8k;f nko 1aWo,• t.U. •Jle ,nWa •� ·Jttla 111- ·•tara a �n 
d.plal al•P-'• t'ak. ,lt lf•• 17 Jf '710 _ .. ' áreatll.•?• ·· · · · · · · - ',. 

Vlúaa.la., lt �eho- hlÚ „ Ya4ůll�• POe>tttfela o!1. VI·.._ u' 

... t.11 • � llra\al •• ,, tel • e.lllde. •:rr-00 ,,. -· •ll t • 
. 
o Aút'l • 

•aa4_ �- 1o �OTalOt tul• \701:to• -�1- -,-,, �-·· 
noaa n llYa.flla. · Jtltl �•cla\l e.1111ft k4"N. i-o toa 1t4la Y pf•&al

ot a ot.-,Julať 4'hhi 1o•n•&1.•• .Jů.-)�•••J••: ·JY1,a4-l •1-
·rak n nt,hl, •&POl11 Wu._, 1ua1 U..lf-. • oa..-11al1�Í.t:. 

- .Jak .e.- ·•otor t4•ÍJ ••hlu!al n••lW • Óttli hba••• f7P'4:··•ue· ao
tor,upenil aaél:af .wt&na, o4Ua!il �raln lce acli' • \\1171 •1 ''nce • 
. - • � ·  

•' 
- I " t . �>� 

I 



· ylo Jtj:{in.ou judl·io .u·álov·$t:Ví � v tori! u•/H\)vstvi se 
úkdo ;:ilč{$bo :r eoJ.J.. C.:.ho l:y .j, ta�y mě.l hti t, kdyt oe tu 
.li:r. .. oJ�o due1.:.o ;-,e přih.o4i.iio • nic .zlého. .: !6.atné kr.w.l.ov-s tví • 
.Iai.d,y u;,_-;t� tu vyci:.áz�lo 1:,;lu.nce, :r;tert ttvi�i.lo [1' t.tálo. � 
"J"ečier tlo apot.:ojc:n.ě sput Jn.�o o�ttl.t.rú -é.ob.i·i lidé. Ne-bylo 
petr�o�, aby někdo, krom-6 Jiak.f.iv-jcn,\ hv\;�d n.a 1it.1bi, byl u� 

t� joijtě vz...i-uiru .• V :r;oci V't1ch:r....1 ti: e, �lw..lca a�li• n�oyl.:-:, 
.ť�•fJiYé.ho z:vuk"'c.4. Ve�.nici nech.udil p�J�OCl'l:Í• u ui·� ��!Jtt"- n.e
�tály str1��-e. Z.todějllke l>�vol�ni „.r� ��t:uáN kr�.�lvvatvi 
t�.lkd.o ll� Vj"kDn.iV-ciJ. �XOVZl.a t.tlk. j-u.�,: i>OVOLiA1 ;$..,J,.--z;�ěni.k-a. '.ra-
dy �a nc��y.lr.Al hrd &rú díl� ia�i tr·�'tl.a., ha. a.ni Jihlln� 
sr�ce. Kr�,sné Wly ! ;. 1rt1ybycn.o� v�echny ty 311,;t mi:Li vyp:r�,
v�t, ro.oimá• ž.-.4 vy" a� u��- �dá.lo, �� :nevypráv�e. co J:m.e krti.a
ni sr-.J.li, .:ijbri co Jút}O ti.l..1. 

�tau·tr�6 �álovstv! li;Ct1í Jeť.tě r-aj. :,a p·i'Í:\-lad ... ro u.Jiee. 

i'l'j,yzl1 V,;';•C �.;.si �ti;Íl"t:t .rta J...a.jice. Zi\..;).i,c udě-lcl. i-:.otrm-ele-e a 
:i:;7 · U:.J.Í.Cf; ai�imt,. i.u..�íc j� ucu�'Ý• i'.:.sUlie ;i�cl�oil�ná pro z�jíc:,e. 
1�-all;.:ů. p-o p-o.J.i a -� U•;!t;,;.:h.i,i �J.O p�li. �eče �e. na pex;ái;i. ,"i.1�
�.:.i té v�ak _?l:O n�s i ;;to �i'1.Jie·t? Ji:'11 ,.,e tu V-é fj�t�lém .itr�
iovatvi v i>o.licl. "'l�t& eof-.�d b&bá v�l.ik.�1 :u.otstvi �-tatnjcn 
�ují.cf. a t� J.:.. ;.iotádek. Jaksí 0a dohodneme, kd.a p(lJd.e ná · 
_ .. ek.á.č a kdo na eo,ťvrat¾� i➔, .  je.čt� ... .i.k.cly �se v·r-1 �!&.a�n.ě� 1::rá
.:ov� tví �Otj't-&lo• �e �:I se \..iláci o.:ibrojili i'lin.ttWi � �ti·!l,-
11 o�ldtkou n� �ys1ivce. 

Za..-:,.·y ,00Cas avuni w:t.ir/4éek. J:-ie:k.do ita:l-c u::i„hú .• ii-lle6-i tá ·v�a.k 
je, �e a�etáYá vice liái ziv�ch a �c ten, ��o -u.�ei• byi u! 
otari a lo umfel do:aa n.a ;>,.):rt(,ili• ze r-.,��nldl na v,.�J.�!lém .i•f>li. 
i�.t-eoe 1 my buJe:me Jedf".ou Dt.eři s 5!Ul4 1 �ouat.í. «ťbyel"'.o-m dov�á..l.i 
vy1>ráv�t poh.iůky o �ta&.tmSJ-4 n·á.lovstvi. a. kd;r� jt� lh>VY-i·•riTi-
1�e, 'ti4k �e roz.louči:r.e a taky 01i� Jclett:@ tm;• od,:ud J� př.iful.i • 
. iúlm 'l ·w j.;;-::...:u-... t.o .:r,;;;,lovat.v!. kde a� n.i.�d.o r.@boJi. 
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Ale �ta.X uJi �o oyvá. 1. na tma neJsdrav�J� :;-atroiw• YU.y

c�;, �e uro4-i Jedno jabl.ko• které je čonivá. V krilr.,iViJtv!. 
1:d� su „i.i.kdy ru.k�o n!oeho mťbil• i-il J,�o 11uchTáJ. �ed-en 
čJ.ovělt � st.rn.chu. J.ra-cnx>YRl .G� .:i'trai;Py'td.. 
Jak VJI->aíiá ,;t,ra�py�el ? .Jilko �\)"'Wl ;pln$' .rrtr-achil. l,oji r;t,. 
u�ori a n�_!&.i. lteUu.�e k.�Í'YkeU!e ieour�cS. J.i.a�.úlf • 
�6pi .. &O .::J.nl. zie�..ruje. S't.rtlipytel niko� n.ic �l1ařJ.njs a 
n.i$@ho ta&y :u.eposl.ouehá • .  i!'rostě Jen t,� a-a-U a. hlG-i!. 

ff li�co i.ijei, � tOh<> #tacnu. 'l i'traehem -e�déláYúi tiate 
na chl-O"ba 1 �ě och.uuat ? • 

" úellJu .;. n�1��\l, •· .říká Jtralá:,-yts.l. 
tt Á �č ae UY.iho tťtr".CllU 11eě.i.Je6 1 J. pro� �-e n'11o at.r-t.Ch\l 
nei�čci ? • 

it c�·titt:.te �e ř.loj.w., • f•ekn:e ��n.špyt�l. • Kdy'byo-h llil baty. 
u� O-Jeh �i�Giil. Jt::hl�J. by·ch si url1te �pi.chl Sl!'dc�. °' 

.1-.. ké'.ywyeh : �. ei!l�oo bycli, :aGdoi�-ekl. ;z 1rue-e by j{U:.O r.a
�ehYil "'Y��·Wil �<ll.aY'j wil-Lk a � uhl.ik by zayáU.1 a:un. U
hofel fi:ycli. j,i i �J chioha.. I�i ne�ew.• 

_. Jl CO ů.ilii 'i 11 

_. �ak t7 ee boji.i, 'to �;i; al.e zvlil.t.n! _pr&,ee. 0 :::·i-�! se�._ 
a�dá • �qvuji hlavou � <l · va.Ji ue na �tr-.Jp;:rtl.a ja..�o na 
VD.lmi Ylit�OU by.l.inu.. kteroa Jet'tě nl.kd.O ne-v1d�l a ll�sbt
_ral. • J� ;lai ty :ivl�útni byl1.n�a.. �y roatei a p-xi tcs &:� 
boj.ti. �ovia w..�, �dyi. so bojill. co to vl.u�t oalý ť·en 
dulii? • 

·• Já vyhl.i-i.ta !.ieit-iat!, Al :t·e.mu S't:runto.l. 

5 :i!!J.k vyhli4e� I Vy.hl.itel l tt t·ímj! H U.-@.a4 a iispéc.aají. do 

losa •. do aa.-1u a k r:,�nílal. Staatai i1cW. 
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Zlao'tni l.idá si �piva.�! a apěcuaJi do pr�ce. !tastn! llo.é 
a.a.Ji co dělat. Já s-e jen a obavaroj. '1..ivam, ..JAS tlta.oW U
a.é nesou pily� tJeskery. í3udo� .i)ilov�t a �f.Ikat. o,:t\)u 
tel.ltik o Jti.'uloA. Bodi a! ti � t:,-aeiQU lavi t ��y"tJy •• líi byeh 
ae toho uaodvá!i�. Já 1'yoh <Litl 'bil. 

ClOvěče, poaor I -;.enra. ti uaek:lÍi nohu • .iiiia t1 u:ř.i&l.10 
niku. a�Jí.ci etro� ti ru:-azí b.l�vu. Zebfik �e &lom.í., 
s�11e, čole.r.� rovno-u LS- �.Pii;s_tý lt...:wr�n � ���t1jet ne. 
V rybníce .Je utoi)ii, i :cd;yb:,rti umól pln,:rat. :C.�fú6'·"�� �:;e 
á.o l.elcniuu a r>e-'11 ·vodou Bhr..l.;eě j��o st,H.rj i'�l:ez. iiude 

atratá.9,.rt.el t.'1't4i :,Jl-�d cJ��l�pQ� a ..;.:tcdí. lil�il it le$U a 
�«l» l�a k n.t: ťbi, i'O r.Ami ilu.ji mraky j�.::o voay. J&� 
i�oda• te ty at1·íbrn6 vozy �ao� v:euova:ti .na.leh-ony ac

,tisl.im. 

2vykfltrnte ni• .t.<1 se 2eú .náz:i ,ťičlcl.o ho�!, tak j�o ;i&T.'e 
. ,,,-----

$.Í Si.,Yltl.1• t� �Jal 1;l0i4� z�iv�. j�vykli. jmae si na 
S�ras-p7tla a radtli JlO nesdrQV!�e · - de urj den. Moi:J. by ae 
na náa &:.n.,-va.t. �e a1 til&.�e le.;,r&ci. iJakj �obrj d-en, kdyi. 

. 
'1 

' 

4.en ae plnj'- ... t ◄.'flchu • .ia.lcí· <lobrj v��er. kciyž �á-rove! ae 
aowu:ni�u,m ;.itrutipytloYi .. �s�:.J:a tuůzou !:i.u.eí kt1�f:. �t:r.:�h 
v� �n� Je ��vúA Vidút, str�eh v boci oe Jen tuši. 

SI.;u.oeó.6 $� vr�-cJi ;omii. ··:íU,10U l{.020 pl..ni, ryb a J-i:.blů. 
Jedna ryi.)u a j('!Ano j"blko D.Odi �t1.�&ťi..;;�tlovi a twdue ho 
zd"vi: 

• v;yhJ.itU ? VyhliiiB l � 
a 11 '1f""� .1,,,.,_ I • �_ ... i,_ 

. . ' l ' ..,.. , ,..1 1
·• w„.u. ...... .ui r-e :.:�lJ:!i.ůpy'tt: • a:.,o �a ryww. a �H. Ju." A@ 

nii·P'QdikuJe. 

%� a YtlbittC divaji rytu a Jablko. Ryb& jt: ;.ř·�ce �lná 
S{ostí. ��t-r�pytcl. � vyr�il.i ::�eutťarti • 

.áU u_{;;b;r'f. ... dá.tu rybu. :::.i� jt1:::1tli 1��l( �.Y Vi"te. !i).,� c.Íiá't'Ú.t-e 
�tr&ch. fQ.lJm.ll kUU.Bll ryby·, a,lf.} CJ �;:d.7.t. �y poU:nu. kou-
�uk �o�ti 'l A J�ciwr. kost ll:Se �i l"Jl�d aa,ichne 
druh:

.
á k.o�t

.
�o �·� a ���ti kout do-�<Ui;�. 

:al múlií na �čtltku• Y ,;tr0at.ted.ku 1 �o.w::..i.. 
· � .. , 'l��" w_.._,. o.,J::.,....;: �- ,.� •• ..,.. 

I �e .,,.....,.. -Y� � -w.. � um.:.-.., :.�bi..:f. 
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�t:i.-ti.ipytlovl kruč.i v bri:.ti(l. Je vic at.rae.hu a•ťuo 1.ladu ·? 
Ju vic h.lAtl-. nebo r-St·raobu ? ... � nikdo .1UJY:,.hliu. Bik-..lQ 

· G rybou :ne,i')omů.f.o. �y� ja ;at&ido·wá• ayrová a ·pb.i koDU. 
Vůic.hni iS&Ji toilk .;,rJc• s• STjm Lt!st.w. �e u.I jim na

��yd� ani cnvile, aty se· a� Im.ou moUi t1-ochu b6.t. Ach, 

:. do t3e boJit ten je 'tak eá.te.· 

Ale v• �t;..>i.stxd!.& kr�lov�it-Y i �e př\'Jce, Il.eDW:,é př uocli i 
�" dL.é Ae�\ě�tí. !.ltraárz,\y. t,el ner.=r�i.e W'!li'it +J.ad,y. i.fl..Jd.ou 
�o��·H.�d.ó. naa�Jí u..fívi, .. •oJ&dit1a.ji oh�lt a rybu u�čou. 
i:Jpečenou rybu pečlivé odko6t.i. a a.by s.i� $.ir&i�ytel 
;tu1wbll�il v.i.dll�o� :J.tJ·bo aby oi � llici ncv,:n.>ichl oko, 
kter, musí pQ� �t:.ruule vyhlit�u, pikni pomal.�u6ku, 

' . 

koasek po .l(.ouaieka Strupy\la �. 
I 

ftudrc,- �e3oi: �voláním .ae:l:! orat. a.fllri přeziělo�. 4lo"u

ho pte-m;f!Uí a pak �rav.í, tvetú tón, Jalo Gel boJi, a·ná• 
ze Yeeeil. ne�t"batněJU ? .l�n $.1 ilodi. Já a1 mtAiÚII U=a.t 
l�&YU h:idankard • ffe4;a. \ime co t-an _ �,ru;yMl. Vl&Bbl 
vylu.Ui. Jak �u. italitn.4 'tak �ame ilft.atu!. ale po!á.4 
Jua jeáti taky &Yě<lay!. 

1o bjv� več�rná �,�cj, -��,z �� ae'ků. l!Dly� př�jde éern, 

ilodUllCa. ?úii.11.!-:'�i �tl vf>eceh auan a oli� 1 a da.Le°ka · l3e 
troui wa.li i yelei li<ié a �J n.tíe;e darck• a.t>y náa 

.Strai_pyt.el ?!eUDrel. JO �řád Je&itl ala4;. takhl• ee achá

i.-e jí 1144 v oc-dlli do · kostela. 

Vc svitnic1 �tAto;,.ia-,, _ r.}J7 Stra.ipyt:lovi lUibtlO aiu. ie-
Kft'l.\f>Í -la bát, přiáli tak;y ;l'O ka!dj »li pfípaú ilaaiči •. Sa 
dYofe n�ohir.l.1 stát_střikaěltU. Zapál.ú&tS avil:n, a.lti �ouiaYir.te 

Ji .na dx"Llhj ko11o·e 1>tol.u., a_i)y anatl s_tral�y-tlni uchy�ly 
vouy. ao aao J áe Jfiol.ko. U.ic-ilae, te . j»t� J&Dl:co ro&kro-. 
jili na hvls41-�, nikoli �- kř:1Hk1 jú b,1 �e tu �4 
12tHsi llliai.1 � nikdo �rt.0b.f bát, a pillt;,y j&bl.lta roskr�úae 
�ttati u č'tt'rtxy, aby b7lo v.icilt, i-e �&blka · 3e 5"6-Y6 a 
bea ěen-a. Swn.1 taky ochlltnáme, aby a1 ni1'40 wm7alol, �e 

Jablko Je-otráv,cnó, a mi.aku _pt.istroú'1b sirdpytloY1 pod 

noe.: aby. 1111 .zaVQnulo. A Strdpyíel jon .blodt. Je to �ani 

zaJwvf,· cliYat �. Jak JUlC.!iJtel hl.�dí, •l• kdyl hl.u! 
. 

4 

ui moc d.lou.b.o, zeptá:lo ••• 
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JJ·�ta.k ué n"Yyiůi;i..®J :e. nilco r.áa i)OYid1tJ. eeho ae boJ!i ? • 
11 �u.d hu.d• lúda. .._ !llepořidalr.l tc.kne .S'trú_p.ytol� . 

l vUchni au J� �ěJi. Co Js"1.u to aa let-:;r;&č.ni al.ova. 
�'t-�J"� -��e v z1vo�ě fié?1i>l.y-ioU ? .i>rúd.ná slova Je.ku pytol, 
<luůá alov& Ja.�o t.niacó.a.. 
st �luvit ci�í h�i. V;nu.'"áv&j nčc-o I " 

� Já se b-oJlm v:r:.arivěti, • ř�a.i.� �tr&�j}]-tel. 

u f.e.muaíj 63- i.itit, JM'i.a t�y i:l t�cou. u my t.1e a.u110.iJ. t.r,r.;1ěm 
GAu.ijJi.a-� t.0m1.t. tv� vaJ.�é:tlu �ml11i." 

�trai.1>,lfte.l s� racliial j;}.i"�ml:uvi� a. V,T;rivil.t Čl:llO Ufl b<>J.!. 

Mji :le všeho. �-�.i s-u .i ryby, ůe neJvic .ze vteho ae- bQji 
et!•ibrněhÓ .erWO:a ... :r:-oto l)Ctád tak vy.b.Uli. 2-� .Y a.alce,. 
't�• nad nc.u:mů, .ue�vetla. i� 'i 

V d.Jile·e nlaUi �'t'�i a� nfjJdtív· objevi $ťU.Ý �ri.č-e!C·• wl.kj 
Jf.Jco teČsb n.eoo ·k„n.1s.c1t bílé liiti. 1'-�á.ó&-k · i,-chle l:'&.rte. 
n�tlkuj@ �@• t.l.oustne.p-�Yal.�Je_ se. kypí, ·• .k»p! se . 

a l'(tt.i _ k n.ti1M. �;jd� ul.UJU:,:r, &�Jdt: �ě.aic• na:d: .lÍla,ou �--iou 

'JJ!r&J{_y. · � ze t.rtt-.íbrn<áno uerÁ, kt�:ré pát\1 p:ov,U:1:a· jeko vozy 

tdené le·ekl.j'mi• 'ilýa.i ,ko&n, nellr'ii jako' a J�ci1 4Óbr;,c?i 
�. �'te;ré l'v.Ohou být í ett-:rlLé. Je jen sJ.y·iet, Jů � to 
valí. Je sJ.;ybet '1\Ulim!, ilu.$tj k.tUc· � pl:'ii.akan{ bičile v,leJi 
a• p.r--Jad.ná Stidy, . p.l&CliGY�. dřevin.li A iel-aaé •• - �tiibrn6 ď 

t,cy �ff.ji ol.ov� .ťaaole a 4tllviné hra=abory bil-Ji .aa.: .· .: ·. . 
G\hchll. .liilaot ko.p1t, těltýc.b ltOl - QbYan/611 bot �· .iy�, · :.!-
.,iak'O by neb$ bylo clttťÝfm&. A. preleti to� 

._. 

" líio �g; vi-<iii, .b'�hílt:ti. SUclli;i bo\ťrká. • 

" Jená� 4á h""G bojím, ;.,.,� se t,r mraJt;:y j�dno\.l takoVOtl .ealuu 
�y�o·u. atoěi k zc-w. a Jj;e ae s Jrlich na náa Y'Jan-o �•Jno · 

Jako �uc0nové j(_obyll:,. ?hjšdou ná». ro�ělapou n.ds, ic.lZ'O\l 
i )t.OS�i . .. řel:n.G ;')t.raipytel. 

A v�ictmi ae Jen améJt. 

ntaky ciude zr�. r�aUvctinl a• v-t1aµb1. .• ie syl;ll.ivcllm � 
Je�1eh dě� 20 ·n.10 neataao, Jen kdyi odeYa4a,Ji Jůo'bou.lty 

a puiq. ,Myol1-v-ci puliq O(i@Y»Hta.Ji prí�,a � tiatoJni-
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kt.za. a -to �G ta Zť&íJ.a.· .?Wl.i d.�atoja!cJ.. nel)Othbuái klo
bouy. maJí G'tříb.mé čapky a puéky Odi&Pf&-4.ali sajicům. A 
d Jte to v�eclm_o ,šlž•ell.ene, kdo ad..staa.ó _m,. iJ..u. bu.du po
�á4 :r.a ůt,éku. B�d� -=� 'Wt i z.&.�tc-l• pfá1:el..é I • feknti. 
� trA6 p.yte.l. 

� Uc J:/i.{!?Vyhl..UeJ I }��vyhlížej l ., 

�@ �:laa'tn�� k:rilovntvi z ru:a.kti prš.i, -�rava.a_ uělcdy pa
dli.ji s &ebe i trd.ka!�, u'e J�ště ae Al.kdy Biellitalo, ie · 
oy· s �e'be aJUd'1Y �wicárové vo11y. A Je:&ti .\t tomi �
.Jtov-u11 n�JAk:Qu u.i -.u eayčkou. rt\°)rou :se .-tou it ae:Uai. 
Co bychoa v:,tu.ižcl1 I A .�tt:co 6e od té dclJ7 obe.a.t.J �o 
�ú·tavil. a Uval su 4o dál.ky. va. sjel. a cesty. &\ly no, 
l't4yi _oči kotiká ?O mracích. �lovik ,� .su.,il.en,· pf81.1$ali 
o ·takové aal.6 ��o, kteri $9 SJIIÝkne a �. �l.ovi.k 
Je �•al)leten. llad.eil no.lrt1 na Mtllrťk ? •i;;l�QeA 1).1)1»& vail�: ? 

. . 
. 

A ltdyi � _potk�, ui n•fi� - d.o� ů.U. Y.� .novt 

,ilOZ4r.&'Y. kt�rj " U�&l Jůo oz,,e.ní. 

,,·,,n1�.iíi?. 
• -. 'V3'tu..i.t.ím I • 

ti�ic:�c nevi, J�stl.i jp-s 'YJ'hli�al.i �lou.ho nebo· kratc.,. 
Jc$tl.i. a:e at:tíb�ná mr'/.ak.7 _přiN�y ve dne ubo v .coci, 
ale it:&Zdj 3• pU;atuJ• · W& • &al."1tL sm'3č.k1a• 1"-en� #e 
pt1.klonily k seiu. • a.rakA t'lG •:rJal.O ��t.b.m.á VO�ŮO 
J-áko p%"achori peti. Jako arúA jůo áo'tllff utii1il. ale· 
�•byli ·to awl·ilé, DylJ. 'to •-o�ác.1 VO •"řibrnéa bab.i 
a. T rukou aěl� pu.iky a Mče. Krajem 'táhly v'1a.ěa@ p;rupo
r-y �ůo � • a netahl_y �--o ... eeJ.. 'twů:, po �e:mi. L7l 
h.lwl, bid.a a ne lJOh�.dek. 

iiichlU u.tik.a.Ji. �ě.k.4o ui viděl. ji�jie@ s � u�· u. J':f'e.d. 
cbal.upo\l at.oJ1 �t.r-i\.Óp7kl a ua hlavě má nru.eo .bl.tibok-o 
aoc.z.enj u po r�ena. 

"Dr>Jíi "• aby ti? něco ne�roť.i.lo 1 • 

·• Ale- n@ 1 J·ť 0.s i-u, 1.0 1->:ťoa-tě new..ltu d.ivat, • -.h�lme · tr-iW'il
tel.. 

"'ira.&pytel �• ricneahá p.te.cluYJ.t. �echoe ui 5\:U\dat brll@c 
• b/.l,avy. lia auovakj hrad ho mus,aJ.( c>dvéet jako ulo�. 
zit:t·aigytel a.i l:u-.neo nAi::n.1.n�, atl.i k·clyz �u to n.JJ. �.iz 1Je, 
ar..! k.dyf, ho o to p:rt)el.. 
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• fa�- dlouho Je� vylů.ilol• a když Je to tadl't tak G8 

na -t·o neceě clíftt. stra&pyUe, sualpytl• I Co ,aá;;' 
. . 

d.-�l.at. já ? li1Jporadiě ? Ráa ei .na hlavu ·talq zuu,a41t 
hrnec?• ř�ime král.. 

„liemd.�oě si n.a hl.a.w .naG&Sovat h.l"nec, kdyi awi na lůav6 
k.ox1:atť1&,• hn10 ..htraipytel. 

• Ju můie:a vědět, i.a j(J. rd.a n& hlavi k.onnu.. k4yi. t7 
� na �lavl d go ramena hr.nec,• tekno .aál. 

�o Strd-;,ytlovi a�dt. Surulá hrruec a k.oud na kril.e a 
na ;jeho korunu. .. 

•� ·v14íú, • řelc.e krtil. ,. A -�41••� •• taky a ona, 

Jak to vy�á. i.ak dl.ouho �•1 vyhlilel.9 &i Je ic, 'iad.J• 
Je · to tvoje v_iaa. 'ly.a \o vU.cbno neit6att yY'lqal•l• 
\?ak si '1-wcy nona YJIQ'sll• �ak .a '8ho ... �teati nn. .nebo 
pf 1Jtleli o hJ.aw, • t-ebe · lcrQ a a4Yillne �a:� • · .Ale h► 

. nem, �t# 1.uu1pf.ch dokud J•• jai� · liTÍ� • . · 

•· Qo mtu:aa v�7s-1.et Stn,tpyt.el, k.dyi vhohn� aei\ist� jít 
ů �," h-uo �S�pyte.l a pros.(· o hmii'C� 

•::.1Vá hl.ava dostane SV'Ú.� hr:aeo t • hkwt tc:t-il a: zclrthne 
mel. " Dojil a• ? • 

a ieboJ!s;" f-vkne �traipyt.el, • Jia&k bych pfišol. o han. 
Dej 111 BTŮJ U!OČ a.4•J IŮ litóai I• 

• ..Poal� mea, který aáae·, a kral. � _, ·upAJčuJe. 
A Yě�cu.1 koni po.biti. %'byl. ose_i.•.reJcnu král. 

' . 
�ovii.dí l 1.d,vi Je u� Ykc.hn!.l neitisti �. o)trabpytel se 
1� čeho bát. il:rnoo Gi :naru.1 na hl.aw, aby jw něco n.e
infi1o • .lro oči prorasi hledi, 4-o J•clM rut, •aae hil. 
flo d.rWMt �a� iti t p,oJa.iěku.• a.edU ml oala· • �"•• Oal.11 . 
aa oc:.we hl)al..L koi-tl,. aby o.a•-1 vt1tal po.fa.i r,ohl• doph-
411• a tak jeu Stral1ytol clo boje� zaJio1·pÚ.i • put•k• 
ale o�el �likuje, _páa.1 dwstopi.ci Y•e eltibrn'Joh ěapk.4.cn 
Dffl�i nJ,a oě.t&. iěkdo se ·tu .bnUú t KIMO tll dokonce 
.ltoěi 7 J&.�ou ayJ.áitnt .&'bral e. •bfl� atá • 'z,aoe i s klao
.aa v r'tilce na o.wi proU ·1e1e&n$• JMúlL\11• to' MAi t1en tak, 
kqby ten klacolc nebyl sá&rabý • · 1Ult4o 'by·. ai na�l-• 
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.ilaoek Y rllce �t.rupytla aá aásra6no11 t.1oc. l1á moc i:str&cllu • 

.áu-�pytel ne ten.e 'Yálečni• po-l.em. P..:ivá. klac.k•m hl�va 1-w

blava � �by ��pi:itele j06" víc� vyd.i.sil, tl��@ si klackem 

na hla'Y'..t .r.ia rirnec. bJ.Je clo pokl.ice. A ;S'tt-ťtiru.i vojska• 

;rotot.e Joou ve lSVSch dálkách dobí:o vycv.io,tttrui. a;pofotldaně 

ustv.211Jt, apoJu.ji �e �.o zira.pon. "eri -vl.aji_J&ico �. 

a spoJi se v Jeůun Jed1n$ veliq �tt1bru.ý oblak• :ct@ri 

se �on,ec takovou fialou llm-76.ou sa toč i na �ebo, a Je to 

-;1:yě. 

J'e to útaotně Z& n�isi. Jak b-y ne. kdyi bydlímo Yo ě�atnér.1 

a�lovet-ví. 

;..no, král m č nepi;'ijč.uje. ale oae-vz46.Yá state� 114cm. 

Kr.U ad�vzdh.l 206 41tra4;TtloYi a �U'&i�Jtel ae ata.l kr!llem. 

°Q:zy \lyla taky svatba •. i:tcro'-l ai vyoral aa. i.uu? fiozkGll-? 

�hytrvu ? �la.jo� ? šikovnou ? �-. k:ter-a by ae a nia 1 pod 

�řJ.nou vtdyc�--y troěku b4Ua. 

• 
I 

72 



73 

ZTRACENÁ DUŠE 

"�lověk •••• přeatal být mikrokos
mos a eidolon vesmíru a Jeho "ani
ma (Jungo.v pojem pro archetyp du
še - pozn.aut.) nen! Ji! svou pod
statou rovnocenná scintilla-Jisk
ra Animae Mundi-Duše Světao" 

c.o.Jung 

Předtím, než jsem se odebral do kina, abych zhlédl Ztrace
nou duši, film italského režiséra Dina Risiho, jeho! Vl'ině ženy 
mě před časem zaujala pro své tradiční faustovské téma, oddával 
jsem se svým oblíbeným ju.ngovSkým studiím. Zabýval jsem se prá
vě Jungovým výkladem zvláštní řady tzv. iniciačních snd indivi
duačního procesu, jak je podává ve své knize Psychologie und Al
chemie. V těchto snech se odráží proces postupného objevování 
nevědomi, konfrontace s jeho probuzenými obsahy. a jejich integra
ce do širšího "psychického vědomí". V Jungově komentáři k desá
tému iniciačnímu snu, označenému jako "vizuální dojem", se praví 
zhruba toto: 

Individuační proces, tj. cesta za plnější a jedinečnější 
lidskou osobností, začíná v "krajině dětství" (Kinderland), tzn. 
tam, kde se racionální přítomné vědomí dosud neoodělilo od hi
storické duše, tj. od kolektivního nevědomí. Toto odděleni je. 
sice nezbytné, avšak vade u moarního člověka k naprosté diskre
panci, jejímž d�sledkem je 1 že •krajina dětství" zilstává defeni
tivně infantilní, a tím se stává trvalým zdrojem dětinských 
sklonil a impulsilo Ty jsou ovšem natolik nepřijatelná, že je tře
ba je skrývat a potlačovat, což vede k prohloubení propasti a 
stupňuje ochromenost přirozených instinktd člověka až k jehe 
úplně "odduševnělosti" (Seelenlosigkeit)o V dilsledku toho je vě
domí bua zcela infantilní, nebo se infantilitě musí neustále 
bránit zaujímáním "stařeckých" postojd nebo zahořklou rezignací. 
Z toho je patrné, že racionální stanovisko moderního vědomí je 
dětinsky nepřizpdsobené běžnjm lidským situacím, a proto je 
v rozporu se životem; �ivot pak trpí tím, že vysýchají Jeho zdro
je a cosi temného a neurčitého mu brání ve svobodnějším projevu. 
Cesta z této životní krize se pod�bá návratu d�_"krajinf dětství� 
"Dětinský není jenom ten"rt říká Jung, "k�o zilstává pf-íliě dlouho 
dítětem, nýbrž 1 ten, kdo se od dětství odpoutá a domnívá se, že 
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co není vidět, neexistujeo Kdo se však do "krajiny dětství" vrací, 
to�o se zmocňují oba�, že "zd�tinští, poněvadž neví, že _všechno··, -
co•je svým puvodem psychick�, má dvojí tvář. Jedna se dívá kupředu, 
druháJnazpět." 

Nejde mi nyní o to, do jaké míry se tato problematika, jíž 
jsem se náhodou právě zaobíral, shoduje s tím, ·o čem pojednává 
Ztracená duše; zda je to čirá náhoda nebo naopak projev toho, co 

Jung označuje jako synchronicitu a má tím na mysli tzv. ·akauzá1ní 
princip souvislosti jevu, nemluvě 1 již o hlavním motivu (vlastně 
komplexu), kolem něhož se nepřestávají otáčet skoro všechny mé úva
hy, totiž problému zaujatého promítání vnitřního či lépe řečeno 
individuálního nebo osobního pohledu na to, co se kolem děje a co 

ve mně dokáže vyvolat nějakou odezvu nebo jakkoli podnítit mou po
zornost. 

Jen mě tak pri tom napadlo, že kdybych disponoval soukromou 
psychoterapeutickou praxi (samozřejmě ve starobylém rodinném domku 
s velkou zahradou, podobném tomu, jaký jsem měl kdysi příležitost 
poznat během své návštěvy v Anglii),)bavil bych své pacienty - Rteří 
by nebyli vlastně tak docela pacienty v běžném smyslu slova, nýbrž 
spíše "spolucestujícími na cestě na Východ" .... tím, že bych jim ne
chal promítat některé vybrané filmy. O těch bych pak· s nimi dlouze 
rozp�ávěl; procházeje se po zahradě a pokuřuje zamyšleně ze své 

dýmky, zatímco mí dva psi by se proháněli kolem. Kladl bych SVÝJI,l
společníkum některé předem připravené otázky; pomocí nichž bychom 
společně pronikali do dějových situací těchto filmd a tím současně 
1 do psychicltých·konstelací, těmito situacemi v nich zaktivizova

ných, jež se tak poodkryly a staly se rozpoznatelným základem inter
pretace viděných obrazdo (I duše se zcela zakrnělou obrazností vy
povídá o sobě tím, že ukazuje svou vypráhlou "Pustinu".) 

Kromě Ztracená duše by mezi tyto "diagnostické" filmy patřily 
ještě'Vooě ženy, Bergmanova Fodzimní sonáta, Saurovy filmy Eliso, 
mdj živote a Anna a vlci'- v konfrontaci s pozdějším filmem Mam.inlca 
slaví 100. narozeniny - a možná ještě některé ·další� Výhoda iěchto 

psycho�ogických pomOcek by byla v tom, �e zatímco jen opravdu nemnozi 
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dnes ještě čtou Rilkeho, téměř všichni bez rozdílu chodí do bio
grafu. Zvláštnost, jedinečnost a bizarnost vlastního zorného 
úhlu lze nejlépe ro•poznat na něčem, co vidí všichni ostatní, 
každý ovšem na swj osobní způsob, kterým se nejen jakoby legi
timují navenek, ale v němž zároveň nacházejí svou totožnost -
- to však jen za předpokladu, že JSOU s to zahlédnout, co vlast
ně vidí: uvidět nejen viděné, ale tak trochu i způsob vlastního 
vidění tohoto viděnéhoo 

V případě Risiho Ztracené duše by otázky začínaly asi tak
to: Jak se daří vašemu ctěnému bratrovi v podkrovní světnici va• 
šeho patricijského domu? (Psýcha každého člověka, 1 toho největ
šího chu�ase, se podobá vznešenému, i když dnes již poněkud 
zchátralěmu benátskému paláci, vyrfistajícímu přímo z vod nevě
domi, a nechybí v něm ani pověstná třináctá komnata.) Je to ne
škodný blázen nebo nebezpečný šílenec, před nímž je třeba mít 
se napozoru? Je to zakrnělý, neduživý trpaslík, nebo naopak obr 
překypující životní energií? Je to ošklivý, zanedbanj primitiv, 
kterého je třeba denně ošetřovat, holit a krmit? Jaké jsou jeho 
projevy? Vydává skřeky jako zvířeta v džungli hebo jen temně vr
čí? Z čeho se rodí jeho neklid, když začne nepokojně pobíhat po 
pokoji? Atdo 

Protože však ve všech Risiho filmech (jak bych chtěl dou
fat) půjde vždy o to, jakou duši má člověk, případně zda ji 
ztratil, prodal nebo zanedbal, bylo by nutné zaměřit se přede
vším na vztah, jaký každý navazuje ke svému nejbližšímu životní
mu partnerovi nebo partnerceo Z tohoto vztahu, z toho, jakou by 
chtěl svou partnerku mít, co se mu na ní nelíbí, co ho na ni 

dráždí, co na ní naopak zbožňuje - by bylo možná usuzovat, jaký 
je nevědomý obraz jeho vlastňí duše, ten obraz, který na ni 

Li-\'·-

s velkou zaujatosti a sebeláskou promítáo Muselo by se ovšem 
nejprve zjistit, zda vfibec v sobě chová takovou nějakou ."ideá 
fixe", čili utkvělý obraz toho, jak by jeho žena nebo přítelky
n� měla vypadat, aby se v ní mohl vid�t (případně zhlížet), tj. 
aby se shodovala e tímto předpojatým obrazem.. Ponechme stranou 
otázku, zda je wbec možná, aby existovali lidá, kte!í by této 
hře představivosti nepřikládali �ádey význam. Pokud však tako-
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vou utkvělou představu mají a dokonce na ní trvají nebo'se Ji 

zoufale snaží vnutit svému životnímu partnerovi, znamená to, že 
jejich duše určitým způsobem žije, bez ohledu na to, na jakém stup
st svého rozvoje či zralosti se nachází. Kdy lze tedy oprávněně 
říci, že tato duše je definitivně ztracená? Je tomu tehdy,. jestli• 
že ustrne, jako je tomu v Ri�iho filmu, na.své dívčí, vlastně té
měř ještě dětské úrovni? 

Má-li duše - anima, kterou muž obvykle spojuje s promítaným 
obrazem ženy, být tím, co oživuje (animizuje) a co spojuje přitom• 
nost s minulostí a budoucností, co dává podněty a navozuje smysl 
věcí, co v nás vůbec probouzí zájem a vyvolává zaujatost, pak du
še, jež se upne pouze k jedné jediné sv6 vnější podobě, Je schop
na tuto svou životní funkci plnit jen tehdy, je-li přesně v této 
podobě ztělesněna v určité ženě. Jestliže se však čaeem ukáže, že 
tato žena svými skutečnými, .. příliš, příliš lidskými" vlastnostmi 
tomuto obrazu přestává odpovídat, stane se předmětem nenávisti a 
pohrdání, nebot zklamala naděje do ní vložené, a duše zklamaného 
muže se bua naJde znovu ztělesněná épromítnutá) v jiné ženě nebo 
se stáhne aovnitř a hypostazuje do ztrnulé podoby, v ní! už.není 
s to plnit svou oživující funkci. 

V Risiho filmu duše zůstane na puellistické, dívěí úrovni. 
Je tu kompenzujícím doplňkem vytříbených intelektuálních a ostat
ních civilizačních schopňostí hlavního hrdiny, kultivovaného, po
výšeného a na sebekázni si zakládajícího "ingeniero" Stolze (v ne
překonatelném hereckém podání VoGassmana)o S rázností hodnou své
ho severského, rakousko-německého p�vodu žádá od své ženy, ab� 
zůstávala věrná této podobě dívčí, nerozvinuté duše

1 
aby Stolzovo 

igo mohlo z\lstat. tím, čím je, t,f• "ein stolzes Ego" - pyšným a pa
novačným Já, pokládajícím ženy, a tedy i část sv, přirozené psy

chické"femininity", právě té, z níž se mužská duše má teprve zro
dit (citlivost, jemnost, schopnost ozvěny, pasívního zrcadlení es-:: 
atdo), za zvláštní druh jsoucna na' přechodu mézi rostlinou a zví
řetemo Stolzova degradace duše je jen logický d�sledek jeho pře
vráceného vesmíru. Svému mladému společníkovi_vysvětli - v bri
lantně podané promluvě - že jeho nemocný bratr odmítl v rámci 
svých přírodovědných studií hledat Boha "nad sebou" a rozhodl se 
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najít ho naopak "pod sebou•o Ukřižovaného Krista nahradil škorpio-
nemo Tady někde, soudí bystrý Stolz, je počátek jeho nynějšího ší
lenství. Začalo se mu zdát, že jeho tvář, na niž má být patrný od
lesk Nejvyššího; mu sklouzla. po t�le dold, takže se časem začala 
podobat tváři jeho "_spodního boha•. 

Stolzova žena, jakkoli se snaží mu vyhovět a pok-račovat ve hm 

na 0 věčnou-dívku", jež je podle jeho přání a představ naivní, po
slušná a nevinná, není toho bohužel natrvalo schopna. Už proto ne, 
že s přibývajícími lety stárne a stává se z ní zralá žena., Psychic
ky se Však uzpůsobila vnitřnímu obrazu svého pána a "stvořitele" 
natolik, že Je z ní bledolící, stínová, ve svých projevech zcela 
nerozvinutá bytqst, Stolze však přesto ne�řestává drásat prohlubu
jící se propast mezi jejím dospělým ženským zjevem a dívčí podobom 
jeho vlastní dušeo Ta postupně ztrácí schopnost plnit svou �pro
středkující funkci mezi Stolzovou vytříbenou civilizační maskou 
(v Jungově terminologii Personou) a jeho instinktivní lidskou.při-

' -
. 

rozeností (nevědomím), a Stolz se podobně jako kdysi Stevenson�v 
doktor Jekylle a pan Hyde rozpadá na dvě vzájemně nesouvisející a 
stále více se od sebe vzdalující bytosti. 

Příznačným rysem navozené dějové situace je naprostý nedosta
tek sebereflexe u obou hlavních postaT. Proto může film svou meta
foriku podávat zcela nenuceně pomocí "·realistických" či lépe řeče• 
no konkretistických obraz�. Je to způsob, jakým oni sami vidí svět 
kolem sebe. Nedostatek sebereflexe a jednosměrnost vzájemných pro
jekcí ,jsou i příčinou toho, že popis událostí, k nimž údajně došlo

> 

se u nich diametrálně rozcházío Oba se vzájemně obvinují ze smrti 
své dcery: on obviňuje ji, ačkoli je t_o ona sama, kdo v jeho očích 
jako"dcera" zemřela, ona obvinuje jeho šíleného bratra, ačkoli je 
to on sám ve své stínové, odvřácené podobě. Projekce utkvělých před
stav dosáhla petrifikovaných forem a jejich rozpleten:! ae zdá ne

možné. 

V rámci otázek kladených účastníkllm. mé "peripatetické psycho•· 
terapie" by tedy bylo třeba nejprve zjisti.t, do jaké míry se pro
jekce vnitřního obrazu duše shoduje se zjevnou a později i skuteč
nou osobností nositelky tohoto obrazuo "Ukažte mi své �eny, manfel-



78. 

ky, milenky, přítelkyně, ctitelky, rádkyně, oblíbené filmové hereě 
*-�' uctívané ženské portréty ze světových galerií a ostatní symbo
ly t.eminini ty a řekněte mi, co si o nich myslíte, a já vám povím, 
jakou máte duši" - to by byla jedna z hlavních zásad, jimi! by se 
řídilo vyhodnocováni tohoto psychologického testu. 

V případech, kdy,mezi promítaným obrazem ženy-duše a mezi je
ho nositelkou existuje soulad, lze usuzovat na to, že duše jako 
specifický archetyp v rámci_ ostatních archetypů lidské psýchy mů

že_ plnit své_základní životní funkce (vytvářet vztahy, společné 
zájmy atd.}. Vždy však zůstává otázkou, zda se tak děje na odpoví
dající věkové a kulturní úrovni. 1.ilateřský komplex mdže například 
vytvořit velmi pozitivní - i po kulturní a tvořivé stránce - sym-
biozu mezi partnery zcela rozdílné věkové či kulturní úrovně. 
Stejně tak z�stává otázkou

t 
zda manželské štěstí, opírající se 

o shodnost vzájemných projekcí a vytvářející klaanou atmoafáru 
věčné rovnováhy a klidu, se po jistém čase nestane brzdou dalšího 
rozvoje partnerd jako samostatných a svébytných osobností. Bez pe
riodických krizi a konfliktů a následných korekcí vzájemných před
stav je takový rozvoj osobnosti zřejmě nemysliteJ.n#. 

Mnohem častějsí a možná i důležitější by byly případy·, kdy 
existuje zásadrú nesoulad mezi promítaným obrazem a jeho nositel
kou. Lze-li mluvit o zrání lidské duše, pak to�o zrání nemusí 
u obou partner� postupovat stejně rychle a rovnoměrněo Mohlo by 
se proto docela dobře stát, že některý účastník testu by refero
val o svých mnohaletých marných pokusech přimět svou životní part• 
nerku, aby opustila svůj dívčí svět, v němž stále prodlévá, a aby 
uzrála na úroveň odpovídající jejímu skutečnému věku. Jeho trápe
ní by tedy bylo ··zcela opačného druhu než trápení hlavního hrdiny, 
Risiho filmuo Toužil by 3ikoli jil po nevinná, nesamostatné a bez
výrazné dívence, ale po zralé ženě, která .má již svá měřítka, svůj 

vyhraněný vkus, vytříbený citový život a hlavně - kus vlastní 
osobnosti. To.by ovšem předpokládalo, že se dokáže.dobrovolně zří• 
ci svých nadosobních, mýtických rolí Věčné dívky, Sfingy, AtéDY,, 
Artemidy, Persefony, Salomé 4pod. Měla by se tedy ve formě -oběti 
(sacrificatio) vzdát oněch skvělých privilegií, jež jí tyto mýtic• 
ké postavy poskytují (a to díky tomu, že jim za cenu ztráty vlast• 



79 

ní osobnosti dovoluje vystupovat pod svou maskou (personou) _J, 

a přijmout svou smrtelnou "humilitas•o 

Ale ani·toto řešení by nebylo konečné, nehledě na to, že 

v těchto případech je vůbec sporné hovořit o jakémkoli řešenío Ne

bezpečí ustrnutí na idealizovaných, nerealistických obrazech, pro• 

m.itaných na sebe navzájem, a stejně tak i nebezpečí narušení při

rozeného procesu vývoje některého z partnerů by trvaly nadále. 

V komentáři k Jungově myšlence uvedenó jako motto k této črtě 

říká J .Hillman (ve své studii nazvané "i.nima 1
�, že dnešní moderní 

člověk ztratil povědomi o širším významu duše proto, že podlehl 

sklonu chápat ji příliš personalisticky, niterně a citověo 

Eersonalistické pojetí psychických procestl redukuje tyto pr•o

cesy na pouhé osobní vztahy, vytvářející se v daném s9cj_álním rám• 

ci mezi zúčastněnými osobami. Personalisticky chápaná scenérie je 

svým způsobem uzavřená a imanentní, nic v ní nepřebývá, nic z �í 

nepřečnívá. Není v ní nic, co by bylo (například v podobě vroze

ných psychických dispozic) před-personální nebo naopak nad-perso

nální (například v podobě vždy přítomných archetypových sil nevědo 

m:y Jak je však patrné z charakteru personalistických projekcí, 

tyto projekce r-ejsou_ s to zachytit velkou část prvků kolektivního 

nevědoirí., a pokud se jim to přece Jen daří, zatěžuji osobní vzta

hy neúnosnými břeir.eny nárokll a očekávánío Podle Jwigova odhadu se 

asi čtvrtina manželství rozpadá z toho d�vodtu, že manželé nedoká

ží unést břemeno transcendentních a divinálních psychických sil, 

vtěsnaných prostřednictvím projekce do úzkého rámce individuální 

lidské existence: On má být v očích své vyvelené rytíř bez bázně a 

hany, nebojácný Bivoj, hravě se vypořádávající s obávaným divokým 
kancem, Prométeus přinášející lidstvu světlo v podobě vědeckého 

objevu či technického vynálezu, světec, jenž je ztělesněním všech 

ctností, jakýsi malý rodinný "bllh'', který všechno ví, všechno zná 

a se vším si dokáže poradit atd.; ona má být v očích svého muže 

nadpozemská bytost, víla, cudná kráska nebo moudrá Aténa, sv�dná 

Afrodita nebo věrná Penelopa atd. Všechny tyto archetypové"psychic 

ké mocnosti", př'edstavující 0aainostatn�prvky kolektivního nevědomi 

a prosazující se v psychickém životě člověka jako zcela autonomní 
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a spontánně vznikající obrazy a vzorová zpdsoby chováni, se však 
nutně dostávaj� do rozporu jak s lidskou přirozeností, jejím! zá
kladním existenciálním rysem je časová, prostorová a hlavně "ka-

- . . 
. 

pacitní" omezenost a konečnost, tak i s životními podmínkami, jel 
člověka vždy v té či oné míře determinujío Věčné a·nesmrtelné po
stavy - Prométeus, Hérakles, Artemia,, Déméter apodo se nedají 
vtěsnat do úzkého osobního rámce lidského smrtelníka, a pokud se 

tak nickéně děje, ocitá�e individuální lidská existence ve vážném 
nebezpečí o 

Tak je například ingeniero Stolz jako partner manželského 
svazku pod silným vlivem archetypové postavy otce, aniž by byl 

s to tuto nadpersonální, vskutku di vinální psychickou sílu rene.
xi vně nahlédnouto Právě ve vleku této neosobní, svým p�vodem ko
lektivní psychické mocnosti, v ·této s�rm charakterem univerzální 
roli se paradoxně cítí nejoso\Jněji, je nejniterněji zaujat tím, 
co tato archetypová postava zcela paušálně a neosobně vyžaduje 
na svém okolí. Proto lpí celým svým srdcem na představě "ženy-dí
venky- milé a přítulné dcerunky", a zklamání z toho, že ji ve své 
ženě již nenachází, prožívá jako svou nejosobnější bolesto 

Vidět v blízkém člověku ztělesněny ty prvky nevědomí, které 
si lidská fantazie odedávna personifikovala do podoby vnějších 
sil - bohů, démonů a ostatních nadpřirozených bytostí, je však 
stejně neblahé jako vidět psychický život člověka, jeho duši, vý
hradně "uvnitř". Co se v prvním případě promítalo navenek, nyni 

se vnáší dovnitř, čili zni terňuje se (intx·ojektuje). Výhradním 
sídlem duše se tak stává lidské nitro, tělo je nádoba, v ní! duše 
jakoby přebývala. Hillman o tomto stanovisku říká, že čím víc du
ši soustředujeme jenom dovnitř a chápeme její niternost příliš 
doslova, jako cosi, co máme uvnitř svého těla nebo své osoby, tím 
víc ztrácíme smysl pro duěi jako psychickou realitu, která je ni
terně přítomna ve všech věcech a událostech. 

Prostředkem, jak dosáhnout toho, aby si svět podržel vnitřn:( 
význam, je fantazieo Fantazie - tvorba obrazd - je základem vědom 
a psychického života vllbec: "Obraz JE duše", říká Jung. "Fantazie; 
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píše Hillman, "není pouze vnitřní procee probíhající v má hlavě.• 
Je to zpósob, jak být ve světě a jak vrátit světu duši/"giving 
back sou1 to the world")." 

Na interiéru benátekého paláce, v němž se odehrává Risiho 
filmový příběh, je nápadný naprostý nedostatek figurální nástěnné 
výzdoby, tak typické pro italské renesanční paláce. Všechny bohy
ně, kentauři, panové a nymfy vzali za své a s nimi i někdejší bo
hatá umělecká a náboženská fantazieo Najít východisko z této váž
né "energetické krize", spočívající v ochabnutí a vyhasnutí zásob 
inspirativní lidské fantazie, by předpokládalo pokusit se o ožive
ní jejích tradičních zdrojů. Proto mladý chlapec ve filmu přijíždí 
do Benátek, aby zde studoval právě malířství. Vidíme go, jak li
stuje v knize reprodukci, aby nalezl obrazy, které by ho inspiro
valy· při jeho pokusec--.h dostat nahou skutečnost "do obrazu"• "Na

hý" zda znamená nejen ženský akt, ale i holé zdi, sterilizované 
myšleni, holé násilí, nahou realitu. 

Jestliže na rozdíl od archaického člověka_, který okolní svět 
"animizoval" (tj. přisuzova1 mu samostatnou životní energii, a tu 
většinou antropomorfizoval), "odduševníme"svět1 v němž žijeme, 
tím, že duši wnistíme pouze"dovnitř", zbavíme jej tak niternosti, 
tjo živosti, hloubky a koneckoncd i smyeluo V souvislosti s tímto 
zniterňováním duše (jako protikladem vnějších projekcí) cituje 
Jung středověkého alchymistu Sendivogia

1 
podle něhož "větší část 

duše je vně lidského těla"o-Lidská existence je nejen "esse in re� 
a "esse in mente", nýbrž také "esse in anima". Nelze ji přírodově
deckým, karteziánským způsobem redukovat na pouhý protiklad subjeH
tu a objektu - myšlení a předmětuo K lidské existenci také podstat

ně patří i schopnost ryze osobním způsobem prožívat svět, dávat 
mu smysl, mít své vlastní ''dějiny" a svou paměl. n1ověk není jen 
myšlení (subjekt - mens) a předmět (objekt� rěs); nýbrl i osoba, 
a jako takový má vždy určitou představu o svém zvláštním postave
ní a poslání ve světě na rozdíl od všech ostatních objektd,čili 
o,své lidské d�stojnosti. Proto může selhat, zbloudit nebo z vy

počítavosti či zbabělosti přenést svá práva a povinnosti na n�ohc 
jiného (dnes téměř výhradně na absolutní politickou moc), ale i 
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v takových případech dobrovolného zneuctění zdstává zachována· 
jeho schopnost ryze osobního prožitku, a tedy_i možnost přehodno
cení a změny duchovní orientace. 

Duši lze tedy ztratit dvojím způsobeme Bud ji zvnějšníme, 
tjo promítneme na svéhobli�ního, nebo ji naopak zvnitřníme, tj, 
uvrhneme do niterného stavu inerceo V obou případech je "ztrace
ná�: není již s to nám oživovat ani svět, ani náš život, a pře
stává tak být oním biblickým jákobovským žebříkem, který nás má 
spojovat s absolutnemo 

Pro:t-o také nelze jednoduše říci,. že člověk "má. duši"; mno
hem spiš ✓platí opečná metafora, totiž že člověk je svou existen
cí ve světě situován do objektivní "světové duše" (.Anima Mundi). 
Nebo juk se to pokusil vyjádřit Hill.man v souvislosti s kritikou 
soudobého humanismu, převádějícího vše na personální lidská roz
měry: představa, že duše je totožná s citovým životem (takže roz
víjet svou duši pak znamená pěstovat co nejbohatěí citová vzta-_ 
hy), je založena na víře, že duše je funkcí vnitřního života člo
věka a že jejím úkolem je mu sloužit. "Já však vidím tento vztah 
zcela obráceně", říká Hillman, "tak, jak to odpovídá hlavnímu 
proudu platonské tradice, kde člověk je funkcí duše a jeho úko-
lem je sloužit jí. Psychoterapeut - tjo •ten, kdo slou�í duši" 
(řecky"therapeuÓ" z�amená službou ctít, sloužit, pečovat, hledět 
si - pozn.auto)·- převádí lidské děje do jazyka duše, místo toho, 
aby převáděl duši do jazyka humanismuo" 

Při náhodrjém listování časopisem Květy (32/81) jsem v rubri
ce kultura narazil na krátkou recenzi Ztracené duěe. Musím říci, 
že to bylo horší, než se dalo očekávato V podtitulku program.u 
pro Filmový klub se hovořilo alespoň o duševní chorobě, a ta se 
koneckonců může· týkat i jedincd žijících ve spravedlivém spole

čenském řádu, takže film pak může mít s námi přece jen něco spo
lečnéhoo Jinými slovy - i kdyby se nám světová kultura nahony 



vzdálila a my jsme pozbyli schopnosti jí rozumět, jsou- tu stá
le ještě alespoň duševní_choroby1 jež nás s ní tematicky spojují, 
Zmíněná recenze však nenachází ani tento poslední styčný bod. 
Její hodnocení tohoto vynikajícího filmového díla vrcholí slovy: 
"Poučeni Hitchoocem, Eunuelem či Viscontimcloumají (autoři :fil
mu - pozn.aut.) publikem do okamžiku, než divák pochopí, že to

hle není dílo� la Smrt v Benátkách(?), ale pouhá hra. Thriller, 
vy�žívajíc:í všeho, co tento žánr nabízí, ale NIC VÍCo" 

Je to, _jako kdy� vám do tváře zavane dech pouětěo Je T tom 

běznaděj a nuda, nekonečná, tupá a smrtelná nuda. Risiho Ztrace
ná duše patří k těm několika málo dílům světového filmového umění, 
které ještě máme možnost - snad z komerčních nebo jiných, stěží 
pochopitelných důvodů - přece jen občas zhlédnout. {Výtvarnému 
umění a literatuře se těchto výhod filmového průmyslu nedostává, 
tekže přerušení styku se světovým děním je T těchto oborech téměř 

,o) 
' 

dokonalé. Hudba má naproti tomu tu Štastnou výsadu, že díky roz-

hlasovým vlnám "nezná žádných hranic", a tím ani žádných "opon"o) 
Chápat taková ojedinělá vrcholná díla a plně je prožívat se v�ek 
už zřejmě vymyká našim možnostem. Propast, rozevírající se T psy
chickém s existenciálním vývoji mezi bývalou Střední Evropou a 
dnešním Západem se přes věechny společně vnější technicko-formál
ni znaky zdá už nepřeklenutelnáo 

Krize moderního evropského člověka se mimo jiné projevuje 
v tom, že proclal, ztratil nebo zanedbal svou duši. °Krisis" v pů
vodním antickém smyslu však znamená proces rozlišování či oddělo
vání; dostat se do krize je totéi jako ocitno•t se na křižovatce, 
na níž se cesty rozcházejí a�e třeba volit jednu z nicho V procesu 
takové "krisis" lze identifikovat nahromaděná neduhy v oblasti 
psychická rovnováhy a vzniklé nesrovnalosti ve Tztazích k ostatnÍII 
lidem, lze je umělěcky zobrazit a - co je pro duši nejdůležitější -
lze je takto obrazně a metaforicky prolívat, a nakonec lze z toho
to prožitku cestou "krisis•, čili rozlišování a vyhodnocování (T 
v Novém Zákoně se hoToří dokonce o "soudu") dospět k případné ko
rekci'životních pos�oj�o 
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Kde t_ento způsob "kris1s" chybí, chybí i možnost vyrovnat se 

s nazrálými životními problémy. Duši člověka pak hrozí něco ještě 

mnohem horšího, než o čem pojednává Risiho film: m�že zakrnět a 

zcela odumřít. Ztracenou duši je vždy možné ještě získat nazpět. 

Skutečný thriller však začíná tehdy, jestliže zakrnělá duše už ne

ní s to prožívat svou krizi - svou wbec nejhorší krizi - jako ně

co, co se jí bezprostředně týká; jestliže ul neví, že její skuteč

nost závisí na takových zdánlivě efemerních jevech jako je předsta 

vivost, víra, smysl, symbol, hra. Proto se jí svět začíná jevit -

- zvláště tam, kde je nejbohatší na významy, a to je v umění - ja

ko 0pouhá hra „ a "nic než"o 

Film Mrtvá duše však právě z těchto důvodů už nebude moci být 

nikdy natočen. 



Z č .e r n 4 l ! t a n k y 

Frasiev llcérsickt „sňatek p,moYn!kdT", paani T roce 1654, 
j�e• opsal ze III. �!lu Sebranjch epjlsd J•s•�• E'.8jet'1la . Tyl-a, 
Js.k je clle prv•tiaka a spieovatolevých rukopisO. erovnal a v na
kl.acl�teletv! B. !.očíh• v roce 1907 v r-ra&e vydal FranUl:Sek Se
kanina. Opis převzal dobovou prav•pien•u norm.u 1 zfejad t1sko
v4 chybJ'• Zá-.ěre!nd verle ae T a4a exUtpláfi Spiad nede-,chGvaly 
iiplnl. eruJto j�e11 tu ec,nku ;,t-edčťtal pf"telO. a knibu jim pí.1j
čeval, �11.kž� ee pAškodila. V še4,aiát$ch letech jsem se Sňatku 
p&novrd�ev& a pGčebcých textO pt1prsvovnl a�nictf pcí-se, kte
rý měl ůct!vnné ěesk• spi$0'96t3le a.tr„t1.lest1 pfoedetavi•t jak• me-· 
16 gret�anty. Vrcholem &tla b$t p•v��n, pf!seha leejality 
ri tlero,1, kte·rou aleiil. a Jmtfnea viehe lidu x,f,ednesl na slav
noc tním: t;hromá!dtn1 těsni P• bprich1,a1 vynikaj!c:C �osl".j herec 
a ,P()Z�ě-Jld národní uaělec. teřacl a.e neuat:utefnil. ?teltfetl. Di
vadle, kter, JeJ chtěl• uvéat. bylo avoa zyEtesizacť i vybave
n!.: pi'e&.in-čeno pre bujnou, eilnl ?u16sazenou •polečoE.skeu .keme
d11. Tehdy ee m1 aóAl•, le by to tomu. r,of'aóu otpovídele. r:eb1lo 
te> st:a;.4 · k ea!.chu? sř,atek p&nont!.kdT, pekud. u diYa4elnť h1etor1-
c1 nevyir,,t1ll neb• nevyTrátt, napsal nlkdejš1: '\'lastanackf autor, 
Oťganiz,tor čeEká·h• divadla a pe.slane.c: kroalfíleklhc sněma -
E. &elaveval v něa mladého c:!maře, kterj i-7.r�vě v t4 do�ě- ruka�e 
sv�ho ministra Bacha a jeho lid! ča�kou literaturu. divadlo a 
veukerj.nároťnť f�v•t dčinni likvidoval. Gratulace katovi, j�
hož opr•tb ati gratulantovi za4rhn•ut brile, u, Je pfQce noen'1 
černi \:omet1,1ní si tu.ace. Bavilo a5 eledevat a 11 tenrnfvičJneu 
an�lýzeú dokl,aat, ž& 1-yl Y té sc,nce uplateil tytéf tecbr.ické 
prortře� jeko ve EY$ch proelulJch pfeclrev0lučn!ch a revolut
r�ich hr,ch Cl f.e jeh• gratulace jen zmk\ila 8\Crea,ta. Dnes nad 
$Ďntk�;n · ;·ano·vnikov.f• přo,a.f�l!u. jaitě • jinjcb vtcech. I'f-e4�Tu!;.. 
o bídf, :h�0tni b!46 aule, &pieevatele o eiT&dQln!ka, který se 
.r.vott žeriou a jej! aladlť neatrou, g. n:!I mil !est dlt!, � tt-1 
roky U vof'il Jak• vyvr�neo '1 z.i.1nerevy venkovE.k4 divsOeln! 
Epolečno�ti � neměl b.sto co 4• �at. lak ho zcela zdeptan,bo 
ze� tihlá ssrt. Vzpeaináa na kaaarida ldkaN, kt•rt kdysi oitk 
zapoch3bovr.l o toa, zda J• obecnf e:.pnvni ho�neti t brcll n�v cla
rakter pEtc.le tebe I jak oba Ul poe iaysiek.la n,tlak••• uiri tuje 
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tělesné utrpení - napf!klac1 nac18tičtť vyletf-ovotel4 se v tom vy-_ 

znali - ktor4 člověka mdže proměnit v nEkoho, kdo !-e ocitne �im.o 

vlastní pi'-1jat4 mravnť normy. Platí to Jistě 1 pro utrpení zpOso

bená hladem, zimou a ne.prof! tjm vyčerpáním. JeGt 11 ...,ňatek par:etvní
kOv a okolnoeti Jeho zrodu Z&kláůají kemecl11, pak etf:!zlivou a hof

kou. 0etatn� čtite a koncipujte sami. 

mu 
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Jeeer Kajetán fyl� sňatek p a n • v n ! k a v 

o�eby, Rrčina, Liórd.l.a, žena Jeho, Slov!n, JerGI, obou 

eynsv•, Á\.l.8 tria. 

aoumni t� ouóolí 

l.1óoů.l.e stojí :-t:onioucen�. i,.rc.ir,a, hlEiva ěeti vá, ji těll:í. Vcdl:e 
-✓ 

nebe Slavín. 

:.rdina 

Slavín 

:Erdin• 

-.rak& jej. to slabá ii.ena: 

�.:ietři Elzu: ;Jyn tvůj Uhne ·

jak mu zúárnó ordctl prtíhne -

po oe laVť: n1ého ,ímdne. 

:;�nccj tu �bčt - n vy G.""Url 

chystejte se cbut� k ch�rt 

a puško u v ru.ce do řadu; 

nee ttiJ r.iké8 v pozadu. 

V žáyi vá.� zní tak avat, henlo • 

že e:- d�vu k b&Ji ne�lG: 

Pro krále a • tčinu 

Jměn!, k.reY a rodinul 

Cb&;:x,te ta alcvs velk.67 

e1 jste n:ióoba tak mělká,· 

ze ta• pro r:ě re.ia ta ne�í? 

'.Netra.p, otče, tak zle nm!. 

Pro to hul• srdce bije. 

A k4iyl •k• &lzu li.je, 

jest t• prá.vo oobré matky, 

vlnujťcť tr{ina, vln!! t1 

'f synech ne.jčraž�! uvd E tatk1, 

svoji útfcha a Glaati. 

Fr4To to ti neupťráa -

vžcyt 1 v irdco žsnsluS zírám.i 

zm\.me\ Jeho trud a tťseň -

nu, vf.dy't jeet to rctar' p!seňl 87 



F..rd1na 

lučm1l& 

Sotva hochu zNote pef! 

že by rid se v boJi &ku.sil, 

ji! hned matka etraťhe• 'fffí, 
f,e by htieh j:! ;,adnout aWI11. 

VoJ:lk má vlek pevnou k�i1, 
a ��rt se ho zr�ovr.a b•Jťl 

on -rěsk statně pf'ed n! etojí, 
jeko vžťycky G lul,! auli 1 

teč tu ele pl$tvbt ftočíl 

Rozu.z v_t.ě z1 nepřisviděí, 
úrdce vaše?- t8 se �rán!, 

danu, za ěí t .-,o ví čJtn! , 

jt.k te bujnl! v ttle hrdvá, 

když se " b:nnném poli e táv,, 

naa hlsve� korc,uhev I 
Ka�ťj mu! J� etatnj. lev. 

�t!tr� iavle v ruce blýsl:&, 

po bej1 Ilf kni stjsk4, 

oheř. rn�há z p,ohledu, 

11 pak r rttrá l ku ·pf+a:tu t 

Z t.ebe, s terče l vzr,o.si.n4in! 

tvoří zase J1nochal 

Bylo by jen utrMní 

tebe negTat �lab•cba. 

Vlak te neJaa l f'�ehk6 tělo 

�us! času dar.! platit, 

,ouvadoout, eilQ Etrat1t -

ale srdce netrpělo; 

to posavačl. kypí l.iTI, 
e prapere11 by tihl• ehtivl l 

tak Jeou hlaY)' - otupll4 

hlukem baje dloah,be; 

tak jeou. erdce - skasenU4 
tíií stavu abreJné�ol 

Za váleěné štiat! llchd 

4njť blaho ch_ýle Uch4. 
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:Hraina 

Slavín 

Lrd.ina 

To mi neklaa za vinu! 
Col Je li vot bas anň? 
Statný aut Jen je4nou iiJe 
kdy! krev pro evf c.?rah4 lije t -
A t• b3ly takd aob7, 
kter4 já Jsem přečekall 
kd)1bych um..!l kf!$1 t hroby, 

nový Uvot bych Jim dal. 

LaJel ty c;n,a� novevlku 
mís to povinnát:e vel i ku 'i' 

Bl�ověe, ty zovel láním, 
kdyžto blahým vz:pem:!nán!a 

srdce staré ek-t:!v4 t 
A tu 1lávu starých častl, 

rcsneěenou množstv!s. hlasa, 

novjm vJkOz dopf!v,1 -

�·roti dlí4u ,vat.S hlavy, 

kterou! nyn,ť vzjvfl. f:!I,. 

brr.ul, se velk4 dav1, 

hrozila au zk'zy t!lt 
Jeho lid 'Yě21k vlrně etlval, 

kde jen bitva zuřila, 

ncp1!tel ee v útěk čával, 

ná�ila se bol-ila; 

ze všech bojO, z kruté tísně, 

�nlly slavnl nale p!eni! 

:r;ezkoi tu 1 · vtm bych pfál -

v�dce Nk by v čele Etál! -

A! i ve tsne p�le evlta 
proti erlu a k•runou, 

ubrán:! JeJ - nent veta, 

Cíaaf- rukeu hrdinn•ul 

A vy zn nia Jako lvov4 
e reke'ffloatť plaunneu, 

vrazi prchnou - vítlz•v4 

čel• T�nce■ ovineul 
Tranu. Tlast1 sac:hov,n•, 
el&ivy sTltem pro;;•Un• l 
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Ludzile 

Jarel 

LUdzila 

Jaroi 

Ludmilo 

Jsrei 

t::rfina 

K ardci 11.luv!I - ale matku 

ztratit syna vťc:e tráp!, 

neUi ztratit vi.lechněch �tstku, 

pro ni! t,,,fe ne:pokrápí ! 

/V čistó& !atf ttelek4&, kytku za kloboukiun, volt 

ji! veh,ae Je/ 

Vzh\lr\l, tiché ouóol!J 

vydej plernl hlaholyl 

Ea, zá d!t�! - El�br,i tebe, 

klObQUk kytkou ozdoben! 

�atinko, j8n odveden! 

rřec mám tedy ztratit tebe'ť 

�&lem h,nu -

J.;,. J' výskám, 
Cenu Ylehe žit! z.!Ekém. 

Vesele Gi, :astko t teě:!m 

�zdobin:,1m kleboukcs, 

lhivl1 pH pnu, aatlnt krooim 

k. :a. lávě zlot;-z 0bleuke:a ! 

.Ff:!znivl Ji! nu osud kj-"Ile, 

z domu �el jsem !tu tnou cbv:!li, 

a le �,ojdu. k blaha cíli, 

doufi\n ť a4 ri.ezahine. 

c, ee 41 Je? Zrak; U cá.f.í, 

rozkol aluT!.c mlsdých tváf-!f 

Zapl.eeejte všickni se .ameu; 

zrulte tru�u rou�u. -temnou, 

oTincu.jte pr-,hy, krovy, 

cesty kvťt:!c posypejte, 

erdee pleeO. zotvírejte 1 

radoetn!mi piJte elevy. 

Celi zemi k dobl biízkl 

rouch• &lsvn6 obldk4, 

h.ra47 panek4, cbý�e n!zk4 
proud blaheet1 protdbi: 
lleJkrásnlJI{ alavnozt fťěe, 
•••laná ce e nebee·v/Ae, 

n,re4a. te nu uv, a 
90 



Ludmila 
Rrdins 
LUiUila 
Js.roi 

Lud.ůla 

Slavín 

�-omlvlidce ruku evoJ1 
k úvazku, Jenf navMy poj!, 
j&sn-i kně!.ně ;,oMvál 
Co hláeají déta tvoje? 
r.:eklama-11 ucho s.ojeí 
t'rod bud8 m�tku a!ti? 
Co� to není na .IE.n� zříti, 
že m,..m v erdci ut��ení, 

jiskru toho zan!een!, 
jel tea vlá:ne eel�u sem!, 
pehybujíc S t1i�y VG8:iii? -
.?rejd.i v:!sk7 1 m.ěeta, lesy. 
Všechen ná1"1'>d ftroj! plesy, 
velký, n!zký, etarý t mle�ý 

jednot! ee, ber�u rady, 
�by byl ten kráan$ Gen 
ZG vií sily oel2ven. 
Ze tlss tr.o u :,,_4w. tu to d:, bu, 

i', jirnm z C(;l 1!$ c u3e rád, 
�e jeu nyní tuto zéobu 

zs klobouk ei motl a,t; 
zdát se mi JtiJdc• le pc!ehrláni 
?řiJde na věe počínání! 
/obejme Jarele/ 
T&k' ve s.ni, dítě drsh4, 
mnobo1.llbně zluv! hlaa, 
fe počátek <loby ble.h' 
p.ftiblífil ce -v tentc čas. 
� ra OO!'. tí tč pouě tí.m z domu 
e dl.a pole hr.umí k tmi.li 
A oo pf1 n,e buóe s!l7, 
čťm Jen srdce, rub hne, 
Mme v obě-l. ee vu:! p!l:! 
t.Q památku toho dne•
viecko chystá obtt hlučnou, 
radovdnlcy, r.,!seň zvačneu � 
a Jak! J' mám 'f J"vo Gáti, 
co �e • Erdei oz/vi? 91 



AUttrie. 

- 6 -

Sta�ec bude v koutku Et,t1, 

potichu si zszpívá; 

"Bože, nach ai tento dan 

poč�t!m Je itut nýcb v&�, 

at je aíre�, plnym Yóěk�, 

trful i n,rod cblaten!• 

;ope.kují s tichým porJ1utá.,' 

At j6 m!ram, plnS--m vtěkO, 

tr� 1 r,ánd c hle žen t 

/Z-edni opona r;e vyhrne - v př1.m[f·erttf éekor:sc1 

objev! ee:/ 

rr-osby tiché jako zpt-vy hlat:té 

zn�oletnou ku obleze Je�nó. 

r:� prru:J.�y hled! oko bofi, 

z nict�žto pz•ouceu. voláni l-ti: mnefi; 

rozái:l rts.vťi p,t.ed ní.m cer.u tťntí, 

Uíenť rouc b.e • f! rťlce j enoz pl� tí, 

víra ztstaň e váti �kálop9�ná, 

ž& vú buée vě¼tba s.oje zjevniz 

C e l , ř ! i e n o v o r o z e n , 
... 

t ! m t e e n e  t ke a bud� b l B E e � ál 

Z tii.kj'-ch boJ6 Tylel 

krutá E p,oura zuř1 la Jen 

milcst boi! vyslsle eYeu 

chránila jtij r.tpfasožne 

a z bran věčných s tv,ř 

m!r se vrátil t vttví nsvad 

Vlodafov� srdce aaplas&lo; 
sl,edkou tcllhou jemně vzpl4l 

Ne královském ea� kve 

tperkt1.m ráje zéoben, 

na té G po a1nult> oka b 

k ni se eklonil-vláóce 

J:cv, hvl:zéla bu<ie s,11í. s 

blaho ?r!etit s ailoetndho 

Vli4c1 bude b�úai.an�za 

li�u buče 1,eka aatky kv 92 



Oste.tn! 

- 7 -

e obnovenou nedtj! k n! 

e pevnou aevfrou k ní kroky 

Vedle síly buůe milcst Etáti, 

o ipasen! nfroeO cvých db,t1. 

Vy je v srdci vdč čndm 1:chovejte, 

Jako děti k Bohu zavolejte: 

"P..o le, v• ?.1111 poJ ochranu 

C!aafo a naii zem!" 

/ty to verše e ps kuj!/ • 
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f'ramppty mlad�ho _spi sova te J.e 

. - - - - __ , - - - - - -- - - - -

Mezi nejÚpp_ěšnější �l��étprpzai�y,p�:tfí ne sporně lityínpvs�ý,Ji-
fí.�y�j�a •. Syol,l :fa1pul�ční lehkpstí,, yypravě�skou, spo.p.tán.p.ostí a yx 

, nepps�ední řa<J_ě d?brými ?naipsttni, popisqyaného prostí- edí (r;:raje "v_ Poc'.;
. �cn1�.p.9l:10ří_, a cl;1emickfpo. prpyo�u t?rr.níp.o veJ.l<:ép.o závp9-� �p�µ.:tal, po-

, zornost b.p.ed,pry9tinou /W�vá.rie/.,p�l�í romány �1avazov�iy.na te nto 
;:,�lj„p.µý ná·stup vlast.p.ě, jen. uTči tými. obměnami �"rd;i..p.ů, i lidských prpb-

.. +�m,;t, ale snažily. se, vy slpyi t či. sp_íš naznfl�i t �ěco z :to:i:10, _. ,co zará-

17Í) Wa\lé lidi.v.dne šní. spotf e bně zaběhané spol e čnpsti,. v. <J.ne�ní,hon
. pě 1 za. µ.spěj�hem, v _dne šním. �fp;r-mal;i.�9vaném pojetí lidské. spokpjenos
. :ti, a. �:těstt., A, také. �ím je tato spole čn�st korµ.mpuje a ·čím je l�dsky 
. ?P.eho�99uje . Nejctiž?-\lOt'>tt;v�ji, t3e to v ��chµo projevilo, v. ;román.u, l'p--
t�ry, a spále ntš��-

" Zá:,rov�ň se .PYš�m . oJ;1}-?,�P:V<i11Y stále , víc př ÍZil?kY. tJ.fčj. ;tého, ste re o
, t�pµ,, 9-0 něhož mi�P-Ý ap.:tor. upaµal. _ Ob;r?, t.p.pst, s níž pphyb pyal �vý�li 
, fjg\J.r�mi, �f�kt.p.ě, Pv-\loyané scény,. l�bivé _e rpt;i.cr,:� pfíbpdy, jakási 
. pffj�mně, le c};l_tají9í ·;k�it;i.�npst, ?H�tka jak�si, "\lif:ltloyp�� _proptře d
' .}cl_", v.l{?Zpvaly, te I ml�\lý_ pr�zatk. se žene za_ v.spě9µ�m ne j_iP-?,k. p.,e .ž J�-
:p.o, Ql}.�9-í, �qi.ri_�+isté i -, za k?,Ž�ot1 cenu,. b ez, .µ.,e?pyt.µých mray.µ.fqh, pJ;ll�
�ů. a př�sné sepykp.p.tro�y,y�astn�ch s9µop�ostí • 

. ,�o.p.i vyµ�.p.Ý,TPfllrIB,Plo�é,d.p.y
1

(�s. spispvate t;.�osti,F��eryova-
\ .µý, dpslov o, pve j d9yě, ty�rp ě. nap�ai .P�ěvé.n y;i.a ší�, � jemuž. Y_j3?,k �ám ro
µI?-fl, tv1pp�µ� �/ µ.ž, .p.emá, jen pří znaky zře j mýph 1 půrpí�h: rozp�ků, !,FLle je 

pd, ��P?-ttu, �o _kpp.pe ,. :tF?-V.P.P�t n?d, tr?-p.p.q�t-.,. c�ik9vý :oh;t.ps
1 pa, P.PYÝ, o-

. pp.s, Fl�Y�+PP� p),{��o 
I 
B'i3-:;L�p-pa, p.� ?-ti�-, . _p_ř� či tl, j p�m _'p 9µ.ze , f\3.f E:r� t, Lt�oyé 

·, µťi;no�;r-acte, (Vp9-?-�;: jenž je j Z?,ř�?P-j e, p.o, pelku P+PZ s_, -�c:tyhodi;lpu . 

\ �ti9kou. prob��tr-4lt��{pu. a v.ytýká µiu, p�)Uze �pyte čné, �pci.µ��ti v, v.yop.µ. 
, v, f.:P, .P.�Psí;i.l, o .. rom�nu, zdrco_j ící -: L)fÝ -i q--1,. ;tilcu, Jif í\ f!áj ek,. j e.p.ž. a�.-
to;rpy-o, t�-(TI{l., 1 pptiž _ v ylíče.µí �y�q:·čí. krize. r;nladého FlPtsoy?,t�;t�,. V;t'.'f-l 

.��f�i.PµQ1\3fa.p.goyě,�p�ffY,PrO�i.?-�torovi.a d��?zuje ,�u,-�e
1

ve s��jné 
· .,-lcfi�i; J\=1ko hr9-tna. jé, p�m; ?,\lto:r •. �ie_č�.:tl, jF3 e m� l-Ií=Í,j��vt:J_ re c�.p.�t,. ,z.p.ám 

ji, J ťn z ďos:J.,eJ.bp.p.,, a+ e . j �li, p.pdně . kfi tick�, n�_s:t;f il_í yedle � .• ?9fll� 
, je, V-fll�J..e 9ky. :p:pa�];l�patný. · · · , 

.(\.le �o„Ip.�, na . .p.�m� sar;npzř�jmě n�'�ají��-, ��ft, je aµ.�orp'vým_ t3�b �:vy
jt9-ř�.p.iQ1, �1.��a:\C;rytě aut?Pipgrafipkým, zpop.9p�pím. postoJµ, � p.�zor.ů, 

. pf �9-�tv,av' žt10�.p.��l·:\ ;i.\3-�álů, l�\1S�{ý9h -kv�li t. � td. rnl�d�po' spt!=JOVa-
1 trt-e, či.µ�šn��hť�}l,, žij;L1J,Í};1.o_p.a1 s�y�ru. ��!Jfl,. V�vodJ.ltm, poVpf?-flÍm. �.p.

ž�-r;ýfa, ch�\llir•, fřib�h, tak· ;t'ffle k;t1.1je 1 i9-epyé a, Pl.fflyní ,P+0/3t:ř��j, z 
, -fl�l1Qž. yyr·//f.í ���Q.-é p9y-9-t� ze +?.t;i?-j -f._9i. �e. I!l+�(ié, ré;:J.t9:J.es_ti .našL li ť�ra
. t�ry. ,A to,je �a,rom?�u.�ajirpay�j§í,než.jeho�prob1 e .ciatika,µ�ěle cká. 
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.2 

�Jepř íliš ir9.t;1:j.9ký . .Q.?-�ev, 1Ali'1-Y. l;ly, mo�l .. �.Q.ít L �

1 Trampoty, mladého . 
, spi soya tel-� �1 •.• Syi�ele .Q.aděj-9-�e-o, V:i:.+�ipa.� 1:Ifl-ta�.j s9u. z9eJ.a. sp(;;9ifict�, 

l fpe .. r� � čeno. d9 9 ově. p 9q.l)lí.r:iě.r:i� •. cJ sou .. p.al:on y� y 'ťdff-�.P.Y. ;t:ráp�-9-f, _ t:teré 
l)lěli.��čí.r;iající.��-toři.�ejen,�f�d.p�����ti�+�ty,. v.ča$e�sou�r9m9ka
Pt·tali sttcký9h . .i;iakl?,O.?-t?li;i., "a�e, j eitě�Pf�d .. �ak9vými. dy�u�?ti. pětadva
ceti, l$ty •. Zpr1;i.coyé..Q.í, .i'.l?-r_iiětu, $8. li,sl.í. 9d. 9\)9-9b.Q.ých_ �'romé.nú o. vzniku 

. r9r;ncinu '' /vzpomeňr;ne . .µapř., i:i-a. !-lezsi99yo. �?z'p-:ai;i1/, v, tom základním: není 
-tu. ani ..1)2.znak,. co. y:)..a�tně, at;1.tor,pí�E;:!,. 90, iµu, br�J:.1-Í, v. p�anf,. s ,. čím, se 

.. :to, p i;:itýt�, ._ j a.ký. IIlq. t e:rt�l. !JlU l(Lag.e , odp �>:r, .. ai;ii �slovo o. po;:, tav?9:P., , na-
t ;;, hl d. ' v .  k "I,, t 1 1 ~t 1� ' t·· "V · t v ,.Q-.o.� 7 e _an 1. neJa�e L .o.y� �).u.1.:e,:;:;y� µ._,�t,1�:/..(::18 pr9$-e uyeri, ze 

, 111*a�ý, at;i.tor, se z, .jakýcl;lSi .r;i�z.Q.ámých, pf i9in. d9staL do, tvµ:i:-čí. kriz e 

, a. 1,eo.,. v. 9-9bě. prázdni�, . ¼=�Y. �n?-Iliell�a, s , dít�;t�m. 9dj ela. do Jugoslávie 
. na, q.ovolenou,. §l8Tp9i;.ffe.9í, z, l;)y�tJ .. �.�+?Y�f.Q.l).,, z. P+9Y?.r.Q.y, na. �1·?-ttJ.,. z 
, 9�,a:ty, 9-0. t;iyt u p:rávě. lcJ.9fnµ:!;é\ l_iltl�nlcy. ?-PPQ.• _P9�?9-im. k:r,tze, je, nej sp;(š 
. �l9m�$:C?-cty, :..až, 9n9psl,{y. za+oŽ(Hlá, g�.Q-11-��a, I:r�l?-?, .. �t�+�If. právě z, t()

.1• 9to ,. d(ly9Q.u 1 r;iá. g_ž, p:µié„ Z\J-by • ._ J?-1:cÝ, g.t y, , ie, zač.µe .. sy �Q.�t . n�dhe:fný, kus 
., Darj t,i,, ale, pt i\ tom, ;svc%-<;lě.µí, �y?,dí„ t?ky 1 i��, s , ID.l)ol2�m .. zkušeněj š�m, �-

t,;u;l9:r�m, Jit im, . j �I;ltJ.Ž :ř ítá, ��cié?- �tkt.i- 11 • a, v, n�rnž, P.� z, 91? ti ?Í, pozná�" áme 
. :Vl�digifra )?�rala� """. \ t�n . z tol10. lc9b 91,.í.:J; ;(h.o .. i�pot�-9-í,, y.y;:j Q.e„ 9y�em. vi těz-. - . . . ' . 
'• .Q.�. l{�š-, �r9-i.µa . .r;i�j �l, Q. o, �\1g9�t?-Yie \ z, j �q..p.9g.i;,.9b-�t-o. 9-\LVod9-:. 9�1$:á� .r:i�-
> Y�H�YtJ., f il�: fµ, , J,ct�f í. s .Q.im ť rµ?,jí\ -p:roj \3�� t\ -j 1fl;1(:'. -��é.µµ,. , Hezi ntmi . 
. Z?, se , $.t;ia9-no t IJl\l?? IJ1e , t;J�?-�a t, j ?,�o� n�, !1 J,cl i� 9y pu�1 

� 9, � t?Y u., na. 9-v OUijl� trov é
.. }Jo'. c,'i:p�,I/19, tt?.:rga, /,YJ-9-g.tmír ., Kali.µc/; , -p�nl .je i +9Y��ž p:f ?-te:J._y�cy, ,r.a�loněn 

n.1+a9-ému, t9-+y.t).p9-, a:)..é, pf �(Sto -�al_r�i. !t+ipat t3fY �1 ťf?-?r.t;l" potř' fl;) ou. :P:řE?
.· 9-f}-�YéjL t �Pt�rny� tc{l-\l.V, pi;tv99-Q.í � ť�lfl ě:r •. fs.k, ��:yš :tf yí-.. p99t1,1p.t;1.ě. o.:rc�.i;i.ý 
"?t;i-tor .µ�+�9-� ti?+ �:tv i a. t�+rY!z.;:j.,.,. f9-e 1. �e � .r;nu„ t?-lFY, 9-9?��e "'$-}98, �9-y9-

ř LJ.�J;i9,, a+e. +9��-9�f�10, ��i;t�µ:tí. r�P.�i�\l• fa9-y ..• t;tž� �e·� �ry$�m, v. p91;3ta-
. . h . · 11 . � 

1 " 1.0 ,..o 1 . ,. b v • t d -Y�9 ,.t;1.eyy�n���,-Js9u, zi .�9ye�Y.�? 1 �0�+,.?o�,�a.e,µ�p9poy,�e.1, � y 
.# 

• . 
• 

�je . .r;i�t�o,�?c�yo�n,p9�+e, skµf�č.r;i9�tt • 
.. �:ro;ti, 1;1:)..9ye$1).�.QllI '. iyů,rc;:i,. j<r,-9-ž,p:nit11,.1.je, ye,y_��nýph_ mukách, , na-

. �:t�vuje,.i;i9pi
1 
a .. +i?�cuje, Ef:qct:;3��.r:;i.9+,, :;:ie., -j�si. y��p\'...i;i.o, �p.:j.t:J..o. K:;ri tika 

llo zn�ctí, rukopisy mu vrace jí, scénář_e_ mu předě;Lávaj í, tel�vize od-
. loží natáče.µí na příští r9k,_ i.r:itervieyve� mu kterýsi redaktor z. Prahy 

spíš uškodí než pomůže atd. �ostává, jen dr9bn_é náplasti: smJ.ouvu na 
překlad do polštiny z,Dílie, �álobu �a. to či ono, peníze za reedici 
románu v. icrajském nakladatelství atd.

1 
Ještě, že při n ěm věrně. �t !)jÍ 

, jeho sok v lá;:,ce,. ale ji�ak skyě:)..ý 11 �l���) c 11 , Jirka, jenž mu. zkµšeně 
,líčí_idiots�y� k:rit.:j.ků, r�d��torů,.drama�urgů a. jiných .�lo�u9pů umě-

lecké tvor�y.,A domápí trab�e s 9.ti���9��ivou žeµou spraví sl�va, 

, jtž, je, �al;):r-9-1,1.t IJ9t�,. 9� -.. ?e v,lFr�ji,�?-��či"fq.m�ppQ).e� jep.o\ n�ě:tu, a 
.. O!.li. ?8, p ol;lyl;Jt;,.j í, v, pro:;3 t:ř�Q. í., P:rGLi��ýoh ť-f;l:r9ů, . :pe�� č�k, :re ft s érů atd. , 
, což si. dok9n 9e, .µa t očí . .µa, film a. p?,k. si, l;!o, promít�j í. ve, sn obské míst-
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ní společnosti, co:: ovšem rozervaného Viléma Eállca zdisgustuje a j eš
tě víc vzdálí ženf. 

Toto pojetí av. tora jal::o bezděčné oběti nfjru::é�o sp.il:nutí nezné-
.,,,�-D.�,c� sil aioo �tu·e je třeba ješte upřesnit: 7iléo !:álek totiž ne-

ne:-i.ží pro svotJ. průbojnost, od.m.ítár..í jeho věcí nemá nic společné!'."lo 
::: tío., že by pť·inášely pfíliš odvážný po};_led r..a živo t nebo pro něja
k� jiné vážné příčiny. Důvody jsou víceméně zá�ad.né, taj enné, jal:si 
v:,�ýbavé a nelrnnkrétní. A autor se taky nikdy nebrání nějal::ým pád
nýr: w� argum.er..tem - on C,,,.ce vy�"OVĚt, ab�1 už viděl S!Llov:vu, 8,0�' 
u.z se filmoval o, s.::i:' v.z ·oyj__a reeéiice. :�2.š ::lad:;, _;,;!'ozaik toti� nená 
j.iný cíl než ns_pět, �ene se za n.íc zběsile, t2.:.:že všec:i--no, co se _po-
. .  , .. .. , v  . liof • ' .. � v , u „ v cco2. :pre1::2.zce, ti�,-;; Je -co a.o:::i:-e .c.iner.a rada, povc.::v.je za podtr� 2. z2. 

l::·i -vči.u., kterotJ. si ne zaslouží - vžd;y"t večně a; trpí 11 nad papírer.:. 
Vfcnýo vyjádřením tohoto postoje jso1J. přesně vyjác.řené starosti 

o e:;::istenci: l:oli2: za co clo stal, jaké oá zi.lo};.y, l:olik bude dopla t
�:ú, co musí splatit. ''Čekal jser:: dvojnásobný náklad'1 /s.19/, ''Ještf 
�sen :1evr2.til na.šir.:: _půjčkv. na aL,_1;21:'' /s�2c.v', '1Ire.na má př�ce slt;šný 
.., -1..,· ; ·,Q/ u-c , d-o v1·-- ' ·1-, • ·1 _f:i,.nMčnl.. 

;:..1..2.., · s. i , ..i;enize o .1..0.c:ia.na 2..S.i:a n2.s zac __ .rani y prea �rn.ta.s-cro-
•f,ov .• I.rena si nec'!-)ala tJ.šít šaty na Věřino. svatbu, l:oupila l:r:,tinv. 
do né pracovny, deset tisíc uložila ••• 11 3líží SJ_e totiž čas, kdy 
sl:o.!lčÍ llálkovi tvúrčí stipendiu.E a on se uusí roz!:odnoo.t, zda se 
vrití do c1,eoičky či ne. Tam };_o ale nec!i_tějí, G.or:nív2..jí se, že po 
tal:oýffch 6.spěšíc� tJ.Ž o to ani nestojí, je _p:·ece i�fkdo! Ráš aL,.tor 
ovšec. musí vyi'.·eši t svov. krizi. Jal:? Ovšec.že oéiejde do fabrL:y rr:.ezi. 
praco.jící, kde či.ouféi. zase .načerpat inspiraci 2 �la-vně n2jít jat:onsi 
vnitřní jistotu, nebol už se nebude cítit tak s2.1:l, tak bezbranný 
na� prázdným papíren • 

. Druhou. stranoo. to�'.'.o to postoje k spisovatelské práci je vztal-i 

ve:-ejnos ti l:: ao.torovi. 1idé l:oler::1 ně'"'o }1.0 povs.žtJ.jí za fl ákače, za 
š1;2.stli vce, l:terý si r:úže voln� c�odi t i dopoledne po oěs tě, nevědí 
však, ::e píse i v 11.oci, závidí ou l:clec o, _povc.žt.1.jí ":o z2. r:mže "v ba
líku'1, je!10� pi·ece 11nem.úže v;ytr}->.nout něj�:ýc� dvacet tisíc 11 /s"' l7B/, 
Jece� závistivec ou dokonce poškrábe parkující auto. Rub té"'.le zá
visti je pal: zbo::;:p.ění spisovat ele jako něl:o"'.o posvěceného, co� se 
;rcjevnj e ze ;jména na čtenářsl':::ýc!:'.' be sedéi.c1:l, vle.z.lf jsou zvlá.ště l::ni-
1-.0�;.n.ipe,. t:• b:y spisovatele nosily na rukon • 

. Ob+az s_p ol� čnosti, :::teri vidí spisovatele bu'čl. j al::o zbytečpéh o 
p:-íživníka ne·;:, o, j�rn. yýji�µ, jako vymknutí z fp.du všed.µosti, tedy 
elitiře. v pravém slova smyslu,. je, myslím zafixovw v textu pi·esně. 
SpiEOV?-,;t{;l, a sp oie �ost tvoří_:jeclnotu, jaden be:. druh.�1:o ne�ů:.:e býti 
je. to vztc.,..,, lcterý je prodtJ�.: tem pojetí tvůrce ne ja!::o osobnosti, 
�=t�:-i.. _p:·ináší nena,..,rac..i teln.é ,..,oc:lnot;y a v�.rslOVL'.je za v.šec1�n�· jejic1

� 
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·:.;pl(:!sti, _ }-,ot:.e, ton,., :.1_ é:. naG.�je, �:ter2. te:::12.tiznje sl:ntečný liclský v_dfl, 
c.ie jE.l:o nfl:?J✓o, l-::clo js v sotJ_stavě . .stftni:: f·ízené:,,,o icleologicl:fl-:!o pro
voztJ_. ů_.s_;:iěš,.riýrt. zaoc::.vova tele o, tlnc.oči tel�r:.: pOŽ8.d&vkú .'' tfc� nai, oře 11 

v ·ueletristicl;:fu balení. :.:is. to, :'":e stc,jí 11 v i·aclě" iůeolo6ic::�-, soí 
v:,•stoL-._�:.it ''z ::.a.a.�·" všeéi.ni"h_o c1ne 2, ::ít si •:svobodnf". �02s:totJ_ je □u 
závist lidí, l:s�doderLrif robotícícJ-, ve ::.'2brice, spctJ.tan::'c"' praco vní 
2:2.z.p.í, zé.vist či obéliv tJ.b o:2::ili:ú naG je7,o v:,�·jir:ie čn::-r::. zpúsobe!Jl života. 
'J'iléw :-:i_lel':: proto zcela lobic�::1 �c..leu.2. :;:;2.c1„.rantJ. vr;; ::'&bi·ice - tar:J. zase 
zapz:cJ._rie, neb nde l'lil;:o:1:J o c.ri.žC:i t, bnd.e v:·,;iada t ja::o ::2.�o.::, jin::,, btJ_de 
cí t svf r.:ir.::i::r�l. 

Iivejd.2. c1,tt2. sv�,.c rooť.J1�:-· v::v:::•;_-:i�..; ilnzi, 7nf�i:::í �:lar:. :i::1.i, ·,.:e 
. , , 
J-2 s2r.ie �:ie.ri1.ze, 

_ �-:.raničí, popnhiri ta, to v�ec:1,no. je pro něj nu.o./ ::..:ísto to�.o ovšer:1 
Li.2:izc:l něco jiné�o: ::::e t&::.:o--..'� instittJ_cicn2.lní pojetí spisovatelské 
.;:race, v J1ecž tvúr·ce 118r.:.2.ss.zL:.j e nic ze sv[·c1

-, niterný c1", r.1rs. vníc1.", 
svf tor..::zorových -:Si a.nc�-._ovnic'". sil & S.iJ o::roj L1.j e se E vnE:':j šír:. D.s:) ec,'"'er:. 
L;_ 11 ns.c.f ízenýc1-: 11 ne:nú::e clo cli t nic .než s te jnotJ_ lits:.:ou_ odrúd.L,., pro ti 
1„íž .v�':::eoen tně ·ooj Llj e - ovše::::že "v r:lezíc'\,, _ zQ,:o.:"l.2. •·-ve sv::·c'h. prÓzác:h: 
i:a.riéristu, cynik.J., _ v�'počit2.vce,. jen:: se c1„ce cít pfedevšír:. clobře, · 
líp ne:: druzí. Jin::' zť.jec ne.oi, nenalf::.i. na něj nic z to!:o, co roz.
dírG. sv;t koleo nás, neví o :.:2.cll1É:. otevi·ené r2.ně �' nep2.lí si 
prsty s ni čío. '.:·.2.l:: b::,·l v:'pfst ov2.n v ,_,_:::ifl é lí!!.n.i této ;::.oby, tE:.l:Dvý j 1;;. 

Upf ímné v:1znání J.t:· í12o 'šve j 6.;y j � tJ..r:2.ěle cl:i bi·e čka, ale. svou bez
uěčnoiÍr p,p�.i..4:-roe�ti. pood:-:ta�ilo po�led ns. uzavřený svet,.v nfož oc�ota 
k_ sebeklamu a zároveň 1:::1?,m.ání jinýc:b. � sou_ př i j ím.á.ny j a.ko _;;fir ozený 
nebo s.2.espoň. sarnozí·ejr:1ý_ c�od. :.:ivota,� což __ lZ:!l:: spisovateli umož
ňuje necí t svědo!:1Í a zárovei: n.::.stolova t. tzv. cravní otázl.:y. 

:::ilan Jungmann 
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V•lict a red• Y.Uyekq �I o tu 113Uenku savs4im.1 velice .u

roa naa:!llá, tak av.1- Mdohd�u llikdy �-ocb7tr1 o to•• &éla 11 te
l" tara / etAkd/ dl.a a jtt.Sti p!I Zda lli1 t.e.n výai •• �eq' el 6aato · 

ee p učovol),• ct� ěi bb-nl, 1 ie · f,i�ov .telé p "aohili na eouěna

x..!ky ••• , ol •-:.�e --. .zt\S �lo o llci, k:t.e i fl�!!ill ci e k literato

. •f'J liel otiii a le"ou lii aa,.,on knihou ,ee :i o:,lll, u co je do �o
·� v o tnta1 ?�:1, kui'ť b ••4,t _.,;�- t. a .,.. to 1 ct r..i dobh o

bejdou, • nllkOni· � ao.j1 ·•Afoky pnktickd zťil � .. \.e.f$ti o ee • r'\&kou? 

·VU• lii tuey, ;jej:! dt.a;ral a vUp, jtji velikost u a14va 
odehrán.ji u v ůk4a .kruhu oeob, � l-211 snodn.fm cBv tea vyl'adi\ 

flL'iibl u vi•ho, i • pead. ·o.n& au.tOAOlim4 t tv�bs, ollQ. poladoTa-
116 avoboda1 d(I 'tdT' IH � ea$11 a máto o4 mteta i · sehoveo, 

a4t. ta a.t ,o.-uaed Tl»u.ě ;•�!be evll vu v o ci · itdy2- �-1 o4e

a\feae d'Yo�• ••�•i.aao, k I ai _jdeme pro pot,•raerd. llvu. akon

fpa " aplikovaD.4 111.eraatur,. ;je! �• pouliW t;lull:ou. �•r om aoci, 

k\ari •• ·O•I•• 'bea � a.Q84Do kdfkoli o tjdt, k�,-, ee j! J:f]Cho• 

laiftkova\ ••• 

V bheu rom 1881, kcl:,l Ullhl J$ib1on•kl, pile ,l.6.d•k ,i.doaU

,.. ae k,e ZMoelovi/ Ztyenvi do Rwaka.2 "llyni u::trel ,i Cect.y jeou 

tleby, t-,r - all tq phe k.delt aapl.M�\ JUl4 jel)O r-a.nt. :i:·en n6-

ro4 1>,41 �• MMllať • to �• to -�-»�lt. • • • Paubolo1 prol t.7 

a_ 1 tel� Pplůa\? Zal )J7 nbo4 al1 �Gitovi b/t vtllla,11 kd.yl 

t• ae,1,.,, A tae &JMtk 4oan.oe pil•, •• •• tf letar • .Ut Ma 

probafi\ iu ůlatt 11.rfawf \hlekt .á1184 bJ- po\Oa pi'illi lt NM•• . . . 
Ale· t. •• .,.u. .. -,Ul tu ... -.Sili lllflil U71 dUd utiakae l 

' U\ewtM, 111ndl .a 'ft•• k4o .. �, -t•�• proto•• 3ectbl, kdo 
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llteJ-iltwa. •11ek�t• pronq-, a•lt plÝel �•• �•- pt.út •• ·,• ..._ 

�•l'u1, l• k4o toto'-"•.._ paal.. • a�ta1 „ t.u.lil 1.·p� 

•vef•�o•t. _jfi et'1• tat sahaana a t.up6 �akó vl4y, ., pavt · · 

s1,dek 'i jiftl• dopise. Ale \Oj• phoi trn1t·et.av, 1.ak pni UA1 

\UlllW'l �a ao"141a:C? �an vll4ectl utWl.11 •• v 4ol)I rosmaohta U:t.erat\&17, 

kdy jtviiSti YiiUM aallc.\dno poat••Ml, .,ake � á•�t.1 Jel"\l4& • ,.roh

Uok/ • Arbt,6 6 l;ellbt ale ul 1 E.Nla.ncbONl!.4 • Mr�ttoi. • • J&IM I>& 

pret.-tU dot,� • - �v jev11til- Teialt.bl je tak bohlil\� Uáli4Akc, lt hledii

ti .u„ ti,/\. po�apo-'1!n4ncs T�l pi"i;j4e Bha1.ta., �n..r, wnbodová 

- a"tille trvá J'ir•ek, MPpo,;(ne ju • a pot.oa l•111PR1m, .Deal, Capke

vf, dlot.th, Nll doetPi •• S-í!l4a, • tit• vl1ehlů. • 011.t.vtrr(al al 

v�éjfi!IW.1 ul -vy, ��ť k tve? 1 jojť _krl t.ic:e, t. ic-nt 1 !ten!, "'17-

i;'.tt!várd i c,.ébL-dn!, !e "znikd acbutú a 11.-A n-cadlovll ol>••• ;1d 

t ei · k - ea -� p-.1bli 7 - ul oni nell'Wd w „4omovat, le eupl�• o► 

t,.tnt obenrn:tTC. -roto appa\l·ck4 ·eebevldozf, bu4ťof �aka :jen.oa 

hlr,vnr. st•sky, roa�11lt·, na konci nf vepteent do1,y nltkem rosto

- .11� kt'-�?lt.ým: n/1 js z �á potA!e-n, k.dr! �- ,y Uiku kOJIWlY I•� 

/t·nk. o Cflo v pOYo��!m l"llkopiee •noT0.10/ e,u Yýpo-.Ucli tohoto 

rúut t!mtct l'ld1-oi-ca%, lln� D<U1oetm:l /ta.tlama• �apaded 101-

&kn/ jsem n rún. T)'�ofll.� tr,ýa ll6ů � 'W b'ltiek& alstbťn. 
. 

' 

Dobrd, tak • ; t&"d. t®i!'me & tu. ·!e :pfTd.me jM pro_· Mbel pff.-

ttd, nám_ i-o�u? rok."\: 1M7, k�·I nakladattl.'ot:dtl nov z.tyercnro 

�n Fol -4•, �!�e n:u �1-aek do od!e.n 6\lch•t •Jt!i :edcte s e1-

t o�-. ler:!n!! • kt ·NI l'l 1aov a tt ri T -t. P"• 4ospl�l • 
. 

. 

pochop! ... - T. · c &• u.-1�.omll j«-em e1 pl'l tet\1 1 j.e s;r.11,1 te4, heJt-

najat · 1 cb, bo 2n.ét a eMpat, z.,.,.a, -.,t�• Di Sl.'4«.tkl �• 

t.ft<l•f r:t - N o l.t:U. ec, e. po! pl"O 1ltff4m:l 1 by bl\,_ p64nou 'Ya

liUnnt "''U\'Yo!'il_. jel ff01I 'Y1&e\n! 40.'-, fedatlJall� t.•,·. co �•-'• 

a �e•. t · YJ•oko .aa4 bl.adioo.a., • tt•r• ·•• ��• •�• ll'n\ .a, 
. ' 
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ale i ·uterat .... • 

ŠP-1 jeM on.h4J parit•• pot Hradem., k.4• etojt mohutni Z.yeriT 

pombťk • hNbl nnri•nf IMilYany j•ho dQa ekřlYnjť �eekyi t4 \1Uf 

4ule t cfflllOOll• oblt.ncN et.ilád.oetf �t •• J\UOdu. Pohled t1a ten.to 
. 

' . 

�,. ve ul · �iekNu propo�il. 'IDOU \�ou ul MdO.Yět-u e mou 

ch"1llovou na41;1. Jokl to rom:intlc:ťky 11taetnf pohled na pomník, 
jecl 1.u poat.avila Ut.érata.ra llob& •••on tu obet'1 vlorrt.nl pro 

av� nc-výSl18!1 • tak.4 proto, le pf-i 1'41>.M rosAil'ov'n( eiWe i.ev.., 

cli.1. ?oj• ,&1 al ek•pae, jil mi aikdo ll�tí. 
. . 

�hd aeohti 1 .. ,,, ph4 po1'1e4n't pobromft, ocitoval. Jan �k4oe1 
. . 

� Hostu n•pohl.�4 bndtvodnl Sla4kcrnl �e•ň "PoW eestou•. TeprY 

d�.lo.taěci p,3c},3pil �s• ta jak.o u„ ozoroon! �a n�lji. J• nla t� 

n�Jfjft, to Ylm. tll.�y •• 11.I 1-110• 4ott:ne • .Ue 1 � bývá ul tek �em

t.la\ • 111 t11f, ·le pfechůi t-.lf „ b«snatl�. s touto n&dljť, k4yl hP-

1! nemh, 1'!;t-4ee1ori -n-aeiat 

/Leden 1982/ 

• •• .lt4o t11 bude u v,a eUt, 
1140 Vila bude G!ti 1'$4, 

kdo lt vú p �i;o•, rod.nó or,zdy, 
zaorot.T ••• • 




