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J:m:f KOL.Ul 

PRVNÍ c1SAA DnasTD: a'XN 

Na tr6n wtedl první cisař dynastie č':Ln 
Vnutil avá zákony celé říši 
vy•tavěl si vl.astni metropoli 
a �il ta::i swn'v bludišti pa.1.áoů jako nadpřirozená bytost 
Všechno vyřizoval písemni • konečnou platnosti 
Sjednotil míry a váhy 
rozdilil sedláki!tm piidu 
vybudoval cesty a celý sever opevnil Vel.kou zdí 
a přesto žije dodnes jako př!kl.a.d nejstrašlivějšÍho tyrana 
pověsti a hi.stori.e svědči o miloÓnech mrtvých pí-inuoených 

uskuteěňovat jeho rozhodJ:r.iti 

Velká ze� je podle podání proto tak pevná 
�e maltu spojoval.a krev 
a kacleny vázal.y lidské kosti· 
Na stavbáoh silnic 
a pi� kolonizaci nových oblasti 
eahynuly ooló národy př:Umanó z nitra zema 

Aby se císař zbavil jakékoli kritiL-y svého zřízení 
nařídil na radu svého ministra spálit všechny knihy 
miLlo spisy lékařské zemědělské hvězdái�ké a letopisy 

vlastn:ího zřízení 

Ministrův návrh pravi: 
Nyni je zemi sjednocena 
zákony a nařízení určuje jedna autorita 
prostý lid se věnuje řemosiúm a orbě 
vyšší vrstv7 studuji právní aetody 
jen učenci nežijí podle nových ztsad 
Studuji v cd.nul.osti aby mohl.i podrývat přítomnost 
�alšuji fakta aby rozvrátili současný atav 
a Zlrl.čil� co Vaše Veliěenstvo vybudovalo 
U dvora neukazuji svou ničemnost 
ale venku popouzejí lid k nenávisti 
TonrJ. je nutno uěinit konev 
Váš poddaný navrhuje 
al>y všichni lidé v zemi. 
ktef·i vlastni tak zvané Knihy dokwaentú 
Knihy zpivů a dila Sta škol 
odvedli tyto úřadům k zai6oni 
Kdo se odváži tyto spisy vyklidat 
bude popraven a jeho tělo Y7ataveno na trid.šti 
kdo bude vychval.ovat ataré na úkor novéh 
bude vyhuben i •  př!slušnilQr rodiny 
úředníci kteři porulí toto nařízeni 
budou pova�ováni za apoluvin:0..-y 
k.do nespálí Jmenovan, kniby tři.oet dni\ po vyhlá�ení 
budo oejohová:a a poal.á.n na stavbu Velké zdi 
Kdo chce atudoT&t zákony a právo 
at •• uai u atátzú.oh úředoťkO 

Po uaku.te&:ilni tohoto-návrhu 
bylo popraveno 460 u�o� že nespálili avó knihy 

Kdyyž"ěíaař zem.f-.1 
vyypukl.a vzpoura a hlavni miato lehl.o popelom 



NA ŽIVOT, NA SMRT 

"Má.I l.ampy, tak ai. posrill• 
řekl.a marni 01'& 
a tu jsem zpozoroval. že v:.ldim jako ve dne 
třebaJe byl.a nejhrobovijlí p61.noo 
Po ti--eoh dnech cJsem začal vidět rentgenicky 
za úplňku dokonce bn.revn5' 
a do týdne věeolmó křištálově práhlodné 
Bylo hrozná vidět .spok.oJence s těžoe porušeným organismem 
ráj parazit� v útrobách zvířat a pod peřím ptálw 

• neštaatný hmyz a nemocnou pýchu rostlin 
ale děsivější bylo · , · . 
když jsem.·začal. vidět do lidskáho svědomí a činů. 
Večer předtím sedím u 'bá.snika H. 
a přehráváme novou skladbu jednoho sv,ho přítele 
a najddnou pod údery hudby 
vidím v nes�-yalná spleti procházet celý jeho �ivot: 
Zwnil.ovanáho bul.doka na obojku :Clil.ony 
obltovávajioiho život pro díti jež nebylo jeho 
na pozadí šibřinek v Jiho6esk.é vesnici za vá.l.lcy 
s pernikovým hradent nad perským běhounem řeky 
pod jehll.&iatou oblohou s losa,ritmiokým pravitk.em duhy ••• 

S výstřelem první družice 
se pro mne stalo neviditelné všoclmo 
v čem koloval.a krev 
.Poznával jsem lidi podle zlatého chrupu 
náušnic hodinek_ šperk.d knof'l.ilw. prot6z obsahu kapes nebo kal>elek 
Ve čtyřiceti jsem zaoa�.vidět a obrácenou perspektivou 
Jú byl · ten výchozí nopa trný bod 
od něhož se v&e rozbihal.o a zvětšoval.o: 
Luna zakrýva.la obzor 
mravenec na vzdál.eném útesu byl větší než kůň 
a ústa �eny krvavým mořem s ledovci 

A nyni nad hrobem 
kdykol.i vezmu pero do ruky 
ztrácím pojem času 
proobázim atomovým městem 
kde lidá zazdívají mrtv, do Činak, zdi 
uprostřed hořicÍho Říma 
při utká.ní desetibojařů na olympijských hrách 
před miliónem vylodujicích ae a.rmad 
Ohl&dnu so a ustrnu nad obydlím ledového ěl.ověka 
pod Eif'f'el.kou obehnanou ostnatým drátem 
s dayt čekaJÍcÍlzd na zpl)"Dováni 
za obnoatrojd vrcholiciho karnevalu ••• 
Potom kl.eč!ci umll1é atfom;y před pomníkem dírkovače 
a hl.a.sl Takhl.e ja:L připraven na ilvot1 

Takhle jsi připraven na smrt? 



XŠAF'I' • 

Mé jmlni spoěivá v mých bá.anich 
nezdařilých a bezbožných 
před nimiž kohokoli varuji 
nebot vlřim že vae oo stihlo mě 
padne i na toho kdo je ýezme do ruky 
nebo je jakkoli přijme za své 

V dětství pozná nesmyslný hl.ad ženoucí krá.st 
'v jinošství ponížení otrocké df-iny 
stud nad sebou a zou.Calatví bezmoci 
op:ts tí o toe 
a matka mu vydechne v náručí 

_- po dlouhém utrpení bez jidla a ošetření. .. 
Pro�ije léta zmrzaoujíciho dospívání 
vys�aven nejhoraí potupě 
sv�děk nejděsnějšího vraždění 
bolestné lhostejnosti 
hrůzného sobectví �di:aajíciho žvanec z krve dru„"lých 

Roky rvaní o lidskou důstojnost jcJ přivedou 

Běda potká-li ženu kterou bude milovat 
Jeho cesta povede blátem 
proti něrauž . je válka řekou zapomnění 
a sl.zy smrti křtioí vodou 

.... , .... za z;u;ize 

Ani v nejhl.ubší zpovědní pokoře nouvěěří v otcovství svýoh děti 
a zapře p�o ně krev i duši nadarmo 

' 
. 

Nebot prvni sli.nu dcery nebo syna 
-�cití je.'10 tvář 
však dřív doženou pod zem matku 
nadržující jejich prostopá.šnoate.m a smi.1stvu 
_potom se duha jej�ch bídačeni 
obrátí úpl.ňkem tmy k němu 
•• • ••••••••• ••• ••••••• •• • 

Tuto vůl.i jsem činil rz:a dobrá paměti 
čtyři.oetiletý na duchu zdráv 
abych uči.n:11 prázdna každého 
kdo by hledal. cokoli v mých kni.hách 
mimo prázdnotu marnost a kLam 

3 



MODLrr& K POL'Zll 

Vzduch byl měkký, řeka vonlla 
Svl,k.1 Jaem ae a lehl. do trávy 
Nadávky aut, štlkot motoay'k.1�, ohrchl.ot trolejbusu, řehta� výkřiků. 

ml.adikA na fotba.1ovém hřišt�, nes1ylite1ný dusot tr6novaných 
koní, pistony 1.etadel, Jll&l"cipánový kostelík, Lilá stonožka mostu, 
akřipajici akřiĎ továrny, oči nebes a myšlenky na zakl.inaoí mod-
1.itbu k poozi.i, kterou jaem ai umín�l zdo napsat 

Bloumám, kouká.o po ětyrlístti, počitám hodiny, které budu 1uooi odpo
ledne věpovat 'Whitmanovi, zapaluji cigaretu, bezmocn6 h.ledim na 
hladinu a do pa.piru, do papiru a na li.ladinu: 

6 svatá a velebná muiSednioe tajoiastvi 
pomocnice v nouzi 
Poezie 
lal6�ko noci 
proa.!m a vol.lun 
pa.ni vyalyš mne 
vyalyi skrze živé a mooné nevyslovitol.no 
obepínající nebesa 
moře :L aouě a všeohny vici . 
vezmi. ubohou prosbu mou na ramena svá 
a nes ji před trwi šlechetného otce sv6ho 
polož ji k. nohám milostrdné matlcy své. 
jež jedno jsou 
abych dnešní noci 
já. chudý 
na ti�e i duchu pomoci potřebný 
milost obdržel 
jeJi.ch pomoc v&eoh pomoci 
a žádanou báseň 
která. by DUJI a každému kdo ji bude čist 
daroval.a vie oo mAže báseň dát 
modlitbu i kletbu 
promlouvající hl.aaom života i sn:.rti 
pláčem krásy i smíchem všednosti 
ero.zum:Ltelnou rostlinám i zvěři 
mateřskou jako zemi 
otoovak.ou. Jako rMJuch 
lhoatejDou jako voda 
nevinnou jako ptáci 
věřící jako já v tebe 
Krilovno sl.unce 

Skrze božskou moo 
silu a všemohoucnost těch 
kteří z tolika tisícil.etí prom.louvaji k nám 
nízkým a podlým 
odvažujícím ase otevřít ústa po nich 
Ó hvězdo osudu 
prosím a volám po prvé 
proaim a vol.ám po druhé 
proaúi a voliím po třet! 
skrze lidskou bezmocnost 
alaboat a nemohouonoat viooh 
kdož z tolika tiaíoiletí ml.čí k nám 
hl.uohým alepým nlmým necitelným 
6 luno pMa tioh . _ . 
lAno . zk6-. 4 



klino zázrak� 
� ami.1uj se nade mnou .AmeD 

Leh1 jsem si nazDBk v tvář slunci ••• 
Najednou jako by ze mne zmizelo maao, vnitřnosti a zbyl jen pocit 

kostí 
Ale i ty se pomalu ztrácely, až jsem zůstal jen vědomi 
?ak prudký víf.r l�esi v místech srdce a mozku - le�im v prostoru 

obebnanóm stěnami husté, průhledné krve, v kteró se pohybuji 
nezřetcl.Qé by·tosti, pod prudce zeleným stropem se aluneěně 
bilým otvorem, kde se z.;jevuji sám., ležici v trůvi na břehu 
Vltavy za chuohel.ským viaduktom 

Lehký záYan vzpolllÍnl.cy na nemocnou dětskou postýlku a strop 
.Potom snad v hodině, snad v okamžik-u _v tom nekouočném čtverci vše, 

co jsem kcy žil a co jea� měl �ít a nemohl 
l�ak.o.oec zno�u tec hor1;;.ý vir v kraji.ně srdce a hlavy ••• h1uk. aut, ki·ik 

mladiků, neslyš i. telné ply::iu tí i'--eky, mravenec ua tváři, s.."loi·el.á 
cigareta mezi prsty, slunoc a myšlenky na odpoledne s •11.itmanro:. 

DOI-:l'OR SEGER 

Jednou jsem viděl ve varieté 
bezru.k.6ho r..rá t na trubku 
To jsem se mil začit učit 
jak litě vzaii poprvé na n�ž k 
Stejně mi je pomalu okrouhají až JIUi ramen6m 
Ale to je psí Mvot 
k.clyž se čl.ověk nemůže ani utřít 
a musí smrdět 
To žn.áDý básník nenapsal a nenapíše 
Dva tisíce let ze sehe kdekdo dojí sl.zy 
že mu holka vypálila ryunik 
škoda mluvit - umění dělají zba.běl.oi -
a když se někdo najde s· odvahou 
je to zázrak vlků 
a přece tahl.e odvaha leží na ulici 
kam všichni plivají 

Nepub:Likovaně básni z původní širší verze sbirl.-y VRŠoncrl �OP 

(19S4-57) 



Kolářovy básnické reflexe 

Knihe je něco víc než kus pi-írody 

a nelze ji vyždímat z díby e poroby jiných 

Y.niha je bytost 

často u.křižovaná 

s korunou ne hlavě 

v aémEmtových opáncích 

se zlatým mečem v prsvici 

s vahemi drahokamů v levici 

• • • 

V knize není nic ofilluvitelné 

a lze s ní zacházet jen čestně 

Jiří Kolář lliistr Sun o báEnickém umění 

V roce 1957, po téměř desetileté absenci v české poezii, vydal 

Jiří Kolář knihu Iiistr Sum o básnickém umění. D-: závěru knihy ve-
, 

... 
psal upozornění čtenáři: I'řimým podklDdem pro tuto mou basen by-

la kniha Mistr Sun O umění válečném, kterou z čínského originálu 

přeložili Jaro$lev Frůšek, Rudol� Beck a František Vrbka. / ••• / 

ru._tr Sun o básnickére un..ění tvoří první část triloEie, jejímž po

kračováním bude básnický traktát o moderním umení Eori E:piktet. 

fosledr..í část vyplní kniha básní "Černá lYra." 

Ohlášený triptych nikdy v této podobě nevyšel. Nový Epiktet 

se sice po jedenácti letech dočkal knižní publikace, 5le to již 

rozestup mezi oběma kniharr.1 · byl pi·íliš velký ns to, sb� v součas

ném literárním kontextu púsobil spolu s Mistrem Sunem o básnick(m 

umSní jeko celek, když navíc Černá lyra samostatně eni. v úplnosti 
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nevyšla nikdy. Její část Jiří Kolář zeřsdil v roce 1967 jeko 

úvoOní oddíl sbírky Vršovický Ezou. 

Mistr Sun o básnickém umění se octil v DDpětí se soudobfrm 

literárním kontextem. Česká poezie se teprve z&čc:ia vy:rovnávet 

s neorganickf,m pierušením svého vývoje, k němuž doflo na pi'elo

mu čtyřicátých a padesátých let, e Kolářovy neSit.louvevé, ebso� 

lutní požadevky, které kladl na n::.rsvní zt.kcn básníkovy práce, 

nepřiléhéJly ani k objel:tivním podrnínkám ani k vni ti·ním možnostem 

česke:ho básnictví druhé poloviny pE,desátých let. 

Dobová estetická norm� požsdovala ne literatuře politickou 

angažovanost ve; smyE:lu ektivní úe:asti v ti-ídním boji, být zbraLÍ 

v zápasech stuaené války. Kolářovo rozhocnutí pcrafrázcvct právě 

klssické dílo o válečném umění je proto velice příznačné a aktu

ální gesto. Je přímou oépov5dí ze �ilitantní aobovou eotetiku a 

poleruikou s ní. Kolář si k tomu zvolil obtížnou cestu: přistcupil 

na pojetí UffiČnÍ jako "bitevního pole", a na paralele �ezi mr.ěním 

váleCným a básnick#.m um€ním se rozhodl přeóstavit poezii jako nej

větší statek Clověka, jako cestu ke spáse Ci zatracení. 

Další důvod nedostatečné recepce �istra Suna o básnickém 

Uinění spočível v tom, že celé Kolářovo dílo do Dnů v roce, tedy 

do roku 1$48, z nového li terúrr..ího konte:Ktu vy.řc:zené. se óo li te

ratury pédesátých let vracelo jen ztěžka. I těm, kao znali óoss

vední v:ydané dílo Jiřího Koláře, jeho logika unil:els. Stala se 

zřetelnější teFrve mnohem později, když byly .zveřejněny - třeba 

v omezeném výbĚru i v omezené publicitě - básnické sbírky, které 

vznikaly po Dnech v roce a po F!;istru Sunovi o básnickém umění. 

Jiří Kolář, hymnik v�edního živote, velkoměstské periférie, 

který sbírkou Dnv v roce je�tě prohloubil svůj zájem o všednÍ 

lidské osudy-a vyjadřoval jejich tíhu v čase, plynoucím den za 

7 
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dnem, který se progralliově ponořil do oluvené řeči, přichází nyní 

s knihou, jejímž jezy1:ovýn. východi::ken. je klesick.ý čínský text 

o válečnic tví, a s.c,yslem parafráze sterého te:r.tu je pi-ísný kodex 

básníkovy práce. 

r�ředlohou pro básnickou reflexi o poezii se r.:tal lli.str Sun 

O " ' '1 ., ' 'kl .:1-. ' ., 'l t d. ..... ' "' ' , ' . . k ' . umeni va ecncm, za au.ni a.i c rc:: 1cn1. cins�e l. JDpons·e VOJen-

ské doktríny. První český : .. i='el::.led vyšel v roce 1949 a jeho editor 

Jaroslev Prušek uvádí, že podání tohoto teztu je nepřetržité od 

1. století po .Kr., a ne ncvyjcnněncu otázku po élobě vzniku a eu

tpretví knihy analýzou textu odpovídá, že spis pochází z období 

Válčících st�tů ,1 e 2. polovině _4. století př·.K., ze šl:oly váleč

ného tll!:.ĚnÍ Sun Pina, a jef podepsán nezná!Cým nebo vyoyšleným jmé

nem Sun-ozi, Sun-válečník. 

· Ifoskýtá se zde otázka, co Jiřího Koláře p.ř·imělo sáhnout po 

textu, který je tetrieterr., dobou vzniku i pi-íslučností k orientální 

kultui·e jeho zámlru tak vzdálen. Je�koli ce volba souboru prGvi

del pro �árné vedení války zc.á být k vyjáé.i-ení básnických zkuše

ností s obcovánÍlú s poezií a pro stsvení pevných U!Liěleckých a 

morálních zásed básníkovy práce, výstřecní, je v povaze sterého 

textu něco, co.muselo Jiřího Koláře zeuj�out. 

Jeroslsv Průšek ve svém komentáři upozorňuje na některé�:V.lEJs i

nosti Sunova číle, které se pro Kolářovu recepci ukázely jako poo.

statné. Pi-edevším je to Sunove ni�yšlenková souvislost s T.AO. "Filo

zoficky kotví toto dílo v taoismu, oné anarchistické filozofii, 

hledající ze vše�i věctl jedinou podstatu TtO, tj. Cestu, Kolo

běh, po�lední substanci v[ech věcí. Zvlártnín:i cestami se zrodila 

právě z této filozofi!e, zdůrazňující .neprostou �vobodu kežd� ay

tosti a žádající, aby byl ponechán svobodný průchod vš em dějum, 

teorie mechanicky sprevovanéhc, totalitního stá tu. n / J �- Průšek/ 
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V Sunove textu najde�e vedle zřetele k organizaci státu, na 

nějž upozorňuje Průšek, i původní zcroje filozofie TAO. Jsou v ní 

ohlasy lr...nihy _Q_§sta T.AO a její Síla, kde Leo-o' zastává princip ne

zasahování a vyslovuje naučení: neznásilní zbraní svět a nezasa

hováním dob:ýyáme svět. A jinde: "Zbraně jsou nástroje, jež 

neznamenají štěstí, nejsou to nástroje urozeného muže. I když 

jich použije, má stejně pokoj a mír za cosi v;yšěího." Zejména 
.., ' ' �1 "h " b k' t t . .., ' 't"' it neuceni Leo-o, poc e ne �z ne es a ces a, o Je urneni vi ez 

bez boje je zákl�dním východiskem Suncvy strategie. "Tím, že 

nezsahuje, nýbrž dává volný průchod všem věcem a dějům, óosa-

huje taoistický mudro, že vše je v přirozené herr::ionii." /J. Průšek/ 

Kromě odkazů k taoistické koncerci ·mocensl:ých střetnutí je 

Sunův text neplněn tradiční obrazností tao�stického myšlení. Na

př� "Křehlé a měkké / přemáhá tvrdé a silné" /Leo-o'/ e s tím sou

visející obrez vody: "na světě není nic měkčího a poddajnějšího 

než voda, ale tu zas nic nepřekoná v tom, jak nepře se ne všech

no tvrdé a silné". /Lao-o'/ S těr..ito obraz.·y se často setkáme jak 

u Sune, tek u Koláře� Kolář se inspirovel z těchto zdrojů. /V ci

tovaném díle Lao-o' nejdeme verš jeko z Koláře: K sobě se kloní 

vysoké s nízk:ým./ 

Vedle ideových hledisek je pi-i perefrázi Sunova textu sned 
ještě důležitější problemvtike tv&rná� l�a hí.istru Bunovi je pozo
ruhodná schopnost sevřít do zhuštěného básnického tvaru praktic
kalr:naučení i zobecněné zásedy, scho:i:nost koncipovet souvislý text 

tak, eby jednotlivé věty měl�1 v promluvě podobné postavení a sa
mostatnou platnost, jekou má v moderní básni verš� Jaroslav Prů
šek upozornil ještě ne jednu vlastnost Sunova textu, "Čtenář snad 
bude překvapen jistou zlomkovitostí a neuspořádaností díla. Nesmí 
zapomenout, žestará čínská díla; nebyla- etene• ny"brž,· že se jim ' 

9 
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žáci učili nazpamět. Tak každá věta byla celkem pro sebe, poučkou, 

kterou si žá.k zapamatoval a která se mu mechenicky, bez ohledu na 

souvislost, vybavovala v paměti při vhodné příležitosti. I od dne5-

ního čtenáře vyžaduje čínský text, sb�y ee hluboce zartýšlel ned kaž

dou i zdánlivě jednoduchou větou. Teprve pak pochopí, co vĚechno 

se ze ní skrývá." 

I tato vlBstnost Sunova básnického jezyke b:;la pro Jiřího Ko

láře zajímavá, třeb�že j�ho vla�tní bá�nická prsxe je často opačná. 

Sahá-li Kolář ke každodenní řeči IEr.§.zu nikdy, vzel jsem ne pomoc 

každodenní lidskou řeč/, nedělá to jako Karel Čepek, aby učinil 

jazyk prózy a dramatu mluvn� j ším, aby umění "dem.ok::::--etizo�·al", ný

brž aby· ji povýšil ns básnickou řeč. Kolářův jazyk vzoor vše.cr. na

turalismum je vždy jazykem ež artistním. Sunův jazyk, který je "li

terární" a při tom je �čen přeaevším k memorování a k p:ř·ednesu,ne

ní daleko od Kolářova jazykového experimentování. 

Kdyby Jl.ří Kolář hledal způsob, jak básnicky vyjá�řit v zobec

ňující podobě sumu svých básnických zkušeností a jak fcmulovat 

mravní zásedy, těžko by hledal pregnantně a přitom po výtce 

básnickou formu. než jakou mu nabízel starý čínský text. Stylizace 

do role starého čínského básníka Kolářovi umožnila s využitím po

rafráze; vyslovovat pravidla tvůrčí básnické práce s nesmlouvavostí 

až apodiktickou, absolutně, n.edčesově, zdánlivě bez ohledu na stav 

soudobého českého básnictví a př·i tom k ně.u.u mířit př·ímým. apelem. 

Jiří Kolář převzal ze spisu Mistra Suna O umění vilečném zá

kladní kompozici,. rozvržení tem.a tu do třinácti hlav. J cnom dvě 

hlavy mají téma totožné* první a šestá, v ostEitr.ích jedenácti 

kapitolách Kolář zaměňuje Sunovo voj�nské téma za téma literární. 

1-0 
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Mistr Sunz Koláři 

1/ O prvních úvahách 1/ o prvních úvahách 
2/ O přípravě bitvy 2/ O př·íprevě básně 

3/ o důiúyslném útoku 'JI o důmyslném psaní 

4/ o pochod.u vojska 4/ o pochodu po�zie 

5/ síle 5/ o vyrazu 

6/ o plném a prázdném 6/ o plném e prázdném 

7/ o težení 7/ o básnění 
8/ o devíti změnách 8/ O devíti podmínkách 

9/ O vojsku na pochodu 9/ o piíprsv� skladby 
10/ O krajinách 10/ O temztech 
11/ O devíti krajinách 11/ O devíti krásách 
12/ O ohni 12/ o stylu 
13/ o zvědech 13/ o osudu 

Při parafrázi Sunových pravidel je Kolářovým ideálem zámě
rem převzít text všude tam, kde to jen jde, a pokud možná doslo
va. Tento způsob se ukazuje mnohem obtížnĚjší, než je psaní vlast-

ního textu, prctože persfrázovaný text v daném případě vypovídá 

o něčem diametrálně jiném než jeho parafráze. Doslovných citecí 

není tak n:noho, jak se ne první pohled zdá, pr-ctože není možné 

pouze nahražovst vojenskou tercinolobii pojmoslovím básnictví. 

Gesto, jímž si Kolář přisvojuje cizí text a dává ho do služeb 

své výpovědi, působí ještě výrazněji, než kdyby svou výpověď 

fc:rmu.loval od počátku sám. 

Když nejdeme zvolání "0 umění jemného utsjení!/ Tebou se 

stáváme neviditelnými/ C božská záludnosti!/ Tebou se stávlm.e 

neslyšitelnými", k-teré je výjimečně doslovné, už ve t:ř-etím dvoj

verší :::-srazíme na změněný význam: "Jako pi-eludy bez tveru a hmoty/ 

vážíme ve svých rukou osud druhých" na rozdíl od čínské přccilohy, 

kde čteme: "Joko přeludy bez tvaru a �oty osud nepřátele v rukou 

svých vážíme." Kolářův závčr je obecněji pl�tný, válečník �á v 

rukou osud nepřítele, básník muBÍ myslit na osud všech druhých. 

11 
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Na jedné straně oapovědnost za jednu ze dvou rozd8lených složek 

společnosti, na ďruhé očpovědnoct za v�echny bez rozdílu.-

Citace ze Sune, které jsou téměř écslovnc:f, nsj den.e v Kolá

řově textu jencm ťar;:, kde v�·jedřují obecně platné - a Kolářovi 

přijatelné pravdy - nebo lépe, kde jde o obr�zy, jichž lze po

užít 1 v jiné souvislosti. lla p.ř-íklEid: 

"Kčyž vody tak pručce se zdvihnou, že i balvany po proudu uná

ší, to Eilou nazf'Váme. J�a�-ž sokol na obět svou tek prudce slét

ne, že rázem ji zdrtí a zlomí, to přesncstí nazývrur;e. I'ročež 

síle znemeni tého válečníka je s tra šli vá s pi'·esnost neomylná. Jeho 

síle - napnutí kuBe, jE:b.o přee:nost - stisknutí spouště." /Sun/ 

Když se vody zvednou tek pruoce 

že proud unáší i buC:cvy 

nazýváme to silou 
v

"' 

Když sokol slétne ne obet tak prudce 

že ji naráz zl0.rú e rozcrtí 

nazýváme to přesnoEtí 

Proto síla velkého básníka je strašlivá 

a přesnoEt neomylná 

Jeho síle -

vědomí vztahů a j2dinečnosti 

Jeho př-esnoe;t -

novost výrazu a objevnost /Kolu/ 

Počátek tohoto textu, který je p�rsfrázován co nejvěrněji, 

je přesto pi-ev eden ao Kolářova jazyka do té .mí��, že vea.le sty

lových retuší jsou i drobné retuše·· vjz.µe.nrů. Kolář ne�.říklsd na

hradí slovo balvany slovem budovy, aby text zpřítomnil a uvedl 

ho do svého světe. Pok�račování básnických přirovnání, která ústí 

do naučení. už má jiné, vyměněné předměty. Ne �Í Etě vilečníka 
12 
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se ocitá básník, ne místě kuše a spouště stojí duchovní e tvúrčí 

vlestnosti a hodnoty. 

Porovnávané texty petří k těm nen:noho n:ístům, kde Kolářova 

parafráze je tak jednoduchá. I tam, 1:de :fcbirá osnovu strof i 

s pouč-en:úr.i a básnickými figurami, zasahuje Kolář élo ke ždé věty 

:r,řinejmenším tím, že zs�ěňuje :p:ř·edměty. 

Kolář se nedá Sunovým textem ovlivnit ve vlcstních postojích 

a morálce, nikčiy nepr'evezn:.:e Sunovu ccrálku, :;okud je sám jiný. 

Orientální, místy prsgi:Letická moudrost tCistra Sru1a Kclář-ovi v�dy

cky nefřiléhá, použije tedy Sunova obratu i poučení, ale jejich 

smysl změní. Soustředuje všechna prt·n,idla dúsleci.ně ne sebe jako 

závszk�' básníkc:vy price, protože básník musí být neSL·.iři telný 
..., � ", k prec.evE:i.m sobě • K l , ,. ,1 k . . � " " ..... , ,. , .., ...... , 

o a1·ove L..ora . c Je JecmcznccnejLl. a r::r-1.sneJE:l. 

v • 
1 � ..... ,,, "'...,, , " , 'k '' 'k nez Sunova, Je zce a poc:cizens vyf::21.lllU - mr-av::u.:mu za �onu e za „c-

núm poezie e nepř-ipouĚtÍ využití lstí a oklik tak, aby b;yly v 

rozporu s posláním poezie a básníks. 

Druhá hlE:va, kterou lListr Sun včnuj e fiír::ravél!Il bitvy, zlo.r::i

kovi tě vyjsdřuje požačiovky na výzbroj, zásobování, rekvírování 

zásob, na jímání zcjatcú a na rychlost sti·etnv.tí. Tečy se Kolář 

Sunem pouze inspiruje e využívá především fcrffiy, cle i tu přejí

má velmi volně - podřizuje ji vyslovení vlsst.ích zkušeností a 

pravidel. Kclář-�v oddíl o příprevě básně je r.:nohem celishějěí 

než Sunův, a teké rczsnhlejší. 

Jestliže Sun říká; "Ostřílený vojevůéce teVymáhá cruhé výzvy, 

ni třetího vypravení zásob požaduje. Z do�ove si Vf Ze zbroj 1 

strůj, leč v poli žije z nepiítele. Tek výživu svých vojsk vždy 

zejištěnu má", Kolář proklamuje jinou morálku: básník nclliÚ.Že žít 

na cizí účet, poezii musí dft v[e epckaždé znovt\. "Ost�ílený 

básník si nenechává nic v zčloze pro pí·iětí báseň/ vyčerpá a 

13 
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saroozřej�ě 'dá vĚe co má/ a co může dát/ Kdyby �u zb�lo jediné 

slovo/ jediný zákmit myšlenky/ ví/ že toto slovo e tent� papr

sek myšlenky/ bude znemenet pro báseň zkázu/ Ví/ že tok uspíší 

její konec/ Pro první "IH"Š má k dispozici celý svět i vesmír/ 
. ' 

pak žije sám ze sebe a ze svého Boha/ Tak se nemusí bát/ že bu-

de muset brát od jiného." 

V zákledním s·e z:.rrvnost Kolá:ř-ova básníke od Sunov�r I:'lorálky oa

liĚuje: vždy odn�ítá jít snazší -, pohodlnější cestou, odri..itá vyhýbat 

se nebezpečí, �le naopak l'YŽEch;.je, eby básník usilcvel o neóo-

saži telné, aby pro ně poó.stupovsl jakákoli rizika. Jestliže Sun 

račí: "Vyhýbej se plnému 8 silnfmu, uč.eř na slabé a p:!:·é.zciné" 

protofe chce dosáhnout vítězství co nejsnáze; Kolář naópak po-:-

ža duje: "Vyhýbej se tupému ·e r�:r·ázdnému/ udeř na ostré a plné." 

Význruny jsou ovĚem u Kolé..i'·e p:·eneeené, prá-zdné s plné má ve 

vztahu ke Kolářovu předmětu jiný význam než·u Suna, a jeho zé� 

měru lépe vyhovují jiná·opozite, jež prázdné a plné provázejí -

užije teay opozit tupý a ostrý. 

Básník je Kclářovi člověkem s větší vnitřní ocpov�dnoetí a 

také s větěí vnitřní svobocou než válečník. "Vojevůdce je pilí

řem státu", ř-íká lúistr Sun, "Básník je pilířem lidí" neproti to

mu prohlašuje Kolář. Sunův vojevů_dce "r·ozkaz .od vlEdeře přijme", 

zetÍ!úco pr-o Kolái·e ":pravialem básnění je/ přijc;.out rozkaz od se

be saru1." Sunův stálý zřetel k orr,anizeci, státu a k vlecaři 

Kolář zássdně a všude nshražuje zřetelem k jedinciť o6povtdnos

tí básníka k.člověku. Vojevůdce je spjat s vl�daře1r�, básník na

opak a lirud. 

Jinde Eolář parafrázuje tak, že si vúbec nevšímá Sunovy 

morálky ani nepřevrací jeho ztsadu udeřit na nejslabší místo, 

nýbrž nad Sunovým textem vytváří ·svébytný obraz jillffho dosahua 

11 
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"Fostupujexne, ani� čeliti nám může; neb udeříme vždy tem, kde 

je prázdnota." /S�/ "Zpíváme/ tiniž nám může kcio bránit·nebot

vnáěíme Flove ten./ ,kde je tic.:-"c." /Kolář/ Básník a ticho ce 

pek ve skledbě ozývají častěji Jnv:yrvat tichu první verš"/. 

Zde je nejvlsstnější způsob využití Sunova textu: užití 

v�-roku pro jiný účel., užití textu v jiném smyslu. "Tož pravi-,.:, 

dlo věz spolehlivé o hr·ezených měst obléhm: obléhejme, když 

jiného nezbývá." /SUn/ "Spolehlivé previdlo pro kcĚóého píší

cího/ jenž necbce zůetet poslední:/ Iíšeme když jiného nezbývá." 

/Kolář/ Všimněme si, že Sunova obměněná formule nemá u Koláře 

tek čoelovný vý.znem jako v p.:fedloze, ele nese význairi. obrazný. 

Tento způsob p�rsfráze je nejčos·teji užit u vyslovení zl.

sad bácnické práce, jejichž fcr�ulace jsou Sunovfm textem pouze 

podníceny, ned př0dlohou a nél jejím pozf,l_dí Kolář veae vlastní 

úvahu. :Nad větou ze Suna "lJev:-.ecej se k zpiieobu boje. ktt::rýž 

ti vítězství zajistil, evšek měň svá rozhodnutí podle rozmťni

tosti podn:..ínck" Kolář vyslovuje zásady, které rr:íří k podstatárr., 

vyjsdi·uje je ne tak ob€:cně s lakonicky: "lakdy se nevracej ke 

způsobu tvorby/ kterým jsi něco dokázal/ Měň pohled nazírání/ 
� • y 

. 

nebot podminuje-li krásu věčnost/ podminuje ji i _proměnlivost/ 

�vĚ2k věčnoEt poetične/ s proměnlivost m�tična// V6Čnost nezna

mená být bez dějin/ p:r·oměn11vost není jednou život a po oruhé 

sn:rt/ ale jednol-1: hudba( po druhé obraznost/ jednou skutečnost/ 

po 6ruhé mystické /Jen jedno vždy - óěj!" Tři důležitá, Gle 

pi-ece jen praktická prsvidle Sunove: ":E-·lr:tí tedy• že ermáoa bez 

vozetejstve je ztracena. Bez spíže je ztracena. Bez základny je 

ztracena" nehredí Kolář obecnými zássdami poezie a po nich za-

.hrne čtenáře sprškou obr6zných pravidel bésnické prácě; v nich 
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.jenom občas slovem prokn:.itne Sunova inspir�ce. 

Na Kolářově textu je zsjímevé, jsk dokáže vzít óo- svých 

služeb cizí te;:t � jenom nepatrným zásE.hec ho proměnit, i to, 

jek dokáže vyprázdnit cizí fortu e ns�lnit ji vlEstním textem. 
, v/ ,. � . 1' t , v, V tomto připEde jde o celiEtve stro.y i o.ce e semostE ne cao-

ti skledb:y, ncpřiklc::d o hlevy 9 a 1.3/ hledí, aby součástí vlest-
veln:i 

ního textu bj;ly raf:.,novan� odkazy k Sunovi, ozvěny obrr�tů 

i obrazů. V t�eti hlévě Sun stanoví zákon válečného umění: 

nviastní stát celistvý ned zpustošenou říší, vlestní vojsko ne

porušené ••• 0 Kolář zákon básnického m:lění VJjr::,dřuje úplně ji-

ným teztem: "Stát pevně na vlastních nohou/ zstím co všichni se 

nsvzájem poapírají/ jít cestou kterou se nikao neodvážil dál ••• n 

J� tu nápadné hlavní slovo, které se objevuje v prvních větách 

obou autoru: stát. U Mistra Suna jde o substontivum, u Koláře 

jde o slov€so. Na první pohled je to ozvěna Su.nova textu, ale 

ja� příznakové je užití slova I Sunův_ prvotní zřetel k státu je 

i tedy pro�ěněn v Kolářuv dúrsz na inéiviéutlníťstát prvně. 

ne e:vých nohou� Rovněž druhý verš protiklad jedince a organi

zace jenom prohlubuje: "zstÍit co se vĚichni nav�ájem podpírají". 

Kolářova jez:yková lira s význer;.y pokračuje dál: ·po Elovesu stát 

následuje sloveEio jít /"jít cestou kterou se r.ikdo n.codvé.žil 

dál"/, po něm sloveso být /"být neo.t:!ylně jiný než druzí"/. 

Jinde Kolář užívá Sunova obrezu, ale pi·evádí ho z konkrét

ního hmotného světa /"tok rozvodněné :ř·€ky" / dq světa umění 
. -

{ 

/"tok krácy je rozvodněn"/. Su.nův obraz bitevní vře.vy, v níž 

je voj poaob�n kouli se u Koláře cěiµ v obraz mě�íce. •záměnu 
,· 1 ·, 

.koule ze měsíc diktuje potfeba jemněji vyslovit složitcjĚí výz� 
.... 

namt "Když se báseň ��dá na pochod k li�ským srdcím/ podobá se 
··- . .. 

měsíci/ jehož jedna �ast zůstane nejen lidské�u ol:u navždy skryto". 
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Parafráze východní formy se v Kolái�va skladbě objevuje 

i v �ístcch, pro která bychom v Mistru Sunovi c.arně hledali 

předlohu; Kolář parafrázuje ťorffiu i ducha čínského básnictví. 

''Báseň otvcřená j ed..'1ím tahen:/ je básní jednoho tshu. n Sunův 

praktický e instruktivní zpúsob poučení se projeví u Koláře 

v ''čínském." návodu jek nepsat báseň: 

Koyž se ti povedlo prvních deset veršů 

Ě;:rtni poslední 

a zkus vyjádfit devíti cos nsrsal deseti 

Uvic:íš že jich stačilo osm 

Tr:,k polr...račuj 

e škrtej vždy o jeden verš víc 

To zna1uená: 

P=i prvních deDeti jeden 

Při druhých �eseti dva 

při třetích tři etd 

sž čojdeš k 1evíti Ďkrtnutým veršům 

V příští desítce škrtni• opět jeden verše pokračuj 

Potom bude tvfm cílem nikoli psEnÍ 

ale práce 

K tomuto z;Lscbu práce s textem Kolář nEibádá znovu v novém 
.. 

Epiktetovi. Zati.J:r.co v te�tu ilistrs Suna o básnickém umění vytvá-

ří vlastní variáci ri.a čínsl:ou for!úu, --v Novém Epiktetovi k. vyslo

vení obdobné myElcnky jek má básník zacházet s básněmi před uve� 

ře�něním využ�vá pErafráze východního způsobu hubení potk!!nů. 

Ze třinácti parefázovených cástí Sunova spisu je ve vztahu 

ke Kolářovu tematu bezesporu nejdisparátnější hlava poslední, vě-
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novená zvědům e špehům. Vledsř·ova moudrost, prozíravost se po

dle Suna promítá do dobře pracujícího systému patera zvědů. Sun 

je v závěrečné části otevřeně prsGmetický: "Ni kroku bez zvědů 

neuděláš", ttJen ten vpravdě osvícen�'IU je vlsdařerr., jen ten mou

drým je vojevůdcem, kdo nejbystřejších hlav k službám špehoun

skýl!l užívá. Takto nejskvělejších cílů dosáhne. 11 

11.ni tsdy Kolář na svůj úkol nerezisnovsl, p:ř·etvořil tuto 

část bez ohledu ne její původní téBa v blseň, jež forJLuluje rcli 

osudového v poezii. Pokuo neplňuje Suncvu :fcrreu, �ek no zr.ístě 

zvědů a špehů u něho stojí vtóy osud. Citovaná Sunova zásada 

zní pak v Kolá.i'.ově te:::tu té:kto: "0s,•íceným básníkem s moudrj-111 
em 

umělcem/ je vprevdě ten/ kdo nejlépe dovede čist/ z nejtajnějtích 
.., 

znamení osudů/ Tak oe dopátrá největších tejemst,z[ tvoření/ nebot 

mu k tomu pomáhá sám život". Vztah k tomuto teffiatu zvědů má sou

vislozt s Kolářov�'Ill požadavkem ncsloucbání a předvíčavosti /"zís

káváme ji hlevně z.lidí, kteří znají mýtus svého živote/ proto 

nasloucháme osudu"/. 

Osou závěreCné čé.�ti skla6by je mýtus a osuc: "Mýtům přikaž 
' . 

sby vydaly svědectví/ osudu J;řikež aby vydal znan:ení0
• Jinde: 

"Básník OV8em musí znát Úkoly pěti osudu/ Kd�·ž jimi skutečně 

důkladně pronikl/ vrhne je jako rukevici v tvář snu/ však nikdy 

nezapomene/ že jeho místo je vždy no straně živots". Fo těchto 

verších náslecuje velkolepá básnická zkratka pohledu do dějin 

poezie: 

Za starých čssů 

když mýty ovládaly nebesa 

dlel Homér na zen:.i 

l�dyž Dente zpřístupnil ráj 

nebe se zalidnilo 

Země zůstala pustá a tma byla ned vodrur..1 

18 
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Potom ·se vznesl Shakespeare 

Pak už nebylo básníka bez velké autobiografie 

nebot život každého mezitím došel předurčení 

Psrafrázování sterého textu a využití jeho kompozice a sty

listických figur si Kolář nesteví jenom jsko zajímavý formální 

Úkol. Srovnáním parafrázovaného s parsfrází vyplyne souvislost 

některých vlastností Sunove textu s povahou Kolářovy poetiky � 

često využívaná enumerace, vypočítávln.í vlastností, zásad, pra

vicel, pojmeno_vání, stálé opakování formulí a rétorických fiGur• 

I když v jiné rovině, přece od sa�ého počátku Kolářova poezie v 

sobě zahrnuje enumcretivnost, liraničnost, rétoričnost jako pod

statné principy tvárné i významové; jimi směřuje k monumentali

zeci obsahů. 

Ze základních postulátů Mistra Suna o básnickém umění není 

těžké vyčíst básnickcu zkušenost, umělecký a mravní postoj Jiří

ho Koláře. Objevují se v básnické par€frázi všude a zřetelně uka

zují k nejzjevnějším vlastnostem Kolářova díla: "Nesnáz těchto 

pohybů je ve změně chaosu· v obřad /a všednosti v slavnost", 

"Když pracuješ s volným veršem/ bud jedinou tvou starostí při� 

svojení orální tónece zpěvu a mluvy". 

Za pravidly z citovaných veršů - z cheosu obřad, ze vĚennosti 

slsvnoEt - stojí Kolářovo básnické dílo čtyřicátých lets Limb 

e jiné básně a zejména ódy a variace, jejichž Ódičnost provoka

tivně pro�:ůjčuje všednímu vzneEienost., Orální tónace je vfrezným 

znEJkem jez�yka obou jmenovaných sbírek a po nich pak zvláště � 

v roce. 

To, že Jiří Kolář ke své reflexi o základních věcech básnic

tví zvolil psrsf'rázi cizího„ dvaapůl tisíce let starého čínského 

textu, strhlo na sebe pi-i vyjití sbírky hlavní pozornost a zastí-
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nilo souvislost skladby s dosavadním dílem. Skladbě byla pocito

vána jeko výlučná záležitost, ečkoli právě pochopení dosavadního 

Kolářova díla nejlépe pomáhá správně pčečíst a zařadit do něj 

Mistra Sune o básnickém umění - s s r.ím celý básnický triptych -

a také správně přečíst jeho <lcbový apel. 

V Kolářova tvorbě čtyřicátých let jsou pérafráze a citace, 

na nichž je později zcložena výstsvbe �istra Suna, Nového Epik

ll.§. i Černé lvr:v, nejen naznsčeny, el� již vy;r&covány. Nápadnost 

a jinakost Mistra Sune spočívá vpodststě jenom v to�, �e parafrá

zovaný text je cizím literárním dílem, zotím co doposud jsme se 

u Koláře setkávali s parafrázemi vlastních textu t: s citecetl 

anonymních výr·oků a heverů. 

Už ód:v e veriece nám poskytují klič k pochopení jak záměru, 

tsk tvárného principu Kolář-ových skladeb o básnickém umění: roz

ličné variace stejné látky odkrfvají mnohovýznat::.nost obsahů uvnitř 

jednoho jevu 6 jejich V3ájen:né napětí. Už v ódách a variacích 

se setkáváme se zásadní proměnou veršů, vytvc:ř-enýcb z téměř stej

ných slov jenom tím, že básník ve variaci mění zneménka: 

a/ Anděl zpíval: Teto země 
Toto moře s tímto nebem 
Jsou tvé! 

Holič pravil: Poslední oke�žiky čekání 
Nežli někdo vstoupí a zvolá: 
Ránol Je ráno, milujme se! 

b/ Anděl zpíval: Tato země, toto moře s tímto nebem 
Nikdy nebudou tvé! 

Hclič pravil: Celá věčnost nás dělí 
Nežli se někdo odhodlá zvolat: 
Je noc, Noc, pomstěme se! 

Teto veriace básne Mosazné talíře ned vchodem vlají a blyští, 

pozitivní a negativní protějšky stejného textu, ukazuje ke způsobu, 
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kterým je později nepsán �ietr Sun o básnickém umění. To, že jed

nou jde o variaci vlastního textu a podruhé o variaci textu 

cizího, neruší totožnost bátnického geste. V óa&.ch e veriscích 

jeko později v Mistru Sunovi Kolář podnikl pokus odkrýt v hoto

vém textu jiné významy. Vztah citované básně k sunovské variaci 

je nápadný, ele nikoli výjimečný,Mosazné telíř-e nepi-edstevují 

j€diný experiment, který pozdějšfuu triptychu pi'-edchází. Všechny 

v�risce míří k témuž e zkoušejí aktivitu jednotliv,ch složek for

my. Dvě variace básně Ten krásný neslcuchá tomu ošklivét1u zkouše-

jí, co způoobí stylistické posuny uvnitř Etejných obrazů, - Zfue-

na zák.ledního stylového leóění, jazyková redukce s jiné uspoř&dá

ní veršů. Ani bez nich by patrně později nevzr:.ikle dokonclá, ja

zykově rafinovsná variace cizího te:;:-tu, jakou je 1.:i8tr Sun o bás

nickém UII;ění. 

Variace a parafráze se objevily na sa�ém počátku Kolářovy 

básnické dráhy a oa té doby jsou nedílnou součástí c€lého jeho 

umělecktho díla. V Rocích s dnech, prozsickém deníl:ovém pro tě j

šku sbírky Dny v roce najde�e vsrieci na Dostojevského výzvu 

Líbejte zemi I jako výraz Kolářovy sdoroce za}:otvenosti života 

a bezprostřednosti vztshť.: 111íbejte více zemi, líbejte, vejděte 

do sklepů, rozmetejte dlažbu, odtrhněte kůru esfaltu, je tam zem, 

utírejte si po každém jídle rty ručníkem země, drhněte pokožku 

svého srdce a čistěte 4uši kErtáč i země, koupejte se před kGždou 

nocí ve vodách země, budte čistít Ne, nikdy nebylo prolito tolik 

krve, zoufalství a lásky." 

Nade vším poznáním a poučením o básnictví, o jeho pcslán.í, 

o jeho technikách ýje v Kolářově �istru Sunovi étos. ttos tak ab

solutní, že v době, kdy poezie byla ponižována a ponížena na roli 
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služebné, byl b"ezmála nepochopitelný. Z šesti pohrom, za které 

nese odpovědnost básník sám - z mnohomluvnosti, nerozvážnosti, 

zmetku� sentimentality, mesiášství, je Kolářovi právě služeb

nost nejvrtší pohromou: "Služebnost/ je hniloba srdce/ začne 

prodejností/ končí udavačstvím". 

V JL.ravnosti tkví neerr.louvavost Kolái·ových pi;íkezu: "Kcyž 

ti velí psát Poezie/ nes.t"�Ě ustoupit/ i kdybys měl stát p:r·oti 

celému svčtu/ K�,ž ti schází j(.jÍ rozkEz/ nepiš/ i kdyby tě o to 

žádslo celé lidstvo". Básník s tekovou morálkou "vrhá své verěe 

tem, ockud neri..í úniku 11
, p:; otože ví, že "jen báseň uvržená tváří 

v tvář zoufélému nebezpečí/ může rozhodnout o poezii nebo vrea

nosti", protože ví, že "je př-irozeností básníka jít zouťale ze 

sv�--rn/ bojovat do poEledního dEchu/ a kéyž nic jiného nezbfvá/ 
• ! 

poslušen utrpení/ vyr\1at se ze cenu oka za oko". 

Kolářův bésník musí počítat s tím, že buce nepohodlný, že 

�u nebudou lidé chtít naslouchet a že �usí mít sílu řídit se 

zásedou: "�luv/ kcyž Likdo nepoElouchá/ když kyne n�j�enĚí ne

děje". Tsk sbsclutní postoj zna�cná, že básník obětuje poezii 

život: "Když nenasytíš své básně Vl6stní krví/ vyssají se na

vzáj�m a zajdou/ Zdechluiy básní jsou stěží k užitku/ Nepozne

menáš-11 je vlastním osudem/ poznamenají tě sv�71.l/ a pspír často 

elouží podivným věcem"� 
.... 

ttos spojuje Mistra Suna o básnickém umění s pokrečcvé.ním 

úvah o poezii, s Novým Epiktetem� V nšm je požsdsvek odevzdání 

se poezii e mr::;vnosti vystupňován ež do krajnosti�-

Záklední téme obou knih je stejné, Nový Epiktet, je jen mo

difikuje: téma je zde zaměřeno k proble�etice �odernosti v po

ezii. Kolář se opět obrátil pro inspiraci ke klasikovi, tento

krát k filozofovi řecké stoy ť k Epiktetovým Rozpravám a Rukověti.-
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Vztah k Epiktetcvi je mnohem volnější, než byl vztah k Mistru 

Su.novi. Mistr Sun nabídl kompozici skledby, text, v jehož vě

tách a obrazech Kolář odhaloval své význerr.y, Epiktet Kolářovi 

poskytl především základní gesto, s LÍŽ se zkuĚený učitel 

obrací k mladšímu druhovi.• 

Rozdíl mezi temstem Kolářovým a Epiktetovým není tek veli

ký jako byl v případě pErafráze Bunova spisu o válečnictví. Pa

redo:r.ní pii torr. je, že vazba na Sune byla užší, ělo o pi'�í:c:i.ou vez.

bu ne text, o jeho proměnu p�rafrází, a vztah k Epiktetoti je 

nepřímý, spočívá spíš ne některých postulátech filozofovy etiky. 

Jednotlivé Epiktetovy rozprevy o věcech ;ivots jsou jenom jakS'Lí.

si pozačím :Kolářových samostatných rozprav o věcech moderního 

umění. 

Epiktstova filozofie stoicismu zaměřená k životu a k pra:r.i 

poskytls Kolé.fovi řaau možností. PředevĚím je to Epiktetovo roz� 

dělení věcí na ty, které jsou v naší moci a na ty, které v ní 

nejsou, přičemž v prvních spočívá pravá h dnota, a ty cruhé jsou 

pro clověke bezcenné� Dále jeho entinoffiie dobra 2 zla, které jsou 

závislé cele na ncší vůli,, společenský zřetel jeho n:yšlení a čin

nosti, jeho nesobecká morálka_. pokora ve vztshu k Bohu, která vy

chází z poznání, že vše se děje z vůle Boží. 

Zde jsou st�,čné body Epiktetovy a Kolé..řovy :filozofie. Odtud 

také v Novém Epiktetovi vychází Kolářs Božské u něho bere ne sebe 

podobu Poezie; one rozděluje úkoly a role: "Pamatuj žes hercem 

v představení které volí poezie/.,��/ Určí-li ti roli chudého/ 

žij jeho osud důstojně/ Stejně jako úlohu vzbouřence vyhnsnce 

umělce pána občana/ Jedinou tvou povinností je hrát postavu do

konale a bez poskvrny/ Ale vybrat náleží jinému"� 

Nejblíže má Kolář k Epiktetovi v pojetí vnitřní svobody člo� 

? 9 ,......, 
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věka jako nikdy nekončícího procesu osvobozování, k�eré se děje 

uskutečňováním vlastního úkolu v tvořivé práci. "Což jsi mnoho

krát nEslyšel, že se musíš zcela zříci toužení a omezit ee jen 

na něco dobrovolné, vzdát se všeho, těle, majetku slávy, knih, 

hluku, úřadů i odporu k nirr.? lfobot at se přikloníš kar.:.koli, rtal 

ses otrokem, po�řízenfm, obklopen překážkrur:.i, pocroben nucetí, 

zcela závislý na jiných." Dále: "Jedna cesta k blahu /to lliěj 

stále na r..ysli, ráno, ve dne i v noci/: vzdát se vtcí nedobr-ovoln�: 

nic nepokládat za své, svěřit vše Bohu, náhodě, ty dva udělat dozor

ci nad životem, které ustanovil i Zeus; sám se všsk zabývat jen 

jednou věcí, svou vlastní, prostou překážek, ne ni vztahovat 

všechno čtení s psa.ní e slyšení." 

Kolář však nesdílí doslove aůrsz na hodnoty, které spočívají 

v UEilování o to, co je v neší moci?, zvláště pe.k nesdílí druhou 

část Epiktetove postoje: co není v naší moci, je bezce�né. Epik

tet rsdí neptst se na to, nač nemůžen.e čekst odpověó: "Zeptáš-li 

se však Kdy dojede::.e do .Athén':- je po tobě veta. lJebot tato touha 

nesplněná učiní tě nutně neĚtostným, splní-li se, ješitný�, pyě

ným na to, ne co být nemáš. Naopak, bude-li ti z�bráněno, staneš 
"' .. 

-, v se nestastnym, jezto se octneš tam, kde jsi být nechtěl. Odi-ekni 

se toho všeho.n /Epiktet, Rozpravy, přel. J. Hrůš�/ 

Epiktet za nabí-vtní vnitřní svobody plstí vysokou dsň, pro 

mooerního umělce nepřijetelnou. Kolář se s ním shocuj�, pokud 

se Epiktet ocříká všeho vnějškového, všeho, co odvádí od c.yrlení, 

ale nechce už platit za svou vnitřní svobodu i rezignací na sny 

a neuskutečnitelné touhy. 

Kolář není ve své rozprevě o nic méně pi-ísný tam, kcie orur.ítá 

vedlejší zájmy o vše, co básníka zavádí od'jeho úkolu, ale závis

lost na 'bm,. co mu přikazuje jeho Bůh � Poezie, je jiné povehy. 
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Je v ní víc společenské aktivity a mCně pokory a fatalismu. 

Vztah Kolářova Nového Epiktete k Epiktetovým Rozprevám je 

vztehem vzájermého nepěti. 

Už volba motta k Novécu Eniktetovi zdůr�zňuje polaritu 

tvorby: "V tomto okarr.žiku vzalo na sebe tvoř·ení dvě poc1oby I 

Vyruezenou a nevymezenou/ Zjevnou a utajenou/ Vyetižitelnou a 

nevystižitelnou". Z ltistra Suna vfue, jaký význare Kolář přikládá 

tajemnému a nevystifitelnémuf?Čím hlouběji vnikneš co tohoto ne� 

ználr.a/ tím víc k tobě přilnou tvé verše" / ••• / "Když se octneš deleko 

v srdci tajemství/ poezie bude stát s tebou", a ví.ILe také, jek 

tsje�ství střeží: "Básník bučiž mlčenlivý/ eby něco poezie za-

choval v tajenstvi." 

S Epiktetovfrm požadavkem, který jsem citoval výše, se Kolář 

v��ovnává hned v první části skladby. nejprve charakterizuj c, co 

je a co není v naší moci: "Některé v�ci poezie jsou v naší moci 

a některé nejeou/ V naší �oci je usuzování vůle touha a �lčení/ 

To jsou neše dsry/ V naší moci nejsou slove krása osud ocenění/ 

Všechno co musíme stvc:řit a čeho být příčinou". DE.:le:í sloka pi'i

náší jiné ocenění, než k jakému bychom čošli, kd:Ybychom se drže

li Epiktetaz "Co je v naší moci je chatrné a otrocké nejisté zvra

titelné a druhotné/ Co není v naší moci je svobodné nespoutatelné 

nepostihnutelné neomezitelné"�- A oč.tud vyplývá i Kolářovo odlišné 

pojetí tvůrčí svobody: "Přijmeš-li darované za podstatné/ A co 

máš stvořit za vedlejší/ Padneš do zmetku nesnází zár�utku/ A 

budeš si stěžovat na lidi iBoha// Přijmeš-li derované za pi-iro

zené/ A co máš stvořit za smysl vůbec všeho/ liebuceš nikdy otro

kem a překážky si budeě klást sám/ Nebuceš nikomu nic dlužit 

před nikým SILekat/ Nikoho vinit soudit ani přesvědčovat/ Budeš 

nezranitelný __ � užitečný"., Ještě zřetelněji Kolář formuluje pod-
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stetu básníkova úkolu v opozici k E�iktetovi v 19. části sklad

by: flLeží-11 pocstata poezie v tom/ Co není v naší moci/ Čeho se 

musíme úporně a často n�erně domáhat/ Re.má v ní místo závislost 

podřízení/ 4 snadná koupě/ Nýbrž svoboda e zál�cnitost//K tomu 

vede jen jedna cesta/ Opovrhnout vším co není v moci a z moci 

poezie." 

Jsn:e ovšem jenom u otevření hry, básníkova nezrQnitelnost e 

užitečnost není zadErmo. Přísnost Kolářových požséievků na poezii, 

jak jsme ji znsli z Mistra Suna, je v Novém E-niktetcvi snad jettě 

nesmlcuvevější a vztahuje se ještě více k básníkovu cherakteru. 

/"jaký postoj zaujmeš k životu/ tekové bučeš psát básně"/ Podobně 

jako Epiktet, žádá Kolář na báEníkovi "na rr;.nohé věci za;,omenout 

a caleko víc jich zatra ti t n , nechodí t "s postrennírr.i úmysly". 

"Budeš-li žádat cokoli jiného mimo poezii/ Můžeš to dosáhnout 

ele nikdy nedosáhneš poezie/ Protc�e ta nechodí stejnou cestou 

s něčím/ Ona je volnost o blaženost". Znemená to něco podobného, 

co je u Epiktets "prtce se z±-etelem k več:oucí stránce osobnosti", 

ztotožnění s tím, "co chce Bůh, abych nyní člělsl" a vnitřní svo

boda, kterou teková práce člověku poskytuje. 

Nad Novým l:.niktetem paola zn::Ínka o Kolářově uměleckém sristo

kratismu. Spočívá piedevĚí.m v tom, jaké post2vení přisuzuje poezii: 

v �:istru Sunovi mu poezie Z8Etupuje nejvyšEí stetek Clověka, pEn

ství živcte e smrti, v Novém Eniktetovi je ztotožněne s Bohem 

/"Vězí v poc1statě poezie vůbec/ že se k ní musíš chovat jeko 

k Bohu"/, od ní básník přijfuá rozkazy, jeko je u Epiktete :filo

zof přijímá od Boha. K výlučnoEti poezie se Kclář nestýchá pou� 

kazovet fřímo. V Mistru Bunovi čte��: "Umění není dokonelé/ je-li 

přístupné komukoli", jindea "Dav neporoz�í/ hloubce záměru vy

užití umění druhých/ kter§m jsi dosáhl svého/ nebot soustředěné 
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harn.onické sniní/ a vniknutí do myšlení věcí je filU odňato/ Nena

jdeš nikoho/ Kdo by neviděl démoničnost dosaženého/ Nikdo však 

nepochopí/ jak jsi svého ll.mění nabyl". V Novém Epiktetovi jde 

Kolář ještě dál: ''Není-li v ci.liónu lidí jeden básník/ Ani mili

ón lidí nestvoří báseň/ Proto je poezie tak blízko jedinečnosti a 

svobodĚ/ a dav výrazem všednosti a násilí". Uvedené verše nás ne

smějí mýlit, pssl je oprE-vdu Kolář, básník plebejského demokra

tismu, jak ho nezval Jan Grosmann. Už v Mistru Sunovi jsme ei 

všin:11, že Kolář na IÚsto organizace a celku vždycky staví jedin

ce, a lidstvo je mu možnÝm Člověkem. V básnickém eseji Hles očí, 

kterým uváděl monografii foto&refá Mircsleva Háka, vyslovil hu

�anismus a antropocentrismus svého pojetí krásy jednoznačně: 

"Skutečnost same o sobě nemůže být krásná bez doteku lidského 

os_udu". Básník, o jehož demckretisrr.u nemůže být pochyb, si múže 

dovolit vyjádřit bez obalu, co se jinak necluší říkat. 

Nejóe tu o změnu názoru, Kolářova poezie nikdy neapostrofo

vsle sbstr�ktní dev, jako to činila osciální poezie prvních dese

tiletí to.boto století.- Kolářův mýtus ksždodem:ího, všedního spo

čívá na jedinci, na jeho jedinečném oeuau /vztah k Mastersově 

Snoonriverské sntfologii je bytostný i programový/, �ojí na re

álném zážitku� je�u propůjčuje velikost, naprosto postrádá zna

ky romantické idealizace hromednosti a davu. Aristokr�tis�us, o 

kterém byle řeč, je jenom zdánlivý„ jde spíš o výraz absolutních 

požadevků 1. absolutních měřítek, která Kolář klade pfed poezii. 

Artisn:.us, ne který se dalo usuzovat z některých veršů o před� 

nosti básně před skušeností /"básníka neznepokojují lidé nebo věci/ 

nýbrž verše", ovšem ne verše jakékcli ť ukáže-li se být sm:Yslem 

básně n�co mimo ruúění, Kolář přikezuje1 "Nečekej a znič ji", 

v Mistru Sunovi již dříve nepsal: "Když nedozrálo mýtické/ báseň 
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i objev musí propadnout hrdlem"/ není ni.čím ji_nS,n, než příkazem 

k neprosté�u soustředění k tvorbě a zne�ená požadavek žít e vní

mat skrze poezii. Stejně přísná kritéria, která pletí pro poezii, 

platí i pro básníka. Kolář sice, na první �ísto klade výpověd, 
mít co říci /"Pracuj a neohlížej se ne nic/ Musíš napřed říci 

kdo jsi a co UillÍŠ/ Všechno ostatní přichází potom", "Zsčni svůj 

úkol od verše/, ale zlroveň neustále zdůrazňuje, že básník nedo

sáhne ničeho, pokud se zcela nepodřídí zákonům poezie i jejím 

·rizikům. 

Plebejský záklEJd osobnosti Jiřího Koláře není píDrušen, Kolář 

nezaporeíná, že "moderní poezie je sestrou svobody e rizika/ A 

všechny tři jsou dcery vzpoury n, že je �'jádrem osudu moderní po

ezie protest". Ví, že básník se musí oavážit "vzít ne Eebe opovr

hované�' riskovat, že bude nařčen "z pošetilosti a bláznovství", 

že bu.de "vyhnán do ulic a pi·inucen do blázince nebo vězení." 

Absolutní požadavky na poezii kontrastují - podobně jako 

v Mistru Sunovi - s duchovním klimatem doby, v níž Nový Epiktet 

vznikal, konfrontace je tu vyjádřena tentokrát přímo: "Pomysli: 

kolik ohnutých zad a jaké století papíru s vykasanými sukněmi!" 

Jinde, "Ale chceš-li, abych neviděl že styk s poezií/ jako tlu

močnicí nejlidštějšího/ Je ztracen/ Když je ao:ysl slov předepsán/ 

Míra kráEy úředně stónoYena/ Um.ěi:í hodnoceno v podatelnách/ A 

strážci řeči se rekrutují ze strážců pořádku/ Chceš abych ne�i

děl/ Že potom se mouka mele z novinového obilí/ Víno lisuje ze 

sádrových hroznů/ A med sbírá z vyfotografovecych květin/ Jamatuj/ 

Čím méně poezie tím víc papíru". 

Adprece poezie a etika tvorby a života spojují �istriSune 
, 

. 

o básnickém umění s Nc.vým Epi\etem v jeden celek-. Co je nevzáj em 

od sebe odlišuje, vyplývá jednak .. ; vazby na díla, k nimž od!{_ezují 
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a z nichž vycházejí, jednak z proměny tematu. ČÍl1ská piečloha 

ovlivňuje Kolářův text ve smčru ke gnómičnosti východní filozofie, 

k tradiční obrazové faktuře východní filozofické poezie. Je zeji

msvé p:ř-i tom pozorovat I jak se Kolář p:řetvc::ř·ením Suncve prozaic

kého textu v básnickóu skladbu přibližuje ve výrazu i tvsru bás

ním Leo-o', který ostatně Etojí v základech tr·adice, z nichž vy

růstá i 11istr Sun. Epiktetf:.v výklecový a výchovný text clrnrakteri

zuje vĚtĚÍ otevřenost a volnost for�y, to více odpovídá požadav

kům ne výklad o moaerní, soudobé poezii. V Novém Epiktetovi 

ne�í Kolář na formu piEc1lohy tek vázán jako byl v l1�istru Sunovi. 

U Bpiktete nejde o myělení v básnických obrazech, o nepřín:.á bás

nická pojrr:snování, s nirL.iŽ se Kolář setkal v Sunově spise o vá

lečném Uw�ní, Epiktetcvy výklady o praktické životní filozofii 

se. neléhevě obracejí k ;,osluchači, chtějí ho přesvědčit, a 

volí k tor;:u praktické p:ř-íklady. Vzdálenost n,ezi Epiktetovým tex

tem a Kolářovi"Il1 veršem je wnohem větší, než jaká byla mezi pi-ed

thozí skladbou a její předlohou. Nzjdewe přirozeně v Kolářových 

verěích echa z E-piktets s některé obrazy i některé pesáže rr.ají 

prokazatelný základ v .i:.piktetově výkladu. Např.: 11v;�1 slíš, že 

budeš �óci tekhle žít a při tomii.lozofovst? Domníváš se, že mů

žeš takto jísti a píti, stejně se zlobiti, Etejně být nespokojen? 

Je t:teba mnoho riocí probdíti, těžce p!·ecovati, leckteré vášně pře

máhati, rodi�u opustiti, od otroka zažít pohrdání, od miDojdou

cích posměch; ve všem újmu utrpět, v úřadě, cti i právu. Uvaž 

to vše, a bude-li ti libo, přijd, chceš-li za tohle vyměnit du-

ševní klid, svobodu a neohroženost. Ne-li, nepřibližuj se, abys nebyl 

jako děti hned filozofem, hned zsse celníkem, řečníkem, císařovým 

zástupcem. Tohleto se neshoduje. ř.'Iusíš být jen jedno, člověkem 

dobrým nebo špatným. Bud roueíš propracovat vniti'llÍ vedoucí stránku 
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své bytosti, nebo věci vnější. Buě seupřímně zabývat vnitřkem, 

nebo vnějškem. To je počínání bu� filozofa nebo prostáčke." 

/Epiktet, Rozprav;:/ K té·l,o části nezvané Do všeho s rozvahou 

se váZe závěr 29. hlavy Kolářova Nového Epiktetai 

moderní poezie se musí jevit cizorodou a nep:ř-ijetelnou 
i vybranému ustálenému duchu 

Jinek by nebyla, její �oc léčivá 
A za žádných okolností ne�ysli že je ti dovoleno včechno 

s ne;iijmout nic 
Naopak 
Buoeš se trmácet a naffiáhat 
Opustíš domov a můžeš skončit j2ko blázen 
Opovrhne tebou i poslední slouha 
� budeš pro s�ích a označen za zka�eného človlke 

To rozvsž 
Chceš-li toto všechno poč.stoupit 
Dobrá 
Ne-li tak se klid 

Bud se spokoj s postevením básníka 
A;měj za osud poezii a plň její zákony 
Nsbo obyčejného člov�ks 
A neplet se do čeho ti nic není 

V této básni je Kolář E:piktetovu textu nejblíž., na první po

hled je zřejmé, co - kromě Epiktetovy etiky - Koláře upoutalo: 

živý, mluvný, konk�étní a téměř současný text, živé gesto, epe

lstivnost filozofických kázání. Kolářova básnická skladba tomu 

odpovídá. Tvorbou obrezů více vyr�stá z dosavadního díla, než 

tornu bylo u �ifmtrjt_ Suna o básnickém umění; umožnila to ona vol

nost Epiktetovy forrey, její vzdllenost básnické�u tvsru. V MiEtru 

Sunovi jsn:e si všimli, jak drobnými jszJ•kovými poE:uny Kolář začleňuj\ 

obrazy a pojmenování z čínského autora c·o svého představového světa. 

V Novém Epiktetovi je to ještě výraznějěí, �-�dyž přípBdů je pod-
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statně méně, protože v�zba ne předlohu je volnější. Kolář zesi

luje morální petos svých požadavků rovněž često jen jazykovými 
. ..., 

prost:ř-edk�•. Epiktet řekne: nepřibližuje se, Kolář poručí: klid 

sel Epiktet postEivÍ př·ed svého posluchače nes.rr..iři telnou el ter

nativu: bud anebo, buct bučeš filozofem nebo prostáčkem. Kolář 

je agresívnější, postaví stejnou elternativu, sle_toho, kdo ne

obstál, vykáZe z chrámu ven e neplet se 60 čehi ti nic není. 

„ c b Llpusc , jskj-m t8kového nehodného člověka člegreé.uj e, ,T clba obra-

tů z hovorového jez;yke, jichž př-i too užije, má hodnotící povehu. 

Epiktet n:J.uví o pohrdání otroka, míra u Koláře je o to vĚtší, že 

nepohrdá sluhe, ele noslední slouha. 

Co nejvíc Koláře s Epiktete� spojuje, jsou vlastncEti teztu, 

vyplývající z určení: oba se stále obracejí k posluchcči. Proto 

je· text obou autoru. tak naléhc:vý, výklsd neplyne souvisle a klid

ně, stále se v něm u�ívá jako základní figury dotírající otázky, 

jež burcuje pos�uchečcvu aktivitu, otázky jdou jedna za orubou, 

v celých sériích. U Epi1:teta jsou odstEvce, v nichž ner.:.Í jediná 

věta bez otezníku. Agresivit� Kolářova je větší, ele je vyjádř-ena 

rEJfinovaněji, je víc ukryta v textu. Čcstěji než otázkami proje

vuje se v požeosvcích a příkazech. 

Zdrojem Nového Epikteta není Epiktetův tezt, Kolářova a6re

sivite je Týrezem protestu prcti rezignaci básníků ns vznešený, 

bož.ský cíl UU!Ení, p:r·oti úpedku �oráll:y moaerního um6ní /" ••• bez 

čistoty a svobody/ slova sa.ri:a oč.mi ta jí vládu nad krásou/ Tajem� 

stvím osudem"/ proti degeneraci básr.ictví. 

V závěrečné I třinácté hlsvě l,:istra Sune o básnickém urn.ění 

O osudu Kolář ukládá báEníkovi číst 'z nejter.:..nějších znamení 

osudů a u.rCuje .mu jQbo n:.íeto tam kde je živoť nejkrute.jší /-. •• / 
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s tě�i jejichž život je nejkrutějĚí. Ve sbírce Vr�ovickÝ Ezop 

se k tomu vrací jednak uveřejnčt1ím zkrácení verze Čerrié lyry. 

jednak oddílem Česká suita. V :Dovětku autcra k celé sbírce se 

ozývá morálka, vyřCená v závčru l'flistre Suna: "Vršc-vický Ezop 

nepřekračuje hrsnici, kterou ae stále snaží� pi-ekročit, hranici 

tíhy lidského �uau, tíhy věty! být tam, kde je život nejtěžěí, 

být s těrr:i, kci.o jeou odsouzeni pl�ti t tím nejtěžčírr.. Toto pozná

ní mě snad také por.nulo k sest�ver:.í ČeEké sui tv .Když jsem př·ečetl, 

co se přečíst dslo, piepaola mě eyĚlenka jít za tíru, jal', 

vlastně byls skutečná vnější' a v.ni třní eutobiog:r·afie těch, po 

nichž jsem při8el s tak bláhový�i myšlenkaci � s tak trefným 

osuaem já." 

Černá lyre i České s1ů ta jsou, i·ečeno slovy eutora, knižním 

no<láním životních svěcectví, básnickf-m umocněním autentických 

vfpovědí. Kolářův autorský zásah mimo proměny prozaické vfpovědi 

ve veršovou strukturu textu není zdánlivě ž&dný. Ovšem: mimo pod

statnou :r:roměnu prózir v báseň. J.:,kkoli _tvárným restem i etikou 

postoje Černá lyra s Českou suitou souvisí s Kistrem Sunem a !.Q.-

vým E-;,iktetem,musíme si problematiky přejín.ání cizího textu 

všimnout poněkud podrobněji. 

Mistr Sun o básnickém umění a některé sloky lfového E-oikteta 

jsou založeny jednak ne parafrázi cizího textu, někae věrnější, 

jinde volné sž k úplné nezávislosti ns něm. jednak na využití 

zku$eností s variacemi vlastních textu. Černá lira, která měla 

s básnickými skladbami, v nichž Kolář reflektovel problec.etiku 

básnické tvorby, tvo.ř·i t trilogii, má oclišné té.wEl i odliěný tvár

ný princip. Abychom mohli snáze pochopit povahu tohoto Kolářova 

gesta, vrátíme se ne rozhraní čtyřicátých a padesátých let, do 
.. 

období._ které v K-olái'.-ově díle následovalo po sbírkách Dn.y v -roce 
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8 Rokv v dnech� V té době Kolář napsal řsdu textú, které později 

zaředil óo sbírky Prométheove játra. V nich najdeme klíč k pocho

pení Černé 1 vr;y i České sui t,r i k lepšírr:u porozumění Mistru Sunov.i 

a I1Tovému Epiktetovi. 

let si I:�lái· ncjt:ilněji uvědomoval 

krizi lidských hodnot, vyrovnávEl se se selhiním a s č.egradecí 

evropského hun:wnisn:.u, k němuž došlo za ť.ruhé EVG tové války, pro

citoval obzvy o svobodné určení člově;:2 d�uhé polovi�y dvGcátfho 

století. V závĚrečné bá�ni Dnů v roce čte�e pře6znem�nání těchto 

obav: "Vezrr.i stát po státu,/ núrcd po národu,/ svět�díl po světadí

lu/ a vezmi člověka po člověku;/ nikdy v dějinách lidstva/ nebyla 

svoboda ohrožena jziko dnes". 

V téže době Kollř Z8Č8l hleč2t svědectví osurlú člověka, hle• 

..:i 1 · 1 . t · ,. . t t . 1 ' , - .. . ' ' ' b v • ' ' lk 1...a Je v i era tlll'e i v su en ic..:e: v;ypovs c.i neznacJ.yc.u o e �i va „y. 

:Přikládal jim miEL=,řáaný význar:., vlest.:ú tvorba a vv.bec poezie a 

1.lllení se mu zdily ve Ercvnání s niLi nedostatečné. Tady se zro� 

dila idea entolocie osudovosti, s ní souvisí pozdější její v�ri

enta, m:yšlenks Černé lyry, aě;in ličs1:é noclosti. Tady se Kolái· 

zečíná zabývat myšlenkou posílit autentičnost čila tío, že pojme 

cizí výpověd do svého textu. 

Rozhodující oka�žik, kdy se Kcllř odhodlal piej�out cizí 

text, eby ho učinil součástí svého díla, spadá do roku 1950. 

Psel cyklus básní Rod Genorúv, inspirovaný Klímovou Sl:uteonou 

uciálostí sběhnuvší se v l'ostmorté.lii a připravoval antoloc:ii 

osudovosti„ ksm chtěl zařadit povídl:u 
... 

1;eJ.kovsk6 Zcfie u trcti. 

"Přesto, že jsem tuto povídku znal dile ., čva roky, znepoko-nez 

jils mne znovu, ale tentokrát tak . 1 ... El. ll& t že jsem bez rozmýšlení 

se rozhodl napsat, či ci:íše sestsvi t ze e:lov a včt povídky san:.é 

báseň stejného obsahu- B�·l to pro cne zprvu jen pokus, jak jsem 

33 



- 29 -

schopen zmoci cizí námět." Báseň napsel, učinil z ní druhou část 

Rodu Genorova a třetí část skladby vytvořil kolážováním obou růz

norodých textů. 

V ooslovu k rodu Genorovu podal Kolář o to�to kroku svědec

tví, "• • •  jeĚtě nikdy, za celých dvacet let, co se pokouším psát, 

jsem se nesetkal s tak zoufalým stavem nedůvěry k sobě samému. 

Ne se svou nedůvěrou k schopnosti ps5t, poznávat vpravdě svět, 

žít upřímně události, které se r:mě nejen vnucují, ele které mu

sím žít, vidět věci světa v jejich čistočisté� světle věcí a 

hledat v lidech to, co je v nich lidské, to, co z nich ještě dě

lá podoby obrazu božího, ne, té nedůvěry je vždycky až k zoufání, 

ele nedůvěry k tomu, co mám nyní aelat / ••• / Jeitě nikdy jsem ne

pochyboval tolik o svém rozumu, srdci, duši, svědor...í, ffir&vnosti 

a cti jako tenkr·át." 

Takto a v takových souvislostech vstupuje do Kolářova díla cizí 

text, cizí VJrpověd a Kolář dlvá své �ění-do jejich služeb. S po

vídkou Žofie Nalkovské nsložil cvoji.m způsobem: nejprve obLežil 

jádro její výpovědi a z něho vytvořil báseň ve volném verši. Na

šel při tom způsob, k němuž se později v Černé lyře a v České suitě 

vrátil. K druhému zpúsobu, jímž s textem Laložil, k proláži dvou 

různých textd v jednu báseň, se už nevrátil. rento způsob rczvi� 

nul ež tehdy, kdy se mu podařilo to nejtěžší, co mlže mode:rní bás

ník uCinit: ,I.Y_dobýt ne poezii nrávo odejít z jejího panství, kóy 

se ocitl svou tvorbou za hranicemi verbální poezie. 

Cesta k evidentní, autentické poezii, k nalézání poezie byla 

nastoupena. Toto Kolářovo gesto, jeho oprávně1.1í i hodnota tkví 

hluboko v básníkově etice. 

zémer původní podoby Černé ly;cr_, jejího úplného znění charak

terizovol Jiří Kolář ve zmíněném dovětku autora ke sbírce Vršo-
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vickÝ Ezop. "Původzú verzi Č€rné lyry uváděl Vihi tms.nův verš: Nej

větší zázrak je v tom, jak muže být člověk podlý. Celá sbírka mě� 

la být dějinami lidské podlosti, ukončenirl svědectví�i z konceri� 

trsčních táborů. Nopi'ed jsem se pokoušel vtáhnout tyto výpovědi 

do mlhy literatury, ale brzy jseo poznal nesmyslnost svého počí� 

nání e rozhodl jsem se ponechat jim jejich autentičnost. Proto 

jsem také tyto básně nazýval sutentickou poezií. A proto bych si 

také pi'tl, aby nebyly, považovány ze nic jinfho /stejně jako zápi

sy z České suit�/ než za jakési knižní noaání, nebot v těch létech 

bylo mým největším přáním pomoci těm, kdo je zaznamenali, donést 

je dál." 

Přetištění závěrečné části Černé lvrv a její os��ostatnění, 

když celek zůstal v rukopise, poněkud změnilo p\S.voč.ní zám�r sbír

ky·. Z óějin lidské podlosti zůstává jenom to nejaktuilnější - svě� 

dectví z války a z koncentračních táborů. Už v původní, širší ver

zi Vršovického Ezcne byla pozmšnena zaffiý�lená kompozice Černé lyry. 

Svědectví z války e koncentračních táborů se dostala na začátek 

a teprve od nich vedla Kolářova volba jednotlivých textů zpět hlu� 

boko do dějin. Od svědectví z dom�cích dějin přes Korngoldova, Las 

Casanova, Prescotova svědectví o otrokářství a jihoamerické kolo� 

nizeci, přes Flinia a Tacita až po zpracování Průškova textu o 

prvním císaři dynastie C�in„ který Koláře Z€:Ujsl nepochybně tím, 

že při kolonizaci jeho velké říše- zshynuly "celé národy přihnané 

z nitra země�, že "dal spálit všechny knihy" mimo spisů lékařských, 

zemědělských, hvězdářských a letopisů vlastního zřízení, i symbo

lickým koncem jeho panování. V z�věrečné básni Černé lyry se pak 

spojoval osud lidí s osudem umění a v posledních verfích zaznělo 

1 Kolářovo přesvědčení, že umění je dcerou vzpoury•' 
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Po uskutečnění tohoto návrhu 

bylo popraveno 460 učenců že nespálili své knihy 

Kcyž císeř zemřel 
vypukle vzpoura s hlavní město lehlo popelem 

K osemostatnení závěrečného "válečného" oddílu "Černé lyry 

vedly Koláře pouze důvody ediční, eliminace cvou třetin půvocní-

ho textu nebyla autorovým zlměrem. Fět básní z války však přesto 

tvoří celek, který drží pohromaQě jednak té�e, jednek jednota ča

su, jednak to, že z celé sbírky jde o nejryzejší eutentickou poe

.ill vytvořenou z aktuálních svědectví zcela neliterárních. /"'Dě

jiny lidské podlosti" byly předvedeny na textech litertrních./ 

ZávErečná část Černé lyry zároveň vypo"tídá o tom, jok silně na 

Koláře zapůsobily chladnokrevné hromadné vraždy a koncentrační 

tábory. Když v Osvětimi uviděl dokumenty, nepsal: "B�,1 to pr·o mne 

jeden z největších otx·esů, jaké jsem zalil: zasklené obrovi té míst

nosti plné vlasů. bot„ kufrů• oděvů, protéz, nádobí, holí, dětských 

hraček etd. V�:echno poznamenané strašlivým osudert, poznamenané ně� 

čím, ne co umění nestačilo a snad nikdy nebude stačit." 

První dva verše básně Perdubice 24. června 1942 z výpovědi 

šoféra, který v noci vozil zs�třelené do krematoria, vyjadřují 

i celé poslání sbírky: "Píši tyto řádky/ s prosím Boha/ eby �e 

dostaly do pravých rukou." 

Černá lycy vyvolává otázku, čím s prvními dvěma Ebírkemi 

souvisí, a co z ní činí součást zamýšlené trilogie. J. Chalupecký 

ve studii. Cesta Jiřího Koláře nepsal„ že Černá lYre se nepokouší 

naplňovat estetické požadavky avou pi·edchozích knih. není to tsk 

docela pravda. Černá lyra sice ani nepokračuje ve vyjsdi·ování 

pravidel básnické tvorby� ani není_jak$-ms1 "vzorovým modelem" 

vytvořeným ne základě poZedsvků z Mistra Suna s Nového Eplkteta,. 
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8 s předchozími částmi triptychu zdánlivě vůbec nesouvisí, ale 

"nesouvislest" se týká jenom temetu, protože hned na první po� 

hled je patrná souvislost tvárná. Mistr Sun Je psrefráze, lfový 

Epiktet odkazuje k more li tám stoikov��. e Černá 1,�ra už nechce 

psrsfrázovet, ale umocňuje báEníkovou silou svědectví jiných. 

Beze zbytku uchopila lidský osud a vyjádřila osudové - zikladní 

povinnost. kterou Kolář uložil básníkovi� 

"Svědecká" poezie Černé lyry i "dokumentární" poezie České 

suity.• vytvořená z dopisů historických osobností české společnosti 

19. a počátku 20. Etoletí, jsou zeloženy na stejném principu, ne 

veršovém členění souvislých promluv. V óobě uvolnění báEnické for� 

my Ko'iář staví do popředí její základní člár:ek: verš jako proetř·e� 

dek významového členění textu. Samo členění textu do veršů nevo� 

zuje pověaomí básnického tvaru. Veršová forma není vyprázdněná, má 

své obsahové i emocionální dějiny e ve čtenáři probouzí básnickou 

pamět. Kolářovo tvůrčí gesto zde spočívá ve využití aktivity bás

nické formy. 

V Černé lvře Kolář došel ne cestě, kterou n�stoupil v období 

Prométheových jater a zejména Mistrem Sunem vlEstně nejdál, nEpl

niv zásady básníkovy etiky, vyjádřené jeho básnickými traktáty. 

Tvorba je Kolářovi věcí etiky, jejím cílem není v první řadě vy

tvářet artefakty, nýbrž n�lézst a zprostředkovávat poezii. Bás

nické dílo je mu orgánem mravního znepokojení, úzkosti a bolesti. 

Nejen zévěr Mistra Sune o básnickém umění, který básníkovi 

určil místo tam„ kde je život nejkrutější, i Nový Eoiktet ohlsšo� 

val Černou l:yru: 

Člověk není zvíře ten snese všechno 
Poslední válka to potvrdila víc ,než dost 
hvšak básník je na tom daleko hůř 
Musí toto "všecl:no" ještě převést v báseň 
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S dílem Mistra Suna a Epikteta Kolář zecházel nepietně, vstu

poval do jejich textu, měnil jej, nehražovel svým, souhlasil 1 ne� 

souhlasil a nakonec z tohoto nspětí vytvořil vlastní dílo. Ned tex� 

tem svědectví o válečných zvěrstvech Kolář mlčí. Mění pouze jeho 

·strukturu, autentickou výpověd ve verše. V Novém Epiktetovi o 

básni napsal: 

Nejkrásnějí na básni je to 

že v ní múze mluvit sa�ostatně každý verš 

A nejkrásnějěí na verších je to 
že dohromady tvoří báseň 

Toto vědoci leží v zákledech Kolářova rozhodnutí pi-epsat euten� 

tické výpovědi do veršů. 

Vladimír Karfík 
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tlroinavé oo\lé.rmné ceaké prózy 

l.io�to r..oznélo k� ruiij ntíhodou z Fa.říio: 

•1;.r:aa • Jif. zaě!ná:. znt.t zr.nuhi • jnkjkoli buc! jej! duvod, 
ner.ť ne! :;t.raoh, prapflvodn.í -ú.zkont ze tt:z.rti, � ne-Ži.�Yriú!ntiho 
života. Koiik jen zdi čr..í cestou 1; jitdinéau Jtř.ídlu, & ni:hož 

· r.rýii.t:!, 1ma so \Tmd &ejft hrfu:.a� ,Pt>tót. fittzoodějno �kou�úu 
p�an! u.ji�.· &_avtiznt $i oči, o.."i;:sadnout Jednou provldy, aby ce 
nťll " .ránň-nJU,očil. �o je ono, lienu p-rollk;t: r..a.nr�. oo nmrt.. 
t.o, co tu zůutavia .jako hrob, á jt!llO t.var nebude 1.tit. v GÝch 
8 ilách pře=o ci .- " _ 

ČÚi jo č.lovak atsriií I t.im sodpovadnňji pr.o&ívá nebezi.�čnost 
a :koněěnont. s\tébo nn&!8r.í, uvodoa:ije e.i I Jaké na &Gbo bere 
ruiko, kc�A odněkud shlo�hey a s te::not.:, tvofi sv#t, který 
v;ypcdd Jako :;ku t,,oliný ,- ale nitni • ,1 o nt. vof aný • St.nf. í Jon 
po-&tnvit sa ó kon&ek vodle, Mkf-ičet atranon n o&vE-n..fl se 
nevrac.i, -hv·on při t.idGro novyz,r�. �ttf..dou vůt.cu n cdn'C.avefm, 
k:cldou knihou ne ňlovik gnow n"ává spisovatelea, vyt..ra_jo 
anebo prolu-�á. Co oe viecbno chca po upinovi-.teli, �o- po něli 
l�aj! t.i, kteří ni- kl.4lně tiij! Y asplet.tJno:.ti I sabi"8ill.Í do 
nnor.J"mi t�, do pron.t� reprodukce &i voi.n, d<t onoho ttvťaáneho 
odir.ťii vidwuigovanóha �• které jil: kM.e I rozkazuje, e burlil 
zn n-ě jakoby �odpovědnol\t... Tnk no t.o detlll • i.ti.k ne t.o - p.att"i ••• 

' -

poé1e t.obot.o pr.,,vidla oo dti tit. ze dna M don, od _chvile 
ke chvíli, v pcrmanent.ni nirné ne»potoJělK\nt.i n našt.vanont.i. 

V knldnc� saplntenoat.i .jo �t.álo t.ti!Ai hledat a najít 
colkoYý cu;ynl, J• to t.nk obt.1tne, io 'V'ětfJina lidi oa hledáni 

-Ysdá. ,..1.Ji v nr.p4t.i, bojí ne uvo�nt, T.l'hil?nji ne &aaotň, 
• n!I � afult.ali-na chvili nuni ·ee oabou, nncit1 nvó t.ělo 

.. . , . 

a ne\ouli •�bet. avou duši. Z6hánlfJi ticho o no.kladou si 
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otásqr po �nlu. �n'\aktuJ! tte e jedno\livo11W n rúkoli 
a celkem. AJů. avOj �ivot neberou jako celok, jnko čns, 
který je ji.s dán mezi narozením a m-.rt.í k tonu• aby hó 
vyplnili. �ovňkhodl.11 n�oo zne:nit 1 tltálo ee k něčemi chy6tá, 
nle ri- ni -aároTBĎ klade Jrl',kósey lt nby 1umu.snl, fi&. Bi cer,tu 
.. sarubári". Za.jiá{uJe asi ntňl.1 pf'inun podnčtft zvenčí, dbta, 
acy tok byl pi.,rnú1, aby nikdy neb:'l zaakočen vrá�dnot.ou. 
Je ve v&cech. ittrficí ,rnbe ye vat.n.z!ch. obot.ujn se pr.o druho, 
pf-icpd-sobuje tHh Jiovidi &ttbe art.i druhě ve evet.ě • vid.i ilu�i, 
kterou si vytvoH.1 1 nevidí konkrét..niho cl�vet..a, túe Jú.koWii 
nba'trr.l.l:c:i. Ká nt.ah ke �\rul:1:.ur.'1t, k hodnot.ovám1 syatér.Iu, 
kterj jed.nou pfijal a ktecy V1dává za filosofii. Jeho v�tah 
.k drcl>$m liden bjvá urňovan ti.n, co pro nlí �l:or..nvá, a kán� 
t.o I co jeho anr.iého naplrnlje uspokojim.ía. 

V rozpt$ltm0ati, v•·ze.pl.et.eno�t.i� v· r.ašťodennoat.i, v nii 
f.iJe=e � wi b.tt spinoTatel, port la protonora J.u.na 1-'ut.oč.ey, . 
. spravoYatelea livo� celint.vont.i, r.uoot atile připoAiná 
pr4vo čloyik.a no vlatrtní indi vidaál.ni žÍ Yot. n j6l10 sodpovidnost 
aa nij. Připcmtn.á, ie livot je k<,načny, le UW"Ít Uě i z.alivn. 

!'- le je to horiii nel t,zická ttFJrt. S&rt je otázkn. nerou 
, pf-!roda nouat.dle kl.ade li!"ot.u. 1 'ab_v nu přip.o��tln, in ciosu.d 
ncma.le&l sám .acbe. Pronánledov-án nnrti livo� ne probouzí 
ko •v• dokonal�ti • 

Spiaovat.al.BtY:! .je uaáni 1 k�eré noJvio &O Yieoh oet&tních 
pf'ipoa!ná llovlku1 la jo sáa stt sebo, lo_ IIWli bj\ 1 a !e jeho 
liTot je -v kd<létt okaaliku v jeho rukou. Spiaovat.el Je 
očbal.ovatel livotn, fi-wo'tniho �nl.u v celku i v jednot.livontoch. 

Ve Vaaul.!:.t.oTě čenkéa nndf�i :89 SlWYU nenkpodně ti pak 
dl'a:rmticq odehráv,r·BApoa h.rdinJ9 o vl.nsW b.yi.1 6 nebytí, 
boj upf.iJant a praviivj al #okrvaYa. lirdina1 aby poznal ná:.i 
sobe i t)' • ktol\i jeou kolea něho 1 &UBcl a&11 c.ebe ro&:Jokut. 
na krvavé kua7. ohled.a\ je a znovu n88t.nvit do tYa.ru člověko, 
a al 't•pne po t.ěi.o tvrdě a •�ťbev..niču.jící práni doimhl. 
vykoupení, kuré &poětvá ve 1'érl<JG!; Jaoa. fot.o Je anJ livot 

, , 

. • aačiná ho »t.ile znovu, Y)'hirda a clanich U>1norrt.i tJt, které 
, jaou Jenom 5' 1 s nich GYobocině vytyái'-ia aYdJ indiviéhUU.n! 

oUnla liYo\á a •--\o• nachá&úa .mq&l ne&áYiala na podainkách, 
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y -ni.chi liji. � ffi čten! -o hltdinova zápasu po:návse, 

!e ·nikdo na avit.ě ntmflle ublilit. ělovlibl víc, ne2 on sár& oobij, · 
ladná moc ani útlak mi ne�ipravi žalúf.\ teaniiJši. t':ia bl:!ie 
k sobě ělovik: lije, tim alablíi jsou nily 1 l�teré jfih.o onudmi 

sohou pobybovnt., ačkoli po nin ot.ále vst&hnji ruce, jsou 
bemocne� Ve m:;ynl.u rulboienatéa bJ' ne dalo ř!ct, fo anbel 
mijš.ík\o svit.a atráci nt,a na« ělovčkrua, který. .oe blili avélm 
óobu nobo tomu, co je v ně■- boiaké • .  Anebo f'iloacťiccy: Jonm 

a JaíUS!m být. ,Tá j3en si svůj tivo't ne•ybral nni nevyuysliI, 

ale beru ho na raaaná, prot.ofe je miJ. Je tak 't&filc$ 1 !e ztrácím 
i ·strach se o�ti. �Úl au den &9 dno &51T1tl, ofivuji

1 

ho 
· a nelettilll ••• w· si neópNvás ládná úle,ry. Honalháva ai nic 

o sobě ani o avoY, uvědoauji ei každé ted a ,mnlim se je 
na;:,lnit, protole v!a, ie gemru. 

lil-dina oe sa _.ebe neaodlí, neproa1., n8111 ani koho. 
Vydr!te ae anou chvíli, ,:n ové čt.enliře, kdy� já to raw;im 
Y7drio't celý livot� Vede kaldod81UÚ aápoo-o svou celu�vo�t, 
nebol p"1 4o poklealoati, l.ii a V1Kluv7 hroxi neuRt.ále. Neni 

'· 

se o�·koho opřít• -iwot.oltt nikdo neni ve etaJném č:aee na téd 
m!ist.ě. J.sae t.aey a mwsime b71., nnia by pro to byl nějnkj 4tlvod. 
Nai� pranit\ltlc& je ne&doúcnéloat, nozapletenoot, pobyt 
dokoř&in. 

Stdla &e otrirá jen Je.dnou, okaůik je mo&nll proaešk&t_ 
a saaa e• savř•• �ovik ae o\Tirá jednou a puk u.i aúatóvá 
otavf-er.$ 

a Jo v neJiatotii. ltr.dina bnáře takt.o narostl. )iohou 
ho ofeKávnt, osekávat, kle i v poal�...nia špalku bude celý. 
Nic &Y41nči nem.Ue pohnout sóklad7 jeho bjt.o&t-i. Porod t\e 
v nntt uvolni káen, pndá & hl&vy nebo s hrudi ddld do nohou 
a je to z vni tf-niho sfJDět.fesení. � jediná b7s im• nohlo 
odvést v• chvili, kecy Jsa b7l 1c �au pfipraven/.-

Vacul.ikť1v hrdina neni ubltlel\t 6eai;i �telektual, ale 
člověk, ktcrj vede velký Tef-ejfli liTot. Poalechl Holdorlinovu 
yJ�vus Poja ao ote�ena, pfttelil A iel. 

� ·hrdina, ktor; pf-ekrolií bi-a-'lice amňjbnělooti, jo, 
Jak.Id napauá, 'rrof'u.lkdy C1ril Ma. V roaánu O bldanech 
jen dobré ue,jeho náff'a\ k aobi odebraja va tora-1 V&PGill7• 
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Hrdina ce pot.4, co mu oznáat, � ů rakoYinu a.unřo. odhodlá 
prof.tt. zbytek svého život.ft podle sYych představ. Je postaven 
pf>ed .holé :n.m .• llronátuffdován n&rtt, livo\. se probouttt. 

Cyril.Duša-je v &ákladě jinou bytosti• nvi hrdina 

Vaculik-dv. Dušfiv Aivo\ nen1 tlilo jeho já, ale neosobního 
ono ne. ZiJtt ai do katastrof; pod1e pot.feb n po!nónvkť\ 

órur.jch , · 8Aihlje .1\6 a t.a, a teprve kdyi or-..rt Y.,i.buši rut rlvef-e, 
otvírá se vla:it.níml tiivotu. ?roiije něco„ po_ cul't coly f.ivo t. 

tou-lil, tťle nn� ai vo- nve nbohoGti not.rcmfal. A tento 
po$le<ir� 1 kr&tkJ, ..čao ai nÓdovol.í vzít itivotu, al.o w:radne 
ho &mrti. J:M na t-o právo, splnil. ui přece riect..ey pa�sdavq; 
která na ntil-� kl.adlo on9 se, vykonal uv4 povinnoot.i. /ffoní 

. ' . 

1..nsd. proto pot.r�st.án _81U"ti jako hontinnká Jjd"oňová v novele 
Ne krót.uió 'Q'hlidce od tcihol RUt.ora. / .Vrsci IH?- puk do svólio 
dorac:;va a, je jiny. Cosi .základního ntJ událo vo st.rril:tuf-ci 
jebo -oDob)!<Uiti. do není to vítázntvi. Vaoulík11v hrdinn 

' 

� 

. . 

bojuje kBld; den o avou calist.Yosi., vy_nt.nvsny rndo:iti i boloBti. 
Ueotřeli, .neotupon$ n.."l! 110 -Y rána otaěi. Meni hranice tie&i 
nebtn:a ti. pekloa,obcji jo t1oučannd wt �ady ·ria ztmi. 'rrnfulkw 
hr.lina proiije své krátké nebe a vrací nu <10 ,pelél.:a. '"l'e ;x>_d
Jňn&n,ý svouaituact. Zácrnkoa n�l & proto oe koncčni 

od.t-��&l !it.. �n� pmiobi rotw.i, u Vscul!.im Gil.& uvnitř. 
v člo'ffku. 

:.Dopn;Gt.ů& •e eyni eúlosti a ahrnn několik hrdirw 
souěanné lukě proq do Jod.noho pyUe. "Pokluo:.n ae je charak
terizovat r.n zák.lad� pndobn.osti. Jsou �o hrdinové románe 

�liaent.o.vých /Nuda v Čochach_a Basic lovo/, hrdinové rowf.n� 

:.::l.ív.eVich liti.los tne l.eto a St.oj! I a;t.oji iiiboniflrn/. hrdina 
I 

. 
• 

novely Svedeni a opui;tent od b-ef'uliq a snad i dnlšich. 

�ito b.Ninovti jaou ini.elek'tUÁlov4 /i hos\�, kt.urj 

piše bd&nň,o roi\ěnkách, je pJ\est.rojenj intelektuál/ 

a intalektutil na akl.on být. na-.orovcm do dz-uhyc-..h lidí, 
orig'1tÓvnt. Dfl vně, saponina\ na vlaat.ní apftaob vxint.unco. 
Intolektú.4.1 jako b7 etňlo ferpal s· Ji.nich lid.1 to, co.aril9. 

neaá 1 n4 avou hadici hoaenou do ci%í etuéinA, proto!e adm 
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·si e�u newykopal, ja nadoatačiTI, �doc:hMny. Pot.řebujo 
n�če:m věnovat &Te Já, ničenu, co ju <io�t. vzneoená a ušler..htiló, 
ab1 t.o moh.lo nnplnit Jeho předr.taw o sobt!. St.f'eden zájl;ru 
int.eloktuála - nob.tva on sás, al.o joho obra.a o aob�i, iluze 
o ev�t.ě • v .němi bJ ai pf-ál žit n o &-obě v ntíR. Takový ovčt 
v�ak není a nemdle být 8 - odtud vypl._vvá :intel.tiktu.tílova n.enpo
kojenos-t ae st..eves vicí, odtud p�nactnt Jeho puzení .r.vot Miinit.. 
vyb1100vat. jej t,;.kuvt, aby ho byl ho&en. DUohovni člov<ik je tm11 

ktery izíi probló�. Inteloktuťufiv pr-oblé;. je v!d:;clcy ur:ojonj 
G n�č!c. nebo a něk,Jí'& �ruh,ya. Poťrui ntoo hledd, čin by s� 

. . 

· �ttbe čoplnil, n&Che-a bit. n.f4ll. 1-tl.Hélá t&liit\t; své osobnon�i 
v iaeji, v ideologii, v :radinil, v uilost.néa vz\.ahu,· ve veŇljná 
činnoot.i, kdekoli. 

I'h,bfe n&� intelu.k�wU by �l "! �\onM-i &al.a:'1:lovot. 
vaach.rcy &dravé sily, niuto \oho vhců: autor nechává fit.cruife 
upróctfed :4paau, k1.eri nomw! bit nni vni\fn.ia drann-ten brctinti. 
n1,.- eouhrou nepř.ianivjcb vzmjg:tch etil 1 kt.oró hrdinu rait1ádaji 
t1nebo una :Skládej!. Hrdi.na se li.a&t.o &J)ÍĎ konst.at.nje ne! stb 

oebe f-eaí 1 a nevzbumje ve čtenáři protitonlnu byt jako on. 
enebo cpiě b.t\ típlně Ji.nt• tiutor nd-�,lu.je 1 jak nál svět. v.ypf,dá, 
el•i .nevrhá. do pro:toru nečekané -1tvlitlo, spiti podávň r«f'er-rtt. 
o·tom, co se tu atalo. 

flrdinov6 p-rolli spol.eěnla Y/voJm, �Ji ste-jno_u livc-tn! 
. ůuianost, ktorá je aái_ • vitšt fiáat.i -t.ot.oiná ae ňwionosti 

Jejich aut.ara. V cl.ádi IÚ.Vtili ideální _phdtJ\ovu o tom, Jek 
. - . 

b7 mohli uspof-ádat nviit ke -nvénu obrf°.EU 1 v�novali oe hnutí 
zs !t.eGtnou bud�uano�t., Ale Jejich prcgaa l>yl 1mra!csn a oni 
satá�oó.ohnlini oo atold livo\a do eottkroeť. Jejich pl.án 
stroskot.al. a tta· ge snicotr.il i ·jo jich ftivot. Y..a.A ea obrňti t, 
kd.}tl byli a,qklí orient.ovai ae 1lfnA. I}J,li ot.f"eatmi jako ):(lyoi 
�etovci 1 kd.fl zkrachovala -pol.ie. r6nt.rát. � nnoa s_polo�flll6tvi 
ot..řeacných. T&n�kl" filoso.f'ie. A f'i.loso:tie 8G rgdí u �Uého 

_ f loTěk.a, ktor.t aačne pf an, ile� o svaa U Yoti, Uria\ rti otásk,y. 
Stojně jato tehdJr Je i �n! vňechno. zprob.lena\isovdno n to jo 

dobfe Ty�Jená p-Ma pro eélto · fil.oaot'i.o. !'Al, t Y eoufasnd_ 
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lit.aratui'e čwato n&hra�J• f'ilost.fii palit.ika. Hrdinové, 
mleho let po o't.f9au: vlastni &m3�1 nena cháse.ji. lH1ktef\! 
laluj1 r.a svět, .fe on nemá en.i,Bl a le v tak &lěla ff nanprh
vedlivém i;v;t.ě nelio mayal naj!t. 1-ndividuál.n.Íl.idoký i!.ivot 
e.a.mczf.-ejmó nomuni tát s.ll.}'nl 1 al.e tiR vfit&i �ouhu po tJIQrnln 

sutd budit v čten&ř'i '1obh nap,nu\Ý neBSJ'nlnt iivot. Jako 
jooin$ pfiklad zu všechny napoda nne �ecl Friachňv 3tillor, 
ir.tel.ektuál, kt.erj p!�ežil svňj l.ivot, jednou oe mu ;>0dafilo 
ur�out, ale t�ostL�li l:m s on eo ji.R :e nlabon.t.i podvolil. 
t'Ql se vtár..nout zpntk,1 do svenó tivata, vyhovčl vihm, vrdtil 
6)8 t&.!I, odkud utokl, ff od \.é doby jeho dni• gewfftl.R, i kdy! 
·t6lo jo dosud tiv4. Stiller konči Y/ r�ignaci & ět.&JUii' ni 
uvédo:am.je, le nejvňt.š! l.idnko. t.ragadie Jo D&Vla1Jtno1rt, 
noplodnost, zbytečnont fivota, �tr�ta �alu • 

.Ale má vtbec bňh_Gv-ětn s-mynl? �·m.q�l svět, v n6líž 
je všochno Jl:"'ipravono 1 li.by EíOhl. by1. kditoli zničen, �vtlt. 1 

6 

kt.erj am�t-uje 1c ekologi.ck-é_ ka'tnnt.rof'á? J edno\l,i Yj č lov&k 
přa$t.ál :út. dávno vliv na svijta běh a llěl ho amnd Jen ve 
v, tjiJ:l&čn$ch oka.,dic!ch nich doJin. l.tukfua. stmtal.i aopoň bohovó, 
nle v n:iěem SVQ't.8 není nic bobkáho, ,� neiú tu llitint eolkovy 
DfS\7�1. CO t.edy i::áaa dá.lat v té bidě? Nezbývá néa nal pf-ij=ont 
sv�t v jeho po<1m.něné iu1qsluplno&ti I v Jeho proble.�ti�-nosti 
a lít. v naJist.otě. Oiovot. au tru:, jáko b7 bMl svetaP36l .n<il, 
jako by oe ayě\d bylo vňechno v po2'á(1ku. �ad1' r&Nť anovu 
napadá krido hrdir.y Snllfei . .b.i si dělají oo chtiji, Ji budu 
d4l. ddlat své a l:oau ll&. to nolťh!, at ai vleso na gádu. 

� 
. -- . 

fu-din. ncučanné ěeake proz:r IUi WJ t.Miona kfidl.e. Jo jako 
jeat.f,b, který kdrsi lítal a lovil a t&a Jo uvázant Ka nohu 
na dvorečku se ts.lopiclll'd. ZT.ni _s ni.Id nice n•aobe, o�a& 
dca�ane :ayl, a.la ul artvou. Potupnou kof'in\ vatokla ro�t.rha 

· • &hl.tne. lirdinové vedou ·11v_ot Ynucéni na 1iáJ.t kouaek &tmě, 
v isolaci, li vot znicot.nAlj at.ráton 1uqelu. Jhmohou a ani 
ne�téjí capojit. ae do eat.&blialmentu, neboi to.o4poruje 
jeJich, morál.iúmu kodexu. 8•trYávaJi v pPOt.oitu, J)l'iva\i&írují. 
-JeJioh liYo\7 ae t.ia nenairni snluJt, jejich drolaa"a. ise odahri• 

. .,-aJi �- s-o<!in.nMl �. dopln.ana o ailenku fi·m.1enco.-
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Rrd.ina ae real:izujo v rodin�, Y i.ůaoannlelskén ntnm11 

n odtud Výchází do zaaont.náni• ktero n�ni j6i�o. &ly kruh, 
v n6u t&nč! t..nnoček oveh.o žiTot.a, se U$UTirá, kolM Je 
tiroké páG;QO r..ikOho u &a nís pá&mo Moci. 

Hrdinově �o střetávsji a �c:t v rť�ch podobfich 

7 

o or.:i mívá hrt..znou · bu�gvaum poaonu •. Je. t.o o to nebuzpeěn3Jši • 
fe to:to ntřetnuti v nich ap'lllliiuqj •ttbuzujť �4les.cy poc.i t. 
rucyslu fivote. Oni ne nezapojil.i, uotrvávnjí Y ooporu, tedy 

jnou lEp6:1 než 'Li, -kt.ei"i ae přizp!'wobili. Stočí, kcyi 
bu<iou otát 't,111 1 kd4l 8t.oji a ut Dá jejich tivot �sl. Z toho 

- pak_ pnmení pocit výlučnoot.i, na;,odpl..ft�it.elnosti, kterj je 
p.řije�, ale plnt.i no Z6 neJ jelit.i Yli�hi iMlov-a.nont.i, 
a livot se dál defon.w,j0. N�u.tajo ne nic, nej�ou · st.o nic 
zmenit. a, tak se obracejí do .�inuloati, hledají t.&Ii kliě 
ke své os�bn()sti. V budounnost.i očekávaj1 ,· · 1.e· $8 noco pf-ihodi, 
něco, co s.paaí Je i 8V-ět, nle ztiroveň

0

YěťÍí 1 že t.,o nepřijde.. 
-Hodina pruvdy nennnt.nvň, nepf-iohásaj:! k chrfl:Gv:ún dYo.ř.úi� 
Vyhnou_ ite Jim a g nii.ů. i čt.P.:ntii'. 

liróinové vc,tou sunW • neradost.nt .!ivoi.. lí.i11to suUndní 
raéoeti ze f.i-vot.a s.i pofizují všol.i.jtdtá pot.ěoon!. Ulá so m.í.. 

!e nikécy nebylo v čeGk.é li terat.u.ře tolik e.rotil:y jnko 
v aedmdecu�týeh l.etecb tohoto st.alet!. Zat:!Aco v šedesátých 
letech b-11.r T =Ódc kG19kl.ficy, v sedndasátjoh byl objoYnn aax. 
Hrdino-vé roaánd

4 

·t.owti po léace 1 al• _to, c:o se Ji.a podař.i 
realiaovát, je sex, j,orm�tl�si, v;yt.rioni. _A i kůyl u.ex noroal.i1'uji. 
aspoň o . t011,, Gr.!. JG to jecnn z noznoo u, které se tucrtinúa 
n�b!ií I něco' co Jim if.oc ť.ovolí /e. o Četl DOcrui aan!elkn nevil, 
�e'bo jo to něco, nač IUWiili vr.ů.tid:! čas, protoiA pf-odtiláv&l"i 

&T�t, hlas�li, ideologie, nec&li na ach"ťudcll. )lob\á Je pfičinn 
hlub31 a spočiv4i v t.ou:ze po lnaivinnálnia prof.itku, potajea-

ncia 'byti u prt.meml iivot.n, Po teJmOt.och, a llichA ěloYňk 
v&cbá�í a clo nicb! aarusrui. Hupl.Mní w� bji úplně a nokýa 
je yl,ak. mod.ifikováno a eiotoniováno v«aai saíbPanruú nevlnsuú.hÓ 
já •. Je to amutné voláni po lásce, ,po niiě.u oprnvaové:ss, 

, po oa&17aleni. iivo"a a oddáloni oarti • ale odeyadant se druhé 
bytosti, nl ul aanleloe nobo_ llil.ence, ee nafile nakutač.nit, 

. . . . . 

prot.ol• Ql"Óina Ja s.njatca11 t"or.rq, kterou IIWlt naplňoYat. 
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Jo· zapleten a t!m .i tmrtvon. Ueadle dondhnout aitt8lltié
l:ého spolubytí. 

Hrdinové čn&to vodou_ �l>Or o křesianstvim. Jejich 
ncnaa cb:cváni _je kf-ontan:.fká_. nv&ak Je'" j&ll vnějai n noni 
ns.plněnn f.ivou vírou ... Kdyby byl nuj� Btlh,- naoohl..o by 
přece nu uvt'tě byt. 't.oliic noapravodliVMti. Bňh nen!, 
imobo je-:li • je i on pod vlive� gločinné vi�&obj:!n.ající 
ri.oc:i, kdyf dovoluje pronáslodovlhli spravedlivých. -
z náboženství so,rln l'.r<linúm jen t'onin, s.�&�ticlcy a.orální 
tooflx. Kdysi byli r:ravní o �ni hřehí, {)Vf•� nikoli bez 
µo citu viny. Výčitky jo doprová&e Jí_ na kcizdáA _ .krom 
11 je t.o tak spr1ívně. 1�0 radosti má pfece. přijít. treGt. 

· Lei je t.u brfu jako polehfujicí e>kolnoat ve �IQ'slu_ 
neubližovér.i druhámu n_ nenaruňcvruú fádu I kterj Ja 
jednou provirly d&n. Je ltt�! volit. nw.i zlo ne.� vňtiií, 
a n�ni to chápáno Jako yijt.ňí nm;:ravno.ot. 1.id&ké svijdon.i 
jako by existovalo jen ve vztahu k druhv-� lidea, ve nvfltě 
&pclu:bytí a nikoli ve v:t.lihn l:: oobij snaéau • .il.e ovtklold 
je sp!li v� ataroati o sebe a J-8ho hlas volá �lovfJ:a 
z rozptýlenos�i k vlastn!tru. zp��obu ��iatunco. Syedoai 
jo tody n�co. m19hem hlubšího a atoji v ptiuén vztriliu 

8 

k r .. :ib! "J?&lOf>ti. lil1..11 nvtHio.rd vo1á. naše já do Joho nejpnvod
nějš! ait1mce, do nazapl.ot.enoeti, newo&ácrililosti, t.an, 
koa Ja:u vrte.ni. Anobo zjednočluieno: .jsme-U pravdiv:í 
k o�bi, j&i1e pnivdivi i k -druÍl;,.va, vidta&-li eáai. _.sebe, 
vnú:lúe i dn:dlé r..ir..oll jako abotrukco, a1e jako iioi. 

V tétc oouvis1ot1t.i je eei na.mstě sminit f'O o hrdink.d�b 
SOU.ČtlG� ěl!nké prÓ.zy � i kdylt ee jich tý"kB u! mnohá. co byl.o 
fte:čenó o hrdinech� Hrdinky nejsou ttastnujiS: nel hrdinové. 
ont-&tnň- tfidn.ý neflt:urtný človii.k nemťi.io ude:l.at nfhoho ňtastn$a. 
Vidobytkoi:t i prokle\.ů. hrdini\ a hrdinek f enkých román� 
zdá ao blť easncipace, júů Y)'bojovimá a noat.ol.end. 
Int.elektu&lq degradovaly in�elckt.uťJ.y z vftdcn a t.�1 
ci _ sazca na pom,cni•ky v óonňcno,rt;i a v:konavc,.tole aktu 1 · 

k n�ui Jv ob�as pf-ipouňt.ěj!. Matd!ellq no ntikd.Y sttaji bft 
oouť:."atí �ci, kterŘ hrdinfia vládne, �jt -v sobij nllco 
se, Dtarodávivch boiot.ev, J�I je t.f-oba pfináleti obiti 
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a konat �luib.:,. nb!f oa nnpl.nU f\ád, onen :rorruU.nt kodex, 
joholi je tř�b.:i :u.t ,lraót, aby iu, �l:>v·r.k ne1,·uai1udl. 1'q.erucy 

naproti t-o=u bjvaji vab&lé, hr.nvé h beulisndově, váfJlivé, 
odliéné od =.uruí.clek, nvi\uk hel • r..ni tsrly nejdn o upol.ub1tí 1 

-
' 

ál& o úr.ik z kl�t.by rm�el..�tvi I o n<�co Mvic. oo ai ťlovtHt 
pr-o awbo lfr.:rffilrina, &li.il o t.oa t;,ocru: věoi. Je to bloud6.rú 
z noláak; ct<> · 16,iky, ktnrú je :spíš po�etilo;;-t.i a p-:.-o},.lotil:s 
or .. �t1'l jen r-ntni::-. 

. . . . . . . 

9 

Výsla.:;.1.:eA c_;t�ntrlní hroin.ťi � hr.cin�� je podivny, noradout.rJ 
0Lr1�z CVi�t:.,. Č't.e:uiř v nčn nonac-. .liúsi clovttE, s .::.ÍQa bif trn. rmhl 
ztoto�r�t., kt�ri b;.; �u 'byl nilý a hl�zcy. irennnh„ázi. o.r.i vj
cboriisko·, ar� paprn«k s-v�t.l1:,, nut.ofi opu&t.ojí ové hrdiny 
přinvjlepcit. na rc.�ce�tí / lilo -npíf,. ,, hUBtón leno. V t;y�émtná 
pod1>tat, rtt�sí.--wvieh po,�to.v jo, ia ,.e nmohou &&ocnit 3V4ho 
tivctl't, fe konaJ:! n6oo, ni.tkcty m:oro .všechno prnt.i nvó vůli 
t:. přiro1;ono;;t.i a -sui ssbo� i -6ruá ac 8e'bo-u nn t..rB(iic�r 
míjiaji. Je to m:,hni:i nn.�oc čtwi�nh int.el-aktuál�. 2.ije::is 
ti$ bolesti. hlťst1Ji �� ovfo§rm;.� rru;�. O vocc� j.sae t'le ui 

pokusili &. nczó&.řilo �e t.o. Uenňž-eR.G nic Pěnit ani r..n v"l-ej
nos ti ani v 5�tur:rosi • 

Četl$. j�u::; nQdri.vnG Kunci<�rovu Kr.il:.u nm;ichu a zi1;mrillár.ť 
&i -nutor �� ;;ř"vtvťipil t.iPl, jak ná.h.J.e přucťbcitú. soba �, 
jak uf e;.eč.i na k<nx:i, z:ut.iuco jeho llrdiruJ oc ú ná,:;..,.nou pln.zí 
v�h';)ru. t:.undera rlov�ť.l s·vt;!"m hriiinn i svou het0<tu do konco� 

. oddoU.l fiet oč. hrdiny• r.im. joa �nad ul au.o dnbro a _�lo 1 

nt) kopci, odt.u..i vidi svět jul;o panoptikum, v· n�� jako md.t; 
pfoGvEí.<i:ť -cvá tinla. Na cinri nvé �ct.o�, cynionu. ruil,ťzá nťhu 
a cit. Vt.ecl'"'.r.o je r.rutfl n ffpraveoli ve dovedeno oň <lo l�onco 1 

6i,. h.1:"tiinové juko by uf ve v�pr.wúé vy�Mcln�nosti col;i 
�&hlóc!.�li. V tom. je Entn'i útěcho le� on�htorittch, &o viienhno 
č.ojóe al. do konce. $oduleotitd -láto '7'ttitila pron,islať.ovrir..i, 
.:trťtu 2t.rru:tur 1 na nttff hrtlinove r.avŘn.ili s11ti oDucy, 

ti:..1grilCi w� třni a vr.ii jtcí I aex. V l.et.ech osRée:.uitjch buťie 
ClOf.ná t.t-&hn hlecat vyah�éi.ioko. Zn.ovu neatavi\ človi�l:u, 
osvobod.i t ho, dni au filono.fiet� -prohlmi.. '7ffJich ·toao 
moiná u� n�zdo zahril, ul" jeht.ě ne·byl \Wlytian. 
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M í t č 1 b � t ? 

ITan ním.a 

Uedávno zesnulý americký psycholog, soc1olog a publicista 
:Erich :Promm patřil mezi typ1 1:.1.yslitel�, ktefí tíhnou k tomu, 
aby vytvářeli koncepce � modely společnost1,a strdloTOYzl.1, 1 
kdyi za cenu zjednodušení základní pohnutky 11dsk,ho chování 
a jednání a tim tedy 1 dij1.nn�ho pohybu. 

Frommovy práce v-ld1 obsahovaly humanisticky zeměfenou kr1- , 
t1ku spotřební spole�nosti a jejích odlidšÚ\jících prTkC.,v1-
voj posledních dtsetileti 1 chmurn, předpovědi do budoucno -
st1, jak je vyslovují ve s,,jch zpré.vé.ch členové ŘÚlskt!ho klu

bu či příslušníci ekologického hnuti, ho zřejmě pod.nit1ly k 

Jeho poslední knize •Mit či být?; 
!tít či být, anebo pfesn�ji fít ta.k, abych mtl, anabo lit 

ta.k, .e.tych byl, je podle autora základn:!m dilematem �lověka. 

T evropských dějinách. Eou�s�snost zvýrazňuje 1 drubj 'eyE?lam 
takto formulovaných dvou základních možností: bude-11 ěloTěk 
směřovat především k tomu, aby m � 1, ohrozí samu podstatu 

svého bytJ;í, sv� existence. �?rvn� v historii :t�•�ické pfeli
t:í lidskl rasy závisí na. radikál.ní :proměně lidsk�ho srdce.• 

stE.noTené téma- umožňuje autorovi nejen vyslovit ostrou a 
r�diká.lní kritiku spotřebitelského způsobu života,ele· 1 -
ana.d v pledtu�e blížíc! se SMrti - ve zkr&tce · zop�kovat vět
šinu svých názoru ne. �pole�nost, d�jiny, nf.bofenství 1 Tj -

enamxié osobnosti minulých epoch, JE.k je :formuloval ve svJch 
pfedefil.jcb dílech. Beni tedy stručli� 17.acllJrti t základrú lll1'� 
lenk� jehÁ spisu sna.cm�, ale pokusme se o to. 

Skutečnost, zda ělovmc smtfuje k tomu, aby m f 1 1 anebo 
�by byl, má určující vý&ru>...m pro jeho f1vot. iedná se o 

ttdTa zákle.an:! zp�soby existence, dvojí odlišné zulifení,Jel 
, . 

človlk .z&ujímá Tfiěi so�f a -rl.či svitu, o dvě odlišnl cha -
- re.kterovf istruktury: na tom, která převládne• &álef:í' celost 

my�lení, cítění a jednání oaobnost1.� /�tr.JJ/ 
Člověk, kter.t � zaměří svO.j f1vot k tomu, aby mll 1Těe

chno q,fedmitňuje: nef1-ri 1 fivé, vlci 1 pHroau. 'l'ftkoyt ělo
vlk se kupMklsdu nedoká.le divat na hory prito, aby je Vidll, 

choe je mít,. pf1vlastn.1t si pohled-na,ně, pofidit si jejich 
obriEek, zj1at1t si jejich -r.tmcu, pfemoci je. 'rr!'kovl čloTEc 
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Dá. jedi.n� TZtah: m!t. MÁ __ dňm, psa, i)OStaTeJÚ 1 dobn zdran, 
�atni spa.rú, má Tr;domo�ti, druh�ho človlka, má názor či au

, toritu. -rento typ �lovika v moderní dobl Et�leaňuje proměr-
_ný spotf·ebitel. tpotfebitel je �lovfk, kte.rý by nejr6cdtj1 
spolkl sv�t, "je VG�ný kojenec, který pláče, aby dostal lá � 
he-viiř€jm, to je ne. pe.tologických j�vech jEi.kO e.lkoholismus a_ 
-nnrkomanie ••• Spotfebovávat je jednou z forem jak mi t,prav
deyod0bně tou nejdůl�fit�jši v dnešní pr�..myslcv(':; :::-pcle�nosti 
nadbytku. tpotxeboYnvéní je vl�stni dvojekost: zbavuje čloT� 
k!\ 11zkost1, protofe to,co človcK spotřebuje, nemůfe už ztra
tit, zároveň se vi:;ak cítí nucen sr,otřebov�vat stále víc, pro
tože předchcd spo ti�eb0Yé.vú1�í brzy ztrácí svoji upoko ji vou 

·. . l 

funkci. �očerni spotřebitel by ee mohl chp..rnkterizovat-slovyi 
·Jsem, co mám R oo spotfebuji•" /Str. 26/ 

Č1cvělť, kterj zamiM svúj život k tomu, sby bsl, cilí k j1-
ntm hodnoté::. !"ro jeh� -zn�sob života .e. ď�ast1 n� nšm je -pH -
značný pohyb, neodci�ená �innost, �ébopnost sdílet s druhými, 
dsvat, obětovat, projeYCv�t akti:vn:! zájem o vlci, přijím�t masnu. 

Ten, kdo_ lije, aby měl, se �ěfuje na. věci a věci J5ou pe�

n� a popsstelné„ Človl,k, který smefu.je k tomu, eby b;lt usilu
je o zl.."U6ebost, ale lidská zkušenost je v podstatě nepopsatel

llá. a tedy neuchopitelná. Člov� se mO.že jen snalit, e.by st&le 
hloubě�i pronikal pod povrch VĚ·CÍ a dW a tím je lépe chápal 
a sdílel •. Tekové pojetí život� zosobňuji třtb� Buddh�, �te.ro� 
zákonní proroci, etfedovatj mystik mistr tckhe.rt, Marx či Freud. 

· . Autor se G.ovolává n�ter/ch ob�ew E oblasti výzkumu 11dsk6 
ps.ich.iky a dokládá jimi, fe člověk -�e při svlm zro�ení otevřen 

· ob�m� zp-:isob-0.m c..xistencc. Tté.ká v o'bc.obi . sociiln:ť oh ,o třE?s-:i č1 
vl:.lu: se člověk odpoutává často od T�c:! a. je schopen zdé.nlivě 
nečekaných činů B. občt:í. Fromm jdo pfíklad uvádi spontánní 
re�ci Eri tt n& slr.vué Charchillovo r,rohllšcn::1' t -v :i�riž D.8. za
�átku druhl ST�tov6 války oznám11.�e od svfch spoluobčauťt bu-· 
de nucen l)Okdovat krev,pot a s1zy. "J� to smumé zjišt�í. o 
natí civilizaci, fe válka a utrpe.n:! s:pí! nei mírový livot v 
ělo-věku mobil1.zuji jeho pfipravenost k obiti, Eat:!moo m:í.r SP 

Edá ponbu'°wt pfedevtim sobectn.• 
Y prllb�u evropské (tedy 1 e.merické) hi5torie se stalo, le 

. / 

zcela pfeTl,dla egoistická slof.ka lidskl povahy. Tcuha mít, 
_-rlaatnit_, spotfeboTávat ur�ila a•�fování vltšiny lid!, celf 
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1.ndutn,1,d spolflb.oat1. 'l'Oto •�f-o'fflZl.Í ovlivňuje J&Sšl.Ení,oho
YÚl:!t. 3edn,.n1 � oítb{ l.1dí� je31.ch TÚUt .jejich �khy.�loTQ 
pfestáw. bit,· kdo je, atáTá s'e t1•· QO má. Zárts:! na ·v�cech, :na 
_tomť oo ·Tlastní a oo mu tedy mtile být kdykoliv odňs to. ·111e "jes·t
liie jaem, co„ mám, n jeetlile to, co mám, je ztraceno-,kdo potom 
jsem? Nikdo, Jen pokořeni, spláskl, svědectví o špatn� !ivotiú 
c�stě. frotole mohu kdykoliv str&tit,co máffl, l13u nutně T neU-:
atálf hrdee;le �o,. co maim,2:tratim. �j:!m !Se zlodljťl,ekoncmick,fch 
zme11,revolucí,nemoci,smrt1, bojím se lé.slcy,5vobody,rlstu,změny, 
nec:iLm�ho ••• st9.nu se tvrdým,po�:!ravým,osam�lým,tene mf nutnost 
m!t stále •více, a'bych byl J.�pe chráněn . .. /str.111/ 

· -!htečn.ost, ie ve spcleěnosti. eté.le více :pfevlá.dé. vlastrůckj 
· př1nc1p,.fe chtivost ·a nenasytnost ovlivňuje vztahy mezi. li.dm.1 

- a nakonec 1 mezi národy, je ncjTýše nebeepefná.L1dská eht1YOet 
nezná mirr. �lovlk, který Ě1je, aby.měl, se nem\1�e nikdy uspo� 
koJ1t1 �sni největší vjrob& nedokáfe. udr!et krok s ťante.zií člo
T�, který ·s.1 přeje mít ne, ne� má jeho soused. tt TO vede k '. 

soupef-e:zú me.d. lidmi., skupinami, třídti:m1. •1.r-t:í cm:! bo ;1 • •• ne�ie 
· zmuet, pokud lidská srica ovládá nenas7tri.ost. Idea bezti·idní 
spoleěn:p&t1 v tak &Yeném ao-o�a.11sti�m sviti naplnh:lim tt€na
sy�o&tí je iluzí - nebezpečnou iluzí - stejnt jako idea o tr--: 
Tu6m míru mezi' lie?l#:�ytujmi národy•" /!:�tr. 116/ 

dsilí mít, vlastnit• spotfebováv,it �tnesiiuje západní spotřeb
ní společnost. (X ní Fremm počítá 1 společno5tt �reáln� eocia.11-
stick,! nebol ee 11Ší od &ápadních spole�ností jen mírou spotře
by,, nikoliv &am.lifením). Jej! &oučasn/ stav - stav n-choln, kr1-
&e - jeA donšuje tendeno„ ce11ch eYropskj'oh dějin. f.:vropa. ni-

. ' 

kdJ' - snad s Tlji.mkou krátk�ho obdob:! n� sklonku stfedoT&u -
opravdově nepf1j"1a kfesl,uigtn, kter6 ve své :p�vodní podobě 
Tedlo k byt:!, nikol1T k Tlastně.ní. 

•Kfesle.nakia hrdi.nou byl muěedn!k ••• obltovat vlastn:í ě1TOt 
Bohu anebo pro pfátelsk�u b7tost bylo pro nfho nejv.ršším 
p,iktf.rán:ím lin>u.. uu�edn!k �• nai,roattm opakeia pobansk�ho 
hr�,jAk jeJ e.osobňují řeftf a germamití heroovl.cilem 
bero� b1lo podrol>oTat1vít,nt.ll1ěit9loupit, naplnlnim je-
jich livo ta b_yla pjcha.moc 1 &lá'Ya a nejTyěl;í iiovednct\t v 
zab!jEni •••. �\l�ědníka IIDllem• charakteri.zoTat ·sJ.oT,y, b;f},M-
Ta t,84.ile t, heroa 6l.0T7 !111, TJ'kOf18Ů>V&t,ko� nás11 ••• 
En-opak4 a 9enrofl.lller1ckl d1Jin3•••3•ou dějinami výboja, 
PÝch.Ttnenasytnoat1;. naše nejT,1�š! hodnot.-, jsou: bit sUnlJ
ii ne& dn\&1,ntlait, podrobit druhf a T7kof1sloTat Je./s.1,0; 

' . 

lfeabaa�,kterf �lOTlka Te41.o· k toma, aby ae OdTrátU od 
&Tit.. TÍ�:l ke n-ltu byt!, se stalo jen prizdnou 1deolog11,m·• 

atlrkou pro &lo��, jedr.ulní. L1dl 9kteM Tlf111 odoi.&en,Jm Epd-



¼-

aol»es T _. Kr1.sta, mohlj, jt:dnat jakkoli.v, nebot Zr1Dt-ue př-ece cUo
Tal. ú ni, obltoTal ae- ca· al. Tů ae •ttů. J�liš jen modlou, rlra. 

. . 

T .rú llahra.i.oTala akut�čzif akt láak.r• 
rromm nal�zá v en-opa.tlch diJi.nácb Jed.in�, pomtni� r-é.tkl ob

d.ob:í stVnitfnln.fho kfÉcstB.nat--rl F.. to J1A konci stftědov�. ,·r tcmt� 
období k�fenil.o ntJsn m.yšl�ni r�znýc.h kacifskJch sekt a křest,,.,n
ak�o AY5tic1uu (fckbert). �le 1. rcnescnOní hw.�_ni!dnu-s �,1; svou 

. . . . . 

filosof1:!, ff1n1. uto�icmi a ?'$?iCiontl1.sm�rn. 'V c.r.._lš!m vývo 31 se 
vf.:-.Jt rozum, :tter;f stál u kollbky nt:t�log1ckého m,rtlEni, •=� své 
�odě m�nil T pouhou IBRA1puluť1vní schopnoz;t., retlEsr-;.nční 1nd1v1-
ii�l;�ua dé&ene:rcT�l v s.ol>E,ctvi .� Z.rátké obCl.obí pck!'.�� knštová.rd 
&končilo vr i.:TrOpl né.vretem k]l pohsnetv.í. M 

\' w,d�rn!-dobJ se &a fasádou la�sta.natYí rod:! nábc�e:nstrl no
v'-■,From ;Je. »Ásfft •prom,�1c,Tjm dbofenstvím11

• N1kdy nl':bylo · TJ'
hlášeno,&lŮ. o:!1.ciilnf u�ánd, ze.stalo i�1n:fm n.l..botenstT!m, kt-er6 
Yšak vltt:1.na plijal11. ��e.u.kOTP..lo čloTlka ve s.lui�lm:!ka e.konomiky _ 
a. alol1t4ho soust:roji, -kterf s·ám vytvořil. "Jeho 2ákl,ulem jF. strr.�ch 
� podlísenos_t mocni núk� Dlltor.itt, ku1t1Te,ce poc:1tu viny &a. 11e
poů11boct, -sruštní 5-Ta.zl..� l1dsk4 M)11-d.e.r1t, ••• �lY�eym1 T prúmy -
a.lo�-i• ná.boienstrl ae· st.\\ly: práoe,aaj�tel::,t;iiikt Doc ••• 11- J--růltZJ"&
lovf n!bci-tniet:r-:e' po_d.b/i- T.7tTáfet �trm::r- chU.cktert

; . }--.rotoie se 
,10Tnt v .moderní době &hl. �bolím 11� trhu, .Pfizpttaobuj� ST'� vli\$t-
nost1, své chování i VJ.er:.fení ternu, co k'..q,ujíci oč�kráYá. � pť-�ou
je._ •vsobn.ost 'se u� a�E�jímd o �j �1.vot "".ět�lití,r:le. o to, nby 
.;�la,p�deijná.- C!lciD trbího o.b.ar11.kteru je úpaá. e.4ta:pt�ce.'" t'.rln.i 

. . . . 

lid.4_ už ani IU�IIBjÍ aTé -�6'> - tluc 9 ��ks -- je JeitJ aě'li. 111!1 v •�ul.i� 
stole�, 11e�ot 1Wa:e° ,sn ego neustále m1',n1.t podle -průtcipui Jse� 
-kkcr.f,. ja.klho s� po.bt.dujett:. ree ·unií P..utent1ck� Já, n�r.r�!e e
rlato-vat 1de�t1te.. Trmí chs.:rakter ntmiluje ani nui!vidi, není 
př.I.poután k ničemu a.ni k nikomu, neatará. st- o nikoho l\nl. o ntc, 
� to ne p�to, -ie by byl tn.k scb<:eký,tle proto, tLa Yi.t!'.�-;r,ktC!N 
chná Je �&tabl:!'111 nita. i k sob� s1tmlau, js�ou tak nr;Y7Villutl. 
ČloTlk -&Dá un.oho J:akt a. •dr-t, tlie ne:tnjíů. Sfl o j• jich &k.u tel:nj 

. ' . 

T#Yellt 11eh1..eM. aouTislosti. Jjcu.jfmá. &e ani o ekologickou kntn
atro:ta, k níl pfi.apív'• ani o .Xlukleá.rni �u,ktt:rá mu hrozí. 

Cilea·a ideálem trlluho charAkt�ru je €lbu?�yn6 fungo,:ooi s;g_ 
daalcll Í,o4aúek a akolao:stí. e10Ý�k �e teG_r pro ro$� fe!aen.í, 
Ále ··roswii 'Y· �eho po3etí �degen�TtŮ ve achopnost mau1pulaoe� 
te>io�1,t JIIUlipul.aoe aaf!zaMl ro&Umt1:t je n.ebespefd,ne.bol mle 

lldt a - .ficli t !loT�a 4o "'•r • 
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Skryta za faMdou kfeslanstT! anebo neYlrectTí $e fcrmuje po-

�edrii podo'ba p�onbo nábolenatrl, kJ'bernetickl nábofenstn. 
Bohem se al:táTá stroj a my se snatimc pf1podobn1t se evfmu Bohu 
tím,� -�e pf-1.podo�ňujeme strojnm. Vokamiiku vrcholící bezmocnos
st1 si floT& nl.Ulllouvá,le Tl>e.a. s technika mu �ornáhá stát se vše
mocným.. 

•čm víoe �e dostáváme do 1&0l�c& v nalí ne�chopnoEti citoY� 
reagovat na okolní svit a č.!m rloe ee edá,fe bte.strota Je :c.i·
vyhnutel1u1,t:ím nebezpečnlfjtiÍ se toto ncv, náboženství stává� 
]>festáváme b:ft vltdci techniky, stáváme se je j:ími. otroky - P. 

technika, kdya.1 i1votn; projev tvorby, u.kE1.zuje svoji. druhou 
· tváf, tvář boh,rně zkázy /jako indická bohynr Kali/, kter� 

jsou r.nul.11 Ěefl$ ochotrú obltovnt sebe 1 svl děti. Zatímco 
se kybe�etické• lidstvo sebevědomě upíná k lla.dlji n& lEpší 
Eitfek,potlačuje fa.kt,f.e se sttlo uctivatelem bohyn� zkázy.ff 

. ( str.1'1) : · 

·sen o nov& bol.skf trojici skládající se� ne.omezeni výroby, 
nbsolutui STObody s neomezenfho !t�stí z .neomezené spotřeby,sen 
o PokTOku. ae končí. b#ifaie kcnsteto-v:at,te: 

•te�mezen, usipokojo'Váni všech potřeb ncT�de k pro,prchu,nc.ní 
to ani cesta ke štěst!,dokonce en� k neJT7ššimu potlšeni. 
S6ll. o tom�- le js:e se stali nezáv:tslými p� svjch životů, 

·sJcon�il. t:!m, le jsbtt se probudili. do skut�cnost1, v níf. 
jsme pous� souěástkami byrokrat1ck�ho atro:,e. náu,prllmysl 
1 adno•aoi prostředlcy,kter6 jsou pod jejich kon trclou mtUli
puluje nás,n.aše myU�y, pocity i. cLut�. 
Hospodáfskj pokrok zftstal om·ezEn nA boh.�tf ná.roa.y e. propast 
mezi bohatjmi a chud$m1 národy se Ještě rozěiřile. 
Tecbnicltt pokrok vytvořil ekolopck6 ntbezpečí a nebez�ečí 
nukleární vá.lk.r, jedno č1. druh.I solte mif1 t no.J,1 cirtli�
ci � praTdfpodobn� 1 všechen fivot. (str. 12) 

_V �Ylreinf (ne3utop1stičttj.š!) ČÁ5ti svf studie pfedkl.á.dá 
rro■. sn n,-nh1' na dchrwu součas� civilizace. Je pře8vědčen, 
le noTá společno$t se dá vytwřit jen tehdy, pod?.ří-11 se při.

TOd1 t hlubo�u mtnu v lidskjch srtlcích. Ch�.rakter lidí se m:0.
te min1t ea tichto podmínek: 

l.UTědollÍlle si, te trpím�. 
i. Po&náae pavod našeho stráMni. 
J. romúe, ie exl.stu.je ce&ta,�ak naše strádání překon4m�. 
,. Pfijmeae, Ee se llUEÍme, a.bychom překonali naše strá.dálú, 
fíd1t T liwti j1atjm1 normami a zminit současnou !iTotni 
praxi. (atr.16,) 

Juto?' pak formuluje jAki&i dvaadvao�tero zásnd,jei by mn no
vJ lloTlk pf1Jmout a dodrloTa.l,, áby ·110hlR. Tmiknout noTá společ
noat. la i,nla msti MM, ab;r 8� ěloTlk vzdů všech foreli Tlast
.11IJd a nlfoTal ke akut•='w 'b.rti. Dile mat ěloTmt obnoVi t awj 
pool·t 'ltespel1 a J.4ent1 ty &alole,n.f na 4'6Tlf• T to,co je, má ntou
pit do TSbli 1,siky a eolid&ritr se nltem kolt■ sťbe 1na.hritd1t 
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Jimi ntallr u.lofe�I na 1a1>.l�tntctrl A t.<HJ.r-e kontrc.1cv11t :;vft.UÁ 
pM.Jao11t f-.kt, !t- ·no 1.s nikdo ttlma nlho r.e�!.c o.e=,ri:11 t �t-ho i1.
Tot. UA prcjQvlt „ltiab e dctu k !1Totu 're T?iech Jtho proje'Yech, 
u•idom!t sl, že ae •�01 � moc - to vLechzlo J� utv6 - ��t t1Tot 
li Tt•c.tuw, co pl'!apívá k jeho .roavoj1 1 ,� :itTnt�.Y- ;!A && pol-usi.t, 
·e nb;r 1:,c:z�s.11 n�D�a7tnot\ t, cen6.v!at a il uzc • j&k j�n dalthif!J P.e&. 

t!t l�ee idol�,• ro�v.íJtt schopnost: prn lásku 1 scnorno�t kritic
kého, ne�entl•��tálnioo aytlcn1 ntl.,�trl. 

1 au íc.,r j.lo-ti cM;if:, žt: pro b1.6� �ou.če�rilhtl eovf t� nt ttrl v to1::, 
l.,e b.1 t.lf!:b;;lc �tri.nove-1r.c t1t.-a�tt.!"�, úT��ďvn.o!!.tero či :P-��E"�átere čo
brS.-::h &ás&c, 1.llo T to�, l� 11.d�c 5i, ¼1� jt!l� nci:-;hce č1 nehcáJ ro -
4lc, t!lento �n.s�d ¼:!t. ?!'idává t�,-1.v Je.�tl; .c.�.o11k prekt1ckjch cá-
YrhO, tter6 b7 cohlf pf1�ptt k tom,., hb/ ar t7to E&�a,� éal; u

v&t.;t T i1Yl)t • 
. t•pele!�o•k;t, Jetji neJlepúí !!uchové n n.1tJvS�n,rJ:I,!J!d: osobr.osti 

b.v #1 mfl1 uTi<to:;1 t, ie Jtjich e:!11:0 J.1.� :ncrú kontrclove.t �•řírv
é'a, �11: kcntroloYot tť!c.ti.niku, �oc1.álni s!l�t tt ťnsti tuct"-, lctc:rl. 
chrotuj'! �polvěD.Q&t 1 f!.vct. Utt�í &té v.7tvriř1 t no-v4 k�HlCEP,Cf-, �v
��l;. � s-tudi�, ·;;·t�ré by ��aals p!-e-av�-toYft\�t �ropn.tit ae1:.i tía, co ' 
je nutné� co Je �omi. tuzí�� obJcvit r-lfi:1 dlouhodobé ·1 kr6.t-

�odo�, 11.af! ;otfetiuJ:r cčjnkou via:.l bu�uo:ího líle 1 pfecl�tl\vn, 
jak se k nl�u "tliftt. Eioi:potái'·etTi !.',6, JlSi.ad pc&�Yit n.e ncvl ui
�lea!7, jt: tř�ba 1hntd �ono-ov.�t �t �t.aY�m ,kd1 atir�vl .bc&poé�f. -
mtY! a�¼-• tx1.etoY15.t Jui. �r.. cEnu rit:"rav, lldskf byt<lstt. 

:rvn!, Ú.Slldní krok k tót>Ů by- b;lo �:Teden! �dr,.v� spotft:'b.r. 
/t'-.tG-r &1 j• vl�oll t !rt Maá 1ustituee -evtf-m r.�.cí 1;� to st.cnoVit t 

co Jé &4.rm.vá tJ. nutná -sl)()tfe,bn, tflk.oveu míru mohov �ta.nov1t jfn 
�am1 1v-ctf�b1tell, �r�tQ on1 �fl.m1 s� mug! �6JdMY� �z�r�-vit.�of-

0.i a �t.1t.n.f T��k je QCf�1.t rtriklfflQU A Y.�ohoY6.Yl:.t 11e1 k� .. �:n�•é 
spc ttcbt, je u.kl up�t.f�\Jí u-n_stick;r CO.f.n t priv-a t:kc1or:ai!-� 1 
ved�ni nlk.ých ;,edr:.1lt�, to lEci \lCil!l t 3&.k �é.k.oncm, t&k 1 ru:.u tír: 
_!�tfeb1t�l� t je�icb fJtd.Tk�lt1 ntd./ 

;.utor má 1 �fkol.1.k :uiTrbil,jitk cl'ile&it aeo b1r.okrs..c11, pt.t�ř� 
. . f · retillU, k t1.rt :wafri.. ri f3.tiunu�11 a uulv�-vou tvá.ti • .Ml� nc.vr-

bQje stdcY1t ;r-o ka.t46l� e\'ta,a.n�. r.a.ruttnj roční :,fi j�w, kt«r1 
1:u tudo v7pl�cn, k\l.Ylt�l�,. bl' to, po třttt.cvn.l po��«- _c,-_ �ll\C.l· 
Jeho beapo4a!atln4ho prán a• 11Yot, tedf nt"Tl�le n& ton, &ds 
,w· 11 :D.aplni sri• po•lmleat1 v661 epcl(!-fnoat1.(•Je to rr,TO, 

k·ter4 sanl•j.u ;,e6a a koexú, a.ikol1• oatatat1f 11c.takJ• b,Yt.o
atnt .. •) �lOTf.k by ta.t b,1·1 eaTOb0&6� J)ftr4 mof'nJ• 'Y,Ydin.n!m ju 



�& strall,f šáf-0., tak &E strAD.y ář�d�. Tad3 ut nutcr vstupuje spí
te do há.jematví utopie, &Ujně jako T návrhu svrchovaAého 1.nte � 
lcktu.Uuiho tllesa. Eejv,-tfí kul turn:! rády, tikterá by ra41.ln v1,
d�, - pol1 t1� a obč�..nfurl_ ve všech uil.Elitostech, ve kterých jsou 
zapotfeb! znF..1óstí 11, a jejím�i členy by byli 1'intelE:ktuálov6 a u
mn�cká elita z�mr., mut1,a �eny, jejichž 1lltegr1ta je mimo poch3b
nost.( 1)� Télková raó.a. by r1cb;;la. a.ni volená EJlli jmenovaná (.rromm 
neuvádí, j&k by se tedy ustanovila).,· ale· určovala. bl" nl\př:!ltlad 
lidi ::.o�:povidné za vfběr a tířeni 1nform6.ci (přístup k in.íorms.
�im• zc�azňuje autor. je �ákladn:í.c proclémcm butoucí tiemokr�cir, 
·�oučasný stsv me.nipulov2néhc :roi.díleni iniorLi&cí je nn.td.rfi tel.tj). 
jrncnovtln e. fi..D.l'.ncovala. b:; r·ůziu� kora.i.ce,vj&k-umné týmy Et.tů •• 

F�onn..si je V&dom,!.e v&echny �iny, kterl ru:i.vrhuje, jsou Jen 
tZ'i�o představi tein,, přesto v�fí, .te jeho utopické cíle jsou ref!-
lutiět�ji"d. ne'- rea.1ismu� sou�asnjot. vůdců. 

�JesU1te Botí město (�tředov;eych kř�su.:nu IK.) e ro��mské 
mtsto (rac1ontl1stů Ir) b�ly tkcs! �- �.ntitezi, nová syntéza je 
pouhou al terna t1 vou chaosu t syn té za mezi spiri tu.álním jádrEm 
po�dni stxředovfil.:ého svft& á r01rrojem racionální.ho my�lení e vin, 
které ee po�e1o rene�encí. T-itto S;Ltl-z�, je tifsto bytí.�/str.1�7/ 

Uen:! jist� zspotfebí upczorňo-ve.t � utopičnost, eli tářsn'"i 
nebo.dokonce n�1Titu jedncU1v!ch Frommových koncepcí, spíše �� 
c�jími, jak p�ed�m stanoTená a �jednodu�ujioi t�ze vede k jed
nostnn.ným tTrEr;nim (úvahy o T!ivu v�lky na. lidi), �G..j:!má m� tak 
dobře zná.mf postoj rol!.hn�'Vllnlho prorock6hc �ucha, ktert necházi 
ST�t 1 lidi na pokr�j1 zk.á.Ey �- v:rhá jin ČO tváře sv� posl�dni VR-

. rováni� !!umnn.ietický duch ve svl kr1.t1ce dojde tsk dtleko, že Yi-:-

ó.! lidi kole• sebe jen jako ccio�obnln� sté.do mtUJ.ipulovanJch tvorů ! 

�k, zmtt..n1pulo�,n1ch, ,� jim ne'Vf:llm upMt jejich vln�tn:í já. (tu
tor jde tP-k l�..leko, le T tom -pro sv� koncf!pce sp2.tfuje jedincu 
�ad�ji:jeho Dlr.ll�pulcvPn! � oáosobntn! jedinc1,fpíte dokátí při
jmout ná�h:r·-na. zmrnu, ne! b1 to ťoká.te.11 cht1Tí,�go1st1čt! jed!.L-
01 p:-edchozí Iry.) At ml· naps.dá:proč vlei5tni to l1sil:í &s.chránit 
čloT&a 1který -u.! :Y1astně :posb7l l14otrl? Co vle.atn� má být zacho
váno? hToliětj rod? Kultura?_D�d1ctT1 předk"O.? P�dtka velkfch 
duchťl? Obrazy,· aochy, literatura? Ale co když jejich �rci t,,..k6 
podlehli ohamt1"f'Oat1 a. pofJ.Titčnost1? Co kdy! práv� jejich v1tTo
r3�lcn.an Jejich dll. 1 ponbu&uJe T. lidech touhu vla,tnit'? _ .. 

len! ·pochJ"b o tom, la naše c1Tilizaoe se fen• ja.kpuai neblah;flr: 
emfftll (Iane ae �í• od n4ho poěátku), le &emakf &4roje �aou. v-.,

!erp�telilf .,- le ·71eltfa aW.a ad11eú p.fe4staTa •- blahobytu doatu.r-
. . . ' 

. úho Táem Je aa,S.m! a Aenqlil.S.telnal. !:i, kteff ae lt Jd upÚlal1, 
upblajť a b\l4011 •� lc a:f up!na t, nú mohu b;ft_ nesympa tiě t1, ma 1.emt-
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Je poTa!ovnt za ncbe-zpe�nl, anebo je lito-nt, �e nemůfeme je vy
řazovat ze společens� lidí. 

Pro ka!dcf myšleni, kterl zn!· :phsn� hrroi�ce clo bra, kterf5 zni 
cíle, k niml by mn člověk smeřoT&t (a nesmeř.1je), Je pfíznatsná 
úe�pokojenost: nespokojenost s ělov�kem a s dějinami. �lovlk se· 
chová jinak, nef mu m,yllení předpisuje, nená.el.eduje jeho nepo -
chybnA

,-
v$'TOdy a ts.�í tak dljin;y, ohro!uje sám sebe, svoje poslá

ni, svoji ertstenc1. �yšlen! ho za to odsuzuje, dává mu poslední 
Va..%'OVánÍe 

Jinou vls.stností takového myšlen:! je, fe svět vniml přesně rez
hrAničený: toto je dobrf n toto Elé, jed.ni cht�jí mít, zatímco 
d.ruzi dokáfí být, jédn� bloudí, eatí�co druzí nn1éz�jí, j�� jsou 

hodni odsouzen:!, ze.tú.co 4r'llld následován!. llyálení si_ tak u.eavirá 
cestu nejE.n k čloTěku ale 1 k poznán!-opravdovfho rozmlru Mvota.. 

. . 
- . -

Smffuje k radi.kiln:!m &ávtror:, kteri mohou Vi;�udit mezi oslovevanj-
.m. roEruch, d.jem,odpor či etra.ch, nle. :mtUokdy :podntoují k tvoři
vfm. c1nwn. (Ti, kteří �e cit! býti osloven1ťpř1Jmou obvikle Jen 
r�d1.káln:! závěry, nezajímají se o puvoční pohllutky m.vtlen:! a �ed
nají ciokonce v rozporu s nimi. Tento osud postihl v�tfinu rad.1kál
nich m_yilenkoTjch systém v dobách stifr�ích 1 v �oučeEnosti.) 

_ !lshodlám o'bhajovr..t liarpp..gon;, ani� fhylocky, ,de vín:, ie ne vši
ohni se s2dokaf.ou sro'VIU!t se !ivotem ta.k, jeko to doká�J. Buódha, 
ne všichni �Jí odhod.léní Ježitcvo či vytz-velost stfedovtkýeh AS

ke t\l �ebv jen silu a st:beoběkToEt ·::chwei tzerovu •. fi;nozí se dokon-
ce rmažili je nágledovat, u�pn1 vťnk málokteří: lidská cesta je 
individuilní, neopakovatelná a nezprostředkovatelná. Napodobování 
a sledování cesty druh� konf:ívá obvykle nezdarem, a 1 ty myšlen
ky, kt�r6 se zdály v feči těch, kdo je odkrylj a spojili se $-yým 

fivotem, j�ko nepochybné a jednozru..fulé t se často v přijetí násle
dovníků zpochybnily a metvof1l7. 

�ezi Harpn.gonem, který chce mít,a mezi BUddhou,.který opcuští 
sri poste.ven! 1 ma.3ctek, nebot chce být, leli oelj lidski vesmír. 
Kdo z nás ji.m dokáže pohnout? 

A co se tedy stftlle s lidstvGm, kterf te.k ma:t11otratn� plýtvá ne
náv.ra tným 'bohatatT!m země,·ktcré :právě v tuto chrll.1 ohoe pro se
be urvat vteclmo 1 co nechaly předchozí genersce nedotčeni a co bu-
0.e pf!tt!m genE rac!'m b.tastrofil.nl chybft? 

Neo.OT�du to po·sou41 t,:: ;,.ie nezdá. se m� praYd,poclobnl, le by 11d
atTo jen na Ákla4f 1"aoionál.1:lÍ 11Tah7 anebo T&.r<>'Yllfoh d.oml.UT zmJni
lo svO.J s�so'b liTOtáJ aD.1 neju!ilechtilejA-L! Tfr;ry,_ dokonce ani 
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hro&b7 bolút trestem nedo�zaly o4Tlst člověka od jE:ho vztahu k 
vtce■ (ktert je osti,.tnl důeko rozporn�jě:í, nw� jak jej vidí .E. 
Fromm). Fokud lta7 -nico dokázal.o v:rchilit obecn� s��:ř-ování lidí• 
byl- to bua pfíklnd velkf cbrtsmatickf osobnosti, 1-..nebo UfŮC 
Yll�jší.ch (v�těinou katA.stro:fickfch) okolnost:!. illad tedy zep�-
5obí prvá či druhé, kdy ·a jak lEe jen t�žlco předvídat • 

. Jaká má být T t�to situaci úloha :1.ntelektuále., jenf se domrú
vá, že dobJ.édá tam, u..m v�tai.n1t 11d:í. nedohlidá? 

JiEte!e můfe a má sdllova t svá pozorováni, fcr.nulova. t svá o�
lEni, cpakovat sToje Tize, svá vercTán:!, jen by ncm�a zapomíbat, 
f.e 1 cn je pouze jede.n � lidí, fe vývolenost, kterou 51 pfisu.EU
je, m!e bit ,en jiným vtělením· klemu, jen! je pfedmětem jeho· 
kr1 tickfho zájmu. Ostatnl postaTení vldouc:!ho ducha. v davu nevě
dounch je prastará.. Je to postavení §aška ns. dvoře osvíceniho 
panoTníka. 91ii Tytslcr,oTat praTdy, jimž. se jedni bnn, drur.1 -se 
jich d!sí, tf-et:! se pro nl-_clobí, e.l� nikdo z nich nic neVyTod'!. 
Ba.šek to ví a vi tak.i, l.e mu jeho role zajišruje sluěn.6 místo 

' . 

na královalt,m dvoře. Ro&dil mezl šalikem a moderním 1n tel ektuál.em 
spoě:!vá nejsp:íi v tom, le šs.šek n_eprokliná, nezlobí_ e.e proto, le 
ho neberou Táhl, naopi-Jt s takovým stavem T�c:! počítá n je s ním 
doce-1a spokojen. 

-

( Citace jsou z iu;.gliolcého vydání k:nihJ' �rich Fromm To ha.Te or 
to be? vrdan� v edici !BACUS, Londýn 1975) 

O O O O O O O O O O O O O O O O O. O O O - O 

E:de končí 1>řesYMčen:í, . !e 11.dá JBOhou pre.Tdu poznat svfm 
myllením, zaf!ú skept1.o1mu.s. Ti, ktefi se snA.f:! učinit 
nati dobu akepticko11, li.ní to Y o�ekáTá.ní, že lidá,kteM' 
se zf-eltlou· samostane pozn.s.nf praTd,-, budou přijímat to,co 
jim bude autoritati'Yili a pomocí prope.g&ndy jako pr�vd& 
vnuceno. 
Tento Tfpocet je myl.ni. KdQ oterlrá sta.Tidla skepticismu, 
ab7 já aa.pl&Til um1,. nes!Jů pak očetávat,le jej pak bu
de moci &aBtaTit ••• Ve 8T4 Tltiinl &llstane lid 8kept1c)q. 
Ztráci smys1 pro pravdu a potřebu praT4.r, �vyká si lit bez
myšlenkoT1 t� a nech-' ee Tl4ěet od jednnho ná.r.oru ke �ruhl
mu ••• uieto pravcl,J ne.lu v;ybud.oY�t na balinách 8kept1c1.smu. 
Proto!e n,š, duchond l1Tot Je �ronilcnut akrz naskrz s.ke»
tici.ame11, je takf akrs naskrs prohnut. A tak lijeme Te 
JiTětf • ktert 3• .,. kala.la a Iru ..Plnt lti. Chaeme-11 organi,r 
zavat .1 _pravdu, 'bl:!šú.ie se �- _záhubl. __ 

(Al�ert echweitze:r Z mlho !ivota a díln.) 



••• tijí v d.ryvcich, lá.ska je ťr�@nt. jsem �lOQek 

radoati ••• 

Kultura je vul.ká wněni JUiniku. •• 

ťoro��t? Vědyt kat<l$ čloyěk ae univerS\112.• vewnír. j� 
kr&.s.ně rikaj! N·01zc1, to Vše. Kr�sný pocit uueae1u,s1.1. 
Vlf.J.le2tmý u.:i.1 tek hr�.Y prol.nout. v to Vše jednou b�u 
vlastn.iho bytí. Jedna z neJkrásnějsich a:.Uostnjch her 

je hra na atucl.mllcy. �o jsou oči. V kapoo vody se zrcad
li vesmír, ?rosím • . sousti'eate ae• buato &ilontrui, C!l{:i 
vát� d.loui.o :i.l�dět do oči. k eo je .to ? ?ocit, �.�itek, 

· ;>ozr�i.ni 1 V5tupuJu ·�anou oka do vesmíru.. je:ni se n.eko
tt.eěně rozisi.řuje & ro.zpiná.• jenž se neken�ěně smrštujc 
e. s::.ictává. A T 'toa &árovel\ se .rulvratně U&k'.lteěliující.m 
tahu k nekoooic!si mv mu a k nekoněic!mu · m.inimu. sto j.ím 
�a je.lto �prsek v lomu. •• 

• • • t\fdy i)Cl.�Zl:&ut... boou se UČÍ t u eircheolog-l ••• 
umeni J� kt..l.tu...-a :re�r'3trukce... jak .i}OVSbusu;jící. 
s několika střepů sestavimc o'br-...a celé civ1l.iJ.ace ••• 

Celý fivot cmdu mnalyzova.t tvoje jedi.n4 gesto. gesto 

lá�, t;e�•:to nenávisti ••• 

i.)Tjti vlastn1m1 rci.l.ac,uS aa ba.VÍK jako i)Oca&im, moje l�
lovr.i.rui I i'roc.báze;ta �e se �ou v de&'ti 1 La �urú.čku ••• 
Ale .í::dybych Vám mil Tyl!či't• co ci'Um. potřeborcil. .byc!', 
být - roshocme no �u;ycllolGgea• pvtřcbovtl bych bit r.:.ocen 

ve6.iearých w�. i té 6ená ma.µ.e, a vic:úte• já V.is tak 
&iluju, i.e se o to pokusím• pa�--uaí.11 ae o n.en:otné •• • 
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Ač se Ywa to bude zut kruté. prosim ne�ezděte. :a� rw1. 
h �ste za horama. MS ae 1l8M láaka mU.e kO?Uitm":Ovat v do

-�inech. Já si nedovedu :představ.i t• že Vás svl4kám• že s Vwn.i 

e_pim a vůbec ai. nejsem jist. Jakjm spwipbaJ! po Vás toužím• 
Ticiy-t po Yáa ani �etoůim• já �;,,em. sám ul od toho první.ho 

aet'biní ecela a cele VIÍl:J.. l'iechtě�te l>ýt pro mne tělem• 
kromo ;pdvabu• které to tělo noci_. r...UuJu Vá.n jnko antický 
básník milu�e mho mladíka. X podnětwn svych poh.laT.í, která 
3sou pi--.ce akuteěrul a žiri• w.isel1 bychom najít nějci�- nový 
a cvlálitni kl.!č, kl.íč ke hře, utrpení a. .f3scinaci ••• .iio�t 
Vás do :postele• co bych Ei s Vámi počal, s tou křer..kou vioJ.ou, 
která Je ná.stroJem.Va!eho altového hl.asu ••• 

Já. za lásku nedtu platit bankovkami. Zl.a.té dukáty a ěp�rq 

po mtcSnce nebudu přece proJi�a.t, �i je mágu. promilovat. 
Jse: blúen do špcr�, to .je �oje skutečná višeň a k této 
T&šni patř.i J. to, fe � e dovedu dávat ne�"l!l ženám.. • • �&, 

·prosím, nepředstavuj se mi., neříkej• jak se jmenuješ a kde 
byó.lii• poj! se mnou e. .poa1'QJeme ae ve tmě, dostanei tenhle 
�aten. ••• Pid rouikou noci. Za šera.. �e3lépe v slabém de�ti. 

VMycky noaku maskován, a.spol tmavé brjl.e rLa očích. �é 
kumbály• 3eště prá.zdné byty ná sidl.išt!ch, kupé ve· vú�.ku 
do Hradce i.rál.ov6. kabina na pl.ovi.rně, hotel na okraji Prahy, 
pod aoatem med beclnam1 ••• lepl.atím, předem odevzdáTám dar 
a aoje·darJ' Jsoll tak �1e.P4. že ae mi otvírá nebe.peklo 
1 n.tJ_pro:teai()ná-1:aí lásky• která nezná studu, kteri netěká 
· v dohadech• která usměTavě při�ísá obje4:iávku.. Y� ol:xi.1Y 

k prtS1tutkám, te_si u.chova1y hrdost dokonalého výkonu, te 
nol'msi a1hkra6ovat práh rolíkoše ••• DokOJWD.o jest, Jse:m"Vdéóen 
a n ae zaplétat ••• 

��o�e svoboda, .mo�e nesáTislost je jen zdálll ivá .• Ale Jnem 
taky jenom zwi..nl.1Yi otrok. 

Zjednocluiovat I Zjttdnodušovat, J� nepřeiiJeme. 

Jsa.., na3kráaů�iim vikuá a myai!m, le ae nebo�ús f.1Tota, 
ale jsa d resenovant. )!y-al!m. le se nebol,ila smrti, al.e 
�sem ul nidaTý. 
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,J'f.í se sou.časnoat.1 boJim jůo ener&i�·c:r1. i.ell.• ju..o l!?..'lO<ho
tiluvrcycil .norrtu. J� � riúl ltinul.o�t ·� odstupem as� osm
<ie�ti roká G. :,:a.uf j.i. více. llju <lo �,o,-o�Ju � Vé stopůch 
milwlosti • .U� iwjse� h.istoricucy, jeQlil &nf;i.Ch...-On.i.?.Stick"j a 
ovooa ideel 1t:UJi, ne zá?'á�rite• p..�ste � �vou vlohu , 
i hrozná :-..apt>leo.ua¼".á tazen.! vidím u2 lli! ve sr�tei;nost19 ui� 
v obr-�ech, Jcjic� estflt.ické �aobe.d je j�ttč dJ:1i-es iivtt 9 

SQtittco Jojich &..'1.ltecn,..,s; je ntt.návr:..tně u.rtvá. 

Sex :ler.i iwd�,. oex Je součáttt i'.ivo·'ta• jai-..:O je ez·ot:i.Ka 
&oui:á.et du� Uvota - a jo 'to pro Wle svár v�y s vínem. 
t.Y-ár obr.ě G vodou, dial.og Mbl.a. s auli:l.ez. •• 

Jsem zcela v:,m.y,uen. JOQm ta.k t:.i:6'traktn.í Ja.t.n �i"--tl:.;tavov� 
ls.udba, jao č!ol.a, i:t�r.;;. .tiJi _pro SV0ji ��oll.ku, nikoli 

. 1.�to. �oy 'byla n.;.istrojem pro ved.w:ú c�neu. •• 

Mo.u.ui, Lt.t � trochu il�ro&wu.ite, v.<:..yz v� b�du vypr-J.vit tu.hle 
�říh.odu, ale bevict, Jestli V�s p<,vz:,udí du clall.ši kor�s1>cnde:1ce 
roesi n&lů.. hdy, Je tu u Uvno, � J�e= jeutě byl rn stu.d.iic.h. 
Jdu po ulici. Ulice Je kráan� dloubá a J� mám .eJ.t:;VllOlitni n,aaa.u 
a jaem rád. Le tou u.l.ici a tou nál.ae.ou IDáJ.u Jí-t dlouho. Jdutt 
kalem také choá.ci. ale Já je nevn.íw..m jako chodce• Já je vni
mim .j� aoehy, které atol.i v pa.tl."U. Já jdu a. filvot -�lem 
aě se zastawJe. 411.c a.c.lem přede �u v pers�.ktiva novo.ro

r.�-anti.ckých ta.aM se obj�vu�e poatava �. d.ivky a ta. divi:a. je 
tak dal.eko• te Jeut� neo'Uiti. a.o.i rozeznn.t její wú.f' neoo barvu 
vauil. Je v i)roUsvěUe. tu se m.t. prudce rozbt.lěi srdau. J�em 

�� ci 'tem j�o el.�i.clQ-m y.-ou.dem, cnvěJ1 oe ,� poc.1. t 
svQtl.a a tiché luidby a �vi.dim .ni.c nei. přibUtuJici se posta
vu. K.rátQ pohled a oči clo očL. Y�it:w. dSmii-""'Ne A kdy� jmti� 
těaně veilo sebe a Blilao so liiijot, ·dívkU ow.ovim. Jdu chviil. 
i)O. je�ia boku a �cela bea obalu a 'bea d'YOdu Ji �ru kolem 

ramen a tikám•"• Ji mám ri4 a. �ak-4 Je -to it.ěatt, Ita �acm Ji 
potkal. �ě, nlini ae usm!Tá a ii<)l.otí ni hl.a.TU na rwoo:no. 
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l.1dé J..:olem juko �cny a ci.Oity s'tiie jcbtó stoJi. zatil:.co 
my apelu lehce jciera po cll��n.! Jako b:14c( v�m ván
kem a nechcame ni.o vic. než tak �it v tOil snu s�iu. 2� 
dojdeme na kobec ulice a je nu� �ut oua vpravo ?wuo 
vlevo nebo votoup.it do Jednoho � d�. kt.a.� Jsou óel�m 
k nma. ítdyby ona nebo já, ltdyby n..t-kdo & r;.á� v J0iuiom a. tóc.h. 
domu bydlil a rtiy 1aol'ili. vstoupit, n�bo kdyby oisto :f-ady 
ó.OIJiŮ se ?i,'(Jd nárt.i rozproot!r-� paric. · do kterého bychom 
mohl..i vstoupit, nebo kG:yby před. nj__tr.i by.la f-eka s lo� tr. �i'c
votmikem. cel.ý .t'..llJ.j .z.i vet by byl: jiný ••• J.J.e my at;: truseli 
:w..stavit a jaksi srovxmt a slo.ilt do:tll!'OIJ!ady �eben.i dvo
Jieh k:čehce plwobicich uil v ntJilc.b. l.0kteon a lx>ci� ji
ttli JlltliB ti-!: ·datýkall, proto�e ;jme htšd.,f s.uěřovu na jinou 
stranu.. cot b'3l0 · docel.a náhodné a :;Y..;choiůtel.n&, nebot J&De 
se tú.jak nedw.louv-� ••• A - ·tak j� ue m�J.i za.t;t.nvit. A 
ja.km..ilo jame atl &a!;tavlli.. žJ.vot kolem !1� au u.al -to pohybu., 
ťt.o bwiu.. běh zivota kol.em r-.ás sup�l a �. sl.y�el. ;šsat::i 
práci plic & bw.šen! srdci; l:J..a.pot pod;?B,.'tk'ú. á r-dC:Uot a bc.ra-

. ienť r..oěár'l• která tudy � sto.letí projíždiliy ••• hkl jat: 1 
l"rom.1A l Je to asyl. A pak Jíle sts.lo juiitě toto: &e �e bych 
to chtěl. uděl.at• prostě ettu.o Ge• .... e j&.ma se il�tce. r-.1cci.e, 

Je:1 tak letmo poilbll1 jatto :r.ia rozlou�.ou., a kaM.ý z :rula 
iael na- Jinou :rtraJIU. �dý der, sa erit�zi.�. �o� s;ac.hl-�i t 
JeJi nes�ouci eys, viru ••• h� ��i �ijt tisíc skic ••• 

LreBJ.im rycbl.e, asi minutu, vel.mi. osti-e ohzanot1 �.kou &.l. 

Jia venkOVti s �ak&. aa.sa, tolik str.o�� v lese. Ve tlě-Gtě : 
j� �lsa, tolik ten na 1.mlv�. 

Ju b�"'CA a.sl <lo;IQdl V té pobódce, �...dyby ld. � král m::.�.úU, 
abych si vybr-1 tu ne�Ji'.i a jeho dvan.i.cti do�r ? Koho 
bych se ltlil ptá.t o radu, avjch oči, sv,ho srdce ? 

Acll - roshotlováni l &alši �ct kostkou. I 1:•reoe kii.y�ych 
mohl kal lailovat, bylo by to m,acn�, ůe � � wcím rozho
dovat ••• 

Yaw_pon:t do mani.elotví, r.romll\te I Jeko bych mel vstu?O
Tal do vero�ho tivota, a. já jo'=D pro kd.ciou politiku 

�cela -n0 �u11 teln$. 
6 O 



Xc�us, llermaf:odi t � harc;Ls j3ou moje Ulýty, to. ti�i Jltél'U:. 
z antické mytol.o�e m3Jj nejrndě.i... ta u.-r� Unku ·sebe 
aama k s.obě, to kr<iJ!.llé s11ly.u.ut.í• ten zákon nehyb?l.oati ••• 

Moment I ;:..,m tak a.trcl:ně s;>ěc.."lite, já mám kr'áGně vya;yš.le.ný · 
nět l 

- .. 
Je l::rcic:né sli.bovat .c.e�tel.né, ;:řehán�t, n.4dnt:;-r.ao-�, n-Vá.-
tou 1ti :e:;ríJ.tú.ta.t do httioucnosti lluz,e, ncfbot - co ka.yvy ? 

J�"n � naJ�t.Gn(ijůch ro&inú mó oaobn.í rJ.ctorie, totit, 
� ;1cn tisíce, j� .�.e tak n.apsa.t, ru.e �--d si vz!X�trínflro, 
jak Jsem byl Base jednou scitv.í.l.oVi.ai. dávno � ri.e po p:ťvltJ, 

ale pc.f"d.d jeěti před maturitou. Vál.YJl té lásce poskytovala 
... 

zvlái.tní atmo:déru. • .Byl Jswa na pr-.i&d.Júr,...tich .M. venkově. 
Etijdu na . z�adu, v bes!c.ce r�d.l� :.1.:-r.:č.l.ohy lc:-enli 7,}1Qd,ré 

zvo� lla.30 teti�• jak i-i.katu: V-.fCUOVtl:'.te�; i)ěetcnm.v.'1?1 
i bchařlaia v _na.i! oadravo�. fahle te-tič.l:;... �tudu.je � 
ill"Btn. a jo o pet r�ka fitúrš.Í nei jtl, ctoi je hodně v pomúra 
dvanáct - se�ct. �uja tě �,a cu vt.n:. jai !:resli, js_'!{ 
!Z:alu.jc d"'Varelem, �e to vtech:nQ křehké, předl.oba, ob:i�ázek i 
tetička.. :l:ct�čka sl.eduje• jak ,?t.>z.orně sleduju jeji �ování-, 

a nptá se 1 - fy w.xy kre.al.iš ? �.'.ky ll&luješ ? \Kipová · ·· 
bea rnvábáni i - Ano, Jti taky' kreslim a � rml.uju a 120c 
ricl• te:Učko l-1'� Id badei ř!.ka.t• Vě.-u.nko� a tady mái par,i.r 
f.l. itětec, msku bu.de:e mít a,?01eěnou a oo.rvič.ky taky. u..�
&al.a na. modré ZTODl:y. ?raTó..a, �e ;}a�11 z;,ir� a hrál. ns piáno• 
�e :ni.ko.y jser.a nekreslil �'"tky• k2t0Gl.er� v oelamd6 gy9.mauia 
lqtek nezna.lo. •. A l'WJoeresl.il Jse?& zvonky, nakrec.lil Jaem 
Je hezky a. v� mě jakoby p.;;t.l.ad1J.a. r; če.la zrJ. ahráble 
lrotici Tl.uO. a tak to vtechno zcliel.o... - i !.ě, proč stař! 
ltlaliři nesili cilouhé vl.esy-? - :io nevim. »,-lo jill iwaa. na 

. 
. 

krk ? v·trunlta. so &'iěj$• - zkus háds:t, a �tětcem mi k:roali 
po oboa.ť• - no hide�, e čtetce,u 1'!li kre&U po ru.ce. Jcetll 
to uhadnu, nadoemrU niticim, Věrunt.o, my6l.íc si a napí-

nám tantas.U a .tekmu· - lt�tcc I .A. toto �e na� prvni oprav
du milostnt 4ar1 . no bot je taky kUsem mého těla s Aby mil ni.kdo 
nezastihl, ooamotě, tedy v 1.nt1mJ:tč s.i odstti.hnU vl.w.y n 
8 oomocí Goi·iz:nutiáho dřev-� a. nitt: vyr-cib.iJC ttt�:c. • • 61 



Ano, nezac.by'titel..nost ••• •� věčně o� pokus o portrét 
�. to n.e::ú. svidec'ivi o nf kráa�, o rysech tvé krásy o 
n, totoboati, to je svědectv.ť o mém pohledu na tebe, to 
jo evidectvi o mé du.li, to �e svědectví o n..nA ••• 

�echápu.. ie wbeo .někdo někoho mdte vo1at � po�ovat �a 
svědka„ jsme v�J.chni Tidy �ell pachateli ••• 

Ps�, koček a diti ea bo�i=. Psy, kočky � dčti., �--. rozdíl. 
od ien, nůlzo .zapuzovati ••• 

Do ti� do ea&-oty. do letr:2, do za.rostljch sřicen.1.n I K hl.uč

l"J.j"JI. stolb, <lo �ty Telkoměst na maškarni bál.y l 

J&e1.i twcový, Jaký �aea, a ribec si-nedělám staroa't ee 
cvou ide11titou oe STOU. autentičností, nep�thtnt3u se súm 
Bobě l.e&i,t.bmTat, tLa dně komukoli ••• cel.n! kontrol.a je 

ov� něco �1.náb.o.- .Jaea exaJ:tovan_ý'• p,řepJatý a abstrak'tn!, 
alO doved.u a naim se přapwsobi't souČ&:most1 a komunrUn;( 
úrovni. :při čem Bi sacbová.vám•urěitý od.stup od AQJ.6havost1 
a teror11 pokroku, Jsem jak-jsi cJ.Ti:Uzačni ve6--etarián• to Jest 
nekonzumu� viechno• Aepi"Skra.ču�u určitou hraalici, �esó..f.m 
vlakem, &Ůe 11esnái!m &lltomobil, aáz rád radio, ale nasná.ě:!m 
ielni.d.1 přea ocaán lo4!• 1:U,dy letadlem... el.e �• �ex. 
s nJ.chi se eeutawJe celý můJ i.i.Tot , kdybycil ruohl vyle:rtu't clo 
vemúru. a a;,atf'it Zemi s tú hvě�d..né Tý&y. byl bych ochoten 
za. to zapl.at1t 1 tím• ::::.e bych se ul nevrátil �tky ••• 

fypy 1 'fypy l 'typy- l roaedlost anatoml a llterá'bl. M;:J.ý• velk-f. 
tlus-ti. tonký. Don �j-ote. Rau.ol.nikov9 .Doktor l'auGt• ObloJ;10v. 
Joaet x • .l>obrý YoJálc he�k. ile co ten �ěr? 0o ty kvetouc! 
.U:14:ny 'I .Ue co ty výJi.JAk:, ? Ela.t4n. Jelia. Kolumbus, t�ocart, 
Einstein. ? io �0ou niJak6 t�y ·1 ln'teresUji se o čl.ověka ab

e·U"aktniho, a. �o 'tedy '.Da@adie A De interesuji o nebe • 

• • • na lomu, pof-,!.d J.a · roi&nrani, �OUI čloYik cese ••• 
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Jsam b1:a pt-!bélul a vy��tlim, proč: o m.c neus.UuJu, o 
lll.O nezápaa!m, slovo bo� je mi cJ.rl. Jsem c rtcvřeey• �SWi 

.'1.ivná p�da pro_ 1:aktorie• kTasinky a sé.i&enné nálety ••• 
ěemu bych se měl bránit, k4yi mě viecb.no za;l!má. •• �árave!. 
,jsem neso'tročitelný• protože aceia neproapěsnS··•'•• na mně 
ni.kdo 1./40 nevydělá, na mně se dá led& atipat dř.ťvi, al.o 
·Ilit tuhle zál.eiitos-t Jnou ui lepši stroje •• • 

1'áboženstvi? f.íepochopim ten rozpor QX"Chitektury a J.racio
nality ••• 

Vyrutl.et monogamie a. J:»Onothei.smu a"(ěda! o h.1sti.r1c1tě iivota, 
tedy :na o_jeho dpadlm, al.o o Je.ho historické oe8tě oa 
počátku ke konci. li®.Ogasúe z. monothe1mma - ·ma.Jetek a 
central�s. liierarchie , nl..kd.o l1en! svoboden - i ?-án bab 
ai děli záva&ky, llillQ•••• 

JJeapota, tmí to yzneieni, ale �e to jen nedostatek času a 
čtyřiadTacet ho41n d.enni strach ••• 

Je doba včcnoat�, 'rid.ycky b7l& dol.a. ,ricD.ost..i. Já lduvim 
v symbol.ech, chc1 �!ct, rid.ycky byly. �aro4é�nice�•• 

�epř1bll!u�te se, ubl.ilite si. Ne�sem Yp�ímný, jsem 
·. • : t 

hori!, �saa podrobný. Mohu podrobn! vyličii, mohu velmi 
podrObni vylič1t, v!c nic. 

Vteřina J.áslcy'• moře vte4noa-t1. rosuaii ? J:ofe luky• Yte• 

fina v6e4no&U, n�ndl ? 

-i'rol&al vb.n T okli praskla ně�aká iilka. Mte � krev. - u

kait•, &titc &rOéitko ? Skute6na I V oku mi praakla n�3wtá 
!Uka a aám ·kil Ja'CV. - co budete dE�t ? - Za.s·tí-elia a•• 
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Eugene lone■co 
Z knih.J' Ma&i livotem a snem - romovory 

e Cl.aude Bonneroy, 1977 

••• Litera taru j eem obJ evil d:Íky .Flaubertovi, kd;yf mi bylo 

Jedenáct nebo dvanáct l.et. Při ěeatbi Prost�ho srdce jsem na.jednou 

pochopil, co je literární krása, l.1terární kve.J.ita, styl. Četl jsem 

u� sice 13ídniky, ale nebyl jsem jimi tak zaeafen. Před tímto 

pro·zřením jsem, myslím, ěetl vl3echn0 mofn�, k:nihy zlavných spi

sova telú - pí'eěetl jsem Jeden nebo dva romány od Bal.ze.ca, Ihlgovy 

romány, 'rři mu.šket§rl - s.le taktf Cvrěka a Úla.s, n�kolik detektivek • 

Když �sem vlíak objevil Prostf srdce, nemohl Jaem u! dál číst �r,a

tné romány na polcr&.ěován:! a detektivky· mzltá d.rovn�. Někdo má zvl&�t 
n1 

smysl pro literatu.ru, jako má někdo hudební sluch. Myslím, �e já 
' 

' 

. 

Jsem ten smysl pro 11 kra turu mel. M! kamarádi aetli dál podradné. 

literární díla. Neuměli rozeznat, �eetli je něco dobrá nebo §pa

tné. Podle toho co ř!k:a.li, zajímal. Je př:!beh, to co se b4in!im 

přihodilo, co dela.li. Já �sem to_ al.e ul nemohl. č:!st, protože to 

brlo špatně napaan�. Pochopil Jsem 11 teratuiiu Na příběhu nezá

lefí. lllavn! �e, jak je napsaný, neboli, �ak jalcýko11 pf:íbth 

doká�e odhal.i t hlub�! význam. Kdy! někoho uchvacu�e v!c jak 3e 

příběh vyprávin, nef co vypráví, Je to znamení, !e � cit pro 

11 tera tllru.. 

C.B.i Kdyf Jste objev11 Prosté srdce, _rozhodl Jste ae, fe ei 

pfečtete celého Flauberta? 
�§ 

E.I.i Ne, na takovou soua�vnou p!li jsem byl �tě pf:íli� malý. 

Objev Flauberta mi vlak nebránil., abych ae pozdfji JeGt, obdivoval 

některým dru.hofaaým báaníkwn. Například Albertu. Sama1novi, Francisu 

Jammeeovi, ?4aeterl1nclt0v1. Byli tenkralt �•liti v mÓdl. Umlli psát. . " -

»111 bohu!el trochu proatodulí. lCql ee k nim ted vracím, zji15tuJ1, 
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le Jeem ee mýlil. 

C.F.i Nemi11 snad Sarů.in, Jammea či 1laeterlinck akl.on 1c tomu dtuhu 

snění, kter, pro vás muselo být avildn�, které odpovídalo nejaseym 

touhám do spí va� íc ího chl.apc e '? 

E.I.s Samozfejmě. Mili v sobe cosi vágního, neurčitého. Měli 

na mě neblahý vliv, proto!e ve mně usídlili sentimentaJ.i tu, ktor� 
.. 

se jel3tě ted někdy- nernohll zbaví t. Tenkrti t odpovídali temperamen-

tu dospívajícího chlapce, mému temperamentu. PozděJi jsem si 

nn.štěstí znovu naJ5el Fl.auberta. • .t..le víc než Flauberta Pan! :Bo

var;yov6 jsem m�l rád Flauberta Sentimentál.n:! výchovy. Je to jeho 

neJkompl.exněJ?ií kniha. Je vn! satira na převzati m.yňlenky, ne

bezpeěné svou' intelektu.ální chudbobou •. Je v ní etyl. Je v ní 

láska. Je v ní čas, který se rozpadá, je v m. revoluce z r. 1848, 
., 

viděná kritickým okem. Je to tedy um.eleck� dÍlo zároven St!J3-

ilené, historické a kritické, je to román par excell.enee, celý 

slo!itý a dplI\Ý svět. 

EXistuje autor, kteýr mě nikdy nedojímal. Tenkrát se hodně 

četla a byla �opu.lární kniha. Andrého Gidea Pozemské potrayy • 
• 

NeDávidil. �sem ji pro �•J! rétoriěnoat. R!kalo aa, de �• to 

doble napaaná kniita. ltn� naopak pfipadala ipa tni napsaná, 

patetická, fale iná, domj šli vá. 

( 

c.ir. Co jste tenkrát hledal v l.iterárnim díle 

E.I. Něco, co Jaem měl nejd.f-!v ré.d v Proatém erdci, jalcysi jas, 

svitlo ve slovech. Poc!til �sem to takf, ltdp Jsem aetl mvím 

u! které 11 terárnl krt tick6 dilo Charleae clu Bose• 'fy kritiky 

bylJ doet pochybená, ale mely styl, kter�IIDl �, ve svém eokrom.ém 

Ja.tyce řilcám. styl sv�tla. Hallel jeem· ho tak4 u Va.léryho Larb1.uda, 

v novele o zamilovaJ\Ých loebičkách. 1'ycll! v doml a pera�,iii 

koberci a obraz toho et:!nu. a avltJ.a v adatnoati ml nikdy ne-

opotil. Mil Jaem. tak, - nebo hlavni - rád Larbau.dovy Ditak, 65 
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črty /En:fantines/, text pln$ svitla, který aplývá a mou vl.aatní 

představou dětství. 

Xteř! spisovatelé ve vás �eit� v-,volal.1 ten pocit svit1e.? 

Al.ain .ř'ou.rnier, mistr mého 11 terárn:ího a enivébo jino�

ství. V duchu jsem si umístil příběh a místo, kde se odehrává 

Vel.ký Meau.J.nea - dfim Fournierova otce - 4o La Cbapelle Anthe

naiee. Obrazy Al.aiaa Fourniera mi � přivol.al.1" obrazy z mého 
; jsem 

dětství. Viděl. lcrajir13, loka.lizovaJ. �••m ai ztracemiou. stezku. 

Viděl Jsem ji Jako na d.ls.ni u. nás v pa.rlcu vesnického zámku.. 

Valeryho Larbauda, Du. Bo11e, ilaina Fourniera, Flauberta - ty 

autory �•em m�l rá.d pro to, co v nich přesahovalo text, pro to, 

co v textu zdánlivě nebylo obsa!neno, lJ� něco, co j·e mo!ná 

sp!š ve mn�. U v�ech �sem nacházel to avitlo. Ke ka1bám., které mě 

neJv!c ovlivnily a promlouvaly ke mně o světle, patf-:! také knihy

By-zantincO. z 12., 13., a 14. století, pf:íblh Ezechiái6.v, pak 

také kniha •Ruský kostel" od l.raeneva, kde •• vn,ráv!, �ale 

neštastey ,nemocný rmi� pley t\zko&ti pH.šel ke � knizi, k mni-

chovi, a kdy! mu mnich polož:! rum na rameno, zaplaví nemocného 

obrovskl ti štěstí, pocit plnosti, celý' svět se roz�a.an!, obestře 

ho velk6 evitlo, uzdrav! se. 

Nevím vlestne, co to světlo znamená. Není aamozřeJmě tfeba 

přikládat mu. hned mystický Y.9�nam, al.e rád b,ch vidll, co �

mená z psychologickllho hlediska, proč �• potřebu.�1, proč pokaidé, 

kdy-I mám po4.1 t sv�tla, �sem štaa�n • 

• • • To svitlo je prom�n�ní &Vita. Tak na pf-!lcl.ad �• to 

velkolepá promina zablhcen, ceety m.iho 4itatv! na �af-•• Svit 

nabude náhle neV7av, tli teln� krásy. Kdy-I � aem b;yl m.laaý , mil 

�••• �•§ti záeob7 svitl.a. zaa:!.oá ho ubl�vat ••• Jdu lt tomu. blátll. 

Vzpomínám ai,- jak ke mni jednou pf-i!Sel. �alc;fai peeim.ata. Bydlel 

jsem tenkrát jelitl v přízem! v ulici Claude-Tarra•••• Dcera 6 6 
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b7la �e§tě v pl.onkách a proto!e �•me nemlll doat m!ata, au§111 
Jsem prád1o v b7ti. Př!tal tedJ" vešel a stl!oTal. a1, !e T�echno �• 

pro kočku, !e !fivot není hezký, le viSechnO �• ohJ'zdnl, amutn�, 

odporné, & nái byt �e ;je smutný a ošlcl.ivý atd. A �á �sem mu. 

odpověd�l.i''ty pl.inky pověšen� na �řmfe uprostl'-ed místnoati �sou 

přece krásné." PříteJ. se na mna podíval. pl'-ekvapenl a pohrd.avě. 

"Ano," :pokr&.čovru jsem, "stač! umět se dobf-e d!vat, mu.s! se 

umět vidět. Je to nádherné'.. Cokoli �e zázr&k, všechno Je vel.kolepý 

svátek, i ten sebemenší před.m�t.,e ea.má zář." Mel �&eQ toti! 

smtečn� na.�ednou pocit, fe ty -pleny na provázku 3sou neobyěe�ne 

krásné, !e ev�t je panenský, osl.nivý. Poda.f-ilo ae mi spatfit �eho 

sv�tJ.enost oěima t:1a.J.:!ře. Od té chviie m1 viiechno připadalo kráan.é, 
v . . 

v�ech.no se promě.a.ovalo. Po.4:!ve� te se třeba. tady na ten protiJi! 
. .. 

d� s troJ\S.helníkov--Jmi okny. Je ošklivý. Ale kdy!f na n?;j pohlédml 

s láskou nebo pfr:!vetivi, celý se rozjsen!. Znenadání ee cel:/ 

rozzsvít!, �e to hotová událoct. Takové pocit)' mlle zakusit 

ka!dj • 

C .B. Je zmšonoet z bytu v ulici Claude-Teraaae zhku.lienoetí 

Nenajatého vraha.? Jakj· oeobní zálitek Jata pophl. v Nena.jst�m 

vnihoVi? 

E.I. ll7l.o mi llolem aedmnácti nebo osmnácti let. 1371 jsem T �ednom 

provi�n.ím měst�. Dylo to v červnu, ko1em. poledne. Procházel jsem 

se jednou z ulic toho pokl.idného �ěste�ka. Na.1ednou jsam mil 

.. 

pocit, !e svět ae zároven vzdalu�o a pfibliluJe, nebo apiš, le 

se avit ode mne vzdál.11 & !e jaem aa octl v �in�m svitl, k:ter,f 

je víc mA� ne! ten předchozí a je naskone.1e sv�teln.l�§!. Šal 

�sem kolem plot� a pai na. dvorech itika11, ale �těkán! mi náhl.e 

u.aal.o zn!, �ak•i melodicky, nebo api!I tlu11uu1I, �ako by U&Hfil 

bylo ob&len, vatou. Zdálo eo mi, �ako b7 nebe neob7aeJnl &houstlo, 

!e avl tlo � • t4mll hm& ta tein, a • doma. T70házelanevíc1áná, neobvykl-' 

dř-e, oprava něco pf-eaahuJ!cí ObVJkl.O■t. Dá •• to �•n velmi 6? 
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tě�ko definovat. Snáz lze říci, le jaem ucítil obrovskou radoat, 

mil 3aea pocit, !e Jsem pochopil· n�co zákla4ního. Že se mi přiho

dilo n�o velmi dUe!itého. V tom olcam!ik:u �sem rai f-ekli"Ui ae 

nebojím smrti." M�l jsem pocit absolutní, konečn, pravdy. ňekl jsem 

si, fe ai mě nikdy pozdlji přepadne mmtek nebo \1zkost, sta�:!, kdy! 

si vzpomenu na tento okamfik a najdu za.se klid a radost. NeJakou 

dcbi:i mi to pomáhs.10. Ted ul jsem na ten okamlik zapomněl., chci 

tím říct ,' fe ee na něj sice trochu p&matu.j1, a.le že je to spí§, 

abych tak f-ek.l, u� jen teoretická vzpomínka ••• Vzpomínám. si na něj 

proto, !e �sem si ty olcam!ilcy vybavoval, cht�l �sem si Je vyuvolai 

v pamlti. Ul nikdy jaem je "nepro!11•. Eyl to zási::raěný okam!ik, 

který trval 3 nebo 4 minu.ty. M�l jsem pocit bezt!fe. Krá.6el jsem 

dlOUhými kroky, velikými skoky, a necítil jsem t1navu. A potom. 

na.jednou H svět u.se stal aáa eebou, tím ě:!11 je dodnes nebo témlf 

tím. Prádlo, kterl se su§Uo x na dvorech malých venkovských 

domk� ee u! nepodobalo korouhvím a praporcwn, ale zase doopravq 

chudéClU prádlu. Svět zase spadl znovu clo díry ••• Stoupenec Junga 

b·y ·fekl, �e to co píšu, �• neurotick6, proto!e má 11 teratu.ra 

vyjadfuje odl.ouěení zemi od nebe. Je v n! opravdu hned t!!e, husto

ta, zemi, voda, bláto, hned zase nebe, lehkost„ prchavost. To co 

p!fiu. by tedy mno bý � výre.zem nerovnováhy mezi ze� a nebem, 

m.ěl by to bjt nedostatek syntézy, integrace, projev jednoho 
, , 

druhu neu.rozy... • •• Já. si �alím., fe l.i teratu.rp. je neuroza • 

Kde nen! neu.roza, není ani 11 tara tw:-a. Zdrav! není ani poetickli 

ani li terirn!. Neumo!Ďu.je ani pokrotc Nechce "nic víc, nic miň". 
. , 

Ted vb.k jde o to, zda tato neuroza je příznakem, výrczem lidakf 

tragedie nebo jen nico ryze 1ndividlié.lniho? Jde-11 �en o �ev 
, 

individuální, není n13alt saJ!mari. Je-11 vlak tato neuroza 

výra.ze■ l14ak4ho d41lu /nem. anad ělovlk "nemocnES m'fe?"/, meta-

68 
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!y&iclcé \S.zkosti nebo je-l.1 ozvěnou psychosociologiclcyca podminek, 

kter, nezavinil spisovatel, nýbrl objektivní realita, lEe j! pfi

k.ládat dUe!itost, �ir�í význam, který je nezbytně nutná zkoumat • 
... 

A tak téca ne�tastného \1dě1.u je možná vyjádřeno - it mne 

rozhodně a.no, a u jiných te.k� - tíhou a hustotou ••• 

c.B. U kterjch s:pisovatelfi jste se setke.l a \izk:ostí, podobnou 

vaši dzkosti, nebo kteří spisovatelé ve vás takovou úzkost ,7-

vol.ali? 

E.I. - Nemohu po pravdě řečeno tvrdit, že bych byl ovlivněn spi-
• 

sovsteli, nebo aspon mám pocit, �e jsem nepodléhal vl.ivu jinjch 

spieovatelfi. Myslím si věak, �e někteří spisovatelé, jak jeea 

zjistil, vyjnd!--u.jí posed.loati, jak� pronásledují mne. Nacházel 

jeem ve zpCiaobu, jímž tyto obsese vyj·aciřu.Jí, jistou spřízněnost, 

oporu. pro sv� vlastní my�lenky n�bo dojmy. Přesněji řečeno, 

setkaJ. jsem S9 ee zp�sobem jejich vyjádření. Správně nalezené 
. i 

vyjádření pro něco je velice užitečná věc. Človk si pak lekne: 

Tenhle spisovatel říká, co bych byl chtěl říci sám, jenže mně ee 

nepodařilo to vyjádřit. V tomto smyslu nám mu.le spisovatel 

poGloužit jako optrný bod. Co jsec si nejasně myel�l, molli jítd 

vyelovi t mimořádn� jasně a 1tta · zřetelnost ee Cli stává oporou. 

C.B. Jací spieovatelé Vc!m pomohli objasnit ntkteré vaše obsese? 

E.I. Byl to Kafka. Nejdř!v Prom�n.e., a. potom celý Kafka. Pc.k to 

byli n�kteř! malíři, jaoko třeba Chirico. Pak to byl Borges. 

To je stejey druh dzkosti. 

C .'B. Které texty od 'Borgese? 

E.I. �abylÓnská knihovna. 

C.B. Takže předev�ím �zkost z kultury ••• 

E.I. Ano. A �alti něco víc, nekonečno, labyrint, který je obra�er. 

nekone�na, labyrint, jak ho nacházíme taká u Chirica, u Ka!lc7. 

Labyrint, to �e peklo, to �e čas, prostor, nekonečno, zatímco 
69 
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!ádn� konečno ani nekonečno, kdeprostě problém koneěno-neko-

nečno ·vt':lbeo nevyvstává. 

c.B. A co vám. přinesl na.příkl.ad KF..f"ke.? 

E.I. Kafku jsem.objevil poměrn� pozd�. první kniha, kterou 

�aem od něho četl, Prom�na, na m� hluboce zapQsobila, i kdyl 

si ř:ílcám, jestli jsem ji tenkrát správně pochopil. Cítil. Jsem, 

fe je v ní n�co atra�ného, něco, co se mú.že stnt každéma z nása, 

třebaže je to vyjádřeně úplně ireálnou formou. �o na mne v t� 

knzize zapůsobilo, co jsem pocítil, bylo vědomí viny, pocit 

"bezd�vodné", moiná latentní viny. Jenže právě o to K&fkovi 

v jeho novele mo�ná ani tak docela nešlo - ukázat, je.k ka.fdý 

z nás se máže stát netvorem, obludou, že máme všichni tu. 

možnoet. Obluda z nás mriže vyvsta.t,miže se nám vyjevit v tváři. 

• To zruu:?'ená, le co �e v nás obJ.udného, mO.�e ne.být vrchu. Davy 
ostatně • 

a národy se odlidštují periodicky. Války, rebelie, pogromy, ko-

lektivní zb�eilosti a zločiny, tyranie a dtlak. To všechno je 

jen kousek poodhalení naší zrůdnosti, ty její stránky, které mě 

právě napadají, protofe jsou běfnt§, dnes nebo �ax v 
' 

v 

d�jinách . Naěe zr�dnust v nesčetnjch �odobách;at u! kolektivních 

.nebo ne, víc nebo mín ohromujících, z�evných nebo m�ne z�eT?\ÝCh • 

. ••• Kdy! jsem četl Kafku, �il jsem v jakési panice. A zdá ae 
.. 

mi i ted, fe kdokoli se m!ue stát v u.�itém okamžiku. zločin-

cem. Nikdy nevíme, co se mb.že stát, jestli se ten netvor neprobudí 

nevyhřezae. Propad&l. �sem z tá předata.vy velkým dzkostem. 

••• Zaujali ma 1 �iní spisovatelé, ale docela �ins.k. Dosto

jevskij, eamozfeJml. Proust, nesmíme. Proust proto, fe říká 

věai, kterl jsem cítil a které s� mi nedafilo vyjádfit. Tak 

natsf!klad �••m Jednou lel kolem dom11.a otevf-enjm kuchynslcym 

oknem a ucítil 3aem vO.ni peěiva, která mi připomínala něco �1-

ntSho, co lů. zase pfipom!nal.o něco jiného atd. Nedovedl. � seru to 
t"; f.) 
" v  



vyjádřit, myslel �sem, fe �e to nevyjadřite1né a� do okamžiku, 

kOy jaem četl alavnou Proustovu paaál o� koláčcích. 

C .l!. A Va1éry'? 

E. I. He. V n�m není to vni třm svttlo. Ten má jen z1a tru.ck:é 

GV&tlo, tvrdé � chladné, světl.o diamantt.t. Valery J„arbnud mi :při

padá mnohem citově�ší, nebo je jeho citovost zjevnejň!. A proto!e 

já sám také jsem spíš citový nel rozumový typ, zapO.sobil na mi 

on, stejně jako i..lain-Fournier, jako Gérard de nerval, �ako 

lyrický Proust ••• ••• Mezi těmi, kdo mě ov1ivnil.i, bych mohl 

jmenovat ts.k� Denyse l 'Aréopegi ta. A to té! bych mol-.1 říci ne snad 

pf-:!mo o sv. J&novi od Jt"ř:í�e, ale o knize Jeana Baruziho o svatém 

Ja.novi od Kf-ífe. Ukázal. mi, k jaké zku�enosti došel svatý· Jan 

od Kf:í!e - �yla tozkuěenost ve2mi bl!�ká ��ntskýc mys�ikt:..m ••• 

A tiebaže 21 ji! nevzpomínám pfesně na byzantské texty, na Sv. 

Řehoře a jiné, zliatala Ci z nich, pfesto fe od:a.ítali svět emyal.6. 

&před.sta.v, :představa! obraz bez obrazu, představa světla ••• 
e " 

••• Je paradoxní, !e zku.aenosti v:iech ttfchto lidí, odmíta.jících 

e?ey'slový 1:tvět a jeho ja.eem, barvami a svttlet:1, zťl.stévá světlo, 
- w 

�a.o a záfa. - At u! jde o neoplatoniky, novokfestE.ny, neo-�idy-

a zrovna tak o man:iaty, proto!e dobře v!me, f.e neb$ t fidovakl 

tradice, Marx b7 nebTl tim kým je. l!arxismua obsahuje toti!, kromě 

oprávněných tvrzen:! o p jist� sociální e1 tuaci v 19. století, která 

je dnes uf dávno překonána, také steak po ztracen6m ráji. Tu.to 

noatal.gii p.feda.l revolucionář-lm, lchří dost dobf-e nevěd!, o co 

�de, &le přesto hledají ztraceni avitlo. 1„ hned tu mé.m.e opodsta.ini

zú komwlisDD.1. Čas od ěaeu se a! neuvliř1 tel.nf vyJeví, co se skr.fvá 

za. ma.rxiam.sm. To se pak proetfednictvím. ideologie, která �e degradncí 

1117th1ck4 pravdy, dochází aE k 11\Ýt\lť to �eat k hlubok�, základni 

pn.vdl.. • Mám t\l ba 1:11'•11 napf:!k1ad � eden aovi taký f'ilm lZla tý klíč 

podle Tol■t,ho verze 1 ta.lak.i knib.T pro 4it1 Pin.occhiova do'bro4rlllatv{ 

O Pinocchiovi bylo �toaeno ni}r,rťk fil�. '1al t Disney o nim na tol:il 
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liplni hloupý :film. fo111k:ý ref.is,r o nem také na točil f'ilm, tak� 

hloupý, ale zároven vlaatni zdaleka ne tak hloupf. Tím chci říct, 
-

!.e tento filmař prokázal , bezdlíky a proti avjm ideologielcym zá-
j e 

sadám, !e inteligentní. Pinocchio je, � enučně řečeno, příběh 

starého d�dy, který vyrábí hračky ze dřeva. A jedna z těch hraěelc 

olije. Proč o�ívá? lProtože ten stařec, ten sm�f.o_ý fygmalion 

má tolik rád svou hračku., uvé dítě, až mu �eho láska vdechne 

fivot. Tak začíná i t&.leký román ••• V ru.ském filmu je ten malý 

ubožáček, ta malá ubohá loutka vykofistové.na ziým kepite.listou, 

ma.ji telem cirkusu.. Loutka je v jistém smyslu odcizen&., protofe 
- v 

je vykořistovém.. A zlid�tu.je se ve chvíli, kdy se jí podflř! 

se osvobodit, utéci z cirkusu. !Ca.m utíká? Do sovětského rá.je. 

Pinocchio tedy uprchne. Odjífdí na. lod1.·z1ý kar,ita.lista. ho 

pronásledu�e na jiné lodi. Potom najednou selPinocchio odlepí 
' ' 

od země, vz16tne a tak začíná � eho neuvěfi telná nebeská pout. 

V obrazech a neobyčejně sv�fích, jakoby panenekých barvach tohoto 

filmu., který smil být na točen díky ideologickému. alibi, se ta.k 

ob�evuj:í všechna mystická tťmata, hlavně pak mystický p0ci t 

světla, a ogvobození. Za ideologi!se totiž skr,ývají témata 

nanebevstoupení, t�mata nebe, sv�tla, rá3e. A také "opravdového" 

!ivotac d.řev�né tělo Pinocchiovo se proměnaje v lidské tělo, 

v "t,10 ve sláva". Pinocchio �fichá�i do kvetoucího· ráje, kterému 

předsedá usměvavý rmif s ltníry, nikdo � iIJ3 nef to hovado s ta.lin, 

který • je však, v zájmu. filmu, ;>rom�.něn v samotnlSho Boha Otce ••• 

Není ana.d v marxismu obsažen cj- tu.a nového J erazaléma, i4eálního 

c.B. Ja.k pracujete? Máta určitou pra.covn! dobu, �ité místo, 

vnl�lí ai taaci? 

E.I. · To �• velice rO.zn�. Nemám fádná pravidla a.ni metodu. Mim 

roa11&r7, to znamená, �a �ednou p píiu, po d?uh' diktu.tu.. K!rim 

období ra1ativního kl.1cm, a to l)alc -pracuji lcald-' dopoledne 7 2 
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od devíti až do po_l.ed.ne, od deví'ti hodin do jedné hodiny. Psétit-, 

vl.&atně nazne.mená pracovat ••• Ul to, že existujeme, je podl.e 

máho názoru. velké ne�teetí. Mám však za to, fe je§tě vetší 

neitěstí bf bylo, kdybychom neex�stovaJ.i. Ale mezi t�mi, kdo 

exiatu.jí, jsem opravdu jeden z nejvíce privilegovaných. Mám se 

líp nef aé.lové, protože dokonoe i králově pracují, zatímco já si 

mohu. �ít, kam se '!!li zlíbí, ledy se mi zlíbí, jenom se sei:iitem a 

s t-.1žkou.. Nemusím si zapisovat p::-e:enci /kdysi jsem to dělal, a 

vím dobře, co to je!/ • .!l.!ám 'bid!� pocit, že jeem trucovité dítě, �� 

mám špetnou povahu, e. jak ode tme není hezké, že jsem nespokojel\1 

ee životem. Zatímco jiní lidé válč!, zabíjejí se, někteří zase 

umírají hl.ady a jiní pracují, _c.'by se uživili, já žiju. Dá se 

ov�cm říci, že nepracuji a dá se f:íci, že pracuji. Obojí je 

pr&vdz.. Nepracuji, protože si mohu, zdárů.ivě, d�lat, co chci, a 

zároveň �sem otrokem slov, a p6aní a psát je opravdu velice namá.hE:

vá věc. A tak vlastn�, když píšu, je to jen dÍky pocitu. viny, pro

tože všechno mě svá.dí nepsat, nepokoufet se �vednout to břímě, 

zkrátka nepracovat. 1:�sím nku:c1uJ..ovn t síly celé měsíce, abych pak 

mohl jeden mtsic pracovat. Co jcou vlastně ty clloah� m�síce� 
. ..  

a.kumulace? Je to chuxt pracoyut, smutek �e nepr&cuji, strach, �e 

prohraju života, jako bych ho,kd� pími, ne:prohrávc.l. Je to vědomí. 

že lidé umírt..jí hle.dy nebo ee vre.fdí, zatímco já ee procházím po 

hlontpa.rna.esu. Y?sechny tyhle výčitky ve 1%me zkre tka a dobře hromadí 

energii a po několika měsících mám. záeobu e.ner6ie na celý ��aíc. 

Hru mu.eím dopsat za cěsíc nebo za dva, Trvá-li to déle, je po 

všem, konec hry ae pak nemusí povést, protože u! v sobě nemám 

ž�d.nou ene i-gi 1. 

c.B. Kolik hodin denni pracujete v takových obdobích? 

.!•l• lloclimi, hodinu. a čtvrt, hodiml a plU, dvi hodiny denn, • 

.Nile� pracuJi dokonce ěty!-1 hodiny, a.le to není opravdová práce. 

proto�e ve zbývajicíc čaae si vifizuji korespondenci. 73 
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c.B. A co d�l.áte ve zbývajicích hodJ.náchX? 

�.I. Odpočívám. 

C.B • . Myslíte na svou hru nebo ne? 

�.I. · AnD, cyslim. Pak odpočívám, lu�tím kfi�ovky, proto�e 
... ., 

křifovky umo�nují, aby člověk ucy-elel. na něco docela jiného ••• 

nebo '&by nemyslel_v�bec. 

pI·el.: JM 

74 



A Tyvolán byl jrnénem: Jití z l·odčb:rad 
------------ -------

Doba vlády Jif !,.,o z r-oděbrad, včetně let je"- 0 sprévcoTá.n!, nikd7 
česté romanopioce př!li§ nelik&la. Z klssickýc� a�torů �1stcricki be
letrie, - od Václ-.va Eeneše-1·febí2.eké�o po Al. Jirz ska e. z. V:-intra, ae 
tom�tc �dobí oo..,stavně nevlnoval žádný, leda okrajovt /Z č�c� a! na 

konec· svět&, �aryl.s/, nebo na�ejvý� postavo" kril�va šaška •tratra• 
I'alečka, - �e.a.ž se 1 v-lidovtr. pcdin! a pak i 'V lidové� pcv�doc! stal 
svéráznc..,, plebejsko"- opozic! vůči arietckretickém� králi, ovšem T 
rovině croteskn{-�"'morné. Jediným poknsám pod.ívet se na t"to respoi
no" epccl-." �c;:.šic"'"' d�jin- je poelední a .nedokončené .Jirisl:ovo dí.lo, !T§
jevy velkl'"'o �re.matn• n„Eii taký král, peo.�é v letec� 1915 - 1920 a "T► 

tej.ncvanf: v Národ.ní politice v r. lSl�. I,alší ctiel:ovir.! /od 5. ke.:Pi
toly/ o�,10 cenzr,ron zak�záno. I'rvot!ú Jiráekův záměr b�,1 totiž evi
dentně proti,-absbr:-l'eký, Ji!':! z I'oděbrad tyl pfoece v myElí.c"- te.l,clejš! 
Tlasteneck'- čtenářské obce sycbclem "-rc!�o, .ne,i:•odde.jn�,.,o protipapel
aké�o odporn jako posleiní náš král če�k,,.,o půvo��. Jirá�ek však nn

sitck��o k:rile �edoko�čil. Vn�jfím důvodem byle poet"p�j.íc! nemoc, 
avšak c�·o ... �lo"'" tT'.' !le,.,ril�, - js.k je§té "Vidíme - i důvody "'l�bl!. 

-J.r.1 v r:iezivá.leč.llém období ee polipa!leká doba nestel.a před.aět• 
zájmn (;eakýcl<I epi so�atelů l-.istorické�o �ánrT,. J. Dnrycl-1 prosa.zoftl. 
své pojetí protireformace, dva velk&� tvúrě.ť činy ok"-pa�n:!c� let, v.•. 
Y...ratoc""víla Onamělý rvá� & :Karla Sc"'"lztt r�e:ll..--e. bolest, "-ledaly n4 
brdiny rovněž docela ;inde. J;ová vlna ztjmc o '=15tor11 .,, čeeké - te! 
r.� soci,li�t�cké - llter&t�ře po r. 1948 se eo"stfe��je předev!ili k 
lins1 tstT!, selským vzpor.trém, obrozen!, rok"! l64S a vůbec k tzT. Trc�o�
njs obdobím m �leb dl�ill. /pozil.ji vys tonp! do poprea.:! 1 post&Ta J .l. 

Komenské"- cv', k nia! oTiem Jif-�o panován! stěží mů�e bft pof:!táno. 
L.a pozadi to"'oto takřka maru1easta�o .nezá�mr, o jif':!kovak, .?Jec"hi 

.náe m„eí ptekvapit, když s� v 70. letec� objev! �.n.ed ava širooe kon
cipova.r:.i prozaické celky, zabývsjíci se •�neitektc krile�•. Táclav 
Lrben !l!ipsal - zatím - dva díly Pamětí české�o krile Jitíka z-Foděbrat 
/1974 a 1977/, národní nmflec Bo"'nmil �a trilogii r�ede m.non poklek
.ni /1971/, nekálú .na krále /1977/ a A zbyl �e.n �eč /1979/. Xaž4' to 
clilo se postavilo na opačný konec názorov�o rozpětí. Pro Erbena je -
Jiř! typem-prottelé�o politikáte, který ne neštítí žádné"'o proatfedkn, 

jen když mn dopomíde k c!li, toti� k nc�ope.n.ť moci s k ovládátl!, �• 

to mac�iQvelliota avant la letter. �• zřejm,, že to.kto pojati Jif'! �• 
-is.,�o dr,,-.,n záměrná �iatoricl:á ,..•re•• a blaa!kie, Erben c�c• tikt1,,_ 
Aim.i sápis)cy rorn-átit "atrn�1, předataTJ a přež!Yajic! mttna, oof-,e 
nláltě druus pti.ne�men.š!a l-iodllé pozortt,-Tad! tn jen zjevn, sje4noc1� 
len.! a prů�ledlll &úir. Zato pro B. lntn l• Jif-! z Po4ibra4 po■taTa 
naTjaoet kladn,, čeeW a pokroková, " .nP.o �• Jiřť zase m!ronaro• 
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aTant la lettre, bo�ovatel et4tT,, obratn.t moder.n! politik, �asa�n�iaí 
do celoevropskýc� ndálost:! mo!ldte, • rona�on a rozliledem. 

Tá v�sk nmflecké sna�y o .naleseiú noY�o vzta�n k Jiř!m" z �od� 
brad nejsor- vyčerpány. Podle noviná�skýc� zpráv je ptic,...yetán k vyeí
l�í televiz�í eeriál o •�"'eitekém �...11� z d!lny antora ehznaekrz 
so„čaerdi'··o, etojíc_D,,o .cele ve slr,žbác� beletristické propagace záklaó
níc� k�lt„rnč-polltických po�adevků doby, jei:n� b�la až dos�d �istorit 
na�ony vzdálena - Jaroslava Dietla. Dnešek e1 �fe�mě z �lnb1.n věk\1 � 
.něje.J:ýc,._ duvod� sám Jif-!ke. vyvolal. Tento ptekvap"'j:Íc:í fakt titoj! smc 

aleepoň za :::1alé za1:1yšlení. 
J,oa.n�t k r..emn .nán: poclcytne dí1o reprezentet1 vn.P-o spi eove tele, 

národr-í�o ��tlce odln.éňované,._o eeAami s poctaci, oelcvovs:.é�o-i kr1t1-
kon, je,...ož ctižádost se neepokojl'je daninarltnim.poetaveclm &"'tora krJ.' 
pro dtti a mlidež, kde mi :iesporn, a opr�vněllf nspěc�y, �ýbrž ton�! 
&asa,.. ovat epicky tirokodec�ým.1 romé.n:, do vý-vcje •velké• 11 terat1'ry • 

. V 5 c. a t;o. letec"' byl dlleledeym pěstitelem vesnické prózy e akt"-ál.c.i
mi námity zdrnžetevňcván!, která může slo�žit sa školn! pfíklad te'
dejš!,._ o tz-v. ec,.,ema�iamu. Je„o Doktor liel,.,z:!.n /1973/ reagoval po�otovt 
Zla prcces konzolidace a 'byl poknsem - f!mělecky a.rci. opět bezmooný'm -
nkázat, jak �e politická krize dob7 promítala do eo"kromýc� oend� a 
!ormove.la i intirr.n! svět člověka, jak jej rozvracela a podkopávala 
životní.základy čeetnýc,., leč milo otrlýc"' jedinců. Zim� napsat „ie
torickon. trilogii .ne:c.:!.nil j!.stě být mé.ně e.nga?OVa,.'lý a :1rtě nebyl dů
sledkeú ntlk� ze eončs.s.c.ost1. Takové velkorysé koncepce počitej1 to

tiž vždycky.s do�ovým o�lasem, a\ �ž jckoli zpros�edkovaným, c�tějf 
nějak prorr.lrvlt k fivé problematice. �0va •anga�ovaná• koncepce Ji
tíka a je�o způsob� vlády bnda proto jistě typieki pro dnefllí ideolo
gické postoj·e tvůrčí elity, pro jej:! názcrovt obzor, pro jej! pfoed
ctavy, co je a co není v .nirod.lúm spclečen�tv! nepcpiratelnon �od.no
to"• !✓:.f'··ova trilogie .,.,od.lá necporně oslcvovat rivf eon če.cnil:-y, c"'ee 
jim posl� t..'lo�t �rči tý interpretač.ci tlí(: k ideovým zťpa!;ům d.ceška, 
proctě�románovfm •prožitkem• di�inné. &knšenoeti p�ispět k �lnbšímn 
po�lea" r.a sončasnf dln!. Ano: minnloat spojená cbrnzn1m oblonkem e 
dnefkeir proniká ke emysln m. šic'" národníc� dějin,. jenž pak po-
eTěc�je vše, co poetnpnje v je.,.,o 1.nteAcÍc" k b�dor.cnn. 

!ociv�t se z to�oto �lediekJ_ na n�ůT Týkcn je o to lákavější, 
že jej mů�eme poroTnat s pcjet!a �iriak..,., kdysi �ikonodárcem-Bocie
l1at1cko-realietick, próz7 �1stor1ck, a,jejic� zálcladníc� atr"bnt\l, 
jako je-lidovoet, ideovoet, pokrokoTost, demokratism"e, realimit!■ ata. 
laTÍO t"to JiráekOT" �mtlvcto-ideoTO� kO!lcepci teoreticky o"ětl.11 
a •4�Tcdnil první soc1allat1ckf k�ltnrJú. politik a marxietick§ �1ato
r1k Zc!e.něk Nejedl.I. Ja�o komentáte k Jiráů:",S episua • edici Odkas 
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národ!' -mú�eme p::-o�lá.si t T mno"'a o,..ledec,., za. oelavné, c'"cete-11 1 ns.1..
né pop�lariza�í, ale to r.;.ic nemění ne �akte, že dodlles z�stávaj! pro 

. . 

ofic1álrLí Ja-itikn plhě v plet.no�ti. V o"' laen .oa.ti"'ov"' trilogii bylo . 
Neječ.lé'" o jméno sl:1oňovéno ve-všec"· pádecl-t s-l'dba. pro"'lašován za •Eto,,_ 
pence nej edlo'\"eké'-' o "'istoris:i"'". ?rej enlé,., o k ... l tnr.:l.�pcli tický model 
se tvým ;.:omě!'em-k lidn, Ó."c"' ovcl tradici, mravním„ pcoclstv!, V:'Plfva
jícfri'"' ze•s!!!ysl"-ne.šic1

' pokrokov:rcl- dějin•, se stal z�ko.:1em a bnde 
tea.y neeri.írně potičn.é, jak tJ ní!!:? osle�ovaný &C"čs.aný s'�tor zac,.,áz!, j�
vztr."' k jrneric,vanvm ,.,odnot2.n: mt'... 

:i-.ejedlý napsal-cloclovy k obi,ma dílwr. r�r-ei tnkél..o 1:rťle a zmú:ů1 
se o nm i v pfed.ml„vě k Bpopej .:!m. t:ž v ní, po vyji ti prvn!l-o diltt 
/Nejedlý vydal. 2. díl až :r. 1932 po t,:ietro'Tč eitrt1/, p:!š�: � ••• �•et 
jistě víc než .nápadnÉ, jak tn Jití z Poděbrad vlastně �otnp�je jui., a 
vyšši moci té doby - nes$ brstřírt.. Jiř! z Eodebrad t� až pt!llš 
kompromit:: 11 je, ve VL.ější poli tioe e německými kníže. ty 8. ve '\'ni tf-n.! po
li ticc v ctázk�.c'"' náboženskýc... . :Proto také mi 'i:" t.,.irésel: pro n�o 3en 
málo. teplýo� slov. -Z&to t:!m více lne k těm, které J1f:! z Poaěbrad 
pronásledrje, k c�ndým Eratt!tr,, rteř!, kdy� padla fysická moc-�n•i► 
stv!, ste.raj! ae aspoň o ,,tržen:! jel- o moci d„o"'ovní, a '-led! nskft
tečn.1 t o!len původní sociálr1í idetl linsi takf ••• a!ipcň mezi sebou, ... 
v malýc"' svýc"' bratrskýc,.. osa.č.ác�. Tak j eet Jiráekov.:i l�_:ika k lidn 
silná, že ji nedovedl ptekoneti ani dobový obdiv pro �3oké�o, ��ait
sk,lio, vlaetenecké"'o krále.• 

· Jirásek �! pf-1 eyžetcvém rozvr�ové..n! svýc-,, •ytjevů• - kdy .&a mo
to Ei-zvolil mj. Jif!kovo z"'očnocerú ze starte� letopis� •A mno�o.4ob

rél1o nčinil jeet zemi české• - pam&toval ns to, aby do BVé'io- textn 
dostal všec�ny záva�é Epolečenské Eíly, jež v je�o pcjeti mreely ne
zbytně v ptíbě�M btt. iačín.á �ice scénou v krélovsk, za�ra16, ale pr,
.ni poatavor., ktercr nám představ!, je král�v !ašek-•bratr• .raleaek. 

Ten se m� �tane. spojnicí e těmi, kdo tvoří OS"'dcvon Jitíkov" prot1Tli
l1n, s čte!láři Clielčick'1"o, a �pik�e.rty•, ktet! si fika.ji •bratfi• a 
see}c?'!pnjí se do ňzkýc}, epolečenství nové Tíry, pro niž pl&tí pt!kas 
neodporovati zl,mu e :nesa�at po meči. Vedle Ji�í'-o, kte!'ý je jaka1 
nad vfavon dne, model"je J1risek je�c podkomo��o Vci°lka VnlečoTak,�o 
s Kněžmosta ,ako &avilé�o odpůrce •bre.tfí•; Taněk tn pln! .nejtpilla
vljš:! poviruloati mn!e, odpovída�!cť',o sa v.nittn:! bozpe�nost seml. 
Z �1etor1e je znám jako a�tor Lnciperova lietn, T �anž znpfis,�lf ltn
•�ta broj! jak-proti kn6ž!m katolickým, tak kn�ž!m podobojí pro jej�o� 
rosmatilý život, & ni�ož se nž zcela vytratil původní smysl odbo,e 
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proti katoliciam�. Vaněk je t!m, kdo vede zo��alf a o to ov�em krntěj
§í zé._r,aa e odpadl.!ky, ji� nejcou s to poc';!o_pit Jitíkovy sna""y zae�rá
nit = "-r.eftství, co ee dé.. Dopon.št! se krntostí v zájmn evnté věci, v 
zájm� zic"-rany kal.i�n.ictví �- j e"o ide&l,.,, je�ož r�zl:lac. vie.í • .  Aby za
bránil ;eště většímn ro·zkled"", mne! vy-.ýt1 t aábla. pik�artstv:!. Je"'o 
z_prv„ poli tic}cy zd'L)voc.nĚný odpor k "bratfim• jako přel:t;žct! roze"'ranýc,.· 
krilov�c" diplomatickýc� partii se změn! až v p�dovO"' nenávist, ec�op
non ncjpodlejšíc� podrs��. 

l'.réivnf odpůrčí eilo„ kréle json tn tedy čeští bratf-i, ptedste.vo
van:! st•,aen:t:em letrem, č.veraa. zbožnými bekyne?t.i ;)o:rotkasi- a nfkolika -
dalši�i poctavwr.i knĚŽÍ e prostýc� femeslníků, ktefí jáo� Mza pravdO" 
boží•, jso� prctc pronásledováni, vsazeni do věze�í v novoměstské rad
nici, poEl�ze mnčen1 právem �trpntm atd. Líčen.i, jak bezo"'ledná po11-
cejní moc této dob1 láme c"'araktery věsmtnýcl--, je až pfízračné, stejnt 
:ruco líčen! m"k něd01r.!, kterýc.1 trpí ti z .nic.,.., kdo, na re"" č1dlec'"' r,d
voleli � r, -crmálně 1 v koetele, &č v dnši atále vyz!l.ivéjÍ Lově na

lezeno� •pravd�•. Po těc�to scénác�_n2silí, jež ei .nic nezndá s re_p
re_eí 1:� tolické církve bojr! j:!.c!, .nej eme na poc"'ybác1-o : z ,..,., si tek@'?o ,;&1-
1! dojit k světůé apraved1nost1, z n�eova požadavkn. •pr�vdy každémn 
přejt�•, nezbylo.zhola-nic. 

i:'ž v tomto rozvr"'a. tedy Jirásek se sna,..·o� po ,._ie.:tor.i.cky co nej
věrněj�ic zec':"ycen:!. dobov�"' o ne.pltí vytváf.í i::no\..ovretev.::ý obraz, kte
rý- vyl"'čMje jednoetranni vyz�v!.žen:! té �i oné e!ly. Jirť-.eek se sice 
nezap�íaaee.l.-dialektiko�, ale dobře vytnšil-ony �prvky nov,�o•, jim� 
pattila b�doncnoat, alee�oň v mravním obledn, o který ptece literatn
fe 11.á j:!t pfedevAím. �ejedlý o tom poZllamenivá, že na ll"'ei teké�o 
krále by se mo..,1 přenést-název jed.zlé Jiráskovy menší povídky - X.onec 
a za�átek, totiž konec ��sitstv! a počátek čeekobn:trstv!, jež po
alfze se"-rilo tak vfznnm.n.o" roli v ne.šic� dnc�ovn.ío� dtjinác"' a v 
naší k"ltnrn! tradici. 

Pro složitost a v podstatě bezvýc�odnost JifP.o politiky je při
znaěná postava bratra iulečka. Ten sice krále ctí a váží Ei-�c, ale 
jako fašek, jenž m� m, zprostfedková�at spojen! s lidem, nenstál• kri
ticky po�l�c��je, má odetnp od králov�c� politicl::ýc� krok� a �ledi d"
c'"'ovní jiEJtotn privě " •pik"'artů•, kde nal&&É. pr"'vot, zbo�noet 1 počest
ný život. Palečldtv �eleký roznm vid! e.nad Ejecod"šcně, ale v po�ctatě 
spré.vně, že Jif-.Di o •boj• o koa:pa.ktáta nen! žéd.c�"m bojem, ale ..,andrko
T'-ním, v něm! vzalo Ea ev, v§ec..,no, co tvo�ilo podetntn �naltství. Di� 
lome t1ck, _p_oeel11tT!, n�,lov, provdávání dcer T stttclm zé.jmn, podpl"9 
cen! moc.ntc� lcú!at pf-1 "'Zav!rl5.llí ce:rii.nirodníc,., _ps.ttů, intrikovu! 
mezi vlivný�! etátniky, po�oc c!enti proti vzbonfen�m víd�ňakým měi-
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\al1ům - to v!iecr.no jtJO� alcoe, v nic�� protf'el.:! po11t1c1 kolem krále„ 
čele s králov!'�O" Jc"'a.n.oon vid;! vrc,.,ol Jif.í.l:oT)' atátnické mond.roeti. 
Fa.letek v��k to všec�no pczor�je se am�tkem v d�ši, který jen „zr�stá, 
kc.y:: stťtn.í. r.:a.ši.nérie tV!'dč vyr�:! proti •.oe;:,t.átelum•, ktet:! sice .ne
ptelo::ili 1:ril.i ct,blo :p!-ss ceEtr-, ale c"' těj :! �it poá.le požadavků 
eve.n&clic � v son laón ee svý� svědomím. 

V Jirtskcvě pojetí Ji-:-íkovy poli tiky dob!-e rozpoznáoe, �e prvotn.( 
snad tlec�etné cíle post„pnf zdegenerov&ly: prcti •brattím• vyetonpil 
jen protc, že ru:i. nfj n.:.lé�al pape�; své děti-n�til do diplomat1ckýc� 
nna!ki� jer;. ;:rctc, aby „dr�:el �ír; svon m.oc bf1doval jen proto, aby čei,
kémn .::.t.: tr! z�j i otil bezpe cncst. ::!l.a vfcnýc'"' vzta�u má však svo" ne:,-_. 
r-pros.n.o!· lo[!:itr. a pro!t:.[ní brzy ;:ůvodr.í zámt:r v str,dený, cyr.ic)cy' kůkt:.:.. 
ve ,��·;:rizdnt:ir;; pcli tilr.z!'ení. "'�koda, že papež .nemá syna. 1:rál by mn 
dal dc.er,:-,, • l:0ttent"je 1:nl:z ::liáš .J'ifíl'-o apt!zňován.í s okoln!mi králJ.. 
A kr�l.ovn.a v�·js.d.frje kr&lovn - i STO" - to"�"' ;,o moci ote"Yf81lě1. •�ýti 
spoln�lsdafom císařovým-a míti vlastně �ám vládn v svaté ,ímek6 fíf1.• 

-r:ad 1:.rr-tým svttem "Gilov;-;r.í a zápse� o moc klene Jirásek am'!.rn§ 
oblo 1�k ;Jln.c,_, f: lásky V�lečovské�o dcery Ioemy a-pik:"'artské'--o stnclenta 
.?etrs •. Ta láska-je ov!:e:1 pozu.ame.nána od počátkn marnost:!, al.e je �ima,-. 
vá svc.'' čistotor1, kterc" 1;oema vlastně ani svým oňatkem s �i.nt• mnžea: 
iieposkvrz:í: jej! msn�el pan Ryc-,...novskf-se stáv, oc"".r'-tlcem bratr� na

své:t panství, zac,..,rác.! i Fetra a svon "-šlec�t!.lcstí si z!eká Noem.in� 
nct� a poeléze i láskn.-Jiriskova pott�ba dobr, .naděje, prcjevn�tcí St 
v idylickém splétállí os�oovýc� tr�ickýo" konc�, vytváří i tady• je�c 
text" typický •obrázek", vyle'-- čnj!c:! t:!�iVC"-P-k"teč.ncet. ATšak "1to 

potteba .cadčje se LiJak Le�plntnila., ,o"ledn Ae Jif!1io. 

A"torovy sympatie pro posledn:Oio tec�& Da čeak,m t1-wiě poetnpni 

oc�abovaly a přiklánfly se stále víc k postavám l14uvfm. Jiří•• zdě

je začin2.-vytrtcet a - jo.k tiká Eejedlf - •pf'!mo mo /a"torovi/-m1�el 
zpod r"" l�o,, •. Jirásek totiž rozpozc.ává, �e navenek šlec�etllj a ncty"'e>ó
ný zť.po.s o zac,..·ovW kal1šr;;.1cké"'o odkazn l:ryj,-mra,yp:! Úp:adek epole6-
nosti, a to je pro nlj jn.ko Epicovatel.e rozlo,od"�.ťc!. Pilvodllí &áměr 
o6lavit čecké'--o pa.nov.nika, jenž stál •proti Tšem• jako kdyai �ffaitf & 

bránil naDi aamostatn.ost proti c1zácktm �c�vetitelům, záměr zrozeni 
ana�o� poelo�žit odboji v prvn!�světové vilce, ztroakotávé.. �osl&tbl! 

kspitola .oedokončené�o díla j9 ��aYfeJl& Jifíkovtm zo��nlým pláčem .QI� 
timrt!m mla.c.ičké dcery K"'n.l:y, ktero" provdal Ea "berské�o krále Maty'9-
ie. A je to scéna krásné"io �Ud!těn!, ktar, nlcaz"�• Jif P.o v• o'hvili 
lidsky poc�ofitelnv sl.Qbost1, kdy etátn.i�k' 4ekórnm šlo atranon a &6-
sta.l �tUl. člo�ik se evon 0t00veko� láakon.!•�•dll �d• Yb.k jeěti 4ill 
•plá�e !li ď smrt:! mladičké �nnlcy, obitoTané jim �•l'lo pollt1c•• al• plé-
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ěe jakoby vwbec .nad celým t.ím a:n•"ltným výsledker: evé poli tiky. Vše, 
co c"'těl, leží tn jakoby v troskách.• 

Ano, sem a� dovádí Jirásek své�o .,..,�eitské�o krále•. Peje�lý • 
tol--o vyvoz� je závěr zcela j ednozna.č.ný, toti� že j encm c"' croba by m1' 
nebyln zabrin1la dílo d�končit. / •Ale to samo sotva by m� bylo vyra
zilo piro z rnky"I. Je,..,o rezervovanost v�či J1f'ÍJ!l" vše.k •rostla ••• od 
kapitoly ke �aritole". Světem sk"tečné �mravní výše• je Jiráskovi be� 
vf'"rt!.:ině • svět nové"'o li�. • A tento GVět nejen r:,cflf=ck�• zas tiňn�e 
krtle a je�o dvůr ••• Jiráeek dává se tr- přímo srazit obE!l'la tfm avětllm, 
pf'ičecž král je/1•.toen!k/1':r•�týl a pr�stí ti lid� trpíc:!, ule před .námi 
nespo�ně vit�zící občti. Tí� n:: dokonsle ••• převaž�je ee vi�a d!la .ca 
t�to, lidovon etran�. � l:ril Jifí tento boj nejen nevy.:rivá, ale přim 
pro"'�évá. -= Jiráska, � tir:. i .: čte.o.áfe. • J. ji.o.de: "A r:�.citeký král 
sk011.til. Jirásek přestal na nš:!l dál pracovat - .nebylo t� nž co f'!ci. • 

Todle !�ejedlé�o tedy nemo,., l Jiráaelc pokračovat v psaní evé"'o dí
le., prntože ae doste.la do nepf'ekle.n�telné,..,o rozpo?": j e�o půvo�.í kODe 
cep�e •1:rile-, "'"eá.ka • ", jal: mn !- ikal, · e �1sioricl:8ň sl--'1j;eč;wS�.í, kte-P� es sv • s'ta ".ru:o� -
ron :-ozvin.·-1. Jif:! odtržený od. lid„ je m,, nqiez,u: obre. tnos't 
p�atavc� tragickon, beznadějně propadlo� vlaetním velikášským ambic.!n.. 
Nebot -co není neseno lidem, je slabé a .o.ELkonec eel�ivá", říká o tom 
opět IZejedlý. V době, kdy-představa. !11 še"'o ·e�ostatné�o ctátn mohla 
být doslova 1aeově 1n�p1rnjic!, Jirásek ockítá oslavit v Jiříkovi z 
foděbTad symbol této otétnooti a jsko spisovBtel �odn.f to�o jména ee 
etavi-na stran" trpícíc"' rrostýc� lidi, v nic�ž žije ne.d{je .na mr&vni 

obrot�, protc�e pro n� je nejvyšš!m p�ikazem život v jeanctě s�ěd.aú 
a finů. 

tt�!zlivě politicky �va��j!cí člověk by jistf našel pro Jiř!�o 
politik--n nejedn� om.l�� a poc,..ope.o.! pro je�o nezbytné diplomr..tické 
1nic·i�t1 ,·n:! činy. Vžc.y\ byl snad prvn:! v .nešic"' dfji.nácr ,. je� ovlé
d&l ,":t!:.í oožné�c•, po�ybovel se svírá.o. z mno�a stran, m�sel �ít o

'iledy na veltlocenoké tlaky pc.peže a na-c.gresivni c'l-- o�tky so"ae:::..nic"' 

němecl:ýc,.., knížat. �:tř:!zllvě poli ticry �važnjící člověk- by asi tak«§ 
.našel-� českfc"' bratr! mno�o il"zívnoeti, nesc"' opnost "V�domovat i1 
tvrdo� recl1tn, vytkl by jim beranoTitoo .neoc�ot� brjt v ňvacn mocez.
cké po�tnven! ze�ě a dalfí �ř!c,..

y . Jak vidět, Jirásek tatto nvažnJ!
c!c člo,•ěkem nebyl. ,Jt„l-o stancvislco cělo jiné těžiště: neznalo komp
romis v :::ékludníc,.. c-avn!c,.. sc�"-ec":. Tady ťlat!.la pro nej zásada 
•pae.r.i kec� padni", nikoli o,.. led,. Osměl�jn se řici, že to bylo st
n0visk0 modern!l,o "mělce, nad .c.im� vládne jediný zékon, zákon nmě
leck, etiky, kteey .nelze beztrestně pf'elet!t. Umčn.:! va avýc'h ne�věi>
l!c� p�edstavitel:!c� Tyhovilo �epodplatnou tradici: T každém, a\ 
Ts.nešen,m „lidci či Te Telkém m"drci, a\ T proklet� zločinci fi T p�· 
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vrženém c��dákovi �ledá člověka, z �ejic� d�!e vynéši pro nás Tšec��7 
poznán:! •poiiled.n!c'"' pravd• o člověkn, o-tom, na čem cpoč:ívá pr1Ac1p 
lide�oeti, "mo�ň�jíci nám pfež:!vat v krr.tém nětě nácil:!, man.1.prilice, 
o�ro�en!, potlapiv.úú ·důstojnosti a slídění ve EVědcm!. 

•r.tarý, �cbrý• Jirťsek, klaeik, jenž dostal Vla6tllf VQ�ost s mo
derr.i J.i terr:: t"-ry a živoří ne okraji zá�mo- ctarš:!cl- čteni5.řó., v této 
tre.c.ici tvc�il. 1\ad .c:i m" nebylo -vy�ši�o pf.íkaz'l, rezignoval 1 na ak

tMil�i celontrod.ll! zájem, na potřebn vzkřísit pro o�roženon zemi pa
mátk.,. ""-M�i tsl(&':o kril•• • eymbol a vzor .spravedlivé,.. o vládce. i:re.vzú 
pravd::, p�via "m�.í mn :to ned ev oli.ls.. V j cjim znamení "končil né 
•výjevy r velkf�o dratt.at"R Z?"f�lfm pláčem krile Jlfi'"' o. 

ffiÍrotvorce & m"Ž a mečem 

- Idy� Ei rozvr�oval sy�etovl linie evé t�ilobie �. �iha, roz�odl 
eie "Či.nit rístted.!ú postavon mn�e, jel'l! b'1de z:!t mo�noGt vet„povat do 
nejrúzntj�íc� prostfed!, od k:rálovoké'",o d�ora po měš\a.r:�:é domy, 
jenž ce- b„de z,;�astňovat válečnýcl-i vý-prav a bitev at1. :;yžetoVýI!! polf 
j ítkem ve všec� ttecl-i d:!lecl-i je Marek z· Týnce, ne�žclský syn �ieté
ho �·elllo�e, pe.k ryt:!f a nakonec 1:rá1cvaký ,.,cijtman. V ;;rvn:!.m díl" /l'f'e
de, cno� poklekni/ sled�jeme jen ao"kromé osndy mlad�c c�lapce na po
za.dí-dobové k"liey, v drt!�ém dílo /eekálú na krále/ nž z:.�ek iaivre:tzJ.i 
post'"P" je a v třetím d!l,, /A zbyl jen :ne čl, který zac�:1cr Je vrc"' olllou 
dob� Ji�ikova pano�álú, se po�yb�je mezi nejvyšší �lec�ton, vyjedné.Tá 
za Ji�:O:omr s velmoži, ba dokonce e krili - což "Ž je �isto�ická li� 
cence do�t pc:·vá5:llvá. Eodiž! 

V!Siono!1t .ni však m�s!me něčeho jin'1'-o: �lavclm ,.·rdinoc, je tc. -
dnes byc"'om tekli - Tysoký etátni zaměstnanec, jenž �á za "kol •ndr!o
vat právní fád•, zac�zí stále s m�aem a je tedy Aěco jako ne�vyllí 
vojem?ký či policejní /bezpečn.ostn!/ Jif!kůT epol"pracovn.ik. P!'irozenl 
že je je�o obdivovatelem a oddantm 8l��ebn.!ke�, který pl.rú 1 neje1oži

tější p�íkazy po�otcvi a vžcy perfektně. Je'"'o pravo� r�koM je rotmistr 
Václav :Bric, jenž •sl,.,�oval v ecbl pf':!cl-ylnoDt k r,:arkovi e je.anozř-1-
voetí špión.a• /e,49/-- původni totiž byl .špiónem pana r.oldy ze !ampa
c�o - a po�le doslovn v. Stejskala v edici Klíč •reprezent�je v tr1-

log11 lidcvý žiTel•/1/ •. Neskýtá se nám tedy d.oct ne�bvyklá pod!Tallál 
•svě.t lid�" t„ pf-edstavn ji ava vyeoe:! d\letojn!ei bezpečnosti! 

�ento výběr netredJú'-lo �rdiny mi p�iroseně 1��ledky Fro dal!:! 
dějové rozvijeni.př.íb�n. Z a�toroTá.o�zcrn lds:í ve�keri dnc"' cvn! �le
dán!, po�:tavy ž!sn.!c! po obnovl efnteč.n, •�bo!nost1• jako nezbytn6 
poWnkjr te"'dejš!bo apole�enmc�o zdrav!, neTys)cyt1'jí se v nlm epl&o
dy ňýš!cí n1 ter.no" potf-ebo" .nalezen!- 1Sprav1dll?é"'o lid1Jké'i o f'ádn • 
míato to"' c se na ften.áře o pfekct �rAOn acé.ny, nailn�!c! o nap!AaTI 
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l!čen.í zána�� te�dejtí�o be�pečnostní�o aparftrr, océny dobrodrnžnél'lo 
boje e podvratl'lými �ivly � "epěšnýc� polioejníc� lstí, zkrátka ••a•'
děn! pofádk'i• tvrdon r"kO" odborníka •• 

t'.a.rkova činnost s oebori re se spo"stn nebezpečenství. l�eptáielé aE 
mo podle a:stí! zapS:lí nap!'-íklad tc�ánovi i:l�n na Labi a ele"' ne ae po· 
nic.,.. zeoě. Vzápět:í nový požár v Z:ibotí, kIS.e žij! L�arkovi přátel,. A 
zas: ž�áfi p�išli, ot�ávili psy, zarilili dům a zmizeli. •proti �U
kovi e je�o rodině stojí nebezpeční-nepfételé. Patti k-jiném" drn�a 
li�í/!/,.- i.ni Václ&v I:rie j� ne...,mU nřčit. ?Le.rek Lnde m�set .nadál.a dá
vat vl':t[;i-pozor, .než. ne. jaký C:,'l ii9i,% pf'ipraven"/s. 3SI. -A l--.n.ed.zaaa 
dalti vzr,�ien:!: :.: Tři pc.c'bolci s prázd..c.ý1t.i obl.1čeji" "nese•" Ela,.nkr,-Vnl► 

čcvsko�. :� .. rek �ned !"!sO"C.Í! "lii:kdo m"�:C stát v poza.dí!" - a je mn �ae
né, l:ťio. :. ,., si ,..o ovšec .nap!'eó "svědčit s. ne.o.i to r..i c snadné� o, protože
Jde o péÍ.Le vysoce poeteven�"o. 

::)a:leko závažnější je však boj se zeir.ekýlů škůdci. Ti vyvá�e�! s 
�ec� etř:Cbro a do země paš"'jÍ nepf'áteleké letáky. t:arek se jim 110a! 
dostat n=. kob� 11..-,,, e.le- jak? Za pomoci f,.a te?"iny ze .Zibof-!, odTižn,, re

zol�tr.i =eny, te.kfka m�žatky, vymyslí lest:-Y.ateři.Jl.n ee převl�lcne a 
jako špiónka v :C'f'.!tns r:of-e vyr,Eitri, že hl.avo.,· s;iikn„ tí je 7:obert !!dek 
i' to, jak se tran.�ce prová�ěj!: •tcrma.n.1 ani nc7idí, že vezon ·be� 
s dvoji t�;,m dnem ••• Pašované kovy j son mukovéi:y .n.áklad.e� oloT& pro 
l'ř:1'.bram a 1:a.šperské liory•/s.RE/. Ty�le pašer;Hcy zlikvi4�je rotmietr 
Lric. },;&rek f ídi složi těj š! akci !la ttaroměettSkém r�, kde �• prá
vě ma:sop•·stlli rÓzp?,EJtil.é vesel! a v !lěm se ekrývá .,_,lava spikn„tí Ro
bert Zidek p�evlečený zn r:ia.Dtičkáte. Karek �eber� dvacet m"�� •"Yba
venýc� soělými rysy a cl--ytrýma očima•, njiet! je, že •zustáTaJÍ 1 � 
dile veřejným mečem a l--ln�non _polnic! STéno krále, ale t�ntokrát ae 
m"si pteo�n1.t v ostra�1té7l1škJla e�vt�é/, proto�e b�dory-m!t co dllat 

s protiv.z:.:!kem nad jiné pro�naným a nebezpečnf�. Mil:!.oto b"de tfeba �U.< 
nit z::l=-ck královské stráže c!o masopnot.ní"'o reje ta:!:ový!!l způ.sobem, 
aby lidové veselí epíš posílil, ne� aby je r"šil leskem taeentc�
zbre.n.i. • ':'o ee taky etaJle. Na pÓdinm, na něm! vyvé.d! mastič.káf 'Tt'l.go 
2ídek, šejd!t ve velkém, •vyskoč! pit nebo šest lam�elez, e�ytnou 11.&► 

tičkáf'e za rnce a za no1•y, roz"onpon "'o a ,.,od:í "'o velkým oblo"kem de 
ne.jbli�š:!"' o "'o"!"," kde se l-o c"op:! další pf'evlečer...! policiet, ... a o4-
.ne eo� ZEt�ené,.,o do vrat ttaroměstské radnice.-A"tor t�►le eeén� končí 
ro�r��: •co ■e �la�tnč Etalo v tC?C�le ma�op�Etl:lím �terf? z�ola nio. 

Jen EJe · na pÓdi" T1Jni.rl1l maetičkáf' • .Bnde jil!tě lepší než ten pnn!• 
/a.9}/ • 

.. I.arek .0.e-v;yc"hu:! me starost!. �il toti! vydal •pf'!kas 1&e11!lit O► 

tra�n na.šic� '-ranic, ab7 poalov4 r;m!Aintc� pá.ml a ·c!s-....nío.,,, 'hohoa
t,f'� nemol-ll pf>enátet pom.lo„'Ya�á p�•, navíc pak oe objeT:! nepf-'-
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telské letaky i v J:�.-,tné ::cfe. i·ol-="' d jde o n�, dévi mn rozkaz paní kr� 
lovna Jo�anna: ..... odjedeš do i:Mtn., I:ory co .nejiit:!v a vyšetf!i, kclo 
rozšif�je ve městě ty�le letáky. r.emůžeme c1 �ovclit, abyc�om tam mil; 
�nitřní�o neff!tP,le• /�.21(./. Obratný a zk�šený �s.rek ewnozřejmě Yše 
zvltld�e � veřejný po�ridek je �ac�ovint 

'Ztliba v této 1-ionb� za nepřétali, vidt:né .na 1�rovr..i a.obroO.r,ž:1' 
četby fro mládež, přirozen� a.ni ne"�O%ň�je, aby ee do t�:� dostalo 
cokoli .::yšlenl:ově záva�né,.., o z dobovýc"' sporů, nebo o.by b::la dobová 
:?pol�čr:oct ;·:-ecl-stavena ve �1:� tE: čnt c.!levědaném, v�šn.i vě:I: etran.ické"1 
zápole.:-.!.:! o ..,_pl;.;.tně.ní rozpcrnýc,., z�jmů tfídníci,.., skr-pinc'\"'ýc"', nábožen.
skýc-,.. -n;)O:.. Yne oe po�yb•, je , rovině d"'c"'eprizdnýc,.., z:izn.amu i �áha
vé""' C- ,: i::lí :l:rilo"'i'uk�,,. o ...,ej tmuna, tecy zt.�i�ce ve�e jné"" o pof t::n .. -rl, a sa
�y ar t=rcvy ko�er:táfe je cyfl�nkovf nepřevýt{ �i o Q1lime�. 

Složitosti mocenak,�o zápaon 

Toto. pcjet:! ekT'tečilot;'t!. Epůsobilo, �e pro to, co b:;lo JiráekoYi 
".novým pr�tem", jen.ž vyrezil z původJúl"-c kořene ,.,,�s.:.tatv.!, totiž pro 
�eelré bratry, e;e ,. trilogii n�našl.o e. ani nemo'"'lo ne.jít zr.iDto. tíha 
vidi �ri.le Ji�P.o je�nost�....r��č po�ze očima �arka z ?ýnce-e je�o pfáte: 
j�o 1.:1€tl panovnfra-mo,.., cr6"' o, d cbroti v6':o e daleko vid O'-" eP!o, jenoa 
semtam nec�á některo� epizod!Ú postav� cost zá�adně "t�oMsit nějakou 
c:!rnč poc�ybo""m čno" poz.náml..�. Pro Uarka Jití •pfedét1..-,,,., je v české 
státě zár-k" -veřejné bezpeč!l'."'Stl a cbčasski"' o poř idk•" !', e. to je ros�� 
d�j!cí, ntjaké-'tj nec��tné kompromisy se m�ei epolkno�t, nějak, tP ná
sil! p�e"" lécln.o,..t. J.. vrtoe,..,r nespok_ojen�c� "'ledač� bo::í pravdy ho n! 
Tůbec neze.jímsj:!. Ele.vn! je, že stát vzkvttá. Tt:l"VÍ o tom aebeo'r�i 
eám Jiř ! docela bet: cst,c"'n j akc pravý cct erní poli tik: • Po"'léate na 
na�i zem: Pra"'.a se zbavila rozvalin a zn0Tt' zkráentla, � še tr!iAtl 
a kotce p!-ekyn,,.,j! zbožím 1 lid:ci, pole jso" obdilé.na, mlv.ny melo� na-- · se 
plno, vinice jeo� okopány, c.oly vydtvcj! bo�atetvi z��t, obc"' od p1l-
�ě rozrůGtá. Náš stát povBtal z troeak k nové dústcjnoeti, které je 
"Zntvi.na. nsšimi eo"eed.y blízkfc.1 1 vzdileným.1. Získali jsu.e na svou 
etr&nn c:::o,..,o ptá tel, ale eocčae:ně se množ! a sní mši neptá tel, ••• • 
/s.1351. r·o tomto raierái.n T''ž. je jaen.é, fe ekcr..or:1ka zcmč epoC:ívá na 
dob�c� zikladec"' - to ostat�! je vedlejší. 

s vnějš:!mi nep�ételi se král dokáže vypofádat, rnt do�t vojska 1 
Bc�opnýc� a statečnýc� Yojevůdců - 1 když jeon tc tea placení žoldné

t1 a ne •bo�í b0jov.rúc1•. S vnitfnimi neptttell je tc �orš! - král 
oT§em nemá na n:yali kacire, ale pol1t�cké �dpůrce, o pik�a.rt•o� raději 
neml�vme. Na toto t,ma mají apoltt ros�oTcr Jiří a je�o nejTyššť dOat
tojn.!k zemské bezpe�oati llarek z lj·:u,e pot,, co llarek naetra!e.non 
pa11tí zatkne Robe-ta !ídka.l' 
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"- r.obert Zídek je ,.,� odeo',ze.nt - n'?zdrž! �� 1�arek. 
":)e týc!ne b..,ae popraven .. 
Je to ne�bytné'? - zepti se-ťerek, 1 kdy� si je V€dcm, �" tatc 

ct2zk� je z2.rcveň čistečno•· prosbo„ o r.:iloet. 
- 1.I!c,- pfikývne krll F. nr..e�í ee prÍl!!ým po�leae� vecret do �a.I-

1:ovýc� �l:lopenýc"' očL - T".r81 si ne�:ni_ dcivol1 t, aby ee s�ovíve.vost 
Etalc. zc.rnje� ne erd.zí, z.oe:tků i dal.šP.o :rozrůatln! r.e__pořtd.kr. .• 

- G"' ápr, to,- eori�J ar.1:! ?.:E.rek. Vž�rt právní !-2.::! st.I! '\-.,1j !. 
- :c pfedpo1".:lé.dá�,- oa_rcvi l:ril. ••• - Ale dodnss f'.:i t!ysl:!.m., že 

jsi nepoc,...o,;:il, prot: mnAel �m�·it Jr,.L Sl!li!'ický. 
'7e to ta.k ó.ávrJ.o, - l-lesne 'Mt?.rek ••• 
17 nevíš, c� je boj o krilcvsko� moc, �l�v! kril SF!f k pla-

menll:t v trb�-no� k �e.rk�v1. - Kdy� Jllkdo fekne, bna ty nebe j�, mne!t 
tak;v ř'i.ct, bri!J ty .nebo já. Kdyby aes podle to"'o .nef!ďi.1, -pro""raješ. 
Dévno js�� ti to c""těl edillt, abys v�děl, ža tako�l jEo� zákony ži

vott:., ta=: to c"' od! na celém t:věte. • 
- l��rkov1 ta'"'le lekce nesrdrně pomůže, · d oko�e !:rile c�ápe a "TĚ

domrije si, že občae zbytečně •�nJJO&iné. ••• na :z:ljmy vysoké politiky•, 
a to je nepř:!pnetné, věci se c"s.í vidět s:e v.; ec'°l sttltn.!e,., ""ledisek. 
liějak.l �evni problémy t:1 r. t!m'hle mocenskti:: dilei:,z.tec nepf'ipo!!f;t!. 
Je.kr:ile- poc""' opil 1ielektikTT královsk, ls.eknvosti s. kr"tost1 JJll!e aám 
za�e po"tit �čenecky od života cdtržen�c vědétoi·n, "'iotorika. !;imona 
Ee Slané�o, že ao�čawié boje nejeo� meto" ZD eteré bezp�tv!, p�esTěet
čit 'io, v j E;.k eloži tém pocteven! je krtU. ŠimC!l r,o celono� r-v&!o
váni o dir-lomac11 l-:rále ji ne.konec porot:"�!, jak e� p!-1.zr.í, ale po
tád .tlá pfece jen jist, poc"'ybyi •E0j za nějako� �šš! ide" jr:.ko by se 
11 ná:3 vyt::-a.til.• 

!i:arek .C:"' tedy pocá vy��tlen.:!: 
•- �imone, ty &!li jé nemůžeme vlfzt do lidi, aby�"' o� pf�sně 

Ejist!.11, co si mysl! a c!t:! /!!I. ltně ee zdá, že je dnes ve "'r• ne
jen �st�, ale taky-smysl pro důstojnost a evÉprévnost čeecá"-o néroda. 
Ja�e jeinim ze slo"P�, n.a kte:-1c� stoj! E'Tropa. /!/ 

- ••• - t1jeme "Te �lo�b. té době, --"Tmdyc'°'Ae timon.. - Aby ee ton'h1e 
c.obon � istorik :proko„eal, nezb�á mn nic jillélio, než ab�· j ednc nit
šovcl e �r,,'"'é zt.enšo"'fal, �?!/. 

- Jsem rád, �• jsi poroz,:,měl Íll �•mt1 krill,- poznamená Mn.rek. 
-1;el'?.! to le"'ké a nedat! ae to v�d1oq. l'!Ai n! ee taky stalo, že jau 
r.�!zl T c!ti okam�it"'o nwpo�oz�mln! •. 

- Jé to -vel.ký �l, --l!o.,�lae! 'Simo.a.. - l1érod 'io ooeňl"je n! 
cln.ea. hŽ t" nebnde, b"d• "'o oceňovat ješti v!c.• /u.?.52-25Y. 
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r,ia�kovo .l)ropagandieticlc� ,,l!!ěni tady elnv! '�Hpěc'"' y, pl"eevědčil 
ekeptiok�"O intelaktnála, nkáEal m••• �e <'.:lověk ne3mÍ J>odlénat kol:!•'r
ní, C"SÍ i z,tiir..liTI nepoohopi teln� krdl-,vy k roky vl dět v �irokýc'h BO"" 
\'islot1tec1i, n pek _poo�opí, složi test dob s si je pfooe v ynno" je, j1.nalc 
to r1ejde. Tifpalov4, kte!-í by ohtěli. lilede1t původ.ní nmyril ,.,,1ai tatT:! a 
rozvíjet je"o mraTn.Í p01elotv:í, jt.'IO" beznadějně naivní, nic takov&l-io 
oe pi"eoe ve !lV�tě n�d.i ''sk•,tečni t. 

n.:!'--a Je t" m pokrytým obhájaem diplomatiak�,.,o kompromieniotví ja
ko j<Jainf oeety k zabezpe�on.ť hospotlál'eky eilnélió ntdtn. Ha zmo„dřen! 
evl�o �rdiny M�rka a historika �imona dokez"je, ,e poc�opit složit, 
eákr"� poli tiokdho, handrkování• ťři nijm'- Ott vyprodáv� 1i1eov�-podeta
ta za vnější prospěo'h, ne.c.í tak je dnod1101•é, občarmé Markovo ""viz.n'1tÍ 
., s!ti okam�1 té'- o neporoz,�mění • je _toho důkazem, <U plomatick, ta�• 
mají ne.smírné l,lnbiny. 

_ Tady -všnde„vta.haja B. �íha Otenlife - je.k 'Vidět - do mooenekc--,P�-
. 1JJ1�k'- e!irq, �at � oh�._pat Dlo�i toeti kalknlaoe vládn"'tí, pt·l nat• · 
. . 3•· A"tnO mtt st_er, _o,ledy, přiet,1pova.t na kompro1niay t alg zár�T•i 

t:n"4I l,�ji t vlast.nt _maijmy a nič! t .nepf-ítele boz eli tov�n!. Ilale'flo r�
nopi�oe Tdbec ne:al1m4, Jaké lidek,-dra.ma pro�ív� člověk, eto�tot na 
pn\a•�!kn evropského zápasu o podobu p�í§tího světa, co �e �a �•�o .ne-· 
Te�alťstro�fm posto�em ekrýv,, oo na něj lidsky-doléhá, jakf vnitf'A! lla,11 
pit:.( pf'emá'1á. :P.t.!z.c,.aOné �e, íe t{ť}ia vůbtito nevy"Žije hiutorJck,�o �ak-, 
kteey tak dob,e poolo�,11 cpieovatelek� pot�obA Jiráakov�, toti� amrti · 
Jiříkovy milovan4 doer„šky Kunky, provdané v státnickl:m zÁjOl1' ·sa t1her-

. akélto krá;� t�aty,1� •. Vů.b .. e,o �o�o. 81)1zo_dU porniJJ, proto�e by _m_nsel ttkisat 
J1fí"o 1-je.ko člověka, n& jen vladuf"e; yh lédnoot m11 aspoň na olil.ťli do 
, dnl1.· _Jh�1,a vlak ve evél dile nikde není acliopen ps:;ohologick, .1nt:t"O-
epeko�, do!ievzú ·a o1 tovt �ivot poetav J IS 1?1'1 zoala uzavřen, tttjematvi 

l�dek6 pefo�y je�" nepříotapno. O to vío·j� pfimo !a�c1nován alOTJ 

!nitro•, •vnitřní•, •_pooit 11
, •01t•, •c:!tit•, ta ee ,, .c.liho opBk".'j! .. v n.,. . . 
X 

. 

nylfitelnň host, !rekyenoi. / Proto zůstává na pcvro�o událostí, d 

- - . 
---------- ... --�------- .... -� ----- ...... ---------- --- .......... --..• x/ Haml!tko.,, -Markovo nitro znvo.l! tíha odpov�clnoeti"; Adiv 
•atoop, odněknd s„je3{1,o.111tra•, •nitro m" zaTal! vlna �oty•, .. •y �•'ho 

Al trn. jako kdyl "t»nr,o:! bnben", "v .ni trn ae mo ,ne14lt1je pocit 11la•" a 
Atpf!�emn,ho v�alen!•, 'Yarovn.t �las v je�o nitra ho napom!n,•, •�ie

to\a v �•llo nitrff •• Já�le oviklávt• atd. atd. Tyto etyl1�t1ck4-perU� 
kJ lse donekoneěAa romnožovat, tfeba�s •Neoe Bi v nitr� pocit napoko- .· 

�ut, • · •!reresa et pf1praY11a taky "Yni tf,•, "!i'fot, ·je l,ibyrint, k,ert 
'blott4l ·•,m�"f aoia1•, !sa6úul ji vidlt.v její l,motn� podobl", •.v.nttt! 

\ .. . . . . '' 

•t.•n Aitrn. ohladJI# kll4', •Blanta' 11· pfivlubila �eho ollle4np1Ao1t•, 
•8' -�'- tt_ ••�• oo 411&1 • d"ll• 1>01111,n.i■ o"lapoe 1 • t1W4AIA'8 ko
"1-.. l!�NM"j@ 91, ·ft!. !t@ j!jieh · e!obr,O!ti �oj!ly ·. tel"ovým !T'ň!ob�m 
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kde jiné lidské n:ta�y nemeji sebenapatrně�tí roli, eebemenší �áat 
místa•, •c�ce, aby se je�o slova iot1kala nt! skrytýc� v �cjic� n.1trn•, 
•muže se optít 0 kámen vlastní fliiltii;", •d0 lli tra vplo"'vá vědom!• 
atd. utd. Ielze to nazvat jin.ak než stylleticko� bezmocnoet!, která 
ee m�ne nn.a�i o jrJ:o�Ei výrazovon origlru:ilito a místo to�o púsobí 
Evýrr: nésili� 1:o�icl:y. \·. Sto3jskal se r,festo neostýc'".f t"to tvůrčí be11-
radnost �rovr.�vat - e Vlad. Vanč�ro"! Nebo\ tí�a prý tn-•po vanč"rova
kn o.ktiviz '"! je všec""'ny slo,ky vla.etní c,aobnosti, evé,., o s"bjektti•t 
----------------------------------

zcelEl vně� š}:ové'"'o n.!i.p ltí. :=::-it:.sik boržoazn.i i.-=y .Ti:-,Isek ..:ieb:• l $ to pře
jít rr:.lčení□ ideový •�pa::1ek ,,ns.itismn a je'"'o ob,..é'.jce Jiř-0.o z ?oděbrad, 
mile '\.,o z.�jim::!ly dvorské di;:lomatické ko�binace r.:.. r=-oblé:ny ooci, stále 
v:!c ti� so''"st:-etoval l: _pocti�ení d.obové'.,o rr.rav.ní,..c :-ozvr.:..tn, l:.terý se ZE.. - rozvrat . 
vnijš!m le$ke� tajil, a ln„l k si�ám, kte�é n �o�ly p�ekonat. Klnsik 
so,:,č-asné c::ci�listické prózy je �\{6v� )ozlátkem vládn"'tÍ a moci, Ty-
tvář.! apotéóz t, zil.nó vlad.ařski: rr,ky, snge:t'je čte.:iiři nfzor, že záJem 
stát·· je Da1e v§e. :1ověk oůže najít své tti,;stí jen te�dy, ztoto!n.:!-11 
se s je-i..� cili, jinak je rozrlrcen. Za �e �Z-.Ý..om b""ci;)Vciní �ílné vlády 
jaksi vy t1·atila 1něja.ká vyšš! idea", v důsledkn če"' ož dc-c,..c'!ZÍ k mrnvn.í
mn o�roženi celé spolefulosti, antor vůbec nepostfe�nje, vzta� cile a 
prostřed.::ú je pro �tj bez v-jznamn. 

Zr..ritka; razant!?.! pos�n v poEtoji k p!'obler-..atice.-vlr!�.::i•'"ti, k vzte
},r, moci r-. r::r�vnosti je t„ proti Jiráskovi Ir:. ?�ejedle:rťi/ zcE:.:la evi
dentni. 

Lid �ako sta�á� politiky 

tc tom, ovšem rozdíly dv o'" kon.cepo:! jiříkovské doby zdaleka .nek� 
čí.�� joe� naznačil, že pro •nov§' svět•-�ledaěů.prúvé zbožQosti, jdo11-
cíc� pokc�nč, le� dusledně za e�verenito" ll�ské�o svě�orní, se nemo�lc 
v !..i"•"cv� :-om:.n� najít Clí.sto. ?oc1·opit1;::ln& že tt1 ciezi r,o�taval!!.i sc�úí 
1 •trctr" 1:•�leček. O kac.!fíc", pil:�s.rtec� ee tn rr..11•'\":! je� ol::--.:..jově je
ko o če:'!:f:i neptíliš význru::ném., e číit je tf'eba se v:tpof'áč.e.t • .A�tor však 
nevytvo':' il j ed.inort poeta-vn, jež by typizo?ala toto �nntí. t�istr Václav, 
vynč..,jíc:! !.'.e.rkove. eyna., mé. cice-cyšlenky, jež •se do n.el:í doby moc 
ne�o�í•, j� se vfslcvnf v text� prav!, ale čeEkým bratrem r.en!. �íl'a 
proetě-vypc-:št! tnto mocensky sicEi slabo"', zeto však •:r.r�vně vyl;ší• 
dobcvo.., síl� ze zfetele, proto�e by to mo�lo poskvrnit čist1 št!t
prozir�vé�o vladaře, je�ož tre&tL.jie! r"-ka dopadá jeDom na ty vskntkn 
prcvir..ili:. 

E1cmln{ "lid• to tar či onak mr-e! bjt pfipomenn t. ! takl je. Po
alyšme, jak o něm ml,.,vi -"'tlnsi tslcy král.!' eui 
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• - 1. teo c�ci t!ct, proč Ee ne�ůžeme ve jrn�" kslic�a obrátit� 
11d naší z�mě, jako tom� bylo v dobáo� "'�a1tekýc�. 1rvni důvod je pro 
tý: 1 tady mezi námi vidím tvá!-e věr.n�eli katolickýc"' pánů. Ptám-••· · 
vái., p.r-ot b?c:-om je �f'li od .n.ác od�állet? A poto�: kd;r! se je dnon sTe6-
no� lidcvé �o"fy, �ikio neYi, j�=cl brydon konce. �ožná že byc"'om byli 
prvr.í, kdo by byli emeteni.• 

F..r2l �!, co �laví,- �ept2 :�i�on Ea.rkovl. 
� ;-.no, - přik'.�vne r.are�, ale pfitom ai �vědoro�je,.že kr2l, kterf 

v::!..c!dr..e kc.liš.r:ík::U: e. � to:'..:1b� uo·"roca.dy, ztrácí svobod"' roz�odován!. • 
Tío je tento tr"' cl1��\''.�-?rojev „Tiřikcvs. pc:!.itici::é:,.._ o <lebakl" pro 

a"t:ira v::f ízen, "2 se l: n�� nevrac:!, pf'ijímé ho jal�c !'akt, který .ne
ci žífd..•H�- ic!ti. dúclcdky prc j i.:"' O posrizovtn.! Jif ího r,cli tiky• 

. 1: r-tejnf: jel:o pi.r., c.,,_ovc'.' s� i �n• Zdyž .pot!-cb�je 1:erek nabna't 
k„ tuo,., crsl:é "'avífe ne. kop2n:í cbrn.n.nýf ve.lů proti Mo.tyi.šcvi, d_o�ad"�e 
ee c prrkn:ietrem, jak ns tc. Ten C" pcradi, že by s nimi měl la�ka�ě 
pro�.l."vit, �a�y vcd�li, ve jcén� �e�o �&jí pracovat". 

"- .:�le o je d:;.0 váE pro5fu,- zac�m,...� 1 se p�rk?:ist� s j el,o ob liče� 
T té c�vili jaent vyje.dř�je, že ten�le.význ.a�ý ho1coetif je ve vlek" 
p:r:otic�ů.d.nýc"' sil. -liedávejte jim do rr.ko� zb:-aně.- - r.ic tako'\'é°"'O .ne
mám v ,�::y.:.1,, ,- pc;;tvrz� je 1-::a.rt!k 'bez rozmýšl.e!l.Í. Zná ze své vlastní ,;Jt!,-
šeno!'!ti horl.:ou �t:ttno�orcl:or. půd'"• •• • /E".. 23C./ 

?r�ů�e bjt sm1•tn�jší p':iz.:::.iní b'�c,._�- kalitnické'-? o opc:-t".nism.n, než 
je teto�· :� p:-ece a„ tor roi::;i.n,:, není tímto foktec: ni;i�:k actč:en, .c.ic -1 
.ně"-c nevyvc��je. Lit, je�ož Ččuct Y epolečensk� nnotí b�la pro Jirá► 

ka / o Ne �eč.ll\. o/ mi:ř ítl:e.::.-_ E.-l:-uteč.r.i.f'-1 0 é.�ji.L..u�"' o pok.ro�� e revolnč.nosti 
/•Co-ne.ní neseno lidem, je Elabé-a i:al::oncc se:�ává• - Zd. Nejedlý/, 
je t" vymanévrován typ1c1.� op0rtnnistic�,m1 e.rgnmenty z ,;čaeti .na ..,1� 
tor1c�é� vývoji, je mn p�iso�zena rola Ekrov.n@-o robotěze, jenž neam! 
dcc.:tc.t čc r-.. kor.zbr--ň.. r,. í:�c však při tom eotře v:!, 7..e k lid" je tře-
ba se-c'" ovat s .teto" e. vé�it ci ,..o. Proto svf'" o '"rčin� pC'lvt:fr,je nkolet. 
pro�l�vit k �avítům-a od-crdce jim podlkovat za obltcvo� práci pro 
vlaet. Iasáž, kteron b"d" tea citovat, �l�vi sama za sebe, ale c�tělo 
by se skoro i'íct 1 že volá c.o nebe. -lroclnv! typic1..-ý .f•,n!:cionát s ty
_picky "sta.fá�ovitým• vzta"'em k lid�: 

•zato��í jim po,..léd.no�t do očí & po li�skr' s nimi prom.l"vit. s�r� 

méždí sa kolem n�o � tf c��íll -�l.če.ltl.1vi a vážni. s.nad maji-etrac�, 
�e bndon zklamáni. L�a.rek e:e. ;,c r..ic�· dívá a jejich po:-ledn ne"'býbá. Na
rtz poc""opí. je�ie"' BO"dr�nof.it, silt1 a hor.nicko"' pýe"'"• Nedá m"- moc 
pr,ce,· aby v tn c�!li odložil evon �odnoet lc:rálovak,'°'.o l-ej tmaca a 
velitelskt tÓA feči. C"-ce, aby se �•�o elova dotýkala n�! skr7tfc� v 

jeJ1c� .ni.trn. 
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- r;és-n.irod · z pol:clen.:! na pc:>kolení si ptedávi \..ealo: eec"'ové, 
braňte cvon ze�! �o�lo i na n2c, �byc�om evoo-vlae� nbrán111 a to,., le 
"'eslo předuli svfc a{tem. za�ra�il1 jsme ceet" nepřátelům a-zrádcům. 
For..tcr2!!:e se, a"t,y-t..,c.y ni'kč.y neprošli. Jmén.ec krále vám děk"3" 1:a 'Y&
ši pomoc l; �lHP,j'�, že v� všec"' časech b"-deme dbét, aby vám mc�yběl 
výdl;le!.::, aby vť.m nec"" ybi:lo jídlo, aby vám nec,.,yběla pravda. •/s. 2}6/. 

80 vftt;., to perle. f••nkcionářské frť�e! Jak mťiže ten"'le vyr!lokf 
dJ,Etcjr:ik, clíti-Cí je::. pc štůdcíc"' , slibovat �av!f'úm, že jim nebt1de 
cl-yb�t rre:vda'? Vždyt ce o r�i r..il::dy nezaj !z:ial, j e''·o &;taroeti- j ec,, zcelE· 
j inl,,, o c.r"'"'�. J..n tcr r:;..!'.li .::epozo!"'' �e, že z b oží'io clop,,t tězí tn vyjádf 11 
1 ze. D(;bt:, j[;.ký je je'l--·o vzte� l: Úloze lid"' 'V d€jin{c"' , ;ak "'o c'hépe 
!'crc:.{l.nt �jt:.l:c, l:e:::tv,.rc,f'! "r::1c.� '"' ", k r_íž je rr:o?rii lede občr:.f3 rronéet 
mno"" oslibn:� ;:lovnc�tr..í projev j 81:o k st&fáfi poli tiky. :Je to zcela 
v ro�pc!"'' se Ek"'tecr.č dec:okrctic:bjm pojetím-Jiráskovým /a ovšem ie
jedló� Q/, �ež bylo dcr.edévns zivazno� normott socialisticko-reallsti� 
k J. i .l. t,,-.�o .__....,... t; - --�'-' •�.,,. 

Jed�ota národa.u j�jí X''šiteló 

7.c.:;:: .r:im tv�to :B. I-:.í°"a-p!-edvedl své r,'-ré.pán! vzájetl!lé"" o vzta"'n 
moc�, !l2silí e "l.o�y lidM, "Ze:vírá všec�o to Jiříkovo t-rag1clcy 
marné '�Eil:!-zac'"'.:--áfůt ko�pektáta, která n� pos�yla jaké'hokoll Uvot
n:0-o vvz!la!ln a json jen pláštíkem pro moce�aké zápolení, "znalým z�oó
noceni!!l hi�tc:?"1ke. !iin:cna ze Sl&néi,o: ! C,bdi V"J" se r:n čím dál v!c. • 
Aby .to monl �imon říci, �u�i ma náš autor p�i�rát jeden velea�leiltý 
ar{;""n:c:nt, který je ovtern na štírn e 'hietorickon pravdr•"• lento ,.,ieto
rik pí!tící i:ro.c.!.kn Jit íno panováll.í je přesvědčen: "Zíaks.ll � azne víc, 
než ci·�yslime: nejen cí�kevni Etatlcy, ale zvýšili jeme ovo� vnitf.!Ú 
poctivost/?!/. A taky �ezi nir.J.1 padly "-mělé pte,.,ra�y ••• • A tec. po
zor, V:-;'V�C�cler.í: •Našimi spojenci ee etali 1 do�avedni kac!ři s 
j ... - + b + .. é " e-u.c ..,y rc. .. rslC • 

::-ronásledcvár.í tuc'"'to 1n-:íf.ů nám-a.ctor z�čel, a'b:r nepoškodil 
Jifíkov� dobro� pověst. A-teaj fmjednon nd�lá krilovfmi spojenci! Co 
ty •ber&!ly• pfimělo k tcmn nečekaném" a nikde n�ilecky AA(doloženémo 
obra t�?-!�rek mé. vyevě tlelá: •Cloáp"- to. Nepřítel ru5.rod sjecln.00" je 
a ntvrzrje. • J\no, mi.rod m"sÍ bjt jednotnf, vš1c"'n1 ZE. jed.e!l provaz, 
jen tnk je �ožné odolct nepříteli, la:lo by-se vy�lenil z této jednoty, 
byl by pfece 'zrádce - a s těmi se ověem mne!. zkrátka! !'roto 1 Z.-eš t! 
bratři na�léd.�oo bla''odárno�t Jif:!:kovy �ol1t1ky a zanechají snů o D� 
odporov�i zlé:n", o 2.ábelslcé podstatě 'moci, � potřebě �it e-.angeliok:· 
prostě atd. To ovšem Tšao�no �en � a�toroYI f1kc1 1 proto�• se an to 

l,odi do be:r.problúové'io obrun mo„4réh'1 pancrtlÚka a protože takoTá j( 
jel,o p!'edl!ltaTa 'TEtaltn jednotli Yce a apolečno■ti. 

88 



- l.� -
Cst::i.t!lf, c::1nt ... j to j.:;-::; t0 jede!l pá::..n:� diivod., proč ce pil-:"arti ma�:! 

ze.řtv�.1 t do celor..trodn:í j ed.nct:', je.k ji �l-�p0'1 Jif .!kov i pomocníci: 
je:1c"' -v.!.rn je teti� c"'iméra, r-o kte:!:'O" neatoj:! z·a to trpět. Kdy! 
L.sr-::1: ::::lu-vi o ;r'f· ítelefi. �imo!lem o ir.istrti Václavovi, ja"'o-ž pro n.ápadni 
f:rcr:t:� :::_::,��c:, :'.::;. vote poe.ez:· iv .... j i z mo�ýc� česl::4Jnr� trol::ýc"' eklon.u, 
,.va�rje 'Sif:'..on takto: •'I'.dy� c''ct �it po 1::lť:f:terr..icl..--r., al tak žije,• 
krčí :-0.r::1::.r:�· �imon, "ale nem�lo� by sc,ycl, aby i:rptl jal:o !>ektéf. •/1 i/ 

To.cJ.y je; to! Trp[t pro vírn, tj, p.:ao pfesvč:dčen:í, prc .nalezen.o" 
prnv�·�, ;.r·c ::ť.c"'re.n'" či�ti'-·o sve.d.oi::í j€ ·přEce z'"' ola zbyt�čn41 �do z 
to'" c cc n:2'? Pf- is_;:č-je tc r.fj&l: }: moci et;=;t•,? !.copal::! .;:-tar tnto repl.1-
k� �vt pos-t.svy ještě-;.,oatrl--te tir::, že :;.:.arek e n! so•'!'" lasí. J. je to 
je,., -·:�-

.L
�.: h_ .• ,,,.,�;;:_r...l�- ,-,,.;,.L·)�,-, ... ... ;,, noč:.o'l-,o ...... tcra J'"'l,..0� .,., .. ,,,,,.,., v;;_.:i..,,., a 

M ..... c., ...;� &#.,;,t,..•...:.��. ""' • \...- \;- - ·'--_.,-. - '-A ;  t � _ �- ....... \..il..i.. gW,� -

je� ;:rc:::-�=- js j e,,. o-n.izcr- ne. � let",, a,,c 1-ov .ní'" o zápas"" o cravni. po" obn 
národa. ::-:ro i:yšlenkr,, ideti, r.2zor .::.es tají za to trpit, nato� - "-m:!rnt l 

Je třaba dalfíc"' d1.ka�u, aby bylo z!-e jmé, j:-.. ko" :9:-omě.o.on pr<'šel 
ideclc,::i�ký p:>r,tod č:�ské"' o spin::vatele oi dob, kdy p:!:'O n�j bylo na.U 
''áji t p:=-ede1>,;ím.:.l 11 chov.c.í no�oty, ideovo'"' · pitet národ&, bít se Evým 
díle!:: ta.1:;:- o onri •bo�í pr.s_va.u•, l:teri je ��to��iá se �praved.lnoESt:! a 
či,s.tý!: lic.�kým svěclccí.m s !lCI:12 !lic-společn.é�o n dobrýc bydlem? 

�o-!:..er.í ná,.,od.a, nebo pře�li:d.a..,tí, že sil do fd'\"lova románového 
konce.rtn neve�:ly problér:y Zif fkoVG t.oje ;r.cti •ko.cířů.1!: 11 • AtJtor je 
:ph.'c"'ázi zé.mčrně, přer,,.,ěcren, že :;e m c. ri..ini me.j i r�éičji zov!'ít \-od: 
.zapot:ntní jako nad nitirr:. o�yl!:1o, zbptt, čným, co jen r,:·el:áželo. rychlť 
stitr_.í kor:.zclida.ci pc l:.:t(:c'· rozvra.tn. Jeotliže ;riráskovi tan"la na 

cysli ;-�·ea(·V�:ir.1 rnrE::vi:.í vi' te :-.�roc.s., pevnost jel- o d� c.,.,&, mnysl :p1�0 
cprsvetlnoet, oc�ota bit Ee za �ivot v pr&vdě •až co tec� �rdel a 
statJru•, jso11 pro dnešní"'o eocielistické':o apisovatele tyto ot,S.r;Jcy 
Ecela nepo�statné. ta jejicn cíctD n.aeto�pil ztje� o eko�omickon 
rro:::pe::-: tr, ze.:it":, o z:;.jif.;i;Gr:i ctz.tr...i b�zp�č.r..osti a. ječ.nctl".' nároja,ne
l'"šen.o"' r-::.;c"' :'bcveči F.e z;iit�e:ný� cvěda::ím. V tom se jictť obráž! Tj
voj dct:y-i společenskťho-včd.cmí. Ji!-í z 1'oděbre.d neb�·l z:-ejmě vyve>
lán z nl�biL věků .náhoáo". 

Z X X 

-I;etv:-dí�, �e bp p:!"ozcik tToř'!c:! v tradici Lfjec.lovckll- 0-'"'ieto
riertr!, z& je"'o� sto"penc� J.Lrs:E.lové !i�rr bez důkazů pro\. laii"je,.mn
ael dochtzet k .naproeto ��od.n;:Jm zá�ěr.'.J:: e JiráEkem, ie by mneel �oóa 
notit Ji:íhc zcela T je�� i.r.:.tcncic�,-(� v�bcc r.� ei �e�yslím, že by 
neb�lc možné vidtt polipar„ol:o� dcbn �;ln� jin�ma oči.mal. Jistě .. b7 
lla základě nové"'o pozAW a originál.ním e�včtlen!m mé.o.ě-zná!Dýc), !ů
td mol-1 p�ij!t se non, O!!:obi ton a t!'ebc.a-1 protic,.,ůdnon koncepci._ 
�ova apologie peTn, vládllonc! r"-lcy, Ty'Yédě�!c! n.árod ze �tkd, dl 
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Bilné sté.tni moci obé.vaAé ne_p'�t tel.i, pod':-!zení moréln.!c"" požadavkO. 

�ocenDkvm potfebám, lidn jako stafáže politické �ry utd. ·však: nevy

plynul.2 cni na jedii..ém. míe.tě z vlaett! myšlenkové interpretace dobo-, 

výt:l-· vzt::.1"' ů, Y .textn romcinn nenajdeme EUli jediný vé!ný pokos o nový, -

'hluboJ,;-ý-v�:l:la.o. jiříkovské"' o d.rsce.tn. Zato z ně"'o vyi::teme ena.dJlO Sll.a"" 

dosa�no,,t ukt"li.ln! odezvy-�iotorickl'- c, pfíbl"hU.-A""tor to však činí 

zpúsobe�, který postrádá "�ělecko" i �istcricko� věrojatnost a .aav!c 

je v ::i!:ladn.icl-- ideovýcl- a.sper.tec"' v př!t:ré:i:r. rozpor"" c jiráskovi;ko

-neje::lcv::,trn ... tradicí. 1:c c:ficiúlni k:ri tice n.ij 3k neva.d.i, aby tr1l� 
cii n.zvf ,.:,.zovz.lc p!-ivf do tétc tz-ači :::o a nepěla nG. r.i c11v i.ln. ?f iro'\l'

névé ji dokcnce k nmflecky výsostnémn poselství Vlacielava Vanč�ry. 

�ětšl zmutek kritérii si lze sotva představit. 



LudT!k �aculik: �ime�koY�· bot� 
/:fejeton/ 

muž t: hlacitr nndéval nL režit:.. Byl joe� to já. ':rm::vaj cvinf n� 

jEla, protoze vstolc:jilr.. kcle::i ne zl�c.ov�tllť vjh_ybce �- �stm-e.oUe 

tr6t. r;ezlobilo 1:1!: o.ni tt.k tc, že ncjeó�, �lf i e jBerr. t.o poer!opi.l 

t� ;:,ozdt, e..f vfichni kt:Z.ci zcize li L jG. zC.it-tt.l n� celé.tt r.&!)f•etí 

sór.... Otim� p!·i vf·ccymE. é.o o:::tr6ho c-vi tu po:.orovc.1 jfie� nerounské le

dy pl._ynouc:! pc i:ltuvsi:� vodt � &délo se tl, i� &e z f'e.t:�· pt..f'i. l:wlc 

to t.w:, ačkoli vlidl dvaeetistupňo'VJ� mráz. ?�E: krGeh vozili c� rac

kov6 e. vol.nou \·odou pro;:.louvC;.ly lr.butt. ZE:.pomemxv, co Jeec.: p�voclnf 

cht::1 ješt� hlt.c,iti: f'!ct, zactuvil jce::. oe u z,bradli � řeU t:i po

tichu: •Jl.i.k je to kr&�néJ• 

u mlýna! J.:!vr.l jsen. :>oty dobrl, ko!:.�n,, iil ti jf. st.�!-!čet, fut:�lr 

tepl,, a pf-ec� m� po hodině z:�čt.:ly štipct :ra;.l!č�·, blh&l jse� L du

pal., nějakou dobu de.lo s� to odl:.lG.clet, tLJ.e n&konec jsem &4.oro s bn

kert �lel:.l sGn� domů. Ano, 1tš t�to v zim� koždý večer, ké:._y z jGem 

pes.! \Uohy net>o četl, t!vrbily pod trt.olem o::rt.lin.r ar. do j1.1..rc.. 1„ na

puchal:r- ci klouo�· pretd. T&t. špotnr jsem !):,l dobře obutý O.o crazů, 

jati vládnou v Prazt: letoa. ile on,y � teb�· oz:!b&l� nohy flkoro 

kal4'1lo. Neb.:, lg tak dobrl izolsce oč ze:n�, je.t:o áneE jE t.e ;.irnov, 

rum�. snač., kdo noEil pepu�e, netrprl u.rue�. l.1€ j' bych pe;:,uce- nf--

ulic•, leóovf kry nti nuivf. n labutt mczi cl.cl. Je to ji:.k por1'clk.r.. 

1:�lo by ___ to tllk s�etl!lt. 
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2. 

Z& beclivého clnE, cč.:: t:rt1zi rj vitr točil n&c ::.re.t.ic.lcvou en{-

le, ruce bof-11 �o ke.p,ec chatrn,ho �imn:fku, podi;.pévů e ch\·il� 

!)Q otáčel, jako 1'7,- td r.etyl č:!ru!i ji�t. :Eyl jeei:. to jl. Do!1el jsE� 

rozhodli jit c.i poyov:ídet. jin�, někru.: clo cout.rooi náml,sti či � 

. ku. Ct-,l6ke.je sf- zse proh:>dil jse�, k� � boty, v cictJf cill zebou 

nohy. A tu cm Uká:ttl LE;. ·?fr nov:lch evr:tlebnl'1dých kotnfie>vých bet 

s podšívkou, nt tlu�t� gumové pO<iešvi: •Zkl.u! tiJ,t•• Xdj·t jsme se 

hodinu toulE.ll v okcl! m-adu, pfekvapa jsem �i uvtdoml, te v l!i

l&nevých �otách cl v�bcc není zima a c.r.i ni.k�y nťbudt. "Kolik stii

lY„ zept&l j:Jeiq; ee, kdJ,:! jeme c.e v�tili <!o byt.u. :Ce�l cenu, já 

js�: zaplatil� odj�l js�.r.: ao Prah:,. 

LetoL> je zimu. - �ime,?lkr; n� mo�r..t osobné to pocouo t - d6-

iladn2 s poctivé, j&k cývr.ly z�· zw:J.ad&, kdy t,ezi 1.0::.yllnci 

poeknkovall nu ceetf chocholouši. Boty jsou ur ho�� okopS.L4. L·yl 

- ja�m e nin:i. ne konce?"t�cn i �cts"'ch, na potthch i ,. obchodech, ru. 

náv-ště\'-éch i prof';ylr:kt.icl:ých \'ý:;l.eš!ch. Prov•čl. jsem j� n{ko�t 

i po Karlovt I:lOet.i, Stromovkou i Lete::r.s.kými sadj. � j&k.o lor-..1 i 

letoe &ht.ntl jsec zut. Hv�zd&tako� ročeLku, kó.yf ve e.kuttcnorti cn.,;

bllo masa.1 rrf:.c::!ch ;.rátkO., jiút!ho �c• � po�clenek. Kf kd.y po

malým 1:....-okem, jindJ.· nervózním během kfižovtJ. j�•= Příkopy fi N,ro�

n! tt!dn, vldJ v ztjmu o n�cc ó�l��o miň cer.ného, nef byl cru: ten 

voln! i,ohyb v !:�čkov-jch botách. � pro�, j.nt eecu� nad ro:.hlat1em 

koupil jr.�m vtera c!vacet kilo eupér!'oer,t.u & v dejvické:. f:.tlt.il""V&

riátl mi.nul.$ t!den ťr'4�ákovu "Rukovl'.>I dfjil'! ěeů.€ littrELtu.�·• z ro

n 1,21. 
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Jedn� nedt1f: c.:e b!l, slur...ko Z'1&'lf-el.o hebkým závojem ei. t.'Ub9 

mráZ nár.le z�fkl n� v.;:ehtz�ovou miru. Od kraje m2�tG k háj� hned 

scenerii sé.I.. �tí h.ltrvou. E:, l jscIL to ff-• To by ee Šimečk� r...csruil 1 

JE"C:.!s�U :o..::e- jSf;J:l V:,--'Lle-ct.1 :-eč tf•í dčvcftE.1:: i:lcwa„jicícn BC 

toie ji: j::..·c.t:. ved:>uc:! kl.ouzličk:; 1:t Renátka je vedouc! p&rt.�,. • i-oodt-

o \ ... :;.�rob�, !'loc;,oó.E!-er.í L politice zo.e ner.t&le nfi.jevo celé. 

l!.ite se sté.t, že ocie cr.eruc:a u rok, Jlebo u� lEto� nu ; .. o�rlm, 

budeor z�t v!ecl:o. Poml:ry et: m:>hou zmlni t �ýOeobem, jaký E-1 dnes 

cr..i r;Euin:!mť p!--e6Ftevi t; dovedu ei �o T Šimee.kových bot&ch předt;te:ri t. 

J... t:.:.icr b'Jdou pin:-· lic.i, k.t€ří jako by t.eprv te� do=tE.li ror..un, kte

r-J :::.ohl.i r:.:!t. '1!-!v, Q budou potf-ebovat zae jako ;;f'N1 lety koztuf.i ho 

/'Ónor 19C2/ 
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