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Oldřich 

.... ..., ___ .............. 

Z té ů.ruh' 6'b°'Úlě, Z tru:té stro.ny, 

kde n�í ho�e. Zete večer 

� potolm alidy. :;l.:!dilovi p!-e!ill. 

Z:y r..a al tUw.. Eezbrsr.rt! 

.r,ror--u.šttrs.e1. r;.ra,s:em a lř!ekou přei'.!í. 

Jen u studá.nky sem tam za1wfiit"!: 

nejs�e j1D ještě sou.ze.ni. 

l:dyf u. cůi1é.nky sem tam cn.d.oo.fáme ••• 

Zad.u.je vítr, vlna cplav! tvá!". 

Od lot táhne vré.nky sam,, 

kdo pilně r�ln:t čeBk1_ s.nH. 

1 



po d tdc:!ch, po bibéch.. 

slovo v &Cáf-1 �vole.s doťlou.tnává, 

plldě 03 jede.a raděj � hýb& • 

...__J 1 na k 
------- ...... 

v�, o o mu.sire. 

V:lm 1 co chei: 

bft d do konoo 

A! do vyscbn.u.t! ll'!!chy tou.žit i v�dft, 

žo �e�tě 1�cc-os :::ohlo. být :L'lP.k, 

�e ještě všechno nohlo být jinak. 

Eemobal sn,r!-:ít pero, jťmť píši. 

!i9ohu Eapt'-!t d:Cam1 ve k tar� �1j6 

m.4 d1tA. 

poe:1e, 

14aka. 
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Všechno 

bole.Té, 

&lantn.S, 

hořkó. 

H�lsri. 

J�oje. 

_,_ 

A� de kenee ra.oje. 

Vre. c!m o e  
... -----� - -- .... 

Coloo.kem zi-vots s-o vrncírJ 1: dětet,.!., 

k pétl�lnírdm, kt.eré dodne:, 

newn!m pojm9novat, 

k hladi:lám, které ttž i:ezvln:í:n 

r,lccs tým l:onÚ'l..kem, žnbkoo., 

k tún:!m. Jejich et!-!bři tých l!nl:11 

také u.� nodóhl.édnl. 

Vracím s& 

kolem hfbi tovů., kcf;telll, r,ou. ti, 

kolem trtuchniT§'ch tr-ámil, dopi�it 

eažlwtl1oh, koleti vyble!]tch 

�otoi;rati!. 

Vmc:Cm oo. 

Za tíac o &a m.nc:xi. z� 1r.n0t1 � ed1n.<1-m 

!ltlrCUta tsk4S ji! Jmpa 

salloutltch llstA, Tyblad�ch 

totq:;ret.11, TyŠli• ne! ,ok� kdy ebyla 

pc, Y!lach �Ch proe� 8 pf-1::ijt!ch p':1-odo.ťch. 
9 
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Vrnc1c oe 

· do vlastni Podoby, díti, 

elzaid, které oe bez ·přtl"chodt1 

zalssknou amícllec nebo neopru::, 

h: prv.nů'al. papram, 

k prvn.!r:u. tb, 

l. 9 6 2 
._._..., ____ 

:Bude to _pro mne llavždy také rok, 

kd!J bolest! !íle.ný 

čes�"t herec, 

nebo\ s�rt se již bližila 

k ú. trobám milované �eny, 

pr0'1..al vše a z�ekl se vše.ho, 

nby �OU.pil dVt �!zde.r..l.::y 

na Ce e tu ko1ec avčte 

v anději, žo �1 2achnll!, 

po,vlu.jo-ll s nt proti p!-!boji čeru. 

Cn poté, ckli�.n.f !al.es, kterf jím tř'fEl tcl:, 

že ae ch'filomi .nezvládl. ·aAl pod.eps"t• 

dal .natlsknOClt bflá parto. 

ITV?d perte v čoc.Mch 

bez čomfdl rimelkll.. 
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IC čem pt1;.ní&e bei; láeky. 

K oecu role bn oč!• 

které jtS vždyctcy v!d.o1y pnn!. 

K če_mu čer·:-.á parte• 

je-li láska .bil.& 

j nko �U St.!.l"t„ 

Až o.::1c3,1e 1 cn, 

<:1otlopýte.J. l!a jevi�tě a hrtl: 

f�ter��o pošu!lr..a, r.:teri z hiotericlclho 

bcrvoticku �í pravda dějin 

Hrál j oko o 11 vot. 

, ' 

� mi to foekl.1. Nikdo n(;."\' Měl nic, 

vllchrů �1U v!ecmo. f1Bro1 T &lžo.eu 

hlfldlll na. etul:ho herce. ChTěll oe 

c� o ntho n tln.alll 3v6 role. 



Divi.ci �!sto sávěreěnéb.o potl•n!:1.1. 

;rnntě �lfky vata11. !'čktfr!'! 

oe mu. ukld.nU1. 

t o 

aZ..'i.růstaj ! rrtE-zcy mládí. e 

P-ol:m.Blav Reynek, r o::!zi:nn! �ottll. 

A kdyby jJ .ne.o to. 

':-ra t! no v u„11".ácb. podziad. 

A k eyby jenom to. 

�eou. dá.vno nevidi tel.nt, b0% obJ.e,!a. 

na ročr...í. do'b'1, nezachytl telné. 

A 'kdyl:7 jamo:1 tc. 

ltfl:uo ti po Ilich odešel. 1�av1lcy. 

1.;r:kona;. po .růch jsi odeňlo. l�BV�dj. 

J�jieh. okol! 30 pln, plevele 

všeho cliubu. 

A k�b7 jenom t� 
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D�ti oe ba.dw snit, a.� bu.�š vyprťvět 

o ote%l:áoh, k nicž � chodilo pt-gicy 

u �ače�, čn&to i bo�. I hU!Ul.!l. �čet 

tenkrát voněla, i Flá.� 

chlu.b!•uly se hojnou úrod.a:.. 

Dčti s� b�doo. e�át. 

I l: d:y liy j eno:n to I 

Sm!m pfe oe 
�----. ..... --.. ...... _ .... _ 

ce vši�, co /�4$S�1 

.tk cl-11 to b ombn, 

Co neeu.? 

1�odávk7 lmlva.. 

Však víte na koho� 
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- r: -

Však v!tt? ktsa. 

�'l.jná elovo. láeky 

V §i.m Ofl '(n tzúm • 

..,::-ua •;ž-;lycl:y hoclm• děvenko, 

� ru.:� dy nena·ř.' !ke j ! • 

1::Alotť l�::d.iru.-y :voxa. 

�O�OQšk�v1 k ev�té.erl biř�ovlll.i 

j ehc e tr-:1 c ?..art 1. " T f:·'a:c oe !'-!l:á : 

1:rr.Etrýc. �l'.l ct:-ýce F'.t�rle. tec.:,. 

R bi·i:-�ev(:r_! jeel?! n.e�el.. 

t:.tll j sia tenkrát epalni&cy 

.rrru:t!"§c !le .neptal a záby psk 

0.(}'18 t1l tont•O SV ět;' t:;e.mirJka hodinky 

nchovala, abych je neroAbil nobo 

00 kdyby �ypa.kla Tálka� 
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Rodinky pf-e�ilf Všech.no 

� na.š�dlé podl�u.hli et��-

1-. � j r,,e:; je .ni.:.hotleu našol 

.'Bocb �ooe· &e v ž.ivotě 

ani L.edotr..l. Však Tite. 

Sncd � spoň :,-ro ten parnůt.ník, 

pro t, 11 od!nl.7 Dau:. 

n pro v:,ecnno takové to osta.tn! 

�ta ještě ohodlť po hJ-tě 

ce vr.1rn. co noro 9 



e::t1aa - 10 -

Miniatury 

-- .... ----------- ........ 

K o 1 o t o č 

1' á.n1. 
______ ,...._ 

lec1 ová s top& 'b ile bilo 

i v crdc.!ch jak tak naa.'lč·!ilo 

led pod o�tem pod rou.chi 

jal-o hláa hladJ:á ram;,01.cl:y 
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Ja.mea H 11 lm s n 

O ZilA'Dl PONti:UD 
.,._.......,_......_ _______ ,..._._ _____ � 

.:o m�e b$·t ve vzt1:,zích mezi ličiti horšího s odpcrntj!::!.ho uef 
zr1&di.? JtikO vl:ro1 � poruěon:! vztohu atvl�· e oocenosti no.róželb 
zre.d& odečávna na s;.:ť�vecl.ivl ro.h�če:-d ·a od;,cr, o. ne;,fei.:vepuje, 
ie to hYlG prúvt or-..u • .kterú si �ez1 v5c�i 11clti�c: pok1e&lcy vyslou!.lll. 
ozmtčc:u "zlo samo"" /G. llilrcel/ nebo "zlo p&ck�jic! h."- ích s.&bo na 9:,br· 
/J. �nst/. Dc::.r!ovct ťi�11.á sliby a z'-vnz�, Q oot..tll1::.ut nvf!•enou 
d1vtru se opr..':vnč� pckl.ééá z& ne cytnou IIICroln:! podrúnku c1 vilizcvlú.'1, 
vzU:Jiu mez1 lldcd v o:Jobn:!.m 1 v polit1ck,� f1votč. 

Zťl.etdvá .r-�cmánli nruutOJ�& fLktem, fe oovzdory wú�ern lilortln!mu 
o-čsuzovtir.! tohoto zla # navzdory na�1� nejlcpěim pr�e-dsevzet!ai se ni� 
ne-Jokážer.e zreclč &cellá ,,.../h.."lOut. �ns od· čt1au js::-¾fl j.í náhle p-ostcven1 
t véiř! v tvát, buo. jf.lko ti I co by li zrDzer.i, tGbo Jůo ti, co �atd 
zre.aili. 

l-J:3 .zrti�, k n.:!.t óo-tL:; v okruhu n.Eě�ho vi-doroého fivct&-, mů..čctte 
zhrubb wu�out trojí ro-zčílnó '3tt.1nov!..Gko: 

Dua r� OJ.�\c!umou ,:rrsdu jetnoduč-e Z6PO�nout, což se 0V�eL1 w[.e 
atz'.st Jen 20 cenu vi\!n�h-o potlbčení vtdcgá r.. určit, části I�iHch 
fivotních projevť.. 

Nebo pod Jcj:.Cm vlivem $klout:no-.it na pozice rwrulisrz,..1, prová�enáhc 
pocitem 'l'bl!fe:ioati, �ebel!toeti " ck&lo-.,evnáho pfesv\!dčení o vlc.str4Í 
bezuhonnoat1. pf-ípudnt DEJO�k upn�cut do cynick'1lo po�rú �dejnu 
bezt� vždy zkafenJc u:vfto.1:-, �o;,lňovm�ho pocitOf:. vicy z vl.Lotn! 

pfíliš olGb6" Udaké pf-1rozenost1. 

Hebo ee · konečnt mo.tcme pokusit, k�-:: už ke s:r�ól', jo�ou dc!J.o, 
Vj·rovn!lt E-.e 6 n! jW::.o s nl:čÍ"-, v če� je prc oés uk:7t� mofoo�t 
hlubt.ího pochope.ní c.iz:Cch i vli.atnť.ch zlabot1tí & : čoho_ můtez.e vytí:fit 
vyěi;:( iúru oeobm Dutonomie, eebe!!lv�.ry � ocpovl·ano:;ti. Jin.:·m1 slovy, 
poku�it se 1 v �to zuvrferúhodr� li�akó adtutic1, Jel pf-es veikerou 
�rbl.'Ú výchovu, socillní re:!'orq a utopickci proE.,T&c;;· vfcy znovu 
vtroov, do 1111teho fivotG, 1"Mr.lézt určitý 83,.j'al, ktQrý by poukazovů 
k f1r!!m uouvislostem vývoJovJho proc·eau, slttf-�íc:!ho k plnf.Jt!mu 
vfdo�t a k &rnleJlť lidal:4 o�cbnoati. 

Pokuse11 tohoto drum Je právi pf'-e<':nátbt J�111, Hil.l:.sn1a , . 
rldčít.10 pt-e,�stev1tele Jun,,;ovak4 archetypov� Plt'YCholog1e /netrayal, 
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Ou1l4 Lectura No. l.28, 1964, London/,. v n!! 1:1utcr oe zi.b,fvá problea 
c.otikou sncy a hleGiaka nrchcty�ick'bo YJi:tiahu Otec - Syn, op�Je 
aa pl-1toc. o nlkterá vhobecoo z� mýt 1cká obra:y tohoto vztahu. 
r1e�6.v61nfrjiíť mylll.eoky te:to p..�ťnáwcy, v �'lOhé:::i ohletu nea�dn.6, i.vtbk 
zeJtllltlvá � poončtoo, tu pcdávt�o v po� u�r�ven� e zkrácen, podobt. 

Ar.ekdot& 
V Jealé lidov3ká r.nekdotě se vyprtJ.v!, Je.k otec u�11 avého uynkn 

vttš! cdvaze o ee.�gtlitnosti t!i:., ze bo necm:-1 �k'Jret ze scoodll 
do BVQ nérJěa. ?oat�vil ho no ��· schod f: fekl 1:u: Zkoč, 1J .jd ti 
cl\}tt!m! Chl.c.pec sko�il n ctec ho cm·til dti t.ár·u�c. ?cl; ho poctevil 
n& ti'-Gt! sctiod & opft Q.1 f-ol!.l; Si:.oč, a ji. tt ch,rt!:. Chlcr.-ec ae sice 
ul t�hu Ml, 6le protote otci d!vtířovbl., cl.:otil - o oplt dopb6l 

c!o Joho 1Z�kki náruče. Tlii.k t0 pokr'<1čov1..lo, tlf. ho otec :�onec postavil 
na neJvy�r! echod a o�t mu !'-ekl: Skoč, s Já ta ch.,t!I:. ChaPf'C 
odvilnt- at.očil, al.o otec t.�nt.okrát · u.stoup U o krck, a chlopec, ttic:to 
Eib] dop.--... -dl do Jeho náruče, skončil na tvrdá podleze u poty schod1�t�. 
Kdyl oe colý potluče.� a o pláčem zvejcl, �eU mu otec: To ti dá 
za vyučenou. l'iikdy necl'lvčfuJ !ádnQ� �1čov1, 1 kóy�y tc b.yl tv�_J 
vlasthí otec._ 

TCJ.to tmGkdote, poneché.-zo-11 stranou jej! zdánliv,9 e.nt1ae1tit1rst:u.s, 
dokcmolo yYatibuj,, eleClO!ltárr..i a1tuac1 Utid,y se vid jej! trE;;gikou, 
vz�en rJ.. �čul:� es výzvou ll�ské�u v�dou:! vyrcvmt so e jej!td 

trpl:/ml WlOillcy • 

Kozwc nJ:ak4 idj'ly 

:z.r&d• pPt... .. 1 k ttm 1id&ktm aitw-..c!c, které se ve svých �illacn:ích rysech 

vld.7 anow e znovu ope.kuJ:ť, � tv�:! t&k JeC:en z t}·p1cktch 11 trve�eh 
prvkd utruktur-J lidskáho chov&ir.!. K&� 41 no,rJ pf• !ptid zracy lze pove!Sovút 
Jen aa. s:vlá.ttní obměnu JQk6hoo1 prup�vodn!ho dramt.tu 2:ncy, Jel se 
u&ila někCy na počétku lidakých dějin, 1n lllo tet..;,ore. Joko "v,fná• 
lldaká B1ttuooe, vl<ly smovu ee vreceJ!ci a vid_;• znovu vyvoltiváJ:Cc! 
.noJprudať reakce, má zrfdia "archet1plckl po&od!•. JeJ! �trukturálr-..! 
�file.d tvo�i obecr,.1 VEorec chován! /počáteční d�vttra - poruien! t,to 
c!'l�r3 - reakce na poru!en! d�vir., - obnoven!, reAp. od:útnut! nov.i 
dOvěQ/, ne �j! se v,ie obraz ;,rapdvo4n! o1atuce zr�Oy • ro:\�utý 
do ?odob3 �u, bdje, poh'dlQ', ttnek4Gty_ nebo j�hokoll JWbo, 
umlleck4bo nebo teoreti"'ho <1!16. 
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P.osbor .ratty Joto cvlád dro�tické ex1atcmc1ální c;1tWlce 
a• v 1:tt.enc:!cb archetypovd psycho1ogie op!rcl o p.f'-ejpoclcd vrozon:lch 
doap=1c lidJJ� ps)'ccy k chován! pod.l.e urč1t$ch pre;:čvod.91:!ch nor!· 
u k a;>ontánn.! proóukc1 obruzO. prcv6.zoJ.!c:!ch � "leitmotiv• t.;-rto 
vzor, chování. 

To, co nás oo ka!d4 a:n.d� nejvíce �čuj�, Je vtrolo� 
porušeni vztahu vzáJotmó dtvirry, která má v hodnotová c,tupn1.c1 
moz.1l1dtdcych vztiilid jeano z neJvyllAích cceutní o povduje so �bcy 
za cosi té::-.�i posvátného. Jeťi.n:!:l z nojhorMch • nejcbávWl?:Jč!ch 
�le-.:ků :rudy je zhroucení dOGGvat!:úch !1votn:!ch Jitrtot, kte� 
JsvU vt!cy v � či o� 1t!!-e pod�ey prBvii vzt,:.ey vzájeuié cův?:ry. 

Dokorwlý crcbetyp1clcy' obraz zrscy, J:!f p,.""e;!cr.áz! Gtav 
počáteční c.wliry, nerufJená her.ltO?l1e e .z�_ručcných fivotr.ich Jigtct, 

- nsct.ú!me v b1bl1c�m vyl!ěe:,nť prvotn!ho h?-:!chu ._ po nčc náelclu
Jíciho vyhc.ání z N.jc. 5-oučáat:! individuilrďho V)"voJ• kclféh�ho človtka 
je opukován! této sittlbce po�teěnť �v�r:,· ce:1 prvn!ci člcvlkem 
a Jeho Tv�cr:. - ?ů �o 1�c1u r.a poč&tku be:uznt d!v�i'-ov�l Hospodinu, 
ttdt; kddý a,yn zpočátku důvt!-uje ev1lcu otci. z.aíkadn:l r':.ls:I p�tcrnťiln!bo 
cbruu Joou v obou p!'!pedc.ch tyt6f: o;)cl11hl1vost, st&lait. sprt,\.•e..1u
voot, Jistota �á!10 3l�vá. 

S1tuoce prvotní d'�včry e jej! �ekonánť není v!&.k jen �č.nou 
s ete;> 1nd1v1duáln:!ho vyvoJa b.J.f.dého člov&k.a, ale :.estávii trv&.lým 
prvkem etr.AkturJ'° Jeho pa,ycbjckGho !1vcta. Přestcie J=e byli z r6je 
Jif Jecnou s konQčnou putno�tt vyhnáni a vchod do rJ':bo otfe�! 

/ 
, 

I 

eherubov, a pl.u:em\ÝQi meč!, podl.Ghá!t:e obc!u.a poku!en! ee do r�jokJ 

za.brady cnovu vr&tlt. �fil.ad tebcy, r,ol:o�:!r»-U se svi& vzt�},-3 
aekU®t na. onom typu prvo��étečnť bezvýhradná a ns1vni d�vtey, 

, 
. 

Jí! oe vy%tUičOV1&ly vztw:.,y v biblická reJek.6 zt.hrad�. 
r.t.t;e �vodr..:! a ne;�o�jeJtc:! potf\eb11 axi.,;teociálr.í Jistoty 

/d0.v�cy, apc!ehllvoat1/ Je dvoJ!ho druhu: mt Jed� otrcnti Je to 
pot..�ba jiatoty t:0ternáln.!ho �'ll:.rek�eru - potfeba bGzpe�°' �te1'�k, 
náruč•• tělesnábo tepla, mat�akého ru.4lw; na dr'4ilhé otr'11li: etejn� 
tak nezb..vtn4 a prvotní pct�oba Jistoty P'Sternáln!ho charbkteru -

pctl"e� Jietoty ��clená na fllc-vu, � stanov�= !-6'1u a at:v„olu 
/úJsoa/, Qlcuvl. p!'-úlibu. V prvn!st pf-.ťp1a46 ae nobá! obrt4 

e_rmbiot1ckáho vztahu ll.utk;y 6 d!těte /f)IJ��. atf-ed0v�k6 l&.tdoizy nebo 

- a moaerr.! doby _ .. eoc� Eem-ybo ltoorá/, v dru.� p!-ípadt obru 
�'flrn6ho, •Gfduvmho" n� �1 Adlamcnl, Abraahomec, 1tcj!íooc o 
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Boa;>od!ae■, Jak JeJ zmb,e so Starého z.ákODB. 
lfale touha po obnovent prupdvodn! l1votuť Jutoty Je p�Wno 

poti'ebou proJev1t volně, bez nebe:;,ečt :atruecn:! nebo eeatt.ě�n! 
v�•cbno to, co r.op.�í pruv& k nejsil.Dl�Ji!m strankar:: �il! pov�ey, 
t.J. proJnit •nahotu•, bez�cnoat a "labo:Jt onoho prvr..thc tlovťt.D, 
erohaicluUlO Adllma v náa -�cb. 

To, po �ra podle i!il la:� neJv!ce tou!ť=e, Jo sitUtJcc-, v n1� 
b:;cno= byli ::chránčn1 p!-eo nebezpeč:!c pl.ynouc!m & t�í vl.eatni zr&clnú, 
amb1vůentn! �&hy: Ji:cými slevy p�od nebczpoč!m, Jel p!-eJstt1v·ujo 
na!-• vla.tni 9t'Vll• : 

•pn-otn!' dO.vtra v piiterr4ln! svčt -ene.eená být �� v ráji 
e I!oopodi.cem o o velkeeya etvo!en!m s výji�kou tvy�. 

Seb�- bit pet.4tán k Roopodinu. �"Ztehem _i,rvotnť <!llvěr-y .zna::.--e.ná 
být cbn11lan pfej m.:.b1vdtJntnoatt uvá Ylbtt.rr! penarvi nttbJt vO.bec 
sct�en ničit, !t�at, kl�t, svá�t, J)O-t.O'J�et, po-.'hráutt, i:ul:st, 
ak.rJvet, w.llat, krn«t, lhát - Jaenťm alc�eJt dl'llrt -·ťo,k ču:u b,r nás 
Jinů e:riděla ?laěe vlestr.ť fomitd.flti� waev1:na• pc�, která je 
zdroJ� acib1 ve1entnost 1 l:�.!d�ho JJ1.e;i:a a by la róv�f p?-.:!č1nou 
prvotn!bo bl'-ťebu, kt�rino se první uo, v ráJ1 �opuat111. Te, co vidy 
znovu ofekává&e od vnribu prvotn! dllvčr-✓, jo Jistot.a daného ClcV4ll,1 

kteri b;. avou povahc>a bylo Frevda a&ita a Jím! by n1kuy .nic 
�okl1z#.ilo otfáct. 

1'�to touha po prvotn! d�v�te, po je{b�otě se stW'$� mou&:ť.n (;"t.c�, 
bez ru!i�ho vliw zv�dbvá, pot��ěllé e &.rl>dná Evy. ·patf\i k cllliruk
ter1atick'$a ry&O.a fivotního postoje, ktecy m-obetypová paychologio 
ozaat-uje Jako Fuar Aoteroos. 'ten, k4o Je G.ete"'1nován t.útto orcoo
typov/a pootoJea, projevuje vo sv'1m chován! a názorech tvrdoftJnJ 
odpor proti •vyhnán! s rije•, v nčd DGC.házi vk, co pot�e�uJe 
k fi vvtu, kde Je dokonale obeUlŠl:Wn a velilu1rim st \"cf'emm a k<!e: je 
att'edee Otcovy trv�1, pozornost! e p6�•• bor. ohlcHu Díl to, kde> 

. peroond.ln4 nebo ir.st1tuc1o� tohoto Otce zttlocňi.;.Jc. Jen vo vzt&hu 
pnotnť bazcnná ddvěey k vll:.str..!&u otci, ul'J. tci1, p!-!te11, fenl: 
.Me &!t pocit, !e Je plM chápán, pM.J!Gán a pot\T2ován, fe Je 
akut•� aám acbou. Sebemezw:! porulení t(cbto evou poYtibO'..t strL-:ilivýcb 
D4rckd, a c11d.l navazuje utab.1 k oatc nťll lidan, povA�e p!-irczcně 
aa DIJborl:! sradu. 

Poz.oruhocm4 na b1bllck4m vy;,r6v-�n! o Stvo?-en! je to, fe Hoapod1n 
úm n aY4m neoe;y�m '1nsdku usoudil, fe človlku J• tP.eba � mt vt! 
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poln.L sv�• u nebe:.ktiho ptnctvo je�tij Jiná •po�oc j�Dnl rgyná", 
• te�rve kdy! z Ad6:u>va febra atvo!'il 1.vu, pcv&!ov&l avé etvof-itclBké 
d!lo &'1 Wr:.ončcn�. t;tvo:-e::ú .Cvy VfQk �pl11.'Uje prvotní h..,.ích • v1nr.-4ní 
z rt.Je; oe ttrb.dou o vybnenoctv!� ee tedy od pc�tku počít&lo jal:.c 

a DLčtm nevy.t-n· .. tolcy.m, c!oli.once fivotoo důlef.itým, n«Jbot Jiná ccsttJ 
z ni,} e do avl;to. Jak oe sdá, nevoce. i'.Ulma."l pťile " • • • pf·1 v,l'ií 
nás to k pocbopan! skutcand pov� j&k c:�vtr,y tek 1 srtJcy: Jať.01:1. 
ubrn•.;Je druhou. LOvlra bez 1:iOlnosti zr� · Je ncey:.litttl.ná. Je to 
f-ens, k® zra:;uJo sváhc eanl!ele, o me�-el, kiio po<:v&�í .svcu ie.:-.u; 
�rt.�efi a p.�átei, kla�ou, �tlenkó zneužívá nv�h:> p�itele k cocer..ský� 
cílmu, psycholas prczr-azuje tc.je�tví svých p&ci,mt�. otec nechávti 
pl?.OiOut sv.áho eyrw. Sliby :.e nef.(H!rfuJ!, da:)á ulovo se f;CJr-J�uj�, 
d�vOr• ee �;d ve ZNdu.." . . 

Jsme teey zrazovóni · r.a tl,ch nejc1tl1vt-Jf!ch .r:.ísteah, pravě ta::, 
kd.e chce� ne.váE.t n& pevné, fivotn� ď'...i.le!ité vztclzy, �lc�er:.6 
oo bez:.czn� a-�v�e v "účkoho nebo v n{c·o. Zr�z�1 m1!o:.e být VE;kuU:u 
jen tehdy, jo:;tlif� nito�u opr:..;.vdu c1Cóvéřujoie. Proto 11.6s nezr-�zu.j! 
ne;,f-áteló IU,tbO lidá ná; lho:rteJn!, s1e r�i nejhli!G! - pf•f!tel�, 
bnatl--1. �1lenlv 1 . !�, i;tan!-el,. tt.m věti! je l.ú11k&1 a oddanost, ffu 
vlit.A! je �vlro1 tím boleatDlJ!1t Jo �r&da. Ren.! důvtry be: zrnku 
zr�. Tok j&ko k !!.vouc! víte pa1�:! poc�bnort, je trvw.á :::.o::nost 
:i:�qy aoučliatí kafd6ho au vzt&hu cl�vr-r-.r e oddtmosti. 

Joatlile & 6ln6lytických dr.vod� _pr.1J-� tsibl1cký p."'í bt:h 
o stvo?-en! o prvotním h?-íchu J&ko c-,oc!el srchety111ckáho dt:ní, je! se 
ve zv1,,tn!cb obmčoácb o�kuJo v prdběhu kuf�ho 1rJ.d1 viduáln!ho 
l1dflk\ibo !1voto, snaař;;}ená to n prvé, la prvotní <1rivtra nen! nte!�, 
co lze v rámci lnd1v1duálmho vývoje Ječnord:ov� �ekor.llt a nechat 
Z& aebou /s pc::J.nout tGl.: trv�l.$ etrul.."turt;ln! eapel::t Aituecc/; 
e Zit druhá to &na28�, !e �oJ:l-11 �c m.t.e v:ta..� át.le rozvíJct e u,a. 

nenť to =oW Jine� nel cestou porušen:! prvotní cůvl.:rs, tJ. cestou 
kri&e ddv4ry• jel ee tak stává Cllnd1t1o aine gua non vyhnw" ... í & réje 
o vrdatáni do ekutočnébo asvtta 11dek4bo v�dOtd 6 avěOo.mi. 

•Mebot nám mua! být Jaer.é,,. �darw:řuJe Hill�o, "�e t!t n�bo 
milc.Yi.tt Jen ta. kde pa:u1Je ničím neohrctená j1ntc;tti, · kGc- ue nám 
n,r.:d4e nlo zllho p!-1.hodit, u kde to, co bylo jeanou s1íbooo, se vtcy 
dod.rlí, �" akutečnoat1 zna�ntalo ocitnout se m:ir..o vofkeró 

n&be:pef1, a t!A 1 u.1mo akutef!ey livot.• 
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•Jest.111.e někdo ok,če Jen tec, kde r.a nčho čG.ká rozevt'-ená 
náni�; pek to ládcy opnvdoV, akol: nen!," i'-:!kG H1llzam. lj!ybych°'1l 
mtll pře<lotJ. cánůQ•, !e &e v�cho vyvdzne:.:::;e bez eebounl1ího lkr'1bn�tí, 
amzclo b:,- vetkerd riziko pocr..iltá.-i!, ktorá no :ocbe v !1vot� bcrotte, 11:.t 

a viechey tradiční mu!.nó ctnoat1 j6ko odveh&, obr4::tnost, ochote. 

rtskQYGt by byly z'b,Ytečnó. Poruhn.v slib se rovr.á vpótlu f.1votli do evtte 
zt1rU,cnýcb Jintot, s kr� boleat�bo �kl.Cst'.ání l!O.fe �'ináat 1 vy�l! 
:!roveň uv�do�c! u výšě! stupeň 1nd1v1du'1:i! SfsltiOUtlltn�t1. 

Zr�e • .J � opu.!t.�ný 

?,ot1v �rody se v !')l-l:.0111:.G ob10Gnách objevu.Je jil v pl'íb?:zích 
$t��ho zékor. /f..e.1.n li Abel, Jcsf o Jeho 't::rut!-1, �ob/ i, uv�ho vrcho:..u 
čoeabuje v !.lutl'CY'...nú:. r$tu nai5! kultury - ve �--dl spáchom� ns Je!íforl. 
V novozáko.nr.:! �vleti o Ukf-1.fovťn! ee w:ot1 v s:recly opu kuje vidy ttr-1kl-št 
zia aebou /J1<l.4š, opic:! učelnťci, Petr; trojí ·zap!-en:! Petrcvo/, cot 
svi<1E! o tort., ftJ u� eá ve vcl1kouomt�.dr&C1;tu, je! je jť:c!re1r. 

�eat�netli f191li1zlililttr.p aymboli!cy, cmudovcm úle bu. 
?�kolll;e.""á erúda, k n!i v ;,rO.'btbu i;tJlltor.očních pašijí aochá.::í, 

et�Ja �,ro.J účin. Se zredou J1Mta J'e!!I poč.ťtá, p!r�dv!� Ji 
/lťt:.en_ pravtl: YÚt !e Je.!m z vás � zroo.!.. •;, a kdy! k ní c!o.jce, 
eám pov&busu,Je �rádce alovy: "?i':Cte11, koteJ svaj llkolť1 J1d&5ovu 
zrGdu pfL1Jja1 · Jitko rutnou o�t v z�mu toho, eby se":Jplnils P.ťem.e 
prorokt". Je to Jicláě, kclo pod doj:com spácl'..ond zN(ij' jeo n o�aí ec. 
I ?etr0vu zn,du Jef!i �eépov:!dá P' J�, �ru.rl� vá::.., fe této noci, 
df-ívo ner.. kohout &akokrh4, tt-ikr,t mě z�pf-e!. •I, t. o;>lt Je to Petr, 
kdo •v1l.el _ven a. hof\ce ee ror.plakal". Dokud se m�e Jef.ťň bezvthračni 
spolěbat na sriho Otce, s n!Jd ee c!t:! bft colou svou b;rtostt apjE.t 
1•ct.ec � já Ječno Js:r.e• /, dotud Je schopen m:yaluplnl• sná�et věcchnb 
p!'ůcf:! e utrpení, clokon=e 1 pro&it u odpu!tttn! vin :zvJch trýzn1tol0. 
1f3cie, odpuat Jin., nebot nevtd1, co fin!."/. Jeho pešije OG vú.l: 
vprG.Včě naplní el v okamUku, kd;y je_podroben posledn! c ad.alek. 

neJtčlěí zkoušcei key Je �tf.o. 1 svým Otcem e z�tává nu �.ť!i 
•• vfccd ar!i:or,1 a bn.=unč trp:!vt,_ Mb-ayn opu�tčcy aebou � 
Joko \.i'toom. /Viz podobný motiv u geru-.á."UJ.k6ho boha 6.u.oo: -Vím, !.e 
J,se� viael na vltnliim at�/ po celých devět noc1,/ porsn�n kop!m, 

&taSrtcen &.u.nov1,/ J6 sám aobl. "/ T•pryo tehdy ao z útlt tlkl-1fovt1ralbo 
ozvou 1\lcwa kreJn!hc z�•latv1: "f3()!e mO.J·, Bofe �. pro� .js1 � 
opuat111• A tepno tel'x\Y dle velikonoem �•tdrimi aplt ke svému 
doVrlent;. 
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H111-nova ·payabologick.á interr-retcce velikonoční událent1 

Je t..!toi 

7 

•u.á ee, Jako by Jc!ťlovo poaelatv! lásky, jeho poelárú -vo 

zne�ení �rota, ae o k�č�ou �ilcu �ohlo Gcvrlit pouze af zreaou 

a ukřifování�. tebct.teprve ve chv!li, kd,:i ho Húh O?ouití, se �efit 

otává vprcváč človííkem., sná�cj!c� &trapy lidskw tr�d1ei z :eho 

%ranl:ndho a p:oboGenáho bok.u pr-Jft! krev � vcoa, t�·ak.E.:.j:!c! prtJCer. 

fivota, citu, vállnti ••• PoatoJ Peere, po�toJ neot�es.1.tolr� j1.ctcty 

�rllčn:áho uz�tele, je pf'ekon'1'15 V 0ka::: iku, l:dy ntcll p_T"V'otr.í 

d�vl:cy Je pcru�cr� wairá DCh-puer & rcdi se muf. A ._u?! ae r.1f.e 

zrodit Jen tti.lle.l,Y, z:rod!-11 se v n�� ěennl:.oat. Eůh D ll;·;vfk, otec o s_yn 

Jif D1;Jaou J�d!lo. Dochá::í k p.fcwr&toé zu;énú .r.,askul.in.'tího ves�!r\l. 

Stvo!·etát. Iv,- G bchu .a.pícího Adama vatujJUjc ťo cvtt� zlo; proboGc:z:ím 

beku s:raz�ho & u:.:!:·aJ!c!ho tristn vatu;.mJe <!o cv{ta láeku. • 

r:ezvUdm.t, zreda 

B.ft zr"-�ell s opu�ttc ZnA.t:�ná ocit.nout · se v Jcd.rlé z neJkritič

těJ!ích lldulQ'ch eit.liá-ať, o n!I lze prove:. ř!ci, fe j� .. :.czní ... 

�e:n! aitu.&ee zr&ct., náa stt.vť v-� neob�'čaJ� r�ro�rs - 1r.t�lé%.tuálnt, 

c1tovA, ��-tercvi - úkol volbj nov� duchovní crienthce, která 

oá!4 � u..wfm.t· ae • n1 YJTCV?li.-t. J� �r ttto orion.t&ce, Ifill�em 

oa1a�el'\t j.uko "Gteriln!•, vede k nag�t1vnú-. ncbezpečn-)m e. r:nohdy 

nenapravitelný= ddsleťkd:t. K tet.� neg�tivn!� dtwleckOJn nenlád:mtó 

%�dy f-a<!! llilluln %eJ=:.6na tyto: 

Pomatycbt1voat. - J•J� oe.vt:J:jtz he::ler!'. Je "oko z� oko. aub ze 

cul> ... Potud- Je pw.sta ·v.taledkem bezprost?-��ní reakce D& a,.t'}tcbanou 

zradu. JDO.l<.z být &a Jistých okolnootí - podle llillu.r.a - oči&teym 

čine.m. Ta.ková s�ave-ťlivá rozhof-čen! �e leccos naprtivit, �le 

vyluču�e aofnost v:cniku ncvá kvality �e v:tt\z!eh �czi lid:d. P�sto 

vyvclá obv1l;;.le Je.n di.l!-ť touhu po cx!vCtě a�• se a�t po�átkem 

n1key nekončicibo f-et�zco "krevzů::•, tJ. 1rac1onáln!, bcrbo.rskó &St:;. 

N�prot1 to� oek.U.da.n4 metá "z&ván! zleJD." ul tic, le fivt kruté 

pfedetfiV:f budouct odpl&t,1 • �e ae �.o zvr�"'lout v pocoC.loet. kt.cr, 

nekr1t1ckj pr.asouvá pozornost I ud.álosti %r6dy no oscbu po�telc. 

Proto T� A.Guins� ochvtůuje c:,tw Jen u podmoky, Jeetli!e je 

Il6zůf-ena proU vttitr:.u zlu, nikoli proti pt,cb.tel1 tohoto zle. 

CdJÚtmtí. - Zklaruúů v,volJJ..� zré�cu v eobě akrývá pokwon! 

zcela pop�ít l.Uak.6 kvality tobo, kdo ee proti n,h. prorl.r.U. 7.:!ato 

v&ech jeho akute� ch dobrých vlaetnoat!, kter� Ja:-.e i,:."'odt:(m -
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n �• 4odat avó ®vtr-e větM op.Nivnf=ati - 1detů.izov"11, � 
aQlle aolo.cat zebl�at horlU, atin."lou atrénku jeho caobno6t1, 
kt.erá jGCe t.a v pokuěení p?-i.11\Sovat uiohm1 vC-tf! váhu. not ze,nlcu!í. 
Je::tl11e prov1n11ce wvrbneme nebo a.e ho &buv'!.Ge poz:i3tychti\•jm 
č1nom, připrevu.jeme �(} t!m ztlrovm o :o!n0$.t p�eroat eV$::1 �m:l 
lidakým. vlaatnoatsd. vznlklou JtOrtllú a1t�c1, pf-ekonat e&ai aobe 
1 •něho hl'-!iníka", " cavť�it tt&k svá livot:d, pollt1cké nebo 

mor2lni záont\;. Zničit, IWVrbl".out, •J..Uvtoc·vat• _provinilce - Jokkoli 
ae t� v.&n4 chvíli w!e z�tt naneJvjli ocpraYedlniteloo - je 

př1nftJt:.eně!a: pa:;cholcei,clcy noproc!ukt1vn:! & Dá uep�ízr-..1.v-J vl.iv �P.jn.éna 
s elouhodob�ho hl.ed1ska r.a kulturrú b o1Viliuční á.""Oveň ječince 
i cel.ti e:pcločnoati /dbytck a�bopnosti �Co�1 čt,llt oopřízn1v.}1?:ri 
fivcbťu. re�itám, VJ'rc.--voot ac a iivc.t.tná partner�, polit1c:1=;ni 
proti vní.kH:• r.opř!telesr./. 

•�:tr:.e pNJdpo�&t," pťh HillJta.n, .. �e za rozho:•čen!a �d 
epjebanou zrt}dou ae �ó prvctr.ť ddvčrG� ncvtóo�á dl.t,;� novinno�t • 
potl�ču.j!c!. J&ko-..ikoll ombivi:l.tmci. 1:va &e ccDud noo-bJevil.& na scén€, 
neb:,rl& éo&Ud rozp0z.·1á:.a. j&ko aoučáut s1tu6c.e. &ůstává potltJčer� ... 

iliJla:a:1 tu saá Na 11vaU pl"ttt�-�v.a:!m e=x:ioná:ln! str�cicu situace, 
zvláb� eit'-'Yli réak.ce e bodnot!c! �, ktm ao do&ud austlily 

. -·· 
. - · ·  -··· . - -· 

orgmickou eou.čút! uzilldakýcb vzttihO.. V př1P4-,M mlcutcych 
vztaba • cituw re.ukc• nevěoo:at pf-�-�J! mq:s na �nar-ku» 
v p!"íp&sd� pracovrdch vztal}(i cesi �i a v.rt�� w z'1.l�? spcletnii 

zaatávam_;·ch n.cizorf! oe c1tc-v6 rellkce cbv1Ue s:cels potl.sčuJ!, twd.� 
Jo:11.nl ·-z�-'ln-ob, Je1' oo i::iohou v obou F!�ech přihláait k.es s.l ovu, 
Je W�CJ?ť romová!i;r t.lc.hto nthbd. 

Cynla�ua. - Xa!dé citelná zki�Jatin!, bí ul ee tjká milo.struiho 
f1vots nebo mozináro� polltilcy, v �ob� &kr,}�á nebez�čí 
tibilolutu�ce, · jeho! důsl�kttz m!o být �!tn, .. t:ť Ua),cy v-lbec /nehet 
•viiecncy �,en; Jaw ateJo,• / • pcibttte ip politiky v-�bac /nebot •ufdá 

_ po.atika Je svinatvo"/ epod. Pak oo :aěnr sMt, !e .svčt b_yl vlllstnt, 
odedávna zkuleul a le 11dú cyll Yl.d.f bezc1 tLé & bezc�rakterní 

_ beaUe, �• Jeť:iné, co roi:,.um:,4:w človt1ku zbývá, Je •vta�t zte 
a.úl o eebe c urv�t, co a• dá•. 

Z�ot\t člcvtk ae zapfiéahii, le � nikcy novyetoup.í � ti.k 
v,aokl atupeň ec�1Jt�. Zt.at„ne p.."-ipQután ke •vltu �nio, ke :svttu 
paa, etane ae cynll.oa. roto eyl'd.ck.6 atanoviuko zne!.iO!ĎJJ• pocbcpit 

poa1t1-vn.ť o-trAnlcy a-oey a vytydf°'{ za�orov� kruh, v nl-Clíl pea 
obĎa?• po nú - vl.astn!m ocaee-. • 
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�i. Y:IPJ•tlJ&t 1de'1,y, t:ía boh•�nftJl1 •at.r4ta U.uf•• tfa 
ntr,>kleJ!:! • cyn1čtí-Jf! názar na awtt. Vlecbqr �-'11 • &�, kald4 
•úa a D.iid•' Jo •• Y t.akov6m pt:!� etfivaj! ��(!ai'tem chlap4cWho 
p� u V')Ddchu. 

Zrada au oobt �Q. - Sna� na�lntj�!s c:laaledluna navlbdn�t.6 
&rlidY Je poclle l:lll1:w11, &Ndil n.ta ao� aumó&. l,U* k nf doJ!t teat,, 
Jeatl1!o �kl&mén!_, vyYola!Vt �enú YSt.6.bu �fry & oeeká�, 
N obriit1 p.rot1 Db. � prct1 tě& n&lb v1oatnoatem, DklcmOa 
• proJ�, J1:;.1f J&Ce se n1; v;,tváfen! " ua.-tcwán! tohoto vatllbu 
podíleli. �evřeno:st " bu=uná c!!v�1von, J!f ae vyuačuje ntab 
PJ"Yotní dl...'Yh-y • o4c1ainoat1, dá.Y& č...to v&nUat �intSiwV:,JMli proJevCi& 
/111lc.a\:n6 do�, vRl4nt, ev�f"en& t�JmtvV, kterú ea v m.u.liku 
ue4-, .smln1 •pr.on• popel• JJttvaJ! •• tr� nldlq nal! lidaJnó 
ll61rtt;r. varAIZUJ!cí Jll Jen OJ)nimkt/ �ch. 

V tekov-4 cb Yill •• obNc:!JMJ proti ooW aar:ta. ;«"ot1 těe •vt• 
pcm,hcvým" c� vlwrtnoat-. kterti � �nliri �1V1J.il3 
do tlito nc&ávid� altUBCe. Tento obNlt J• obvjkle spoJeo 
•• ai:D&N mieho chováni. mco nás n:,n! D;t! cboYat ee atejni oclpUC!iyta 
• a1epi aauJat;tm spbeo?>ec. Jak$ Ja::a ve ehvill rosb�hni odeuaonll 
u 41"WlÝch. 

Tento zvláitni crub o&:izer.!, kteri vanS.k4 Jiiko ddaladek t�le• 
prof!� zra4y8 lal a ftlkj �at1 � �c1. Jde o to V!thnÓut • 
Y bud� viaa.1, co lo' ae mohlo st.4t sdrcJ• mšebo utrpcm!, 
• protob _tento adroJ, Jak upc:orĎ1..:J• P..J.llNft. rlace aourta! • obJev�. 
Jaci Ye aku\e�i Je. /�Yif-1rl• JMmt�'1m, dEtak;J aaifflU, 

sul1• .. l'lll?fi� w,bnol.rt t&a-ntU111C111, ._ kteeyeb � li'lot J11 
m.Jetnou dMl poc:ttit bolut a akleMnt. "Pak pr.1wbúeJf kit al.CN 
takO'ft •'•a� Jek.os redl,jl rozTOd a et�.aneck;t livot nef nov• 

a nov4 aklwEn{ • anlel.atv{. l"PdlJt •ho!lrtr obtile • Lltrapy n� 
� ml 8'1et ndaM bz'uboat1; ra�.11 nr,141 nť abatlmnce nel ee 
UflN. IHlOW �•�cwat, le •mio. Jd• au.J� J• o t, Jať111'·, 
ndJl •• k oatr.tm.a ohor&t m"GDI a be&clt:111 •IN opR oc1t.no&J\ 
pf1 nlJ&ká tsv. eautlllant,Un:( alaboet1. 

9To �- proto, f!k6 ffSll'98, ... odc!U.. pf'1J,:>out •'f"OJ Yloetm 
spllaofa Utrpem a Y �l•f:ku •IIIMlftl.M tot•. tJ.·., 4CalecDcu �oet..
\� oOYlllV ait. aruuJea --,. •be•. 

_,_ Jako .iuo ,.,. P9tr, protole N �WM Dlhal � 
tetll � •J#lJl:ogt a aúld m utrperd • bit tU. k1a Je.a, 

. •\,· -

tv-1 to lwlo'�betlllt-. ··:,. 
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10 

Ne!o &rJiha. VJ'hnout ae utrpení 1 &o cen., &rody nu ooW �ch, 
na. •ově�ených h!-1vcsch" n»fiich pr1ro�eqýcb 11dsk:,1ch aklonO e vlbat

nost:!, jG ov�o .. �rr"', ·protc!e Jt.� uk&i:uJe zkuěcr:ost - v roiporo na a, t 

• n�rC.:�·J!!!d 0;,tir.:-::.1Jticlcyd. sociál.n!:r.1 teor1ed - teic.i, kťe 
o!lt.!táti·.e pi-1Jzout ocyelupltll:), dokonce podle pev� etcnovcsf\· cb �Ga&d 
snát�ná utrpení J{Jco oozt:rJtnou uoučle\ své ex1etcnce, má:te co dll�t 
a· utrpenúi, L-teN Je "neGutmrt.iokó" u •neplo�" /uooicentl1ch leiden" 
je Juo,son da�.nice �urézy/, tJ. taková, ·kter-.1 ·· nev�e ani z.r(jlost1 
ani k aal!í:!.U v-;vcJi - ta;.kfc b.J �.l.:o.�ec b.fv»lo oprr..vdu lept.! se s:u 
V,lhno�9t. 

?bru:.o1dn! ecbeobrt:iIUi. - ?od t.ú:to poJmem 1"0%WÚ Hil.l&un 
l!zkostnou c mocc.� pod?o.�vcnou tendenci vyhn0w-t •• propl'-!�tě 
J�k6koli zr6dě tím, fe �tc.hy, ktert n.vá!e:;e, budou po v!ech et�cl: 
"e.okom:.lé". iiealem takových vzt&ha Je •RU::ey 100 neetdě opustit 1•. 
Jaou %��otve:zy ve 5lavno�tn!ch pl-íoa.�cb neochvčJná e nikdy nekon�!cl 

vlrnocti, od:.dt&jí j�koukol1 ll.Ofnost rizi�a· Q t!G 1 ael.hán!, g ne

pl-1poutti:j! nic, co by oe v:,,·mykalo U;rliv� střelená •oadttnont1•. 

?lovc�konn.t p1-1�h o ukf1fcwm jecnorcL&AGbo::ayna a etnroz.&komú 
p!-!bčf\ř o obttcvání lz'1aí Abr� n o zrádném zplaobu,. Jdc;ý:t ae 
pr�otec J(i.k.ob z�ocr.il prvorozenotv! Dll úkor svého brmre ___ Szeurt, 
p!'-ivádčJí lli.ll� k otázce, zda "sc?lopn�t zrody ne�tf'-! k trvelt;t 
sma:ikOm ;,s-tern"1.1ty•. . , 

Vče� tyto a podcbnó pt .!� otcovakú cra� •• v�fuJ! 

kr&jn! krutostí a chlr:CO.ckrevnoflti /Abra:hu=.J/. A co J• Jlk,)-itt,f harií. 
C�ec• k jeho! obrtlzu ee ncoddll1telně váfe p�etstave epnvodl1voet1, 

�cuč:'-0:3t1 � i:ilosrde:1Gtvť, �jen oó.;;.!t4 Jukkoli l'.C!rn!t utrpen.!; jel 
pZ-1;,r�vll avá;:u :l)'nov1, iao od."'.;Í� ao ze ev-ébo činu kO!Nlol1 
zodpcv!w:.t. A právě Y táto okclnocst1, t. til. v tom. !e nikdo není 
po spáche.ná zracl r...alouc�t vývodO:z: op�Cnó etrtan1, o�QJe 1?1.l.l.m.n 
•tvúrtí p�ť• vzllllli s1t�ee: 

"N�bot Je �n.ynť na to.a, k<b byl uazen, iby re dokáw nchopit 
* u&lst krok tu;,ře:'.!u, a •bj• ei p�1tom J>()IQflllal sV,m vlaat� 
výkl$det: tcho, co a:e �talo." 

Toto av, atanovieko op!r4 l1llletan o J�v n4zcr, v;yalcmml 
v knbo l�choloc1e o alcl\,1::ie: 
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•.:e za.:\l.t�e:�csti YÍEiie • p!to -rur.iri,:, "':-� \�c�kur, oe.nuc�::.! - �t 

ut J.:-�-"1 tc �"!y(.:i��!, r�c�1 :'A?ho Jtt:i;.t:1.::cli Jir� �;¾'t1.-:o�zy ;1fe:n,{,dť-ovánť -
att u1;;�c�c u:kf.J:,! "bjt �- f .... :,.�'1;:·CU„u nta.jv,t�t�:n�j;!i! � t�kó r-o�bo.d�ící 
zk�tw-�tl�. ctc-rc.u ::l.-lt.--a:..u :.!��l,;t Jer� te��-. Oť!it.::w�if!'-l.1 "i}O tvf,...:i:. .! 
v tvář ;;obi· rv��r;. o tj;�;:.;.ot.f t:J� !!VY= vl�tná. .Já - ne'..í-0 &i d- ��kr;li 
r�zve:..e cb.jetti r..ú t.:-.tt""�� avo& paýcl--<.::·. t-tó-11 p�c1�x.t cit„i.e·v-1 t, eo 
�"' 4:;dtiv, E;.il, k-�•;t j{;:.CO Yl��tní ho jil op.at!lJ•. �.! bjt P,Qi."t:e"1� 

. . 
z.(!;;.. ��:. 1'>(-tlC.ij;; č�· t�.ko.Y�tc �kui.:t�.:'JQ�ti a1 cl'i�.tl v:; t\"'cl'-i t r::a-zn.ič1-
t�lr-k �.(li���• .:1.�� (W--C•t"�t!.-. 

v� r.ic r-.a:::.�tn! r-� :n«tg�t1vz�í�l1 r;rs-0-t:b �rli<l:l4t.� etc�, ?S:GZi nr:., J� 

ec zt�, lHt1..ř! i �eho-;mut vfť�f .fj pr�tlcr� �rtv�t t.YJ kt'u:tc:�\ti. 
T�tG k..--Jt.Of.ít ��� bfl,tzyt �·�luplr�ti b �.&t � Oli;,:�--V--�l.�tolr.w 
jer.< tc.��. Jrl1 p,c�-::r,.r.� lí\G,kcu.. J�k �1 v�--clí.: �!�� t-ft jir;;ti, �-•t!:. 
se �:ill�rn, �.é tQt eo vo�:l,:, r�� ó<t;�-Q'UŠ·�-lJí.�! se krutoot1, �yl.!i 
l�? ti. M.:t:,; s-!. tr;.'lo!� rozt�;�w�, f.e ;.-:�vt ta!itc ;ii-.!p.e.-a ��-� b;il 
c:pr.rv� rtt;;t�j, !� �i1 l. proJcv-� eus�

h

c ��du �t.!Q le k n!�-u četlo 
v �l�•,".k-;. �lu��i�t,r! vr...lt.f:� �-:i'"l 

ll,/lo by=� t!�it -�e najt->�n{Jlt!d ��ty l-'�ey;.l�ho 
·nte.hu, � je :-�rf!i� at�, zt�� �t.ot�:tit-n! �F.o-!. i ov-�n.k 
��- �,:•ei;nO:.::J�t krit{irlw:t, ��! r�":nc: �\!(l• t-az.p.očnl! r�hod::l�t, 
�oo � jcs-ť�.6- o ;x:iu.hau ·ti� ... -tf.llt.u. éi o- _;;,rej�• oklJtt·čo� :t1vctn( 
;;,..oue.rooti 1 Jé r,�le Hlllt�.ns krit.;ri� �!. Jc„ntli;;-e ku zne; doě:lc 
� �vv� <>00�C!l0 pr-o�;;{�� /r1M.pl-. Vft aoo�� %�c:h.�t vl.��t:ú �ž1, 
� 4�5lu -��.ťt. • �oo.-·�• ��tlckjch �t•kl • :r�f� sl blt 
Jlt1t1. !� o lÁ$l..-U Y t�:(I.Y" pfip-�dě 1:;;ej..ť_!tč. 

1-.vuk 1tl.ll.�� �.ns. tet� trit�r1� ��rc.k���je. Zrtie� w 

p:f•1pt:.M.1 ji.\.\:(.., p,F!!i!. tr�.let.á llf� ticůZ·�t::lO:.t, Ml: t1'b_;: �:l-0 t:.()!�n.iá 
se s r:.:! of·r:,::vtk-vi=• t.J„ oo� �c.itxů:tli re.e��t.�ntv., v; '7'cvr�t 
v ���ch f.tO;�!cb i,"l!t't-o-r�ll.-etic}� ;:f4Yebo:. tBiet /:,,�l3u it(.�t1vt., 

�-�t;,;tc!c..'ll k'l? �«. &�� rodtc! �.I. tl.<Ld.é r,�!'���Yf.':k 
Ul'Ů�tit. u�ctý p:roťf1to-í.;: �n9".; c.o •i,L-t!.ho tart.ei;;.tu �l;f �- n:..,t.m.'1'-t1„ 

l 

� tcsr.to ě1.rlf LorÁtit't .r..llehú! fl"ih1-i ··w tťv.lt! �r,ťbet;r,;:C, �Jich!: 
�k.ter� KJ�ickii 1tar1�Q· :vo:.11 atu·ulnbWia u �lkléíd avóho roat.,oru • 

.J1t �,� pct.ua Tidlit kor-.kr�tn! µ�ť��� ;;:r�y v t.Gtc m-.:.h.et.;r-;-ii<'-k.6 
pen;-cJ:tl vě: Je �oťlo W.l l =1tna 116 terapcuU�. J. Jen ��! ti.kov�bctc 
't!a1l1 o .lnt&rµNtaci ar� y fi.rt!ch •�1..-nclcot.och ln oo.;,p�t k t�, 

���-.cU oo5lo·nt1 :r�y rAJ&'Uo1!1tf Jr.í, .., t1f ke echop- · · · 
oogt1 o.1?�tlt. 
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S-��-l.1 ae obtt! .zr-ttcy n� Jé, �e�f}fr�� o-d�iY ... �-tl·r..! rta.ec 
Joho E:o:noat!. 1'oto oJi r.fttc�·áfe ni:t� odpu=t1t, u! �:"Cit.o u;• fE- z.e 
cd r:,tho 0�·0l:.áv,, !o •1�y tc t.:i::lo• ud(l�t, � hla'rn·t p:r·oto. I.� f.iJe1 
ZO irv� h<; • e��ir-��j4'C"' , �(' :iv,, pýCl\,' u c1-�Lt0jtiO�t1. �t{; Já nenť 
;,roto 011.;cy �to �oorrt.vr:,r· o,óf,u.t-t!.t, r..t:.n-e.!vjěe e1 t.i: c<:U�� up�i� 
�-át & čol:er..:co �e �-G to i �oolit. �'"r�U :� �bjv, pr.(:v�� Y$i!nt-:JJZu 
��n te:-1ty, r�M lU.l�:;-�-�, Jm.ttl.i�e t!; i cc:. Jltt stG1c• nehe i=á 
;;�p�e.10".lt, -�� odpustit. �tt-.�.e-11. :se � • · l� -i�v,f.tN.:.t, i.lu�c� 
�'i-�r;l v�tuh, .;j.e�I ue ®í.'tiž;tr�e tf l�� i Gu!;í cd-'�t, & pi.1k. j�� 
r;áhl� ��utl �4�-.J. � <lC hlru't:1 tlu!e :n-. .. �tzi, �k� co cl�l�t ac 

e-v-i,�'1. tč:joor1�1 �p.I•átcl.1 v �:!oht �r�d.nť net.c®r·cv. ,:.r,"cy 
ni.. �bf &�t..úi: � cynic:u. 1„ -io J� ;,:-r-ávi· � �lká chv!le pro crr1;;1vt!cv� 
očptlZ.ttní n4 2traut �,ho, kde b;l � zrcz.er..,. t; u;,:úoo pc;a:ár.J: 
� .ct:r�f tot-..o • k�o �a :r�-ey čopmt.11. -.1csUifo �iie J1' r..m! &ůkcy • 
�nt ;,f1 �-c-Jl�� v,�1, acbopn.o oopuft.tn!, � o;>r:xvdo"'.ti: cc�e�e 
o:i;.}a,;-;,t.it ��n 'te�. dč��tnú.-o-l1 ce wiloc-ti ZT"-fl-�' e.cl-cu s-vou ?r.rt0t.st!. 
li.b;.:� �.Ill n:chQpr-.1 od;:;oúttf-t t s.:uz!2e krez;l' e�iéc r&-ciordJ.11:::�:t.c!bc 
.J4. ��Jit do bJ7 1 Vě:hCWJ' GV,: ont.t;tr,! liócl=� ti�hcpnooti: och��Q'-í-t 
�liv&.t: a ��'i'ůl�t. cJ:ápat •· eva11!ov�t, trpt:t a r,,ruU'..et, ot·�ít4.<:-t 
a impi'i;ow1·ut.., ®t!t &e � �it. �tit � •.r.-ce�t. btt.•, avlá�t toho 
drwhiiho G ���-o:t.fát. ho jit•. Teprve- br',.;,l--t.rti- otř<:-t.nu-tť téc:tto tmobe.1 
t.�& p.rot1i�óně p0$i)btc!ch dl � tend.ecc! -�e prvdo1t pociiov�"' 
kMvdu v l.iti.t-k7plrui poeho;�..! n�l1ch a e:1:!ct� 1J.l(;tilJ!lt:! � v��t. .k nu .. -
ll. ••iYct,,r: ·P1 �--· t -� '""'"iv�--t .... -e ,..,)J4a.,i� ... ....,.......,� ..,.:.. ... ..-+ !� .... --�•&, � t"Íllí 1 ,.._"''"'D:-Jř-J{, -'?.tt.·• 

...," \; t;c._, ... �-. �· ...,.,, . -..... � ... � ... .......... �"' ..,o;;;•--· "'_.., ·-

nteh'.2. 
-Je docela <lob.�e ulnd• � r.--!te nu1u.n, "ftt :.n�da r-� Já� 

JW PQůtivní '9l":n=lí not o�;n,1!+1.?�, ,_ le; e�=:c oč;mčtt:n! J-e. ��� Jtc 
tehcy" • st.m:�u � 0-?>1:1.! z;r�e_r. Tt:r.k� oéput:tt�! /forciver.JCaa/ 
Ja prozd'.Je-m:-.: /:tar;;ivin&/, kter ... r-.e�11'}a�ct. UN);zcn ... :tí í!"�c--ett1ne/, 
n-)br-f vi•acei ktiv�, pro���M v -�1 lirfllio k:cmt��:tu, tibbo �k 
l-!ká '1-une, Emko baM.:�ti p��-né v ::n,.ko i.!X)UC!"OSt1.· 

SteJ,cl j"o de-vt:-a ob�bu.je &�ok U'Elt'\,' • Je 1 ve �v ob-zut-e-c 
.irouok O'�"-ttm. �•� uMlcGt.1 u�i Delu �!�, pro!ť.t ani �{r-1 
mi ooputt1n.ť. Zr'-c;dt. Je JeJieh oóv�� ll:tr:.��, Jet Ju ohl-�� 
d:1v.;. t4J'.�·rve vjrn a u.!�.c!ň,.Je:· J-e. 

Strufná poLwka na �v!r 

,\by bylo mof.n4 lc\pe poaoudit IU.llw.-,DňY roz.ber zrw!;r n& p.0&-b<!.! 
�beeypickQx) ntAbl etee-:;,n. Jo tJ'�br. :do �leap.c,:i n�:tn&ělt -�která 
®lti bl•�1eka tohoto v�l.t.dno c ��yčcr?at�lD�t:o �J�tu. 
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Pf� Je tf-cthu aft n,.. &!'eteU, i-o crc.�cypi�� J)OGtl!IY-' Otce 
&e v textu V',t�tuJe ptev.4fnl '98 &v,ých �11.ivc!ch ODpektech /u to 
1 tlim, kde ae dopoufftí lTUto17t1/, v pot!�t„tl· J�ko z-,.ou-5lj, lt-ekhvý 
�ttifeC ;a kter, é• ay�bolez ÓOkOfi:llé ln.tCBrbCe tc�. C-0 Hill=ran 
lltťZ)'-va t.ac.lwtyp1cko� •rvou"• :�t!�c-o i)t,-r� kr'.:tébc n fta-11v_;ho 
J::bveho, a Jtix:h.1 se :1etkávl!.·o � b1b11eki G-0ne3:i, t�te vl&Ztnor.t ·,. 
�osud postť"14i·; btilo :gtJpotřeb! ťlo:ah�ho � -��e•;rt!,tn:�ho '\"'jvc:Je- tohoto 
ztkl�čzl!ho pbte:--nální.oo o:>:-:l�u, at.y rle v :-.{'r.; objevily t�ke�í.Í 
Iltt�·sl1t.eln� prvky JEtko Je ;.,o.;i,.i,-c�t /Sc!°!.t.{/ a L:t::ko /Ar;f,.pi/. 
r:<nbor pooochévá tedy v·tréncu sy.Gboli.ckÝ obrs:: Ctce v Jeho n�,.c.t.tivn� 
&apektu /t:.ranoa pc!!n-.�!c! s\"-6 d�tii, 1..--t�r_ý ?ue� flO'\•ya,t:..Yu.je 
"'vtvaJovli· plodr�=u•, •aJ\\·&lup.lnécu., :lu, t�l:ová�, ktc...� !"Qen. vede 
i vltl! ne.závlslOB'ti :rui Ctc1, ll;lbr!í tr.l:ovar:u �lu, které ,:.t1 ze 
následtk roerc.o enetene1'1n! ot!sntnosi ft f'inei na c-tc1 
/avt-a:.ntnt v �tce - to�i uei, l!f-c-u.nut! ?.::ronosec/. ProJ�� toho 
Jo � J-et.100 ntt>tro, T\to�v� atruul�st, konvcnč:r�st e �E?.l�hol1e, 
:na _druhá �trtř.llt Jeho .noztiilg1e, ff.poura prcti dsnJmu fádu * prcti 
v�ec prQJew� ptstsn::i41.nf moe1 s násil!. 

ct�c: ae at�u oopuutit :r� :m BV\lm S�·�ov1 vpod::t.t.;;t.i. troJ!c 
�;rlacb.-.: /v coul.ftču so ti"'e-lli zdrcJ1 �ld l::ultcry s t.:irl.l1z'1>-ce/, 
� to t, ... � j:ik.o tronoa, p.ol.!raJíc! �vá �t1, nebe J.cgo e'ti::�konrií 
J&t:ve, �v�jicť sv4!:lo vf:né?lo ::-1�!.obn!l;;u J'oba 1113 porJpóC �ct-�nwi. 
nebo Ja.ko C-tec BYat4 Trcjic:o, near.&cvl&Jíc:! ,svého �'Tole-�t-.o :cs.ř!t 
oa kf !!1. 

Pcdcbnt •• �n nnio óoputJt1t �-uhni vztahu d'-{lV-l r;, ke ev-,� 
C:tc1 trojá rozdíl.nt� z:pO,aoheta, � t'!.: 'bUd �to Zc-..1a, kter-J ac va.bc�í 

prct1 4iV.éW otc:1 t.-cnov1, � by bo .$eS:.d11 : tr!mu 6 BÍ� &Hl Ujffl. vl-'zy t 
nebe Jako �otriitisl a,YD, ktcrJ ee �trhr� � svťbo ot�, 11by se 
po trpkJch livctn!ch 1.li'.t.llrooetecl? vrGtll clo etccv&kd náruče, nebo 
Jako �el.!i,; Erlatua, kttarj- ae �ho-Jf-i proti. Zákonu avibc ctce, 
De vtsk proto. ab.Y JeJ IU"\it1l1 l\7br-1 ů::y JeJ vzc.l z n1kou. :::.4ko:ák� 
� bz1&eJd a �,1c.11 JeJ. 
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�,u J.f$tino:v. jed.n� h:.>n. 1.$. � �ilr& at�la. J�o v�t1ch:.:.1 ou-
·�tní í"oJJI'Y n� �v�t�, s"t-;�tt �ev!.�, �u..<liy ee .aL.l. n�,Pu.:�.!u.L:i."-• 
J�.;;;,,u v��ák atblk �o h'1:.,a r.vlilt�s�, t• �ft oJlit,ov.1..1.� 
ol Vb!sCil �l..t..tica rwr !� svi:te ·, Egr� pror-..)tov&lr.. hě�o
l..i �t�ť.,•i..iala u-lal.ost1. t.Gj��r.oTal& s� 'tteb5 .?roroc.ic:i, 
do�a:i -neJ.:.il� z4011� j;�éno. íioi:e �e :;t·o��i i·ialo nora. �cr.!l. 

ile. iiu� ut to 1,·:rv.i u ·,t.ec� .l..'lC! "lvsácné i�ícb. ��á G. J. !il: už • ,íf - ,.. 

�e to pr�vidlem u kyiek• ktcrj aotou �•� j�t!.no� &a r�k � 
J•�té: Jen v�d.ycJr.y krs.t.cc ns. �J.r.b a!�ti, lcteX"li $.koro tit..
do ncur,lli, �uu! �ít č.lovťic iitětit.!. aby na.�el �r��� Ilt!�� 
4by t.r-«!il � tttokYě tou „u .. lii sl.r. 'til:�l.svou., ktt;r>.ř. ::,41 �re:.� 

ptee ůttoj rosy ctTir.',7. <!o .t::&lic�� a von.i j�o aY4litcení 
kostel. t�ové LtŇsti �il ��tjaekt pcYolánim koLiaf. 

h.artiack .ulyěel a rosu."1-11, co ř!kli lls�. kd7 ;:,t.�ro.et.ot: h�;;u'b,1 
� .koau !M nend.! o::,� a c.c�u YlAtW. ti doe..� Yěcičl u.,..;ireti „ le 
i,�e Vúl.?4 vOf.ár &tohu .e.lf.uy, a k,:y Gl-;.O-nč! �il.al, j�jíi lli.i
la dun.! v dilc�. -��;:;t�!.i človč�. kot:.tJ 'to vy-ct;.�Í t,,ú;. �i$tl 
� ·pi"e!!mi_ ja.ko .>routí <!c.t.olačka � d&.ě kot!l.,i. 

;ea1'Qbc> kr�óhl.l 4.nc &1!. ř;.a.tj6�wvo aítinti ottr-titl.lo. iruty 

se: MC,i.tbtly. lw-ul,- �e .)ŮO �&Cey, rlli. ti Bkovi •• ZUt?OViiŮ 
o.tú Jeden koi\í!k a hora buat. l.&..ala t.�uo 1':l�\lla ntJbo ��tjoe1k 
�!. n�ro..airt.čl. i.ro�.ae. é.l�uilO :.:.&pr�Eló. �ciř.jd ttl1' hr�� 1itts
nia • hor.lo. i'ecky 1.·o�eoiCiu:ůy, Yi;}d&. ue v i.:.ch A�udrtwla a 
:�i.i,ylo tiu»t Y'·J�1, 1a,.uy �o .l!Di·�du.� Yl.aKeati za den .:Lfi. Q.Yff. 1:ut�
-.-.1,. S�c�oet ia!:i at. c:to S't\lden. � �ti 1,r�Li.lo. �;..rtc<áé v;p:�i.

.. el1 �iětiv-ě mrli.ky1 ha.t;,a�.tt: Yyi.li�•l jr. _�vi·11. .;.,i.w,� � o�zor_. 
je.�.o ;�ó.en Y�t�iJ •oezj ar�, c r.�a.\1i. v�ak iusjr.tsli. �"��, ůC
vlG.Sit blj s�;w.u i:,u na če.oy � :>0cici1 beJ: r„r.;;. 

·• .:iicm--...1. Jaue oy11 plni tr. 'tr&ei1'1, i.� v�lc :&c:urodi a l• vy;;rah
�•�e. ayl1 jaae wtcro Gol.t.tali• Al' >i&tjHk ni» p�Yab��vTotl: 
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h�r�. OUr&'..'l ,$� 1 i „ 
•Jeli ;>-,-áJJ:ejt.G· 1 í�g. ... -a !'litiQ, �• �p.r�!."' 
•iai)rU, �i'ri.i l il� dy 'i' k,í'rii. � aa�ai, Q.l� -ic.y ei�CC$...� 
Yidit• k.d.y? .. 
•�&k :en P1)č.kelte I �prA! v p�n.iiU.• 
Uy� v ;:J.o�uEli :.1tsa�rÚ$lo a bylo i):>.hid lt�,:,�(':Jt.i auch.'1 9 hl.cť-� 
i.. ae v.Lraa. �if..b> ot:vi.fuv"-'t �u-.e. i.C nest�ila Tli.nu, �i:�;;;.:G 
Y7!itL't Bofe, �o- lh&l� iebe je TyiJor.o a llora dúeko, �� 
Mtjeak Je ta.ty itff�J. ná:1. 
11 ?ya ntilt �l.ibov� a �1i\ic:,-y.&·l jsi č�tni. k v ;?�ntlfli �
_iJrLclo, je tvcJt: Y.lna. J�i h�rtí., ru:� Je ki�.i.vj sv(i'3iek. 1!.l�
dáe tě do �atlavy.� 

�J& t:Ík.il-1, co tí.k.ii.lc liori.., fS. hora ř!k.o.l!i, te ��i�r�:i n& p,cl1.;U;,_ 
lu. A.lt: n.tJtínle., Jel.tli n� tenhle p�niilf;i.. :�1S°t;� rJ.1. te-1� 
přiiti. Poči.:eJte �ettt ttd�.n I 111 

F.u 4o'orú, ci.č.e�e t�cy čcka.t jvitě tjd.�:i a � .. ite-JJitt včti t, i.� 
v �ndili �•pr»!. �e zu.�ěji na d�st s j� i�✓ti aít ���cjl 

::a. .r.ioeadě.lek nut je:;. ta.k do col,)lo kal.€.ndci..�, v ��::!-i. oe dz;.y � 
tj4ny a �ě.sico .. t.ncť jau aujnuké 1<;010. A Mtjú& o.o Latlř..;.r_,r-

, u�avřu., iiora by 0!; aoltl.a 1m.iulivat. ��e ptcee �tie� rá�.i. 
u. to, ie tak �k.ně ullbule a le .h.-OEJ.6 �� z hor.ůé .i-eéi 
ůaduJe ul. Jenc:n na tj·d.en. la�mluví J�ora c deiti 1 lie.:.r.U!i v� se 
11�tJn�k 1 :ion by tt.� s��" p?:�:'Qkovti..t ,pu & p.hi:!p-�vi<i"-t 
�ell. lxihts r.i.di, i" $� ?�tjoek \.��i. !idcn �j� l�ř-.:!;.iJc
ae. Alo Jédyi. &�1".:pr:ii &ni pf-ítt! pend.ěli a s t-'"OJEY ZD.Č ťne;i 
¼..loutAot:t a. vieclu;.a vjiiná 1 okrlt..Suá JStébla »e neaohou.cze 

o�jb&lť k s•ID.1, aroa.!mt na Nat;aka holi a icl'lese ao kl:>iek�� 
4o 'Yi&an:l. 

• ?.1 aii!í v3lliáno I ?-;:itj·a:t:u., }:::i.ts sktt, b�ť.c:tt ei!d�t m,. ;ísku ! f: 

ť;.ati&W.k e..ti y ktls.vi Dá. piaku. �tl.t!i'Yt\ jr: t..�Yá � nizkc.. ť�
tj·Gek au nes-'ll• &ni :p�a�Yi.'t. JieTi, kolík Je h,od:i.u• a. ab;; 
a.s.;,oi! Y�d.il 1 .au dlouho at. aacl.L a Ja.k d.lCJUAo OQ•:te "Na& je:,�� 
&edli-t, pteaj;páY& s.1 piaek a dlaz.i co 4la.u,. tcká, te něltdo 
... ti.lká na. tl11aw 4veřo, i� s.i. ně�<lo v&iomeas. ale ».tt�n·t� 
n.1.la'l.o• ai.ltdo �epfi�de, do�ud neSAprli. �epne tdyt .na oke.�y 

�ab.ká 4.6il, YyttUut.ou f.a.t$·au na uYobodu1 al• co je �;) t:.& avo
bol.•• k:47m ee g•tl�alr�oY1 T7tíů, , ' 

• Rrii u1n d11eea. a 10 3• tvo.1� vina l l kclycy g��o llr"ilet 
ů ��·"• ul Ylen by b7lo pQ&df. _poadě b7 a1lo ui � �f-94 't'J�

n••· Tolik lko4 miě \y na. uYódolÚ. Vj-chcíµ,ů d�b1�sk• u�t.tlo 
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L:Jr;;, o�r .. \- at:: 1 / :J 
obili, � �� r..cb3u. V::,da, IZ-U:u�ťle\. :.o z:it i:o.t-ůlt:ii... � ja;i-w:-1 
t,r&Tdtl ssui u tvo4'e liora ? JÁ e:i.tčl c1ne.. �od1..le. nt; <i=r�. 
Ji. ta cllo'&lhá YÁlka ta,jc7 nfrok'Ončih, .1en tu nelilr.iU a.lytet clě-
3.a. al• ii: b.E.ilé!Lo vola :��.cu ..:ťU.lci 1'.IUsi.shl poisilat voJá� 
� tjil"f1il. Co sa u ni.G Ji�ti pln!• �cc �t:.:. ·wú.ráni. Vittby 

Jeou je� ·aa�ť. � wa .&ii.se p�i·� ifr�i. �o i'Í.1':4io Htlr-a Z 1:-;1.y 
;s:-&et _p:es�e ? Voda. i>tt:ee b.t-ehy a lů.inu z pol.!. !1razb�r 
li....'1..1Ja a. akle;:, ue T;plavuj!. J;li�e:. ta.no ��c né.riy �-r��-t "'"ť 
.r.l.-, 1;,1, .isatjc;."�-.., ru.:l.ši n1.c .n-t:ii.l.!.bu.j · t. .ltil.l.1 JfJin:io rtt.h-.�tt. 
b.jf:. etil � svó-,i,;;,-ili. J� rad.ti ;:::ytJ ! � .. t-�cr al\t a. u'ti�oj no

� !i"il. f!Vja �rou:t�I Kriyt. ru1uzii, r,odti.Ylit b1.ta.tn1cr .. {a�'t tů ..;-�;.;t� 
j�� !iousbl ntt peJt(•C1, t� nic ciopreť.':4 nei·íkej.t?t:�.jitlc J t.ne:s1>:.e. 
erJ.-eba, kdy� '1,) t.-�?rY z!tra AOdl.át. Zapu.titJ. l ;il.iuy jlJiAl 
cnyby t .i:.lělU s.1 na 4.wi1 i.i.luhy. A �e vú.bec "V�kií.• j�s:Ui 
Je dgst- ��boln6, f'�i. co bud-, aitta., \t ili..i -pau taru. " .1. 

Je T�beo oi�, Jestli je dou�i ��, a ��n! prot� cb�et.� 
· pof�, r&dit ue o plánecb du t,udgu.cma u ii:lro\2, • �i r;;.:.1ni 
u� ratlr.ici. A lid ai ���tá: 0 Ádyby �ea. ��tfoiQ;., ne�Jlil. 

, . 

· �iJ.1 "t,ycíiom. � ��J.�1. �lo t7 se�v�. boz.r� ttt P(.!�8� 15a��t 

,. fr.k C. t &1 tě tVi;
G UVÍe a 
•1·e.n.iz� �e't}�ru z.u. i--eči •. ter„ís� é tl.,>vátE- � .t:o:.':.!.i:s_. kt-�ré 
pl•-w a prouU." 
•21.aui taky f-cěi, a ť.et !)lcto� tuy řaěi, yietei hl.u.v;. Zp�
MwJe! nob-aa;>ečné Ylci. �ak .r:at přil:.1�d n�t2:ri �,..cy �.1.a:ct,� 
d-o a-pcTt.d.n!.ce. ůc de aor.t• rr;.,"tJ�-u„ rw;r;}k0;11t)ej r...ie t " 

�a dobrá. bdti t..isickrit Suoet, n�i ao j��o� zili�. ;..lE 
coipa.k Jat.11 �1�&ho r&WL apolu s Horou n�;>hdpuYi'1al, �� 
YTJde aloce, i,. BJolv. Al liorGu :uci,)rorokov&l..1 jbe Yir:?.i t!a 

uidi v•éor r.e�df!y suíváxá ap� bu a Yýc:llod •�s!co 1 �e

tika.i daes.- to kiio Jo atar1 • �u:! �liafi"i, a A@�bi.1 j1X·� 
ae �az,o Y�v• qtico áeř!kťl ? Jfi.k v.r�vila íi:)ra.. v-,1�tir-..l. j.;;,Gi;-; 
p:!ed.e11 i aut.aj wiciloai�1 • .i.c r.evorr.á. l� bray iu:onči, a 
&l.Jnil'e kdyl n�p:-ect3.r.e p!'t kvt�. -,G 6e utopi vv vl�tr..út 
116honu. A �rr.ky .150 tekl, ie Tilb u•��. kd7i �e.�e. 1';i.1 
�•e• po!"&t tolik pn.Yd.J• kGli.k Jo Iiory, a ,:.�ni �J• vlr� te 

0

fflT.ne T l)Cl:&ůlli ll."]rir.Jlc.l. ?ri•lo VO c;ti��, •• �on r:..QJ..1.gtuje 
Y kaltmllil1. J:óo Je t.rp-tliv�-: • .}&,..-;:o �iarlk• �o:a1 s� Y:.i.t.ciu'...o 
joWl,Ol.1 ů;)lní. 1 • .1, v � ,4 !;;.� "re Ch -.�oo.. �-e o.e -::..let� �o l.i.isk:tli�o .. .. .. t,I �-6 .. 
Ai-..LJ � de':.nz-: 



U.O.rb, obrat �ú I/ 4 
A- tli vj.d..úe1 J� &U řz.�;jaek auv• nct.bstt�Jil.'.ie Co �• napo- · 
YídA.l• tGI �a�jaok ..ia!, ala. z�to �u -&U 11.l.k!G r.1é nevyčí

tá. Zdal.o oy.t.c1 za ja te(ly vtec.ano Y potá4ku • ..Tento �ak.tú 
·t.tt Je to •riechnG zn.pl•"'enf •. najednou i �...ati�koTT Jtr:aty do 
koiau. d Aa cn&enj- kouikéf diví. c� �e �o ee snou diJe 1 
O�l.4't� ••• .siaá T proutt •. a. n.ikclo al l::olik na:ptichá:i·"ou
pit. Vtie=i .se Jt..atjaka boji, f:.:r.'tja"k �• xaplcten, gu,�el· bJ 
&e �upov6t ko� � • Y.atýskca nobo �:.tjaek a koiike: a·co bs 
nit..e to atilo ? !fr'ha&.t l.idAktf tě10 od. �..i't!Y�méhc ?routi, ;{�� 
t7 �c to pt�c• chtťlo t 4 jttAtě k tomu, j:{17:, Je � JS�tjisk:íl 
�.ov, ticao. u :P...Q.1iýs3W. u.i �1.�0 n��?ivi n r..,cw.uvi. 

Sko�.- !o . sG to v.techa-�, ta:J, i'.!o tWli.�:u. obritil�. /... jn�e bez 
F:.oiiki. iTO ln·aabery Bi "odá.e do čepice a k!l:. ,ro rozua ? 
.oj-val.o prec• ··prl.v, pikná npoYat ei kobiky• bjr�o pi·c:ec .kiysl 
t.&.k h-�ak4 p!-lj!·t a chviU :ae �ei-tě �vzt nr. l"i.i:tjiJka• jel; pl_�t-i: 
;{3rcuti a. :')OVÍlilat ei o 't��-, co. so ata:io. 5-c-dA�cl t>Gr�ii't 
k .ilcře o. lc aoua�d� čelea. ?lt?tl a po'f"i.rJal, ;,�v íc.'1-1 a plet.l 
e.·:iáJ:· •e �e.n.lait zdáv.:..lo, ř.e jak ?lete• Z# �,o'pr.>t;.tť JCluvi 
o ta; · jak· rostlo & dgatí Hory a. co & ,á _pI"'8a Jto!'í.nlQ' poJa.l-o 
do ��bo . sa Yěil�. V i.:.yt · Ge · d&lo doCt":la dobro .1 s.1 -do b-�.!.0Uť.-
1ltl!. _ p.r:o�okoYat, c,0 t.a.koyý ke.šik b�e vie� 1iotl t, a. byl.s. t� 
�v�tá �ra:vů : 'bra:bory é VflJce• houby a cúc�. Je.hody .1 
Jahodint1 Te.eel6 dárq,ba i bol.uTé e;r-d.cc. A nebjl.a to SY�ti:.. 
pr&Yd& T i.a ee pravdy kůdý boJt. 1:e, ;,:.i;. b7 nG ;,rava.a 'f#!:":lzt� 
�caka··•b.l.a•. rJ.e _._t.c b7 áe aítra ;nevyl)l:lila. J:ute � tím ba�ici 
ch.l�ben. ·••bo� _s·e, � -ho 4.n�sk.n r�e. l;;ojil'ie -�- Jccrtll 
AO �!tra.dostanu.a. 

1<.atjtHtl: aeů � aoi·o �y. �'.tis.ck .ise opléů prrmtí= « 'trapi 
uc. tá.daií �Vda nci • ..lr.t.Vda jo J�n to• c� �6 -apl.l.Í.e Har-,3. 
nlěi ··e. Y..a.t§sková kf iči ; 
• Já u.ebud.u liti s Ua-6húoou.•. 

• Y�yl d _Jen JSlěia �ůQ llora. .. brái se Uatyaek. 
" Z  pouhdho tich& J� �itua nGuT..ti:.. Ld7b7b .�pÓ! zpiv�.• 
• ie!%dku, aá pUZ\:. pln� _prol.it. • . .řt1k:l@ f..-\iaak . .. PC!Zoa ::i, 
e.áa . ae � toh� ACT7,Pl�tu • ., .: . 
• Yidil• vi4it, to �I. a �oq I 1:� '1.louho úGB firoutim :u;.J)létcl 
do kéitkd, � �o s wh. :koiik. A co JUJl6 T �a .c;otin k.-o�� 
tebe ? · �-•be oe �n.a,1!:ie. �ti I 2o�oc l l.:.y t�ho Jiatj"aka:. 
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:ioro, co� .... i UE· l / !, 

J-lGi. ,;o�o ·i--yeo. .:;a &lob.i.1 7 !ío Jo ati 3• ��uti�U s Co raG.au :'-ti

biónou ti cc� �tMt a a].Qs-ni nor.,? 

��;tJ�it ue ...abydlll T oliinach• ��dtl v pz·Q.Uti a fikl'.'� l.i�t;cy. 
Kteri i!$ ]?Ot,a tf-e&:>U 11 U'(Uil.1\t. vyhlit.el �I:.� č�l� GVOJ1 ilor-.i 
"' p'tů "• cc :r.lE;hJJ ho Je!:tě -oceki� Zů.J1:. EU iior,1?. r.lc 1� 

Ň.k.lo.1 ci Ul .GO Jo .:ih mlče:.Úi �tecc ptovac.usn. e rad.ti. ae 
nept&.l, JcDti� ;3 �o :GOi'...:lo oč��iv�t �é Jeéti něo� do�nG • 

.S♦gral �c. �zpl�t.l oa & v�.Jů b� G() .aocy. � tou:� ť.í�\�.z..-D 
11�� �;;o pti.aél.1r. ;. pt.i; :a,:..e =ir-� t."V��� � u.zd!.l· ;.:� N;. v-j-

4leeu. Z.ivi.l tlie l:.o.rca. .• li-c:.-� ja tt.čtlr� .:.. ·�oii5:.tl„ .'l. kú1i :.ii.tí.. 

�...lovfi.l ��tH& ni r.::rš::.� ti z--��t� �cy • G.le �vi."t.• j��tll je 

to šu�ti. Jo to yrc�tě .íi.n::a. Ce bylo• bylo. (;o b-'�1�. nt:v�. 

CG � s:bj",-.i 1 �-Vé'Uo �de xruou � 6Y�tlo �a. �,a. k�yi iO <ien; 

t�,a pi:'d-'J.e �"lat. � tu. :.a =n.·tru.• k�t je eoc. � ticl-1�' tivot li(:;.r->�• 

kt'i?tr� 'ten.i au vtc.t·.L:w :=t.c��t.. 

J. prat��� ;u�, 16� kvete v�dyc.� zn.ovu .&:.:..:�t1 v l.:c:-st.,,1.:� 

ir-011�4 t,t\Ul'til �e hatýs-ek ��-� do KO�.!lcl.. J)rJ tto:lD:/l :n�bí.rw..• . . 
co ttu.o. :-ie>na. d.oorié.o• a oel dol.u :.:a tr�. 

� Co t·ilci. iior& 1 J� O!.á �c� lMl!.'� ? " p té.l.i. �� lidé � 'trra.i.. 8 .J z:i 

�� n.allOi't tel tu d.lo,.A-0� ur!.i tv �ěoo YÍ-6. ;.;l-:;i':.iš ii-Urti ? .íiw

\"'iaJ s n.urou ·, Co buč.o útra ? 1t 

r�t�:lt.ek pr.wivrJ. llou�y a. J�o<!y .i f; C)�i_cy, dra:r�ok.� � 1,H:.;.vt 

ayl..iny, a.lo o hoře se neaif�v.ů. Jen tak Zl-'-t:.�i oi>ycujno� � 

či �-ázGl taa a.a.J.e� v�. 

e'1tali J™ na. i' .. �a:tj'� �tr.?ěllvě. Dyli. !iycho:.-: nej.:adši .

r:4.y-t.>y trh n� o���va-.l. .:-t· Mod.er;ně. 5a t.,· �� p:::l.!:ilel i;,l.nt1 ko

ta3 �obtj·ch vi--ci � :,e»ti lt tor'1 nfco -vá.diil• co�i C:it�jcv.i.J.. 

�fnial.o t>y 6e to nčJ� ..,-ro�J:if'll'ti 1 Zf·r,'n& ůr.ttm, atř.!� & 

Tbel1J�u aUoati &&:,l.:r.Uti 'l t�#liii by�& :.a fb.lC<: n� d.t>

vědoli• il&vni o té r.aě:1 eudoucoonti. MpW�a uti do il�ry- a-. 

i:.�c,let aa s koi.ťq. l>a�ae ti na b&lk&i a ty 'bwic.t J(m Z>i.'>

v.úlat. 

Jtu.tjo�;ic �-r!áu.l J� ;)\,J�cJné Ti;-ci. �V-tAdi. � .i;.r,xů�i 

�iit6. Ob�u� .koH plné byll.n 'a, AěJ�:j � d;('�.b.olw4;. 

A iiora 4oatan.e konečnl j�. Ode d.lW� � na.Ti:49clcy t,;e t.m.ile 

3acn_oYG.t i�Uti. __ . 



h..;r-�. ocr..:. t �e l / t 
il.Lv� � na .a-,1.ěti. Je, tu � � obsor. eé!:áac, na př!l..ti 
trh• :2a při�ů �oitu, na ;.t!,t.! ólti, � na �i�ti i� 
t;ta.;:Covu. niritlín.. iien! nned K&tisok etf,Ue j�iltě pitnj c;· Gt&.t-
:J.Y miL. kt-,::i Je z ne,tastnéno osudu. oe�cen ? ne�ohli bycntr� 
h.0 et:latiti ? Z!il�t ·do rodiey l'�tý&r..il t:a. t;Ůi i co""é .im;i;l pi-!čt! 1 
NáR� i..-r,mui ě.oeey a plné t.t"Uhly. ř.l&.dé kr� :i.i.luJi tt>.j«·� 
stv! a -�6.va.Ji st: s ř�tia�0& «o řefsi. J..ěkcll je i»-�a.za. �ijm�� 
JakfJ.ei zvl.:i.štrú. J�ro.- Jtl?i,'tl Y o�sk.ávtizli. Hlt.'-diae � i"-�i.i.i!. 

jejího 
�"illtj�ak se VA� drii C3V6 ho.ry a gygp nlčen!. !te.hl't.ll a��'Y 
�j obvy1"'-l.j �'-U' do �-u..�ho !':opce. J:.a t� a:·tett-.Al. ��biu1ji 
�a ccer� Wl.. 40��ek přiutica �cJ�, ��eri oy už dn�a�� dQVe:U 
;��den vy�rtvet, �e voia �e�jči• p�i by �chl.i paJčit Jtn!o� 

�u. a ;-llka voln netah&J � Je �,� u voJ$1.."ťL. �i'li°�
nnoKt w� icusii. vř,dycq �, t:. Jak Je to tčf.&�í, kdyt votlle 
�ri.i.á.o�,.nlnio.h vici, &,;eri r� iioi-e �'.� .r��tou. W1-.t:.ei je-�tě, jeden 
ve.lid t�u:l niiÍla�. j!.i-2:i jc::�'t .P"�aiio�í. i';o je to poKn�ú. ? 
Y..-!.'.tiok:;v-c ?Oku;;;.elÚ �c wť;.::.q l)yt�l �lni zl.&ta• �'ti-i'cr&• cír..o
·v; c.a t.c.liřtl a. jfr v a� �é �.lo __ a� široká. í!u�v:i po:1 tc.l s pr� 
Ch.OVrjU ?e.t1n-�� ft d.vt� ;,r,ltttli'i. ���1 pr:!:I.čky hy :;e du l;iÚ.liia

t�t ;i&'.i�n� �purk pl.F.j lcg';:J.ých perel. io j� pytttl �tšat:! 9 

k:tf!Ň je u���� VJni;.n.1t1 za šJ:'t?� j13té b��Olí-Cr.OSti. ,e:��cy't,
J'�'!Č l'l;;� j1. t;.;-�tjm=.u ? co r!.ti �nati 1 A ha..� �u.1. 

:tol .. d: j;t,ču::ti =� �ir n.U.lY • ,Je i.o ;:;tt:l ;,o.K.U:ie.nt • .$tečilo tí:, 
,:;YrbnQa.t �. eecmo�t na koloako & sjet doU. Uz Y'8 
vccemiy phl-ctJ dob.řc sná e. •i&• CJJ Q;);O�te o�eltá.va.t. -��či tro?J:u 

p�ýeh elov. tro!Áll &r& ·a t.roAku ,i:f-'..ir.! 9 tr�h--a p.r&ri.Y• kV-%'-1 
�& irJ.Uci vy;l.rá.ti• ir.,,ka li.i• kt::ri �� 1a1ai vy�eviti., 't.r<>ch� 
"ls.ip�l a dro�fbek to'tn.CAU. � ru.q u1@J.e. i:.&.�* �t\?, Y�e�-
1;.0 j� l;� apliútcmé• Jen iicd,1t Yá1;, co o� �"' cl-.cr: ke.c �i,-u-t. 

t� vilk& G�o�i, ..:. acn�!, 1r. i.,e ·ce;..;:.e �aata �(\�, � t.:f� vyóG.:;i. 

iJ. CC ktyf r..• I i��i t.-i�,rut latjsel: do t::0.90& ff�j U'&:Qti' .1 
tr,-r..3 ;.ytcl �okv.te:�. Je to ttlkš. t�tj";eer. v�Gtyc.Jm.s, .:tane �oi,!;:, 
l)OZ.O: l 

Ke.o u�ltianě v Lou.:i i».iJW; .S..jM •oU., �'./411 b\\u t:1u �u u.k!.:.n�Je jn.lto 
čl·r:rv4k. fyc:ci:i " l.�s:. r..a. .._.;asea_'• ani ne � e�rj. urč.1t6 
Mi1�4ii gei j:i a .B.or3 l1-ti!t:L d.ohr� • .fla r�e."l.Ou ntM dYef-c. 
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�r:>, oor-Al 30 1 / 7 
.1rnlru Jstt� t��. & tvrd�ao �.... t:r„..moYi'té a v•t-o�cati, 
r�tres 1 k�idl� a aG�OU klikou • .:>ai� člověk p�d t..ihou 

cl vai-i l:.lesi. 
� ;iw,� ..t4� l Xo Je ti� t :t·o� J S � tl. l �c,t; T:seaeti 
t3 aveře ? ila.hor� �"ob� tl�lů �1 • 
6 Ktl.yi ttkn.u dolu, v-k, �c z:.u. p�\i�t}t. i:i.evá, c:; uétta.�. 
kť.._r� i"e�, �c cl:vcrc :.;.�:w. ::Jah-uru. • 
� 1� l;.� .n�l.ic:s t:, dnre ? 10 a�.?tá �& :·�t.f �,ak. 
·� tn·:.a,�r4i," :,a.kn42 ..::�� UJ:.. 
„ i:!::k to je: �c�e 2ritt!. 0 t-c��� t�tj&ek a �te 1!.:..l.� �okolti 
eat;.1:: e.. vii:.nf..r� až n!l- vrcboJ. fl o� vrc.h�ll.l k tJ.cl:ii.• �e M �ěí
ll-t:. �b-..!�t .... Je to roj.? �rA. �.3 � ty <lvch a jdi vQ.l.::.i: 
r...s..ltor..1-. Ch.-c1 9 0.·nyzs =oji Eoru z.,.-;til be& lai-e�ne, aby� ;.,ocitil, 
te ?aoje ,třii.-;i Je lehká Juo .oblak.• 

Mt;;.'tÝť>� ul. td:u.o.ltil <lve.i� ::.� rdX..W:-W. � tio�r.,e,&l je .tu. v.i:-cri.01. 
" i;. co �a �Mi,1 s dVilh!a 'l � V-....;l;{C:U "\U"'...&.l>"�:lf!e 
S-�clle� h.ory p:.-ici'.t.zelo �t�o �iljc� -�Jr��. 
u J>vei-� p,���Ýá�, -' řekl i:'A:.:. � G. T�)"'t č.a b.z:::�ci přiblí
tili� dve:ře o�cv.tel i!. Jód..""taho � -é.rw.ú VJ,?OU�till r....-:;. L.csbe. 

�ep�alc Glu.ncc. �il! b�r.inei se stal.i rCl.tov-jni, a. kciyb.rc:11� 
byli �Yá.mí. proro);:�v�i byc�cm. z.o nt aluncc zc.�tí.dnc a Jtl.k 
ve �:ř�& :icr..1 t:ud� Dl<\t&h„ove.i. ::we• t.o se ba�o?t tatávt:.'t sa.;t:o 
til_ýi?.i a pak �edýci & p� n-odr;íci• ci �e sw.n;� n•vi.<ii t.cl
njmi, Je::;:tli�e ae li�oaili �ěe!.c:. 

• �ku�a ti• �· ;:�elů. .?á.n. .oo.a. 11 ?i'il bJ' $111• a.b-3 s-o 1.1"ťiá o.owi 
obriitil. í' 11 

" »lE; .n.ě:, 1' f·etl htL tý.eek. 8 Jeti 07c� s1 p:-il, &4'-y m1 hGrJÍii. 
vt:iyc:ey obritila, kdyi. Jiu van;.lra a tálulu tě�i::6 bi:e�uc. " 

filc.k t.r�dy pl'íeU:. k;!y-r,1a ·treb& nozi n&t.or� dni·e• je.� Z-.,..-kni � 
i.,oro. oo:r.u.t ae 1 a __ uvJ.dii •" 

i.�áode-1�� $'t:.3.L� Zl& ,pati .tiory i�ikti. &t.tohodi.wa do výletl-4 
c:-..o�ilt! 4o f..-.017 e R:lr.a j� eC1j c�d. J'e ai1j os-� lchk;;í ? J� 
IDÍ:..j 06?.ld tětlcy 't ��v.i&. Zi:� 4'8�':.l D�� �,-trc:.l věci. ?'"'41 
vola. Dve1h. Ala Jíl .ua.,l-uaáa. hl.1'd·o nc'tuti, �a.k to �de .le.t.cc. 
�taěi, .ii3ch i'ekl a .iioro,obrat •• · t J.. tu •• pro mne. JCA ,?r� 
;:m.e hora obraci a�• krá.lis Yálwn l.eace �a.kO l>ttr.úlck, �a.k:, 
l>ych ntlal ��A pr� koiik• a.akoU jO',kQ c°blof.UA �ilcyt:.i 
bteM«cy a. aú vtlil:c Jako kus hory. 
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PSYCHOANALYTIK V BIOGP.A.FU 

ooo& intelekt, když bez duše, 
pak oodoben je ropuše, 
či slepci s mečem v tancio 

Karel Kryl 

a.neb o Ztracené duši jako o filmu 

Nemaje psychologického vzděláni, nepouštím se do psycho
analytických lrozborů. Stejné zábrany by měl mít i autor článku 
o Ztracené duši co se týče filmu, nebot jeho filmová zkušenost 
/podle článku soudě/ nebude veliká a mnoho filmů asi v životě 
neviděl. Jeho bezesporu zajímavý článek přenáší obdiv k Jungovi 
nevědomky na Risiho a pod tímto vlivem nekritick-y zveličuje 
kvality filmu, přesněji řečeno nachází je tam, kde žádné nejsou. 
Bylo by snad lépe, kdyby napsal pojednání jenom o Jungovi, 
nebot ta Ztracená duše, o kterou jde stejně jen mimochodem, 
za takavou námahu nestojí. Dino Risi totiž není Carl Gustav 
Jung, ale zdatný komerční filmař, jeden z mnoha těch, kteří 
veškerou složitou a náročnou problematiku skýtanou naším životem 
v.tomto světě redukují do líbivé a obchodně úspěšné formy dvou 
hod.in filmového času a hlavně stravitelnosti pro prwněrný inte
lekt. 

Nevím, zda autor měl někdy osobní zkušenost s tzv. "problémy
z nadbytku•. Já /poněvadž ne, tak asi bohužel/ neo Ale přesto 
mám krajní-nedůvěru už k samému klišé "aristokratické rozhára
nosti", které je úhelným kamenem celého filmu. Když si někdo 
může dovolit žít léta z kapitálu své ženy nebo rozltíjet baterie 
absintu a rozdupávat krabice s doutníky jako třeba Klím�v 
Sternenhoch /"aby tak ještě více posílil svou nenávist k oběma 
jedům"/, to se to potom řeší r..rizové stavy dušeo Drama duševní 
krize·při průměrném československém platu /nebo v�bec při 
standardních životních podmínkách kdekoli na světě/ by bylo 
rozhodně autentičtější a nesrovnatelně dramatičtější, poněvadž 
tam jde mnohdy o existenci jako takovou. Jenže problémy eJCi.sten

ční nejsou tak efektní jako problémy existenciální, a tak se to 
nikde radši moc neukazuje. Ono "lepší prostředí" byl osvědčený 
recept například Alfreda Hitchcocka, který řikával asi toto: 
"Záměrně točím filmy z luxusního pr?středí o Představte si tuhle 
situacio Vyčerpaný muž přijde z práce a doma najde sedřenou 
ženu nad neckami s prádlemo �eknou si, že toho dneska nechají 
a půjdou se pobavit o A v kině uvidí na plátně zase sedřenou 
ženu nad neckami s prádlem." 
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Jistě, jsou tvOrci, kteří neiP či filmy proto, aby se lidé 
měli na co koukat, ale aby měli o čem přemýšleto Tento druhý 
úmysl však lze úspěšně předstírat - jako ve Ztracené dušio 
Recenze na ni je totiž neadekvátně chytřejší než dílo samo 
a navíc hodnotí film pouze z hlediska akademického psychoana
lyzováni. Etická stránka je mimo zájem. Ve filmu je Stolz přece 
jenom podroben určitému soudu svého synovce, který mu odmítá 
rozumět a odchází. V recenzi nikoli, a proto jsem zvolil konl..'1l
renčni citát z 1�la Kryla, protože Stolzův geg&i6hf intelekt 
bez duše vzbuzuje všechno možné jenom ne m�j obdivo Autor odmítá 
verzi, že Stolz je duševně nemocný /nemluvě o tom, že vůbec 
přehnaně decentně líčí, co je ten Stolz zač/. Pak by tedy měl být 
odpovědný za své činy a měl by pod1éhat morálním soudfun, které 
těžko mohou být lichotivé. Oaen kultivovaný a vzdělaný inženýr 
Stolz, pokud nepatří rovnou do svěrací kazajky, je normální 
sobecký hajzl a tyran, jenž omezuje svobodný život svých blízkých 
a terorizuje je, aby mohl naplnit své ujeté představy, které sice 
mohou být zajímavé, ale to je taky všechnoo Film snad muže být 
zajílI!9-vým obrazem mčlověka, jenž pozbyl dušj,;ale o·to méně nebo 
vtbec nevypovídá, proč a jak ji ztratil, a ani v nejmenším se 
nezamýšlí nad tím, jak by mu tuto ztracenou duši bylo možné 
vrátit, aniž by musela být odňata někomu jinému. 

Ale nechme už toho, jsme stále v rovině interpretace problému, 
a ne hodnocení díla jako celkuo Mně se totiž nelíbí um 

velebení filmu jen proto, že zobrazuje /záměrně neříkám řeší/ 
problém, který je mi blízký nebo zasahuje do mé profeseo 
Jde o to - a jsem o tom do hloubi duše /doufám, že mi nebude 
upřena/ přesvědčen - že pohled na dílo jako celek a se zvláštním 
zřetelem k morálním dilematwn má být nadřazen pohledfam dílčím, 
v tomto případě psychoanalytickémuo Ono je totiž ledacos vysvě
tlitelné, ale v žádném případě to není omluvitelnéo Inženýr 
Stolz je postava zajímavá, ale také amorálně zrůdnáo Psychoana
lytik v jeho "cause" jistě mnohé objasní, ale nemá právo dávat 
mu rozhřešeníó 

Risiho sonda do lidské duše není tak hluboká, jak by se 
mohlo zdáto Já jsem měl a�rozdíl od autora pocit, že mě tu někdo 
obelhává a nutí mě řešit pseudoproblémy, že je to jen exkluzívní 
kýč pro náročné snoby, že Risi si někde v knihkupcetví proxlisto

val náhodně něco od Freuda, a aniž by si knihu koupil a doma 
přečetl, běžel honem za čerstva zobecnit své nově nabyté "poznatky"o 
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Vykonstruovaný příběh není nijak původnío Už první scéna pří
jezdu do Benátek kopír,uje příjezd Gustava von Aschenbacm 
ze Smrti v Benátkách. Dvojice stárnoucího muže a jeho něčím 
postižené /a de facto v závislosti držené/ schovanky je zase 
odkoukaná z Bunuelovy Tristany /kde také hrála Catherine Denevue/ o 

Ve filmu samozřejoě nechybí ani hitchcocl:ovské napětí, jímž se 
nahrazuje napětí myšlenkovéo Diváku s určitou zkušeností se vtírá 
pocit, že už to všechno někde vidělo Filmový historik Myrtil 
Frída používal krásného terminu pro zbytečné filmy "film starý 
den po premiéře". To je i případ Ztracené dušeo Autorovi se 
zdá objevnou transformace Boha do škorpión, - ale to je jen 
neomaleně /a bez patřičné hloub�-y/ nk-r•adená pointa Bergmanova 
filmu Jako v zrcadle z r.1961. Ztracená duše byla natočena 1976 
a výše zmíněné filmy tu byly také dřív než onao 

Ztracená duše je tedy ztracená leda v haldě intelektuálního 
blábolu a celý film není než svezení .strašidelnou dráhou -
- s tím rozdílem, že z tmavých koutů nevyL'"l1kuj í kostlivci, ale 
efektní reL-vizity moderního horroru jako libido, alterego, 
schizofrenie a deviace; mýtus Benátek a dÓžecích palác�, 
rodové kletby a černé magie osvícené slabým odleskem-Freuda 
a Junga. 

Nikterak nesdílím pozice naší filmové publicistiL--y, v niž 
je velice snadné kriticky rozebrat li bovolný západní film 
a ukázat tak převahu svého ducha /a vníž se na druhé straně 
mlčky přechází záplavy celuloidového braku z druhé strany 
hraná povinně v našich kinech/o Ale také se mi příčí kritika 
abych tak řekl zájmová, psaná z hlediska určitého zájmu. Autor 

recenze tím nechtěně používá zorného úhlu /i když odjinud/ 
třeba Jana Klimente, jenž talcy, tvrdě slecuje určité zájmyo 
Umělecké dílo přece musí podléhat určitým obecným kategoriímo 
Bud na to ms. a obstojí - nebo na to nemá, a pak to není dílo. 
Autor zde navíc paradoxně činí to, co Risi, jenž se zaš{i{uje 
klasiky psychoanalýzy a vším možným, aby svému dílu dodal váhu. 
Náš autor si zas ve svém fundovaném článku o Jun�givi jakoby 
vypomáhá berličkou Ztracené duše - snad ne proto, aby jeho traktát 
byl pro nezasvěcené čtenáře stra�t6,.elnější a názornějšíT� 

Ale abychom lli.simu jenom nekřivdili. Jeho záměr se konec 
konců podařilo Vyskytli se diváci, kteří v jeho filmu něco našli. 
Někdo Junga, jiný zas komerčně degradované plagiáty Bergmana, 
Viscontiho a dalších ne�porně význa.!!lnějších tvm-ct. 
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Co se týče nápadu vytvořit "psychoterapeutickou fi1motéku", 

jsem proo Ale chce to umět vybrat filmy, jejichž rozsor za tu , 

velko# duševní námahu stojí. Ztracená duše třeba může dobře 

posloužit jako psychiatrická pomucka, ele to nic nemění na 

faktu, že je to velmi špatný film. 
-a.k-

PoSo 

Doufám, že tato polemika bude mít za následek zvědavost, 
co to vlastně je, a že návštěvnost �ilmu prudce stoupne. 

Asi jako ve Formanově Taking Ott, kde říká protestní zpěvák: 

"Víte, mně se něco nelíbí a naštve mě to, tak o tom složím 

písničku. Ta se líbí, má úspěch, natočí se na desky a já dostanu 

balil: peněz. Z těch zaplatím velký daně a vlastně tak ještě 

podpořím vládu, proti 1..-terý zpívámo" 
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Iva Kotrlá 

GYMNASIUM FLAGRI 

/Učiliětě výprasku/ 

Josefu Saf'aříkovi 

povídku z dob jeho dětství 

k 75. nc.rozeninám - 11.2.1982 
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Vlhké ju-ní dny toho roku, v něm� l"rantišek poprvé tova

ryiil, byly vybaveny jalcýmisi dvířky, kterými nemoh.l nikdo jiný 

nahlédnout do jeho z��a.dy,Eražené deětěm první ne'l5.spfšné lásky. 

liívka, kterou miloval, se mu jako slepá milra vzdálila 

k plenoucí�u tělu jiného chlepce: potkal je náhod.ně v zltočině 

parku pod městským hredem, e z toho, jek ona překvapením zčerve

ntla a� na krmcu, kd�·ž ho uviděle, usoudil, že pod jej írtl bílými 

kre:pdeĚínový.tl šaty schnou slir.y vášnivých polibků toho více 

útočnějšího a siaetnějšího soka. 

To vše se odehrávalo koncem května a šéf mu tehdy zrovna 

tekl, Sp2kuj se Fre.ntišku, rozluč se s memxi.nkou, pošlu tě na 

ně�olik týdnů k pi·íbuzným do Luchlovic, zrovna jic odeř.el vrchní, 

tak se tam můžeš za.cvičit, pod.nik je to i·ád.r.ě več.ený. 

František se spal{oval, neměl toho mnoho, o·oývtli s ce.minkou 

·kuchl'ň a jeden pokoj na Francouzské ulici, e. ten byteček byl za

plněný neustálým prEchem z nití, protože j� jeho ma.mir.ka, tak 1 

jeho starfí sestra šily doma pro jecen brněnský oděvní velkozávod 

- závodily obě, jek jeho matka, tE:-� i sestra, s velikým časem 7 

ti s něčím podobným? 

Obě měly je.kéei podivuhodně ztěžklé oči i poste.vy, jako by 

stále ještě očekávtly �opad tíživé, hmobé a h:not&řské mužské ru

ky, :pro kterou dokáží ženy žít - to potom ze e;vého zratu, ze se.

metných zorniček vytahují paprsky jako špendlíky a �apícháve.jí je 

do podbřišku mužských prstů, al se ti hmotní muži svíjí rozkoší a 

plivají spokojenost ze sněděné lásky do připravených těl. 

A tak bylo Františkovi pořád něčeho líto,když �štěl Erno, 

a snad proto se v Euchlovicích hned.po příjezdu hlásil spořádaně 

na Hotelu Zálofna, stojícím nnd nÉ.Tsí poblíž velkostatku a zámec

kého parku. Však nei do hotelu vstoupil, povi1m1 si mohutných_ 
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stromO., vzpínajících se nad zaprášenou a marně deštěm omývanou 

zdí zámeck�ho parku, ale, povinnost k čekajícím hostům je asi 
�,. 

tím jediným správným úd�rem razítka, potvrzujícího pravost vý-

učního listu číšníka - přímo v mozku. 

v ěen.1<oYně hotelu přivítala Františka panmáma, ptal se po 

šéfovi a ona �u řekla, Já jsem zde šéf, copak to na rmě nevidíš? 

Pak dodala je�tě, Klučino, je nejvyšší čas, oběd si sama zinka

EUji, a pak ti to tady v šenku fofrem všechno předá.Ir:. 

A I-rantiškovi to šlo poto� l�ásne, točil se meEi stoly 

j2ko kovář s tsncující kovadlinou - ach, když se chce kovadlině 

tF.ncovat, tak umí do toho dát všechnu tu do sebe vbuš�nou sílu. 

Ver.J.:u se už stuívalo a František neuviděl za stolem sedlá

ka, jen sarJé adjunkty, čtyřiadvacet a.c.Junktů,kteří si k sobě 

sráželi stoly a pěna z piva jim etřík�la na obočí - tak rychle vy

prazdňovali sklenice, a útočili s vyvaleným zrakem na vlastní močo

vé měchýře,jako by to byly cizí portmoxnky narvené k prasknutí. 

téfcvá se na ITar.tiška mnohokrát zálibně z�dívtla a zahle

děla, protože byl dobře vyučený, a po večeři se ho dobla zeptat 

do kuchyně, kde František pojídal pečené hovězí maso. knedlíky se 

znojemskou omáčkou a ivančický chřest,který zbyl od oběda. tedy 

při té jeho večeři se šéfová Františka ptala,s meteřs...�ým zájmem. 

Kde budeš spát, já mám hotel úplně obsazený, sni jeden polcojík 

nemám volný, kde tě jenom uložím. Ra púdu, mezi holuby? 

Prantil§.ek v klidu dojedl, protofe ten klid patřil k právům 

�-učence a šéfová mezitím několikrát odběhla od jeho stolu - je 

zvláštní, jak kolem jícla zaměstnané ženy mají poblil těla jakýsi 

tu..�ový pás, který za nimi vlaje a povlává, volně ve vzduchu, jak 

uvolněná mašle ze zástěry: však muž-hm v jejich přítomnosti lépe 

chutná. A nepřemýšlejí o tom, kam p�jdou po jídle spát. 
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To ani jednu postel nemáte volnou, zeptal se sé�ové 

Fre.mitišek po ve�eři, a šé!ová mu odpověděla, "11 jednu, i ta 

moje je obs&zená. To víš, kdyby nebyl sts.rý doma, spal by jsi 

se mnou, a to by se mi líbilo. A usmála se na Františka, a on 

si vjel jednou rukou do vle.s�, pfekvapeně - neb�,il ještě plně 

připraven na zra1á fenská těla, ZEplněná ohebným jazykem. 

K deváté začali všichni adjunkti a u zdi stísnlní št�m

gasti s kertama.,křičeli na sebe při tom víc než ti nejválr..i věj ěí 

hráči v Emě, a místní honorace,tak o pěti členech, se k hráčům 

pc stupně přidtla. a celý ten hluk připomínal mlýn na jaře, kdyl 

je hodně vody a málo mouky, a �ynářka chce mít od manžela 

usměvevé dítě. 

Jeden z té pětičlenné obhroublé honor�ce,šE..fář z vedlejlí

ho velkostatku, Františkovi k pUnoci řekl, Kluku ušEtej,ty seš 

zde novej, co, a František cu bez zajíknutí odpovědě1,Ano,prosím, 

a to se ša1'ářov1 líbilo. A šéfová, jako dobrý anděl strážný se 

hned objevila za jejich zády a řekla, i�áři, on nemá kde spét,a 

to je zlý. �emůžu zde mít přece přes noc unevenýho číšníka. 

Tak on nemá kde spát? Ale to je na tom jako já, zaradoval 

se nečekaně šafář, To jsme na tom mírnyxtýrnyx stejně. Tím líp, 

odpověd�la mu léfová, a šafář hned mEjetnicky objtl Fraz:.tišk& 

kolem beder, j e..l{ postiv,1 s utěrkou přes rul:u u stelu, eřekl cu, 

To p1jdeš spát tedy ke mn�, hned jak tady s peňmámou zavřeš ten 

váš kšeft,ta jedna postel je u mni volná. Však se přesvědčíš. 

A šli poto� spolu přes náves dol� k velkostatku, e hvtzdy 

na obloze byly v tak plné síle, že jek se ze.řezávaly do vzduchu 

tmy toho pozdního jara, srĚ,ely kole:ll nich stříbrné :piliny a jisk

ry. �arát byl chlap jeko hora, kráčel rozhodně ve vysokých kože

ných holinkách Tedle Frenti�ka a pod hvězdami světélkující teku

tina, kterou vdechovill, jim naplňoval.a plíce k prasknutí. 
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Viak še!ářovi prskaly vzadu pod půlkami gatě,e před stat

kem se on mocně podíval na nebe a řekl, Já ti to vysvětl.ím - já 

totiž nechodím, Františku, vůbec spát; mě to není zapotřebí. Do 

postele tě nepovedu, tam trefíš sám. A fel ke stljím a ke chlé

v1im, podívat se na krávy, v mihotavé� světle rozkolíesné petro

lejky a na ženské, které se už posledním tmevým vzduchem noci 

trouEily k rannímu dojení. 

Lle šafátova návodu prošel Frantižek kuchyní a Yesel do do

poručených levých dveří, které j eč.iné pro svít�ly b�lostr.ým nátěrem 

ve zdi. Potichu je za sebou přivřel a v m�tném přísvitu padajícím 

z velikých oken uviděl dvě postele v rozích obrovské místnosti, 

zakotvené jako dvě yJÚžecí jachty v nákladním přístavu. 

A na jedné z těch postelí, pod oknem, se nap�l vztyčila v. 

peřinách že�a a hleděla obezřetně na Františka • .Byla mladá - tu 

skutečnost Lešlo ani ve tmě upřít a dlouhé VlEEY jí splývaly pro�i 

sklu okna j é:.ko tmavý vodopád noci, kupove.ný do ložr..ice s příslu-
... t , sens vim, a to od zahraniční firmy. 

Ta žena v rozevřené mléčné pleti měla pozorné oči, to fran

tišek viděl, i přes svoji únevu, a žena mlčela a hleděla n�ň. 

�ěsně pod oknem ee rozeřval kohout, jako spánek v mladém těle, kte

ré u! u� skáče po hlavě do vířivého snu ·a husté vlasy spadaly ženě 

na poloocit.rytá prsa, zvětšená prospanou nocí. 

To tě se� posílá on?, zepttla se ta žene konečně a přitáhla 

si k bradě peřinu. Kdo jsi?, ptala se ciál, a Frf:Ilti š-kovi se chtělo 

místo odpovědi hrozně spát. tatáf mě sem posílá, slíbil rn1 tady vol

nou postel, dostal. ze sebe, Ale, řekla ona, Tekového cládence si 

vybral, ten uulj hodný mu!, a rázně odhodila ze sebe peřinu,asi jako 

kdy! odhozená vlna vymrští ze sebe nepotřebnou pěnu na skály oceánu. 

A než položila nohy na zem,zehlédl Fraiti�ek pod košilí shrnu

tou al k bokům klínu přiškrcenou čerň,ptíiernou čerň u! DL�ohckrát 
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vyzkoušeného !enekého těla,a ona vstaJ.e. a košile jí sjela k pe.

tám, jako opone zvyklá na neustálé pozvedávání při děkování herc�. 

A fena přešla odhodlaně k c.ruhé posteli, vystrčil;� ta;.i r.a 

Fra."1tiške mohutnou zadnici pod tenkým plátnem, zac.nici mocnější 

než elovo,než první ranní slovo,které má v sobě ukryto slunce. 

A žena stáhla s postele vyšívenou pokrývku, přehoc..il� ji přes 

židli s úže.S!l.č· vysokým lEnochem, j e.ko kdyby zolclj''"Vale nějakou 

desku na pamť.tku s,·ého prvního milence, a řeklE., 1-;o td� prosí.n, 

to je ta slíbená voxlná postel, já to přežiju. 

Já to roz�odně přežiju, dodala, jak se vracela zpft k své 

posteli, kde si peřinu p=itáhl.a až k ramenům a tvář obrátila ke 

zdi pod. oknem • .A když se začtl František nesměle EVlé1cat,uslyšel, 

jak ona už oddechuje j 21:.oby z hll..bokého spár.J-:u. 

Sé.m l!.Enul tak brzo, j�k to jen šlo, ale i v té hrozné únavě 

před vdechn�tí.m první vlny spáLku cítil, jak mu její těžký dech 

stlačuje krev, až někde u cřEní kostí ta samotná krev černá a hou

stne· nezná.-nou žádoEtí, spojující dobré jídlo, a naplr.ěr� ž�luc.ek 

s prázdným Erccem, tekže ze v[eho j� z masového mlýru:u se vtléčí 

do jitrnice dufe tělesná potřeba. Tělesná potřeba spočívající na 

kyprém těle, které naplno ovládá vše kolem oboustrenně ztě��lého 

středu. Kolem toho středu, který se jako laciiěka zvonař� ch3�tá 

A potom se hrnuly dny, v závěsu za sebou jak obEluhující 

personál k markovaeí poklad.ně na konci šeni:u, noci vrtvortly mezi 
., 

poz�ní:n j c.re:1 8 létec j ci:o číšník,který se vrací s nespočítatelný

mi sklenicemi s jiskřička.:ů světla v obrovitých t�ách, lTantiěek 

se dle návodu vrecível k ránu k volné posteli ve velkostatku, cho

dil po �:r-,ičkách po schodech,kuchyní 1 nezří�eně velikým ;pokojem a 

málem u! rann! vzduch byl jek hluboké údolí, v němf na sebe �ekej í 

ke všemu odhodlaní milenci - ke v�-emu, kromě lisky. 
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�a!'áf, menlel té feny pod oknem osamoceně v noci oddechu

jíc!, lhe.l zbytečně, !e nepotřebu�e spánek. Po návratu od ks.ret

ních her spával pró.Videlně ve své skleněné kukF .. ni ve stá ji, v níž 

měl kromě kevé'.lce i psa.cí stú.l e. vtec:h„"le. lejstra, oviem, pokud 

EpávF,.l stm e. r.emllovcl se tfebé s n�j�ou dfvečkou od krev. 

Fre.nti šelt z té c1%Í, E.. přece už j r:i.ksi EVé pcctele VEté.vsl 

a! t v jedenáct, tedy pokud cotn.o co nejpozdlji - a to vždy do 

prázdné ložnice. l �rzcel Ee t�-= �ž k rénu, z� pr&videlnfho a 

nepřekonatelného spé.n..1--cu ttf; ženy, jejíž pr2.chobyč:ejr„á v-�.ně l)y zřejmě 

stEčil2. zaplnit nejen tu velit.cu místnoet, ale i c:elý zámecký 

ps.rk v Buchlovicíkch, v něm! čas ened zůstal milozrd.ný. 

K jediné zmlně docházelo ve středu, kdy v Botelu Záložna 

mohla p�.ňmá.'?12 Frentiška poE:trádat už po večeři a. poskytov�.t mu 

tak smluvně zr;_jištiné volno. Lyt .seš l�luku ta.--�ovej nevyepalej, 

ře�:la mu několikrát, a usmívala se při tom jókoby volný večer 

jednou za týden vymyslila ona sa:na ve své bez tečky plynoucí 

benevolenci pro číšníky. Co vy tam na tom statku jenom v noci 

dlléte, ,ttla se, jal'.o n?j�á bordel.mami z ústí La platy nebo 

Pio Grande, �afář s váma necpává, co?, dotiávcl.a bezel�tně, i 

kdyf ji š��ář mohl zaslechnout, a 1 kdy! odpověa už sama zřejmě 

vyElechla před něl'.olika lety. 

Takhle se ho pttla i v tu druhou střeó.u, kdy f'rP..n ti šel-: tel 

sám, bez doprovodu še!áře, spát. l;afář pochopitelně, středa ne

středa, rnaztl v šerutu karty do své oblíbené pozdně noční hodiny 

a. Frentišek se víc je.k čvě hodiny :;,rocházel po vesr..ici, na una

vených číšnických nohách,mezi do�r, v nichž se už vticr.r.i u;<lá

dE.li k snánku jak okVftní lístky v předlouhém trsu pohátlkových 

květin. Noc byla j2.sná jak nitro k=ásně zazulove.né ženy a z mě

síce vycházela záfe jal':o ze zrcadla, do ntho� ještě nikóy ne�o

hlédl surový vále�ník. 



Kdyl se už Pre.ntiěkovi zdálo. !e chodí dost dlouho nocí 

a vzrušuje vesnické psy. dost dlouho na to, aby š2.!ářka usnu.la 

prvním vznocným spánkem. t�.k se vrátil obloukem k hospodářské 

budově statku,jal�o nemoc,kdyt lét2 ve��írem.Bál se totiž podEtat

ně toho jejího chlapa, toho obrovitého š�fáře - neuklízel hvězdný 

dvůr ? J 2.kou ten měl dleň 1 :Bez tíhy s·pánku ! 

ile ten dls, skrývající se na dně propůjčené poEtele! Jak

mile František vstoupil do té obrov�ké ložnice,vid€l stejnt jc.ko 

poprvé,že pozorný pohled té ženy z peřin na něm ulpívá,p&lčivě 

ulpívá,protofe po její peřině už psala cizí ruka a�yslné posel

ství,jehož text nespočívá ED.i tek ve slovech, jél�o v pohybech. 

František ovf.em dele.l., že si ničeho skutečně nevšiml -

- mládenec, který má ještě útlý zadek, umí j�o chameleon se 

měnit z geparda na kocoura e. na myš, je-li toho zcpctřebí. Pod

statným pro ně� především z�stává: vyhnout se ráně! I té lákavé 

jak zlaté rouno v mořských úžinách druhého pohlaví. 

Ve1m1 tiše a s utajeným dechem se vysvlékal, seděl přitom 

na pelesti postele a předklán�l dJopředu sv--�j trup,aby 1 v té 

zrnité tmě noci nebylo možné spatřit jeho vzrušené přirození. 

Skrýval ho stejně jako příslušniK rytířského řádu .svdj škapulíř 

ve veřejném domě, a když pak pod EVOj1 p�řinu z�lezl, podobně 

jako městský čistokrevný pes do boudy ovčáka na letním bytě, ta 

žena vstala a pomalu, jsko bílé Vllně plný pytel,pfeila ke dveřím 

ložnice e. zevnitř je uzavřela na velikou zástrčku. 

A opět pomalu, nesmírně pomalu - i při pouhé těles.�é touze 

se vesmír lásky �pomaluje, ai tělesa kolem sebe obíhejí sice dál, 

ale tak pomalu, le málokdo u! v!, ·proč se vlastně neza�t2ví vůbec 

- tedy takto pomalu se !ena s tím mocným přílivem vlasti vracele k 

své J>Osteli. A hentilek opravdu viděl - díval.se, díval - jak se 

jí pod noční kofilí mohutné prsy etáčejí na stranu, a k němu. 
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A trochu zou!tlý, protože málo odhodlaný, hrál. si pek 

Franti�ek se svým frant.íkem, pod peřinou a kouse1 se do rtů, 

protože to bylo ponižující a slyšel, k svému nevěřícnému úžasu, 

j2k ona z :protější a vzdálené postele vzlyká c vz:5.,·chá za. něj. 

Dlouho nemohl potom usr.o�t a byl pfesvědčen, že jeho spo

lu.nocležnice rovn�ž nespí, fe ona zřejmi_t2ké nes�í e čeká: tle 

ké.yž cn 5e tak bil, pádu hvtzd i toho j ejLlio manžela, l:terý v 

loktech ó.rtil ořechy jeko Atlas plt.nety n&.d nebeskou klenbou. A 

ještě jiných věcí ee bál: Kdo v mládí ví, co r.en.í z)�ouškou,která 

má i na chvíli podobu vábné pasti, aby se s tcu největší určito

stí stala celo!ivotním peklem? 

V ten dnlší den potom, ve čtvrtek odpoledne, při�li na Bo

tel Záložna chlapci v krojí�h rvit pař.mámu na hody do Boršic 

-.ale kdepa� ta, chtěli paní, 'aby pfišla aspoň v nedlli na ty 

předbody, ale ona nechtěla ani slyšet, i l�dy! se v BorĚicích na

rotila. Aekla však, Pozvěte tady Frantíka, stejně. e1 tady chudák 

nic neužije. To víte, v :BuchlovicícL, jeká je tady zébava, kdy! 

přijede hrabě - to je zde adjunkt na adjunkte, e t2.k etárci na 

ty hody do :Boršic Fre.ntinta pozvtli. 

A Frantitek byl tomu rád - objeví-li se v neměnném rytmu 

dní, do něhož človfk po pár týdnech Vklou...�e jek do dobře o�ova-

. ných a rozchozených holínek, kterjmi lze odkopávat rozfhavené 

meteriolity neolekávaných událostí, které potom V�'J)rsknou v tmě, 

objeví�ll se tedy v záplatách všednosti jiskřivý bod očekávsné 

zábavy, jako nová, rychle planoucí stálice na nebi, pek ten, kdo 

nezvládá umění baVit sán: sebe, to je přeh�zov�t v sobl ple�ety 

vnitřního vesmíru jsko fon&lér a �čnit jejich zál�or..1tosti d duše 

j eko unavený pes Elízává eladké sliny kenoucí z vlastního jazyka, 

tedy kdo nen� v oble.sti z��avy soběstačný, je rád, kdy! pro něj 

v této oblasti udělají něco jiní. A pozvou ho k tornu. 
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Dokonce usínat v klidu ee Fra.nti6ek neučil, �čkollv ša

!ářka uzavírala lo�ci měděnou petlicí uf ne každou noc, a 

Frant1iek nemohl jen tak nepozorovaně vklouznout coVI:itř, e.le 

musel klepat na dveře, dfkovat za otevření a míjet pohledem 

její k ránu víc než otevřený výstřih - cožná, že dábl'fi.m dává 

nejvíc práce to udržování skluzavek k hříchům v kluzkém stavu, 

a postrčit p� někoho,ktomu už nemají někdy dost sil,a kdy�,tsk 

ne hr.ed a v potřebném okamžiku - tle i opak může být pravdou„ 

Takže v neděli ráno, po návratu z kostela, kce byl u při

jímár.í, vytehovtl František z dřevěného kufru, připraveného už 

přepečlivou maminkou na vojnu, až ho císař pán áo kasáren zavo

lá, břesknou trubkou, tedy z té černě natřené truhlice, uscho

vané v kancelářském e.jnclíku pař.i.mámy ·več.le kuchyni hotelu, a za 

její pomoci, v té vůni připalovar..ého zelí bral na Eebe F�antiček 

ns.žehlený frek, zánovní toveryšský frak, který koupil z c.ruhé 

ruky, a v kterém mohl obsluhovat i při dinner na zámku, a zaslech

nout tam úryvek z rozhovoru, v němž se rozmělňovtla světová poli

tika, ale, .František se chystal na hody do Boršic. 

Obouval si lesklé lakýrky, v dlaních tiskl bílé rukavice, 

skrývající bříška jeho zapocexiých prstů - vzrušením, nebot to 

vzrušení před zábavou je jednou z největiích radostí moderní ci

Vilizace - člověk si s trochou onačejší.ho oblečení bere na eebe 

�asku pro honosnou společnost, a stává se aspoň na chvíli sou

částí té lepší třídy lidí, pro které je zábava fivotním úkolem, 

až na sa.:iých vrcholcích všech společností, co jich jen lidstvo 

unií vytvořit, tancují, a spřebledem, ačkoli v zilladna se mění : 

Masky mohou vše - �enom nemohou �ěnit svčt. 

Takhle vystrojen, až trochu 'nad hladinu své vlastní záfe, 

a s po!ehnáním paňmámy, pochválen pro svů� vzhled dokonce 1 je

jím man�elem, který sešel náhodně do šenku,tedy takto jak z vlast

ní rodiny vypraven Tyrazil Frantiňek pěšky na své hody-ptedhody. 
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J erní, �1 spise u! letní m1ha. vinula se podvečerem z Euch

lovských hor, a j eko jejich vyteklé bělmo zůstával.a zave=�_ená ve 

vzcuchu narl tokem potoka Smrea�vky, a FrentiEek prochlzel louka

r:ii 2 po oblých hřebenech terénních vln viděl kráčet divečky, 

jok se vrecely domů s hriběmi na ra:nenech, jnko polednice, 

odsouzené o1-:re�ním soudem k nuceným pracím až do ve:ara. 

A ?re.r..tifek ei pískal, ani nevěděl proč, tak mu ten cen v 

samých ;:ř'ípre.vácb u.bthl, pí�ktl si a kvítí vcnilo, kvftiny otví

r&j Í sricc světlu bolesti při úplném zdré.VÍ, � dokonce něco z 

ty.dánu, z té vzácně hostující rostliny na jihu t-�oravy kolem ve 

vzduchu vonělo,prostě zrající tráva vonlla kvítím,a teprve kdy! 

se Frantitek trochu ze.potil rychlou chiizí do kopce, takže cítil 

sám nebe, j:::k to čífník UitÍ,do[el k _svému cíli, do Borňic. 

V hostinci už bylo narváno, vzduch tam byl tě�l�ý jé:ko v 

maštali, kde-�řišlo během odpoledne několik telGt ne svft: 

Všichni mládenci ve všech místnostech hostince kouřili viržír..ka 

a ti, kteří na to mĚli, i tlustá hevane, k ?li.mf u nllevn.ího pul

tu či chtli, 2by Enad nfco ZE chytili z vůně cle.cičkých kreolek, 

'k tcré na r.ubě hnětou tB.bákové listy óo doutníkového a jiného 

tvaru Le. vni třni etraně opálových stehen - nebo snad na své tma

vé kilži bc.rvy z mar.hagonu ? 

Co o tem kdo z přítomných vr:d�.l. Fr�tifek s pln.ý:n zájmem 

tEmčil s jetncu dívkou, potom s druhou, tfetí a čtvrtcu - mile 

ta děvčeta propocená podpaždí tak nláĚtně - kdyf E jednou vyfel 

před hoE,pocu,kde postávali:. spouete mládeče, tak té Františkově 

ta1.ečnici v přehnaném elektrickétt EVětle z oken vystupovtla z 

pocpaží plre, e to ještě Fra.ntiEek 1aktffiT neviděl. Uv�domil si, 

se svíravým potěšením, !e tím odchodem z Erna získává rozsáhlé 

znalosti a že kdyby, nedej ?>of.e, takoTáto. díTka mu stiskla hlavu 

do svých pfehřátých Etehen, bez tropické přilby by tam byl Fran-

tiěek r:tracen. Jak v hlubokém pralese Ge.bunu. 
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Tančil potom, díky získané odvaze z několika sto;.1ek aJ.ko

holu - tyto stopky mají jedinou nevýhodu,že po nich nenásleduje 

žádr.ý plod.František tedy po několika pozřených stopkách· tančil 

s chutí se stárkou.S první krásnou stárkou hod�,ve svém životě. 

A tato v každém případě evobodná holka měla 1 v pfeplněném 

séle stejné o�i,jeko ěGfářke v ložnici, tle,a to bylo d�lefité, 

jakEi celkově stříbřitější t�lo, ež FrentiEek předpokládal, že je 

z ne-j��é zámožn€jší vinař�ké rodiny - nebot tančila,jakoby v sobě 

měla stříbrné struny,které ze sucu, a děj se co eěj, u.mě.jí přes 

všechny nástrahy vyhledávat pro sebe neomylně ten správný šmytec. 

Přes pot rozvířený úspěchem tance cítil Frsntišek plně 

její voňavku, Eice lacinou voňavku, tle 1 tak - je nutné ocenit 

mezi slepýirá jednookou královnu, která ví, kam se ukládá �ezlo • 

.h. l�dyž byla volenka, stárka si pro Františka došla, a to nem�la 

dělat. Při volence měla jít pro svého stárka, takže když spolu 

obtočili jedno jediné kolo, pa:..12. Frentialtovi ne rameno tlapa, · 

ele tle.pa, j a.koby se Jack Rozparovač rozhodl zákeřně odrovnat 

jeden málem novotou čišící číšnický frak. 

Rameno Františkovi neupadlo, ale uši mu zčervenaly,protože 

mu do nich stárek zašeptal, na celý sál, Panáku, to je moja děv

čica, nechaj toho,nebo ta srokvná.m! Já l:a naučím t�covat. To 

poznáš! A František to poznal: il doposud, i kdy� byl už tovary

.ee:n, žádnou pořádnou hospodskou bitku nez�žil - tak bylo už 

hlavní něsto Moravské země zcivilizováno. J.J.e v Loršicích? 

Při novém kousku stárka na Frantifka Jtývla, a on pro ni 

šel, i kdy! se tomu sám d1 vil, Ty nemáš strach, co, šeptala do:. mu 
"---

ještě zčerventlých uší, obdivně a tiskla ee na něj prEy,ztvrdlý

mi, j sko kdyl lesní žínka zkamení po znásilnění vodnikem • .Ano, 

jenom nemít strach, pfesv�dčcvsl sám sebe Frentifek, mlčky, a 

strhl se jek, jako kdy_J se na Olympu Zeus měnil -v l3ýlta, aby ·unesl 
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Evropu: vzduchem plným kou.f'e proletělo několik lahví, těch 

vzácných plod-O. pozdního jara, kdy ze slunce kane sklovina na 

zbraně válečníků, a ty láhve srazily elektrický i petrolejový 

lustr, jeden po druhém - katastrofa jc.e krok za krokem.Každo-· 

pád.ně v tom jeku p:-evážr..ě z žendcych hrdel nastala tma, stár•,�a 

se f·rantiška oltamži tě pustila a ten se naprosto a ničer::iu nebrá

nil: t�to rozumná pasivita. p�třila k výučnímu listu číšníka. 

A bylo to tc:-�é zbytečné, bránit se; František si kryl jen 

loitty obličej, E. neb�,tlo mu to �oc :platné,vlle:l se ve střepinách 

lahví a sklenic a c�,lind!:'Ů z petrolejek, n[které z kop�c-0. na

cházely až překVa.pivě sn-�.j cíl, jiné lly mimo, veliké údery se 

rozlétávaly do Etřepin, z kterých měl Frantibek nyní s'Vllj ie.t. 

Jako kníle se válel v třpJ-tivém fr�u z rozličných druhů 

Etřepin,někdo mu dokonce chvíli seděl či klelel L& hlóVě a mlá
__ až/ 

til ho těžkou flaškou od Šé'.IIlpusu, a jiní se také čir.ilfiFranti-

šek myslil,že se mu chce vzlJ�at, ale přitom začtl zvracet. 

Ke konci z něj strhali rukavice, motýlek i košili,a spodky, 

ty už v síni hostince, Frc..ntišek stačil ještě někomu plivnout do 

tváře, těžkou slinu zvratků, ale nev�dll v té tmě, komu do tváfe 

naplil, zda to byla vůbec lidská bytost a ne něk6o, kdo trestá 

svatokrádežné přijímání, neboi vfe, 1 to vzteklé trhání jeho ce-
· -

lého oblečení bylo prováděno rychle a mličky, tedy na vesnické 

poměry až příliš odborně a odhodlaně. 

A Fr&ntiše1t potom letěl vzC:.uche..:n, rczhc-upali ho ve dveřích 

hospody a vymrštili ho do trávy a ko:při v příkopu. :Pi·i stál tam 

tvrdě a �e zábleskem v očích, jak t&ková celou vesnicí očekávaná 

hvězdná lcometa před.hodů, s bělostným zac.kem, věštícím E;lávu hodd 

skutečných. O toto vše ta ml�distvá stlrka usilovtla? Se svojími 

diamantovými spodničkami? Se svojí vůní a nevinným chtíčem?� 

nebo vinným, z přítmí bor�icl�ých sklepů pod vinohrady7 �de se pfi 
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milostné vině hS·be v�ude víno v EUdě, cl je z toho ro&houpaná 

celá krajina ? 

FrE..I1tif-ek si vče přesně ne:pama.tovtl, jen to, jEk ho ze 

z:n,.tecych úvah či mdlob vyrušilo opět mlno tmavého počín�í 

tčch msti�elt bez zlbran: močili na nčj, i to provád(:11 mlčky 

a urputně, a tÍI;1 j ekf.:i hůř, e když jejich kroky oC:.e:zr..E'.ly, posbí

rtl se se vším svým úsilím z přii�opu, nebot ee bál, c.by v tom 

příkopf, s hrstmi borl1 cké hlúi.y ve vlasecr., bídLč nez2.fel .Jak 

neVir�� ct,ft místní, nepcchopi telně rozbouřer:.é };:rvt - která jek 

příliv océánu vyplavuje nepctřebil� mrvu. L crYno z oka svého. 

�e zakrváceným obličejE·m, v před.klonu se Ir�nti �ek ciopotácel 

k ztichlé bud.ově hostince, těch několik krol:ť. se mu zd.álo obtí�

ných jal: l.aze.rovi po probuzení z mrtvých, tle v rozbolav8lé hlavě 

mu v�.e sp::-évně myslelo, j eko když vesmír po řetězové rea}�ci výbu

cht ��pernov ještě s větš�u úsilím v�ává co ECCe cech z plic 

samotného boha • 

. fr2ntitek tedy :pozvedl EVé nahé tělo k ol-':nu a otlulEnou 

br,.dou c:ítil, jak rozbitým oknem prcuc.í z trn�vé r.os:pody jE&tě 

ter.e.;r.íky rozehřátý vzcuch: !)O Chopil, že za té tečet.ané a :prudké 

sriži:y utekl i hostinský z hospody, že si snad I'.ortičtí navzájem 

vyřítili účty za mnoho trpkých let, je.ke bohové na OlJwpu před 

vpó�em křestanství do Recka,a že on st.In nemá odvcllu vrátit se do 

zčer.nclého sálu pro nija::ý f:Vu.j svrfel-:.. Snad c.by ho ta:1 ječtě 

nez��íchli, náhocně pohozeným nožem, blyčtící� se na po�laze -

- jdo Elza héroa. 

Iom2lu se ocvrátil od hoE:pody na náves, bezpochyby ho něk

do ze tmy sledoval, nezúčastněný� a zvěd�vým ol'.eu - podob:tě od

cházejí z peripetií řecké tra&écie u� mrtví hrtino�é a chór pla

ček jen bez mrknutí oka cleduj e, kdý má c:puEt1 t svůj l,tlný nlf-ek. 

!fa nadu-mo řekl Auguste Rodin :při návštěvě ji žní t·!oravy a při 

pohledu na šuhaje; To je Bellača 1 

48 



Ale vším tímto se František nezabýval: Naštěstí měl v 

paměti zákruty úvozové cesty.zařezávající se do svehu a vedoucí 

hlavně z vesnice ven, do polí a luk. Touto cestou se potácel 

nahý jak osekz..ný strom, n2hý, ale v lakýrkách,od jejichž špiček 

se odráželo světlo letní moravské oblohy, }�ciy měsíc je v úplňku 

a vzduch je vlcl".ý ja�o kyprý loket,který nás neodbytně vystrkuje 

z út�lného $nu ven,do chladné reality života. 

L Frmti�ek se potácel loul�ami �o buchlovic, připadal si 

je.ke kráčející kmpcriec - v té době cho�ily po brně kráčející 

reklamy, které se j 2.ko neforemné kré::bice prodíraly mézi lidmi, 

a kdyby něja�á firma chtěla propa&ovat své vyhazovače,nenašla 

by lepší kráčející kop2.I1ec, než jak ho představoval Pr2ntišek 

v té letní noci, kcy se af cezi hvěz·dný pré:.ch ciralc. vůně z 

posečeného jetele a otaYy. 

?o celé té, více než bolestné chůzi, jakmile se :František 

při blífil k Buchlovicío, tak se konečně rozvzlylau, protože 

zvracet se mu už necht�lo, a slzy čistí zra�. honec konc�, šlo 

se I!lU volně, j é:.ko kdyby poprvé si�utečr.1.ě šlapal po své::i nevyda

řeném životě a cítil své flápance sám na sobě - aspoň ho na 

včech těch ranách a boulích pfitom netížily žádné šaty. 

l\ahý -proEel cestou mezi zámeckým parkem a hřbitovem v 

buchlovicích a mezi spícími c.omy - obyvatelé v nich tvrdě spe.11, 

é:.Ž se C:ooům na.dzvedávtly sti·echy _.§iorazil tak nepozorovaně k 

hotelu. ?očír.clo svítat a v sír...i hotelu už poklízela holka z cha

l�p, z toho konce Euchlovic, k�e byli všichni tak trochu pra�těn.í; 

jak Fre.ntiška spatřila, počala ječet, a líp už pař.mámu probudit 

ne�ohla. Ta tc objevila na schodech v nočním čepci s krajkami a 

vykřikla, při pohledu na Iran ti šl�a-. A 1'ranti�ek se kupodivu w

bec nestyděl, před t�mc dvlma i před celým oploceným vesmírem, 

jen cítil, !e je z té směsi VĚÍ bolesti a mládí nějak podivně 
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ztopořen,ale že to není nic nepatřičného, a vzbuzujícího údiv. 

A paňmáma řekla, Proboha, ne to není �ožné, Františku, 

cos děltll Nic, odpověděl František, byl jMsem v EorĚicích na 

hodech. Vždyt ty jEi r:iodrý jak koniklec, :řekla paĎ.má111a a jak 

pi'íjemně překvapená botaničl:a se::tu:povcla k Frc.ntifkcvi dolů po 

schodech. V. síni rozžala petrolejl:u, a v jej ío světle se na sebe 

F·r2nti šek -pořádně podíval ,na to své zbité a n2.llé tělo, a t:kuteč

ně, byl modrý jal�o koniklec. Je to 1:vítko, l�teré voní ? 

:Poje. sem, 
., 

řeila pznm&lJa a je.k František v té síni doposud 

stál, ne:nohl se ne.jednou rozhýbz:t, jako �ěEíc, který -při svém 

rychlém letu vlastn� stojí, protože se neu.�í otočit. P�e za po

moéi té holky z chalup ho pé:.mnáma j E.lrni dostr�-:tla do separé, kde 

jeĚtě seciěli u karet n?;kteří v:,·tn-alí adjunkti, a ti na jejich 

příchod překvapeně zírali: j d: na vstup /..pollÓna,r.ahého boha slu

nečn.frio jasu, tažEného v namodralé� přísvitu svítání cvěma oble

čenými žena'Ili. 

A Frantifkovi se ze vfeb.o zača.lé. točí t blave.,posadili ho 

r.:.a židli a cio rozbi týc:h rtů mu vlili rum, bJ·lo to, j al�o kdyf 
·, 'h · ~d '""k. �-p�-:,i' '

.t
�ul.,..·ou n�, .._.l�"""' ::1. ;ec.·en ,,. -...ij·•-'--tů po1arni o meove a ne úo � _ . - _ ,  �-�J - � � c.u W-iA 

h.."'led běžel na pokoj pro fotografický aparát, a tek jak byl Fran

tišek nahý, tak ho ten p=-ičinli vý c.rljurJi:t za pomoci druhých na 

cvoře �otelu Záložna ofotogre.fovtl. A cruzí �djunkti, kteří tam 

lrer.ti ška dostrkéli, s ním byli také zvěčněni, a ve s!-:upine zna

lecky komentovali jeho modřiny v nenadálém :!'Ozbřesku dne, v něm! 

.F'rrnti�ek vypadal jako utržená ošklivá lidská květina, která i 

ve slané vodě - slz? - hned �i�éV� uv�dne. 

2ia některými okny Hotelu se rozvlnily záclony a :F·rantišek 

si uvědomoval, že jeho ncllota je víc než dvojznečná, jako kdy! 

rytíř rozetne lásku a ty ó.va kuEy na �ebe vezmou podotu smrti a 

oábla. A tancu�! a krouží cpolu: FrGntišek se s přibývejícíci 
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slunečními paprsky začÍil.al z toho bo1estného kolotoče uvoiiio

vat a počín�l viáět sám sebe z té druhé stráDky, jak se to po, 

šoku někdy etává9 Jako kdyf cestovatel přistane u neznámé pev

niny a potl-:i tam tá-rn sebe v přesné podobě, j � vyps.c.tl před lety. 

Když ho ze vtech stru. vyfotili, tcl{ r�dy &djunktů vyústi

ly v '\í.Zá.věr, že b3· k nf.r.cu. pá�6.I.la měla zavolat lékti·e, tle Fre.n

titek se unav€ně trir..il, protože mtl �tréch z coktora,a E advoká

tů a sou.dú.. !'é'Tu':l.�a ovšem f:Ou.hl1:o.sila s tím, že je nutné ty hrozné 

modřiny pod ne:j�-::o,.;. pokrývl�u d:r:{t, ile vykoupat ho napřed musím, 

ř€kla tm vtem tem n�je:.nou krtnu osptlým adjunktům, Pořádně ho 

un:ýt, vždyl: je celý od krve. á že její stuý opět nebyl na noc 

doma, nanosile sama do škopku vlažné vody z kuchyně, p:ř-ihřáté už 

k snídaní a pak ho v separé, ociku.d Ee é!Ljulli:�ti vytrousil.i do_ 

, h t 1 ' � ,.) -, r svyc pos e i, v�u�e �j��. 

Yoř:..av-jo mýd.lec mu i ptátka umylE.;., i zz..tek a prdel, prostě 

všechno, co na Ecbě mladý muf ffii, a irmtitkovi se z této další 

nečekané péče hl�va �e�tě víc točila. A spal potom v její měkké 

posteli a o nič� nevĚč.ěl, tak slwce mu cylc. J.. nezeli.lo se mu 

o ničem, zvl�ště ne o tom, jak vyp�dtl.i n�í clympij&tí vítězo

vé v Eelladě po řeckořúiské� zápase. 

Teprve po I:nohéni a dtklaeném Zé:.t::·epá.ní otevřel po poledni 

Er2.nti[ek oči,6.t:y zjiEtil, hneó. po jejich otevře:z:í, r.e ho tělo 

bolí j cko h,a.tně :=-o:;řeZL'1á tld;er.1.Aa, která bud.e ó.ůklé:.Cině sežvýká

na psem, a to r:a\"ÍC zavilým bule.okem. k. pařillláma,:r:terá ho rtbudila, 

mĚle už u :poEtele p:=.:.pré:.vcné j ei�o &é:. ty: poslal.a je na. Záložnu ze 

Evé ložnice. š�fái·�a, když se o vrem ó.ozvědfla, a ačkoli v je m�l 

.Frs.nti šek tE.:n n.e. statku v nel.s.du naházené u postele, šafáf-ka jako 

vzorr.1.á msnželke je vy žehlila, pE:člivě pos.-.láůala, takže když se do 

nich František s obtížemi oblékl,za pomoci pwá�y,vypadal zaee 

trochu k eTětu:jeko hotec vytažený z propaEti,kam h� strhla leTin�. 
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A kvetl všude pod oblekem, František,a ani to nešlo příliš 

zastřít, a·pe.ňmáma o to zastírání ani nestála, protože měla ve 

své ráznosti nyní s Františkem ty nejlepší úmysly.A František se 

vymotá.vel. ze schodů hotelu do připravené bryčky, ani nevěděl jak, 

tel víc po pamlti a proto,že čífníka zklamou nohy až naposled. 

Jeli pé:J( kočárem do liradi�tě, pmmáma se k němu tiskla a 

při tom j eftě zl-:u&eně kočírovz.la a koně uháněli dozrávajícím jarem 

za Iiioravu k Hradišti 2. pod letní modrou už oblohou Eré;J1.ti šek všu-

de po těle tJod.ře kvetl, do stále lepších a lepších odstínů modré 

zeleně, jen oči mu ziřily j 2.ko pestíky a paňmáma se na něho usmí

val&, protože prolil krev: je to směfulé, tle i muži jen v krvi o 

své pCT'.ictví přicr...ázejí - lidová píseň o tom mnohé ví. A kdyby 

byli Eebelepší v poEteli, pokv.d nepustí trochu červené, je to pa

nictví na tlch vidět, zřetelně - proto je poblíž Horavy f•1oravské 

pole, kQe tolik krve už vyteklo - každá země má podobné pole pří-

mo ve svém so�sedství, protože když nepomůže pořádná hospodská 

rve.čka, má lidEká civilizace v záloze nějakou tu válku, vždy řád

ně řízenou a i-íznou, třeba s útoky na bajonet, a.by mužům při tom 

odklízer-í panictví nestál civilizační proud zase tak příliš v cestě. 

A v Hradišti, v Uherském Hradišti vedla pwmáma Františka 

1c ol;:resnímu hejtmanovi, přímo z košatiny bryčky - patrně ji na 

hejtmmství dobře znali, protože se tam s kdekým zdr2vila. L po 

ohlášení vtrhla hned do hejtmenovy kanceláře a zakormiQlovtla s 

Frz.ntiškem do středu před hejtmanův psací stůl. Tam. 

Okresní hejtman překvapeně mlčel a hleděl na ně přes cvikr, 

:Františék také mlčel, a teprve kd3rž ho paňmáma začtla svlékat,doš

lo mu, že v Erně by se takové slávy nikdy nedožil, a že když je 

hrdina uznávaným bojovníkem, m2jí žený plné právo odhtlovat jeho 

tělo. Zvláště pokud žije a umí se tím záj�em potěšit. 

�o vysvléknutí Framtiška se heJtman krátce a suše zasmál, 
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Uf ·tomu rozumím, vybílili ti hospodu, Bedřiško, no to si de.li 

záležet, v té tvojí Záložně, z2vtipkova.l, Ale ne, přeruĚila �o 

peň.máma, Jen mláder.ce ze tenku jsec pustila do Bor�ic na hody, 

pozvali ho tam, a tady vidíte v-Jsledek. Je ne.. �oravě bezpečno? 

J. okresní hejh2n, jak si Františka zálibně prohlížel,jen usy

kával, TJ cle umíš v té nudě člověka potěšit,�edřitko,nezlob ee, 

�le to jsem sám ještě netiděl. Já :pošlu pro m�želku. 

J.. b�-1 teplý letní den, .F'rar.ti šek stál nc..r..ý nG. tlustém ko

berci, z otevřer.ého okné.. se ozýval z ná:něstí l:rik vra.bc·Q, scho

v2-ných ve stromech u hej tmanst'\"Í, z lcláštera Frantl tkánů klinl:.el 

zvonek a r:ianželka hej tm2na, ně�ecky mluvící p2ní, kterou předem 

Vé.rovali, že jde o -_pohled na ne-hého n:;uže, o:pakové'J.a, oblečená ve 

stylu přísné skotské seceEe, r�ei�"l G·ott,ma.jn got, a k Františko

vu pfekvapení se nechystala o;.id.lít. i�aopak, p::-i tom obl:1lížení 

· mladého tĚla od hlavy až k patám její oči VJPadaly také mladě, 

jako když z krunýře hlad. ce naprasklé skořápky vykukuje veselé a 

zvědavé kuře. Zřejmě i tento typ žen snese vždy víc, než to na 

prvr:.í pohled v��adá, t8kto uvažov2l František a stál ta1:1 před 

těn:i ušlechtilým zvědavci jak nahý Kristus, omylem prošlý modro

tiskem, a navíc jeftě Qokopaný jako balon z footc�llu. 

�ak paJ::e hejtmane, řekla peň.máma po se2nci, Za týden jsou 

v :Oorši cích hody. A ty hody nebudou. J. -po celý rok ns'tmd ou v 

I.orlicích t2r.i.covačky - jistě mi rozumíte, proč váE o to žádám. 

1:-0 když ·jinak nedáte, EedřiĚko, tak gut, richtig,o�dpověda 

hejtman po krátké úvaze a poznamenal. si něco do papír�, proto!e 

té:kto se chovají velcí páni v Evropě, od okresního hejtmana výš: 

vždy ci nfco pozn&menaj í za velikým psacím stolem, a o'b�T �ejní 

lidé cítí, že bylo I:loudře a neodvois.telně rozhoc.nuto. Za ně. 

Oblečený František obědval potom a pa.ňmámou v hotelu u Ze

leného stromu, a zsčíntlo mu chutnat, 1 kdy! musel pomalu žvýkat 
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a polykat: okusoval křehkou k�fičku husího stehýnka a viděl sám 

sebe nahého na tom tlusté� koberci, jak svléká sám ze vfech pfí

tomných jedině tu okresní hejtmanku, i když nebyla už nejmladší, 

a sned právě proto. A v hla.vě mu leželo, a ne.nohl to splách."1.out 

pivem, proč o něm řekl okresní hej tmm své ženě, když te E e naň 

doE:t vyne.d.ívela - absolvent gy.Lnasi a fiE.gri 1 Takto se o :iěm okres

ní hejtmcm vyjádřil a frwti2ek se teč. své společnice u stolu pteJ., 

P���ámo,vy jste n� hejtmanctví řakla,že jsem absolvent cy.wnasia? 

J.le to přece není pr&vda, hájil se ITantisek, �rochu i hrdý 

na svůj výuční list číšníka a paňmáma mu odpovědčla,J.le Františku, 

jez a nemluv, dej si zd dva a nech se obsluhovat, sluší ti to. A 

F·rc:.ntitek j ecl za c.va & paňmáma ho jed.nu chvíli hls.dila pod stolem, 

jen t�k bř'íBky prstů po vztyčené hraně ·stehen. 

J. v 1uchlovicích, v separé .Eiotelu ZáložnE. už na ně čektli 

vyslanci z Eoršic, starosta a celé představenstvo obce, m�uvili 

už s okresem a přišli s prosíkem, či spíše o.ojeli na třech sels

kých bryčkách. Chtěli, aby lT.mtii:;ek podepsal, že se vzdává poli

cejního vrf,etfování celé té věci, té aféry, jcl: fú:a.li, týkající 

se neštcstného výpraal-:u na slavných pf-edhodech v Eoršicích. 

ile František s nimi mluvit nechtěl, když ještě v?fude c!til, 

j a'.c ho zmlátili, e. paňmáma, ta s nimi teké mluví t nechtěla,dokud 

na dí·evo nevysázeli od.Ěkodné ve zlatě za fré:.k a 12.kýrky a bílé ru

kE-vi ce, a bolestné ve stříbře za tflo r..ezpůE:obilé }: lásce a k milo

vání, či k pouhému chození.Aco je číšník bez chůze? Panáke�. 

Po vyplacení odškodného Františka navštívili v kuch:rT..i, kde 

dokvétP.J., e. s rozvláčnou omluvou ho upřímně zvtli ne ty pravé ho

dy, z�čínEjící už v sobotu večer a trvající přes celou neděli. A 

Frar!ti tek jim předložené prohlát.ení 'tedy pociepsal, zmodr�lý:ni prs

ty ,na zameštěném a předlouhém kuchyňském stole,když oápouštět je 

tak sledké, zvláště, je-li člověk chudobný. Fak dokonce musí 
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odpouštět - v jemném .ců.hotáni záv2?1� ze skutečného zlata, a 

byl by hloupý, kdyby tak nečinil. 

A peňmáma dala Frmtifkovi nezbytné volno - vfak boršičtí 

jí zaplatili na celé dva dny náhradního číšníka - a poslalxa ho 

ležet do postele, s tím, že za vyplacené peníze si koupí fraky 

dva a ještě mu zbude na housle značky Cremona. A že se zachoval 

j 2ko ks.vtlír, j Eko svatý 11 oi s z Gonzagy• jehož knížecí svátek 

se už prodírtl - stačilo se trochu předklonit - skrze červnové 

dny, plné modré e cervené ba.""Vy ze z2čín2.jícího léta, ze v�ech 

těch posledních okvětních lístků,odlétajících do ztracena vzduchem. 

Pod vší tou nezvyklou chválou zapomněl František na čas, 

na to, že mu takto opět neznetelně hodiny červnového odpoledne 

zmizely dřiv, než si jich ve svéc mláč..í mohl všimnout. Sel v 

houstnoucím vzduchu zaplněném čárkami včel a odevšed z rozehřá

tých drobounkých tělíček hmyzu slyěel tikot - před hrůznou krizí 

1 příroda krátí své dny, 1 kdyby to měly být ty nejdelší v roce. 

Ale co o tom Frenti šek věděl, v onom červnu rolcu 1914 'l 

Spokojeně, vzhledem k svému stavu se ubíral popráci už 

utichlou návsí, k onomu nepříliš vzdálenému velkostatku,podvečer� 

ní oblohou nad Buchlovicemi se rozžíhaly tiché blesky,jsko kdyby 

olympské bohyně· si jedna za druhou Františka prohlížely, v dál.i 

padal ještě tichý déšl, jako vazká rosa z jejich vlarm,dávno uf 

opuštěných a nehlazených vlasů - co smutku je v llltÍrající ideo

logii, kterou po stal.etí přežvykove.la veliká řÍĚe: z Buchlovic

kého !arního kostela nad prohlubní vesnixce se ozýval hlas 

·zvonu, vyzývající k večernímu Anděl Pá.�ě. 

Pod roztřesenýma noh&I:1a připadala Frentiškovi Bemě teple 

zapdená, a vystupovala z ní pára jek ze spafených brembor,ro&

mačkených děvečkami pfed prasečími chlíny, odevlíad se ozývalo 

kuňkání !ab, soumrak se lehce k1edl do pozlacených větví ·od 
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červán.kil �a pe.rkem vily Buchlovického záir.ku, kde právě usedala 

k večeři rodina říšského ministra hraběte Berchtolda - ten sou

mrak byl zamodralý j s.ke odstín Frenti šltovy pleti pod řasami a 

pod zadnicí. 

A neslze vynechat, že jak šel František podél zdi zahrady 

zámku, ř.la proti němu �tefinka Lanielove:, která nosívala květi

ny ze zahradnictví do lictelu,a usmívala se naň,z dllky,a·oy jí 

úsměv víc a víc hloupě tuhnul na rtech, kdyf se k Fruitiškovi 

přibližovala.A když se zblízka na F-ra.ntiši:a :pře:kvapeně zadívela., 

jak na slimáka bez ulity, tak ji také s přiblblým úsměvem minul. 

Než vstoupil František do hospodářské budovy velkostatku, 

zvedl se vítr, omámený z vůně pol-:.oseného '3ena, a F·rantišek velmi 
.. 

pomalu vystupova.J.. do schod�,opíraje se o ohm�tanou zed schodiště, 

ša.tářka se otáčela v kuchyrJ., jak bylo jejím zvykem. A sama začala, 

�o jsem o vás slyšela Frentišku pěkné věci. A František těžce do

sedl na lavici vedle kamen a poděkoval, Děkuji vám &a ty šaty,jak 

jste mě je poslsla, Ale, řekla ša!L�a, To je v pořádku. Nemáte 

hlad, dodala, Ne, na jíé.lo nemám pomyšlení, odpověděl jí František, 

kdy! pohlédl na její velké t�lo,Já si jdu jen lehnout, dořekl. 

A protel potácivě kuchyní, zavřel za sebou dvefe do loinice 

a oblečený ne natáhl na neodestlanou postel.A na hodinu či dvě 

snad usnul,nebo se prope:il pod nepevný 6krtloup mrákot, pokud se 

nad střechou neozvalo mocné zar.řmění hromu,jako když někdo E oblek 

spustí trojspfe!í z hlíny na náves, kde se po tom úderu zvedl 

okamfitě prach. A opět zahřmělo a vítr vrazil do oteTřeného okna, 

záclony se vyduly a šdářka vstoupila do ložnice,velice rychle 

okna zavřela,dokonce stá.hle i rolety,� v málem dokonelé tmě,pro

svěcované blesky, opřela se o lenoch vysoké fidle u Frantl škovy 

postele a řekla, Františku, já se tak bojím bouřky. 
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Ano?, odpověděl jí rozespaJ.e Franti�ek a cítil v ústech 

pachut první letní bouřky jako pachu\ ze včeho jídla, co za ten 

den spotádal, a ze všech ran, co v noci obcržel, a šafáfka se 

ho přitom ptala. RozEvítím, Františku, ano? Hromničku! Te.k ne

vinné názvy věcí rozpřahují náruč: Ale eno, rozsvitte, odpověděl 

jí František a šafářka z bachraté zásuvky pod prácelnikem vytEill

la tlustou· evíčku a ze.pi.lila její l:not, j e.ko 1:něžka, které za 

bouře zná všechny od.pcvědi na. Evé otázk:r. 

1;ed střechou se hrom řadil za hromem, byla to opravdu po

řádná první 1-etní bou!·e, kdy mraky ze sebe dští mízu vytaženou 

ze stromů. Potok Smraciavka se s�ad vylével v lijáku ze břehů 

a naplňoval údolí :Buchlovic !;vým zviáštním pachem - jnko kdy! 

se zpocer..á selka umývá po :práci v malém le.voru a celý č.� její 

činnost na nose poc1iuje. 

A še.fářka se nad svíčkou snad modlila - a co dělají ženy 

nad malým přítulným plar.ienem,když bouře rozechvívá zem? - něko

lilcrát se pokřižovala a pf.:lk šla a zastrčila rezEntně tu zástrčku 

na dveřích, až se měo. na bí1éc pec.kladě laku ze.bleskla jako sou

kromý blesk, přešla s hořící svící ke své posteli, postavila ji 

na štíhlý noční stolek a v jejím mocném :ple..'!leni se za�ala 

svlékat do naha. 

Prsy měla velké a pokle:Elé s naběhlými oválnými bradavke

mi a čerň klína jí sahtla až k pupku. rukama .e:1 sáhl.a do vlasů 

a přehodila si jejich mocný proud přes obličej, e v  jejich mast

ném mlčení na F�antiška beze slova hleděl�. Tmu roz!al další 

předlouhý blesk, tekfe Frant1iek vše pfesně Viděl, jek v magne

ziovém světle u !otograta, a při ná�ledujícím mocném zahřmění 

se vrhla ěafářka k jeho posteli, s nárazem kolen poklekla k pe

lesti a při tiskla mu prudce hlavu ne. okopanou hrll!. 
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František zasykl bolestí a ona sténtla, Jé se tak bojím, 

ach, Fronci, jé. mám tzkový strach, a sevřela Frantifks. v mocném 

objetí j2k tekový neuměle oblečený rampouch, který umí vyklouz

nout z �atů i s bolestí jiných, umí ji chlodivě vytrh..�out z 

jejich těla a přeměnit v pér-�, která stoupá ze z�d}�� při horli

vém I:li.lování. 

� ta fena sténala, Franci, ach,Fruici, já se t?k bojím, 

a bouře pomalu přetékal.a přes s1tU.tek hromů a její t?;lo se chvělo 

chladem, E- něčím neurčitým, a František ležE;-1 sevřený v jejím 

objetí jak obolavilý rampouch, bouře odcházela jak r.a chůdách, 

aby už jen chvílemi otřásla. zlověstně krajinou � ona se pod svý

mi vlasy chvěla chladem, E:.Ž otvírala -ústa, pak náhle vskočila 

do :Františlcovy postele a přetáhla přes oba peřinu, to v[e s ne

čekantou mrštností vpádu, ale František toho přece jen vyufil 

a obrátil se k ní ve chvíli uvolněného objetí zády. 

Ona mu zajela rukou do vlasů a zašeptala, Ty můj Kryšp!n

lcu, ty můj svatej Isidorku, a. Frantifek ani nedutal., jak se bál 

dtlších jejích pohyb�, a pohybů jejího manžela a pohybů všech 

mužů i žen v té rodné liše Slovácka, Eorňácka a širokého ol-:ol:! 

Velehradu. A proto!e Frantil:elt ani nemukal, jen obolavflou bra

du si schovávtl do pokrčených klop svého saka, chytila jeho ruku 

a po pfel:onání krátkého vzepření, kter$--m se bránil, dala si ji 

do rozkroku, takže Fré.llti šek přes bříška prst\'::. vnímF..1 ten tepl..v 

a dokoncle ze.vlhlý kartáč líní. J.. když Ee snažil f:VOU ruku z 

těch stehen vytrhnout, zafepttla mu zezadu horce do ucha, il.e 

Františku, co to děláš, v!dyi jsem ženská. 

A nic už Františkovi nepomohlo, ztrácel dech v záplavě po

libl-m shora jako zelenomodrý vodník tonoucí v křídovém mofi, nic 

mu nepomohlo, ani to, !e nespolupracovel při svém svlékání, ani 

!e necít11 nic ne! bolest pfi jejím rajtování po celém pohmo�děném 
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tfle - podobně sekačka vlečená odhodlanou kobylou plnou síly 

nerespektuje ani na okamllk modrá kvítka koniklece, ale pro

jíMí rozsáh1ým1 loukami poprvé,podruhé a� natřikrát,posečená 

otava klesá do Eapařené náruče země a ocsršad se zvedá tma. 

Te.k František po hodině či po třech hodinách opět usnul, 

za boleEti celého těla,v jehož modré barvě se její polibky ztrá

cely jak v moři malátném po bouři - a jeho slast byla vyvlečena 

z jeho těla jeko nit� prázdného ucha jehly až kamsi do ztracena ••. 

K �c.nu, když se ne.hý I�anti šek krátce probudil a zahlédl 

světlo svítéfuí, rozcupované skrze stažené rolety,tak tedy k rá!-.u, 

v jejím nepů1 měkkém objetí ukojeného spánku, se s:nopem vlesd ia

fářky poblíž svých úst, pohlédl Frentišek na svůj úd a zjistil, 

ifo ho má neuvěří telně oteklý, j eko kdy! někáo odseklým stéblem 

trávy ns..foukne žabáka 1 žábu k prasknutí, až se vznášejí jako mě

chýř bolesti nad hladinou a nemohou se potopit, při sebevětší ná

maze noh, pod hladinu vědomí. 

František zavřel znechuceně oči, aby snad cvoji partnerku 

pohledem neprobudil, a pochopil, že otekl celý on, tak bytostně, 

j2ko muž, který v!dy ztlouetne, kdyE pochopí, že byl hned poprvé 

a přitom navždy použitý - jako náboj, který neodvolatelně minul 

cil, a ten, kdo mu dal smlr, bude zabit T odvetě, proto!e chtíč 
svět 

si tekto :pfedstavu.je, kdyl si osedlá lidskou b�ost e neptá se 

na její předběžný souhlas, co vla.Etně ze života odstreni t, a kam 

uhodit s veškerou svoji silou. 

Jakmile se potom Fre.ntišek potřetí probudil, k jedenácté a 

do plného dne, naštěstí v uf prázdné posteli, obléY..l ee velmi 

tiše do opět pečlivě- poekládeného oblečení, tak, že by na něm 

nikdo nepoznal. chve.t nočního svlékání - s obdobným chvatem odzbro

jují feny svého anděla strá!ného, ve chTílích, kdyl pustá noc jim 

hrdlo svírá, al se m�ní celé v chf·tán. A Frant1tiek c-e ohlífel 

59 



kolem sebe velmi tiše, jako gep&rd s myší před útěkem z domova, 

proto!e ee bál, aby ěa!ářka, pohybující se sn_ově v kuch)Tj,, za 

pootevřenými dvefmi, čárka, nechtěla i přes den. 

V okamžlliku, kdy vyila na dvůr, prchl Frantiiek z té 

správní budovy velkostatku a šel raději na Hotel, i když měl 

jeitě to zasloužené volno. Ale peňmáma ho v šenku nechtěla, jen 

si ho zkoumavi, prohlédla a sňala mu ze. saka několik dlouhých 

mastných vlasů, Uprav se, Františku, řekla mu, A měj už konečně 

rozum v hrsti. A ne někde jinde. V šer.ku tě nepotřebuji,a na co, 

�e jestli chce�, zajdi óo sklenÍků pro květiny, to patří také 

k obsluze host�, než bude oběd, a František šel. 

Kdy! proklouzl hlavní bránou s okov�,ni pávy do zámeckého 

parku, nějakým nově zaostřeným zrakem viděl velmi přesně,jek ci

zokrajné rostliny stojí hrdě pod předpolední sprškou z hadice 

_zahradníka, jak se pcll tou vláhou chvějí jek štíhlé chovanky z 

penzion�, vědomé si finanční moci svých pap.ínků a hrdé na to, fe 

i v předpoledním slunci jsou orosené jak za ranního vánku. 

Ka konci pe.rku, u skleníků potkal Frantifek �tefinku, �la 

proti němu pod převislými stromy a nesla v náručí aspoň třicet 

bělorůfových kera!iát�, jak nevěsta přestupující práh první 

lásky, ten vysoktý práh, přes který dívky přenáší vůně pošlapaných 
1 

květin a několik palčivých trnt, zapíchaných v pátěři 

Kam jdeš, zeptala se Františka, te.to dívka, jedna ze tficeti 

mladých buchlovických !en a holek, zaměstnených v zámeckém parku, 

Kam jdeš� ptala se, a jako kdyby bláznivý cherub l�ousl Františka 

do u�í, tak se on sladce a nečekaně roztrnul, nad tím jejím přek

vapi v,Srm tykáním a nad tou ekvěloetí I která ji obklopovala j Ilko 

shrnutá pláštěnka z malé, zahradní duhy. 

l.am jdu?, zeptal se František, sám překvapený tou otázkou 

- na kddého mládence čeká v životě � ediná otázka, polo!ená 

60 



větěinou v tu nejméně vhodnou chvíli - ale získá i při jejím 

správném zodpovězeni výuění list? Lásky? h vstupenku do plno

hodnotného !ivota? Která se vydává v okamžiku zem�třesení a 

rozestupující se země? A :František odpověděl: Kam jdu? Jdu pro 

modré květiny,to řekl té Stefince,a ona řekla,Já ti je natrhám. 

i11 spolu do skleník� a tam, kde bylo plno jiných dívek, 

a také plno pralesní vůně z rozmělněné hlíny, tam se itef'inka 

při oářezávání květin dotýkala FrantiBka útlým oblým bokeo a 

byla pružná při těch pohybech jak stonek koniklecc. 

Nesla mu potom květiny v náručí a zdálo ee, že jí v těch 

květinách vyrč.staj í ňadra, ale tak, jako by pxyl z pestík-O. byl 

tím nejlepším pudrem pro dívčí plet, a přizpůsobovtle se pomalé 

chů2:i Frantiěkově tak dokonalým způsobem, �e spolu stáli dlouho 

při zadním východu z parku, a když Fre.ntišek položil rul:u na 

kliku brenky jako na pařát páva, zeptala se ho ta itefinka modře, 

proto!e ne moudře, A co mi dáš za doprovod? 

Pusu, řekl jí Fr2nt1šek a kdy! ji políbil, rychle si uvědo

mil, jak je oteklý a kde všude, a že potopit se do n�čeho beze 

smyslu je cílem poráfky, a přitom je to žádoucnějlí,než kdokoliv 

jiný chápe, a fe toto potápění beze smysl� profívají 1 veliké ří

še ve chvílích své únavy z nekončících vítězství, z těch, které 

tjenom zvětiují skulinu v rakvi,obsypané kvítú z celého vesmíru. 

Pusu, odpověděl rychle František, evým rozkousnutým ja2ykem, 

. a když ji pol:Cbil,jí se zatemnily vlasy,políbil ji znovu a ona ho 

k sobě stiskla, neuměle a přesto účinně, a mnohokrát mu pusu ople

tila, a! František pocítil :a plnou chul úplně spolknout tu veli

kou slinu bezpodmínečné kapitulace,al do dna,odlolil kytici do 

'Výklenku zídky, a šel doprovodit Ste!inku zpět, celým parkem. 

V místě, kde snad vůně květin měla svou kleus:uru, a kde se 

ocitli, ani přesnl nevěděli jak, v tom cípu pe.rku se posadili na 
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pěstěnou tráTU ve stínech stromO., tteti ji tam předtím po kole

nou T!dy vylínala, posadili se tam epolu do piEtěného pafitu pod 

úkrytem větví těsně na.d zemí, odkud v1ciěl1 jen na podlouhlé je

�írko, napájené vodou ze Smraaevky. Kdo viděl je, to nebylo pod

statné: Ste!inka. ulehla a de.la si ruce za hlavu a Frantiiek 

spatřil její orosené podpafdí, jek.o kdy� se rozevře kel.ich vzác

né rostliny z rašelinišl, která je pfíjemně masofrevá. 

Na jezírku nehnutě kotvila bělostnl locka ltladého hraběte 

Eerchtolda a vedle ní se vyhřivtl ve stéblech rlkosí,proráfejí

cím nehnutou hladinu vody, plnohodnotný kctcuč elunce - a �těfi 

stáhla Františka k sobě, a slunce jí lefelo v hebkém ochmýřeném 

krku, políbil ji a ona mu vjela rukou za uši a na týl, kde mu 

prsty stláčela pořezanou kůži od střepin, a šeptala, Chceš si to 

zkusit, já jsem to ještě llikdy neděltla. 

Ne, nechci a ani nemO.!u, myslil si Fr211tišek, tle usmíval 

se a mlčel, a slina bezpodmínečné kapitulace mu u! vnikala s ci

s:ím jazykem do úst, mlčel, jclt ho ona tiskla k sob� a rozvírala 

nohy, dlaní volné ruky ho chytila za pťtlku volné zadnice a nehty 

mu zs.tínala do týlu, a co Frentiškovi zbývalo, než opět s bolestí 

v eobě a v ní a s· ní se zdařile svíjet, s.s;,cň na pohled, na tom 

p�stěném pažitu pod převislým stromem,nad ním! slunce krvácelo ja

ko zraňovaná pe.nna a zou!alý mla.dík,za sevřeného dechu poledne. 

Ne, František nikdy netušil, !e takto lze smíchat mileneckou 

krev, jako v řecké báji, v níi Evropa kousala býka do nozder. Je 

skryt buloucí osud kontinentu v milostných bájích? V p�vodním zpě

vu? .l tak Františkovi stékala někde pod šaty jeho a její krev, za 

chůze, a kdyby nebyl mladým mužem zkoufeným před komisí z elegant

ního pohybu tak,aby hosté pfípadnou·b�le·st obsluhujícího nepome11, 

nedokázal by František z toho parku ani �jít,odkud ho Stetinka 

· · znoTU doprovúela k &adn! brance, aby ho tam �tipla do pale - snad 
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na tom místě prá�ě chyběla Františkovi poslední modřina, a on 

jí tam měl zapotřebí, ja�o kdy! panna zapečetí dopis zkuiené 

fenf, s mnoha díky za to,že i její fivot byl tak správně otevřen. 

Paňmáma Františkovi v šenku řekla, Tebe ale ta donesená 

kytice zdrbla, nevím hochu, zda bych k tobě neměla přece jen za

volat doktora, ale raději ne, takhle se mi víc líbíš, a holka z 

chalup u! mezi tím dávala kvítka do váziček na stoly, a!ijunkti 

ob�dvali, najatý číěník se otáčel s talíři a paň.máma oElovila 

mlčícího Františka, Nechceš za�e usno�t v mé posteli, ale líp? 

Je.k lí:p, zeptal se F·rantišek a někde v strnulých lýtkách 

Ee mu rozechvívalo to nekonečné zděšení, které pravdivě mladí 

muil cítí, ve vzáccych okamžicích - že je nutné i z milostných 

bitev utíkat, a ne naopak, aby v tom ví_ru ze zralých kopřiv ne

zašel mladý člověk dřív, než umře. Jelimánku, odpověděla mu paň

má!Ila, Ty slimejši, a krytá markovací pokladnou mu tam hmátla 

}li-es kelhoty,a.l František upřímně zaúpěl. a adjunkti pozvedli hl.a

vy od talíN,Co je ti, zaĚeptala šé!ová,Vždyl se k tobě chovám 

brilantně,ne,tak co.Ale já nemohu,paň.mé.mo, já skutečně nemohu.Ne

vím sice, co po mě chcete,ale já jsem úplně vyřízenej,jak automo

b111sta,kdyl mu kola odpadnou,sténal František,Yěřte mi,paňmámo. 

To ase poddá, řekla mu paňmáma, Copak seš hrabě, abys Dů.uvil 

o automobilech? A vysouvala se z míst za pul tem mulcovací poklad

ny a František jen zou!tli opekovtl,O:pravdu, šéfová, mně je špat

ně, skutečně je mně špatně. Tak to tedy v ne�ravý okamžik,klučino, 

odpověděla. mu ěé!ová a dodala,Hybaj. Nahoru a přede mnou - jen 

se běl pěkně vyspinkat,dřív ze mě strach mít nemusíš,chudáčku, a 

postrčila ho do ramene,buclatou pěstí,Jako m�tka gauč� z pampy. 

A František ěel po echodech ne.horu, do její ložnice, kde 

byly obě postele vysoko zastlané,je.ko pomník,protože šé! si sňj 

denní spánek odbýval někde jinde.A Fre.ntišek zjistil,fe na dTefích 
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není zevnitř žádná zástrčka, ani klíč netrčel v zámku, a tak se 

nevyEvlákl,naopak,vyplížil se zase z té voňavé ložnice ven,ses

toupil ze schodl a ve vhodném oke.m�iku vyklouzl z Hotelu Záloma 

j�ko záložní aspirant únikových manévru. Ven, do žáru popoledního 

slunce,v němž se zkoušejí před premiérou podpisy pod kapitulační 

srchy - s mlaií muži v uni!ormách ztrácejí sličnou sestru, smrt, 

kter& nejlépe žhne při sláv� umírání za vlast. 

Frantitek se plížil tím nejvíc znaveným krokem číšníka ve 

stínu z:i=:ecké ze.hrady, dotýkal se bříšky prstů parkové zdi, a až 

za hřbitovem, Ea renesančním kostelíkem na.a jámou plnou kostí z 

dávno poh.fbených křeElanů po morové epideztii, tam si lehl na mez, 

do huňaté trávy. Chvílemi zavírel oči, a chvílemi hleděl na vzdá

lené hranaté rysy Buchlovského hradu tam vysoko na kopci, na jeho 

obran.�é obrysy utopené v záplavě lesů - domov, to je místo, kde 

vaší obran� rozumějí. 

il kdyf se �Tantišek dost vyležel, zaslechl z blízké zeleně, 

ne snad ráje, ale obyčejného venkovského zámeckého parku, jakési 

výkřiky, rozdychtěné výkřiky, j�chž tónina mu byla známá.Neuměle 

povstal a dobelhal se ke zdi, a viděl, v třaslavém světle beze 

zbytku zaplněeych hodin po poledni, kdy pestíky se uvolňuj! z kvě

tin, jak z boční branky zdi :a parku. vyběhla do zámeckého Ee.hrad

nictví �te!inka a za ní bělel třináctiletý syn hraběte Eercbtolda 

Zigi, křičící s dýčkou v ruce,Nám ts.ky pusrle, hýr taky pusrle. A 

Zi&1 do�tihl Stefinku mezi hlávkami salátu a povalil ji šikovně 

na stočené rohofe u skleníku, a ona ho tam objala, smála se a 

tiskla ho k sobě a líbala, jak pys�y fauna odervená květina. 

FrantiĚek se od té zdi odlepil, v dostatečné dálce a začal 

se belhat pryč, doufal, že naposl'ed, od toho :pohledu - mnohdy je 

pro j�a života rozumnější přivírat oči 1 za plného dne, Franti�ek 

se pl!lil kolem hfbi tova zp�t a stíny stromO. ze zámeckého parku 
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ho laskel.y v jemně modré tváři, a kdyl míjel hlavní zámeckou 

bránu, spatřil skrze vytepané pávy, jak tam po křupavém písku 

příjezdové cesty chodí sem a tam, s kníf.kou v ruce, nejstarší 

Eerchtoldů� syn Alois, student práv a politických věd na nil.i

versitě ve Vídni, e protoie ten zna1 česky a byl vždy slušný, 

František prošel za ním pootevřenou br2nou a v stovkách propa� 

daných mincí ze strom-l ho oslovil, Nezlobte se,pane hrabě, tle 

bude vás to stát peníze, váš bratr Zigi tam právě v zahradnictví 

znásilňuje divl:u,které byla moje, a on má přitom dýku 1 

Cože, zeptal se ten překvapený mladý hrabě J.lois, Ale nic, 

odpověděl Franti�ek u! znaveně, Běžte se tam jen podívat, dřív 

než dojde k nejborfÍI!lu. A otočil se, František se u! otočil jako 

měsíc, kterému se to napoprvé bezchybnij povede a! po katastrofě 

Země, kdy na ni vystrčí svou naprosto modro� zadní tváf,Franti�ek 

s� otočil a šel po té příjezdové cectě ze zámeckého pc;XkU ven,aby 

svoji chůzi ukon�il až v Brně, v náruči maminčině, ale jen na neu

věřitelně krátkou chvilku, takže ani kolik Stetince zaplatili, ani 

to se už nikdy nedozvěděl, 1 díky politice ministra ze.hraničí hra

běte Berchtolda, který mu umofnil odjet, ze několik týdn� po odhr

nut! modré tváře !ivota v Buchlovicích,do Haliče Etfílet Rusy. 

! neopakovala se tam jeho cesta z Euchlo,ic do Eoršic,z bodu 

B ó.o bodu B a zpět, bohudíky za to: zanedlouho mu tam Rusové rozpá

reli bajonetem :podbřišek t�k, že�acel ev�j cladý fivot do pří

kopu, do pOVédlé trávy. Al.e přece jen - i díky těm dnům stráveným 

v Buchlovicích v době, kdy se tam na zámku málem rozhodovalo o osu

dech Evropy a světa pro dvacáté století - díky Tšemu tomu přispěl 

i Frantiěek, svým nepatrným přínosem a miaovolně, ie ztupil jeden 

bajonet, k naprosté porálce Rusd v.ié dávné, ale pořádně zlé světo

vé válce,tekle se od těch dob kddému takovému konfiiktu mimořádně 

vybýb�!,al &trácejí tváf a modré holubici míru přitom vypadává 

ratolest ze zobáku. liebo �e tomu naopek? 
65 



6 t r a k o n 1 o k f d u d 4 k 
nneb Se�ú 

�yl6v Strakonickf áudák saaíná rospr��ou o mu&ioe. Muz1knnt. 

�terl ee �trerí do mÓdy, vydělá prf �e svět� p�kné peníee, 1 kdyby 

h.r-Jl ttebr. ne. dudy •. Tím je u.vedeno !;�&ndovo téma.s vydat se do cizi

ny, ztohG.tnout � �Eít si Dorotku. JeJi otec mu ji totii odmítá dát, 

ne i)roto, fe �vi::nda nes� otce En1 matku, 61• le •nemá krajíc jis

tého chlebae, ani jako "dont misarn,ý pacholek•. li&jný Trnka je Bku

�ený mul. Ví, fe l&J!Ce r,e�e poroučet a te écae od �varu!y neupus

tí. V erunomlu:vň hodnotí svou otcovskou Eásac.ovo�t � odstupu:" B1.1de

me tcic dlou.ra0 na moudrého hrái, doku, n�Jekou hloupost nevyve�eme." 

Snt:zd by s n!m tc.�7 bylc. fee, zat.o ae l"V�ou ne. Věří. le hudbou 

zí�ki tisíce. ;osleťních pochyb ho zbcv{ nt:.dpřirozená moc. Jeho mat

k11 f.one.ve., kdyEi leeni pe.n!Ui, jel ea svoa lásku a Z2i. její plod pyká 

v podobě pol�dr.lce, necb.t.J.a sice dosud syna kYil1 mravnímu E<!.raví 

zt'uttrna scltouňet chudobu, ttta "Ylak dojata soufením milenod vypro-

td n� Bl')�eh &es�ch, aby do �eho dud vkouzlily hlas pohádkové les

ní f!�e, kterj b� zahánil enutek, probouzel vesel! G zcbezpečovru. 

odmlnu. Dárkyn� připcjuji pod.sínkua Je.lc:tlle obó.sroYo.ný n� evCj ná.

etro3 &tJcleje, kouzlo ee &rul!. l"Yand.a ne"Yáhá a odch.t.zí. Ro&nYa e1 

nt ev, panovcic1 Y7iádá prá•o syna doprováset a je ze to ochotrJi 

cnéet lc.;lňí tregt - etát se diYou lenou. Protože jí není ciovole-

no ř!dit eynol.,vy válnf, bu(!e jeho ce8ta z...:ouškou a lekcí. 

Svft j� m:.orný, file 1 alomyslnl uč1 tel. 1'éi jeC:né s'trsnn nabíd

ne ptílefito�t k Yýdělku g aláYf, na druhé Gtruiě kolem toho n�vr

f.í neře!i telné problémy. Ospllml umllec Je naiYni. Přijme aa msna

léra nU!ostudoY�ného pfílivnik� Vocillcu, n-čři mu pokles.dnu s. vetke

rcu dtvrru a upadá pod .eho &l:ioubn/ Tll'Y. Aby to c:ramat1k pf�tvedl, 

pl"1 vede &a tYandou do ciziny oaif-elou Dorotku. !a &t Tocilkovi ne

hodí do pl4.na pro l!TdJ silem n& domOTI, na Švv.ndovl a koneckonad 1 

nl'. sta.Tu �eho f'lnltDe!. �ontlikt Trcholí, kdyl tYand& u&draTÍ 11mut-
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nou princ8znu a éOfJtane od n! nabídku k sňat�u. �echce sn1 pp�véat Do

rot�, ll1l1 riskovc,t princeznin hnav. Jie�radf Ji by utekl. !o vlak ne

uetlá jednůk �rcio. ge s• udiloeti vAli Jedna u. truhou, jaťnt.k proto, 

te- Vocilka Jo ve Et!-eliu. Loretka pronikne etc pi.láce, uby ca dovědiln 

pr�vdu c pověstech, !e se prince�na. n čeůj cud,k budou brit. Vocilka 

zn p!-.íto:nnc�ti r;vého p,na označí d!TkU & JeJíb� prJ'Yodae zn blázny e. 

dá Je odvé$t krilov�kýu:.1 1:tráfez:1. �v�nda ae pfi t.o:a ch.oYá zcela. _pa.

tívnt, �;ako etrnulý "• Oi1je, d je Loro�& oé'Ylečena. Vrhi. se za ni, 

nebol cu fttt�ce p\.1:ne i'.- vyletí te'brE.ld, fc ho do amrti nenr:::jee •, Ve-

. cillt;i ob-viní � pekuiH tel..etvi, ,�le vlci &e �ro'ti jeho lepň.ťmu ,, do

slove. si,11:llou. Do e:álu vtrhne princeznin ůr&en,f r�pe.dnik s o&brojen

c1, v rtL�ci pcláco�ého pfevn�tu pošle tvandu do vEzem, pfípednl na 

f.iben1c1 �- Voc11.ku do vluti, Bby tam ozr.állil, •ie ce tu etane u.ko

'fou 1t.frou kdť.Smu, kdo se opovil! krok1 e'9, �o l'ltilíich zemí z� poťob

ným cílt:tt oeráttt•. 

r-rt,m.e.tik ge ene.i11 ruiJit pro iv2ndovo jedná.ni poleh5uJ!cí okol

nof:ti, f.�e p!-efl� je ceJmé, te hrciina. ve �koufce neobe;tál. Poku�en.! 

ke.riécy r:. ctr.tteh byly fiil?Jf:J&í nel liebi. Zachrání ee &ice ,; '9(,zení 

E. l'rccí se c1om1, f;le trápí ee, fiámuJe, a kd)'i ae Y ho1:potl etetká 

J. Vocilkou, př1&$Vá, !e � en& Je.ho ss.utku �• Yědomí srndys• J. kc!yl 

�1 nt. to \'Zr,o:nenu - to cítím, le m03 il vot &a nic Di'stoJí - a te Je 

ne,jl·íp. kérl no prcb1Ju - nikčy bych Bi o�1 s; bll!vy vytrhel. • Ler:pe

rlt cvšem tím i;ná.ze pn,no ZL obět 11k.le.d111. Voc1l.ke. 'Yjsltch.ne vr,:,rá

vř!r� o r.01.::telné moci dud, ktu& omú11.,y c1okoace 1 v{&enskou stril, 

e chce je ur..ráat. Ros&..,1n:r r.ovéz c!rulk:y, cllYé le:ay, lllr..�! u:úu do

konat. Pod d.minkou Tjdllku vyláka3i dudák& o pllnoci na. popre�1ňtl, 

kť.e ., :t.,j et! te:rm;ií'ch n1l za.c.sne na tlla 1 na.z duli, nebuce-11 do lcu

ropiní Tye-.oboaen čistou pc.nnou. r,oanTa · polti.dá o pomoc nevr,ti"fl! ge 

Dcrottu. tn ji Tyaly&!, "fffecko dobře dopadlae a 1Y6nda se � na polc4-

ní. lfejpnc e.lo•em1 • O· nec.b al c1fi••- ruce a nohy t1 zulíbatxl Ty Jsi 
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eroj �trálný �ucb, � dlle3 co �ělej, tea ee od tebe nehnu. StEret se 

budu o tebe - [ •• �J Dne2tka j�e:n doBtcl. za vyučenou - s ty zlof�čené du

dy- po'fť:túm do kom!nli.." :Dorotce to nestačí 1" Ze.hod Je rad.ěji, s bys je 

neviděl, tl'by6 l'leUpt1.dl use v pokušení. Jt1 budu nn.�1 v.rclmoEt proai t, 

eby tě udilr...la hnj nim - kus políčka mám tEié - • Švtlnia nn to při

stoupí:" Jdi 2;1 ke Yl:tn1 vňudy, ty zpropa�:ený mtchu, beztoho vězí v to

bl d�ttet gt1=-rých �ibl11 /řiod.í dud�1 o ite:: - kolem se rnz.lchn& pro

nU:nvý 1MJ.k./• 

leit·ee e.:ončil�: P.rD:1ns. .p:-ohlédl, 1eouzlo s�lnilo uvúj ú�el a pře

stalo :r�ecb1 t, Vocilke. ukoř1ntU náastro j, který mu k r.iče!llu nebu�e, 

Borzii:vu v�&me p�novniee n:s. milost a dovol! JÍ pečovat o eyne. & to-

. ho je tc3 uf .spclehnuti. Jenže proč? le -se. ztekl di'Vné :lW:iky? Vlze

lo -v n.ť z;.kutečnó de&et etri.rých Č.i.bld? Znčl v ni přece nejen ,z.en o zhc

hntn1,,1t!, ale 1 mýtue rodné krf._jiny a pra�en n<iost1. ,vyl to de.r, kt�

rý •ymy�lila e vn,roEile m�tka, n�olikrát pro uvé cit� trestan4, 

od n�ho �am1no zanroo-vttl'iá roW".á.ní:s, e. pf·esto 1 "f nejtěf!'.i chvíli 

c.eme�ni očdz.ná och.rár.kynl a Dorotčina inspirátorka. le by jej vě

novnla s taj rúm výchovným úmy�lem, a·by ,:i syn lló snadném :isku po

pilil prsty? Text se o tom ·nezminuJt. lasmačuje naopek, le matka �Y-
. 

' 

novi d�vlfoYala. C�t&tn� 1 n& oču-oY�ou �ía\tlu se hrnje poctiY� a 

�. námahou. Z�láfitnor:t &poč!Yá pou&e v tom, le 11můfe� do jin, deJmat, 

e.f ti oči potečou - Tšů to z :d nevyde jmáti, co �.i � tdůe•. tTo.nd.a 

ee tedy znoYu prohfa!1l a Eav! • komu Ydě�il r.n. zázrfŮC, e. kleje na 

něJ. N,::plÍluje krUho'fi echlma p!'íbihu, ale �trác! 'Yn1 tf:n! logiku. 
' 

' 
' 

Jeho :=ou:e�e:ú je pochybn,z obsahuje �edl• kocoviny 1 výmluvu, ne-

,:pre:,edlnoet n. sebe.klem. Vždy\ ·vr..cie. ..,�;:ec nebyla • d.udách, e.le Jen 

a. Jen v muůknnt0Yi, který Je naTlétl 4- neunesl. Jeho celbán! ee 

di pochopit. Y.orilka, kter, s toho Typlfd, je o�iem bofk' jako 

lcnld' ctnoet • nouse a tHko ee • JÚ do�t- plný harmonický 2-kord. 
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FokoutelR e� o to čobov� oblíbená vídenuká poh�<ti:ovi komedie, kteri 

hořkoct e. kocov1 nu i;i.rnila n:iovive.-vo�tí, porozU&ění� H mel�ncholickoo 

akepeí a kterou Tyl zn�l n in5cenove.l. /Jen pro erovnán!1 Autentickt 

pohádka vy%nívá obvykle sc�h: jinak. Její protLeon1eta �v�t překon! 

e zm.lte n _potoi?á r;e cvoLodně, hrdt � r� n�vraeí, odkud l'Ee�el./ Pd

vodr.í česká cir�au� tick, tvorb!:. v roce .184 7 oi včcl: ukllds..la povin:ioet 

sy�bclic.kébo, rn..t€�ickóno & o_pU;tlt-�ické.ho úvěrus 

ffRostvas Jsko� novi nu-oz�ey den 

Tg;-ntó � lůna tMlnéno ae vine c 

fci:I 1 vám ted. nuvý 11�ot kyne 

. Včrnou l�Ekou n..::vi,y obl�e_n. 11 

Nešlo totif jen o �ilene:cltý pár, u.e ti:ké o konctttuující 5e 

národní kolekti-v, kteri úspč�n! intecro-vtl problc:atického jecince. 

n10 c:, po&rání • 'to t e má .au�1eíroY&t a žít ve vytčených mench. Hlec, 

ktErl pochází z nevy�vr,Uených a. neovlud•��elll,Ých zdrojd, mile být 

nebezpečný privě tím, te je krásný a ú�inný. b.«i:jtxmad1wrfl:lhtx 

Zneufívají ho pod�odn!ci a %li euchové. KárlěJi se ho Jednou providy 

&b�•it: •�rovodit jeJ ze gv{ta. 

Pointa StrEkcn1eké:io dudáka n.ialedkem toho zřeteln� odstá•á � 

pfibl;hu. I:rca:&tik jů:o by :pozr..pomněl, co f-ek.l předtím. Vytvcr,11 

čloYčk� příliš ž1Yého, kt�rý by nedottLt�čně iluctrovt.l. ideo�ou 

einfrn1c1. A. JJrotoie v předrevolučním e-polečeruikéa zá;>t:&e n& ní zá

leltlo víc, mueel c�i&ovatel ��ého hrdinu opustit a &Epřít. Selha

li o� v pooobné &1tuac1. Jenle Jeden m�l & toho .,;čitky ��ě<!omí, 

kde�to lr\lhj pro&r�iov, U:doetiu�iněn!. Polemika o ch.trclcter �eé

kfho člov&kei. e. �llce, wa-ytá ve �•, :i�ch\�n� z1s.st.hu� e 1ného auto-

ra. 
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, U� 'proddkc1 �fe1 „ b•n:fr.-nm fie4.t na eebe 

®čne upozornf na prvd pooloc1 nw.pad= knlba, tteri oa ko.pC>ei\U 

etone C1J::fl1 j:Ec l-llcl� bectosllena. en.1, ja to ve-r+eln-ě T!,illá!.tt.no. · 

'í pool.erJr.í dobi; se t-o tf-t:é novely J.azq �kov, r::1wtalt �tyqte, 

o r.í� se mluT1 �sl:o o nfče: cim�áťlllčc. Tytla T edic.i � �ln.áct, 

!ttori je c:rčon& l!álide� e .nc.á la lkll willed: feb u.z-dol vyeunu. 1ll p!-í

l.U •�0,�c. V ruoe l�7f. a� ta e&.ltorko. � �k pro d.ťvey r::rdt 

p�ao �. doh�0 !'ispa&.l'l� pr·.!bf.1:4 ut\'yho&i3ící OT00;2; z rámce ,6:lN, 

jen!!: m'! stejně jako �etekt1Yka. cTá neporu!U.tel.Jl-' ;traTidln. Ea eri

sCYatelčini kanti ,eoc. ještě �6 kn.lhl'& 'et�l!•tiet pro štitlltt a 

r. ls�, ro•ntt'- d!•čt r� a � cha a r. lS7�, V)'PNYW r;ro děti 

od pěti let. 

!ia �·.emestni llvou n.tn a.r,oa.U .hned m�si takt: tes.t bsl cartcM 

v r.19719 ale vr-lel a! po deeett letech - l.oni.e B&Ttc meela tento 

� doprovodit redakce dere�� T.1B"f�• POT89bl9m �0-

rJ.�n: ::.ooáro!cz, oč "ler.tn6 jde, totl.! � p1ece neJde o m.c. 

t��t!tú ·to op-ravdu ntm! l.l�..u bOPslca na k�l. tta ao ted� kniha 

TyrJk.l.a a,c zab� ne.tlra4at.eloki6 mtl.J1J"? 

ťt-Jaa:4n bade ka!df e kdo ba.49 hl.eGat at.,.W o:ln�, k:r1 t1ck6 

�Pa!J U eeua� olhalenf t�b epolet:eru1t.'fch c4kmtt. Ale Gtej

ů T nt na.najde u�c�d Uterérct luba!!dk. unávejío1 peu&e roo

;.•riim� waileck4 l..""9 al1 ty. semeetr U YC-ta J • pd.n vo �· leb.68.ném 

at3la ieb-fori::y a llGM ho TJPraYi�Una 1rcnie a Nbeircnie, loekde 

•Gde snaha o obr� TJ,á�ent k �•tlaa4 caiel9a p�ira.tán1■, jinde 

nace! je.káni balad1ckť AO� lů.u.YAI • &4Yěru. 1;clsm to ale žádn' 

esktlokis heta7, 1. k�! .nltt. .r.ed al"eaol T:9TU pOt! .!row tlf 11 ter....z

llě ho1notnil0o 'IU1a. STůJ �tbai vy;rtT1 mladl&"á ačltelka a dialo

g 3Dm pOCN,::onf.n:, !tkOT� a llld4e�okfa a1an&a. hOYO:rCToet 

alnnmfoh proet!'9d� •t:rbGJ• 4♦ •Jl•nn6 �ltiAJ aosla �l.ro&Ui 
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• poa�• tak oelOll •�lo•m rO'f'1nrl knihy k IJCllaaau\m lllAYJWra ůa. 

&l.a44 pneraoa. JWad clovJ, etyl 1:ttiby &!poY!d' J!Wlětll 9 Yypl.tri 
• niho jnko jeho p"lrocect •�Jrcr.". 

1;1 aaci,ala kr� pf�d-1lYiiice til!.• '-9 cbjniln n �1•f 11&tíl.eck7 •,

al.ovila nal� T:9 a p!-!Jm. ěr.<f preb lim �, a pclellnoati• 4'.1.nek T§eo-
j ej!a �n;:r- 1.,1 

�I tu.tlan,f. i-rcb.l,s1t. � •••► o T t p1nva&l! epOJ"• ■ bě"-nfa 

.sri� s.Ud! ee aáp,eOf'.iC�:r. ma].oc,ě§l;áctvú.. 30A dobOT& coti.t1kOYa

!ť.Jm, by byl& pcahl !ráze. /De t�to so�•1.&l.0Ft! �- knHm 4oaloT, 

o� lze IJOCbo_pit, o�oo m� préTO ne ka..�clt dorcl� proet!'edek/ • 

�to �ewová ctr&lka by rie.k Jen f'.Skryla poietc.1D., Cl.lpěli bJOl,lGm 

na pOTrCm " ,ftf4)och0p1u 0811 WSDD:.11 P� �. 

� te4yt do �dě.n.ťhc oi:sta� Vnm.4 pf-13 !�dt bn-4 po abeo--

1'ltcria \'�dt, školy z rrsny u.U•lka /na G&!aUAka/. liisteěko 4'1 

nevítá c.i�&k na�. M:á pro tli byt, kolegvně ve eboiu k 111 r.a

cboftftj1 odetllp a Yi.Lbec ,t n.epCIÚhajt., pak meť bydlet Te Ape1L;A

oe v ecu.eedetTt IDt\lL�l!.L. kt�i 31 !pelm�1. z·•lišti on. bj9alf čil

c!k• nyní dustcjrt.tk. �e výl.G.pek ecc1al1et1Cl�Ch ctnosti. bdllost a 

ostralltoot Gafil& j)ed�Q€;1.� COTicka &aěát OY� e c:.1941•� 

llOdlania a obce bit Nlt6m knme.r44t:m., fUlt • ao&Bm!mi Yfch•� 

úeadasl a Ae6at ee atebat praxi. Bez Uto pus risk Hmf:t kra

chem• 14.af!ly ae Tile jí T bUtč. !Cl) 07 ana4 nebylo tak cl', !lo � 

r.a-Mt znc• a lip, r.m§ml�J1. no�! je, �e T bliti - dcel.OTa. a t1o 

p!amone - DkOl1ef oel§ uM tolfin !1 vot. ZlCEila ee a ztratila .neJ•t1 

•šecbny pedagoglckl 11.u•, al.o � dtoůol.1 Aadl31, !a ee 4' !1t aeyo

lu.plAi •• BPOl•&ieatS., �kOll tll poana„ a ·a kte:r-og. ee a•f a lo stc

to'-81 t. lo &nicd.la&:1 partcG opU§ch -� •• j ..,,. pf-!b lb -

nri t�1 to boP� el.OTyl •••.to, llem tak latltOll)al.ni fL'fkjN � 

41.te, �• ,uoa Tě&i • opalm�to1 alibi, to am!al.4 naml.a.i•abt al, 

& pe -· p!-lJcllt lllkdo lepit a DOll4�•2š4 Ae! JC'III 111••·· 

a.a, • f 1ot. f• 117 k trmto traglctMII �1nil• Ta.o!:mJ ep1ao41c,. 
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kf Altq vecllJ. Y,rpraYf&a _. pf-eoe IBIJBl pro eebeiraů1, •dá ae te

dy• !e jí nechybf oebevé!or:i!• 31.111 p'!-ekoná nn&!,rJ, je'- do jieté Id

� a:.ud oče.kfYat. . i.. .::!1-en tc je to to ukonl!Bn.t scel.a cr,;anické a nG tr�, 

mi-U p!-1.bi.h doatat lfflll mral. 

b� tri�a by ee c1..ce,. chtil.a •v=bt.nat• /�•Jí yg·rF.UV do tono

tc e.al.o=tsta, &le nedo,cl.! jť to je.j! pOYaha a je3i pf'edetaTy o t(ru, 
r,·�chlatr 

jat Ht &ůgtcjn� l.9fltnl & n-d>odAi. L/itW.U by ji aci o:ač.1.l Ba:. 

nectan4artd oeobDOfJt a l'.IBVic d.U"icil.A!, b�..ně ae o 'tal:'1Yfch l1óech 

fLká• ,� jecu. •prt,....�!háfl •. Zsčin.aJicí utJ.telka llQJÚ pra:rtě �aná 

i-t1etca. je! .. u1 p?bpůaob1t_ cma ae nebrid abam. ono Aa ně nir

opak Átoa'!. -Chce je •rozbaipst �ak.o nan•• •snow. Bi je •�s•let•, 

tj. ddt m .:� podcb� ne, a{• d,e.vi t �• 3abo r,!'izcmnoet1• strm

lm!tl, fclěe a škole chce •Usvsoat &!sto ka�4cdam10st1 eviteW 

rá atd. J.J.e •�to sni škola • neoht�1 �t, trfali w S"ftch ste

nct,pech Ul. Pr-oto sl Typrav-ěmca am,ali -hrlt•• ktarm bJ. p.ohnnle 

llmd. nebo ,. 'Y a&�c:b pf-ťpod•ch p.roe� ua'W'Měila & hlou.poot1 a 

�att. Cm-e� na�. lnzerit. �• pra!d motocykl. takfe k r.ť eh� 
t-·. 

41 JmOho a1.a4fcb· •� oo! pJ"iridf ��I: ě!ha'Tf BOUtt� k sběeilooti. 

n&toa:t a1 Ye „1aalrDI Aa aaat�etofan -hlll.t lokál.a•, t:tarf e1 4cma _po.o-

. U. aby �• TJPN>1'_dtcmlla „ ttf ne. �1• oo � ·horš.ťho• ona ne 19l"fl

teli lt míetrda �Dri�-. ktttey pú cSW.� je% c.tt. kupodl'tlť �avede 

uk4mS t a 114 ll Aldl -.tcr1 tai. Cil •• �- :t1lo&C:1CQ V&dělanf & o.l1-

tellca ke • .,._ áuvo sJ1&\aje, & 119Ju T rrue, ale 1 v toahle m

paMJ:ni N cU ttt na -.11.tmtn6 úorm. co! ,. CTlem �elit:: kolep 

n•p�!e1u.P8'- 1 tato p%'0Yckaca 'f'kk dapadlle lpatni, a to pro obl st:n"· 

.1171 nean.,. to ul t.d1'9l Dol.J• ale aA1 datnl natcuD:ori - aapt1 

fGZ"U-1 DllOll,Jllt olrt1k�1c1 ho a 1u,,·•to&o vnea. li�ob�!n&Jš1 

8bJv.• al al• to lle.s.Mtko &aěalo •• Ibla. U, �i na CCT/ pr1m1t1► 

d �--� � kolegylll •. �el.e ooelu,•1111• pf-1 niarlleh aia.

wt.n1cb p�lldlto•teeb. J.eamUd �• na m �1dd d.etence a J• .,._ 
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..,..Jal &1.e. celf 11Utol•� sbor - TDOa!'i. Uf �1 nemh MJlt ani 

f'e41tel, >=terl oa k 111 jlr1alc cmri takf"Lk�io �M"ni. Z pelf'•1'7 ,,J..a

knoat ee aepcm k nlacoaia., cbl!�! N a ltolegOll ohem�ir-ea. dolml OYIU 

nozjiat!, !e zo. �eho "alnnt1m,1 !-el:d. ae ak:J"9Y' alal>och,. .1•d a! u„ 

no podl.etl a utépt e'nlJ '-al nad pob.f-bentm.1 aabloemi T alkoha1.A, •r 
Po k.;:.iklavém eda otdckém rů�v·h s nev ' ikáner. 

ráběrle " kil itle ·••• f ůa e DaD.a a cb-4-.uN&e 11 � n�·,, a 

ne '8k3' p�i&pw,ob1t. Ludo u.�t ji.D.ak, bcl&i pf'(&d, tn-d4. ale epra

Tedll�. !)éU ji pec.hop! p01;dlli, T clos.pllocti. J. 8Qll8 - vytoapť 

::e avteh trstil.tl dítětem. O:tjí�! za �fu. JehG-ž b! s.� mObla &11.o

Ta\, o.l.• cestoo. je cniellnifla. 

Toto múilněd 3e vyn-cholGtWS 4ilefitého l!!ot1& 1 spt,clee. 

�o celt p!'"tbi'.h n Tioa nawtilá hrosba cúlll. f mst.l!lm ee obiat 

trattor1$ta a &anecb4 •jako odkaz llAatw• ltetet a po41YACll Tf&wa 

útTac.iib.o čl.o-.&: •rollbta mi Tšeei prdel• /atr. 144/. tř.!stat· po-
. . .aall 

sádka �• �edatavcrina Těeně op1l.§m1 hl'dfal To3it;r, "8!-' •N•I 

Q�1 'tel.ka ohro!u.lf a �•&1011. ,, noci d a at tal-.n k aejhorlf.1111. ff1 

etopo,,Md Ač1 cestách 4a:ul �e dtVka romff n&cllkrit a'8kovůa piS

ny, co g1 chU3.ť Tybret �ima. sa nese!. Jtaz&a.f f-eac.tk �t ltlaol 

lichotí a U'rid1 31 ao �ch tcJomfc>& ekleptl. 

!omez.to obraa t)'d.ekQio náe11a1.oht oc1poY.ť4' ataoafwa dall

aletv·f 41i.chcmdho, ,.! l:loTiin nelc,rol.f tit Pffla. � ho utl 

JedJ:llat prct.S. neu. p,enědč-en!. UU tetka iien! •"1>• •tf>!cL a k �ari

!'1 �1 Ubne p-fudevl!m tcaha Tyro'ftlllt • • .nesnúfa liTotn!a krádom, 

• 31.af& nucrem aa !1Tot. � cJ. •laat.ni nltl1t. !a 3•�f ••Me•t• 

poatc, Je pnnillt, re,lni.111 a !• bJ tea, an bit 1 etekt1YAijl!, 

�en.fo pro6 11cf? TaknCllhlo kon.trontacl nea\!e CJT.lea A84P&enf or

pa tz,pi� p-oTinnoatf peda.i..� l• •bft • r-.at•, bo3nat proti a.Ao

!eaanf & bade t� rum�a4mtelll'- 11& ••'4aal& aCJ.te14 &all�• -l� 

�-pqů h41t•l• N n,Pt o�leotJ, al:17 •obla etate&AI opll.i 

nl•c, p!-1trttbnoat p�l ntt4otalei:foh "f1r�toll fl HA�-- J:ol•&JAI a1 
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taJal al.e.1•�' •vanoll Uh'N pro ••b• 4od. YA1olm1 namě pPedati-

�t, •• • J>f•4eth-at d, skritka ■polMDOat potr:,tcn1 k pohleclú.t. 

s aff sidit&d d!Yanka u.teče • 

.71.nfl!J. el.crt71 T,PruTi� neJe!l!• alete�ko •aerozhwpe jako noc.' i 

ale sama strat:( osobn.o2tc! ti.-H-�U, po41ehu, c to pomlrAě r1chle a 

snadno. ChOYá •• 3&Jco by šlo o cltoTf lira.s, oettTl'4.cultelat rOSlll:.OTě, 

satťaoo b-y phce měl.a aob1llzOYat YS.ehn,- rae1on.álrú síly a vyro► 

Aat aa c tim prT.nim �il'�;trlá nesd&Nm. Ukazr.�e se Ttalt, � � b-

dS nka ae ned � opf-!t. liemi žád..noo. �•datavv.., jsk dil, iim, � 

14,g1 bu4,ggc;nort1, kteey „ tnkt'Jtch p!-ťpa-4ech 3eJá bl.tRýs pf-e4ch�ó

o<a cab:!&!Yalo 11�nf h1stor1ckttho aat�r1a11--. n•llh ae bít u 11.1c 

11.doaoblltho. &a Atjaktu v1s1 lepší, no!-1Yijs4 mra•l.11! a ml tm-

Aillf er,cleěnco�t. J�j ! o�por wa eOCl&lfmém e'8• J• Yakrltm apU 

1zurtlm:t1Tl11 reakce zlidt, kkri al Y!dJol;J Tyuůri u„ot lept!, ne� 

3akl ,i poak7tn• doba, 4e .rd! Tatillpll•• V1. 3en., & ae • 4an9a ataT� 

n&llf ■ to antf-1 t• !• • mwd .a.a BYOll pist pokua1 t ol>Aovl t opr&Y4DY cr 

!1Tlť'8., o r.i! Y lekc{cb z marx1au. s!"e,■i al7l•la Jako o l;eaa1, aú 

•• Ušť stan, od�šlal ■pole�et o4 AOfft nedhllO TybGJO"lani. Et;tn1:"� 

h �•�t -iu-a• �e Tlaatni Te sY4 po4Bta'tl kon!Uktlm m.n.1 praYdcu e 

�•4'itr ,-!1ta1Ao..U, k� ,eho! 4ua'-non pPerieU •!l.J ka�,

ho �etlJIOWYoe. XaAe aUtall:.a d ,al� 'l'fqck7 J::r&Tlll. ,.�i aúltQ 

jcm praYd1YI, &l.• tato pn.-.da �• tn. abatral:W a .aea, ae pcu.:!!,ít 

� 4aa.• •Pol.eeao.ti - b1l by to �•�! konec. 1'roto ma1 aut-o rozdrti -

··- OpaD8Jltka. V• 8'TŮ.'ll th Cil .PO•tojl\, .,. eri.ra m•l Typrl1&4ninfa 

atereo�pq a .1c11.1.a o !1ToW oprn40Toet md 11esbyt.Ai �o4lehnocit 

aale llllechtili J.ntol.ektúlka. 

lfflr.b.6 "ilJ anel7 •lat aa..nl4�f t� f• c1 � ti�, chTí

U ••H•lla 0081 nld 401..Utflao. JilaT! p�•o• o •y�i se opaklJJ>· 

ota .Ultl•• o �alelů na41�1. !• po 8'• to blltt lepit, !• na•tan• 

Yr'-ha# lu ll4attf eprsre411Y ... araTDlhO a •0&14r'&o. A to a.! :1 
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blialto k pocnaat, f• ... t4 nehDa.t, � hlollpoau. uneu. p!-úu-

11osu. zbab6letT!, eobectrl, pokryteetT1 a &Lteha.prú4notJ, 4'f! M 

Jen obra.zni dá f"ie1 caloaiiUcwť, ae a.1e __ Aeuint li4.cca. at!-t40li de,: 

a sr-!s:ent, �•n.1..:& fi�otnt arovn,, lkolen!& ... AelYě!ečtljA! a Tlar.� 

nt ,ed1A6 -vi4eekě mtio4t atd. J:ataatro.ta alallfk' au 'telkz Amí ted:· 

jcm ,eanou E m.noha i,ori!ek prctecta:.,!c.!ho m1'1t. Je:t. drt1Toat apo

�1.,, • ��btiré deailu.d. s p-ozr:11:sť. �• ellboT&At f'!še ntbody 3• aai 

nedoG&.�i�lzui, �e je to�� •cdTlki alibi•, �ta, d. �lo�Táme .lti

cl:m., � p�ed dmi le Aěoo lepšího. Ol':1telfin ptd �• ttn@!U: !fa 

'f Niltlc"t naděl•, h lse 114atca apcl.eč.Coat m'lt'IAI a 't'G.lturAi po

Tm'9t �owioe1 KOdl.OA '-"'411. 1-�ouáld, b kter-. 1,y �ltlee doobúela 

hrdicka pocal.ll • dlcwlo, urychlilo ealoabto „ ffOll Jtatu.lttětloa.. 

tlrontiokoa podobai rt:rru.loct1 a p� !se1U1oaU. 

Xdy! j ees o Semea1::'V. !1 • ota na!OTal• TfbaTila a• e.1 , e4.r:.a lil iJ-. 

a!m &ej!aa911 eccvialoat. Ja p�tka )0. let /uta!eu k dnella& �• 

to teds, 11! půl �toletV oe do po4obd s:apa41, �� T ;cbn.n1ě!, 

Jmt� ns Jt:crevě, �0stal ne. e'\'OII. prvn! it&c1 ml� ua tel.· J1MJ10Tal 

ae Josef tocm.ret a &enecbal po aobi aDrollt posoruhod�eh prós. 

/1:alendif• • eis! •• chnce3.f listy. tnoe T «lacle tapadlf Tlao

tacl. T poel�ch letlteh T7!la � ... I konce nlta a nukUN 

c!robnct.?til. l on byl po4cb.nf ANt.aA4artnf a 4U1c1W oaob:ioct �-� 

hrdinka semestru !1Tota, pr01'0kOTalo �o e:roal sacatal, okolf a on 

tet, provokoftl Je - tehdl' n 'l:Cllll !-!kalo •,ratea. les bourgeala• -

nilo.1 ..-,a epolc.ob&le.C. ao "'"• •tra.Ill•' -obTlnin1• prokl.!Ael. "ko

f.1etnielcé eca.lomi.ť\ict-ri•, o1t11 • • U -,.telaoatl l•A •hnila, opo

ft'!enf a ho�kost•. tTpt,.1 ., tlifD(ťh.1, k.rb.U, 4ilal 4lwl:, Aad

mtn ko-.... �11 a byl po•41.f .. ._ � brs7 aa tuberkalóaa. 

Vleobn7 •-a,• teho.,1.f a AJlll�a, a;oleboaU M takfka pf•kr1-

�t, .,leahno J• ate4'-D' • .Jea!e teti to 1>71& .,oi.eanoal �1 taU.-
� 

. - . : .. 

u.- prole-■14 eoo14ltallet,, s,NU df aW. aesel!-1te� llla4f to-
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am.lna. h-! l• to epol� eoal&U■Uctt:i a proti. A! atoJf - k4o? 

leb&me ůadal 111telfftatilka• o4o?.toTaM ean1 ..... taizela bf4a a n► 

stnaeatcanoet. lidi !1�.ť v doetatm, ale sl\stalo " 1d.Ch tal:1'ka -YM, 

oo �OO<Xlrka 4ůt111o a �Tá4tilo T &outalattt. c.c Tlak měl '•im Tel.kOll 

T§hodu& jnko )'-..omlmiata Jě?:11, T ::ť�•�š.f dokOl1ŮOllt best!-!� a apra

'ffdll"Yě u.npof-ai�anoa apolučnoet. Radšeni-Tclal; •I,on1n. �• D!rtff - lw

.nit1r11m fijet • V tom mw. p�e� na!! :tlad1:lk011 hrd.1.nkoa Týhodi.. ltil of 

se op.trat, byl pfesvMt:�, -� e-pclečnoart l.se p�meni t k le� 1ml, po

ad'Yihnoe1 t ji n.e4'en hospod.f!amry, al• 1 araTn&, a on � pro t.o dil' 

Th, co j• ., jeho c11,oh, !e ttm p,11,u!u.�• de eklltefn& lldsk6 

nobo4y. 

Baše pedego�a JU&�. 'V co b:v Tě!-lla, � by ee opf-ela. Je�! ,·tn 

�. ff� 'fi�• lepši budmcmur� P'"ed a! .nmť, Napekt1n 

on.t1 �1 ll&bL� -.J.M &fa,Ci nebero w�i, protoh n Typrásd.1111.y a 

Mlse n a ni.al �tO"tat na p01111m4 reaa, har111. Je ·pro A1 A.,. 

so� 17tyM.t at �1 té mllecm\o,,ac, a1a1 Aijakf .nat.oaobn1 c!l a 

poakftAoo.t nobě 1 114•• pereputt1• bliž!c1Ao ae 14eéln1'.ho pm'áďm 

Yěof lide]cfch. llnrr•la ana:-. ze allls0ftn6, al• •W• nept'lehúe�tc! 

•tt§e r,c:t,o4y• • pl.Ai lt.armon1oky rarrtmt:fa ilnAbe. Rísto tmo ao

atocq,11a .-a epo� l!laaant, �•tild.au w-ef ISllOYll OY1441 

1:a�df wtab a • 11fm " reprodellallf ty lldů4 •lutno•t1, l•! k�)'td. 

4ri!d11y Joaafa Zoccm-ta a l•� tak ar,!u nů1 mlod � hrdinlal se 

Semestru. '.i•ota.eeld n 3�tl 41.oa.h' oeeta. .lle u.! ee rui nl ·y,.,tal.a.: 

■t•to Tt.r, Mdlll „ 4dccnalejšf apold.noat bcl4cnonost1 l!IDJ!ť dolít k 

rocnfnf, h Mleatlčaloat ��ot-. o aS.! aaUaJ-. '9 Yibfa zllpa

b•• koAce. T 'trla1, k-teri l• sa:.f.11� Ita oao.1.scf&, ne! �lt• mů.a 

mlnnlo.t, p�'ba�• �c na�!t sou.4abcllo na\•• >.apet1na, kterf . . 
phoad •nlet o krilffetTf bo!J:■•• lcc!;JI a-,,1obút, acplnt pro nl 

Afffa_ eltmh• .- .. �f U"ff „.tt ��ni daid o4 ..tof kol• llÚ 

a nita ko1ea de 1t &lnika a k am,-lŘ- �ehO !1"'6. ·-
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N e p. fa i t e l s A t"" l a n t i d y 
aneb 

podnětn4 dodatq
, 

k. protokol&l ze:- ahromá!
dění sionalcyc·h mudrc� od A. Pludka , 

\ . 

Zesloužilf mp.ělec Alexej Pludek je auto�•piln$ •. Po románech 
Vabank, Feraéntv p!eaf-, 'Mdce velkjch r6d!d, aeaký král Karel. 
přichází sdelěím objemným spisem Nepfítel � AÍ�ktidy. 

P!·iznévt.m, že jsem v sobě - ztejmě pod dojmem pf'.ekva;;iVJ�Ch 
. . 

odhalení, jež ve svém Vsbar..ku sutor učinil /udt.l�eti roku ěe--
, • 

> 

des&tého oemého u nás jsou v po�stiltš výsledkem intelel�tuél.sko
sionietickťho kom.plotu/ -· nedokázal dlouho najít dosti odho.dlá--

- ( . . .... : .· •, 
. 

n:í,a.bych otevf'-el nJ;kterou· z .je=io delších knih. ?festo jsem_· a·e.-· 
pokusil přečíst t�ěř pět set stran jeho poslécmího román� 8 .. 

- , . . ., 

potřebnou trpělivostí s. be:r. příliěn4 předpojatosti. Je- pravda,·_ 
·že.jist, potíže mi zpočátku činilo ·určit !ánr,kn_ihy_a �e.k_lé
pe nahlédnout eotorO.v záměr. Chtěl zasloužilý umělec n·a:psat -

._. . - .. 
. . . . ' / 

·_ sci.fi? Je pravda, že zpočátk� až .zavalujé čtenáře mno!stvím de-
'ťe.iltl z. etlentidské civilizece,k-ul.tury i· spol�čenaké �rgsnizace�, 
Brzy jsem· však p�chopil·, že věechny technic�é 'úd�j� � Atle.bti� .. 
aáné mají létadle, jakýsi. druh laseru ·.zvaný světe:tná zbraň,�� 
ji i světelné dálkové . zpravodajal:á a_pojen:! ·cey�e ·napájen� s.lu-

.. neční energií /kdyby totiž. používal� ne.ftu enebo uhlí nezbylo 
by už pro naši civilizaci, protože ta jejich-po�le !a.slou!il,ho 
umělce trvala deaítlcy tie:íc let/ jsot1 j�n etaf'á!!, která auto�a· 
př:íllě nezajímá a d�konce ·pochybuji, · že: má � · etut��-� · podob§ 1 · 

tecr.nických _proetfedk-0, kťeré zmiňuje,. pfesn�jěí pf-edstavu •.. 

, · · Chtěl tedy napsat :filosofi
.
cké dílo! Je p�evda, · le občas. ěe, 

mihnou dilem ci t&ce aterjch atlnntidslcych mudrc·�, . že v knize vy
Rtupují filoeo:f'ové, velekn�ž:í a mudrci, !e dokonce její závěr 
se pokouší o jakési !iloso:f'ick� vysvětleni'viny protagonistll na 

. ,,,. .- . .,, ·. 
. .· 

' 
. 

z kniey �slou!ilého umelce A. Pludka Nepfítel z .. Atlantidy: 
•Zák:J.adnou tivota·je jeho vznik a zprost.tedkovatelem je_matka. 

:Jej! touha po lepším !ivotě dět! je přirozená. Nic.není tak dd� 
le!i td j6ko . práv:ě to. Všechno ostatní je věc:1 mužO ... FTavtidla, 
z&kon-, mravnost,účelnost, .rozvoj a tád." /str. 96/ , 1 , .

. 

· "Hero olil •. Jak� by. se.napil čerstvá vody_� 1,čiv�ho pramene.Ne-
čeka·n1 ee. vynofivA:!" nlped je jako drahokam,jenl jame néhla Ahl.4-

.. dli' .vhlml.·Proatý,jasnt a samozřejml;.,;.� /str·�: .. 130/ · :·_ . .- ,: .· ·: 
• : , "Nikoli všechno. nov4 je tak.4 dobrtf. :-Ba čuto •• · ža· nové--problalu-.' 
, ,- je.·- :toť co zde u! dávno bylo a ztroak'otalo· •. " isti•· 168/. :: : : -.-'• · •A- nepf-á.telfl Jaou na ev.ětě proto, abycboa a nimi bojovali." /309/ 
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. -
, -

_ 1)8. :zk'ze bájná civÍ.lizac�.- Ale pf-i pozornějším čtení shl.edám�,!• 
- vlec� .·to� filozo:fání nepf-ekračuje n(ij'iri�lillilějA:C ben&:J.i ty Oi pa
rafráze �chodn.ť l!lOUdrosti, nejčeat�j1 pak iekcyvá strojenou a na
bubřelou dikcí.· j�. obyčejný bl�b�l� /11Js�u, vliéiění tajné a v�čb:í -
. zjevné� Zjevná jaou· přístupná v�em, e.le nikoli každý je pochop!. 
�ajná jsou· sdělován.a pouzě vyvoleným,ale -mů�e jim· roz�tt kafdý •. _. 
J�ékoliv _jiné tvrzen:! je klam." /str.· 176/ 

_ Chtěl_svým vyprávě.nim o Atlantid� Zasloužilý umělec vytvof>it 
metaforu či symbol eoučasnlho· světa, jeho problámi a l:onf'liktů, . . . 

které by cohJ.y vést k jeho zklzc7 Dlouho jsem ae zdr&hal v t6 sn1ě-

ce intrik,n�i�:ích úklad�, ch5tinsk�ch zéple,tek a invektiv proti 
- -

,upadající tisic�leté morllce.hl�dat obraz. či ohl.ea problémO. sou-
če.sného_-lidstva. Ale pak jsem pochopil, !e. ano, to byl zf-ejmě ·au-· 
torův- záměr� SvětÚ hrozí n�bezpeči �-d dob bájn$ch clirJilizecí af - . 
po dnešek, "toto nebezpečí. je tfeba def'inovet, je tieba proti, němu , . . ' 

·· vyst�upit ve jménu_ civilizace a její· ilécm:eny• M�žeme si kltst. · o-
. tázl(u ·zda v�b_ec _ ;ze tal�Óvé nebe-zpečí jednoznečně určit, jistě v Au 
nás '.9 čtenáf'e -Vabanl..'11 - népf'ekvapí,. �e _Zaslou�ilý úm�lec to dókéfe. 
' � , . . ' . . 

·
. 
•,:; Pf-i vší_ alovn! _nebubř'elosti /kniha se- přímo hemží konstantními. : 

• -
·;..· ••

• •• ••• 
• 

• 

• 
•

•

• 
• 

•

. 
•• 

• • • • 
' 

• • • • • • • • 
• • I ··_. 

· �pi t�ty, v�lkými pisqteny _ a �líže nedef'�ovanSini a tečy · vágními ze- , 
. mJipian:ými - či_. vtd_eck$mi úaeji :v čele zem� sto.Jí F-rvní z Desíti Syn 
sluric:e, který Šedí na zlatém .křesle v trrumím slle Skleněného pa-

. . 

láce,·o jehÍ.,·vnitřnim životě, jltl:ož i o mnoha. tajeir.stv:1'.ch v�di 

. Strá!ci· ?ie_jvyěš:ího. tajemství._ Je· vychovávl.n v Zakézané osa,:3ě a je 
, . P�:P.iová..�� l!ctoů k. veleknězi Pána hlubin a k. Mudř�ci. z ·stolu. Za -

. ,. .. :· . -- . . . . . . . -· . . . . / 

·. alou!ilý "umělec cituje -je.kjsi kánon Dea.etkrát desíti pravd i z . ja• 
.... ' . . . . 

. -

kési ebírky- l.idovi moudrosti zvané Perla
. 
hlubin, slyěím_e cosi o . 

Praatlantidě, o_ písmech a jazycích Prvních pěti krt.lovstv:1'.,pak o 
v�iku Desíti krllovatvi, o období po první zkáze a po Druhé zkáze, 
čas se měří jedním slunečním pruměrem a lodi se ničí ev�telnou 

. :J : . . . : � . • . . 

zbran:ť • hrdinové se pohybuj:! mezi Jtlěst�, severním pobřežím Vnitř-
ního. 'moře i:. Jil'Íov/chod!li� kontin�tem. a' '1zem:ím. 'óbývaným .PasteveckS-mi 

'. ď ď • • : ! ;; ':,,)' .· .-_ :- . ,, ... : ' . . . . < . . . . . . . . - . . . . 

-�ěděl ·v�ak, !� ·nemá smysl svému/�/ .tlU8t,mu. pf•:1'.�eli cokoli vy-: 
vracet.�/ 104/. ': .-· - .. - · · ·_ - . ·. . . · · · · 
"Tyto myllenky _'ee v něn_rozvinily ve chvíli� kdy usedal na dřevěnou . lavici;Ted.le Mud!'-oce s·atolu." /135/.,.-" . .-· ... ;.·. ,··.· , 

,:"Hero ·••·.ju1í_taltúv�i."· /142f ,:-:.> ·:. -::_:.,. ·: , .. · ·_ 
· . .· , 

·::�!o.:v._aechno.: vfi"ilo Herovou huvoú jako hejno· aled�,tcyl na ně ahOcy 
. ·: ·pa4ne bo�· • . .-·137�/ �- ,. .-., - : • . . - .. , , . _.-. , , .. 

; :!J>\}':f ?:�;;::': '·•<-_ > <:, ,:� · 7 s· -
· · · 

.. ' . . ' . 
. ' . -.. , .. -· 

� : ... ·: ;, ' ... : . : _- �:- > -�, \ 
-· •· __ , • ' _ ... .,, •"�1 . .. . . •. • 
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' .  :.· . ; 

-·- meni�•:m_ezť_Pilíl--� v
f
c'iiodu,. StráWmi. ostrovy, Jifn.í pevninou, 

Prvnim. .. '�··orutcyDl· � Desátým. králo�atvim ·a Ostrovem dvojitl: hory atc!. 
� · �_st�tiiě ·o• é.utcrově jazykové ť stylistick� i my_šlen.kové zdatno- · 
sti ene.d nejvíce povědí níže uváděné ukézky/1 která znesne.�uje 
a·znepřeh1edňu.je ·četbÚ, je zpť.sob autorova vypr�v�í i myšlení 
jednoduchý _ a� pro

.
st_L-iký. Jeho hlávn:í hrdina, jenž ee - moudré-

mu nepó'věz ,hloupého trkni - jmenuje_ Hero.po ce�ch pět set stran· 
prakticky neopuetí ecénu. Hero, jeden z vl�dnoucí atlsntsk, eli---

·ty Sed�rtt sedmi rodiny /Atlantis.totif, jak vysvit& z nesouvia
lýcn nar6žek e zmínek z�stels b�hema cvÉho-statisíciletGho kul

tur-uího -vývojens stupni jakési e'litářské despocie,uspof-6dan� 
ptísná kastovnicky/ je urostlý ·zlato"llasý a modroo_ký, : jek. ae sluší 

. . . . . . . ' . . . . . . . 
. . . . 

. 

na,pfialušníka vládnoucí kasty /rasy/ - vystudoval na Vyaok4 !k9-
le ·zák1ad·d moudrosti_ a byl vybrán k práci ve Státním erchi�.Po 
n�kolika l�Í�ch dos!ilil hod!lcsti 1:roni.káfeť Jeho přesvědčení je ·
_hlubo�e konzervativní.Je oddán ·_do mork� 'kosti Prvnímu z Desíti Synu
slunce , __ v1asti t , f>á�u, tradici a zt.kontrm. Ale nechme promluvit hr-
·d inu, : �ovede' to. povědět sr_ozumi tel.ně a jasně e&Di • 

. ·. ·.,sloužím, :_svdepě trval na svém;;. 
. ',. 

. - , 
-
-
_ _ �omu? vykf ikovali proti n�mu. _ _ - _ . _ 

· Ostrovní říši. Miru. Ro.zkvětu� •• Bez rovnost.i nebu�e rozkvětu, 
proto bojuji za rovnost. Bez řádu nebude mravnost;proto bo-

··- •-- juji ze.· .f·tfd. Bez zékone nebuae mír-, proto· bojuji za zákon." 
/atr. 435/ _ - -

. úvedent-�itát. . .-náa asi ·přeevfdčí o tom, !e· hrdina, ač ho autor 
vyd�vi·

' 
za' _mu!e. pózÓruhÓdných ducbovn:!cti ·sch�pnÓst:!, nevy�iká prá� 

vě ai�iit$m tcylěe0:im�- Proto také_- �e běh� ·avé !ivotn:í pouti ne - ' 

př-eatáv, ·divit./. Vfiud;, kam· přijd� ,n�áf.:! na ;13.ěco nečeke.ného: � 
pteké!ky� na nepof'ádek,·roz'!rst, chsoa� nekt.zeň, úk:ledy, mrsvni 

. - . 

rozklad, únósyť vrafdy, Jak ji.ri&k si má - při jedn�uchóst.i avé-
ho myšlen:í„vyložit všechen ten nelad ne! zrádnou činností skryté

ho_ nspi'ít.ele? _ _Kdo jím v�ak Je? Hera to stlle více znepokojuje. Ví, 
ž·e z;a vi.ím.' Jeou·:.o n i /pr�kládá. zéndně Zaelou!ilf UJDililec/. . ď I 

_. . .' \ >. . ... 
. ' .. . . . , . 

ffKdo_to podporuje &áměr nepř�tel oalabit-nls úbyt��m sil ·a 
tek nés vydat ne. pospas ;,f-:Clivu cir,áctví? · : 
I.do to u! po několik staletí soustavně - zl"ehčuje soufi tť o- . 
boú· pohlav:!?._Kdo ve áv$ch di-vedelních hrách,v pop�vcich,
rozšif-ovanich mezi .ml�é licli., ve vým$šlených a hlásaných/JI _ 

_ ná�orech et,le častěji anifuje·rodiim, vztahy, vysmívá•�_ 
, . ,,. , ... a�!�mu: !ivotu, chvtl.1 _bezuzdnoat,podněcuje k neYtízano-

. ,;· sti;rozkošniotv! a· zvrhlostem? :,,_ .... , , ... _ 
_-_' -�·--- -··.> o:-n i,. -�obl �na nl.·:._ukizat Hero.- /atř. 240/· · ·: · . -

., - - <t:� - : - :_:,<:;·'-':,::::;.-�.
-
-·�,<;<

· 
•:'· - '

· 
;;�i9 \ 
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' • V duchu av.s"_ paranoick4 teorie Hero i pátrá· po identitě t�to 
d��nick4 síly� onoho právinťka, a-proto!e autor zf'ejmě teorii . _ 
snho hrdiey. sd-Ílí, 'He_ro: se �l1pátrá. 

Kdo jsou on i? Jeou to ciz6ci, kupci, kteří žijí v uzavřené 
cizinec�é čtvrti _/ghettu/. 

"Cizí a odpo� ev�t,I odplivoval ai Hero. X.Stará kronil:y kup
ce nezne.j:C.. Cizinecké čtvrt byla zalofena teprve po. vzniku De
síti .krllovství. A a·ní k ná� vtrhly zpustlé mravy, opilství, 
prostituce,zhjreloat,pSche, horlil Hero v duchu. Kde jsou dá�
né ctnosti,kult krásy a síly, prostota v řeči, zvycích, v�te
zích a obředech?" /110/ 
K�ž�f nacionslis�us, rasismus či socillní demagogie jsou d�sli-

' 
• 

. I 

atické. Zlo jako r.utl� součást -dualistic_kého ev0te musí bft pří-

tomno ve vyhraněné podob�, ale zároveň musí být odděleno, musí 
přicházet zvenčí. Zlo je cizí import do dobrého sváta :·našeho ná- . 
roda, naši rasy, naší vrstvy,tftídy fi kesty. Cizáci v Pludkova 
Atlantidě ňejs�u opravdoví. cizinci t přišli do Měst� u� před sta-

· 1etími .• Jsou však vyd�len:í,oddělení,odlišní:povoláním, zjevem, 
rasou,·. oděvem, �Y�Y• ·Jsou tedy no•�iteli_ eatanéšek�ho ú6ělu přes
.ně tak, jak- to ·potfebuje prévě ono patologie}.:� myšlení, jež by 

•; . . . 

bez vnějšího. původce zla, bez svůdce snadno - popsatelného a odli
šitelnéhó·_- e"i�,n�-- pf�d vš�i- �adami: l?ytí bezradně� 

v rÓ�h;v"o�··s··He.rem předák kÚpců An<:O!l použij� výrazµ:naše zem�. 
"V jrfrépak ·naší /A.P./ zemi? urazil se Hero. J·e to naše zem�· 
a ty na ni nen:?áš právo, i kdy! tu tvoji pfedkové žijí po sta� 

_let!. li;;' /rozuměj p�íslu�nici vyšší.rasy/ jame ji vybudovali• 
uhájili,·- zvelebili,učinili mocnou! Zpupnost /1 J/ těchto 1.idí 
u! .nezná_ mez!: /209/ - . - _: . - · · -

·--.·Je poch�p-itehl,, !e l:.2pci éiz�ci se muaí lišit od AtlantičlanO. 
-

4• 
• 

ť 

"Aniž se otočil k úžasl�mu, slov neschop:iému Herovi,sestupovel 
zvolna z vy�13:í terasy • .-. /23)/ - · 

"Poprvé přišel Dian.do Herova domu tajně •• a za opatrného row.lí
žení�'/264/ 
"Dilill ei utřel z čela pot, alo nebylo to vzmáhající6 se vedrem. 
tohoto ročního období.• /299/ - . 
".-•• kež�1 ·z· riich mue1 být tébou p!-eevědčen o m� zvláštní milo -
ti " - /333/·· ,,.,, . - -8 • ..... ·_-. ":..- . : ·... -. . � . . 

"První- .z Desíti_, Syn slunce je velmi neapokoje.1. s vaším obsazením 
Pil!fe ·východu •• �/.358/ . · . .. . _ . . - , 
"Nechce snil_it"- vť.žilost Nejvyš�! rady --zavedením voleb všemi občany, 
ale zvýěit ••• Zabraňuje věak enadnámu získévání občanství cizinci 
a to.Hieto zeflllčel.•- /�11/ ·,, ... , . ·_ ---_-_ ,,··· · -
-Slib podpo1:y"Dešé�4ani z1De�íti.kup�ckými-Óáa��i.� /412/ · ' -
"Věděl,_ !e•_jeho elova buaou vykládána: ka!d$m Jinak.··•·" /412/ 

·."Očekáyú "°av�tlenť mlho nejstaršího králcvekého bratra ••• /426/. 
· ·_·_ .. ·-;??:t��\\\/:T?:'.'t:<·;�:�- i··.>.-:i•>.--:-"<·-·�---_:·:_·?_::- _- s·•ir :·��:-�:__--;_ - ·-

- .• . 
I' 



s 

u! poub$Ja vzeztením. Á_ i �ayž Hero si oblékne jeji�h bat• aby ne
byl -·rospoznán, proir:ra�e jeho odli�oat "je.ho -drfen:í těla, jeho 

. . . , . . 
' 

. 
. . . - . . . . . 

ptehlí!ivý pohled, ledabylý krok• jim! míjí tyto cizince tms�ch 
vlas�, OEťr$ch noaO, hně�ých nebo černých očí, oblečen$ch /rozu7. 

měj cizinci ne,oči/ do llutě a černě pruhovenj&ho šstu kupc� s 
naditými kelhotui a rukávy, s vsaolcymi-čepicemi na hlevách, Ja
ko brouci, fíkévé si pokaždé, když jé poU:é. ·velcí c_izopaen� 
brouci na mršinách. w/25�/ 

Fyzickou nechut k této tmevovlesé ostronos� rase n�cíti jen 
Hero - je to huma.niete, drží se tedy ve svých projevec� více na 
uzdě. Nepokrytě.ji ee vyjtdt:í Des&tS z 6esíti, který mé s kupci 
mnoho co do činění. /Spojuje se·s úimi v boji· o moc./. 

. -
wčaato se musel přemáhat, ·aby si P!"'ed nimi nedal rozpri\ěi t 

voňavku nebo zap&lit·koi'-en proti zl� "uchOm. �ern4 Anepnovy 
oči ho mátly, tekoYé doká!í u.kr$t ·ziludnost,zestf:!t lstivost, 
pfedatírat pfltelst�:!. Ješt§ odporn�j!1·mu byly �aty t4to--

. keety,černollut, pruhy, beňat� kalhoty a ruu.vy, vysoká ěpi
�atá čepice.•Já bych jim pro jistotu d.al ještě ui":!znout nos, 
f1ke.l si Desát;i z Desíti, zatímco nas_louchal Aneonovu: p:>chle- -
bovén:!. Aleapon by je k&žd#. poznal na ��lku i v ptevleku: /328/ 

./Proč s tak��ou.�libou.azár��e� .odporem popísuje &utor kroj 
:, oněch l:.upcO ·cizáků·/ Snad. něco·_vysvětl:í historie méně ·odlehl�ho 

kontine�u;;e�� ·
.
by-�n' i:_tl!Úitide�·. Pa�_I :i�ot:�� III. na p·oě�tku ' 

. t�µ{á�t�ho �'ťole{í 'pověř.ii" ri ;·: Let�ránekt k6ncir�aby vymyslel 
. pro židy ; kf-esiruiských ze!l!ÍCh: zvláštní _oděv. Kon�il ·se pak u
snesl, že �idti m�j:í nosit_ vysoké klob�u..�y'po<!obn� homolím cuk_ru • 

. Tyto kloboul-."y židé. -povin� nosili dvě stě. let, pak bylo dalt:Cm. 
-· :_ �no�em pfikázáno·�- �by.ri'�·sili. na �-odavu_.vi

.
ditelné zna�ení ze !lu

. tá._látký •.• PI-otole. �děv· lidd. byl'viii��u_.če�; do.st�véma onu 
. . . , - ;. • .  , - . ,· .,, / , . . , . .  

. "odpornou" kombinaci barev·- poulili. ji ostatn� i.nacisté při 
svém ozr1ečoví-ní i!it1\l. -· rte�á tolik· oor>uzovi::ls uroz-e.'1� muže A�-
la...,tidy./ 

- . . .. . 

A protože by ,.et6.le Ještě mÓhl �ýt. ně_kdo _na pochyb&ch , o kom 
to vlest!tě Hero /�ebo sned autor?/ �uví, jsou po�olt..na na pq

moc stará_ Z&Erak� u�hovaná. -'·v:í� .... /Je·
.' 

e�ozteJiiié,. že jejich o-
• 

' 
•; • •· -_ , • ' ! • • • " , . - ', • • ' • • : : ,:..

.
..,., ,. • • • 

t ., • •
. • • 

I 

ficielní verze· t,y:ia·_.kupci :.1:1 j�jictf;_ e;.,I-,renci. už: zfclcliikovéne/ •.. 
v _těcfio Pís�e�h, Vy�t�puj·i · 1·- �dpo�:( ')J�t:!��či Meci s� s�-ín Ido-

·\etzť ze1 e::lj'� H�d�ui/� ti j1! · .,.--minul.os'ti. pf i vodili' zkt.zu A tlenti-
• 

• . I 

.• , 

• 
• 

• - -. ' , '. ' 

dy.· A.kdo jaou dědicov, těchto zkázonosných Uc�več� Moci? semo-
zfeJmA t. ť� k�pci: ciz,ci'�' ·A_:. QC)·· j�.·��·! -j�·ji.�- idol Zelen$ Had? 

- , ..... �. - :.: ·.:.. ... . .. .. .  ,,_ .. .. . . .. . . . 

,-.11fryii _lla;,��dh{)ít+,:_laloby _Vyaokmf dvoru." /Str� l�C� ·_. 
::� "lln!7. houlevnat«l,'.'·trňy• •. � . aem:nsn, y-· čel.iatfSch ovčino hem!ení ko-

.. : lem napajedel.-·/stt.11/- · .·-_-. · · .. ·._.::.·,:.--:�.::.. · · -:-
,•DovědJl se o_obkl!čaní bojo� Peteveckjch kmen�? /Str. 47/ . , 

8f. 
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Aby vystupove.1.i prot� _Poalu. -�awdy. _ -
"A ·opow,ž:ťt-11·· se· ··onen·. Pose1:_·Fr,_,7. takto 
mluwit.i, 1e· Wa6e Pr,...,o.geat·rownQ Heprt1vu a 
Waěi Moc· gst.e nabyli,·· ani!·�: Gate.. "k ní byli· -
ustanoweni ·těmi; které I· aaud.::C.te, nfbrž což gest 
Frtwea a co Ne�rlYem neeh( rozsaudí ti, kteří 
k,tomu byli swobodně powoltni gssuce. sprawedliwi 
a maudf í e. ctní; ukemeriugtel ho spal tež je.ho · 
Tělo a ukři!ugtel /11/.hó na Yěky Wěl.-ův. /atr·242/ 
Vím� již nyní, a ký� m&me tu -či.s_t, kdo - je Pose·r Pr�vdy i. kdo 

ho uk..f>ižoval, kdo sé.to apikl -proti atétú ť morélce řtdu i tredí� 
ci. Pochopil to i·Hero a rozhod1 se jednat. Je třeba činu. •Pro
ti nezlkonnosti zó.kon." ft;ezák:onnost spočívá zřejm� v tom, že l.-up-

. . 
. . 

ci cizáci dosud·oejsou zcela�vyobccváni ·ze epol�čenstvi, v ně�ž 
po_ atelctí žijí./•Utnout !cořeny _jedoveténu býlí ••• Nápad ae podo-· 
bá semeni. Vzd�lťní je půdou, T ní! ee mŮ daří, zaf'ilosot'uje si 

, . - ' ' . . / . . -. . 

te..titokrá:t autor, :·a ·proto!e jeho ·hr\'11.�a__ i, i nápady i, vzděltní, 
-rozhodne ěe podat návrh:nOV,ch zák·ont�- ·. 

· · · · 
. . . . . _ - " . . .. . - . . •' 

. . 
. "Ječ.i�ě já mohu vytělit podklady /t/ p.ro nový zbkon o občan

ství, jenť by byl -- zároveň v ·aoul.edu a liejsterěími zásadsmi uepo
řádání· společenství pOvod.ních. a prav$ch /roz� rasově čistých/ 
Atlantand, jejich! pravými potomky jsou dnes ul jenom pf-íeluiní-
ci prvního- společenského okruhu, pokr�V':lí př_íbuzni- klanů Sedm-. · 
krst sedmi rodin;';.··.'::·:. -._ ·-:··;-/_-_::·'>::.-· ·._·, .. : .. · :. -_.; :..-: �· · > : .. � . . · .. .. 

Novt ·úkon. o· občenstvi je tím.: ričem. jímž budQ ··qko�eněn ple
vel, bující- na�nalem spole�enetv!." Jattmile_ 'bUde přijat Nejeyiě:L 
radou a· stane se· pravidlem pf-i obsasovamí · lifadd�- pf-i f>:ízen:í Ako1-
ní výchovy dětí a mládeže, p�i, rozdílení úfody /"l /- a :feir.ea.lných 
výrobkll, pf-i jmenov�-ú do veli telektch ho4ností · v. armádě a do nřed
stevenstev · apolečens.kýc.ti okruhO, ztratí _br&trstvo Uctívač-O. moci 
svou- ztklad.'lu a ataae se ·tím� čim má podle· práva teké být. Kupci· 
necht: jsou u néa poW1J<mi. hosty. Nech{ ai s·,růj chléb. vyděltha.j:! 
v potu tváf-e jako: ·oatatn, Atl.an{an.4. Nech{ je:.odatren�·n jejich 
vliv na řízení. vefejn$chvěcí. liebot· Jet� vliv �houbey

1 jako·je 
houb� na pni str�mu, taa_�ice v útFobách. tlle-, �=- /296./ 

•· . :• 

uva!uje :fiktivní - pfedch{ldce Rosenberga i_· S_treichera Her9. 
Jen=:e na zá�i-:.ranu říše je u! - po�dě. o n i u!:. prosákli do "V'bech 

vrstév společnosti. Poopletili úfednikyť pronikli do nejvyšších 
- ,kruh�, doko�ce i mezi. elit� e1it;· z�zi Strálc� l{�jvy6�ího Tajem-

' . . .... , ,- - . . . . 
stvi.- Vraždí,loupí, intrikují_ etlle nest9u.dn�-ji. Jo pal-.. divu, že 
se ztratí i de"stičky aďri�vrhoveri$1d �-ÓVými. zt�ony_f . 

. . 

První mezi
. 

Ď��íti ,' :·Syn al�ce
. 
i." J�� po�-�-- _br�tr Velekněz 

Ptne. hlubi:-i ei He"ra povo1'T�Jí. a, ol;>d�jí ho svo� obsolutn:ť. ·cÍ\lv,� 
rou. Jmenuji_ h� : ·do nejvyiií�b� �;-i,, Ód "Ť�lite,le l,ooatva ·al po .. 

- 'velitele. brenn$�ll: au· v: naději�-i��·oiJ.�.�-���:(_ •·te�u dobrou At-
. _. . .  _::• ... i;·�: , ... L.;,:�::(.:::-.-:·-,:·�(���-,:.,ir:-�/�t-J}\}\tj_j:.·:,:·:\·1.�·�·-\i;:/j;_-·;_· __ : . .. ··. - , . · 

: _•J.apon;-y: tom-:Je:...;jeho. _výb<>da1fíkal. '_al) lf� · ■·jako�- zahořklou ve
·eeloatí, .•··-Jakou ·se·utělujf:-od•ouc�•�fk�.nrti•utopenfm,kdyl ai 
řfrá,!e l:ati. nemají doat pen.fz na pi:ovu.-" /267/ · · 
. . - _- ':: ·: · . - �. ·. ·_ . - .·- ·, ·: -:.-- >. 8 ·2. :.: __ ·.· ·.:· ·: · : ... -_ · .... 



. 1" . 

;stl.antidu. Jejich naděje jaou v!ek J!!arné. Hero ai_-pozclě uvědomí, 

fa jehc;, návrh"zékon6. l?ll'_p(-íliš._váh�� a m��o redikóJ.ni. rea;kdy!-
. '·· . 

. 
. . . . . .• . . . .. _...., . . - . z!akal svrchovanou moc ,' rozhoo,l se jednat _d\lsledně. · . : 

, .. "Vezmu z-;,i:tk-y sv�j návrh, poc.b.Ópil kcn� čni Hé.ro, co má _v této 
chvili "ělat. Vyhlšoim rovnost občan\1 věech epol�čenekých okruh�, 
ele nikoliv cizinc�,kupc� ••• Te..,.,_ večer cyl dlouh·\, trval af dó sv:ť.� 
ti.--ii. J.. kdyi: ae konečně ubíral na lo�e, /roEurr.ěj Hero ,nikoliv večer/ 
ležela na jeho pracovním nxb pultu destička popsan& prostj�.ero
zumit�l$,novodobym písmem v teči, které r�zumějí ve věech okre-

. cícJ·--i. 1\ebyl to névrh zákone· sni zákon. Bylo to neřízeni vrchního 
vcli tele ozbrojenýeh sil Cs�rovr-.. í · 1-ite, · proti n�I!luž se nelze od-
voJ.et." /456 -45�/ ' -

1.ic·nž.e to vi�ochno se stalo pf fliš pozdě. S pole: čr..o�t byle už roz� 

lept��l• •�ždyt rozl�lt:d dos!hl t&kového Etupně, ie pf<ed&r.: k.upcó. 

nečistý An�an·mt. zs ža'lu se.střen}-� eam{hc Prvniho z Desíti S� 

slunce. A jejich syn, proklst$ míšenec Gideo /"Nepettim tem ani 

tem.· Zrcadlo,bohuf.él nel.lte. Odb�éní �vl&sd zast!�e mO.j p-0.Vod j� 

nom 2ípÓla, ·oči 8�0U bsrvú.ne;m�n:ť," ��domuje &i eén O eob�./,kte

;; &!. proti· všem zvyklost�m, věemu.řCdu jeri _v dtisledku. intrik· své 
matky a svého otce se dopracovévé stál� .oový�h -vý�namných f'unk�!, 
v oaudovtf chviJ.i. vyhlašuje své' aataná�aká kredo: "Zničím vla, .. roz
tavím,. zatop:ťm, :. ·rozdrtím,. ro�trh� �-.ku�y. 

-
�s.lů ď o vá� vě�-chnu . 

.,,. . . . . . . . . . . . . . . .
. .

. 

� .. ··. . . . . 
.. 

" . 
. - .. . 

. . , · . 
. ·pam�-5, zahledím: ·po. vls _-ke�dou étopu." .·. _ ___ : · -

. . . b n. i vít�fi, . Gterá '-s·p:dlečno�t -r�-�hl-odáná ieii�h. inb""ik�i se� 
rozpadl. Hero�- stejně jeko· ost�tll! d�1cho�.:!, vť:icléov6 hy�oucí Atlan
tidy, pochop{� poslední c�víli, -�e �i eami- se p1�ovirálf:� byli pří
liš sobečtí, ne. dost obětev! a· .r.J.avn� · ne d�st bdělí vllči silám, · 
které se spiic1yPm! ·apole_čnostf� N�pf:ítel• /.�1�, hadi j-e totiž 

. . 
. . . . .. . -: .· ·- . . - . 

"• I • ,. ., • . -� �· •· • : . 7J. �: • � •• 
- • - - • ••• • • • 

\ 
w •• • • • 

- -- • - • 

. . . . 
. 

. 
. 

. . . ' : .. .- . -· : . - . '
• 

' 

"Ponořila se do· pró.rr&.čné tiché vod� a plµle.volně, lenivě,vléc:n� 
-nad hlubinou s trsy:korél'Ot . s hejo,y rybek všech bo.rf:v a tv�, ned 
reky, kraby, koníky; ěkebl�, chobotnicemi_ e hv�::;čicemi, stejná. 

· jako vt.ichni ti to tvorové ••• " / 45/ -
. 

· 
. . . ' � . 

•uvnitř atolu ee v �úzracná vodě kmitá
.-
neuvěřitelný

° 
život. Trávy. 

a tssy, rybky.a ryby. krebi, raci,koráli, hvězdice, s4.pie, saaen�-, 
ky, vodn:í hadi, -. !el vi ,koníci, .J!!Bl::Í !raloci. N /l.JJ/ _ . . _ . · 

. . . ·. •. • ·- ·½ •. ,.�.. • . •' . -· . . ·•·• . . :. • 
. . . -

"Klea se vrétlla 1·dom'llť do' r..al.asu .brhl:íků,sý.kor,- kanárk�, eedmihlť,e
kň, zvonlru, ·slevik�,- konopek·;_:papgušk'.l a kolibf·fr.ň,do p:ťpén:!�cvrli
kárú,houkáni• {ukání.bzur.e>tu,· šelestění a hvízdání." /153/ . . . 

. . . : : ' .. .t. . • . ' : . � • 
. . 

. . .. . ,, . 

"Chléb je svě!:!- jen011 ks!dý: druhý den •• t' /13/ . . 
. "Byl� to sobecká, lít;�t,ele:Jilu�oce .. ·.lidek�.- Srazilo se v n�m· něk�lil 
, protikladnjch po�it�.\ /J89/\:i', ..... ;.· .. 

· : _- ... :- : . . _ _ · · ·. · 
I ••• I • • l •l",l•: 

. 
• 1 ••.• •"' • ••..._.;, • • • •• • • ,,• • " • • . , • • ·• .' • •• • • 

"�-.•a
. 
n�obvyklou�:e�dliO,��:( -�e•·· ebli�ují m�i ·•á· ·len,�- ·c1í:_,q -• jinoši ••. 

Jako. by_ kaidl,. cht{jl __ co nejánadněJi dostihnout __ rózxoie I poli tku. \1s�-
c_h�·• _ �������--�n-��'�i. ! : J.�!_;·�ró,t;·��lo�t -��dno�u:, /292-293/ 
. ··; · -. /:· . .-, _· · · ·,. ·. � _·,•:', - .:-. '-�- }:�:- .. }f::· . · -: -� 8 3 .. · ... : '_ - � .. ·, .-,.· · · •· · .. - . 

-. ••. 
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díky\ \�nm -, ;,i�čný • 
: • • • 

• • I • 

-Tak: VGčnt, jak mu dovol! naěe ... nevědoro9s t a dokud mu tó umolní -
·ti, kdo ee v jeho •jménu spojaji, sby lili na \lkor•jiných,vládli 

, nad jejich myslemi_" ·:::lam&li je lf í o své nadfE.ize..'iooti." /479/_ 
- ✓ 

Protože v Pl_udkovš rorrJ:.nu_ kupci-cizs�i jsou při vší sv� odporno- -
sti zcela podřízeni a. zbeve.�i ·vět�iny prtv, ,ie zf'e jD:é, r..é patetick.; 

. . 

volání duchovních v1ac� Atlentidy v předvečer zk6zy je urceno jin4 
dnbě B jin& civili7..s.ci. Atls.ntie& ze�vnult, neveZ17le��-li si ponau-

. . . 

čení z jejího osudu, nepřijmeme-li "prostý, sroz-.lE. tclriý'· nt.vod, eé-
- psaný „n<:'VOdob�<nt písrre-c-; v ř'eč:1., kt�ré rcztun�ji ve vl:cch okrscích," 

' 
čeká nts zjevně etE,iný oErud. Takové je posel�tví Pludkova rc�énu, 
jeho o�kova.�t V6rováni lidst�u. Je to poselství ncncvt, dokonce 
ee jej __ v nedáv:1é době pokouěely uskutečnit celé ·f·íie. Fodsřilo se 
jim si�e-zhouh.�ou_hou� pni civili�sce_a �ltury,tuto tasemnici 

. . . . . . 

v_dtrobťch lidstva ne čas zdecimov-dt,· ale né zcela vyhubit. Proto 
je třE:-b& podobná poselEJtví attle zncvu_ sepiso-:-!lt a opru:ovat • Nutno 

. . - . . . 

uzr„at,že zeeloužilý umělec Alexej· Plueek: si dovece 11ajít zp�scb, jak. 
- . . '.. . . '· .. 

j!.' dostat mezi lid, : . , __ 
Kniha vyšla v, .. Pra.ze

· 
roku 1961 v nákl.adu 48 000 výtiskil.-: • < 

. • _!.✓ • • • 
, 

. •  · • ,·_ • : _·._ •• ·- :· .--_.::.·· ..... ?.-.. :·•-··--· .. .,,·_· .. __ ,._.: .. ,-· .� .. -· . . ,'\., 
.,, ._: 

· --_. · Ivan . .Klíma 

"Objevuje se znenedlní mezi c1v5me. ak.alnatýrái oátrovy a pluje kolem 
hlinitých nános O., obalený�l1 vzduki$1l'li . kof'eriy, oplet! lián ,nehnilými 
větvemi,apale.ismi. _kmeny a n€kolika patry zelen�, · z nil vyšlehávají, .. 
bÍló, červené,modré,_žluté, �emně fialové,bnědá, tečkované a' pruho-

. van4_ květy orchidej:!, vodních t'iel,ba!imcycli mace!e'1t�8tromov.ých li� 
lií, divokých koss.tc�,'lepke.výeh lepe.čtl hmyzu a &al1ch pt.fr.�• "/132/ 

"Z visutých zahrad mezi hradbami přečn!val.y kv�ty rů�í�rudé,�lut�, 
bílé, modr�,o�ové i černá •• !'/264/ .· . _ . • · 

"Kameny ·v ryzích krystal�ch,nejv�tňích
1 

jek� r.dy byly na Zemi na1e
zeny ••• PrtzraČi��,rudt, z�len�,medov�, nažlouU�,kouřové,evítivě bí- · 
1�, mlé_čn� zkalené, temn� modré, rC.žové i blenkytné." /176/ ... 
"Úě�to -J� · omámeno l.--veto�cimi rů�emi-�k�iáty ,�Ólieci, hyÁcinty, · 
_mimozami,akáciemi,tulipány,piaziv:/mi ve1ko�větými orchidejemi,de� · 
nivkami,f-eři§nicemi, hvězdn!ky, petúniemi. "/l5J/- . . .· .. · , .. 

. . . - � . . - . ·- . . . . . . . ' . ·. "Na všech strentch doJního okraje pyramidy- už vztyčuj:! dělnici ••• ba
revně natřend sloupy pro olejóvá lempy ••• ,červen�,óranžové,!lut�,ze-
len�, modrá a fial.ev�." /152/ 

· · · 
, �.•. . 

. ' 
, , 

- r I 

-
-, 

...... ' 

', I '· 

' 

- ... 
.. .  ' .. : ... : 

. . ... 

- : 



Ludvík Vacul.íkt Několik dementi 
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/�ejeton/ 

stromy odkvetly dobře, e.le oyooe bude málo. Nen:! včel. Na vče

ly přišla nějaká asijská nemoo, e. kde se vyskytne, tam včelaři muee

jí včelstva apálit. nebude Elili med. :Med oste.the není už kolii: let, 

protože z něho prý v�tahuji germanium, které potřebují na tranzis-
, 

. . 

tory do počítačd, o. ty se zas potřebují h1evně ••• Ued, který ee 

vzácně v obchodě objeví, je prý už od.zbrojen, tedy zčásti znehod

nocený, protože to procedůre jistP není úplně nevinná. - ile já to

mu celé:wu nevě.řm, protože kd,by �o byle.. prcvda, :nemohle. b;y- se pfe_ 

ci tak říkat, zvláště já bych si dal pozor. 

Květen se ukazuje horký a deatě jsou rozděleny nerovnomě1:1�, 

mínty je velice sucho, například pod naším o::echem a pod tfešm. 

J... je zase zo.kázáno Z6lévot, když a protože je micho. Není vod:v • Člo

věk to nechápe: cL�v križdá chalupa mela svou vodu, a dnes c.r..i lidé, 

co mnjí vlastní studnu, často nermlžou tu vodu pít. Obecní studny 

jsou všecky už vybaveny tabulkou "Nepitná voda". A dřív, kd� si 

někdo stavěl železnici, byl povinen zřídit na nádražích studny e ta

bulkou "Pitná voda". Dneska se ví a =íká, že je třebe zachovat 

v krajině vlhká místa., a přitom se ·vynucuje odvodňování. Nebo_ co je 

to za řeč "nedávejte kojencům vodu, dávejte jim mineráll."ll"? Co je - - . 

špatné pro kojence, je špatné i pro lidi, ne? Krom toho, pramení mi

nerw.kn snad v lepších poměreoh? lil se do všech minerálních pramenů 

IU!konec dostane špína, tal: nám to - pH. nezdravých poměrech ve SV"r?h

nějších vrstvách krnjiny - nakonec ani neřeknou. Srovnat všecky roz

porné potfeby, to vyžaduje od hospodáře rozum, ole 1 odvahu, o co 

ta je plo.tná, když chybí somostatnoet. To d co.sto říkámk, když do

stanu zlost ne. vládu, že n�dovede za.řídit ěirrtou vodu a čistý vzduc�. 

To by se v dnešním CV€to de.lo povaiova.t za prubíi'"Ský kámen vlada!°ské 

zdatnosti, nebot tak je to těžkti. Ba čekám, �e brzo bude zakázáno 

c\1Et- pos�zovat vf:řejnč vzduch a vod.u, e. proto se je�te v poslední 
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chvíli připojuju ke Kozákovi. O spisovateli Jo.nu Kozákovi se tu a 

tam onato říká, že je dlll. AJ.e neimlže to být takový dill., kd� oneh

dy řekl v rádiu, vedle hloupých vět o literatuře, i správnou větu, 

že se v Karlových Vnrech nebu-de u� otvírat nový uhelný vill.. 

Dále jsem už pfcd lety zaslechl, že oe má regulovat Berounka, 

aby se po ní nohly vozit z plzeňské Škodovky těžké a veliké součás

ti atomových elektráren. Já tomu sice nevči-ím, nle pro j:1.ctotu by 

se proti tomu mal ctrimo�t křik, ne� se ten zločinný nápad etc.ne ter

mínovonýl:l vlád.nín �olem. Kolik atomových elektró.ren toto zem?.; '.PO

třebuje nebo snooe? Či chtĚjÍ ničit p�rozenou řeku, jejíž obnova 

si zn �sto let vyžúdé obrovských nákl.add, jen pro cizí potřebu? Uáme 

v Evropt; :jedinečné postavení: v5eck� naše =eky pramení u nás, nemu

seli bychom tu sbírat žúdnou ci�í špínut N'ebo, protože nevím, nedaly 

by se takové náklnciy, co r:ie- TJr-,-;rejdou na d.L-iici cr...1 Eele�ici, nosit 
, , v v 

JIJ_ 
..., 

vzducholodí? Ju v cermpisecb. cnoto v1� v�duot'"°loclt 

Ne. v?:íech mapách máme r'nll:l.andy, a nc.j edr.ou se nám !)OVÍdá o l!al

vínech. trně je to jedno, c.le ž c se hned vyhovuje novó1m.1 d.oče.snému pá

novi tčcc octrovů, zdi oe r..i ubohé o. smfišné. Nikdo, koho jsem se 

ptcl, c. ptcl jce::. ne nci oc::ti. lidí, :ic1r�í � této voci � Argentinou. 

Každý z nás ví, kdo jsou .Anf;lio:mé, j�..k ss ch.�v�j_ ?::i mi.'"ml� vál.ky 

a co by nsi dčlc.l.i v příšti, a.la nikdo nemá důvěru v dnešní argen

tinský režim. Ano, muicte mě přisti!:'>---iout p� nelogi�ké klicces tom 

beru národ, tody režir .• Jenže režimy, :z.nob:-otLltl.eně bráno, z národní 

povahy nč,ic.k vyplýve.jí. Ro�poky míme vč:i.cl:m:1 ,ie."lom no.i t�, že ae ti 

Angličané s tím ta.k cUouho :;,árc..jí. To človn:o až l�lcá. �o uli musejí 

nejdi'--ív pi-estroji t o!lchod.."li lodč na bojové? Z tuze.1D.Ské :prc-pe.gandy 

měli b�rchom dojem, že v J.nr;lii už dn-mo hd �é.dný med. 

Loni j oem tuto :fúzi .1are aledr,:1.rr-..l v ne!"locnioní Z!'.hrc.de. Tom mě 

postihlo zpráva, �:.e řada přátel a kole� byla zatče�. A právě se do

vídám, že konečně byli z vazby propučtěni poeledn! tři1 �.otec, 

Jan t:J.prik n Mi.la:i �imečkc. Nčkteří dllvtipncjš! lidé fíkaj!, �e 

to hned vědtli n že prý to 'b:',rlo jrirmé U7. lnni ni! podzim• když ve 
7'h 



Francii vyhráli volby aociclietéa r,ic z toho nebude. Otázkou msta-

10. jak dlouho budou ti lidé ve všzen!, a o to� rozhodlo prý zase 

Rakousko. Protože náš prezident chce jet do Vídně, c úcpčch �eho 

cest� závisí prý jeksi ne tom, zda nnoe vlád� propu�tí rrvé loňské 

vězně .• - Tok toto já popír&i. Nezdl ce ni to slušné c.r..i lo;;ické. 
-· 

Kdyb: ,rlád.a poti'-ebovc.la pro své jedná.ní e Vídni nijaké rukojm, rnoh-

le si snadno ch�--tit dvacet a� třicer Rc.kušs.nu. To by byl pádnější 

materiál net jakási ebr.urd.ní n mlhevú cpekul.ece, že cizí vládč bude 

na nci.šich lidech zéiležet víc net na.�í. 

/Květen 1982/ 
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