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O slo v e ní 

Ty pomyslné vzezření 
úchvatná hlavo a údy tnesným1 
nejai ne! pr�duchou zde na zemi 
jil rozezvu�! neapočetné chvatné hlasy 
svými zářivými Týkft.ky 

na horizontu temnoty 

'- J a1 to ty V ru.k.ou nástroje znělým nástrojem 
v1astn�jšÍll nel jsou ti vlastní ruce nohy 
Pohybl.ivým pohybllYějiím ne! sen 

v běhutém času ti aobi uzpO.aobí 
voda obra.zn a pod�ajnl ti podá · 

tvo� místo 

· Tys to Zpěvem vyhl.oubená prohlubeň 
struna v prsti ozvučená dechem ticha 
Prsty se ohni dotýkáš Ty dotýkaný 
tříští mořské piny Roztříštěn tea· spíš 
kde pramen ponořený zurčí v zemi 
a t•bou tile přerývaně dýchá 
mír na cárech Mbea za-věěený 

Z mu!e a i•ny smilni �ísený 
tvor čtvrcený napf íč dvojím zrcadlem 
Pod patou and�la vír vykrou!ený na vodě 
Dnes ráno horký paprsčitý 
-do mušlí uií touhou pohrou!ený spor 
s póry otevfenými do závrati 
nerozliěenámu já protljškem jsi Ty 
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.. 

Ernst Junger 

V roce 1951 vydal německý spisovatel a filosof Ernst Junger esej 
Der Waldgang. Zabivá se v něm postoji e. možnosttr.i jednotlivce v 
moderní1zvláště v totalitní epolečnostio Snad krátká ukázka :napo-
ví o neiéhavosti i podnětnosti tohoto dila. 

10 
Ke svérázu naší doby patfí spojení významnJch rolí s nevýznamný-

mi herci. Především je to patrné na jejích velkých mužích: budí do

jem typ1l, jaké mMeme v libovolném mno�stv:C najít v ženevských či 
vídeňským kavérnéch, v provinčních d�stojnicl:ých kasinech anebo 
v obskurních hostincích ••• 

Co pohoršuje na tomto divadle, je sep�tí tak nízké.úrovně. s ne
smírnou funkční mocí. Toto jsou mufi, před nimif se chvějí milióny, 
na jejich� rozhodnutí milióny závisí. A přitom jsou to právě oni, 
která si podle všeho neomylnou· ruk:011 vyvolil duch doby, díváme-li 
se na něj jedním z jeho aspektll, z aspektu mocného hoři tele• Všechno 

to vyvlastňovéní1 likvidace, racionalizace, znárodňování, elektri
zace, ka:taátrálníúpravy, rozdělováni a �ozdrobováiií nepředpokládá 
ani vzdělání ani chare.kter:to ol:Qj:í je naopak,automatismu na újmu ••• 

V katastrofách vid:ťme v_zcházet takové typy�. jež j� ··dorostly, ty
py, které je přetrvají do doby, kdy už budou všechna nahodilá jména 
zapomenuta. K nim patfí především typ děl.nika, jistě a neomylně po
stupující za svými cíli. V požárech zánilro. vyvstává tento.typ ještě 
okázaleji. Zatím dosud září v nejist� ti.tánskám světle; nemáme tu
ěení, v jak�m královském městě, v jaké kosmick, metropoli zřídí 

. • • • · .  . • I •. • •  

SVllj trmi. svět nos�. jeho.uniformu a.výzlJroj a jednou-ponese i jeho 
sváteční šat. Protože stoj:! teprve na počátku. své drá.ey, nevystihu
ji jej srovnání a tím, co už dosáhlo vrcholu. 

V jeho pr'llvodu vystupují.taká dal.A:! typy -·i.taková, je! jsou 
sublimací utrpení. K nim počítáme neznámého vojína, toho bezejmenné-

. ' . . 
' . . 

ho, jenž právě proto žije v každém velkoměstě, ale i v každá vsi; v 
každé rodině. Miste. bojo�· jejich časné cíle, a dokonce i národy.jež 
je zastupovaly-�- se· zanofují do nejistoty� Ohně chladnou a zbývá něco 
Jiného Společn�ho, k tomu se ji� neobracejí Tille a vášně, nýbrž umě
ní a pieta. 

Jak to, že tento typ je tteteln� spjat se vzpomínkou na prvn:í, 
nikoliv.· však na druhou světovou· válku?. Tkvi to··v tom, !e nyn! vychá
zej:! jasně najevo form:, a cíle občanské avětov, války� Vojácké zále
�itoati ee stévají druhofadt-mi. Neznámý vojín je ještě héroj,podma-
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nitel o:tmivých světll, jenž obklopen mechanickým.ničením bere na 
sebe velké břímě. J� proto ryzím následovníkem západního rytíf-stva. 
•. .Druhá světové válka. s_e odlišuje od první nejen tím,·· že nacionál
ní• otázky přecházejí' do_problémll obřanské války a podřizují"se 

, ,  . . 
' ' , .. .. . . . · ·  ' .. . ' . . . 

jim_,. ale současně_-__ i;un, že. se· stup."luje mechanický vývoj a v automa-
tism? ee blíží svp. posledním mezm. To vede k _ostřejším útokmn 
na nomos.a étos. V této souvislosti dochází k zcela bezvýchodným 

... . ·: . . . :•. . . 
.. . . . : . . . ·. . . 

obklíčením, jež·. jsou vedena _obrovskou př.esilou·. Materiálov� bitva 
se �oustře�uje do bitev.nich kotlll, do Kann,kterýni chybí antická . 
. ' . . ' ' . . ' ' 

velikost.•· Utrpení roste ne.tolik, .
. 
že nutně vylučuje každý heroismus, . . 

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

. Jako vš�chny strategické :figury,podává i tato přesný obraz doby, 
. ·.: . . ' . , . . . . . .. . : 

jež .. hledí řešit své problémy v. ohni. Bezvýchodná obk1íč�í člověka 
. ' � . . . . . . - . . . . . . . . . . . . . ' 

. 
. . . 

se připravuje již dlouho� teoriemi usilujícfmi o logické-a souvis-
lé vysvětlení· světa,teoriemi, jež jdou ruku v ruce s výv�jem te�h-· 
niky. Nejprve dochází k racionárnímu, pak i ke společenskému ob-

. ' 

kličování protivníka a v určenou hodinu na ně navazuje jeho vyhla-
. 

. ' . .. 

zení. Není bezvýchodnějšího osudu než je pád do toho�o d�í, v němž 
se právo. stalo zbraní •.. 

11 
Podobné jevy·se vyskytovaly v dějinách vždy a lze.je přičítat 

krutostem,
.které jen zřídkakdy chybějí tem• kde dochází k velkým 

proměné.m.Zn.epokojivější je však to, že se tato krů.tost hrozí.stát 
živlem,0náčinim nové mocenské �ormy a že vidíme, jak je jí vydmi 
všanc bezbranný jednotliveé. · 

To Iliá--více důvodti, především ten, le kruté je samo racionální 
myšlení. I tó je do plánti zahrnuto. Zvláštní úlohu přitom hraJe 

' ' ' 

odumření volné·konkutence. Tím se vytváří zvláštní převrácený obraz. 
Konkurence, jak její jméno říká, se podobá závodu, v nemž si vítěz
ství_odnášejí ti nejac�opnější. Kde oéhabuje, tam hrozí �ěco jako 
rentiérství na· státní útraty, . zatímco vnější. konkurence, vzájemná 
soupeření stát-O.,� trvá •. rio vzniklé mezery se·vaouvá teror •. Pl-íčinou 

. . . . . . . . ' . . . 

jeho vzniku·· jeou možná jiné okolnosti: zde se však. ukazuje Jeden 
z. dť.vod�, proč; teror neustává._ . Rychlost vyvolaná zevodem· nyni ·musí 
plodit str a Č·h. Standart pak závisí z_ jedné strany na přetlaku 
a· z druhé na vakuu._ Na jed."l.á straně udává tempo ten, _kdo získává, 
na druh�• teni kdo ... pokulhává� . 

S tím také souvisí ť že stát pokládá za nutná vystavovat část oby� 
vatel hrllzným zás&hlm. Život še�e, ale pro toho, kdo kolem sebe vi-
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dí jen tmu, absolutní čerň, tomu ještě může pfipadat snesitelný. 
v tom a nikoli na poli hospodářství tkví neb°ezpečí v·elkého pláno-

váni. 
Volba takto pronásledovaných vrstev je vždy nahodilá; _pokaždé 

to budou meněiny, jež se bucttovyčleňujípřirozeně, a.nebo jsou kon
struovány. Je ·nasr..adě, že jsou př'itom spoluohroženi všichni, kdo 
se odl.išují dědictvím či talentem. Toto klima se přenáší i na za
chéz€ní s por�ženS-mi ve válce; v návaznosti na výtku kol�ktivní 
viny přichází vyhladovění zajateckých táborů, nucené práce, vyhla-

. zavání na rozsáhlých oblastech· země a odsun těch, kdo přežili. 
Je pochopitel.né�že by člověk v takové situaci ·raděJ:i. snesl to 

. . . 
nejtěžší břímě, než aby byl počítán k těni "druh$1n''• Automatismus 
·jako by hravě lámal poslední zbytky svobodné vůle, pronásledování 
houstne a zevšeobecňuje se jako přírodní živel. Málo šlastlivcmn 
muže se ještě otevírat cesta k útěku, ten však obvykle vede k hor
šímu. Odpor probouzí mocné k životu, dává jim vítanou příležitost 
k zésahu. Na druhé straně zbývá .jako poslední naděje _jen'to, !e by 

. tento proce moh1 strávit sama sebe jako vulkán; který' se vysoptil. 
V takových klešt� lidem zbývá dvojí atarost:.plnit'povinnoet a neod
chylovat se od normy. To zasahuje i do pásem bezpeči

ť 
kde zase .lidi 

zachvacuje panika zániku. 
Na t�mto místě vyvstává nejen teoreticky, nýbrž v každé dnešní 

. existenci, otázka, ,zda není schůdná ještě 'nějaká.· j:u1á �ce�ta.Erls-
. tují přece průsmyky, horské.stezky, jež odkryje ai d.iouhé stoupání. 

. . . ' 
. ' 

, 

.. Došlo k nové koncepci _moci, k. jejímu silnějšímu� bezproetřednějš:ímu 
hromadění. Obstát, k.tomu je potřebí nové koncepce svobody, 'jel ne
.bude mít nic společného s �bled�'mi pojmy_, jaké se dnes· '.a tímto 
slovem svazu.jí •. To. ověem předpokládá., že "chceme zůstat nejen neostf-í
háni, ale že lpím'3-"•:na svých vlasec�." 

Vskutku se ukáže, že-ve ·atá�ech se zbytnělou pol.icií:ještě neod
.. umřel věec�en p�eyb. ;J?ancíř �ového _Leviathana má své . mez.ecy, které 

b�dou. �stavičně ohmatáván�ť-- to předpokládá j.ak opatrnoEJt, tak j{ 
em:ělo�t dosuďn�poznaného .druhu. Je nasnaďe teyšlenka, že tu elity 

. z�čínají zápas o novou svob�du, zápa�, l:t_erý �ádá oběti a nesmí být 
vykládám. �pruiobe�, ··jen� ho _není hoden. ll1.udme -s�· ohlédnout po oprav
.du si�ých ?-·obách. ·a. pr��torách, . abycho�ď nalezli erov�ání; například 
khugenotmn anebo ke guerillae, jak je viděl Goye ve svSch "Deaae
t;os: ďtok na Bastillu·, z něhož se ještě dnee fiv:í vědomí svobody 
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jednotlivce, je proti tomu nedělní vycházkou po předměstí. 
V zásadě nelze tyrennis a svobodu zkoumat odděleně, třebaže z: ča

s�vého hledi�ka ee vzájemně střídají. Lze ov�em fíci, že tyrannis 
ruší� ničí svobodu - na druhé straně je však tyrannis možn! jen 
tam, kde se svoboda ochočila a vyprchala v prázdný pojem� 

Člověk má sklon ·apoléhat_n�aparaturu anebo se jí podrobovat i 
tem� kde musí čerpat z vlastních zdrojt. To �ptlaobu.je nedos

.
tatek · 

fe..11tazieo Musí znát hranici, za níž si už nesmí nechat odkupovávet 
avá suverénní rozhodování. Po�d d.;r:>u věci v pořádku, bude voda v 
potrubí a proud v přípojde. Jsou-li život a cajetek ohroženy,•při
čeruje poplachový signál požárníky anebo' policii. Je velice nebez
pečn�, že člověk příliš spoléhá na tyto ·pomoci a je· bezbranný tem, 
kde nepřicházejí. Za každý komfort se musí platit. Postaveni domá
cího zvířete má za následek _situaci jatečního dobytčete. 

Katastrofy jsou p�bířakým kamenem toho� nakolik jsou lidé i ná
rody ještě originálně založeny. Zda alespoň Je d·e n svazek ko
řenů přímo ctevirá zeminu .-_na_tom závisí zdraví a životn:! vyhlídky 
mimo civilizaci.a její jistotý. 

To se.ukazuje ve fázích_ nejvyššího ohroženi, k� přístroje člo

věka nejen nechávají na holičkách, ale dokonce jej, jak. se·· zdá; 
bezvýchodně svírají. Potom je třeba rozhodnout,.zda partii vzdát. 
E4"1ebo zda v ní pokračovat z nejniternějších a nejvlastnějších sil • 

. ' 
' .· : -.. .· V druhém případě se rozhoduJeme pro chůzi lesem. 

12 

Dělníica a neznámého vojína jB!lle 
doby. V 1 e s n í m · c h o d c i . 
projevující typ třetí. 

nezve.li dvěma velkými. tm naší 
zachycujeme stále zřetelněji se 

• 
• •  

' 
f 

. . . 

V dělníkovi se ·_rozvíjí činný princip po�sem proniknout a novým . 
. způsobem ovládnout universum; · poaáhnout, dosud nevíctanýeh. blízkost:! 
. � dálek; �ozkazovát: eilám t ď jak�. jeětě _nikdo ner�zp�utai.: N·e�ámý · 

• ' • ' • ' I • 
• ' 

' • ' '  •. • c • • • \ ,• '' 

· vojínď stojí na, stinné straně· ekcí·. jako ten, k<!o ee jde obě\ovat, 
, kdo nese břímě největěích ohnivých lázní a kdo je je.ke dobrý ajed
· nocující duch zaklínán nejen v národech; ale i mezi nimi. Je.bez-
prost!-ec!ně synem. země. 

. . . .. ·. '. . . ' . 

Lesním chodcem pak_neztrváme toho, z něhož vellcy proces _učinil. 
jednotlivce a bezdomovce�· a. kdo konečně stojí tváfi v tvéf.zničeni. 
To by mohlo být osudem mnohých, mo�ná i všech - musíme tedy k tomu 
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připojit ještě další určení. Uleží v tom, že lesní chodec .Je od -
hodlán k odporu a pomýšlí vést zápas možná-beznadějný. Lesní.chodec 
je tedy ten, kdo má původní vztah ke svobodě, jenž se - z hlediska 
časového_- projevuje v to!ll., že má v úmyslu vzepř-ít se automatismu 
a odm í tno ut jeho důsledek, fatalismus. 

Vidíme-li ji takto, je zřejmé, jakou roli hraje nejen v myšlen-
. 

. 

kách,· ale i ye skutečnosti.našich let, chilze lesem. Každý z nás je 
dnes v tísni a pokusy překonst tento tlak jsou směl�rm.i·experimenty, 
na nichž závisí osud daleko v;ý�amnější než je osud těch, -kdo jsou 
.rozhodnuti se tfchto _pokusů o.dvážit. 

. Taková odvážlivost se může nadít úspěchu jedině tehdy,- poskytnou

li jí pomoc ti-i.velmoci: umění, filozofie a teologie, a:jestliže 
:jí pomohou razit cestu bezvýchodností. Tím se všEik budeme ještě za
bývat podrobněji. Předesláno budiž jen to, že v umění se stále ví
ce uplatňuje téma jednotlivce , sevřeného do kleští. P-I·irozeně se . to 

- bude objevovat_zvllětě v lícení života na ůevišti,v kinu,předevšim. 
však v románu. Opravdu victíme, že se perspektivy mění� že líčení. 
prospívající nebo rozkládajíc:( se. společnosti vystříd&vá konfron
tace jednotlivce s. tech."1.ickým kolektivem a jeho světem. Pokud au-
tor pronikne _do hloubky, stane se s&.m lesním chodcem, nebo! autor
stvím je jen jedním z jmen pro neodvislost. 

Od těchto líčení vede přímá cesta k E.A, Poeovi. Výjimečnost 
. . 

tohoto ducha záleží v úspornosti. Leitmotiv slyšíme ještě cli-íve, 
než jde nahoru opona a při prvních taktech vidíme, že drama bude 
hrozivé� Přesné, matematické postavy jsou ·ztroveň postavami osu - ·. 
dovými·,'·v tom tl.--ví jejich.nebývalé kouzl·o·. Maelstroem, · ·to't t1a1_chttf, 
neodolatelné st.ní, j� při tahuj·e prázdnota� nic. Jáma ·poskytuje . 
obraz kotle, sttl.e těsnějšího obkličoválí, prootor se zužuje a do
léhá na krysy. Kyvadlo j� . symbol mrtv.ého, měří telného č�e.u •. Je. to_· 
ostrý Chronilv srp·, kťerý visí ·nad spoutaným. vězně

.
in ·a ohrofuJ�j. :j'ej, . 

zároveň jej však osvobozuje,: umí-ii si j
.
im poslouží t. 

. Hustá sít ·souřadnicx se· postupem času zaplllila mořem a pevnina
mi. Navíc. je tu historická ZL"U.2enost. Stále umělejší rněe'ta� automa
tické vazby, vlilky··.a občanské vllky. strojovi pekla, hr�zrié despo
cie, .. v2zení_ a re.:f�ované přeoidlov�í - to vše jsou věci, kterým 
se dostalo jmen a které dnem i noci z·amustnávají člověka. Vidime jej 
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jako smělého plánovače a myslitele.uvažovat o vývoji a výcllodisku, 
vidíme jej v akcich• jako válečníka, jako. vězně,·. jako partyzána 
ve městech, která dnes planou a zítra jsou svéte-čně osvětlena. Vi
díme.jej j�ko.člověka, jenž ·pohrdá.hodnotami, jako chladného počté
ře, ale také jfiko zoufalce, který vyhlíží ze·evého_ labyrintu hvězdy. 

Tento proce� má. dva pÓly · ·- na jed..'lé - str.sně pÓl celku, který ·se . 
formuje stéle mohutněji a krái:ípřes každý odpor� Na ·této straně je 
pohyb ukončen, je tu inr�eriélní rozvoj, dokonalé jistota. Na dru. -
hém pÓlu vidíme trpícího a bezbranného jednotlivce v nejistotě prá
vě tak úpln�. Obojí se poan:d.ňuje, nebot velké n�omadění moci žije 
ze strachu a nátlak bude nejúčirinjěí tem, kde je vystupňovaná �í� 
mavost. 

Jestliže se umění v nespočetných pokusech obírá touto novou situa
cí človi2ka je.ke sv� nejvlastnějším tématem, pak už to . přesahuje · 
pouhé líčení. Běží tu spíše _o experimenty s výsostným cílem,_ jen� 
záleží v nové_harmonizaci svobody a světa. Kde je vu.měleckém.4íle 
ukázáno toto, musí se strach rozplynout jako mlha v prvních paprs
cích slunce. 

13 

Mezi symptomy naší doby néleží strach. Jeho p�aobení je o to ohro
mivější, že přichází po epoše velká individuální svcbody, v níž se i 
bída; jak ji líčí například Dickens, téměř 'vytratila do neznáma·. • 

Jak k tomu přechodu došlo? Kdybychom·měli zvolit nějaký temrmin, 
nebyl ·by snad vhodnější den nef den zkázy Titanil:Ú.Zde·se v'křik1a
vém kontre.atu střetlo svftlo a stín: bybris pokroku· s pariik:ou,vrchol• 
ný komfort se zkázcu,· automatismus e katastrofou v podobě dopravní 
nehody. 

Skutečně spolu souvisí rostoucí automatismus a·strach vel.Jl4 úzce, 
a to. -� v 'tom, že člověk omezuj� své rozhodování ve 'přosp�ch· tech-

. . . 

· nických úlev�_ Vede to k různým. zptáobfun zpohodlnění. Ale tak se nut-
ně musí prohlubovat i ztrtta svobody. Jediaec ui.nestojí v�--společno
eti jeko strom v lese, nýbrž je ·podoben pasažéru rychléh�·." do.pravního 
prostředku,k:terý může n,st ·•jméno Ti ta.nik, -aie třeba i Le�iathan�Pokud 
je počasí příznivé ·a výhled příjemný, stěží si povšimne,. ·že mu ubylo 
svobody. Na scéně se ne.opak obj'evujÍ optimismus a v�domí moci,zploze� 
né rychlostí. Ale vše se mění, vynoř-i-li se ostrovy chrlící oheň a 
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ledové hory. Pak nejenže technika přechází od komfortu úplně jinam, 
ale zároveň vychází najevo nedosťatek svobody - bua ve vítězství ži
velných sil, anebo tim, že jednotlivci, kteří zůstali silní, p:·ejí
mají do svých rukou absolutní komando. 

To vše jsou z..�ámé � mnohokrát popsané věci: patří k naší nejvlast
nější zkušenosti. Mohli bychom ovšem na tomto místě namítnout, že e
xistovala 'i dříve taková údobf,strachu a apokalyptické paniky, jež 
přitom nebyla provázena a instrumentována rysem automatismux. Takovou 
námitku ponecháváme stranou, nebot automatismus je hrozivý teprve 
tehdy, projevuje-li.se jako forma� jako styl to�o, co je nám usouzeno, 
jak to nedostižně vylíčil už Hieronymus Bosch. Nebudeme se zdržovat 
otázkami, zda v naší době běží o.· strach d�cela zvláštní či zda to je 
jen per:i'.odicky se opakující styl ·světové úzkosti � místo toho položí.:_ 
me oté.zku jinou: je možné zmírnit strach, přestože automatis:r:us trvs., 
anebo, jak lze předvídat, přibližuje se dokonalosti? Bylo by tedy mož
né nejen na této lodi vytrvat_ a p:ř-itom si podržet vlastní rozhodovtni, 
tj. nejen zachrcSinit, nýbrž i zpevnit kořeny. jež ještě tl:ví v prazá
kladu? Právě to je otázka naší existence. 

Je to také otázka skrytá dnes za každou dobovou úzkosti. Člověk se 
ptá, jak uniknout zniče:ií. Dáme-li se v těchto letech na kterémkoli mís� 
tě Evropy do řeči se zná:iými i neznámými, rozhovor se brzy stočí k o
becným otázkáir: a všechna bída vyplave na povrch. Poznáme, že se téměř· 
všech těchto muž-.l a žen .Zl'.;lOCnila p·anika, jakou jsme· ··oď raného. středo
věku nepoznali� Zppzorujeme, že se s jakousi zvláštní posedlostí oddá-

. . . . . . 

vají svému strachu, jehož symptomy ukazují otevřeně a beze studuo Jsme 
svědky duchaplných sporO. o to, .zda je lépe utéci,. skrýt_ se anebo spáchat 
sebevraždu, a tito li�é, ještě naprosto svobodní, už uvažují o tom, 
jakými prostředky a úskoky si dobýt přízna nízkosti, až se dostane k 
moci. S hrůzou cítíme, že nee�istuje sprostota, s' níže bude-li .jim při
kázáno,.nebudou souhlasit. A přece se mezi nimi najdou silní a zdraví 
lidé urostlí jE.ko ·zs.pa�íci. Ptáme se,p�oč ·vla�t�ě sportují.· 

. 
: 

' 

. 

Ale_ ti to lidé jsou. nejen proriáaledová.ni úzkostí; jde z nich strach. 
Jejich nálada· ·přechá�í · od úzko.st:

l 

k ótevř�11é n�ávisti�- vidí-�i sláb
nout právě toho,kdo je děsil. A taková grémia nepotkáme jen· v Evropě. 

. . 
. . 

·.Panika ho'.1s�ne nejvíc·e · tam, kde se automatismus roz�O.stá a blíží doko
nalým formám, jeko je tomu v Americe. Tam má nejlepší potravu; blesko
vou rychlostí se šíří rozvodnými sítěmi. Jen samotná. potřeba dostávat 
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zprávy víckrlt za den je příznakem úzkosti: s rostoucni obrátkami 
.fantazie roste i chřadne. Všechna tato tyradla obřího města jsou ja
ko zježené vlasy. Vybízejí k démonickým kontektwnr 

Východ jistě není výliimkou. Zépad má úzkost z Východu a Východ ze 
Západu. Všude na světě žijí lidé v očekávé.ní děsivfch úderů. �mohde 
k tomu ještě přistupuje strach .z občanské války. 

Neomalený politický méche.nismus neni jedinou pohnutkou tohoto 
strachu.·Kromt toho existuje nespočet úzkostí ji�ých. Za nimi se tá
hne nejistota, stélé doufání v lékaře, záchrfu�ce divotvůrce. Strach 
vlastně může být vyvolln čímkoliv. To je pak zřetelnější známkou kon-

. ce než. jakékoliv fyzické nebezpečí. 

14 

Zékladní otázka v tomto vření zní, zda lze tlověka osvobodit od 
strachu. To je mnohem důležitější· než jej ozbrojit nebo opatřit léky. 
Moc a zdraví jsou u těch, kdo nemají strach. Strach však na druhé 
straně sví::-é i ty, kdo jsou po zuby ozbrojeni -a právě je. Totéž se 
dá Ěíci o tom, kdo se topí v nadbytku. Ohrožení nelze odvrátit ani 
zbraněmi ani poklady. To jsou jen pomůcky. 

Strach a hrozba tJtrachu jsou mezi sebou v tak těsné spojitosti, že 

lze jen nesnadno říci, jaká z těchto sil plodí druhou. Strach je dů
ležitější, proto musíme, chceme-li uzel rozplést,z2�ít jim. 

Před opačn$'lll postupem, to znamená pf>ed snahou vychézet od ohrože
ní, je třeba varovat. Pokus učinit se ješťě nebezpečnějším,než je ten, 
koho se bojíme, k řešení nevede. To je klasický vztah mezi bílými a 

· rudými, mezi rudými a rudj'rmi e 
. . 

. Hrůza je jako oheň,. ktE.rý chce 
zvětšuje. Své povolání k vládě 

· zít�a 'třeba mez.i bíl�rmi. a barevnf'1nie . 
strávit svět. Strach se přitom stále 

. . 
. 

. 

prokáže ten, kdo učiní hrůze přit'ž. 
Tedy ten, kdo předtím překonal strach. 

Dále je důležité vědět, že stra�h nelze zkrotit naprosto. Ani by to 
· nebyla .cesta dé.l za auto�ti�mÚs, nebo{ tem by takto naopak vnikl do 
ni tra .člověka. Strach zůstane - provždy·: v�lkým per.ťnerem �ialogu, chce-li 
. se :člověk radit sám se sebou. Při tom ee však strach snaží o_. monolog 

· a ·až v této úioae má poslední slov·o. Je-li naopak vykézén do mezí dia
logu, pek může.promluvit i člověk. Tím padá i představa sevření.Kromě 

·automatického se ukáže i jiné řešení. To znamená:máme teo pi'-ed sebou 
· d v· ě. : 'cesty� jinak řečeno: je znovu obnoveno svobodné rozho�ování. : 

I kdybychom chtěli předpokládat ten nejhorší případ, totiž zánik, 
vždy je tu takový rozdíl jako mezi světlem a temnotou. Cesta na této 
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straně stoupá k výšiném, k obětní smrti anebo k údělu toho, kdo padl 
se zbraní v ruce; na druhé straně se svežuje do ponížení rabských 'tá
borů a jatek, kde se zabijácky sjednocují primitivové s technikou. 
Tam už.nejde o·osud, els jen o čísla. Zda má človš:k svůj osud aiebo zde 
platí ·za ·číslo,· je rozhodnutí, které je dnes sice vnuceno každému z 

. . 

nás, o němž·však. každý r-ozhodi.ije sám. Jednotlivec je dnes právě tak 
suverénní jako v kterémkoliv jiném dějinném údobí, snad ještě ·více. 
Nebot s rozmachem kolektivních sil se jedn.otlivec vyděluje ze sterých, 
původních svazků a stojí ve světě sám za sebe. Je tect Leviatha.úov�-m 
paňtnerem, bf · je.ho pokoři telem a krotitelem. 
· •·. Vratme se ještě je.dnou k ob;azu.voleb. Volební procedura, jak jsme 
viděli� se stela automs.ticlcy-m koncertem, který diriguje pořadatel. Jed
notlivec může být a bude nucen k účasti. Musí jen V8dět, že všechny 
pozice, které lze na tomto poli zaujmout, jsou stejně nicotné. Nehra
je roli, zda se divoká zvěř porzy-buje uprostřed tenat sem nebo tam. 

Místem svobody je místo docela jiné než pouhá opozice,i jiné, než 
jaké mu může dát útěk. Totó místo jsme nazvali lesem. Tam jsou jiné pro

středky· než ''ne", ·které vpisujeme eo předem určeného kroužku.· Viděli 
jsme ovšem, že za současného ste.vu věcí je lesní chůze schopED. ·jede.'1 
ze sta. Číselné relace jsou však vedlejší. Hoří-li divadlo,·stačí. 
je dn a jasná hlava, j e dno silné srdce zabránit panice tisí
ců, jimž hrozí, že se vzájemné umačkají a propadnou zvířecí úzkosti. 

Mluvíme-li o jednotlivci, pak máme na mysli člověka, člověka bez 

oné příchuti, · jakou toto slo1.10 během posled..'1Ích xb dvou st_oletí · zís- • 
kalo. Míněn · je svobodný člověk, tako�, jakého jej stvořil Bůh.Tento 
člověk není ž&dná výj�a, nepředstavuje řád...'1ou elitu. Je skryt v kaž
dém a rozdíly plynou toliko ze stupně, .v jakéo je jedinec s to pro -
půjčenou mu svobodu uskutečnit. K tomu mu musíme dopomoci - jako mysli

telé, jako vědci, jako přátelé i jako milujíc!. 
Také lze říciť že člověk v lese �TV okamžiku probuzeni, kdy si uvě

domí sv�u moc, je opět nastoleil řád.· Vdbec lze vyšší rytmus dějin ob-
-. .  , ' . . 

jasni t z· toho,:: že člověk periodicky objevuje sebe sama. Vždy tu piisobí 
eíly, jež ho chtějí maskovat. Jednou síly totemické,podruhé magické a 
jindy technick�. Teh:dy roste strnulost a eť ni strach. Umění stagnuja, 
dogma se stává absolutním. A pfece ee od nejstarších dob vždy opakuje 
stejné drama, dky ělověk snímá masku, a potom přichází rozjaonění, 
kter� je odleskem svobody ••• 



av��e �e čoliroka otevfely 
n� prahu cely hu6�á 
mlha na Eem pal.la 
na pcat�l1 jen p:r-cetfradla 
pro letIDé �iloTání 

� chléb e.ni v·íno 
ne stole ruce 
vpJ.etené éo oeidla 
není llče ��stat 
pustý éth. pusté. �nhraóe 
strsch. 
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do ohně (ivé čřevo přiklfdá 
co by ai v l�sc _po�yeleli � 

turl les�� hvěséy v .ZEJtyšlE.n.Í 
anděl UJHU,Ul ktíli:l.a. 
e ní� se k letu přichy6t!i.l 
obzor .celý 



s e n o t o b ě 

je sen kťe nejsi ty 
skučí lepí se na paty 
v něm padám do t�y nahoru 
z té temnoty sotva vstanu 
jdu tobě v ústrety 
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v mrazivém ránu kde si Qole 
cvakají zuby kolem holé pole 
golem poklízí na prahu 
opuštěného domu plevy sklízí 
snídá námahu hlady volá duši: 

aušinko jsi tady? bída mlčí 
hlídá suky oči vlčí na podlaze 
uši noří do květů hrachoru 
červený modrý bílý pře� plot 
pán s cizí vizí mizí prásk do bot 

paní v peří věří že v spaní dlaní 
anóělská křídla zemi chrání 
strašák vlastní nos si střeží 
v pustém poli oblaka bolí 
hlínu na mozoly ve stínu nebes drolí 

sněží v keři je bláznu blaze 
měsíc a slunce leží pospolu 
na opačných stranách obzoru 
večer peče bramboru a očima ji solí 
přijd•goleme na večeři už se šeří 
zvu potvoru běží kroky roků do dveří 

dřímám sen mi upad z ruky 
a slyším cvaknout závoru 
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tak skoupě sklánějí se ke mně prsty 
lakotné dlaně něžné prohlubně 
ruky v tmě drcené v stoupě času 
v srsti ze.rostlé a bez úmyslu zlé 

jak pěna na moři se brání 
seskupit tříšt v tvar předem zrazený 
vydaný spoustě vod vln spoušti 
a všemu spuštění propastné moře 
jehož břeh jsem nikdy neviděla 
ani svítání 

jen doupě hádanky uprostřed v�u 
zpěv v šeru hledá svoji míru 
zde vzpomíná rybí šupina na to co nebylo 
orosený povrch těla se ávoří přítomnosti 
hle slavnost oheň v hoře hoří 
hostina z hostů zbyly kosti 

netečná smršt se tříští o spánky 
příští krajina kde skryta prostírá se 
kde pase pastýř v slunci beránky 
oko měsíce se leskne v džberu 
u studny víra čeká na pověru 
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Dvě labutě na rybníku 
P.ybník pod ledem 

Tam plují na kře křiku 
Vítají Bílé na šedém 
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Modré ráno Pi'ichází po schodech 
Slunce vyráží z hrudi dech 
A horké srdce na posledním schoču 
Přihrne hrdlu zpěv a vodu 

A kde jsi tady Pane Ty 
Ptám se u studny 
Kde měsíc v úplnku 
pro Tebe váží vodu 

Ukrytý v sněhu 
Na bílém plátně krví znamenaný 
nad svinutý v sněhu 
Poa šedým kamenem 
Pije z otevřené rány 
Tys rozprostřen 
A šlahouny Tvých žil modře kvetou 
V trávě na protějším břehu 

Na Velký pátek iae je malý 
pohyblivý bod u brodu? 
Pukají skály a otvírá se zem 
Není mír a bezměrné zeje 
Prázdno se zlatem 
J si ne bo ne j si tu ? 

Věrný v slovu 
Ráno na Bílou sobotu 
potkám tě znovu 
V zahradě• 
Na posledním schodu 



n O C a d e n 

noc v noci nocuje 
a přes noc bdí 
v ní slepá tma· 
bloudí co nevidí 

nic noc eo noc 
říká noc noci 
na nocleh pod ledem 

tmou tápou průsvitní mloci 

spí na dně noci <ien 
potmě byv uloupen 
když v poled.ne se zavřely 
tři potměšilé oči dne 

16 

den nový pro noc poslední 
Gen co den znovu darovaný 
čeří tmu měří hloubku hrany 
břitce zvony zní aby uvítaly 

den ze skály co z hrobu vstal 
smrt oloupil a daroval 
den noci a noc dni 
krev beránka veliké .noci 

ten den se k noci sklání 
bolest do náruěe vzal 
žal ztišil slzy rosy vsál 

modř do červánků vhání 
zpěv ptáků v ranním šírání 
svítá. v očích noc se dní 
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můj sen s ním zápolím 
nač městem stisk mě na poli 
vír strh mě a všecek uchvátil 
slastí sevřel mé útroby 
a obrátil mě na.ruby 

po mezi obcházejí mdloby 
na pláni planou otevřené hroby 
kdo by tě přemoh anděli 

pod stínem křídel jsi udeřil 
rozlohou noci do slabin 
ležím ti u nohou roztříštěn2 
v tvých krocích srší 
ohnivá moř-ská pěna 

posle&ní posle kdo tě posílá 
je moje pravá posila dal ti 
zrcadlo zrcadlové do noci 
snové šípy blesků metá 
v něm přecházejí dnové světa 
přechází zrak hle 
zázrak každodenní 

té záři čelím obloukem čela 
hladkou tváří ženy 
po ní nemihne se stín 
žádného přání jen uzas zbyl 
v tvých ústech výkřik třeskutý 
vysloveno je moje pravé jméno 
přeji si co si přeješ ty 

ve skořápce té jistoty 
vesluji po řece 
a žasnu do svítání 
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voda je v cukřence rozpuštěný cit 
na pláni s mramorovou tkání čaje 
na stole zběsile slova uhánějí 
je to trysk černé a bílé 
_prolnuty v peře sté chvíle 
v žíhaném šeru slepý třpyt 
se třepí na tváři muže a ženy 
křísla jiskra na stopě ráje 
v ústech ji nelze uhasit 
jazyky ženou je pod plameny 
ztratili svá těla 
jak slova zastavit� 

kam mě chtějí vzít 
věci co krouží kolem úslužně 
nechávají se přemístit 
předou a vrčí'· pes a kočka 
u ohně v koutě u kamen 
ve shodě kořisti se koří 
zlatoočka je chrání 
doma nad stolem nakloněna 
zas usmívá ee ve tvých očích 
žena úsměvem obrácená k muži 
pod stromem na pusté pláni 
žíhané ozářeným večerem 

. nepoznají svá jména 
tec. poclávají sobě navzájem 
jedinou zrcadlovou růži 
je rudá hoří modrým plamenem 
protipohybem k moři 
ptám se pohledem: 
přeje si znova pít krev zem ? 

sotva na ni bosou nohou 
ystoupím sotva dotýkám se dlaní 
ztuhl_ou touhou skála skály 
kdo by neupad v mrazivé zimě 
v rozpařeném skleníku do ostruh 
do sladké mdloby maliní a ostružiní 
v ko�ili z žíní žízní modrá paní 
stálá a tichá jako pěna 
mo:ř-ské vlny prudce milující břeh 
tají dech jejím dechem taje 
světaběh na stopě ráje 
mimo všechna.přání ptám se: 
co je lest? jistě na místě 
smrti jest blízko důvěrně 
s propletenými prsty věrně má mě 
právě mám ji v hrsti kolem sevřen kruh 
duhový pruh se stáčí do spirály 

slova zděšeně uhýbají 
nemá je kdo vést 
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travnatý podepřený mrtvým svahem 
co váží vnitřním ohněm rozvrácen 
muž se lvem spoután kovovým krunýřem 
pod mostním pilířem uvězněný 
naproti petřín sráz nocí převážený 
rozdupaný a roztrhaný rukou žen 
pláš� z masa potřísněný krví pěny 
náhle kostzivý v nahém oohalení 
extaze a dění zpěv tonoucí 
po řece plyne měkce plynoucí 
co lebka s kadeřavým vlasem 
já jsem to co tě mine v Praze 
za prahem za nímž nikdo není 
andělské zvonění říká dítě 
já nikdo není tady jsem 
řekni a Bůh uvidí tě 

pod sněhem sněhobílý v stráni 
pln dřímající síly dosud nevzbuzen 
noc a den v jeden čas spolu žili 
na křižovatce cest pod lunou 
lev s beránkem �ěsto založili 
pod hvězdnoa korunou již smělo nést 
za nocí kolem v lesích vlci vyli 
prosím vás vžcyt jsme nic netušili 
spali jsme když byl zabit sen 
a bílá vana byla pokryta výkalem 
moje milá . můj milý .do svítání 
ráno s ranou pod oknem tam leží 
slunce s proraženou skrání 

řeka. má oba břehy spě.chá 
k onomu moři holých let 
jeĚ hvězdná klenba svírá 
na sloupech jejichl jména 
jsou rozsvícena v oknech noci 
čas .svalený skloubený rozprostřený 
na vlnách svah nahoru a dolů 
přes kříže.mříží klíčem smrti otevírá 
onen vezdejší zde jeden svět 
kde živé světlo neumírá 
kde je ta skála v nitru �ech 
kde zpívá moře opřené o skalnatý břeh 
a kde je víra ? na cestě kde vír 
v bouři chodce s dlažby sbírá 
a vítr lepí střepy jedné za.hrady 
uprostřed eech uprostřed jednoho zpěvu 
který tu byl dfív než všechna slova 
byl u něho byl jedno s ním 
na sklonku léta plod Ve}kého pátku 
ne.d srdcem světa povýšený 
jako na počátku 



e j� věra na ostrov� 
věrni na r&rr;eti s volavkou 
za ruku éržím tobiáše 
jak ryba ulovenE! anó{lem 
tady jsem a vitím 
j2k s nebe sestupuje 
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strom kříže obc-ouzený zw..raóou 
sem na bř·eh rnoře které dosahuje 
na práh města měst cestou řeky 
v níž zrcadlí se všechny tvái'e naše 
jecna tvář tvář-í všechny za:plavuje 
naó čelem koruna stncí 
modfe safírovými trny 
a tvoje Eréc� Fane 
je rubínem jenf v stř-ecu plane 

nastavte članě z té zahracy 
rosa padá na zpustošenou ze� 
co zpěvu cští jenž v bázni zní 
na pou�ti a hledí na pffftí 
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DESE'!' OBR,�zn o PA SEN! 

KRÁVY 

D.'t. SUzuki • Easeys in zen buddhisa 

I. HJ,EnlN! DhVY 
Jíikdy neee�la r; cErnty, tak k �eau ji hleuatT Hejaae s ní v d6věr

néa styku, protože naše v.cit.mí povaha se stan proti. Ztratila ae, i 
protole IIJ7 sa.ai jalile seěli z cesty, svedeni klaaavými smysly. Domov 
se stále vsd&luje, cesty •i.ao a cesty přea se stále &ap1étají. 
'l'o\lruš po zisku s strt1CA ze ztráty ho!-:! jako oheň, �ělenky na do• 
bN a ipatné vyrilejí jako bojo"1 iik. 

Sáa v diYočině 1 ztraceny cllungll, llUI atile hledal, hled,l 

liaoucí se vody, vsdélené hory a nekončící stezka: 

Vyčerpán a v beznaději, nev11 kaJI j!t. 

Jen slyě! ve�erní ci.ktldy zp!Yaj!ci v l.istnat.éa leBe. 

II. SPATm:f STOP DÁVY 
-

:t.a pomoci 8uter a dotásán!a doktrin dospěl k pochopen! ničeho: 
našel stopy. Ví. u!, !e věci I i kcyl v anohoati, tkrl v jedn6 eub
st.anci, ale objektimí arit. je aeberenen. •en1 u! schopen odli
šit to, co je dobré od t.oho1 co neni, jeho a,sl je jeit.ě zaatena, 
pokud jde o prnvdu a t'aleěnoat. Jel.i.kol dosud nentoupil do brány, 
f!káae prosatianě, !e si viw stop. 

�odél vody, pod stroJQ", jsou roztroušeny stopy ztraceného: 

Libě vonic1 lesy houstnou - nalezl oestuT 

Vzdálená, daleko sa horaai., u,va snad putuje, 

�ejí nos dosahuje nebe a nikdo to naMe sak:r/t. 

III. SPA'tWf KBÁVY 

lachán cestu po n,m„ nahlédá do p6yodu Tici a Yěechny jeho 
�al.z jaou T ha.rllonii. Ve Těech jeho �innostech je to zjevni patrné 
a pf-itoan, • .Je to jako a6.l. Te Todl a klih T barTI. Xdy! je oko 
epriTDě aaaěf-eno, zjiat1, !e •1.0• neni nic jiného, ne! on aáa. 

!úahle na Tětfi eedi slavík a radostně spiY,, 

Slunce h.feje, líbezný vánek vane skrze selen na bf-ahu. 



�ávo je tam úplně lla.llls, nikde neni míst.o I Kam b:, se ukryl.&. 

lládherné hlan ozdobená peYn3JIŮ. rohy, kteey mal.i!- ji zobras;i'? 

IV.CHYŮNf wn 

Jo d1ouhé ztraeenor.ti v divočí.ne kone"-Jiě nalezl krávu e polofil 

na ni evou ruku. ile shledává• lepro obrovský tlak objektivního 
svět.a je těfká udriet krávu pod kon't.?"Olou. -rávEi stále touží po 
sladk, tráv.a. �ivoká přirozenont je jelit.� n�podtjná a naprosto odm:.ť
tá btt &krocena. �estl.i ei ji chce podrobit úplně, měl by �ívat 
biče jen vol.ně. 

s ener�t celé sv� ciuae se l:onečně uwcnil .1erávy: 

Ále je divoká, jak neovl.&dat.elná je její silal 

Orril.ni si pyěně vyěl.1tpuje na rovince 

l:dy! hle l Mizí v ml.!.ných, neproniknuteln$eh kopcích. 

v. PASM Kl:'?ÁV! 

Kdyl se pohne �lil.enka, následuje další a za r.i dal.ší - je vyvolán 
nekonečey &l.ed m:-šlenek. Osvícením se Yše pt-evrac1 do pravdy. l:iVšak 
klam ao proaasuJe. kdy! zavládne zaat.ek. Věci nás utiskují ne pro 
objektiYn.Í evét1 eybri pro sebeklamajicí mysl. enechávejte udidlo 
příliš YOln4§, drlte je pevně a u nedoTo:lujte si ládné po&hověni. 

Hi.kdy ae neoddělujte od biče a od udí.dl.a, 
--.J!Y_ěta 

&.by se kráva nezatonlal..e do lneč.ist.oty: 

-'e-li správně opat.roTána 1 bude je,j! čist.ota 11 uěenl.ivost r6st, 
. .  

Dokonce bez f-etěsu, bn &vázén:í • bu.de néa SaJl8 následovat. 

VI. P�lD LClm HA �t �VY 

Bpj je dobojován, ul se víc nesabtyá. ziakea a ztrátou. �á si 
popěvek �evaf-0.1 pozpěTllje prosté pianě Teani�and. Sedi na bt-betlt 
�T.Y, jeho o�i jsou upřetO' na Téci seask,. A kdy! je vol.ú., netofi 
hlaTUe 46.kkoli v,ben, vic ul bo nikdo neaadr!.í. 

Jeclouc na kráT6 1 veaele se ub!� dOlllO.: 

'IP 

.. 

ahalan do veěerní �. jak spa� ao st.rad svuk :t'létny! 

Prospěvu.Je si p1anil5bl1 jeho &rdce Je naplněno ra<1ost11 
" 

Je U-eba f-1kat1 I• je �0'1 jeden sr. oněch, co věd!T 

Yěci jaou jeáno a kráva je symbolická. .i..ay1 víte, fe to , co pot.f-e-
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bujete, není léčka nebo sít, nlbrl zajíc nebo ryba, je to jako 
zlato oddělené o<i ěkváry, je to jako aěsíc, vystupujíc! z mrakd. 
�en jedint paprsek svetla, zjas�uj1c1 a proniknjíeí, záf-í dokonce 
p�ed dny stYo�ení. 

Jedouc na kráv�, 1:onečnu je zpót�:-- óOJ!!B., 

Ale kdel není více krávy, jů ili�e sad! :cela 5áll1 

�M se mu, le ješte tiše spi. 

Po� doól:ovou sttc:.hou jsou bič s provaz1 
nečinně le!ic! vedl.e něho. 

Till. WV� I W� . ZW:� POHL�J 

Vtechen smatek Je pryč, pt-evládá jasey klid, d.olconc& není ani 'fll3-

ělenky na 8VlltOE>t.. K-11! neotálí t.aa, kde je Buddha, a pokud jde o 
to kde, tam láčr.$ Buddha není. Mul rychl.e spěcbÁ dál. Kóe není 
žádné formy duel.ismu, ani tisíciokt nedokáže nal.ézt Bkul.inu. 
� svatovt, pfed ní! ptáci obětují květiny, je jen fraak&. 

Vše je prázdné, bič, provc.z, JRUI i kráva: 

'-do kdy přehlédl rozlehlost nebe? 
11ad hoříc:!. pecí neafi!e spadnout ani vločk6 sněhu: 

Adyl je dosaieno tohoto B�avu věci, 

Objevuje se duch starého mistra. 

IX. KÁVBAt K POČÁtl.-UJ ZP!Tn :[ PRAMEKI 

Qd smaáho počátku, čistý G 11epoakvrnb1'lf, ni.k� nenyl dotčen nečisto

tou. �il4e posoruje rtlst a zM.ik -Yěci s :t'ol"Rou, satimco aáa je nepo

míjející, v kil� vJ.&at.nosti ne-tn-zen!. �.y! ee nezt.otolňuje a 
aagicq· :q:jPPilixqit::mi vype.dajicúi prcměnaai t.vard, co Jiá nyní 
společného & wa&lostmi �ebevýcho'V)'T Voda pl..,vne 210�1 hora se tyěi 
zelen'-• Sc�l: s&, ;,ozoruje věci, jak podJ.éhají směnáa. 

Vrátit se k ,OčáU:a.1 bft zpět u Prallena - to je ji! �alešnl lcrokl 

Daleko lepši je s'Oatat domn, a1ep/ �hluchý. 

Haed a bes d.al.Aiho poyYku. 

Sedě 'Y chatrči, naaá lldnou vbdOJBOst o věcech venku, 

Spatf-uje YOdu protékajicí kolaa - kna to nikdo neví. 
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& ty svěfí , rudé kYě�y - pro koho jsou? 

Dve�e jeho skromné chatrče jsou zavf-eny a ani nejmou�ejši z li
di o něm neví. �en.í mozné zachy�it jedini záblesk juho vnit�niho 
!iYot.a, protože jde STOU vlastni ces�ou, nesleduje kroky sta.rtch 
mudrc-O.. A:.ráčí na 'trn s t�1kví v ru.ee 9 opírs.je se ,m o hůl, pf-ichá
�í Gom�. lse ho nalézt ve společnosti pi.jw:ú vína. & řezník�, on 
i oni jaou olirácerů k �uddtlovi. 

� 

S nahou hrudí a bos jde z dolllll na trh, 

�A�&án od hlíny� popele• j&k ši?-Oee se usmív,1 

Už tieni třeba zázračné si�v bohů, 
.. 

Prot.o!e 8e ciotkne a nl.el ijsch1é st.ro� jsou v plné.a květu. 



ile:x.andr llaen t 

�udníček lewú 

/ Rozhl.asová r..ra / 

.t-lezzosoprá.n J.ngelil."'Y de lfi tte 

ilex de ·wi tte 

.u·thur Sheerl 

Abc:J.ard Lucerne 
Adl.c:f.f C--elberg 

Adal.bcrt t.r-oneisel 
Anastasius Pall.onfi 
Jm to� lu-u.pičl:a 

JUDr S0CJ1:.ernetz 
JUDr Kubitschek 
Eonika 
l. --6. Ě.all.Želka 

lS82 
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/ �lyid.mc 1:rG�no:;., uo.:oliult EpiTar.oi.:.. '-r�i - líiczzcsopr...r... l-o \;.I'Č.:L

té c.obt-, .1:ter� o�povíd:.. krc.. u� pasa.;.;.i huá.e·cti stiacit,y, h.la.s pc.,
zvoine ol�bne. �puv pak z�s'té:.v� uoc�l� �ise v pozadí, �atimco sly
š.iJle ETW.--y a ilasy větsi spolecnouti v :rozswuém interiéru.. Xe 
konci �vocmict tli.al.o� se pé:!.A mezEosopr�oTá l.rie opět prosa.zuje, 
a� zase na cnvíli �oc�� ovládne naši pozornost. �oj� c:-ásný mezzo
sopránový .hlas zesnuJ.é pěv�-yně Angeijjcy de a1tte. / 
AR.fflUR : A.d.J.o ! �alll&tujeě se, Au.o, jak jsme si té do'birall, j.J.: 
�sae U říkával.i : llolii 1 .Dolii l 
AllLOrT : .ao, byl to tenK:r,;'t r.oc vcirj ro&díi, jcstJ..i se núkc:.o 
�menoval. Acllo�f nebo Adoll. Je to �o�, te ut jsme tak staří? 
�Rf: Pánové, co je to z� sté.ř!, lcten p&&éituje jen jbdnu 
Válku? 
A.IlA.STLSil.íS I A jen jednu revol.uci. l!ie'bo dvě? 
ARfflUR : Zilet.í na to.sr., po jaké• subkontinentu se zroTna pohybu
jete. ltakl bych - na jak' se Z?CTila. plarl'te kře. !ak rut přůcJad u 
nás v berice ••• 
ANTON!r.: Všude dobře, rioiu.. neJlípZ F.i.kejte si, co chcete, v Ce
e.na� je oé..za il.í.du a bezpečnosti. SanozrejR�, kó.yi se nesapl.etete, 
rozudte, . ne - za - pl.e - te - te . . 

l· 
. 

ABEL.ARD z Ch.tipu, vla.stně nechápu. f.iOn d.ieu t · fo li.k krásných zen 
v práém příbuzenstTu? 
��, .lúlypak jsac se vl1ic� ta1a.ie poilroJ...adl viciél.í naposl.od? 
AliAS�IUS: Před tisíci. lety l 
�tra i fěaně pred válkou u �s Y Cechách - nebo těaně po vilce 
� náG v •erice? 
l. Y�ZELKA I tJJJHrútní historie. U.ni.kátní př!bih. 
2. líii.NZELU s foliaii.t jsem;. poalou.clu.l.a, a jak doja�, byl. to 
ÚASllý hl.a.s·, a vidíte, J.nGcl.iku jse■ nikdy neTiděl.&. A já miluju 
i1Tý L.J.as. Ut se budu muset s10kojit navždycky jen & na.hrávkuú. 
).Y.i.AN%ELK.A 1 .Prsten s čarnjm kaaenem, to je aůj symbol. aautem:ú 
nálady. !fo Je noje ssuteční toal.eta.. Prosia černé prádlo, ale 
černé ll.adrJ, to proa!a ne I 
4. MANZELKA: Let!ae roTnou z liiew Yorku. � aeroplány juou poř� 

r.,.. � --=-------, 
l dokona.lcjBi. Já mfla naVsl:u.cili.tkách �tyři pror;ruy I pop, coun'try, 

' . 

l:.l.a.siku a recitil. Zpívala tu.. taky IU.i.Še ;.ngclim. fen hlas Já hned 
'( posnáa. Yíte, co J• d�acmt, kd7t pěvkyně zp!Tii neJen 1:u.aaea, ale 

1 dec.nea, kdyt 1 de0&, proste dech je taky kuse■ hudelm.!.b.o Týrazu 
a kultury. fo je a�j �oaplex, já sp!vat neuda, a přitom Jlláa ráda 
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zpěT. Lida.ký hlas je nejdokonal.ejší nástroj. A ne�ueíte ho stavět, 
jako ti·e ba hou.al.ičky ••• 
5. },jJAl\�LKA: Housličky, l.idičky, trpasJ.íčkovéJ Chi-chi-chi..-chi. 
?roč �ě naseza.namujete? Tak mf eesn�ujte 1 Já s� osobně jse� 
trotinku opiloučká ••• 
6. l:'iAltZLLU.. : Já jsem .KrupičkoTá, dovol.íte ? �j :aruž, víte, taky 
�eden z bratrů, ��j aut �e taky muzikant. Hraje housle v Oeské 
f'il.ha.naonii. Já jsem jen Úi·ednice. Al.e tměni já i obdivuju. M6:1e 
v .?raze kluby, klub poe&ie, k.lub ze. ot&rou Prahu, :ti.1mový kl.ub, 
klub sběratelů grafiky, víte, co je to Lyrá pragcnsis? �o je 
prazaká lyra.. Ve star-jch pal�cích posl.ouchá.se hru na violu a re-

. citaci básní • .Mo.j bratr sedí T kru.i.ruile už třet.!m roke:. �aky za 
básničky. Ale to je naše 1nterní z&l.cžitost. Já Sali.a ooobn& sbí

rám bibeloty, Ma.J.é, krásně ilustrovan, knížky. Mám OVidia, :Vrow
ningovou, Ma:l.J.a.rsého, ?uěkina, říká vú něco i'Jácha. ? Rynek lr.:icha. ? 
R&ůa bych si v,;-měňovcl.a kolibří knížky ••• 
KlJJ:sITSCliEK ; Doktor .K.ubitschek, dár2.y ·a pánové, těší mě, doktor 
Kubitschek 1 
MOulKA: .Pane doktore l Pane dqktore, já nevím, jestli ••• 
/ Cinkot na slenici. Hlasy m;J kají. !fea'. je u.se slyšet árie a. :i::rásně 
zn! hla.s A. de v.itte. / 

ALEX: ?rřá�ele l ?řútelé l Dovol�e ! Dobrý dan I 
/Znovu.je slyšet cinkot na skl.anici. Árie jestě chvíli zní./ 

ALEX: Slečno, prosím Tás, -eyštltujte taky sss1nk:u. l Chtěl. jsem 

říct, pros:úa o ticho a taky a sJ.ovo., 
/ Hlas A. de lrlitte ještě chT!ll plně zni.: Je slyšet krásný zpěv 
nž do konce hudební pasáže. Potom zpěv nsJkne. CTal::nuti vyp!.načá./ 

�itffi : Chtěla. jsem se pana Doktora z·cptet už _dávno, nikdo mi 
t:ilD:i:, kdy přesně sám ten pásek ctopnout ••• 
AI-EX, !o je v pořádku, E!.il& slečno, to je d;plně v pořádku. 

. 
. 

. 

?řátel.é, mnozí z nás už naše pány dokter,y, privn! zástupce naší 
■aa1nky dobře zn&JÍt určiti aspo! s _korespondence nebo z telefonu, 

mám dokonce takový pocit, le jsea se ul všichni.pohromadě jednou 

ausel1 vidět, někde, na festivalu T !d�u, rok 1965? Hevú., možná. 
Ale urči tě na poalednÍ maainčině pre:aiéfa ve Y!dn.1.-
ilfOB.tli & lSyl.a T P"ra.zo. Te Y!dni, 
JJiASUSIUS 1 .liebyla ani v Prue ani xxiw«w1cttt byla v :Budape8ti.-. 
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Al'lASTASlUS : Přece auw jeste trocuu spolehlivé pamět�, kromě 
toho existuje éo.ku.Rentaco. Z �udape�t� jela do Vídně a pak te�rve 
do Prahy. 
AN�ON:ů; i fo pořadí je jasné a moje pamě? je spolehl.ivl: Praha, 
VideA, Euáapešt. 
,IB!.IB1JR: .Prosim vás, co to kreslíte za detailní troj_Úh.oln.ík? 
Dívejte se na světovou operu trošku 5lobál.něl Tak třeba u nás 
v Americe ••• 

ADAI,B&RT, Kolik měla ca&jnka premiér? �yslím. v-�bec, mysl!n za 
celou kariéru. 
ADLOFF : V raami.nčině případě se to kryje, to je !akt. �ivot jakožto 
kariéra. 
ALE;X i io snad ni.kdo neví. Nevěd�l byste to, pane do�ore? 
&OMM&UiETZ: s�ozřejaě, aúme pečlivou dokumentaci. Podívám se 
do spisů ••• 
ALEX: Ale já jsem vás chtěl nejdřív, pane doktore, představit, 
i když vidín, je to motn6 zbytečné, vlastně je to jistě zbytclné, 
al.e je nls tu tolil: pohroaadě. fak zkrátka a dobře, to je doktor 
So.5/llernetz. Mamjnčin právní zástupce. 
SOHMERiillTZ : Do·orý den 1 
Ji.LEX: A doktor Kubitschek. Druhý maminčin právní zástupce. 
Slečna f1oni.ka, sekretářka. 
KUllITSCHEK I Dobrý den I 

t{GlilK.A : �azdar, lidi I 
. SOJ,:.MERNETZ : Ale, dušinko I Dwly a pánové ! Rád bych něco l.ehce 
poopravil. ·Doktor Xubitschek �e prostě aů� kolega, mezi ru:m.t nebylo 

�ah a druhých hou.sl!, není-li.i pravda, pane kolego? A řeknu 
upřimně, na.ěe aadame by JiU3městnala ne dva, ale deset ?ráVllÍkQ. 
KUBI�$0Illil:: Dekuju váa, doktore, děle.J..1 j�e, co jmae mohli. A 
děle.li jsme to rádi. Pro naši madaao1 pro jeji hlas, byla. to 

zkrátka a dobře Angelika de Witte I Jlaše pan!. A aysl!a, budU&e 
mít �eště hodně práce. Ale to je práTě rados'tllA, to je právi to 

nadě�né. ltikáTala se hudba newúrá. !TaTda. Besartel.nost glnid 

ležela T notá.ch. Ale kde zůstal inter;:ret? :Baštěst! my u! :mtlleme 
t�e věčnou praTdu umění tro� doplnita IIO.ieae Blllěle fíci I 
Beumúá ani hlas l 

50:MMERBBfZ: Dobrý hla.s neUE!rá. 
ALE& 1 Xrúsný hlas newdrá. 
MOBlli a Jarmi, lldi, �asai I Má.Ille to na pásku. Duěinku v gramofo
nu, srdílko v JLBg11et0.to::.u. Ncni to krása.? Sta.čí n.ačknout kno.tl.ik. 
Mliu to :.aae spustit? 
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SO�J>llifil'i.ETZ : •�oiient, dušinko 1 

KUBl�SCfil:K : ile no tak, dušinko ! 

ALEX i K.d.yby n�s tak l:lflminka vidě1a pohromadě. 

:Budn.ícek / 5 

SOfiMEP..N�TZ: .Dál:y a pánové I/ Cinkot na sklenici. /� a pi-

nové l Angelika de v.'itte, mo.zaospoprán bltienosti, je.k by1a nazvána 

před pil stoletim v Japonsku a od té doby takto často nazJvána, nos1.

telka desítek čestných t1tu1� a vyznamená.ní, tle především, jak už 

dneaka praví hudební historie, nosittelka. jednoho z nejkrásnějších 
hla.sii dvacátého století, to byla. vaše matka., vilení pánové, ma.:tke 

vašich llallŽelů, vzácné dámy! Jak již smutně víme, pa.--ú An.Gel.Ú:a de 

vii tte zeflřela druhého května tohoto roku. o uesté hodině :ranní ve 

věku osmdesáti osti let. Požehnaný včk. Andtlský Uas. Pánové l 

Podle poslední v-\i.l.e, kterou diktovala připlném duuevním zdrav, a 

za 4čast1 třetí svědecky věrohodné osobnosti ••• 

KUBITSCHEX : Jsem k službám, těší mě, doktor E.ubitschek. 

SOHN.ERl-iEiZ : ••• diktr:í.t se tedy usl:u.tečníJ. zároveň do pera a za.á

rovei'1 na magnetofonový pá.sek. Oboji bylo zapečetěno • .K.2-omě toho 

si Angelika de �itte přála být pohřbena T srdci L-vropy, to jest 

tedy v Cech.ách, což se také st&lo. Z�JÍJAavý a bohatý ro4okm�n 

včtvicí ·se ETropou ukazu�e totiž také jednou žilou do eech. A dile, 

nyní cituji s A to bych si přála, ale raději, prosím, rileč�o 

Ja:oniko l 

MOlilKA i Ano, já j8em připravená. 

/Cvakot spinaod, cTist �etofonového pá.sku, několikrát zku&J:o 

je slyšet llas, který pak řádně n.asadi./ 

HLAS A. de \il�: ••• bych si přála••• synů••• třicet dn� ••• 

A to bych si př�, aby ae Jtjch seda synů sr..romáldilo za t:icet dml 

po nh pohřbu. J..by se sešl.i ne svšlti �ena.mi, ma.nžeJka:c;i čí druž

ke.lÚ. na &a.lé alS.VIl.OSti v m4m domě ve Vídni. Aby Gi pcslechJ.i můj 

hlas a aby 6e aeznáwili s mou závětí. 

soriY.i.ERNETZ, Děkuju, siečno JI Ma.t;n.etofon se TD>!ná.. / Závěi 

vám přečtu osobně, ale dřív, dámy a :pánové, prosím, abychom 

povstali a soustředěnou minutou ticha, abychom si připomněli a 

uctili krisnou památku paní. J.ngeliky de Witte. 

/ Zvuky, irWlot, ticho. Přiblíží se krásná ůie - hlas Angeliky 

do Witte. Zpěv je veai krásný a poutavý a může tedy trvat déle 

nel 3ednu aůn.utu. Zpěv potom tichne a zcela. u■Jkno, zatíaco se 

přiblit! hJ.as dr. Somiernetze. / 

SOl:J!ERB�TZ a ••• ftá.11e, sa.mozřej�ě tnlc6 lt:llie, f.a.ilrino, !U.m, 

Benátky, Bcapol. Metropole celého světa. Spíě bychom �uncll zkou-
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mat, kde nezapůsobila, nef vyjfilenov&vat, kde včude by1a hoatea. 
ilc jmenuj&e rozhodně také aDpoň jeětě, j&k ps.ni Anga.l.ika říld.vtla, 
Jtllostný trojl1hléník'cistařaký: �ahu, Vi�c� a Du�apesi. Tri sta 
dvacet šest prcr.iér na cpern.ich scé�h. Jeden tisíc koncertů. 
Stovk-y nnhrávěk. Sedesút tisíc dopisů. Sed.a tisíc fotohTofi!. 
Rozsál-.l.n ó.o}:u.mentace a sbírl.'Y obrazů a. ta nap:r·osto jedinečná ko
lekce starých panenek a antikvlrn.ího hračkového nábyf,'#J/tečku. 
Zivot a dílo paní J..ngeiiky de �itte je krásný přírodní Úlai.z, vel

kolepý kulturní 1'enomén a to všechno dokázal jen ;joden lidský hlas. 
�ezapo:&.Íllej�e na to nejkrásnější; kolik radosti poslytl poslucha
cúm. ?aní de Witte zaloLila tři nadace. Kéu;doročně se uděluje 
stipendium pro tři nadané hlasy. A jestliže nyní budeme a1uvit o 
majetku, s úctou může�e předeslat, fe ee jedná o bohatství, kterého 
na.8e pan.i dosáhla čistým. UELěni&. / Cdkašlťri! f doubek ze skl.enice, 
pon�kud jir!.S'B. .hlase& :/ K včerejšímu dni podáváme vy/µttovwú. 
ve5kerých přij�ú a vydin! ječtě k živéreu hlasu pazú. de �itte i 
pod.la priv a ta.ntié&. Z:irovef přeakl.ádilite soupis majetku. paní 
de �itte. Jedná se o nemovitosti, sbirky, jistou hotovost a konta 
v bankách. Prosí se, aby každý ze synů, jak si paní de �itte přála, 
přijal. do vlastních rukou jednu z �opii tonoto dok11mentu. Jako 
součást této bil.c.nee obdrží každý z pá.nl spis huů�bního vědce dok
tora Bfra.ima Vitáska z Prahy, toho času Am.sterodwn, s titul.em: 

Angelika de �itte, �enomenologie hlasu. Pane �olego, buate tak 
laskav l 
KUElTSCliE.L: Pan Arthur Sheerl 1 Prosili 1 
AP�liUR I o. K. Doktore I o. K. 
l. �.I.Al�ZELKA s Je to v�zané do kůže. My to věnu�e•e do MetroJ41itn!. 
KUBITSCEIBK: Pan Abeln.rd Lucarne I ?rosá I 

ABELAR.D: ňon dieu I �on uieu I 
2. l'llili!ELKA : Proč německy ? Proč to neví. napsfuo !r-dll.Coussky ? 
KUBl�SCli.EK: Pan Adolf, pardon, psn Adl o!! Gelgerg I Proa!a. 
ADLOFF: fo je y pořádku. Do konce století se budcne pořád stydět 
za jedno kfestní jséno. 
KUEl�SC� s Pan Adalbert kroneisel I Prosim • 
.ADALBERT : Per! cktni I · 
4. r..A.Nz:E� I fo není tádná zá�ět. fo jsou jen čísla. 
KUDITSCHEI.: Pan Ábasta.sius Pallonyi I Prosí.a• 
AtiASU.SlUS i Já 8e snad zastřeli& I 

-5. JiAH%ELL\ s ncli JS11e se sejit v ��úapeěti 1 
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KUBl!rSClillK l Pan liD.tonín Krupie;kéL 1 .f'rosím. 

ANTON1N : Dělruju, ale �poaorňuju předem, vetkeré písemnosti 

hod.J.ám v Praze _pi·eclloži t ifr&.dům. Já t,e rozhodni':· nehoc.U.ám zapléut. 
ú. i"�ZE.Ll:A : Ale no tak, Toníčku, no tt:k Toničku, to je pi�cce naše 
docela vnitřní záležitost. 
ť:UBlTSOilliK. : P� ilex de \-,'i tte ! .Pro�ÍE. 
ALEX: D�kuju, ale já to věechno dobře znim. 
ARTHUR : 'l'y sbyl, Alexi, s 1ui.tirnu do poGledn.í chvíle ? 
ABELARD : IToč ti maml říkala - :Budníčku ? 
JJ).i,Of'.F' : Ea"&ka r..i psala, jei::tě lolli, ::e spol.;. chodíte do sauny • 
.A.l)ATiRBRT: Sedm synů a ¼ád.ný nemá hudeb�í nadcir..í. 
lllA�T.ASlUS : Ale V'.3ichni výborně obchodují. 
ARZOK!N : Vidíte, jak pravdivá jsou pi'-ísloví. !'� ee, co Oech, 
to �uzik&nt. Já hraju ve fil.han!onii housle, ilc jú dělám sp!ě 
jen takoVJ� poctivý ř��eslo. Oímpak se živíě ty, "uč.níčku t 

.AUX: Já pí�u básně. 
· ARTHUR : Básně ? Verěe 'i }.>roč ? 

J.llLOFF : Taky jsi chodil s mé:.F.linkou do saUily, ne? 
.AB.r;LLAPJ): Non dieu ! 
.ADLOF.F 1 Matka Eti taky psala, ještě loni, že tal.--y v-jborně vaříě. 
A.LEX: VšiaJ..i jste si, že UJtflci �emají čas pěstovat si nfjakého 
koníčka? 
.i..riTOH1H: To ji. chápu. Já hraju ve :filh.anlonii • .Porč bych měl 
ještě ,�stova.t kaktusy? 

LLEX i �ak to ID�einka byl� výjimka.. Nasinku prostě bavi1lo všech.no. 

Zpívat. Cestovat. Psát dopisy. Jist. Pit. Celé noci čotla T parti

turách a tiě�, tichounce zpívala. Oblékat se. Obrazy. A je.k_se 

bavila nábytečkea. A všechno auselo bjt přesně dokumentováno. _U 

nás se poř,d něco vystřihovalo. A to nestačilo. Nejvíc ze všeho měla 

maminka ráda 11táčky. Ré.da poslouchal.a ptáky. :Na to ai vi?.dycky čas 
Ullěla nají.t. Jezd.!vali_ jsme spolu do 1csú a do luk e. m&clnka t.okpaJ• 
stála a poslouchala a ř!kala : Slyší� ty hlasy? Slyšíó ty hlasy? 
�ráva.l jsem s sebou aparát. �uuel jsem být poř�d v pohotovosti. 

�aninka si třeba 1řála slyaet ráno. Měla �žasnou pamči. Jb se 

v páscích musel orientovat podle kartotéky, mas.inka věd�la přesně, 

co Jsme k�y a kde nahr&.11. iebo si přwa al.yěot večer u rybnilďl. 
:Nebo skřivana najednou. Při jícile. �e'bo ve vaně Trá.ny. liebo ces

tou t T autě, když jSlle jeli na koncert, zrovna tady toAo budnička. 
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ADA.Li:S.Bfd: A vy jste ne1tel.i ;,a.dnou sluzku? };uc.n.icek / u 
A.LEX: hecneola v dom�c�osti cizi osoby. 
Co pamatuju, neµr·olt.luvila s li1.n;or.o�cE. V �ivo1:.0 nešl„ d.o cbc.twdu, 
aby nakoupila. �o'U:fuyla var.u a jedi.nkr--�t neY--fi,esla odpc.dky. 
J..Bi.u!S.D : io DC ned.iví.m, když človc.r: Zfívi, jaki odpad ? 
JJ)AL.B.i!;RT i .?i·i takovinhle 6.!l.gažit.ťi, to c.h.á..?u, to č.lov�ku zbude čus 
a energie akorit aa. lyriku. 
ALEX : H.m.inka ir.ě poti·ebovala. Zrásné je to, kdyi v-ás někdo potře
buje, a maitir..ka měla hlas. Ale poslechntíte 6Í ti-eba prcl.vti to ráno. 
Je ·brzy ráno. Svíti.., je jaro. TohJ.e je typická střecioevropsků 
loi-:a.li ta. l":r-•E�-i rJ:a, sama s6listka, :fík�vcla, slyšíš tu polyfonii? 
iieni to út.;;.snf, lt.:l.ohovrstevru:tj hlas ? 
/ Spínače. ř'iagncto.fon. Slyt.b:e zpěv pt&ctv&. Záz!l{W. je bohatý a 
plastický. Ozývají se ptáci, kte=í se brzy na jaře probouzejí. 
Doje� je vel�olepý � hluboký./ 
ARTHUR: D ná& v AE.crice se tohle i..ned tuk neucly�í. Ale pe.r.:atuju. 
U nás doma v Oechách. • .Já ten p.isc.1: koupím. 
AJJ�X: To ti já r�d dwt z�da.:t"mo. 
JillTHUR ; Proč bys r�i c..áva.l .zad.s.rn..o, na i..:e� J� dobit! vyděl�. lP;y 
se dohodneme. t../ 
iJ.iTOJ:;n : Jé. 1:6.m chtlupu nE.. tskoFJ.or2.:vslté vysočině. Teru fakt 
pt�ci rán� šílí. 
A:·.;;-;x : . Hod.!lě jsme cestovali, p_-cb.ipitclně, a .když t;!lt:inka neměl.a 
�ac, Eusel jsem se vydat ne. vell.kov sám a pa.k jsem �a.E.ince před
váděl, jak zpívají ptáčkové v Au.strál.ii, � Jitní aerice, na Krymu. 

Chcete si poslechr'.out, jak zpívají ptáci kolem kar....adských jezer? 
ABELARD s non d.ie1t ! fy sis zaceGtoval l 
ATi8X: Typická kanadská jezerní lokalita. 
/ SFínače. 11ugnetoton. Sly�úe zpěv ptactva, které hrL-Í.zd.Í u jezer./ 
Á�X i, tt.i.áme tal:y exot.ika, J@.ponsko, jihoamerický prales, 11.ime do
konce Tibet. Poslechnete si? 
/ .Spínače. Hagnetofon. Krásně však nasadi Uas A. de Witte. Sly
šíme krásnou árii./ 
A.LEX a Pro:.illte l To byla nas1nka. 
ADALBE:tf: Je to vlastně filosofická ot::izka, i:de zeonči hlas 
pf-irody u l:dc začíná hlas kul. tu...-y. 
ALEI : Ma111nk� n� taky odl�Zalú jec.ILoho pt�čl:a živého. �c.k tad.y ho 
aáme v kleci. 

l. l'ill,ZLJ.J::.A : ilť! boi:.ínku I 
·-

2. Y..A.l�ZBLKA i !rukový chur.ílek 



3. H.iú�ZZl.iKA 

4. I-WJ ZB.iill 

,. lví.AR ZLLKA 

pi ? '.Jak 6C 
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: Jak je t�n oši:li váček .kraiSilý 1 
: Je to velkclepi klec. 2letivo nerez a t�n pro�tor! 
1 Xi - ti - ti - ti, co ty jsi zač, �i - pi - pi -
je>::nuje� '? 

AL.EX:: Jato budníček lesní. 
AR�ilUR : Existuje od.had? Tady v toa soupisu ntjsou ceny. 
ABLLARD, těžko vyčíslit. ia.kový poměrně �ozsáhl.ý soubor p�čích 
hlasů. Je to hodnota. vel.k�, ale značnč .id.eálni. 
ARTHUR : Já se dív� do 6oupísu �tčina ine.jetku. �ysli� celť �o 
dědictví. 
ADLOF� : io už je prece d�vno spočítané. 
ANTOli!H: Olověk Las.ne, kolik může za.hospodařit jeden jed.iný 

hlas, geniální hlas. 
i�ASTASIUS: Nej�e snad jen o ty prachy. 
ANTOH!H : To :!"ozhod.ně ne, to rozhodně ne. J� r,i té:.!� neděláro 
vúbec �idné nároky. J� zcela a �pJ.ně so�asím přede� B �atčinp 
pořízení.�. 
ADáL.BERT: Za-i.anlo nikdo nezpívá. 
ABELARD: Ptáčková - zpěváčkové a sen tč.:ll':& něj�,ý zaeilovaný 

blázen. 
A.'RXiIUR : Obci.i v-.1je�e umění, xiáme úctu před Úspěcbem, na příklad 
u n�s v Americe. V tom ja núdherný Qe�okratisr�s současností, 
každý s� mu.f.e etát Eilion�řeE, když nt':co rmí. 
�.NTOK!li I Tu patí i u ni:.s na východě. Na příklad u n::..s v Oecruich, 
pele, továrny. Tšechno Eáme společné. ile talent zůstává oáobr.í. 
UJ.'lělec u nás? Zije si jru: Zlir.ictr. Když se nezaplete, rozUEíte, 
kdyr. se ne - Y.a - ple - te - tc. 
KU�lT�CRLl{ i Víte, ce�u bych připodobnil nati �ad�e? Buzole. 
lfarvózní, těkavá magnetická střel.ka, které. E:íř-í přesně k cíli. 
A tan rozhl�d. Její duše �ěla čtyři květy. Nebo čtyři tisíce? 
Jižní, to byl Její teplý hlas. Severní, to byl její racionální 
..ozek, perfektní menaterský ko�pJ�tr. Květ sápatl.--ú., kultura. 
Xvět východu, iracionalita vášně. Někdy se s� rozhovořila. 
fo ob,yčejně ukončú:e Jednťird o smlouvách, uzavře21� bilanci a. 
11.ié.ny a JOT!dá�e si, vzpo�ináte, pane kolego? 
SOMY.E,R.NETZ a Jak by ne ? Co je to hlas ? A naěe 1mda2e odpovídá 

I • 

�uý&.1 otuniky. Tdn? Chvění vzdachu? Vibrace hlasivek? 
Je.syk, ústa rty? Rezonance? Fyzik vysvětlí hodně. Psycholog 
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taky. Já, kdykoli zpiváE, tak se zbožně divá. Poclouchejte 

Jttáky I 
A.LEJ:: Neznal.a imavu, ale někdy krátce odpočíval�, polo lete, 
polo sedě a volala na mě, abych jí přineel klec. ?ozorov�la 
ptáik.a, tak us�ěvavě, t� soustředěně, víte, Emě připadalo, že 
pozoruje život, prodtě hlas života, 
1. KAlit�LKA: Já &yslela, že ná3s. p�inesete ukáznt pěkné�o, 
malovaného kanlrk&. 
2. I1F.NZtLKA : Nebo papouška, co tahá plandty. 
3. H.A.EZ..SLfJ,. : Jak že se to jer.;.D.uje ? 
4. M.Ali!:�Lf:Jt : Je to -z:yiili:a na bidýlku, t;.lc je to rozi:oBný 
človíček. 
5. 1-:aiiZl-:IJ:...A. : Y.li. tci::ovvá moudrá. očičko.. 
ADALBERT : Pane doktore, v těch pap.!1'ech, to j� pouze soupis 

�jctku, ale jak se bude, s pro�i.nutí�, dělit? Když dovolíte, 
je rula pelkem sedm. Na sedli dílů ? 
SOr-:Jr::-:PJiŠ�z:; ·: -�o�Ťp.řesng .forsu.J.uje ::;é:vět.- _ 

-:r · - -½_..,.v=t- ... - _. 

KUElT.SCffi:1: : 1lned vám to otevřu, hned vám to _pi'ečtu. 
ARTRUR : O. K. Do1.-tore l 
6. fiAliz..L.LKA: byla vdaná? J�dnou nebo sedmkrát? 
KUBiTSCR�K: Paní de ťitte vtechno dopodrobna popisuje ve svých 
pa.Eaětech. bude vás to ohromě zajímat. Osobnost ro�hodně nekonvenčni. 

MONlU: Já AngelilCU obdivuju. to je svoboda! To je volnost l 
Chtéla bych X;Ít taky sedm synů a po.::atdé s jiný:u: cužem jiné národ
nosti. 
ABEL.ARD: folik lás�--y nebo tolik �vědavosti? 

MOtUK.A : A c.ít tolik p_eněz, abyxh se nec��sels. stc.re.t ani o děti 
ani o jejich iauž&kýl Jen si Ep!vat. 

SO}W.Efil�LTZ : Ale dušinko, vidíte to moc jednoduše. 
MONIKA: �o a vozit si a s/ebou v kleci ptáčka. 
l. Y.JJiZELKA s Jak �e o� ta porr�rka j�e�uje? 
AL3X i Budníček lesní. 
ARTHUR: Alexi, ma:inka ti řiktla. pořád - Budníčku? Nebo od 

určité coby? .A.Ul:: Co pamatuju, od :&:aJ.ička. 
ADALBERT: Je T tom nějaká lo&ika? 
J..LEX: �e.k jncm 8e ptával. 

AlSEI.J� 1 My všicr�J. máme příj�ení po otci, přesněji řečeno, jsou 

to ta jaéna, která J..ngelika de Witte uvád�la do papírů. o. K. Jak 
řiké. Arthur. Ale jak viciíme, tn-"'±x Id.kdo z nLs c toho nebyl 
!rustrován. Vš�cnn.i ci:::.me aka.ter.J.cké titu.J.y. Jed�J ty, J...l.cxi, 
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s• jmenuješ po matce. Vy-prlivěla ti nčkdy mat�. kdo t;yl tvůj 

otec? Já joea za svým otcem jezdíval do Fontuinbleau. hyl by 

si přál, abych byl jako on pianista. Já radši stavím baráky. 

2 • MA1t,:,1,:I,KA I ilex de -�1 tte • Ale.X de li'i tte • A i·ika.l.a -ám Budníčku. 

Je to až dojemné. 

3. M.ABU.LK.A, Vy jate, Buciníiku, �romiňte, vj' Jste, pane cle \ťitte, 

nikdy nepoJllýělel na teněni, a.l.e Tlastně proč, je to formalita, mo

hu být osobní a upřímná? 

ALEK a Samozřejmě, tykejte lli a říkejte mi - Budníčku I 
,. l'.ANZEIJU. , Rád.a, a.i se trochu napiju, pro me Je přechod 

mezi vy a ty vždy� jcicsi žinantní. Vy jste poři.d takhle sám? 
ALEX z Jak - ta.l.hle? 
). MANZZLKA : fakhl.e l Jako tady ten ptáček T kleci. 
A.LEX: ·upřiz.nost za upř.úmost,i Xaidé poznání J:i přineslo zklamání. 

Doposud. Když sroYlláváa ty něhé, hloupé krasotinky s. aa.tkou. 

A milovat staré ženy, pro�? Pro.tůlíte ! Matky se vymyk.ají. 

h' Y.iAll�ilA : he, ne I J,i ni pravdy vážím. 
4. &N!.ř;LKA: Pane doktore, píse o tom něco Angelika ve svých 
pamětech? 

f-
SOMERNEfZ: fal:ů.e kapitola zůstává jaksi �je.EI.ná a sahalená. 
Ke vše• ostatn.úl mutwa se ;;_ngelika rozepisuje ru;.pro�to otevře.ně a 

zajimavě. 
ADLOFF: Je to diskrétn!.? 

KUBlTSCID.:K: To bychom si nejdřív museli řict, co je ci..ickrétn.ost 

a kde �sou jeJÍ hranice.-

MONIKA I Je to báje6ně nediskrétní. Lidí t Já. ty paměti opi

sOTala� fo se člověk něco dozvi o životě. fók na přítlad, když byla 
Witte v J.aerice ••• 
SOMMERN�?Z s MOJlent, dušinko, �oment !Dámy a pwiové si to přečtou. 

MONIKA I S Budn.íčkea spali v jedné posteli d dó smrti. 

SOI-'l'!ERNE!Z I ile duši.Ilko l 

MOHl.KA s Je to v ,amětech, a co ai při to• poTídali. 

ANA.SliSltJS s Já se dneska snad &ast.i:-el.ia.! 

6. JUNlELKA s Spal.a a kleci. Jako Y po�ce.-

ALEX s 'Byl to zvyk od dětstT!. Spali jsme spolu, chodili jsme spolu 

do sauny-, a co pwnatuju, máme doma klec.• T kleci je ptáček. Je to 

Jaudn(ček lesni., T•po■i»4- sit,to �sea byl ještě moc salý, pta.,!l 

�s•• se au1n)q, kde sám tatínka.. �j tatínek Je tady pořád 

a náai, říkala. a ukazovala na klec. 1Jitll jsem, samozřejmě do 
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určité doby, že můj otec je budhíček v tieci. A zcela tak s�o
zřejmě jsen p.fijal za své, fe lili 1:uuninka ncpř-;;stala řfrnt - i:Sud
níčku ! Tcic se mezi náú vyvinula takový hra. Zůstalo rtezi �i 
Jakési tajemství a já se už nikdy na svého otce neptal. �ckl byc.h 
�en, že můj pfrvod po otci nějaýa zp�sobea souTisí o tá riasá 
budníčkem - je v tom ku.a anonymní přírody, los a nebe. Středoev

ropská lokal.i ta někde ve s�du toho milootné11.o trojithel.níku 
Praha - Vídei - h-udapešt. liechceto si ho posleclmout? 
l.. l'1Al��LKA : Uci zpívat ? 
2. 1-Uú�ULKJ.. • Chtěl by zpívat ? • • 

3. Yw1UI.I;. : Bude zpívat ? Jak to víte? 
4. HliliULKA • Vy se a nÍll wúie domluvit ? • 

5. YJůIZELK.A s Alexi, vám je třiačtyřicet, Angelika vás mčl.a jako 
poaled.riiho syna až v pětačtyřiceti letech. Ctcete říct, že ten pt6-
ček je přes ltyi·icct rok"� starý? 
6. l1JJJ1ZELIU : Co 1s1y víme o ctáří ptactva ? 

5. RJilitELU : Náhodou I Havran žije pře& tři stu rokú. Jako 
lípy nebo duby. 
aEL.ARD, Hon dieu ! !fo je _pamět I 

.lillTHUR: U nás T Americe ••• , tak na ptíklad u nás v Ceché.ch ••• 

. i�DLOI'F : ilexi,:!akt ? ! Umřel vár.1 někdy te_EJ �udníčel: zá těch 
čtyřicet řoků? { vaě 

ALEX : No ta.k to je taky tákovú naše , trošL""1l, jak �ch to i·ekl. 
- osobitost. fakové krásné ta.Jc?:lstv! Eezi mnou a r.am1nl--·ou. Náš 
budn!ček prostě neu.&!rá. 
AR�, llem:iysl, to by nebylo možné ani 
ABEi.Ji.R.D s Mon dieu I Ukaž se, ty bestie• 

v Americe. 

ty že b ·s byla neomrtel.rui ?! 
ANTiJN!N i Příroda je krásná prci.Tě proto, že si �e dovolit krá:mé 
vý jlllk-y. Prosím vfJ.SJf I copů je uvěři telené, že se zeměkoule toc:í od 
východu na. západ a ne na.opak? Mě je to jedno. Kdy� chce.� at 
si !i�e v kleci jeětě sto let. 
ANASTASIUS a Jestli jeiti p�hlés!te bez d'O.ka.zu, že taky zpiTá 

1Htzzoaoprán, tak ue tady na mí.stě zastřelím. I kdyf. se to tlokite. 
Al)ALB)-:Rf s Proč ae zrovna střílet? Já bych se na počest prozřetel• 
nosti napil t8ll!.paňskýho t 

A.DLOFF, Co je moiná teoreticky, je aotné praktioky. Kdyi uTiižíte, 

te se tygr naučí sk�kat skrz hořící kruh, proč by se nějaký lecní 
budu.linek, nebo j&k oe to jwenuje, nemohl nau�it &pívat árie? 
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A�4 s Ta.k co, bu,;:..níčku, zu.zpív�ě nŮEi. 7 / Kr�tb..í pauza./ 
Xotít. Je zvykl.,' na. ladič1.'"ll. Def.VEi j tE: po�or I / tu.er na lo.dič
ku. �é.sn� za.zJ1..i, �ni a éi.oznlvá. komerci - a - • Teprve kdši la
d�čka dozní, začíná zpívat ptáčekz hlas budclčkú lesní.ho. ?ti-

_č�k )e. sly::.:.,et dost d.louho, pokud to můte 'být ;,ro posluc.na6� 
zují;;avé. Posléze hJ.a.6 b·i..:dníčke. zan.i.ká, �t se \!pl.ně ztratí 

� t'" ; -

v ·pokračuj icí Konverzaci. / 
i .. _MA.ftZELJ:A : Víte, k čeilU se ván pi'iznc..m ? Je:stě '1"1.ikdy jse� 

. � � .  ,.. 

na�:_,ptáčka nekoui:ala, nikd.y j st::m t�dného ptáčka ta.klil.e neposlou-
·cJbriť�<Jaksi, tu.k nějak, ja.1:o se človik ti�eb� zaposl.ouc;�á, 
.když zvoní zvony. l� e bo KiOře. 
2.� tµI�ZELKA : Je to akutečně živé ? }:jení v toc nějaL.r-ý strojek '? 
3. ��ELKA: Budeme poslocnat ptáčky? Sešli j�c se proto, 
abycho� posl9uchali ptáčky? 
AD.µm��f _ : �e:.k "to je ten maminčin :pt&.ček. 

,. :f..:�� . �, .. ;,:-...u �F • . ... ,, . 

Ji:: -·�ak:_t-o :,)e ten bu.d.niček. 
4,�-Yrihú.i.;-A i·· Já bych nedovedla zpívat / za.�7.!čje se /, i kdyby 
mě tou ladičkou praštili. Já dovedu jen utrácet. / .S:..iěje se • / 
.1„R!fHUR : Když se tak ciívám na ty portréty, �ě.Li .;sme krásnou 
�at1.-u.. 
ABE.Li'Jl.D ; Kr�sné obrazy l 
ADLO:E'F : Všiltli jste si, kdo to 12.al:val ? To jsou nějéllr..á j:aéne. 
ADJ..iJi'&RT i Co by dneoka stál. jeden ta.kovy portrét? Vrči tě vic 
net jeden malý automobil, myslím dokonalý auto�obil. 
ANASTASIUS & Hejde přece jen o ty prachy1 
AN!fOii.Ůi s Jeden, jedt:n ta!:ový portrét bych si naro�ova1. 

/ Krcitká pauza./ 
SOr':J·IBliil�Z / kýchne / , Pardon l 
KUlllfSCliEK l ZdraTÍčko, doktore J 
so��IBR.N.ETZ I l>ěk"1...ju, doktore l 

./ uátká pauza. / 
�"UR: No. No tak. Ne6te trochu sodovky? 

}:lOlilKA , Samozřejmě. Studonou. nebo nor'1á.l ? 
AR!WUR s Od ledu. 

Ali�OND s Slečno, je tu někde kucnyitský kout? Já bych si 

uvafil trošku k�Ty. 

MONIKA a fale l.idi l Koli.lcrát to ka.fe ? 
SOř:i.M.&fill.EfZ I Du.tinko I 
/ Krátká pauza •. Nékdo bubnije prsty na atll. / 
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ARTHUR : No - tak - někdo to ±-ict l'iUSi. Co řiki.č, .hucr..íčku, te 
bys nfuf konečně t&ky za.zpíval? 
l�X: Prá�elé, j� nevili víc, nei víte vy. A jsem·taky zvbd�vs,, 
samozřejmě. 
Júi�l.JJLD: Byli jste a �atkou spolu od rána do večera a ty 
nic nevíš? 

Ai...CX: Fakt. Musáe poprosit pány doktory. 
KUBITSCliliK 1 Al.e samozřejmě. JaEe t_ady k--vúli tomu. 
SOKlr'.íERNE�Z s Když tedy dovolíte. Máme tady dvě zupe�ctčné 
obb.J.ky. Ob� jsou číslovány. Obll.ka čísJ.o jed.na. o·oi.L,:l.. C::íclo 
dvě. A zde navíc prlvodnÍ, notáfskY ověřený dopis. ��me ho také 
na pásku. Prosía, dušinko I 

MONIK.A; .Ano, hned to bude, lidi, hned. �o je ten pisek pod 
signaturou P - 128, abyste rozuměli-P- privátní. Tak prosím. 
/ Cvaknutí spínačů.. l'ia{;neto!on, ale ri..l.�s A. de \:.'i tte nmtluví, 
nýbrt zpívá. Ozývá oe úvodní pasáž vel�i krásné árie. / 
Sui'Jt'iEPJH:;Tz : J>lo�ent 1 l"iozaent ! Jé chci -ten pr-�vodni éi:Jpis 
k závěti. 
HONl.KA: Lidi, já to spletla 1 To není - P, to je - B, to 
jsou nahrávky. Abyste rozuměli, A - to je na příklad a.rc:t..ív. 
AD.ALB.ER� : Nechte to ! liechte to běfet ! To je pi·ece tak l:rásné ! 
to je l'mh.ler. 

ANTON,!N i Mě to strašně dojímá. Znfil: celou tuhle sklacbu 
nazpaměi. 
l. PJilitE:LI.A i Bože, ten hl.a.s I 
2. M.AHULI.A, Beuspořádáme si koncert až poto�? 
,. �.AN�LKA I Mě to odzbrojuje. Tenhle hl.a.s zvedne do nebe 1 
želvy. 

4. M.ANZzL.U , Mú.t"U ae pod.i.vat na ty pečeti '? Nohla ·bych si ty 
pečeti rozlámat? 

5. MANULK.A 1 .Pánové, měl by to tady někdo řídit •. .1,l.e to je 
na vás, pá.nové I 
AELARD: Mon dieu I Ea co spěcUwmG? festament �e jednou pod 
pečetí, tak �e �ed.nou pod pečetí. Proč bychoE si maminku ne
poslech.li? Ukl.idněte se I Na.lijte si víno nebo něco, s proc.inu

tá, nEchroupe�t•, a nec�te toho budn.Íčka uf zpívat, když zpívá •. 

Copak nezpívá krásně? 

MONIKA , Já se omlouvá:. 
pě� 

ilASfASIUS 1 5ealouve�te se za takoTý("omyl l Je to stejně 

matčin hlaG. Jen nen1uTÍ o �ajetl:u, prostě zpívá. 
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/ !rie tea zazní pl.ně a cií tak dlpuho, jak to vy.-adujc 11.aiý, 
dokonalý ho.debn.í. celek nebo dryyek a n..=..kolik to 1r,�&e posluchače 
zaj:í.ma:t. Pak je okam�il: ticho. / 
ADALBERT s 1;oatalgie ? Oeřcní radosti ? Co to jsou za climenze ? 
JJ)LQFF: Tak něco německého. 
1a11..A11.D: Evropského. 
Jů,TONŮ : Jaké dimenze ? Lidské di.men.ze. 
iiliaSTA.SlUS : Abstrakce života. J.bstrakce si:rti. 
ARTiiUR , Mezzosoprán ·ole.ženosti. K jaké pýše nebo k jaké 
pokoře n�s -muai á.ovádět poEyšlení, že cy jslf:e Ge z toho hlacu 
narodili. 
/ Erátká pauza. Pak Úder na ladičku - koEorn.í -,-./ 

;. ĚlA.NtBJ.KA : .Buciníčku J Ty pláčeB ? Pojd ke mě l 1;ebua tak aú ! 
MONIKA; Tak já už ten priTát má=.. Mú.žu to pustit? 

Sillilři.BPJ,ETZ : Kdyby někoho zajÍJ:lal �"'Y ten dopis 7 Je tu k dis
pozici. Jsou to etejné texty. 

AllASTAS:iUS : rlUkopis 7 
l.'lJ.BlTSCHEK I Á!lO. Otevřu vám obálku. 
hliLSTASIUS : fa.k to je její rukopis. 
/ Spínače. Magneto�on. / 

H..US A. de �ITTE: Svou poslední viui podává� ve dvou dilech. 
Je to .ca.li hra s osude.z.- Doktor So!!;Lernetz, nebo jin}' prúvnik t 

v� nejdřív přečte první úxx obá.U'"U. To je první čist mé posled
ní vile •. �ebudete JÚt sna1'ný Úkol. O mém odkazu �e buclt;�e muoet 

dohod.nout. Až se dohod.net�, doktor Kubitschek, nebo ji:Ilý právník, 
otevi�e druhou obilku. fo je druhá část mé poslední vůle. BuZlte si 
vědoů toho, le nem.ált co bych vám drahého od.kázala, protože to, 

co jse.11 měl& nejTzácnějš!ho, to tyl. milj hlas. l:'atřlle. jsem k těm 
aruiělúm w:ění, kteří nesmí nic zanechat, ž�dný obras, žádná slo
va, žádnou píseň na pěti linkách notové osnovy. Patfila jsem 
k těla. andělů.a Ullění, kteř! proletí atmosférou,a to je všechno, 

·co poskytuji. Poskytují zá.fitek. Kdo poskytuje zážitek, posky
tuje také vzpow!nk:u, ale já v.út, že vzpozúnka na hlas je obtíž
ná a že jej! Těrnoet je menší než třeba vzpo�ÍDKa na v-ilni 
nebo na rysy tTá.ře. 
1. �.AN�LKA : I když J!luvi, je to krásný hlas.- / Tiše : / Je 
to aěštácká, e.kadenická mrtvola. 

2. YJJJJ�LKA , J.utcri ta, popul.ari ta, :=etlame.. Lidi potřebuji tles
kat vzneěenýll Tsorům.. 

3. MA.l;ZE.LKA. 1 fiabyla náhodou ko�un.istka? 
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4. 1-�u�Z.ťLK.A : Z9íval.a všechno. Zpíval.é! vždycl:y a všwle. Zpívala 
pro kaidého, pro voechny. Jejího h.l.azu se žldné z�ěny nedotkly. 
5. MA.Nti:LK.A: �alent, prosí.Jt, ale o jc...kém talentu 3e mluví po 
padesáti, šedesáti 1otech? Jak to, že její hlas nestúrnul.? 
?rotože se dovedl.a prodat. Já nesnásín tyhle řeči o a.rJ.děleck, kayž 
je vedou zro'T'lla. kšeftaři. 
6. NJJ�ZiLU: Když jsfile přijcliX dědit, když jSE.e nepřijeli 
kritizovat ••• 
i..R!.CHUR: �oh.l bych viděi ty pečetě? 
SO�J.iERNBTZ : Swuozřejně. ?rosí.a l 
11.R%HUR: Ne ze bych ne�ěl dúvčru, to ne, to je o.K. Ale me 

prostě zají.a� ňopis, který má pačei, to je něco tak antikv�-niho, 
to Li připomíná dětatTí doaa v Oechách. Bot.e, kdy to vlastně 
bylo? fo je pravý včelí vosk? aa, je to vosk pečetní. �o to 
je královské I Kom.isch I Ale lá.E.at tu pečel nebudu. To, prosá,ne I 
SOl'Íl'ÍERK.CTZ : Je to velmi stručné. MoJu vás ·po_r,ro&it o pozorxwst ? 
/ Zmtněni• hlase&s / Prosa, postarejte se o �ého bud.n.ička ! A. 
de v:. 

/ Ok�ik ticho. 2otom několikrát úder na ledičku.. Je slyšet 
komorní -a-./ 

ANASTJ�SIUS : ?rosá tě, nepískej na. tu ladičku, ne·oo se zastřelím. 
JJi'..i.'ON!i� : .?roč nezpívá ? 
ALS�: Když poslouchá, tak nezpívá. �ed poslouchá. 
ARfIDJR: o.K. fa.k to se musí vyJasn..it. Myslí se budníček v kleci 
nebo �udníček, náš bratr Alex? 
A.llELi� s Je to pravda, teti ll6.tka ustřihla malíček? 

ALEX. ; fo ee skutečně stalo. Dtvno. ��tka má celou sbírku n�zek. 
ňalé, velké, stříbrné, zahradnl.cké, staré, _,rastaré, nové, chirur
gické. Yiěla takovou mánii. Střihat. Střihala kytky, keře, stuhy, 
vystřihovala s novin a časoJisů, přisti·ihov&.la ni tk-y u uttrek 
nebo u ručnikll.1 střihala �i vlasy, byl to takový svyk od malička. 
ADLO:Fl' , Zvláštní. Střihala. aatka, ty Jsi ne0ti'íhal ? 
1. YJJi!ELKA a �!ěe o tom něco v i;aaětech? 

,1C$il.A : �ů.i.ky ? Celá, fan�ticky ron-ětTen.á. ke.pi tola.. 
ALEX s Já nestřihám. 
ADAIJ3ERT: Cá se fiTíš, .i;udníč.ku? 
ALEX s Uat::n.!a. 
Al,ASTASlUS i J�ra i 
�X: "1\amin�inýa. 
�LARD s febe by za tu uptí.znoot �Ěli udělat čestn.),� doKtorca 
estetil.7. 
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AN�OD!N I Já to říkú:. r0TI1ou, já se k ničemu zaTa&ovat nesúžu. 

Já si to vůbec ůedovedu ani předo'ta.T1t, te bych nesl .c:J.ec na n3-

dral! a ie bych si e ltlec! sedl do Vindobony - a co doma? �a

kový ptáček, to je člen rodina.. Já máa housle • .Maruš, chtěla 

bys p�čka ? 
ó. MAhZELKA: Já bych ae bál.a, žo chcípne. Já jse• pov�rči.vá. 

2ořád bych jen v�děla, Jak lel! v kleci nozičkaaa, pacičkm:a. 
vzhůru • 
.AN!I:Olll:tli I No a co? Uař.!t musiae vilckni. 
6. YJ.ANZELK.ia. J Jente když llJiře ptáček, umře taky Antorú.n. 

ANTON!N : �roč bych něl umírat zrovna já? 
6 • .MAN!BLKA: likú, že jaea pověrčivá. 
ABELARD: Vzal bych tě do hovence. �l bys takový - no, s;rá.vce 
aýck věcí na venkově. Má.i zkušenost�. �roiku zahradník, to neuško
d!, zdravý po.hy'b na zdravé• vzduchu. !frofJcu archivář. A vařit wúš, 

když bychom přileli s Paříte. Svěřil bych ti dost dúležité věci. 
1,,IJ�X i .Píšu básně. 

ADLOFF s Mě se lib!, jak je to všechno dokonale logické. 

A.DALBERf: Pane doktore, připouští oe dvo�i výklad? 
SO�E!f.Z a VClbec 1.1.emlie být o dTo�!m výkladu ani řeč. 

ALEX i Já se postará.a sáa o sebe. Mám �7 právo na trošku 
svobody. Konečně I 
AM!illffi 1 .Prosím, v Americe se nikdo neztratí. A umíš masírovat 
a um!i opisovat noty. J>o začátku ti pu.�čá peníz•• 
AtU\.SUSlUS I OloTěk " taky m.ie A.střel.i t. 
Alll!HUR, Já bych prosil záTazná slovo prá�. llec nebo osoba? 
K�l!rSCHEX. a Se.aosřej•I, .te se �•dná o ;jméno obecné, nikoll o 

jméno osobní. 
sor-:.MERNETZ , OTše• �e také �raTda, pane kolego, fe pan ilex de 
Witte byl STýa způsobe• &aaěat,tZ\anoUl pan! de ·w1tte, zároTel 
společníl:.ea, kdyt nemluv!ae o pfibusenstvi, a sal'.iozřejaě byl na 
)lani de Witte plně závislý•· 

ALEX a Měl jsea otevřen4 oaobni konto� ile to skončilo. !o jse• 
tad.7 doktora TyroTnal. Ne&apomeAte, ie jaeJI taky pro aatku udělal 
kus práce a od těch osaašedesáti do těch ouaoadesáti to nebylo 
nic tak aoc 1ell.kého. 
il.ELAR.1) 1 Kon dieu I !o ti Jřeoe ni.kdo navyčí� 
ADALBER.!r i CloTěk se s1í6 diTí, les byl tak tr,ělivý a fcs byl 
ochoten - vlastni - obětont celý STA� oaobrú život mawinca. Je -
to od tebe heak,. 
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A.LiU: Určite to nebyla obět. VznJkJo to tú.k nějak přirozeně od 

malička. A ten h.J.as. 
JJtTiHJR : �en lla.s obdivoval.i všichni. K.do ho doopravdy nilov&.J. ? 

A.Di.OFF : 1H.kdy :neměl.a rod.i.nu. 

i...DA T,T;f:R� : Ale měla. sedli synll. 

iilJTru;ttt i Já dopisy vyhazU.ju, ale potJ.edr..io� skl"-dám• .f..dy� joeJE 

je tea nedávno proh.l!žeJ., to ja�m si říkal, až ue uvíd.ime, že v� 

to řeknu, �minka náJa všem dala jméno, které začíná na� A. 
ANAST.áSIOS : llíkáš to vždycky, když se jednout ze. sedm hl.ado'V.}'Oh 

let sejdeme. ile je to od tebe hezké, ze to řikáš zase znovu. 
iillWfl' : Je to tak milo ? 1''.it spoJ.ečné první pí�ono křestního 

jména & latinské abece/d.y? 
AD4lJl�� i �&k a� tije - Al 

JJ..EX i hi &ije Angel..ilca I 

/ Cinkot sk.ler..ic. lln.ed potom zeč.í.ná zpívat budníček./ 

Af..�HUR : Slyšíte ho? 

�l,i;,,RD i Tak kdo ho vezme. Já jse� i'ekl své. 

ARiOh!L� : Pokud by ae jecinalo o tebe, ilexi, prosá, :::.ohl bys 

oFisoTat noty ve filhan:on.íiVýhod.a je, že se člov�k ne.musí 

jazykově ange.žoTat. AT Cechách .Eá.š oá.su klidu a bezpečnosti a 

do čeho ty by ses, prosa tě, to. 

A.LEX: ile já píšu básně l 

Ktral�SCI::fEK, Dámy a pá.nové I t hlediska právního pan ilex d• Witte 

je psn Alex de Witte a·žádný Eudniček. 

ALEX a l z heldiska čistě osobního. wdníček - pro x,as; nku., pro

s!a. AJ.e mD.Wáinka je mrtvá a ptáoek �e iiTÝ• 

ARXHUR I !fak co s ní.R ? 

ABEUIW, Já jsem pro �-yobodu� Pustte ho na ovobodul!ak se o něho 

nejllp postaráte. 

AD.i,OFF i Mfa.f.eš ai říct, co v tomto konkrétním případě 5.n.a&ená 

SToboda? 

A.BEJ.JůU) z Jednoduchá věc •. Otevřel &Tilka kleoe .. , Před tú otevřeš 

okno. 

ANAStASIUS a Já 6e a Tás zastřel.i& I fo.u Ty f'.!1'á.te svoboda. - pus-

tit ho na ul.ici? 

�UR • A proo ne? 
ANAS�IUS I tak s• la.skaTě & toho okna podívejte I �en ubotáček 

ccllc!pne na t6 Ta.i! STobodi sa 1ět a.in11.t •. 
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ál:lli:W,.IU) i .Promiň I Kdyf ta• nechcípne deset �ili6nů neza.m�st

nanýeh? 

.A.Rmll� : Nev�s.J.a by ai toho blbečka Armáda sp�sy? 

AD.ilB�RT: JD.ké návru ma.;jí naše ieny? Kde jsou nase ženy? 

.AN.kSTASlUS : O m�uaníků. 

AHTO.N!l� : .Pánové, budme rádi, že tu jsme sali..i. 

A.LEX : l�ejallle tu sami, je tu te:n ptáček v kleci. 

�TON!li: �ak abychoa so tady nezapletl.i. �e - za - ple - tli I 

ARTHUR: Prosím, vesmu ho s sebou do Afleriky. ile vycpaného. 

ADALBERT : Jak se v-�bec zabíjí takoyj ptáček ? .t,'1...ravencc to 

není a dobytek taky ne. 

iJtAS�ASIUS: Jednoduše. ile já to ríkat nebudu. Necudu to ani 

dělat. 

�Oli!li : �o jsou příšerné představy. Přitisknout ho smyčce• 

ke zdi. 

il:LOI'F : Pitl. by někdo tu odvahu, strčí t ruku do klece a takhl.e 

ho zmé.čknout v dlaní jako hroudu? 

ilALBER�: Hroudu sněhu? nebo hroudu hlíny? 

ARTHUR : ile fuj 1- U nia v .qierice ••• 

ADALBElR!I! I Dobře, tak já ho TeZEU, ale až tiudu hodinu jízdy za 

r:.ěstes, tak zacts.vím a pustí.a ho do lesa • .Klec si nechá na 

pemátku. 

Al�ASTASlUS: Copak to jo problém? Postarat se o ptáčka? Co 

kdyby nám odkázala koně ? 

ANTOH!E i Vezaeš si ho ? 

AliASTA.S1US: lieaUu. Já js1:-m •elancholik. 

ANTOB!li , VidÍJI to kolektivně• přátel.S •. .Po;jeate na výlet. Uděláae 

si takovou málou slavnost vypouětěni budn!čka. lm.de to na velké 

louce, kole• dokola je les. 

A.LEI s !fa.k to -..1. ho radši de �te� l!iedovedu si pi·edsta.vi t, fe bych 

šel TyléTat do a.oře akTá.riua. 

A.Rmtm: A co s nÍll bud�š dělat? 

ALEX 1 .Prostě oe o ně� postarás. 

SOMMERNETZ, Mau tedy konstatovat, ze pan ilex de Witte si bere 

na starost budníčka i s klecí? Aby bylo jasno - budnÍčka lesní.ho. 

AL&l I Ano. 

KUDlTSCHEK s ltílcáte to svobodně a be.z nároků na kohokoli &e zú

častněných 1árul do budoucna? 

A.LEX s Ano. 

ilil!U.SlUS s Á ptáčka se nikdo neptáT 
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S01'll'iliRNE!rZ I ZapJ.a t hm Bůh I 

.KU.BlTSClí&K i Otevi·eme tedy dTllhou část závěti. 

1-iOiUKA : .Lidi, ayslete taky na věčeři I 

SOJ<.tIERN ST.Z : >1á te pravdu, dušinko I 

Ktrt.ITSCliZK : Oblllka, peče't, prosím o pozornost J mohu čí.st ? 

Děkuji. Otu /zEěněným hlasem/ : Vešk�rý srtj majetek a veškerá 

svá práva, vyplývající s mé činnosti, o�ji v-Jhradně tomu 
ze svých aynů, který se rozhodl., že se postará o mého budníčka. 

A. de w. 

/ .K.rltká pauza./ 

Aru!liUR: o. K. Nic ve zlé•• Vy budničkové jste se nějak dohodJ.i 

předea • 

.AliliLA.RD : liikdo li �s přece netu!il, s jakými pod■ín·Kami je ten 

váš opeřenej a n�sc.rtelnej brambor spojen. Je to vůbec regulérní? 

Mon dieu I 

ADLOFF: Zivía ženu, čtyři děti, dvě slaboayalné tychyně, dva 

automobily, dva ze.měst!lance, jednu slu.žku, jed.noho !turka, pojiš

tovnu, berňlik, policii, araidu, jednu vládu semskou a jednu vládu 

spoll:oTou. ·Porč bych neuživil jednoho ptáčka navíc? 

ADALBER�: �ak to jsme ai měli rozmys1et dř!v, pá.nové I Já hraju 

v lotynce a mám předplacenou třídní loterii. Velké peníze bych 

nepotteboval, kdybych neměl velký sen. Pryč z Evropy I Chtěl bych 

si koupit po1orozpadl.ý budhistický klišter vysoko v horách. lier

got, copak jsez tu klec nemohl vzít s sebou do orientu? 

AlU.SU..SlUS I Ani kdyby-ch se zastře1ll, nebudu jiný. Já jse• 

melancholik. Já si tu klec na sebe vzít neaoh1. Ani sa ty- peníze. 

Skoda ! 

ALEX i Neměl jsem ani tuaeni. Jsem překvapen jako vy. Věřte mil 

Nešlo Jti o t;r penúe. :Bylo �i toho ptáčka líto. 

ARXHUR I !ťo říkáš tel1 I 
ANTOBiB s Já trTú. na aTéa. Já se do ?ličeho nezaplétáml Já se 

věeho sř.íkáa. Prosil by-ch jen jeden _portrét� A co kdyby aěla. 

Mu.ruěka. pravdu ? Já sice pověrčivý nejse•, ale řeknu Tú, katdii

kého rána s ůkostí a se strache• se nejdtÍT oholit a pa.k ae �ít 

podivat na lclec, jestli se to tEllll ještě }1#'bá-. •• 

ABELAIU>' !rOllU říkáa pikantní situace. 

ADLOFJ' a Pane doktore, pOJIOSte náa l 

SOMMERNE!?Z & Kaldý �ákon a kaldá práTo, 1 to pr&TO-líTykoTé ••• 
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ADALHwlT s Tohle se musí vyrošit driv, nez �e vrtití tcns�'• 

�X s Co chcete řešit? 
ARniUR s Je tam ještě dost sladkého ? 

KU.iil�SC.HEK s !rek dušinko, nehrajte si a těmi klička.u.i a péčkar:;.i 

a pěkně to vypněte, cle pořádně, říkal. ja05 vám tisíckrát, že 

diskrétní rozhoTory se nenabrlvají. A jděte laskavě za dá.marr..i a 

trošku je povzbu�te v chutil A zavřete dveře l 

MONili: No já nev!m, lidi I 
KUBlfSC�: Vypadni I/ Kroky, krát.la:. pausa./ Ta.hl.e al.áciež, jen 
si ji necilá.te trochu dojít k tělu, hned je drzá. l?ro�te l 

$0l•a'1.ERHBTZ i Kc.ždý zákon a každé právo je jako hora. Té:ik abotraktr..í 

a te.k konkrétní. l'ozorv.jte horu z di.Jlcy. Vidíte jen masiv, obrys, 

tvar proti nebi. Zádný kámen, potok, strom a na stromě ptáčka. 

Vidíte Eodravou barvu, jakousi abstrakci hory, jakýsi obre.z hory. 

Ale jděte blli I Ve-tupte do t hory I Její zelená konkrétnost vás 
pohJ.tí. Jste v �ajetí lesa, květin a kaaeni. A te4 zilei! na vás, 
jakou �i zvoilte cestu, pozvolnou nebo strmou, dvoz nebo pěěi.nku, 

m�fete jít i potokem a skákat po kamení. Kaidý zákon a každé právo 
je věcí výkladu. 

A.R.fiIUR: o. K. Co navrhujete. 
KUBlTSCliEX: My ni• T tomto případě navrhovat neaú.žeme, není-liž 
�ravdé.,., pane ko1ego? 
SOMMERNEfZ s A1e aú.!eae rám pomoci, kdybyate, abych tak řeil 1 

zabředl.i. 

ABELARD I Vyložte tu závět I 

SOMMER.NE!rZ i Je tak stz-učná a jasná, že výkladu nevytacluje. 

ADLOFF, !ak proč tu ještě aedílle? 

KU�lfSCTdEK: UniTerzáJní■ dědioea je pan A l�x de Witte. 

ADAiiaERf : l>rávě proto l 

Altt.�fASlUS a Já se &aatřel!a I Já se zastřeli• l .Přece se ar.tH�erie 

dohodnout, te ae o budničlca budeae starat Tšiclmi. A je to 

jednoduché. Děd.ictv! rozdělúae na sed.JI díl-O.. Nen! nás sed.a? Je 

nás sed.a. 

AL&X I Me�d• ai o majetek, jde Jů. o toho Jtáčka. Jednou by1o 
řečeno, ie je to mo�e věc, tak je to �oje věc. 
ARfh'"UR 1 �••��e bjt přece rozhodujíc!, �e jednou bylo něco řečeno. 

ALEX s Jak to? 

AR.fh.1ni I RozhoduJ!c! je , 3ak se zař!dÍ.IDe. Bás je šest, ty 301 

aú. 

AI,EX I lle�de mi o ty pre.chy • .Kdykoli budete Ja,Ýll1 hosty. Zvu vás 

na yečef-1 do lnteconti. ile sbirky bych rád udrtel j&ko celek. 
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h ty peníze, které m&J5inka vystřihala/ od.kable si/, které �amirikf� 
vyzpívala, t7 peníze by se neměly jen tak rozházet. Já nic nepo

třebuju. Já píěu básně. lnv�ctoYaJ. bych ůo něčeho trval.ejšího, co 
Dá budoucnost, co by nesl.o ••• 
AliE.LARD: Obětoval ccs pro rmtčin talent a při tom ses naučil 

pukně kšeftovat. 
ALEX: Chci říct, co by neslo matčino jEéno. JE:éno de l\'itte. 
ARTHUR i Je to tal.7 tToje firma. 

ALEX i Každý 2ěl. stejnou možnost. K.ai.d.ý se ��oh1 sám o budrúčk& 
dobrovolně přihl�sit. Věc je uzaTřena. Pojate na večeři ! 
AR�HUR : !'loment 1 A co kdyby nám b$-ve..1 ni.hodou uJ.etěl 7 Dřív, 
ne� ae začalo s láJilánín těch pečetí? �ak třeba já bych si 

budníčka rád poh1adil. OteTřu <lv!řka klece. Strčía ruku do tiece 

a ••• 

ALEX : tiesahej na mě 1 
.A.WU,ARD 1 !aky mohl. umřít. Sokem. Ze samého talu. U:rc.i·e pán, ur.í
rají kočky, ps� 1 koně. Zrovna do těch třiceti dnů. 
ADLO.FF ; Uařít nebo ut;ict. A mámo tu prázdnou kle_c. Skoda, r�d.1. 
byciu>m se na toho budníčka aspoň podiTall. ilex.1, Alexi, copak 
jsi ty s tilll budn!čkell uděl.al? Sotva za•Snka �l.a, kl.ec už neEpi
vá, ale nic ti Tyčítat nebudo.ae, je to lidské. S 1:1SE.inkou jsi měl 
próce až dost. �ek co 1 říkáš? 
A.DALBER2! : :!!ak se umoudři, wdl:účku ! 

ANASUS1US I .Pro kddý případ otevřu okno. 
ANXON!.N: Xdyi se.to tak yez■e, je to nehuúnn! a nepřirozené 

zaTirat Jtáčky do klece. 
ARTHUR I �ak co, rozdělí.a• se na sdll dilO.? 
/ Krátká pauza. Jo slyšet pohTizdoTání.. / 
.á.ll3LAR.D: Fod1TllÝ čloTělc. Za celý den nepromJ.url an.i sloTo. Jen 
si hvízdá. 

JJlLOFF I Je lilen.$. 
ADkLBER!: Chu.dále I Mys.li si, �e �e ptáček. A kouká z okna. 
Aby náa s toho okna neyYletil l 
JJlASTASlUS s lepiakej, nebo se �astřel.ía I 
ANTON15 1 Alexi, poj! si sednout mezi né..& I Ptecc nvchce$ do 
bláaince. 
ARTHUR s Pane doktore, mohl.a by se ta závěJi ztjrntit? 
SOl'lKEFJiEfZ s �o T tádnáa ptipad6. 

il�HUR s A kdy� se ztratí ptáček? 

KUBI�SCIIEX 1 �.yaJ.íte, kdy! se ztr�tí se zpětnou pa..tnoctí? 



17 
fu.lC1nÍček / 2;, 

AR�liUR : Ano, tak nějak. Vidim, �e epěje�e k závěru. Teoretickv 
. 

tady 11á.me tu k1ec ui prázdnou. 

SOríHEIUiETZ : V tom případě bycho11:. pak měl.i, řekněme teoreticky, 

te mála$ dTě mo�osti výtladu. Za prvé nám tu odpadá, abycti tclc 

řekl, ona rogkošná a kapriciózní podmínka paní de �itte. Budníček 

tu prostě není. Dědictví nam�e tedy přejít výhradně na jednu 

osobu. Bude se dělit na sedm diJ.ů. Za druhé - právnický pojem 

n Eudniček n můžeme vyložit jako ioso'bu pana Alexe de �itte a 

v tom případě je třeba se o něho pos�arat. 

ALEX, No dovo1te, takoyÝ bl.á.zen ještě nejse• ! 

SOlfJfillUiliTZ : ?romiňte, s.1.e já cituji doslova vaši paní matku : 
Postarejte se o aého budníčka 1 Jentliže užívá te�u - posta

rati se. J1á atarost a tu.to starost pov-duje za nutné v souTisloa
ti s vyso�._ věkCJl a přirozeně očekávanou szrtí jako odpovědná 

osoba přenést na. někoho druhého. To je, pros!�, zcela lásky-pln�, 
liu.11ánn! a lof;ické. V toato druhém pfípadě se pa.k dědictví dělí 
na šest dil\l s ti.a, že ·o " Budníčka. n bude postaráno. 

A.LEX: Te.k pozor I Pozor t 
AR!fHUR I Mluvíae o ptáčkovi, nemluv.bto o tobě. 
JJiELAB.l), ia hroaná vztahovačnost 1�. 

A.DLOFP 1 �ak ae,kamará.de, npaaatuj I A UJ10».dři ! llemuzeš mít 

všechno. Proč bys měl mít všechno? Nestač.! ti jedna sedmina? 

lJ)J..Liill.RT: Svět je tak krásný. Chceš psit básničky v blázinci? 

ANASTASIOS i Chceš? Já tě zastřelí■a ra!Lf.eš si my
8
let, že ses 

zastřel.U sá.JI. 

Alti!�!!i ' Já bych llV. dal svobodu. 

ARfiIUR I ilexJ., �e to tvo�e Těc. Alexi, nebuclcae tu·tToji věc 

ko&plikovat blázincea. Doufám, fe to na nás nechceš, a bylo by 

dobře, abychoa dneska spolu 1říjemně povečeřeli. Je to tak 

sn&dné, dosta� -se s klece. Copak se rozumný člověk a jeětě k toau 

bámúk .-lte VŮbec roůodovat mezi STěrac! kazajkou a prstřenýa 

etolea? 

A.LEX, Mě nedostanete. Já má:& :,ráTO trvat na STÚl • 

.AliELARD: Ja.ko člověk to právo máš, ale �ako ptáček jsi už T kleci. 
tak si hone• rozaysl.í, co jsi. 
ADLOFF, Děle� ae sebe člov�ka, nedělej za sebe ptáčka I 
/ Irá'tlcá pausa. �cier na ladičkll. Xoaorn! -a-�/ 

AHAS?ASl\JS I Já to věd�l. Ten ptáček �e aalancholik • 
.A.MfOli!H , Uyl tu ladičku ut tea �ebudei potřebovat, mohl bys 1:41 

ji dát? 
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AUX z he t Ladičku si nechú. Jestli chceš nuiky, vezF.i Di 

nák.ladák plnej núžek. / 1:r�tká. .pauza. Gder na ladičku. Chvění 

komorního -a- je však rychle udušeno v prstech./ Pustte ho ven l 

Y kleci ul; zpívat nebude. 

ARTI-Uffi : Radši sám raděi ty sálzl, ilexi ! 

ALEX: Xa.k ho máte venku. 

/ .uudrúček krátce zazpívá./ 

ANASTASIUS: ?oskel..�je po stole jako hračka. 

J,.JJ�C/J?F : fy chudinko ! Musíš ke druh,:mu oknu. �ady je přece slr..lo. 

JJ)A.LllER� : Tak to jsem evěda.Tý. llemé. se Pni trošku pomoct ? Seč.i 

ll& okně a ani taJ.i e.ni zpátky. 

ANfO�!� : Já bych pro jistotu zavřel zase tu klec, co kdyby se chtěl 

vrátit do klece. 

SOMlffiRHEfZ: Tak už letí! Vidíte, jak lehce let! l 
KUBlTSCHEK: �ote, to je svobod.al 

Alf.ELkRD : Mon dieu 1 !ta TI)lno st ! 

ilť:X : Co i·elcnete ženskejm ? 

ARTiiUR: ie:nw; z:..ecusíme nic vysvětlovat, když je l1áme čá 
obdarovat. 

ALEX; .Pane <loktore, poradíte nlm? Jak dl.ouho je ta kl.ec pr�zdná? 

SOHYi.ERliETZ : !fo oe dá ted u.& těžko určit. Já se na hodinky nedíval. 

ALEX: Dobře. Dám. ji do archivu • 

.K.1JBlTSC.Hfilt: ?ro dnešek n.áa prázdná klec může slouzit jako 

·důkaz o to•, že js�e neměli o če• jednat. 

ATiRX: Chtěl jaea vás všechny pozvat na večeři do lnterccnti, sa

mozřejmě taká ,ány doktory a také dá�, ale tea je situace troš

ku jiná. Po��te si �asbě fíct, že se dtrata bude dělit ns. sed:a 

dilů. 

ARTHUR, AllELkRD, A.DLO:'F, ADJ. LHE.RT , Af{ASUSlUS , ANTO!\!l-1 : 

�amozřejmě I Pochopitelně 1 Jak ji.na.k t Ovšeaže l Aby ne ! 

Rovnja d.!.lea l 

AiiEX; Fane doktore! ?a.ne doktore I Pánové I Tak na zdrav! l 

Sedmkrát na zdrav! ! Na ten ná.ě andělský hlas l 

/ Cinkot sklenic. Prudké za.klepání. Otevřen! dveří./ 

�. MAL�LKA s .Budníčku l Dudničku ! .Poje! aezi lid.i I 
MONIKA I Tak prosím, to joou ILi lidi 1 Tady se chlastá a·Ey te.m 

dole Těmi čekéae, f.e se pdjde na večeti. 

/ .Přibližuje se hlas A. de \ťitte, krásná, bravurn! '-rie. Kroky. 

Zvuky. Suay. Zidle, dTeře. acu::-čité hle.ay celá společnos�i. Smí.ah. 

'l1dery na ladičku./ 
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HLASY f1AhZELEK : �o to je rozkošné I To je a.le rozkol.nf ••• 
/ iilasy zanikají, árie aíii. / 

i,I.iEX : Já píšu básně! 

.li.R'.ťHUR : Ale nevyhrozuj I 

hl.EX : Voechno to dopodrobna napíšu a zveře�ním. 
ARThlJR : Takovým pohádkám ru.kdo neuvěří, e.le kdy� to napíšeš 
trošku. s vtipea, tak se možná někdo pobaví. 
/ Ještě chvíli zní hl.�s A. de Witte, krásná, brevu.rn.í árie./ 

Konec. 



l!íl.� vel.rzbz 

/!a.�uw.D/ 

CJh.yt&m a namolm v :pQR�ti ch�U t pl'e&i,J GbGa.h j�ď�i zprú.v-3 
z �vin nebo z .;:,.14{ a. :c.rat o. alJr..k.ím f1 voaichovi - s�d r-�ibě -
o v�lké:m1 zvlÁš�m omavci, n.e�ed.i�.ln6a tvorovi. ŽiJ� nlkde J 

mota.i na G-al..p'-6ách �bo pl.u.Jo v tspljch Jilnich mofich, a Jeho 
i:vl&Ztllost Je v tom, le K:pom.nil. Tymřit J&ko cel.é jeho GOU�ivo
čilistvo v tF� tihorách !1 v Ji.ni pr�dobl. 

�-0n !ivoě1ch aa ai .1evi J&ltai knilovsky ve av�m nekoneč.nám 
bytí & zároveň nepřea�vaJicú lll.á4! - vUy-i rod! � aaau� lip.1-
čičce ;,okrlilěu.J!cí �xiatence 'tř•ba. privi 4Gaa chů.ií mlá.i.ta Pe z&t.-, 
k; � n&. i.tu:;nů. v;vojc • ktcrf ee tvrdohl.&Tl as:air11.1y :a m.1llODif 
i.c t. l 

Ludvik -při.lal, prj a.i l.Íato.k 4o Sea:.iďor.i, ubJ'Ch Z3e.l a .ním. 
Vlekl costou. 4o cliv�ila ja.kouai. dost ti�kou ferm>il 't&.� : 
kofttnkJ a b;.l� �Ako �• polců44', k4! u.411' to pf-cdaeneti. 
UVDlnt:l\Ý, 'vl:!d,aJ &. toaraaw. J ••• p04 úa Je I altoro vld7clcy, 
v J ebo neue tále pra.cu,Jicí hl:.vi, která a.le aou.�li bal. v'"=,- 1 
neJjíi:mn,., ší sriúčka., acblatáno ni,cG k v;lN.ch:11., CG trvá v n&pje. tér.a 
klidil pouze zm!n;�m pfadaevze tí• ntuucha t � v,lmch.nou t. 

Hráll Suchétw hra o 4r. ,�ABPIW :raaawvi v l�ewůOY6 r��1i. 
:Ffedatavaní J• p;ka&, ChT!lalli pro.teaioMlDI brlla�:trú, al.o 
zaJíma.vt.ti! l>yl.o 4.!vat &G apíl 1a& r-ani rosvimitf oau41' na--,ne-
1\fch l1vich b.crc!i na! na. m.éni liv& podob7 ai:,�lc.n,fe?i poa�v, k�
ré hr&J!. 

J idro dlv�e, tilo lcr6a S&h&.n., vla.a7 atf-ibro :;,od tvrd.áfkem, 
Je pofád víc ull.ěniclri aa!lek AOi howvá lutrečkr., Jeltě v ní 
nezapálilo, J&k říká T Jedni l)Oháke o 4rákov-1 Václ.&'Y' Č tvrtak • 
. Al·c E T trochu ru,ikAla.! aktaf-o 1 T proJe,u nlco z !i.etotn& 
rl8bO�l!lCA' ae.l.)q •b• �l'tq, llld apolehlivlt aodern! c7.Gkopo-
n.n.4, r,-taiz�van4, s� 'lla.6aaé kT!l.en!, � Je� v čeak6m 
dur, Yallpa. z 'n! nikdo uu41lá. lfelllcre •• cHládoat!, kq! ne-

• 

l>u4a 'h-M\ hTlaq a nal>e a aGtTa wafe na �evilti �ako f!olio.re. 
l&lli ..i.eana hardk&.· �• 4hae ap!c! v aobl. Pé.nb� .1! dal 

t tf ala&:a al.ua.eaa, níl.1nl, ttari ae v rú rozproatí.rá 1inl 
a.le drob�, aUJ\f kon-vJ a ..Uo �ial hln.a - oběaa �Íll n.ryě! 
naref.!rova.mí: al'1vaná toriie■illl!l - J 1.A47 aol.14ni přezpívá, co má 
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pf-•zpivat-. �.,. ��tí.ronusl. &Qlil�mm.�, o4roc1mJo rt!bH1z 
J�d.llOhO IUlblf;l.hého n..c1et!.ckt�ho d.lt&tv!. JAk-4 :;,�ibihJ" :t..&1 Id. JeJÍ 
pl·í tola.ai f;;ilca a 4ule a tri!' - bade e.si 4louho trn. t, nt:l •• v .tú 
probůí nico, z ae11o �a krev & ,JO •(: z.&iiii• 4o hladlti pleti 
n:.pJ&.�t slÁ4ÍR & poat!-ikan.é .fll� 

J• � d.L.J..e �r�ča. • mlmloat! 1 u emd�a. �vua, c.. li1:)!.nf 
j�§ti aí, /r-o4 kloboaěkoTOU kroae! •• to ncpoz.r&15/ h!-:!Vtt Yh.llOUC! 
Ju.ko h!'.Í\7i. lvice v ■aTAlli nabo Jako pof.si.r Yl.aa� p&Jl! alá.dkovf 2'. 
ltr�b:..l.A. T�ky 11tt-J�atá.t i. lů.&.a - víc &i.l.n;f AQ! -p:f'a•a.f• Tui aaJct1�.t 
Jí ::!:.nta::. zd�irr"'zn�: r""thodl.�wu,a b�:.oatnoi. X-Ób�u :a it��ď !..n�i� 
r,.;..n! S11ctti, 1 b.az�T'd.nf odváfnf tri�!áa� laaekl geutr.>. 1 �z:.iií.ntA! 
hlr.c. p_r.1�;rlo Jí z.s l6tw. o4vrth1 11éat :p1-o!culiona..J.i k 4okoU.:@ • c;.bl" 
ns�roBT.1 tlo �1. -trochu �"7 s prof'esioaali � a & pMbJ'n4ÍQ� 
čacu. 

-� Ja t-�:a. kcr.w!ni herečka, která. \ťrd •�ivs.t Juo aodr:,� alav!k, 
� k.ta..&"".'G�-4 �;;.-..in� prom.lnila. závrat a moci harco �. 3:,,�rin. Zd:i ", 
Jf.i.� by 6il v ní v�cchn1 -relk�, i kunt vod_y YJVal.117 sdole., � 
�ťiyr�·i hv;.zd;- Jí r,!'�čllz.u tv?it - k�sl. to 011.a cúvcnk:.. a t;;tarou.. 
J ,e "f n! r�?-á,d dt�!n.f ti:.:.kl14., hl.«;dori lé4oat, � promiD.ll.VO&t, 
co■i � ,lra.vitno slibu a coe1 :. sra4y, a-ko c aolntDw Tcl.k6hO mai
nť, n�o ;. hnl;v�at1, od� k �-=ikol.1 1 e., �•lc awlí v ,�xt\l, .... 
�b�l.. v tki1 á �lir. 

ó �á�ch pfl-!li 'ta, ted �n.:i.d 1 kro�! �i.keva6ho m1 --�iiého a .h�z..kou 
1i' 

ÍJ.ÁŇÍ tlllcíestz. aa;,oA o J&du.:m o_praYílovém. hert1, ou»..čenim a.... 4.louh-l 
roq T4l elu.f.bách 1'h!!l.1e ,.. T 41n.d.e} id-�h T&Atrokácb. - al J,s a niAO 
�JCOll.::C flOYik j10&11U.tllil<t Y.l!W fk-ey �:n.., �cbo f""�• & Je� 
vidouc:! ·utlcc. 
I 1'\lh.l.Š 4.a.l.ií .Pa\1&�4a rur.peal Ji.!-.! �chj :a.ko ;,ife T5uchnz 
hrJ, ;-opo��"'!i diJ , 111 t�li.tút1 � , &l.ti nic •c , J ea i.k ,.a ůJ 
biř�al, v pobta.ti w.i. o dlJ �J4c. Co eb.v.C.1 Gil �J .;Cilme avadon 
d;,oAol:l nelJiJ n tíhlo T�!11lcl,ia p�a\l.lr4a pro p!aui�lal �1 r.ro \1v=Jm. 
ilc hl.a.TA' r,oM4 ěfiz.4, J�k b7 do toho prahktoritr&!ho př.!\,lhll 
TmOatOT&l, o co -. J4a, o hl&TÚ 1191l.•ak11, �rG\1- á. vlastni 04Jak
fiva co p!.i� hrt a p!GA1čt1 a �e 4.in.dlo. 

Ta ke.r41J&tlní Dífllen�. tak 4..-a-.=a.tickt{, lc b•ui. 'dhoey UOSQ 
wntQJ Tld.� 4'J, .je ilJ'·�lellh. o ·A1'Alll r. d.chr� ohro:!aAéha 
-.,ieliut,bo ltgtí. u,roa\h4 K\iulon. & HaTl.!toTA riikvw!laiho ro4•a 
•-a z iů.6eho nic z.eptli, ůe co eiovlk2 v livtU, 6ua & avi ,1, 
v nld •• oc:U. b•s YJ.Gtráho pf1lialnf:•t �boi !austovaki oti:.ka, 
aY04, •�• o4-r� 1 m-:u,CL s DDlaoa tí 1 a hra:úo l.14atví, abJÍ 
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rldycq r.!-e4 �e?.td,;a čloTi·lle•u eo • livot.D, ab7 „ a.o�. !il. a.l.e 
a.e&\r&t1.l csau., co II dA.blca, kayl za vl.&atW: skoro nals• o4ol.&t, 
co • roltl1B6C, 4llcM&, avo'bodoa., unL't"'noat!, kdy! Jaou • t!a vič:16 
i�a:;:id.ca � A.ar,fim.;��ni nevjho4tii ria.ilte':' Co ac •vltem. • riluam., 
c 4{>Btnlkcí liv��. ltdJ'! \O zaám.o Jenoa t& novl.n a zů.c n,m po tora 
p!-ece není, e-o a lns'il:ou, kdjl podldhá ě1t.au. co s t:rleou, k4;-l ae 
Ji _dr?�li u. l\ynal.i a- ni Ylqeky Jen b:lini, co a 4iWti"ÍD, kd;l 
avi t ae řídí okor--a.l.$a1 ao%\cyO:' 

O t�m � e Suchého nov; ?r..ua;t, �pJ3' � iu::i B:.ov-aiců h!'.!ak.:i, 
t?a"t�ní�. 1:!eniěkami '- tic:b.clS, T ni-d lluch.f, poN.d a tou tNcho>u 
rozp.r.a1 tci; ti, kt.erou ae �Aí u.či ;,rofesiom.lnl .hrl t, ?-�G:!::.á. div;;
\c�a evť f.Olielatvi bezbr�n[\ich ;daní 11. nsllenek -,roti Jtlobi cvita. 

?&k t�= Gi4.í& v sile ae � pof�iú. po"'1a7 aenfich 1 
vit?dcl-4 cc..leb-ri t, � n1ch! Aikt.ré ud�•l.z Y &M:h'a 4ab7 /kdo rl, 
t!-liit� �ffakhea aů =.tlliaknh'a prnvd.7 n. Oaor6c Orwa� � J1n, 

se n�®JJ��n.� ;,ř·_,1it::.-;l7 kn.Jtov!u vhodl2ZJ!ich po4_p1&� - cedím & 
dírám ue 1'lá tuch4ho .., � r�uu'tú. a �o mttaúi ayal�t -. ·toho \voria 
: Gt.ilz.� y ěi z J ilmch moJt!,. SArt.-4. Jo 1lO JliJů.á b!l� vc'lr,rba., co 
ae vy;qká D:.r�1m>'\"'Jm --rJnjoyJa �ou.t!:. J.:.};: ci �l'aj# a rů.ha 
n.epaa�c, IUÚ do tlch 'tř'elihor, .n1 4o cl.Aúb.. Je to trochu --.'bá 

Te.l.eyb,h P.láet doet vual• ocu.a�a., 6.l.11 Jea t..k ltouk:1! ll5l �011 svit& 
á ilQ I-v 'b th. 

\ 
!yl Sc?U..!or r�a� Ji�ch čas� 11. rAuě r�:Q;'ch pro'bló�, a Je 

�.o.řád S�ma!or. J cnoaif.l a�n!, �l�e clo tile 1-�q 4n.lcrti t vatoclp1 't. 
Obeewnstvg Je �Uét ptt.41.lq- �rbl.I, co &1 chti.J! ,,lit, �eJ1ch 

m!.1, .!1-!4.A! za7.1.ěs to?a:nc 1 v u.ptám a • f-1411,caa, pár peb.ro�k� � 
abNai Sca=.!G!."11 prTZÚct, 4oat 1a.'4lek�l .aoat:.i.iat� po vl1'ch 
s.-roroch, ft21„ b!.�1.m rw.t.a.6eDii nov, li�T, aie. ile Tlilina. 
ton�r1t!, Ci) ai v7stáll llatk1 m. Seaa.tor �6.ko si TJ'GŮnj! 
Bulbaralo nebo 4okoaee lt.J.iO•avi.1 • pfial.. \\řdGeh. 

Jen 511.cbj �G pof-A4 t;i Sll.Q�. Sn.d .uak.o z,lfkli & trochu 
&elie41Yilj- básník, tct.rJ ftaP1J&.l. TQ DT,fch p!am.!kÁeh o 41'"1:lh.1 pol.ov-1• 
ni 4n.c'-t'bo atolťÚ v Čachtí�ll IDOfml Da�TÍC s.a T5eeh bů:ďkA. 
tti:Jnl krá.a"• 1 lt:t.Jf. �1nak, Je.u ti �Jle;iií, o ai.cb.l aa r.a c1ci:;.! 
�u z.,..a bit.S.a uait llai i aa lkolť.ch. 

�cYca�l1, tniohliv1 Jao11 tJ vod.n! kr&Jc Dalí aau,ov4 lmd&'ba! 
sáb&T;, ob74leni lllllo't"jlli hxlía.1'1, m.61t•l1 J)Oez1• a. ·olt•oalbo 
Tn.n /r&ci o p7tlea poa,a Y cliřo/ & al.ahr1bblli anoa�ch z.pi
�. ochoto.:eh �piTat /ae aá.Tda;ch palauůlrzúch 4ln4V cokol.1. 
A T •leh Tac!icl'a. pluJ• nc�:;.41 tel.riá, ;phhp�•• 4Arv1novakfa. 
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-4-

T.f°TOJi pof.ád ;;. :po1á4 ne�odlé.h.;;.Jici bil1' Yci..17ba. Bod! se 40 �ohoto l, 
čar.i a d,n,yen se 4o Afbo n�hi)4i. S7-p1S a« � niho kr� a l• w 

V•.l.k;i liJlan:!k • 
�udvík ei �s.1 m b.\.bel:u aa. šli JatUt do �:Pi� noc.i. ltos-f.l.J. 

jr.:.� �a � Vác:antéa :rémiat:!, tl.1 Jsu ke.Id.:,� lina11. 
Ohl6drm ao Sii. ním .j�ťtf - a vidia. t 31.t: u� �•4;:wa .li.nl pOhmll 

b!Jj 1-ok r;.. =rakl.. :ebou pl.o:itev. Ludvik -p.lu.l :potichu v tep:.1.6 T04i 
Ac.d ZL-V-$.0:m, � ktl.men.í í:�t.i,t;m, W"Lii.C>r.em ob�DJ• Vnc.l.ár..ů:.llti, 
:n&� c!a.ud1čk.;m ltrá!tci: t:urtčky e. �iroeymi YOZO\�i:�i. Je �q bi1.:i 
v��ryba.t !J�i u jedu1 va-ě,ir. Bud J� to iliťf-GÚ n-�bo je to � J�dooho 
UiO-C. 
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Staronový svár Ivana �límy 

Román Ivana Klímy čekání ng tmu., čekání ne svě tlo má na _počátku 

zvláštní autorské upozornění. Smyšlené js ou prý nejen všechny jeho 

postavy, ale dol:once i země, v níž žijÍc To by znamenalo, že dějic, 

lidé i jejich problémy jsou posunu.ty do zcela abstraktní _polohy, že 

půjde o jakýsi model skutečnosti. Klíma má k takovému uměleckému po

jetí sklon už dávno, ale je otázka, zda si dobře rozumío Jeho -

šaldovsky fečeno - nejš�astnější vrh byly asi zd ánlivě prostinké 

povídky, v nichž tento sklon bezpečně překonal a dal se zce la strh

nout živlem vyprávění o lidech, bez ideologizování a hlubokomyslnos

tí. Eodle mě i jeho nový román je jen důkazem, že živý pramen tvorb� 

by měl hledat někde zcela jinde než v postihování společenské abs.i� 

dity absu.rd.ním příběhem, totiž v příbězích vonících člověčinou. �le 

Klíma jako by ne důvěřoval je jich ''realismu.• a musí je vždycky tak 

či onak hmyšlenkově podepřít 11 nějakým sy mbolem, obecností, ideolo

gickou konstrukcí apodo 

Román má tf i sy žetová pásma, kter á jako by všechna měla stejnou 

významovou závažnost, zdá se, že Klíma t ím rovnoběžným vedením tří 

linií, jež se spolu nestýkají, naznačuje jejich hlubší, vnitřní spo

jitost, že nás upozorňuje, že máme hledat pod dějovým povrchem t o, 

co není sice vy řčeno, co však t-y�i sám.smysl příbmu •. Takový způsob 

syžetové práce je velmi Účinný, vzpomeňme například na Vančurova 

Pole orná a válečná, kde dvě sy žetové linie běží po celý rcxnán vedle 

sebe a nikdy, ani v závěru se nesetkají, wetkáva.jí s� však svým vni tř-
. 

. . . . -

ním smyslem, totiž postižením h�ůznosti a nesmyslnosti války. U Klímy 

představuje prv ní pásmo příb ěb. kameramana Pavla, druhé je věnováno 

popisu prezidentových Úvah nad vl astním osudem a to má opět podobu 

groteskní absurdity / o tomto .. pásmu pla. tí, že jde o II smyšlenou." postavu 

i zem.i/, třetí zaplňují scény.vězněni a kriminálních akcí dvoo. terori&

tů, je to tedy p:-íb ěh m pínavého žánruo 
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Postupn& se ,šal: ukaz�jé, Ž€ autc� zřejmf nepočíti s oscilaci 

vnit:-:iího -významt:. sv;'.-cr.. t:"í piserr: c:. ::e je vede l: nějakému finále, 
přispět k 

v něr:::.ž mají vyd.a t ,:ng · c. společné svěd.ec tví či m.mi:ctux d: něj al:ému 

záměruc Jedi."lé pásmo, v něrr:ž autor pracuje složitějším způsobem s 

časec a roze��ává skutečně plně =ivotní d.:r'am.a člověka, je pásmo prv

ní, příbělii kame::-amanův, a tady tal:�r se nofí do hrdinova nitra, aby 

odtud pro nás Yynesl jakési pozn.á.n-í ..., zkormoucené, stále záhaa.

něji se do sebe zavinujíci duše tohoto až dosud extrovertního muže, 

žij íc íno potřebou neusti.léh o sebeuplatnění a hledícího na svět očioa 

poněkud pfíliš jei.noduchýma či spíš prostoduchýma. Ostatní dvě páe

ma se ukazuji být pouhou podpěrou pro l:lenbu krizov é chvíle, jež se 

nepochybně blíži.. 

Hned oč. nrv.r:.ícl::. vět kapitoly, v ěnova.né dv ěm.a únoscům, nasazuje 
drsný 

Klíma tvrdě, a tedy pfíliš násilně;_.;twt)i� zločinecký žargÓn, který 

však při vší výrazov é š�avnatosti nemá skutečnou přesvědčivost, pů

sobí jako snaží v ě napsaný Úkol na dané téma, text je zaplněn. sprostý-
to je 

mi slpvy, ale� ..,. jen vnějšková 1:ulisa. Ps y�hologickJ' se o těch 

dvoQ lidských ubožác ích nedovídáme vůbec nic. Je tu sice nejvíc dě

jového ruchu /jeden z únosců se stane skutečným vrahem po Qtěku z 

havarovaného auta, jimž ho bezpečnost převáží/, ale málo skutečného 

vni tf ního napětí. 

Pokud jde o pásmo senilního prezidenta, líčí ho Klíma jako ubo

žáka, jenž se cítí loutkou v rukou jakýchsi tajemných individui, 

která jím disponují podle čísi cizí vůle, a ačkoli on je jediný, 

jenž může udělovat milost, je ve své senilitě propad lý nicotěo Moc 

je tu pokles lá k bezmoci, protože nemá duchovní cíl, Úkol, posláni o 

Když se všechna tfi pásma nakonec setkají, je to scéna panoptikálně 

nesmyslná: opilý stařec -v l:ráloyském rouchu uděluje z trůnu milost 

vrahovi na nosítkách a MmilostM kameramanovi, nevnímaje ani, že ten 

si pfišel pro něco jiného - pro naději, že bude moci zase filmovato 
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I toto pásmo je napsáno z psychcilo6ického hledi ska 11 bez problémt:.", 

chci říci, že post��e Erezidenta není viděna jako lidský problé�, 

ale jako ilustrace problému. - oíic ize.n.í, byrokratické a bs±rakce, vlád

ního formali srnu apod. Obě ta to pomocná pásma j soll u.mělecl:y chatrně 

pojata a taky realizováné.., není v nich nic, čím by nás z asáhla o 

Pro mě je tak nový Klímův :-omán románem jediného pásma, pro tože 

jenom v něm vidím závažný a odvážný pokus podívat se na člověka s 

neobvyidým. osu.dem a na d u.chovní a c itový kor..:flil:t netuc tové povahyo 

Pří běh kameramana Pavla rozvíjí au.tar ve dvou časových d omenzích: 

hrdina se pohybu.je v sou.č asnosti a zároveň se propadá d o  m inulos ti, 

přičemž toto 11 propadání 11 není pouhé v zpominác.í, návrat, nýbrž jaksi 

sou.část pří ta:n.nosti. :E-avel v té přivolané minlllosti jalrnby žije, 

cítí svou. tehdejší rozkoš i bolest, hmatá teplou pl�� milenčinu, 

laská se s jejími vlasy a trápí se neschopností vyfknou.t to, co vyř

čeno být mělo, mu.čí se_ slovy, jež vyykl a jež vyřčena být ne.c:1ěla. 

B�,1 Úspěšným kameramanem a žil povrchní život b ohémsl:éh o lesku., 

ženy pro něj byly jen pfíležitostí, aby si dokázal svou Ú.spěšnosto 

Při jednom n atáčeni v nemocnici pozná zvlášt.c.i ženu., Sabinu, kte:-á 

ho. přitahuje i, od puzuje, uklidňu.j e i rozvracio Ti dva jsou. totiž 

ze zcela rozdílné dli.chov ní a citov é látky, licié s rozdílným vztahem 

ke světu. a s jiným chápáním lidského Údělu na zemi o Sabin a je intro

vertní, j ako by čímsi navždycl:y poraněná, vědoucí o něj aké bí dě či  

naopak slávě č lověka, kterou Pavel není s to zahlédnoutc Jeden je

jich rozhovor. probíhá takto: 

/On/ "Neznám jiný svět než ten kolem sebe. 11 

"Přece je ještě jeden svět 0 

11 

"Kde?" 

11 Opravd u. nevíš, c o  myslím? 11 

"Neo 11 

- "Myslín:., že v d uši. 11 
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"Co je to: duše?'' 

"To se nedá povědět slovy." 

Tohle je klíčový dialog, jenž nám prozradí , jací ti dv1:.. jso u a 

j aJcÍ me.j í vnitřní těžiště c Tot o stře tnutí dvou živ o�ní ch a duch ov

ních postojů je Klímovým šiastný m nálezem, př itom nevyhrocuje je jich 

rysy nijal: primitivnl a polopatisticky 9 celý ten vztah je '\."Ykreslen 

spíš v náznacích, ri obrys ovými tahy. Smím-li být hodně svévolný, 

vyslovím náz or, že z něho měl vybudovat "j ech opásmovoi.l II novelu., d o  

jejíhož LÍ.běžného bodu. by své h rdinJ1 vedl bez podpůrného lešení dvo� 

dalších lir..ii. Pr o Pavlovo "prozřeni" do světla /či do tmy?/ js ou. 

praktickJ, bezcenné, citlivé zpo dobení Pavlova duchovního a cit ového 

tápán.í až l:e konečné katastr ofě by se bez nich d ocele. dob:-e obešlo. 

Klímu. však absu.rdita byrol:ratických abstrakcí ve společnosti - té 

nesmyšlené, v níž žije - fascinll.j e nat olik, že si musí II smyslit" 

neskutečnou zem a neslmtečnéh o prezi denta, aby se s ní pokusil alespo1 

epizodicky vyrovnat. Nyslím, že umělecky by dosáhl vět šího Účinu., 

kdyb;y se soustředil k vycizelová ni pis tého tvaru intimního příběhu., 

v němž se přece silokř ivk;y společenského dění sbíhají taky a tvrdě 

"praclljí" v l::!.rdinově duš i, byi samostatně nezosobněny anebo nezkonkre

tiz oványo 

Pavel se se Sabinou sblíž í a miluje ji, tak jak je zvytlý, avšak 

. její složitá povaha, její 11 divnost" mu bere klid, jeho potřeba Úspě

chu, potřeba ukázat, c o  u..rr.í, neustálé čekání na příležit ost a strach, 

aby mu neo.nikla, k ontrastu.je s je jím vnitřním klidem a zahleděním 

kamsi jinamo Její láska je neokázalá, ale hluboká, t oužící po sku

tečném, niterném spříznění a oddanosti. Drobné konflikty, v yplývají

cí z rozdílu povah, se všal: vždy cky nějak překonaly. Kámen Úrazu 

byl Pavlův odjezd do �frikyo Onemocněl tam a vzdálil se Sabině v je

jí těžké chvilio Po jeho návratu �ž se nesetkají, Sabina odjede mimo 

město a Pavel se nijak nemá k t omu, aby ji vyhledal. �i j e tedy pět 

let znovu sta.rým způs obem. ::iv ots., má poklid.nou prostou rr.ilenku., r oz-
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vede nou paní s dospívaj::'..cí.o synem, b ;yc..li všal: sám ve svér::. kumbál.:., 

občas s i  zajede za jinou, romantičtějši �ilenko u, ale je zfejmě n� 

spol::ojen sám s e  sebot.., cosi se v něm děje. Eepadne o tom slovc, ale 

v ?a v lově da.š i je asi pevně zapoa.zc.ř eno věcb r::.í v iny: ač se sám před 

seb ou omlouvá, Sabinu ve sl:utečnosti opa.sti2., vrátil se rád zpítl:y 

do osamocení své sebelásky, jež si nalhává, že se z acbraň.uje pfed 

citovým závazkem pro nějak-] závažný ži votni či.no Pop�ená prava.a '\•šal: 

zvolna., ale ne odb:y tně proniká ó. o Pavlova svědomí. 

Tu.to existenciiJ.ní la.b ili tu znásoti ztráta jistot e:=istenčníct.o 

I-ojednou nedostává ?ráci na své Úrovni, všude cítí nep:- íz eň., vyhý

bavé pohledy i �ečio Jeho mechanistické, s pot�ebitelské pojetí sp<r 

kojenosti a štěstí ho zklamalo, sám na sobě cítí, jak ho p�em áhá 

dosud neznámá silE.., jež není z jeho světa., jež je z e  svě ta duše, o 

němž mluv�la Sabina.. Její se tba v něm tea vzklíčila. Touha po Sabině 

je v íc než jen tollhou milostnou, je to bytostná pot�eba mít vedle 

sebe člověka s hlubino� bezpečnosti, opravdového, uskutečňu.jíc:ilio 
h__,.,,, 
, "· 

" své lic.ské poslé..ní jako závazek lásk;y a odevzdání, usilující o seoe-

Úctu., ne o uplatnění za každou cenu.o P o  pěti letech živoření se tedJ 

Pave l odhodlá Sabině napsat. Dopis zůstává bez odpovědi o 

Tec. je náš hrd:ina p:-ipraven pro svůj bě!: po řeřavém uhlí. Klím.a 

v dc:mněni, že osobní prcžitky jsou pro závěrečný tragi cký "pád 11 

příliš slabou motivací, p�isunuje mu fraškovitě a ranžovanou scén.u 

setká.ni s prezidente�. Pavel od něho odchází jaksi d oraže n a zne

chucen sám sebou, že o au dienci usiloval. Odjížd í d o  malého měst�, 

v němž slouží Sabina v nějakém d omov ě pro p�estárlé, aby se pokusil 

naváz at někdejší vztah. Poku.s� ovš em sk ončí neQspěšně. Zdrcený, 

rozvrácený, bez jediné životní naděje ponec!laný Pavel jak o be zduchý 

vystoupí na ská.ly a ta.'!l se rozhodne pro to, co� poslední době pro

žil už nejednou ve sni;.., ve fantazi i: pro svůj skutečný pád o 

Setkání jeho duchovní prázdnoty, spolecenské konformit:y a civi

liz ační zviij šnělo sti s _neokázalou, ale opravdově ::i tou Sabininoi.: 

niterností muse lo skončit katastrofoi;... Pavlova neschopnost žit l2sk1 
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jako ::iv otni odevzdanost je jen :projevec:. pojetí života jal::c p.:::. íle::i

tosti i:: Úspěšnému sebeuplatněn.i. Pozdě ted. poznává, že ztrát ou Sabi

ny proma rnil šanci žít smyslupln ě, že ji obětoval čemu.s i pochy bnému, 

co ho neuspokojuje, co mu neposkytuje pocit naplnění živ ota.o Už ne

může žít dál ve světě beze srr:.ys lu, jen jako Účelově fungující scu.

část společenského mechanismu: pozn.al ženu, v jejímž "podivínství 11 

vytušil nové, neznámé dimenze lidské existence. stesk po Sabině neni 

jen zoufalstvím nenaplněné lásh70 Zrazená milenka zná taje mstvi 9 

otvírající vstup d o  jiného lidství, k poznáni nový ch duchovních kva

lit, osvobozující z prokletí abs u.rdity formálních vztahů, tajemství, 

které on kdvsi zlehčoval, nebo'°t; je nepotřeboval. Překr očí t obzor, 
., -

za nírc.ž žije Sabina se svým tajemstvírr., mu však už není dov oleno o 

Rikdy je nepozná, zůstane pr oklet jako ten, kdo tuší, ale neví. � 

znovu. se vrátit t am, odku d prchi, nedokážeo Zbývá mu. jen ta třetí 

možnost /jako kdysi  hrdinovi Havlíčkova stejnojmenného románu/, to-
smrt. 

tiž s®«ct Jeho pád ze skály není tedy jen gestem, ale z u.měleckétlo 

hlediska zákonným závě rečným akordem jeho příběhu.. 

Takt o jsem s i  tedJ1 přečetl Klímův 11trojpásmový'1 r omán jako pří

běh jednoho osudu, snad příliš svévolně, cle zůstávám přesvědčen, 
, 

že tady je skryt v uzce os obním kon.i'liktu,velký konflikt d obový . 

/tímž se mimochodem právě liší od Havlíčko�y Té třetí/. Mám za to, 

že Klíma jej zasul d&lšín:i dvěma pásmy zcela. zbytečně a připravil 

se o vsh.íl tku naléhavý u.mělecký Účin s vé knihy o 

Na závěr jen poznámku: Klima z aplňuje Pavlův part neuvěřitelnou 

spoustou ste reotypně kladených otázek o /Co je smrt? Co je život? 

Co je naděje? Co je pocit bezpe čí? Co je zvyk? Atd. atd.l o Má t:úi 

být pat rně na značeno, že na jeho hrdinu. naléhá plno problémů a zé

hado Ale stylisticky je to nepůs obivé� ba dost primitivní a spolu 

s j ednov ět ými odpov ěd.mi to půs obí až banálně. Nechápu tak;y P pr oč 

Klíma začal na prvních stránkách prolínat vyprivěcí 3 o os obu s ic� 

foroou., l:d;y2 to  vzápětí n2.trvalo opustil o Ze bJ, to b;yl jen zbytek 

záměru, -ponechaný v term z nedbalo sti? Kilan „Tungme...'1!1 
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� e z 1 r. n G c e 

Na třir�ácti r traně novéh� rori�r1u Ju:a KoEtrhur..!: "Ce by tc 
'tylo, kdyby tc, b;:rls láEke" čteme- tu'tc �ftu: •.Provau:roval celý okreEi 

e o F-emfd?'.-lskýct zá.vocec.h v;;děl téra�f vr�ct.no,cc se •�d�t gmf':lo � 
mnohdy i r,es�?,lo.Jedir,ý závěr,t r.ě:nuf u: těct, óeeet let pfiiel,mu 
-práci �fí lH: ;-i.e uens.lncval: ne �tále 11fi bývslo vl:c.!, ktEré se vědět ne>• { 

amély ••• • 
Jedno i; z r:ich je: zi·e jmt= i fakt, fe Hltor r.eYetoupil do české 

li tereta;ry, j.:¼r. SE- píšC: rja �álo�ce, •v roce 1973 Yf, Eborníku mladofron
tovr.í Ečice prvr:ích aiíže�" ,r.ýtrf. '2-Ž ,; r.1968 v H�rttu ťic domu povíckcu 
"Zapadlý vl3s"ten€c".J.l€ jistl.tbet co domu 'b:rl jednou E prvr.ícr. věcí, 
které musely být vypuzeny E ;>ovfdo:ú,2by mladý e.utor mobl �a�ít &novu 

, ,;" ,:ji a uep.:Bne • 
Realisticky 1>0pisný �tyl Kostrhunovy ';)OVÍdky v úlenéQ Boe

tu jE j€�tě tek to r;Ejsolicin?'.jt.í,čím mů!?-E: ?,rOEP.!.k �ačít s věrohodnost 
pr!;7F.tředí,v n�mž se výjev oéchráYá,jE půsotin,pckud se ji autor ne
sne.lil rylep�o�e.t �fer.ty e mEtdore.mi.na r:�l r,em1: l dost jacyltového 
citu nebo P="Oe-t� vku.s"./lJo fi-vé scény nakládá:-.! prar-et. �ěenýct, pro 
jetky,z�ní m:íráfet v. ned?leké •�f.ičky kostelíka; •pach dor.;tável stále 
crči t���! pot"!obu1 "Velkou m�roi: se na tou. podílela hro!lle�a oh�felýc� 
r.o�chlin,nosklÁdané kr.le� hnoje•, "To,co �1 tolil--rit tík&l cám pro se
be,najedn◊u viselo Vt vzd�ch� jako obrovitý trftl:Eperer,t � knlorova
nvch bsrvách• -ntd�etct./ 

hrdinou povítiky je zemědll8ký inle$,děj SF. odehrává v jed
né E jeho :i:racovních směr,., rte!"é jsou 1:f� j:n� vyul.něny pojíftH r� po 
okree:e E sestavováním výk.ad, o .nichl ví• ff- jso� �b3•tf!!ěni.Den, ktE':-ý 
awtor popisuje, je výjímečný tím, ff' j� rto r.rc.ir1ovi 02.jí T� vyhoře lén:. 
statk� nepokrytě najevo,e� Fic jeno �ir.noF.ti myelí,neclutně poruř.í 
lEUtou hru ne dtlefitoet,octnov,rlno�t a �olno�t fíuní a nápravy. 
•stál� zf-etel.n,ji si uvěctx>coTal 1 !P. ne dnea.BlP celou dobu,co sem je&�í. 
k t.rál vlastnr s'-m o sF.be a .hrál tak �iv.erně.�e m� custelb jenom kul'.>ll 
dluhd.A r.ootechr.1k se tar.i tvářil jako vťtitel,vt• ..... ·, .,. ...... T Uf dáTr.o '" eobl 
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ne!-:.h: jr o!'..i Š�E:t�':l,; vír.:·•• Zanarber..ý v.;;.c1om.ír:. nt: �i ttrči::os'ti sv�ho Zé1-
mtE:tr..ár.i, kterÉ sax.: nE::r; i.il!.E pov;,�:OVflt z;, pořáť..nou pr&ci, bere mot;, ke 
['. �uřivt kope ni;: ci�í vínici.;.l.e tr- je E�czf-ej!lli: js,c=: rot:fé.ll [.�f:.
to, ktc:-ýri. ziem':�f nic i:.s..::re'V1t.. 

loout�l� m�� otiviér:..f zm;na vjc�o�ír.o eté.novieka ��c1 6é�
r.io1: pcví�:Ko� l-, souhas.cy� r-:;r;rit.elL, p:"�m�né;., je� jt:, Edl Flf: :tli, t:�•mti'tOitlf·
'tická t=� EKt,;;�ečnoct, l::�1:rot� i KoE·�rhL;novi čtEnáři IU!7.-1 tírr. r,ro!':tli. 
lnfenýr v "2-8.pac!léc v1.�,E'tenc1• -pro!ívá BVOu ne:no.t'.01.icr.ost sr.:irtf:lni 
váfnt,t,luboce e, b�,,.t,ostuf- m� ,radí eys.témeit vnuce� for:ntllr.oct jeti�-� ::rá
Cf:, cí ti, h je jí ohroženr: se�12 jet.a llá.Ekl p::,c eit.&'t&. lř t.e 1 .i=-t"t./ m. tE-
éy er „ por-lf:c:úct. clcee-ti let.ech/ vi o rozporu mezi ti::;:..,c� "IJič.:Z E túr .• 
cc se f-ít:b r. píi:e f.. če�t,;. ee!U.$Í podrobovat. jer.:tliže, & chce �e: r:.v? 
;rofesi v.'.:.bec �i'f'it{�t.e.línEí:y relim paci.ec;ttých let E- J-.ovotIJéhc re-
f.i:r- l.�0�sátýct lP-t odňel lioeru mof.noEt rcagcv€.t r:e r.oznanou ekutec--
rlost,oé.n&J jil'.• moinost F.;kt:t�čnt aírtivr...í.t,:, liTots,ktE:rý by podle jejict 
rozo..1n., r:-oEnár.i a svěc:omí Et'r�luvytváfel cH:.iiny jejicL mikroevtta - e. 
tÍir. jr ocriouúil k nel,st'-lémL: :rmč!vému poeitu,lf" neeij.í 1: !3G�lad� PE 
Ef: b:.: 1,;. s[l!llý:ui e. �áklaclními mrav nim.i pri1lc1py.JEc inli �.tti v i te, k1;er.�l: 
vrchr,os t uzr.Ji vala. b:v ls. ekti v i ta při tak.Eúú w.emu, cr, J:,f-ic báze lo shora. 
tedy pseuéoakt1vita.To tylo duchovní klima,v ni-mž zaěal tzv.ocrodey 
;a-oces, vzpoura komuristfr pro ti vlaEtnÍ byro kra.cil. J•ctom �e stalo to, 
co SE'" 2-1= ti�é Ei 'tue.ce stát muBelo e llclé & poetu:pn� �us�li s!LiřovEt 
� tím.ž� okolnosti,v nichf fili,ktEri poklá�l! Ee m�čivé e nutnč pro
vizorlá,Bt co �or.ce je:;icr. fivote. sotva 1:zění.Vtcí,tteré se 'V{idft r.€'
emily.ncutyvolo,ale přibývalo,a tu nezbývalo riÍc jiného,net s� upálit 
La nu�etí - aebo se apokojit a Eabyrllet se.smífit ee e pfe�tst se 
muě1t,otrnit &e lboste�nost!,cy--1.aem e trpkým smíchem narl sebou a nač 
!ivotam,který je nutno !ít.J 

Zemědt lský irilenýr t: la�ík 2 ncvého Kostrhun�ve romP�" se 
ne'trfpí,i �éyĚ ví,necbá.pe s� motylcy,riby uspokoJil potf(:b\. smyslt:·plné 
práce.Za své odborné ná�orr bojuje je�o� v ráme! �véhó platu s ev�n
tM•W :nrohra ho n•naplr..! zoďalstvá.Yi,fe tc ne.u; emyBl.Spisovetcl 
&t.ibel,ústfední poste.ve rcmánu,také v1d.í e v!,elť �cele vědomi PE 'OO�rc, .. 
buje pol2davk� nevidět & nevfdět,e.b� mohl publikevet. 

".Ni::ktereí r:E: EVých ne joódanf. j ř.,ícb pracovnic vysilElll tt:: 'te>
vúniěk� af de Valat;ského t,·,ed.říčí,kcte v n:,čníct; a:n{'nách nal',fitly "Dlár.: 
který továrniěce v Xu.bešoTl veenici nikdo n�snífil.očkol1• etrnjr„í 
park proka�etelD� ne!'ungo•al.To t,;;lo jf!;:tl ,. �obáct.,rd't" rube� ne.e. t;)
kovými v�ui ptel!l;f tlel. Pozdč ji F·OOhor11

1 
f.f• tor.le u!" nf-:r.í nr.otllm pro 

F-pieov�t�i�•./str.202/ 
.. .Byl r.�jal�ý v!':"1nlř • .r.;ew:t&.lE. n?�c, chápel E:. �obid těco jiného. 
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�ta�tr.t'. :-�u.�-f: l c't\":i, 1:c:.:.- ;�'".::, r: vo no(!;.., lá� r.c-., µo t:BJU� ty �ri 'to dE.l rGku 
r.c �p,2lek • .A�- únlr.ě ne:konf'c ooc:�0-01,.1,žf' nE jv.:"ttím bohP.'tr.t�írr člr-vtk� 
�� r.Fehér;F.t �tbec nic:. 

I '-I , !"'c.-charie.t r.: praccv�t,'tC je ..-l�Etnoct 
i • 

\Kctčdý ro�u.i:!:ý dL. by s1c ri':L$E:l df-ivf' 
co b:.-ýc h kor...í. 
neto no�ččji Er.lázrát.e 

/f'-tr.204/ 
"l�e!'t.:.nf"av.= .. ly r::u 1 edťin::;, jiriE.ř: r.�:l zcrr:.vý, ť€ by náE; VF-ecbr.�� 

přefil ••• stač:1lc n;;·pc �ii 't ho jean�u Z:'. w.feíc r.e umr: lo v. leé�int... °Nf'tylo 
mícto ••• Kd7i?. r:t ;ieho manželcf kor.ečně pooe.Y-ilc r.E.jít :r.ísto nr, umi:-lé 
lEJdvint ••• Eylo p-ozdě ••• Ne: byl t-:chopen převot. u. •• lru1ře 1, r•rot;of.ť> netylo 
r:ÍEto r.a zatrecer.i- U."'Jělé lea�ir1Ě,�'tcrá �:že �t.i.'t,cc :ii �í::-..1,sto P�Hif
Eá t, f 't"ě r-tě tiEíc ••• �1.:.l ti;rni cú:: v :i.Joučkác.t. stll pětat.!'-ice� ci.li�.r.t.. 
r-o je u::r,ělýcj leť: vir: p�o tri 'tatové republiky j c..ko je r.i.a.še ••• 

Rozumfl t.o:nu.C.hzpal to.�:,-lo to hořké cháT>á.ní.iohle � nejsou 
-;:rotlér.t:,r pro eniscva'telc ,al!: zá.roven jE: snisove:tel nem�!e r.aml;čet, 
nokud E!- tf-ebt=- roF-hnrir;!:__J_)F.it o nemt"cr.1c1. 

O nem„cr.ic!. ted,· zře jmt ;)sát r.�b�č t;11.a;.e,fel �'"-bet t.c sYOjt: 
t,ořk{ cbá_pár.i. �e ty reu to při�lo r.:.?' jel� �v1ár.t líto, to �-\;. tedy a..-ii ne
�řišlo.řsát se dl c- čemkcliv.Jenomf� ie tnh� číffi rl(l ménr.• /�t=.209/ 

lfalrnr.iec -p2k EústávÉ. jeciná mof.noet:psát c psení,psát o pr&
ci s�iaovetel� 2 jehc·E�ul=o�ých ;,rotlé:nech.ile jaký je ta flovčk,tell 
s-;:isove.tel Ea;.ber.? Témt::.· cho�c,bnf cti!t&.ťiof:t peát a publikovat h� očd�lí 
oč roc.i:ty é rodr.ého kré..je.!•a.uc:i. SE: vegetovst r.s peri.ferii pra!ského 
UlllĚ-leckéhc sv�ta, kť.t: se rod i lEktorf:'.ké a dramatur("-.ick.é kl&."ly a do:n.lou
vsj.í k�ef'ty � um�r,í.ro s tlavnr:- E nea.-nen.úr.. r-� úsp1-c.h "� svou venkovskou 
tém2tikou -troc":u tXOtiěrior,ti r.1em:lle Prszf' ěkoc1 t- má úsl')�ch.protole 
pocbp.11 pravidla hry.Jso� pĚr.-·nf zforrau.loTánE. v ci toYaných úryYcích. 
�ubeš Qá sa�ozfE�m� prevd� v tom.!e �pisovatel ne�ňlE óo8t dobře 'DOC• 
fív�t literetury,jsk sf· fiká,v boji prot.1 �ednotl1vý:zl netvuO..m,n1':!c.oP.
tetkúa: E.: levo'tá:l eol.�;obé Epolečnost1. To c�:- se E nč :no stal komuni.lr..í 
T;&;::rsvce.JPI:omfE: i.ubet, s: tohoto samoEře jméhc.' !attu '\'y-YoEuje ne.procto 
DEEprávný zivtr,!E spisovr.tel m�le vůbec re�ignovet na pornár.í a for
muloYání r.revcy o svttt, k't�rý Tiaí{spiacvate l �e r1eunlfe vzdit pokw:12 
o pochoper.i lidské situace eYi r:.. evých součesclkt.Sl)iaoTatel Sf' -prof:tě 
z� fáoných okolr10etí r,.ern.tU�� f<té.t tím koně�,který táhne. e nechápE, ts�on 
tleYa mu není dána E rlo'Yolena,pokuč chce E�etat �pisove��le�.CEte�nl 
ani ve -.? t�int jir.ýc::, banálnt j1;ích lidských čir.nost'f'eh r:�tlÍ ten •ko.ňs)i-J 
rfístu�" � prosp�ch •�c1,l1rti ••pocity kor.í• n�t:rscuj! r.ikcy dohře 
e ne plné obrátky.Závislost m�zi ekonoI?:icr.ým f: morilr..ím,ekonomiei.:ýsr: e 
ducbovn-!i:t F.tevem spoleěnocti jr- o�1victná,col � sml práv;: me...97.'isté mťli 
vf•drt nE. p.:-vr:.írn �íf"tč •. 

i 



ř.rc!i.r;:' Loetrhur..cvé:. ro�r.:;. je ot.: lidi, l:v.t. i je :·.c CL zár.: DOchc-
;:il1 µr"viél� veliké t.ry,t:t€"řÍ se: a.Epoř-. v určiti oblar.'ti ob!'."r�ili -p.ři
rie-jmenrirr. lho�te-jncc rt.i é; faict e\'é osot�nE'.t.i c!nli jakot;; co �tvorl.7, 
vytlečili mime óenr:i ti vet. Vfichn.i �E�\. v ti-tc si tl;;aei t' ré.mci f'.�cr. 
r::ofností F.-pcd:cjeni e i!le;j� l: "tomu autcrcvc r;cfe.hnf.r4i.1·t.c:· jE ae:i -;,�i
Č:ir..2 čter.áfského Ú.Epech� tof.�rrn�no�y knížky: t:ro:..;.: t.oho, f€: v r.i. naché.
�cjí ba=vi t, vylíčení d.ok'tcrakéh�· r,roFtfec:í,eúvt-rr�f zná:né �i tue.ce 
i: podr.ikovýct, or,lF.� a achů�í. jiho;;iore.vs�f ct:ecn(! zr.ám.� ércy ! nikt:r:tr..i 
scény od fiL'Ut:.,sEtkéve.ji sr &óe. čter.,ři r:.esporn� st a�bo�,pc,t�\"2.:,i sr 
zde é' vtect:n:y ty c:rotné úh�rcy,vr:e--c.r.c:r t�· závcricy,í:ter; v eobE- ite.ji, 
.. r�tchnc je to podtn� j�ko by r�ic • f: úsměve�,� pokrčf.rúm re:nei:, se sot:.Yle
�em - ano,dllej eo d�lej,t&kovj je �1vot.Spokoj1tt s�.Co by tc bylo, 
kdyby? hti�rby to bylE- láska,kťyby tc, tyl opre.ve:ový zi.jem,kdyby t!', :nohl 
bý� oprEVdory,plr.ý,nezfelř.ovaný fivot? N{'.,,racě�1 se schoulit de- bráf'·-11 

d�·.hecnce:nE: to u� r�čŠi e!ii ú:oušet,proto{:e c.ttjrJ �íme.je.k c--y t.c rlo
oadlo. 

Mnohé lE€ a.:torovi,k'terý se poctivt é .  téi�lá.hEvě ":-Pracoval, 
odpustit,r.akonec 1 to,tc v �eno prÓEe r„ení �petky básr..ivosti,F,le zc!é 
ee m1,fE nelEe odpustit ono pfitakání rezig-naci,pro�&:novémc úEtupu 
od akt1v1ty,oť. odDovědnost1.nEjeno� v otlasti společenské,ElE 1 osobní, 
ti lidé v KoetrhUDově kr..ížce m�jí strach E j�kéhokoliv úplného citu, 
2 jakékoliv záva2noeti E opreve:ovosti.�pisovetel jist?- ::ťa!E týt prfuntr
ey, 1.:�e být neechopný u.i:k.�te�ni t :.::'fi :pl.ácy ,úspitně umšlecky ztvárr..1 t 
evé poUtá.ní a myĚlenky. Ale s:pisc,v:.;tel. rterý SE ň■ctx v�om� pfestu.e 
vztahoTat k Qbsolutnim hodnotf.m jenom proto,!e se mu ul�jí � tétc chví
li neniln,,e tfehe pro celý jeho U.vot nereábié,resigncval sám na��
bE.M�!e být čten� chv�len,a ptect je jsho exi�tence jako �ri�ovetele 
v 1:á.kladě ne_3'toráln! t. pochy:ená.MážE e:;tok:rát přeEvěděovet eeb€ i evi: 
čtenáře jisti preYC.1yÝmi hiEtorkami �&� akutečnoEti•,ie je me:nf sE 
eívat ke hvěEdh,ten k:rásr.ý litieký r.eklld,te vt�nÉ touhe nebýt kon�c 
nebo !!'PÍ� otrokea,s�U.ri,1 kdy! ji taamkneě do Ú.Torek,aby ti" d�n
nim lopocení nepf'ekáiels.�ady Kostrhun sobl 1 čtenáfi coEi nelhťvá -
s. Debude mi. to nakcn5e k dobrécu�.l;eobretný ir1žer..ýr 1. nt,obr8tni povidicy 
�ledébo autora byl ve f;Vé� E<>t.!alství blíl pr&'fdl ne ť- líbl YÍ, enadno 
pfíst�pn! hrdinové XoGtrhunovy posledr.LÍ kní!ky. 
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Tylovské úvahy mě zavedly do Mb.henovy činohry ne Pcli�ovu dce-
ru. Tt hro dojímá velmi st&rými proEtřtdky e je důkladná e pocti
vá. Rozárčinu trápení dodnes dobře rozumíme. Síla přeč.eudku, se 
kterým se dcera vesnického �há.te stf-etne, je závažný a nesmiři
telný protivník. Rozárka je krásná post�va. Vicí v otci �ejen 
zločince, f",.le zejmé� neš\ast:aého člověka. Třes nesouhlas � roz
chod s ním /chtěl B ní naio�i t jLko kuplíř/ nikey nepřestane Ve
le11tu ctít jako svého rodiče. Její postoj je náboženský. Ví, že 
pozemský �oud je omezený & nE:vystihuje celý lidf"jcy osud. 

Erntnské �řecl5t�vení má velmi do"crou př�dst�vitelku titulní 
role. Hraje Rozá.rk71 j.::ko hróou éívku. l�ej enže ji r1enr�ps.dne, že 
by m�la trp�t. když je nevinná. Jako nevinná se t�é chová é ne
m-o.že v tom směru přistoupit na žádný kompromis. Okolí jí ostatn� 
žádný nenabízí. P:roto je ná.rr.z tó:lk prudký c.. r:ran�ní tele hlubol:é: 
Ei tut:ee je řešitelná jen c!rt::.:nr.ticky. 

fileč.iěí tě cí ti zcrE.v� a je e s Rozárkou. Při výstupu ett..rého 
hrobníka to v sále zašumělo. Co �o vlastně Rozárce řekl? Cituju 
z orig! nál.u: 

"Melic� :Tedy poJa ke mně, dcero mál Já, ten nejchuděí me-
zi těmi tó, kteří bude u jedenkráte vesměs pomoci 
u mne hledati - já tě přijmu pod střechu, poně
va� věřím ve t-vou nevinnost, 2- krlybych i nevě
řil, tedy učiním jako nejsprostější cluha ;)Odle 

slova Pán� a sli tuju se IU:.d hříšnÍkem. [ •• J Za
styate se, že tady, na posvátllých hranicích me
zi tivotem a amrtí, �ce e:voje tak nelidsky za
v!rfte & nepovážíte. fe se m-l!e také nfe:d vámi 
to veliké sróce z�vřít1, od něhož včickni.milost 
očekáváme. Co máte proti holce? Já ji znám tak 
dlouho _- myslíte, �e něco �láho spáchala?(�••] 

Antonín sJej! otec tc.dy zapáJ.11 e. ona chtěla jeho vinu 
vzít na sebe. E. •] 

Jedlič1.�vá : To je 'Těecko hezky - cl.e O?léi. �e pfec Jen pali
čo'Ta -

Melichar : J.. to 3e celé je jí provin�ní? - A proto máte 
právo nemilosrdni s JÚ nak1ádat? Jste vy proto 
něco lepšího? Myel!te, !e naši otcová nehf-efii-
11, tfebas 1 htichy jejich na.�evo nevylly? My&
líte ů to? Anebo mMete posoudit,který hřích 
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�..er/ před oči.na věčné.ho souč.ce více váží 7 -
To já f>e radtji pi·iznám, že jsem hříšník, a 
budu s dítitem hřífnikovým obcovat, nefli 
c1bych je nevinně Zé.vrhnul, � ti'.k se oprc.vdu 

hf•íchu dopust11.n 

F0pravd� řečeno jsem ček&l, že ty řádky inscenátor přepíše 
nebo rucrtne. Vždyt jistě ví, �e celý příb€h je µpcšlr:o z to
hoto hlediska problemc.tický. Cepr.k před Rozárkou ri..ení třebs. 
mít Ge nn. pozoru? Vědecký w.izor přece předct�vuje Epíf Jedlič
ková než �elichu-. Upr�vov�tel se vš&k kromB náboienEkého po
pěvku a aemter:i nějt'.kého obr.:::.tu souEtřečil zejména na závcr. 
Rozárka totif pochopí, �e mezi svými sousedy nem�e žít, a roz
ho�ne se odejít nfkr-.m, kde ji nikdo nezní. Tcl:ovým útoči�těm 
i:e pro ni stene J:.merilm.. Tetin přítel tam má r.is země a. všich
ni Rozárčini blízcí se tem cnttjí vyJ=.s-Vi t. 

Co s tím? Ono je z fyla ti�é vj•bírat. Má Eice hry, které 
končí správněji, třebe. Lesní pe:.miu, tendenčně proti vystěhova
leckou pohádkovou lekci s porevolučních let. Jenie Amerika i 
t:echy v ní vypadají tclc, �e je proti tomu 1::6.l.ičo'Va. ácera. přece 
jen il:l';nší zlo. Zdá. ee u,pravi telná a programový článek to dokon
ce teoreticky zdůvodňuje.� •púvodní cutorský text nedává vů
bec Jednoznačnou otipovča na otázku, za.o a kam Rozá.rk� odjížtíP.. 

Snažil jsem se tu nejedno:�čnost objevit, ale et jsem četl, 
jek četl, ládnou jsem nenašel. Rozárkti se sice zeptá:" �e�ždy 
z domova.? - A m-0.j otec?" Kolínský má vše.k všecko promyšleno: 
�Nemluvo tom, ten pfijde evým čacem za vámi /to jests až ci 
odp�itá treet, pozn. m� tea vás povede m·.ij l"rokop, a přečkám
-li zde někoho /s :pohled.al ·na otce/, te�y se zc:.S všickni ehle
dáme.• r.a to otec Melicheri• No, tedy Ee jen e Pánem Bohem 
chyetejte. Já vám nebudu 4-louho překálet. 9 ,aiodiní v přísta
vu se eice nepředvádí, ale �burlouc! dny-, o kterých je f-eč, 
spojuje cll� nesporně s Rozárčiným livotem v r.ámofí. Oprava 
je proto radikál.ni. 11Rozár�1,;ia, o�vs.ha střetnout se s e1?JOcio
náln� agresívní solidaritou rodák'll z �vitollb nás pI-imtla po
kus! t se o ecéniclc4 prov�fen.í ptlvociníllo i..utorského textu," 
p!Ae se v programu. Konkrétnl to dop�dlo tak, ie upr�vov&tel 
našel � Lesní pennl repliku pfevttl�_?é vilya • b1ov� ra'ále 'bý
ti kde chce rozeni & kamkoli ve svttě ho&ený, j�bile si vzpo
mene na domov, ji� nemá pokoje," fi z toho m:.terillu pořídil 
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Rozárčino zceli. nečekané, ale z�to vlEt..stEnecké E:. zpívc.né .finr.J.e. 
Tu Ameriku měli prý Tylovi za zlé už Jckub Mtlý a JoEef Jiří Ko

lár. �e� se to tedy napravilo. Emigrov�t se nebude. JE to pěkná 

myšlenka, jen!e ?rid�ská d�večka E:.. venkovský tove.ryš é·.neb �tllčo

va dcera o tom nerú. Každý elév ví, �e přišít k dobré hře ncpři

prE.:venou pointu znamená text růkoli pro" ěfi t, nýbr� jen n;;.rych

lo přešupečit. A to ae stalo. 

Tyl z toho všeho nevyfel r,ejh1\f. Kdo chce viéět, jak vysoko 
po řemeslné stránce ční nad běžnou aoučasnou prc.J:í, a\ n2.pf>í

kled expozici :rr-�ešného řešení s trt".konickfho dueáka srovná s pri
mitivní brn�nskou přešívkou Paličovy dcery. llasik vňak vítězí 

i morálně. 'Prý "ne s katd,ým je Rozárke. ochotna a schopna jít 
hledat v živo tě své vlastní míEto ", 2·ozvažuje článek v pror;re

rnu. Ale je to spíš ns.opek. Roz�kt- pí·ece cvé místo zná é-. má, 

jenže ne všichni jsou schopni vyrovn&t se e její mr�vni oprev

�cvostí. Patos tohoto Tylov� d.rE..It�tu je proet� nezcizitelný. 

mu 
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t.alOY�ai 4. QlOY� I & t.oho �a, CD a.n�.t Jt ;?�u-ni, 1.e 

Ju t-o i�t�l�l:t a t.i.l�t v _µ-�?'>Jou, !e .zá z-.��¼Jíc! �,�lát 

oti-J��! c��n\·:-..!czh pro��r., �t.«p, k. rlio:.1 óoc�. a �t�ré i.;;��·:-.§rJ:je 

nlll.(i-áu.iit �tl.�-'ln!ch tva-oTjc.h ř�:,�m. 

V�; e.\.•vu V' ,i;Clerl.l �:OZ..ollna Je �oin& J� t.tJiU)VGU ns

l•�� hči �� Y.;.;&;.tftn! D�Yil cyal.i ntJwho G�G<�!, r�:.p. 

e.t-.r·m„t!a v�c!, \·mul.Jeh • r�ťeh o�obieh, 4le ;.i!�...;_;ch 

�V!4�tný�1, ;,o.-��bni Wi,in-ve-�7;J. ��vy d��. 

tichc, t�f avitlo d ptišt.!'!, �oi... Sa.:ti\Jl Y4 dvou, 

�-i�t. •• �Tou v:CJdle aabG, �t.: $t.rlnw. na flo:f.�e dlatGLc, 

t:>fu.,,��•� ro.stlúmé b-.;tt! kJ·t..tc•, s-t.�ti.o.k$ • skoro divadi-ln:! ot-11-..-

Je to 'ft.dm.O a.alR&nc Ju.ni • itnuiko� rw.;.ea,.• �W1:> c r':i

!iAflY:a:.Jr.1 tér.ow=its tto Y7�edlNt.l �t.U'jcll b�:-�:,;. nft� "'Šl.Ý<:ll 

&!.Yar-r1'., _!1.n�• taarnr.t ro�tilenjm t.l�1im evlt.Ui � .jen C�iil3 
lba•tb.o 

o t..rth;r. nallc ��;• i-f·.ťi.r�-•• rtadino o�i»ta• �inlovd M�� 

piu,téuw plai.l� � Y tyt.ici fl Jlnáti • 

1'feato Je bUi o�uk. u,,1'1.oat, JaJil 51.l..;.réu,ěn, -ce�lut

n��t v &-� au-;íYi Dll,nJ •o� a!v·ol t.4te pr;lchJ' rt&l!Z-�!:no 

"1 �ea!, Je ta J�•i a-c.uatr.�4'n:; konU·a�t t t.lw:u, t•,u., 

tln!en.!. r�O\il a pla.oboT4.u lHOLU dob; li t;>Ol�AOot1 Y ko:

pluzů• YJm1mu.. tlcbo &de ran! dnlk1 . nJ�Z �osto.,5 1 ru."b�i.t!, 
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:.namerú :.!�. Je to llll�ut.6 tivot.n! alt.er.c�tivai =it-,n·ó.n.ť é.o 

ceba v f-evu v!i1oaoa.é '1Xt.en�.ťnú, ;;0Vrct1cvé n povrcnr-..í ori.er.t.oce 

t.lovii:a v ťiCU�Gsn4m cvět.t. 1>rcti událost.e-Q cr.7&·!tic1..é ičeové 

sotva post!-ehn.�tcl.n� u6ll.omti :tt.s..jené;.io pocy� v �t.ecr.f� kll<lu 

ruattho e\'čt.lai události válení clov, u�slcsti f:>lčac.í z �cleot1 

net:: �e .etudu• u.<!Lloati pf-vlivu ;..Zal-Z'ev po tv�rect •• 

:rc vše-cbno jti �ujmě důvo.;; ve:l�l:-ic z.áJrnu o v_ý:;t.lv1i. Jako �e 

�éyb.J e.� ty skroml o�r�· l--,;ňalJ' z nes�oi--;jc:h cllw=.ivních 

rált�, . tcho lm:usn!ho U-,;vt.u a aaJl.:.ovéno čarov'°-1 1 v.;;eok,i:.o 

lat:li.:u a a;latfcn �ol�, a nec:-�l„ lefet m klins;l., na st.cle net)o 

pcvě:i.l.7 � o!lou �.a J�ou &čl ve ev, cele Frs ot\ng.elicr-. Jen 

t�k .)iLt jaou, holt, r.a..�t, Oi!Z p�oci. 

Uúulo bj ca, !e �lGka no v!,:�tty a :.c v�c�tm.c �tr..lt.!

n�k1.cr.1c.h � nicb J:lQu. Uet.ot, či Ape::};J', jaj; jo „o.jQe!lovol glo

aát.or t�bi� v l..icicvf ůe::okri:1.cli. ircjc:t tporJcu v„vclé'I� lec1;cy 

Jist� bJ :tic.!l' a se �t! obstálo i uk�o, �e& ttu.exov, a��al.Ue 

nac.Um, d�aln�, Yůt.n4 can, r-� kapaa ralatlvn: oU.uov�ého C.i

.,�, kt.cr$ tou!! po mll4a po,c�oyfa o�ázJ:u. �. ní tzy se ul.ASz.alc, 

te a1.11.oru ncalla na IQ'Sli d.lt s:.al.0.-tn!. �GD;>&k, v.;nil.l Oj "3tlcn--
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kov,:;· �6-�tr tohct-o nnllnr, CJ'4--lu, tzy-i, l·ai:nlr;1e 1 tt pr�z.r-e?.c!'.,ý!: .. i 
t, 

ccriotote!t1, bcu-adnostů, n•co�ělanoat�l e n��vlt..dnutoa:.l 

r�o;;isi... Ale b.;lo by to ncsrcvnatelně víe nož t:, rá,ny 

pre�cnt.ované Jal;.o a�tl.�a?lce. 

Zejicav� věc: .je t" ůva an..r. co js�lrJ otrávil v uh:·anutí 

t.f- i h08L-;y na Mun.ct1cvi ve �t.ernbcrkLh Mu-ně a bettadějn� se 

pckcutú roz;·o:..ffiout tHi? na z.p.;,.scb rám0váni, ne jedinj rl.:-. 

3. čerma 1982 
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Vůně června 
/fejeton/ 

Naráží� na meze jazyka. Chci tr.1.uvit o vůních, a nemám - totiž není 

aost vholných přídavných tm ani podstatných jcen a hlavně sloves: vše

cky věci světa voní, páchnou, smrdí nebo čpí, a jsme hotovi. Při pocrob

nějším rozlišení pachů musíme si pomoci výr2zy z oboru chuti a hmatu: 

sladká vůně lip a nakyslý pach babských hader; něžná vúně hvozLíku a 

ostrý puch l:ravína založeného vedle poutní.ho kostela v Králít::.ách. 

Nejproduktivnějším způsobem popisu pachů je označování ppdle ze.ro

je a vzniku, účinku nebo účelu: Bad krajem se přelévala prašně lepkavá 

rbl sladová vůně vymetajícího obilí, omamná vů.ně pustorylu v �ahradě 

vsetínské nemocnice překrývala hnilobný zápach amputovaných končetin, 

odhazovaných prostě, jak jsem si tenkrát představoval, óo jed.noho zlo

věstného kouta zahrady, za jejímž plotem popojížděla vlhce mastným tep

lem vonící �tyfkolá lokomotivka, tlivý pach zvedal se z mechu pod smrky 

dýšícími pryskyřicí, zatímco na sluncem rozpáleném průsem, kde se od 

jednoho stožáru k dalšímu těfce vlekly měděné dráty, ucítil muž známou, 

s ničím nezaměnitelnou vůni elektřiny o vysokém napětí, ten pach odpzřu

jícího se betonu a leleza smfšený s os6novou atmosférou, jaká pp boufi 

dočpívá s ostrých blesků., lcdyi člověk nadaný politickým čichem musel to

ho léta 19;6 cítit, ie Evropa začíná smrdět krchovem. 

Nejprostším a pfímým východem z nouze o popis pach� je přirovnání 

k něčemn, co každý dobfe znát smrdělo to jak sto čertů. V jednom rumun

ském westernu se dva čerství_�migranti přichomjtnou k přestřelce, v ní! 

se octnou na straně, jel pak �vítězí, nače! je nenadálí podezřelí přáte

lé pozdraTÍ kalíškem pálenky jantarové barvy, jil oni ned�věfivě přijmou, 

lcdyl ji starě! s nich nejdřív byl očichal, fka m1adšímu ruma.nsky, jak 

jinak, •to je ta ze ětěnic•, aby pak oplatili poz�av pálenkou se své 

domácí čutory, prlzračnou a ě.irou jak voda - tou ze švestek. 

Myslím, le chudoba slov :pro Vilně plyne s obecně upada_j_ícího výkonu 
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lidskáho či.chu i z malé vá,, jaká se mimo jídelní stůl dává tomu., co 

nám čich oznamuje. Sel jse;:;. v polích, a tu mě tenounce šibla jakási 

natrpkle kyselá vúně, nikoli tak špatná. Zakroužil jsem, až se zpřes

nila ve štiplavě blivý pach, který jsem poznal: listí švestky bylo po

pelavě osazeno mšiceu:i. Jinčy mi stopa cigaretového kouře, již by m.íi 

zaujatý friák nezaznamenal, přes dvoje dveře ohlásila, že na naší chod

bě se zastavil modrý instalatér, a mýlil jsem se už v barvě: byl to ze

lený policista, a nezastavil se, nýbrž posadil se na zavánějící židJ.1, 

kterou si přinesl z prožluklé služebny. Můj čich byl tedy spolehlivý, 

mýlil se intelekt. Jináč voní suchý písek a jináč mokrý, ale jak to 

říct? Ona i křída voní, páchne jaksi i karbon, 1 Jura, silur a devon. 

Snadné je to z ryzlinkem, ten voní vldsky. Horší s polskou otázkou, 

a špatně nám svou vůni napoví španělská bota. 

Jenoffi děcko vystačí pro karmín, purpur, šarlat, bord6 a nach 

s červenou barvou. Ale jak rozlišit, co vše zahrnuje sladká TllnE? Spa

dá sem prchavá vůnička rolního svlačce, již zná málokdo. Zatímco na 

jednom konci sladkého spektra obrovitá lípa na začátku prázdnin až hu

čela medem, za stodolami cosi rlliově sla?oučkého koketně šeptala pole

havá jehlice trnitá, ale běda přilehnouti Milostně slladká je vů! červ

nových kostelů, a to od květů, jimi! je přioděn oltáf. Kdo však slovem 

odliěí tu pobofnou voAavku panenské lilie, jel se pokládá bo!skému mi

lenci, od smyslného pachn zlatohlavé divoženky lilie, číhající pod křo

vím čím dál čpavěji, až už se nikdo nemůže nachytat! Jak vysvětlit ně

komu, kdo sám neovoněl, slavnostní rozdíl mezi šedomodrou Elue Moon a 

skromnou šípkovou růienkJl!l 

Sel jsem ulicí, a tu na mě za rohem vyběhla z parku par:fu.merick::y 

rujná - jiný výraz pro to nenacházím - vůně sl.adlcobílého hroznu k:vítkO., 

jimif v to�to pěsíci rozkvétá ligustrum, ptačí zob. Zastavil. jsem se, 

a musel'blí!s nechal jsem si narkoticky roztočit hlavu, a ul tu. byly 

sas bílé dvě kozy - jiný výru pro to ani neexistuje -, které ty kvítky 

ta.k rády Tldycky fetovaly, odshora dolů, a na podzim pak se dopovaly 
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černými kuličkami toho keře. A hned mě, vicíte, vlečou pryč, tou růžo

vošedou cestou, vydechující páry zmoklého červnového kamení, chodníkem 

podle Ditrichova pole, jež se celé nadzvedává na hebce fialkovém, avšak 

lilkovitě záhadném výpEru kvetoucího bramboru., a pocJ.e Iurčíkovy jateli

ny, opojně plující v brumu čmeláků, a dál k potoku, kdy konečně zapadá

me do konejšivě iijkého vrbí. Tam kozy ztráví zbytek žlutého �ne, zatím

co já se skláním mezi kořeny trpkých olší, kde se vždy drží chladný dech 

ryb. 

Ale kdo by dnes, kráčeje v polích, vyhmátl jemnými smysly přes hru

bý plech jedů a hnojiv tenkou silici bramborového květu? Mu.sím odkázat 

asi do cizí země toho, komu bych přál, aby jako já spadl někdy za stodo

lou do vzduchu umíchaného z prastarého dřeva a nových hluchavek, z loi

ské slámy a letošního sena, z minulých ogručí a budoucích dětí. Jako a

si je francouzská vůně šantánu, je německý pach vojenského sukna. a ma

aarsky bude vždycky vonět cjmbál. 

Vím, komu z přátel se touto úvahou moc nezalíbím. Těm, jimž nostal

gické poetizování moc nevoní, protože jejich čich se za poslední léta 

vytrénoval téměř speciálně pro detekci hniloby v dánském státě. !ak od 

té já se rád pood-vracím, aspoi pro chvíli, kdy mi dají na sebe zapomenout 

ti, kdo strkajíce sice nosy do všeho, přece nás dokáží oblažit- vfdycky 

jednim odérem - jak to říct - na ruský zpllsob. 

!aké štěrk mezi pražci v·oní, a to jinak dnes, kdy nad ním poskaku

jí bílí motýlové, a jináč bude vonět, až na něj začne padat listí. Jinak 

voní cesta tam, a jinak n�pátky. 

/Oerven 1982/ 




