
Či; dokumentočnf stř disko 

ni= zo, i. IP literntury 
r:i ef 1-rencr11 ť xemplár ddny 

1 !lANGEN 
.ť!· 0�1 Josef Jehns 



[ 2.ářl 

OBSAH: 

[� -Y] 
Ivan Blatný/ Zimní 
t.1i1an Simečka/ Milí přátelé [5 -1-1") 

Zde ně� �otrekl/ Dan.se macabre (1'2.-1 �] 
/ Vid�ní krajiny L1'\-�1] 

Zdeněk U.rbtinek/ Okam!ik [�i.-,,] 
í Buldoček [����4] 

Ladislav I>vořik/ Ctrruict let dlouhá nepohádke [�D-t,--J 
Eda l<riseová / Strom [tS-'i:Q 
Slawomir Mro!ek/ Hlou.t>�et e lel . .. [1:1-tJ 

Jak. Lile MS ml&tl. [(f5- 'frJ 
R.s./ Felliniho zpráva o tJt&.vu orclie�tru [4t.-fo4J 
Seree:, Meehonin/ Hibieeue ro�a ch1ne1!s1t!.. • [1 o s-111 J 

-Mil,�n J wrig�1.;n/ :tr'&.repoty dal.Šlho mladeho �pig�vatele 812.-12- 1] 
Milan š1:nečkPJ Americké kalhoty �2.2.-19..'f] 
Milhn Uhde / l.1 btJrál v Atice [1 is-12 G;J 
1-a\.ldvík V�ulik/ Latní ntíny [1:L-r -1.2.qJ 

Srpno\TÝ ,den [1�o- ť32.l 
Konec l�tEI [1:i-:, - f3SJ 

Copied frorn a type-written carbon copy 
(unbound sheets, A4), bound, continuously 
nurnbered and rnade available by 
DOKUMENTATIONSZENTRUM ZUR FORDERUNG DER UNAB
HANGIGEN TSCHECHOSLOWAKISCHEN LITERATUR e.V. 
for 

_
research and inforrnation purposes. 

Copyright continues to be held by each 
individual author and rnust be strictly 
observed. If clarification is required, please 

7onsult the Centre before publication of any 
item. 
DOKUMENTATIONSZENTRUM, SCHWARZENBERG 6, . 
D-8533 SCHEINFELD, Tel. 09162/7761. 



IV Jl, l3L 1Tl{t 

zr�m! 

Rozev:-i okno, hleu, zastfený pohled snč'.-ží, 
Je tmavé mlhavo, smrt E-tojí ve větvích, 
Smrt stojí ve ví.tvíd., čekái11e stile, sn�a:í, 

útt Snad někdo přijd� �em,ve&�e n6s odtud,vích. 

Sn2d :přijde pf·.ítel,kr.t·z a v modli tbt n&e: r;pcjí 
pro te:plo v fcí všech, pro j č.,..a v zkříie�í, 
1-·ro élndhost včcí viech e čiré noci c.vojí, 

Iro bud bu svatební, tvých prst-a zji tfen!. 

Jistě ee vynoř!, kde rozvíjí �e ceeta 

f�áhle �e vynoří má nekonči cí města, 
1aděje včel v nich Ení a vznáší se náě úl. 

td 'bra.t.:-í buc.ou ta.-n, za. vzi!uch 1 voáám dík, 
Verš v stopč zní ta..., zas je.k matčin i otc-0.v vzlyk, 
A bude!!! číst a psát, že fije:ne zde 1 tam. 

Druhá -verze 

Rozevři ol�no, hleo., výhled. �e zufený 
Je tmavé mlh6VO smrt číhá ve Vět'f!ch 

Smrt číhá ve vitv!ch na čekajíc! Náe 
Snad někco pf!jde dřív a vesme nás od� c!él 

Snad ptíjde přítel kn�z vyhloubí modlitbu 
útulek pro sladkost e. jara. zj1 ttení 
pro teplo snících míz pro uuro11é teplo 

tu h.uc!bu svatební a vznícen! prsten� 

Yzple.ne tou jistotou kde zatáčí se cesta 
vzplá tou tvou jfctotou má nepřehledná víro 
kTět mlčí a T roji zae vznái.í se nedohledný úl 
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.EyQí ta.l'!l bratr illík 11:a vzcuch a praner..i tou vodu 

'. e voc.č tmi ee verš G !l':atkou Ee otec vynoří 

a v f;i chm. buciem číst e psát J ,-.J.-;: mlhavě živi j s::x.e 

Kdykoliv ottvř1.1. okno 

pohled mně r.tíré&. tma 

a hmetné mlhavo Smrt ve stromech 

Ve etro�ech smrt pro náe čekaJíeí 

Ale také pro někoho kdo přijde aby náe ocitud vzal 

Něl b�-· přijít pi\(tel kntz 

a sepnout nás v modlitbě 

pro něco �eplého a ale:dkého 

jóre zc:.rtvýctvetán.í 

Pro nčr:o teplého a sladkého pro je.snoet čirých chvil 

Pro hudb� - tance - zpěv a vykroužený prsten 

sv�tební 

Náhle ce vynoří kde cesta zatáčí ee 

l�áhle se vynoří 

t11.m &! tzm má svítívá neději 

Ludou tam včely a kvety a vznáaejíc! se úly 

L"U.č.outam éary a bratři děkující za Tzčuch E. vodu 

:Budou t� tužové linky s vErši 

odtuč Ee vynoří zpive,J!cí otec 6 néptvem mstky 

budeme čist a psát 

do písku pís:nena psát s. slov a a verl 

bez pteettrú děkovet !e 
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jEme 

tivi 

?fekle:datE"l neoč.oltl n�kolikerěou pok1:tení. Jcé.r.kcl!:.i 

IvF-.n :Blctný, Etls.n, nErozený 21. proť.'.ince 1919 n:i 

Obilní� trhu - e Brno pro�tupujc jeho poezií uotavi�ně 

od P�ní Jitfenky /l'.:40/, :přes Mele.nchollcké �rocházl;y 

/1941/, Tento večer /1�45/, Hledání Fřítomného č�.Eu 

/1947 /, sž po eoučnsnoet /Sterá bydliěti/, je! svědč! 

o tom, že básník se od svého rodné�o města Vlatitně nikdy 

:1eodloučil - 1 kd;rf jif čtyřiatřicet let žije v 4ngl1i. 

Poezii píše v několikn jazycích, kromt ěeštiny a ně:aěiny 

tt:ké $Onf?ty v e.n!;l.i�t1r.ě. Další -pokušení :mno: přelofi t 

sng,11 cký sonet /Winter/ významného čeSkého básníka do 

jeho meteřštiny. Nemohl �sem být spokojen první verzí,a 

:proto - v různých veriec!ch a tormáct, vycházeje z origi

nálu a stylu Blatného poezie - připojuji verze další. A 

ciélei �onet vyf1el � cyklustylovaném sborníku chovsntm 

ústEVU s více nebo s méně poru�eDmou menté..l.ní strukturou 

/nebo s diagnózou 1)0Uze &Uspektivní, k �e!lnll ee v tomto 

případě :p!:ikláním/, Sa1nct Clements llospi tal patrn� v 

roce 197} d 1974. K datování mě vede dnes „ouze úryvek 

verše ".!lly ho_pe ic never ending" • �eho! jc.ern poufil �2ko 

motc v Neobv�'klých zvyc!ch, nbírce z téfe doby.ve ebor

níku poezie a prózy G€psaných chovtl!lci zotr�l Ive.n matný 

vle,etní rw�ou znčn! nn:ollke vert-ů, kupf.: "brothen• 

mítto škrtnutého "cracker�", v pfedposledn!m verěi vsouvá 

•11nes and. verse", a b1crt6 /"joy end laufhter�/, jinde 

upr�..ije "they ".1.11" na • they!l" ep. Ve evém :p�'7odni uve-
deném �ménu. �ako Ivan m.e.tney lkrtá "e". !'feklcd vznikl 

v uvedených latech,poznámku pfičiňu�i nyn!,a to na oKraj 

rozsáhle�§! práce o !1votl a díle tohoto básníka, jen! 

- podobně �eko morevaký bisnik lTan Jelinek - zapomenut 

nebyl. z. R. 
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pročetl ;jsEm e místy i prostudoval, jak tli bylo u:lo!eno, 
9 či.sel Obsohu, z nich� bohuž�l dvě č.ísln, s to 9 a 10 byle �otortná• 
1.1. ěíslo cbybělo o v červenci s srpnu, jak předpokládám, byly prázo
nir..y. Hned jsem poz."1E.ll. 1 !:.e ncjsen) právě nejvhod.n�j�! pomtzovnt.el 
to.boto čte.n:!, protože po dlouhto půstu mi chutná téměř vl!cct-.no a 
jsem :nei:ritičt0jili, nťYl bych měl osi být. Je6lli po tom p!iet.u bezcron
ný vó.či ku.1 ti v-0Yar1ét.m. e krlt-.�ér-1u jazyku, v-O.či t'O.rv� e voo.ím slov, 
váči Dttli:lenkám v hedvábn;.ýcr. zál-:.otcích c. -vůbec Vliči eyUen:!, kt.cr6 
se ně nepokouší ol:cam�itě a bez milostná pited� �násilnit. Vl,o� 

víte, že jsem če-U výhrt1áně neviny a ěpstné knihy� 

Obeah je pkcle:věim prťiv� 'takovým útokm. ns mou be:zt"rt\1'1-
nost, oči sledují slova, spolehlivou úrove..:'i viech textd• tcy'Sl. �po

me.ne, že Utere.ture je t.ěfkťi práce, protolé vě.e vypadá snadno a aio
věl:: čte s krásnou jistotou, če se ne'bude mi.set roe�ilit. lru.1 vzhle
dem k autorts, kte:f·i obsah větfinou upl.ňovali, se to ostntnl dalo 
předpokl.ádat o je �byte� o torl m.l.uvit, ·m�lo b"J &e ml.uvit o tom, 
na1..-olik j(l dobrá věc sku.t.eěně dobrá a proě� · 

To zase r.eZ?'íE.i?nená, �e ncvid:im, j&k je Obsah v�lmi ncpo
ř-údný čeaopis, kdyby to vílbec byl časopis� Je to v� jen ba"l.k v ku
retní hf--e, kaidý dává do banku to, co právě mf... Je..�e pokud si pame:
tuju, od začátku to bylo Jcy"!leno jsko velmi �á hra, a po pfe
čtení ročn!ku vidá1 co Tiechno by mohl.o být 1 kdyby �;� lC povídkám, 

báenim e. :fejetonům. jsa! se v!cy n!jak dostel, i 'bez Obs&bu, al.o na
jednou vidím, jnk pf-ijeaw a povzbu._�íe! :Je G1at kritiky, recenze� 
polem.iky I gJ.oBy. poznát.ey a ektuál.r..í pkklady. ktm by rwfná nt:byl:y 
napsárt� a. rozpoalány známim, kdyby neexiat.oval ·obsah. to je pf�kv'e
pivé pozn'1.ú, ukazuje se; fe po eel.ou dobu hi.stori� nep�!z:1ě ee 
udňela literat:ura tradi.Wch vět-lích f'orem, ale zenik.l �e�! prO:vocl
r� projev� ohlas, komunikae.i �atl v5echno, co kcl:'ai liter&tuN 
provázeio �·ak<> její pf\irozená souěást. �el.á thbe na uková to 
kri tic�, recenzní a polet:'.ic� pokračovtfn! li tuatury, která kdyai 

z ;jedrw třetiny r.apl.ňoval.o Li tt?rérky. 'Io ;js� pocítil pf'i čt.en! 
ObSGhu, kter-J se hlavnA touto svou fUnkc:L l)ŇkVapivi stol. ohl'omnl 

eaj�v,m. A. právě tato ěfiat. Obsshu neznef.-uje, co vi;ech.'lo by cohlo 
btt. -1'tlyby; ••• 
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Nepo!'ódnost Obsntu je strukturálně poc.eínénd o j0t.--i te111 
kdo b".f nev�ťltl, co s jak, ttohl by 1-'...loupě z:oz."'lamenat, je.k by Obsahu 
pr•osptla prorrv:.:.l.ená koncepce. Jé nechci V:.vT..edat hl.oupě a proto nic 
takového neříká!á. Obsah není časopis, je to čtení� j�ko čter.i je 

vjteěný. Asi h.levn� proto, �e autotí jzou vjte�ni. Obso.h sám svou 

silaůbou e. balen:!m se na kvru.i tě nija�: ne:z.ů�nstňuje, · je tc jen miste 
pro litel"'aturu, ale díky 1 zn to. Je tc nou�ový ·oo.rťtk, ve kte:� 
vládne pří;iem.'l-� nt:Losfé:ra hlav:lč proto, ž� nájem..9lici jsou &lu�"l.Í c 
zábavní. 

:Ooui',z, že: nikdo neočekávó, �c tu poj�dndm o ·1rier:1 co jsem 
v Obsa."'!u četl. Vybt::ru si podle evdho zvyk-u., je.-.. to, co Eě zaujalo, 
co m vnuklo nějakou �iile�il, co se mi Ubilo & co I:lOhu r-oc.wáli t 
a. pak to, ne co stačm. Vím napfs:íkl.ad, fe nesta�i� na poesii e pro

to o n! nebudu psát, i kdy! to mě se:t1otnér.u je litť>, prot.of.e jsem 
obje�il v Obsahu verlie, k<t,er, by-ch si rád zn�atovru.. 

s-vou pilností dali Ob-na.lm jistou r,áteř Ida. .?�iseovi G Vn-
culík, proto�e nepsQli do kf:�dťho čísla, Krise-ová o . too:, co_ Se stcl.c 
v bli%inci a Vaculík o tom, co se stnlo jet:.U, tbě ae v!�<1J líbilo 
Edino pstm.1 o blázinci 1 u! v Pf-!běl"..u koa.árové.t1.0 koaíhc. A ne proto, 
!e blázni jsou e&jimaví sami o sobě a že pi-es cirnou scliimi, jek 
praví aut.erka, &e vyjevuje o lids�é� �ívotě m.�o.� taj�"Who a ne�e

kan�ho. Nejde_, o štast..'lj' výběr, ;jde o psaní. Kriseová vypro.vovt.ní 
o t1l.ázinci je · zvl�t."l.!m zpO.spbem pěkné, doje1mé a du.�evně zdrs.vé 1 
�d

_
pr.iYI proto,!� je chápe.j!cí. Nsvic dojemnú půcob1 1 jak je ten 

blúinec ěeslq, jsou tam liM s česlcym osude:t, v jejich enamn,ze 

jsou obadeny ěee-ké · dljiny, doko.11ee aějiny reál...�ho eociellmu.. Čtu 
� 

ty pfťběhy a vidím, jak spolehlivě jsou napsány I tuk aby rJ.c neutekle: 
z krásy slov, ze n-láttnťch situací, � lítosti, se soucitu, &e zá

vieti 1 ze všech stevťi ělovfks; Jllkob-,1 m.imod�k v-.rtvá�í r�K. neb�� 
skutečnosti a shovívavě, :r.ou.d.fe, někdy i vyplašeně a zou:!'ele j� do
�rown nert.!ravým komentářem� Je to _komentáf poutav§ fi1ozoticJct, 
na�!c:! k pf-ekročen! vňednosti a konvence; za nir.iž se vrt dá Ut. 

·• . .  

fyto net>a�,6 el:.ut.eč.nosti si hned pru;iatujn.t, protole jsou často pa-
ralelou k bě�� sklltc:čnostem v§ed."t!ho fivota, jako tf>eba tn skut.E-č
nost s paní, ke kte� chodí na návllrhu. anallé, a bl.nvně _s tou zé

vieti a nenávistí� l-'S ty texty tdy Krisem stači :pohl�d..Ylout e hned 
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človlk:u padnou do oka hladin;, 1 v ni chl; se ucadli o blol-.i.ll ms bo 
zvláět.rú du�e f.>3."lti primti!•e. A někdy má to. �d.iJ1n hJ.ou.bku do�t 
tiděa"}ých vizí, kol.c.� hořící hranice nebo kolem snu, !.c dof..l.y vbech• 
ey prášq e tláz:ů bez práškt\ táhnou u.licecl. i.�síme pf·i tom myslet 
na to, !e na§e ci vili�ce : je kr·e.jl'lě nestabilr..i • iG uff skoro vl.ich."Ú 
žijeme ne něje.kých pi-á.�cích a že e.ž jednou dojdou, p:-cžiji zdraví 
s sil.."1i a nikdo nebude zkoumat, co &i ptináieji do b-�doucricsti 

v hlavách. 

Vacul.íkovy fejetony jsou taky p...-avidelné, mají tak6 �ravi

delnou kva.litu n n�vid.út. zvl��tní �ožnosti, jak se v �o�to:řaoesle 

zlcp:iovot. Vaculíl: si sá:r� dovede pochválit; jek to Wtí. a r;y r�. 

ťe c� jeho .f-ejetcny budou od sebe liti t u! jen. t!io, co bud.o uvnit.t. 
U tak zavedené firn?Y je: vliak v!dy npoleh..'1ut! r..a to

1 
fe uvnit.f newde 

zmetek� B:íkám si pf'i tom, jak by se o.si prodávaly novi..�, ktert5 cy 

měly kafclý týden Vaculíkův f'ej�ton. Lidi by 11e řadili ·u stánků a 
tě!ill se nn to, co zase n&pstů. A. Vaculík by si chodil a ponloucbal 
a je.lť by néeo zssl.echl, už by se t.ěšil,: jak o tem ns.píte-, j'1ko o 
těch zhnilých jabl.kách1 která se �enovala Maztánkův zázrak. ňejlep!! 
ovšem Vac-.ůik je, kdyi. · ho n�co zaúší, !le.moc či zutivos1.. pak třEbG 
napiše - cof je sr�alem léčby �ti t. člověk!l clo stertch pf-!ěin jt:ho 
nemoci? - a my jen it1Snel!l.ee Nebo z jiných pi'-íči."1, z pf'ičin vnle.i
aeych si vzpoml!ne, jek pásl kozu a chtěl se při t.ie1mcr"1t k ;jeji.nu 
bfuchu, z 1.áney a pocitu sou."lále!itost.i, tle ko&a se vzpouzela, mu

sel by ju zml.áti t - ze sam, láslq. V taa,vé:n ptípa.di možná lo.snu ;já 
aám, mof.ná to tak nikdo jin$ nec1t:í, le taková scána s .kozou je po
selství o l.áace, i k4yž to· vypadá · � en jako pro .zs.sm!L--ú. Sn11d SG do
čl:11:t něčeho nd.ostnli ddleži tého, o če:ll psk Vacul.!k nap!ňe fejeton. 
Ještě .nevi.Sl pfes:n.�, co to bud.�, ale b-J.de to histcricq ��vafné. 

Škode 1 škodo, že P�tr ?ithart u nezúčastnil· r..a páteři 
o. nene.psal do "knMého čisln o tom, co se dělo pZ.ed pad�s�ti ltity� ·· 
Uedovedu posoudit• jak vybočuje jeho hledisko ze zvykl.ostí, sekte
rou. se int.erFttuje tot.o.táma, rozhodni ;je to hledisko poute.v, a 

inspirující s l!loYěku je pf-es ně pti�"lén.o historické 4;.-,.oro.ntstn 1 

ve kur,m fijEme, a kt�n se� tak.S s1.e.lo evykloat!. Asi u! p.f-ee 

tři gene.race se prost!rá prázdnota pa!I'Jiti, �,�tě pár let a bud� 
národem�• li�ch d�jin• u! se pomalu poda!'-ilo udupat do zapomnan! 
\'še, co ne•edlo př!=l:aře k dneMi f'orml moci. A. kdo v!, zda set.u 
�bec nico dg :uipr-avi t. 
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Providelně psa1 tak, ilexr-�r Kl imel1't e kdy� jse1:: se ne za-
. -č,tku �noval o své bezbrannosti VŮči .kul ti vovan.l""""uU o kr�nné=:u ja-

eym, Vilči vOn!m a kráse olov• cyslel jser: l"..ln�--n{: nt) jeho texty. 
Čtu si například znova jeho J>opis a v�:ú:lá=l gi, jak se ten text vrst
vi v rta;noroejch pldstvích, jE to 81!:utné i vesel�, leskevé i zlost
né, ten:né e sv�Ué, vrstvi-i se na sc·bG pláč i v:;S:něch, láEZko. o pe,n!zc 
A nr.n! to dúno tě.ni ncust�lj"':?',i otázk::i1:i, ale cpi!ie virtuczn!n: pro
kreslenirr, v�ech malýc.� plo!1ek, je2 n�konec celj· ten tert n€:sou. A hl.e 
co ne píZ� ns�-nnec: ••• noc za o}:r1y pevně budovalo svúj stan. Slyoel 

jsen tich„y prtISkot la.---i, zat.lOLLrl�r.:! kolik-�, te.lest dílú plcchty a něž-
'M� rar.�•ot -�, ..... �ti•<), -:,..te�� ""·0V��ov-('�,�· l·--•�;;..,.;,.v ,.,o ���..:":"'.,..�v�•-.-( ... ·,� ·1-\,.., ..,. ,.,.,.:,; •� '°"'""'"" J.. -•iJ...._-. l,,..,lJ ..., • ..._, .... w �i...• .........J .... , v ""4/J�. "-" �"- -"tJ• o , ..... � w .... '-••••"-w • • • 

Když si něco takového přečtu, zatnu poehyt.ovat o poc-s.ii, oů;pt1site, 
báL"lici. Ale tm vic obdivuju 1ref'ullm za entlýzu Šiktre1coV"Jch 

0

bá�.í, 
přes kterou cMpu vše jasněji. ?�c::nťně :ně znujalo l..-i.;atování ne.d Rot
reklovou po�sií

1 
k čemuž bych já neměl nnpi-!klad vůbec o�vahu, prot.Q

ie bych si eyslel, fe veclle takového fi votního osudu nestojí poesie 
za !"Oč a r.rcychalo hy :sr.i v t.rdl� a Qyslel bych na vl;echny ty věci 
kole� n kolem. Jinek �ě tě�í, že jse� mU s Trei"alkcu spo1�čnou čet
bu. I n+"lě po�t.a doručila anony�'1č !.�iloszcv-.l knihu a to dokonce v pol• 
�tině. Četl jsem. ji lo�i v zkě a j€!l jse� se divil. 1e.k, j�o i:re• 
fulka jsf'<l::i pocítil zar;.anbeni nad tím, že se človnk m�ž� minout s ta
kovou knihou, jde o Znieu�o.ny Umyse11, moiná to_ není přesr.$ název, 
nemohu se podívat, protože knih'i.1 mi vuu.i. Kniha odpovídá pksně na 

to• s č!m jser.. si lre.1al hlavu pfed dvac�ti 1ety. Vyila v r�cc �95J_G 

pro eě <iobř-e 1 �e jsc� ji tehdy nečetl. Možná bych ji ani nerozuměl, 

a kÝJ}! nno, cc bych nsi -pro!il?. 
Uf. jsem f!kal, jak je pfíjcmn& č!st .�novu. kri tiey a n-

. . 

cenze, l.�eré bud! pocity zapm:�nuté pohoey. s tíx:s pocitez j:rnm .tn� 
Č$ t.l Junet:ar.novu kritiku na L€nk'J. �cházk0vou1 protofe je te.k_ ne
ps��, jako by s1."'Uttčn� m�la vyj:!t zítra v Li.terárk�ch a jeko 1..--y n 

stále jeftě platil.o� lc máme viich."1i přirozenou ra,dost, � so �t

;ierl talentovaná _outorke. Momo ;je to zp-0.sob, jek p-fekonat s.,mtek, 
psát jako �e se nic nsťt.sJ.o, zítra si stotisic liů:! pr-ečte, jek pěk
ni p!nc· Lenka Prcch&zkoYd a hned na to jich deset tisíc p�d� do knil 
kupcct\·! e. koup:!_ si fu\�ovou cléi::u. Ju.Y1gm�� se tm!Í koukat pf-es rs:acno 
do fcmesla a vidí hned, v icm je Proch�zk_ová dobrá, tro�i.č.ku ji upo
zorňuje, aby se nedala s_vést fabulační rasanci, ale ne druht stnně 
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ji za to chváli, proto�e ví, j&k jt' t&!:�ovť, i'nbula:T.i scl.:.r-pr.-"'.";r;t, 
v tesk, literetuře vz:.:icné a je}:cy je to zťi�itok č-íst pl'ibóh, vt 1.-t.c
:r·ém. se děje tivot kotdo·u ehv!li e neplou�i se n·;.id.-,l jak v t("lf'viz
n!cll iascen&cích. J{.. ermtl nz.cl-ra mohu jeno:t zs !:t:·:ie l: Lcnee :Proch.éz
.kov{, pnznr�enst t:·, t:o r:.ě · napaGlo hneó, ke.yž jser-.. četl !.::lq::ici v 
klubu 0: co S€ potvrzuje i v Obssr;ov:ých povic!1:.1ch t :ra \1 r.-řítitzic"!� 
L.i'. potkjvť.:me neprosto ojedinělou hrc.inku Y t(:.sl::č litr_rst ... .f·t:, kte
�6 je však hojn1 na pracovi�tích i v sídlleticr., �oti� oby�ejnou 
blbou žcns1.'"0u, nebo· tlbou holh.1.1, blbou ti!:! zp1"1solxm: jcJ.:.c Anne Z�re
nina, tenskou vystnvei1ou ratmnci lás1:y, bez�r&!.�10:1 V1;či 16�cr:, t.rú
pící se lrv·ll.i lnsce k nehod.�� cr�lap� t. potretE-z a nechající Sf! 
1."V�li lrisc� zfnckovat s n!ikonec zacti"eli t. Ž�rcr '\1' čc-eké li tcrntu.l-� 
byly kdysi včttinou ko!mllii�tlzy a proto1jejiČh n:rdir..ey byly femini
stická, tnkovó jsou i hrdiney ženských autorek jincc ne světě. A 
rm.i�i zase vět�inou nep!�i o liskťich, které visí ne krk'� j��=o·mlýn
sk') kfmlen. 'Itik�c · L. f'. · tu ná naději nn b�ct�elle:r, který 1::�r ·, o:ťi
ci�ilní li tcratui·�· tvofil prot�;j.t�1:.k soucitu a o;r�rJ.cvont.i v-�či ?61�
lovu pol"'J""dť'1..-ií. 

První li terárn! potr&-vc� p� ročním pustu byly dv� p<:�lič• 
ní la1ihy I. Klir�� Dost dobte tedy n�moh-J. psát o ;jedné povidce, h� 
rň jE v Cbsahu e nemohu ps�t o to�, ·co v Obsa�u neni. Radlji než o 
Lence, kterrl je n-..i�� vzpoo:!ná.--iím na i.o, jsk j&!tt; byli :r:-..ladi n blo-�
pí,. bych raději psal o t{ dlouhé povídce· z pri.zdnin \· horké� létě; 
kdy by:to sucho, proto�e bych �e mohl rozepsat,· jak se: .Kl.iL�O'\'i do je:1-
n� 1=�Óey spoíjily vneer,"ty če,skosti liter�:! i krajinné. A tak n-.i' 

. \..-1/ . 

z"-Btávnji · k pocl.--val.e rec�..nze1 glosy a upozorněn!, nepf\. phs.·ui zhocl• 
nocení Ballekova r�ti.t1u Pomocník,. jeho e,J.tor še :nezi tím stol zesl� 
li�íi:: U?.ailct:-c a ror.:dn byl :ďilmová."'1 n <.1raňstizovd:n. Asi jako dlikez 
o tom, že finanč..�ě se vyplácí u� jenom ncoficíllní r.rdinov€ o nostal

gie starJch čaEů, která mi1noehodet1 nutor ně�mť z vlattn! :i:kutenosti, 
což je to n�jpovečenějfi� 

Dík;y :n reprodukci Ka\L.""r:�no�ích iteslc-.'.l na mcrtflni teror, 
kter-J doprovú.zi li tt?raturu: z v;ýchoan.! rvropy. Je to zvlúitni r,-ot:tcct
nut!. 1-iepamatuji se, �a by s� tady něco prominulo autorovi proto, �t 
tr�l. A taey n�vím, jo�mi proČtředky lz� l:ritikn na Západě nulit, 
aby vychvaloval Solžsnic:yna nebo Kohoutn. Jon to tmilo, co jse!l! četl 
napfikÍed v·eouvislosti s Kotyn:!, nen! a! tak zterorizováno. Jaká 
však Jadme mo!nosU rozeznlivut. v l:lUClroji nvětové li te.retury kvall tu 
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al na desetinnQ čísla? Rozdíly světa jsou obrovské e s  ní.!.:i jsou 

ohroveké i ro�dily literatury. lietovedu po$oudit, zd& se nadr�uje 

litcrntu.i"<: odtud, kdyby ano, neodcházelo by tolik litlí z bidy do 

exilu. !lo�ru! 1 Žf!J ge skutečně v-1..c líbí, protoic je to literaturo. 
ze surověj!ích lidskjch situací e kdyi ui vzr..i.�1c 1 jf.: ntap$a..�ti z vxú.U·
nf p-otfteb"-J t bez srr.J.cuvy a re,dakčního tlaku. l. to je tožr..á na ni vi
cět a citit. Trefulko to cítí toky tak e přiči�ú �o v recez.i..Zi na 

Ea.ileyho sv�..:. stá!-:! nebo ooravské sti·Ele.nosti. Ale non.! to sti�le
nost, li ter-aturu odtud vyprov6z:C jakási vá!:.!1ost s ryzej�:i zó.je1: o 

}- * ' ♦ .. t • - 1 • t + � '• J1. ,. • l • • • 1 - • poc.�open1 s�:u .. €cnos :. 1 nez _i c:-e ..,uri:. Ow-Jinuu • .;:;.t,euii.::tc� ...,acy .a.!,:'U 
ř·íkal, fo cfjló r:ode:rní oc:cricl:ú li tcrt.t.ura vzniklo na ,.u1.iv�r1':i·t.ách, 
1..-t�ré se přeélhé::..'1ěly v po<lpořť! talent.O., oty rw :iě padlo trochu s1é.vy. 
t-iikdo n�pocb,ybu.je o tem, �e tito t...ocričanť ur:ú Gkvěle psét• tUe asi 

bude �dy rozdíl mezi li tersturou r...apsanou v ter,lE> a li tei·a.tui-ou 
chrofcnou nu �i vo t�. A to zr.o!ná cit! i ti, kteř-í n:J.uví o i.1orill!1í:ra 
teroru. 

A reo.žná je: taky dá.YJ.o ne.ti vcnk.c-vskou OCťč2.Eme-sti, i�, n�'ir:i 
v:!c chuLiaj! nevzhledná jabll:a z nač:! zal-:rédky. V Obsahu j�ou pov.!d
ky Ivy ?�trlť. Jsou to e.si její p..�í povídky a pf>·ece na nich nu--.í 
ani zn�.il."n .x-ozpaků pf•ed. li ter-aturou. Tp přece není jenom tim, !e se· 
ti-ebn dlouho učila. Je to urěi tě tnkť t:í!:i, že nts ná� sYět nal&ha
věji obklopuje, že no. nás tčsně c.o..--á!i, fc ho víc cítÍL"'.íe pro jdlO 
upocenost, bezrar..nost a sp�ch za ničú. J;J:k ji..'1.&k trJ mohl.a Iva 
.r"°trlá napsat 1=--ovít!k-.l o vojákovi I o jeho vyprahlé ea:r.otJ n o jeho 
rúct, k't.erá se v ěekárni autobusu dosul.a pod gun:ičkl.l kalh.otek a to 
bylo v!•� Stejně vlaatně n��, jak mohla pani K.otrlá t:11:ovou povíd
ku napsat. A i ty ostst.11!, z kterých je každá ji.:l.á js.i:o vzorkovnice 
látek na ňnty� Je to e�i proto, �e !ijc tady. 

Uhde by o.si byl pochvsllen zn virtuozit.u své!w ti.cnologu 
tlod:cy a'1děl i kdyby jej tí.eto :p-0.Sobem yYl'l'"avoval t.¾ioo '\Tútnl new
yorského hot&lu. I kdy! jsem se o t.o nikdy nepol:oullel, mám a/ředstaw 
o tom, joká 3e to prácička vypiplat t:.0n0log tohoto typu, b:ař"vypa.d&l. 
jako maeneto:f'oncrv-J .záznam šÍastné chvíle ve kte.r, se bezd�čně tvoří 
literntllrtl. Vím, !e skutečnj záz.�am mesnltofonov_ý dopadne v takových 
p�!padech jako ncsouvinl� blekotén!. Jenfe tacy je ně.co nnvíc, t.o 
neni jen fvn.11ě.."'Ú pi tatt6 !enská a je!Stě bez l&du o &kladu. V tomto 
cdtlnlivd.m fvan�ní ;je za!itrován ru1rodn.í úděl a jei tem taky historic
ká erun:u�u tohoto para.'loick,ho blábolu,_ a! z n! ěl.ověka mraz! e bOhYí 
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kdo by· se sr:.ál., l=yby �ly�el, jak tonto conoloc řik:.1 nlj!il:.:1 ptir:fekt
ní cereěk.3.. I."r, j� t.= c!ost úděsný I"(!t'rón: U!pal to. 0-!pel koho 
u:.ůler, �t se ta rozlet!, ai :ilD to Z:lsy;-;e, vlech.'10 to odpcl, vl,-Gcko, 
v!ecko, vrecko •••• 

'!1". JI ... - � • -y - ;r_ t ,< 
• � • 11. -· + , _, �J.'-.,,u.., .... e JSe� na �es ... t:: s r::u1ce a ;:c ,;.,a:, z.:;cn..;i,.. • .., 

ithc'lr�ho and�la se do bf·c kcr.ěi. Vychází ti nakcn(; c jeden �-vě:-: 
pc-kTa�ovct .stejně n�pof-ád.n� v Otsahu jakc dcsuc.. 6tejně ncvimc-, 
jestli to nnkori..ec pf-�ce j�n n�kdo neodpálí. 
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J;a.ru;e mncabre 
/ Zc.myll.ení nad :proble:nctikcu �ednf kr.ihy/ 

lJO prózy Edy l:riseové I::líč.ní kúctka netopýre vstupuje 
čtené.i· .s jiBtou ciivkou nevinr.osti: blžný hotelový po°Koj, v 
n�,mž ];."'ueike, hlavní postav a, sly&Í volá.ní .2. po:noc. lia dvorku 
si�účou ťáby, Je cít1 t vůni epsřených bx-a:::bor. J.le I)Okoj e 
nezná:.:.ou pwí, k níž se Eusika uchyluje, ee zéhy err..í v pro-
.,.�-an-:-h-,·< O""'ř·'�u,..:i ,..,. , {'--.,;,�--,:;·,-c l•o-ót-r,fl S"" v- .. ,,...,�, ... -, 'roc.�l ,.,;,:..1.' ..,,n..,, 0•• c""\'•t ••..,j.� ""'" ;::_ --w�,.,_. ... \,;; •. �-..�..,_": 1-P- ,J••V•• 'W....,\\, .-o- ..:,1.,,1,,-,;;;I 

ze tmy ce p::-il�rz.dou e. z are ouei. �š. A ráno t� :pcl� q na.Jdou 

mrtvou u po"toka. 11 '!V i:;ir:.něme ci i cl.o,·oE:l ed.u e. :ro:::u.ti cho-btla-
č.i cK ého refronu, kter-j u8lyšíme jeftě víckrát. r�ezná'"2á ;paní 

dlvá �ueice �k�pulíř, ru: příte.hovW-...í mužů E klíční k�stkou 

neto:p�•ra. "?OJO. za mnou, poJČ:. • zv tla smrt a ráno tě; pak ne.jdou 
:zr.rt-vou u potoke., J\ čteme c.lls. Luslku vclá r-vtíř,z hre.du na cl-�ť
le vycházejí pó!lny jti:o ks;1 ícni ce, nH:dy z po� ť:ti·í, mlhy E. oblr.
kO. přilétají ču-od?jci.ce a bosor};:y. hrad "lct;2zec př1ko-vc."!ý l:: 
nebssú:1, � �: m1fe vtecl'mo .stzt," etojí nn sl�2léch kolem nichš 

krouží hejno kavek, �e místem, l-.de by 5usikti chtble. zemřít, Eu.e 
nikoli v jako panna. t:těme dobře s 111.6.sica i¾. e::nrt lly pi·i ní ruku 

v ruce a ona je musela pfijmout obi'f dvf." hytíři u nohou set!í 

jed.na z kE-vek e. žere :myš, vidíme černý kočár be� Y.oní, i žlutého 

psa hrajícího ei s ho�ězími kcsttl. Y hr�dr�im sále pfeplněném 

port=éty ve zl&ceeych rámech �e �lyaet - �cstarme se - cembalo, 

:trop pokrytý bibl1cký:ů výjevy ee vzná�í, poetel zakrytá rudým 
' . 

samete111 se zlacenými třáenňmi má bílý, vyĚJívcný belclacb$71. " A. 
rán.o tě pclc najdou Ztrtvou u potoka. - Há lli.f, :rozrailé, neboj se, 

leptal rytíf.-" /Slova i dále poátržena mnou./ Tedy éVět pohádky, 

cnu. rome.ntické, z be.roka jdoucí mystérium pa.nen.EtvÍ"i i-lácha a 

hlavně Erben? Ještě se to doEv.íme. 

Kolem poetele se saíhsjí paví péra a kdyi se Eusika zbevuje 
avé comnělé eamoty, až pozdě�i nám dě�-neděJ &dělí, fe me jí 
"F-ne.d" nezbnví nikdy - ZakUBuJe se jí rytíf do srdce, chce j! ho 

v:,,-rvr.t ven, nebo\ z panenského Erctce nvylije upí.r c:.louho". Leč to 
je pouze zečátek, věimntme si nikoliv pouhých eetail�,zdé.nlivých 

ornament�,nýbrl přímo stavi�a této u nás ojedin�lé prózy, lo! 

mrtvých se urtkou a pré.&dnými očními důlky, archandU \lebriel 

spr&Vu�!c! místy 1 radiopřijims.ě, e..rchandU 2ataei jezdící trd
V�Í· �1ndy l:.'us1ce létá kolem ufií 1 erchmdčl Kiche.el a čuE:tÍ 
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křídly, c.l.hne se Joledn1 ce 1 10.ekánl.ce „pod plach6-;tkou oeot,a," G, 
Erbene, pfed čtenářem dctiluje ve�erá aparatura černé ms,g1e,kabe
ly, včť-tnc E=:l.' ... l.ínéní do cti popisného. / J epti tika :-i2:tdelEi1:ir.. č;-iruje, 
tle �i�tc ·::uže :p:-i voláv, kocoura, který jí klade p;..cky na ra.nena 
a z tr�u Ji vyfiltrábně .:.ucharist11, kdei11 Je.na to v beror:ní 11 tera
tuře i:etli a slytJeli � / t;a hfbi tově mohou sed ft aotrální tUa �
Kou.1,tm;ích mrtvjch, aáoal' ne tu činí v onoha podobách, jt�dnou. jeko 
milenec /eros?/, podruhé jako kozel s obro�itý� pohlavím /ssx--�s7/, 

kostry, víly, světlušky, netopýři, znovu vlkc=.laci, z kukel vyli-
ZE.jÍ �t>luey, "ro�ueí bL.át r♦ 

- to není chyba l)Z·epi�íl - ez·otomrulk& 
111:;rcela. 12.pajici po hcspodách mlro.í.Ky px·ipoIE.íná jednomu z r.ich, Igo
rovi, Čč:;rodějnice, které se v noci ,;vedají z lůžk&, letí v podobě 
nočního ptáka a eají liátQ krev z tefen. Steč!? 

.NEi:i.kutečni • polodětekl-, a poloienak.f 11>-v�t snu a obrazivosti 
se krutl: prolíná v tvr·iých kontraetech ;,;,; Tzpomeneme il Greca a iiie
ronym<?. :Eosche se světem dr�né · a r.rub, ;reality �t;tolntné s hrllsou, 
s desitriptlv·ní:ni ns.turallstic:ký.mi body, známými opět z otJského d.áv
nt.. harokni sv�t tu tedy má:De _ve v�ch dimenzíc!..? 'i"yčkejme jelitě. 

Igor, jedns. z mnoha ·vytinutýah post�v prózy, - pi-i vádí Eueiku 
ó� te.mé místnosti kolektivního·· sexu, st�J M.arhouJ.: honí svou lenu 
stE.tenu za steJrÍ�-·úč�le:n�· ":t'tje;, pozorov a.ně Ekuteč�osti _ e temným 
podte.xte:n /ku;/t. kolata šplhs.Ji jecno po dn:.hám ne. dfcvě.né.:n sto�&ri: 
v zřejmě seb�vražedném úmyelu á Jecbo s·2.. drubý:i r.x :t�r--)l'i·21r-i� ún:U 
:pe.d.á ;na i.S.íll, kde se· zabíjí/ eo vsouvají mezi vizpomír.i.ky !l.2. dětství, 
mezi· dopisy archnnd!li .. O-e.bri_elov1·� Natálii. A konec? AOfLce není, 

'. . • 
. . . . , . : ·  • 'i -� . -

. ,._ . ..·• ,. .. � . • : • . 

· j�o není konkrétního: čaeu en1· -prostoru a :rud.ke. pročedtí tímto 
. 11.dsltým vepřinc� �yzd.vi!enjm. 

·6Ílo'Yě a 'pohádkově .lio �1né roviny 
vlr.:stně své JHinens.tv{ neztrácí,· uhé.�! ho; -·�t

f 
proti své V'Ú)J. • VÍ•li 

se to v�bec - a neu.tád. :pw, která jí kdyc:1 dala ěkipulíf si pro 
ni ptlchtzí v jiném přfl'Yleku, odv�!. �i ne. hřbitov ke k�tdclku s 
připrt,venou rcitv! eé �iién02 Eui!ika.· A onn �<!e na vl.ru.ttrd pohřeb, 
diví.ne 6ice vtemu.- ... :6.Vělik za.kle_tí pÓ!llir.uio, 'cetkáva &e kor.ečně B 
v_s.brielem a s t��o. jf1k.-�b7;_uchsnctěl.ea�-roztáhn0u • v::ner.ou ee k 
nEbi •· Yo_láru o :po:noc ;· kttrýi:(:-iuto�•:_Jlastně. :::č.íná ť le1 t:i:ioti T 
knth)- ·btroknt-:ro.:nantlck .• ho t��ě::stv! hrdl:r á. úzkott1 :e -vSkutku 
:ptte��LI1tné.r.ím ·příznn.�ným a V J'O�etat� ječníc : kl.íč!z.kpochopeni� 
,smrt.kf-1,;ite�&, vy11lý!eln. '!.oláni .Q p�;oc, tle nc\l.kv.::;pt-J:ne ee.Jie
·c,sl'eme hned rul! na„ Usl'!atora•iDr.lihéf::.a;�mE.rkYze· co �e.o.e, k tef! 
octatně nésjou btrokrúJ:.lu plen,r,ťta:ytčtler�, jek.byte leckdy 

zdálo. tt�šcvc:t tuciku ůovy ·san Jue.na de lr. Cruz, !e není triko•é.t. 
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aábla, kter} by pro svou čest teké něco nevytrpěl, tu zřejmě 
možné cení. Nejděme pfee romantismus k baroku tik daleko.U českého 
prostfedkov�tel& be.rokního !e�oménu MRak.ve Tisí v ko.r--'c.ní rl!í•, 
i u něho, :podobně jeko u Krleeové se objQVUjo "černý snc!ěl" nebo 
"c:.i::.cHl !i.!lrti*•, i on nq·,stl '\'erě "�·ám EJO°tiě jdu ei z.a. rSY.ví" .tfojde 
tú tu jeno� o %de eitovcného E-rantit..v.a lial�se z let 1�27-19}1, o 
je�notlivé ver�e, met�fors, ale 1 o vr.ittn.í plenér tmlrti-lásky, 
hraz::, z&�iku, té1"n\ v ústech, jimi!;• i::e mrtvoly usmívají, lebek v 
rlÍ.tich, o ť:tilí cr..nmem hmotnosti zachytí t mexi:r..u.'n záev�tné skutcf
nosti \· rjřítrých pE.:-:.c:cY.ec.h, evár duěe e tělem, hác.án.í !ivota se 
e.mrti v o&1�li voot1 v::cdd n purpuru. Ste�ně tak bychom v té době na
lezli llinožstv í doi-'..l!i.C!'1 pro zde tečené u Vledimíra Holana.. J ans. Za
hr�dníčkn, J tl:ub� I:errJ.a. e u celé vlny básník1l, nad jejichl veršem 
svolal F. x. Sé'.lda ro1:u 19!·4: "Nový návre.t b2roka.. • l"tekněme dnes,no
vé / a l·.olil-��té/? ·vyncřerd fe bé:rokního .:!enoménu u nás, tentoY..r&.t,u 
z::1:!:·d:1ýc:1, r.;kr7,e n�l::lecký e:xpreaioniscua. To jsme věak odbočili. 

J,utorka 2ntropomorfizuje v fe: a.v.to spí, řeka číhtá, o-pice 
jsou plné lár:ky, mru,, pečen& trt1ta si nepfeje být rozkré.jená,prád
lc se ven�{U nadýchá vzduchu "plná ústa ho· e-polyknloh , •·popelnice mlčí, 
rutiír?jÍ dckonce 1 ii Ta a ruruy -po_chod.uj! j �ko správní vojác_1. liejenom 
že· Li'V� je v�ecl:nc; cokoliv it";;.ž& být čL'CkollÝ, stát se, odehrát ee 
kde�.oli=v a kcykoJ.iv, /.,liú\tú:-1, blecha píská jeko netopýr a veš itěká 
a kouěe jako vlk g �istých otolnost!, w / - podtrhuji. Jistě!e meto
dou kol�fe, t€lev1zníto Etfihu a švenku 1 př!tomnoat př�chází v ��nu
lost, budoucnost v eouč�snoct, dosyělost v dětaní a naopak. Odkazy 
k necdr.ť.ais=u a. Eurrealismu, jel se ne.b!.ze.jí, tdeJí ae tu přiliě snad
né a EnÝ-cný� pohlede� se ;,c.noho nez�bývelme. iebě!! jeno� o změnu ěasu 
a. prostcru, tle 1 o pro.cil':ny lidí :ve zvífe.ta. a o_piit ne.opak. Kluk Bur
le r.e m�ní ve veverku, sám Gebriel - z& jietjch okolnoetí - v medvědE: 
,iNe-boJ st, bru.�! medvfd temným hleeem, neboj ee, zvykne� si." Jaká to 
čet.tin�, řekl. by mnohý, ten, jenf by ;o �ém uvádO. eoučasnost do m1-
tuloet1. ile Jin�ki postupy této prózy, pfeen�ji,f-ečeno mslby Y pró�e 
/všeohLy je6notlivost1 �sjí �tí�nečně xůzná, kontrcatni barvy a sta
r��u, �otr,mu Freuoovi by byly k ulitku/ ,eou b'&nické a� podstatě 
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z,•ýrt.Enují. �ee:nu velkou metr\!oru. l.dybych, s autorkou, poněkud přeh-
nf=l, vtr.fúc g kr..íry by se nErodil ,,., mltuilěké mat.ce a· l:11 by ��� 
livot pozpátku B! k porodu, kdy by zemfel e ��tt6 nerczevřeeyma očima. 
fs �l ntých o�.olnoF.t.í je p!·ece Z!!Of.n, T f;e. 

Zdr!�l jeem a� poplcem zčhJlliTě přilil dlouho z proat,ho dd
vodu. Rutt,cpie toluje � mGlo exrrf.fích� tek!e je u nbe téměř Le&náa,ý 



A pfitom Ge jedná o událost llterúrr..ího výsncmu pnořadého. 
2y�ostné splynut! s pfirodou zcela počle markýzova kon

c�ptu se o�ává logickys kap.24, str. 154, te�t !i.E,l�Eo; ba vice. 
�rol.nuti .�ech prírodnin n�vzájem, t&k� llovrk� ovňe�, človlkn
p.řiroC:.r..inu, ne. atranéch peyc:hedeJ.ického rázu ee netá�c, čL11 se 

_�lovfk lioí o� vever�y, kevky, medvfda, ro�tlln, pt,k�. �'usika 

spatfu,je sebe Esmu Jako v prvních cinech stvoření �vlta. l,a. tl:le 
a z tila jí � :,Tustaj í :roetliziy a :houby, a:riéuov1 tí hadi, něco � ako 
ps.r�rl ti a i.:,un:{y wěnící tvEr. zjiftuje, fe r.ner�í cesta zpět,nebol 
v tom plíti vém vlně.ní i:tretila č�,s i smčr. úroáné temnoty kolem ní 
oe roz1:;vi'ely - _

ii
. J e-ll mo!nost v beho být čí.t"'l<..oli v, l!:'iJ.ŽEl-11. se co

toli v st�t ktlekcliv a �a�kolivn •za určJ.týc:.h okolLostí"", nelze vi
n.i t merkýza cle Sade z narozli�ování llle.iti dobrem a zletn,mezi lldeko

ctí n nelidskostí, mezi p.ti.roó.ninou & človlkefl, men fáčem /ordo/ 

a c�ao�em. Skut6čnoet1 a postavy, by\ v ostrý.ah puadoxemi /kupt. 
o.rchanc.t':l s křídly potří6llěli.ými omáčkou/ epclu pfece nfj ak ko:iru.n.1-
to" é;.t tú.t..sejí. Jak - ptáme se. i:ruto1Stí,zní od;-ovéa. &áměnami snu 
�e skutečno�tí. � p1�n.ímu třeba, pootava otce 6?4�aj!ciho důtkÝ ze 
ntěny - n.&eleduje přesný, až preciznt zachycený motiv d-atů n�o
likrát se opakující se slovy itJá to z ní vy.ženu." �ru.toBt dětí 
hor....í.c!ch Eueiku po ulici - vý�evy krutosti. cětí Jdou skrze barok 
znečně dal.e�o do �tředověku - k.ruto6t v�eho_ �ůči_vtemu ověem nemá 
daleko k sebekruto�ti, iu12ocD.1Etick, automutilaci. /husika běhá 

bosýma 11ohama v maliní a o&tružiní, td �i teče krev v tm&vých pruzích 
- nebo ,c�.na s úřec.níkew zvaným Kocoura a.Bi� wie, bi.�, volal pof�, 
��sobí �1 to rozkoĚ, fe mni bijei, �eitě ane bi�." Kocour kfič!,z 
�eho t�áře po ranách odp�dává maso� s �!í, ��atává �el1et bez 
odpadlJ br�d� a pUky �o�u,&td./ I;o sm�ny snu•• skutsč::.ost a sku
t�čncsti v sen, plenér čiře_ romantický, spadá_ptirozeně útěg./Eu
E::H;E. us ts.v i čně prchá pfede v ijemi a pfed v &b!, pfed dětmi• c!o�p6lymi., 
pred Gebou/& ctr�ch/ z lidí, s vlkodlakd, z mileno�,je�ich! čas 
do�ud nepřiěel, � černých křídel, s nezuloulených trest�,ze eni
mání c!O.tek neJenoa otcových, P.l.e' 1 a_ df.'tek, kterd on!me.jí zllvotni-
16, é:.illtropomorfizovan, věci a dě�e. · 

Ztotožnělú a p.f.írodou veó.t: - řekli ;jim• - k nerozlišován:! 
.iiU!zi dobrem a �l�m, v dMa.im důfjled.ku k tomu, co mazx:/z de Sade fíká 
Juctině: "l:>'111 Je IU"tevn . ÓatředÍ1í otázk�:.-�ic:!.úa v .otázce svobody.Jak 

so tu na,lňu;e· slovo Josepha de a'iaiBtre o· toa, la čiověk. ponechaný 
sár.1 .sob_ě Jo přílli; i.li, nel aby byl �oboťný. 

Y1dí�ll wu-t- a i.ám.k -ve Yěttch pro11rulách, nerosclil'..ován! 

15 



lásky / eros/ od výronu žláz 'Y 1:0beckém J)roil tku / se%US/ a tento sex 
do�rovázcný /Me:rcelA/, ocitáme-li se �imo dobro, mi.�o pr&v�u, cloo 
a'beo�utno, �-•:roc!.stnt� tedy v abtu.rdnu, to jeflt více nef v půvoc1n.!m 
cht;er:u, hleeití.me n�co, co pro rome.ntic.1mus, př!.rnét.o potomka be.roka, � e 
ta.lt p!·i=:.s.čné.J. - nélézlrce. Je to vzpomír1.-·,a n�t rlétetví,na láskypl.ně 
kretlenou ,tntku; I,'u�iktt ve r.;trechu ?řed he.::-houlem é.okor..ee -vy&lov!: 
"Ectt·, ni�·opoušttj rnnc:-11 , �1ndy čteme i "í:iože, mo<l.lilEc ee, z!>r..v m§ pe
mě�i-'', Lol�e. r:ie dovolá,:á vlnstn?; neusttil.e, modlí ee .AraHlíčku, :nt\j 
str�::r„í č}:u, q::,. �'c.to r,r0z2. My l.risecv é 6.1 je v ?>:doma hl-íchu i oť.pověd-
no::.ti z�::. ntj. 
1toc:l.i ťbz, j ,-1-:o 

Nt;,zr.ile�í nG. tom, vysvobot.uje-ll, t�k fečeno, hrcinku, 
u 1'..'!'be?1::: n v ro:nsnt1emu v�bec. l:.1u:ika o hříchu ví 

kcnfrontc.c.í s d�tství1i, e.le nečiní � :fektu. výc:hoiial-:.o. Webo ruiad 
pí-1;-Cé'i i;e_pít'.e G�bri�lovl v dopise tu, fekl bych• klíčovou větu,técěf
zr�lifrcven,.:.u: ">5:!"..; p:k txn",:,ens r,e ze mne nestane su:ičátl'-em 1,sk,-, 
�al� to nlr.é. 'cývó. r:.le utrpením• ? /�odtrlenos mnou./ iady se ui čin! 

k.t·c}_ l-� pcchopení F..zny5lu utr;·e�í • .  A v tom čtcnái·e r.ezante elli odsta
v�c oEt�tn� potv�z�jíc! vlďomí hříc�u: "Hle, jak j�e� hi'ífná,tíkala 
ci a tut.ilz two'bodu. ve včech �'ilých činech. n Tak p:fece rcmé,;.ntická po
iariz&ce (obra a �la'? Př-�_�c i nE jiných místech knihy v ětloc.í sprave
c.lnosti a nespravedlnosti? 

Tři�ozeně, fe jóu dále za teAt, který si toho zaslou!í. Eu

�ik� ?Ocituje tív� evé "příslušnosti k pohla�í, je� d nevybrala�, 
klaje si Ótá.zku "Co Vlé:;�;tně jsem.'1 a eo jsou ti druzí, ottf:zky moti
-vcv ar.� tůé €Xi �te!Wi e.listicky, ji ett,le zpror:tři;dkov zně, v zpo:ne.rieme 
i znárriéto výrcku Sa.rtro'\' � "Peklo, to't druzí". !:tyli ttikit �riseovc§ 
vfůt, v podetati exie.tencitlin:Du na. hony V&c!ále�, �o�í�·á ve zcele. 
·jiL.éZt 'Vié!•:C.Í EVěts. 

Vyřkli �mne jm�na 1-iáchn,Erben, lial8:c• dotkli :�me se f'ilo
co!icl.ých tezí m&.r'�ýza ce Sade. 1-!�?myelím, fe l&o tuto báeeň•mtlbu 
v próze Eař�zovat tio souč&sn,ho �ool-!eetivcl.u vydMěuc� spolea

no.stl. "l:ějlny šílenc,tví v období zdz·avého rozu;:;ua , Jalt zn! t1 tul 

::..oni -vycr:n6 kr...ihy !.Cé�Í u nás úplně jiný sociální kontcxt. J;edávný 
výrok �ernera Hotm��, že tlověk je zároveň p&chatE1 i .obil pfe
cllisí nepfij�telnf a snadno ve výrok, lie· obětti �&me v!ichni. n

loz.o!i ckJ sl1 b11!mUs /popfen! EVObocly vllle v llU'l'.vnim .ř&t!u,popfení 
·.:•e•::>bn.í o�pověánost!./ s.e rád čas od času a neúnsvně ztotožňujo • 
řeckou enaru-;á, nutností\ oisuae:>anevolU}ým. 'Ódi;;l o&obno�t -iol!,úd�l, 
jin5k volbe �ob� udllená, osudom není. &uíli-11 se ·os�bnQet _a·ta
kovýmto __ pojetim "oau4uM , eo něho! lehce spadá vtrok� !� obětmi 
jo�• vělchni, jeko osobnoEt sbdiku�e, def8nestruje· sebe samu,stáY' 
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ae hříčkou pfiroénich n�bo technických eil. Ze zrt.niteltc�ti člo
vtko, ve vtcec-h rozhod.ovi.ní o co"bě, ze :,.rcrJ.telnor:;ti epolelnosti 
T tfcr,žt: \'F.Occh 'T.«SknlliJÚ a: lik:R 'V�•VOf.OVt!t tezi, te Obt"t!:.11 j6llle 
vřiic'tni, je ··nt'! prťvf Ealit.i.fl.:tteci, e. to n�jhoršiilo clrul.u..Jf'.kvby to 
tuěilr� i l,\l.s1Y.& obi�lop�nl v Lc.;J.i .tc-ri\:rJ!ii. Lrúdr.i.osti, tlc touiící po 
lé ece s u tikej íe:í pi"e!"l llol,im t:exe:n.. ;,cni "Vyděc.il':Ilh 11 v j f-.k�eJ. kle.u
niád.:, ne::..í ••�ocl", je 11 jin6.n . hez1ir.::jíc c;ebe or.�u ve Vt:Ku mezi 
ťttFtvim E, žer.l!tvírn nr-.lézá východ..il:ll--�o ve smrtl, aVbllk .r.1eQobrovolná 
a ni.hod.né, 'Ve Sl!'.rti-vyc;vobození, ve vzlétújí.cích k::-ic..lcch f!mrt1. 
i.de tekl, lc! c.éjiny l:teriho1rn:iv život/'}. jsou c.�·ji.!lLJni J·:rn.cn.u,neu
ver.l bohužel ·Jhel ?vhlt:t�u uE. zé.lrú.i -rJ t.;.r� ch. �-�-t.:o Zé,l·oa v pré�e 
ud.ivujÍ(;Í u2 :zYým ti tu.16.lí i'l.lozcfick6}·.:.o pli.r:t!, rcfleze vj•túov.ně 
ne.mé, leč čte!:áte k nE."mU. nf.:c.ttíc VEc.e. Gsti.tně �e..11us evél10 čaeu 
/?.yt-iJs fisyfť.v/ :přece tvrdil, že kror::.� e&bevre.icy filozo.1"1.ckých 
otifrElt r:ení. L'Ueik� po ní touií /zE.čátck knihy/ � končí YlE:etrúm 
pohíbera !. n:;hoci v, nebo :z neťorozU:"tl�n.i r-e sebou. 

I•ř·i 3)0měň:�e J e�ti::'i por..:-�b 1!.us.:Uty - nE:pot::l.ed. l;ívke.7 Zcna? t 
to ee pofi\d ne"í, hletli. j,,i-:o·::,y u.� z 11 onoho 1

• světa na kluka Hemrle 
/e :pf-íznr.:čným �1ovosl6dern/ tdt�o� 11 1. 1:uhl.c, mezi sloupi.y cos.i hop
ké. ?řibližuje ee to VL,!itném pruh'l.4 bi.l�ho �ětla z otevřených ó:ve
�i a Eusik.e vidí.s iiemrle n.e vbech čtyřech tlapách cos.sem etopy 
Zf-... '?letá. ai �o r:e j if tlíží c:hv .!le poti..=bu: " .Bo!e, z�volala 1usike. 
Rejvyl;Ěího, ocpuF.l mi R nech :n.."'le ií t� .haroknč-romr.nti cká be.leda ne 
vr�c! tli.in, ké.e zr--.č�.le. 1- ar:ne. i.i..xr:r& Á�Xle. J e.romíre. .hrb�a 8e c.oYo
láv,\ Eot..2, Li:.E:1la1 I!:.!zirá na Eebe e�u, u arcn.i,.nd.i-,l" GE:.briel při chtzí 
se zlomenou EVíci a tetič�s fle pt�ín A byla oprz-vdu pcinna,," -, ba
roku a v b�rokníen fenoménech ro�entických 1 poz�čjsích pu�fnstv! 
znr�1nentlo myttér1U!3, nikcllv ano!l!/ili.1 či vnucecy stav. livot pek 
vtbeo r;ase je chápán j::;;..l{o tr_jcmctví nikoliv jtko Lbsuraum. 

l'rÓEE":. byla pst:.ná v létéch lS71-'ll. í..ciyby v ní čtenář četl 
O .mÍE;e .s cuk.rovi.":l, 'Y jejímž sti'ctc\U mezi sl&dkostmi neJVEticně�Aiho 
dNhu 'Vyčnívá utetá hlava sv. J a.ne �řti tele, četl by o hostin! Ji.
rodově, j.tik ji známe z-b�ol�ních homiliÍ.bBroK, v.ws s C"l�occm,zd• 
stává hiutoricky u.zcvfenou · dobou.l�e_opakovatelnou� Darokn! tenomén 
se vě�..k tu vice, tu mén�, podivuhocn& a ust��ičn� se zpřítomňu�e 

v li ter�tu.ře a v umění. dej enom v koledách a licových píwch t ne• 
�enom v koledách a lidových l)Í?·ních,neJenom v cotivech �dánlivě 
vnfjšícn, přímo v·11terárním tvc.ru ho m�!eme cpsttit tf.Ill, kde by• 
chom ho· sr�ad nejmén� čekt1.li. Zemyclime ae ned ním jeiti J&,dno\l u 

•knihy Alex.anc.ra J:ltmenta "tiudn v 'CGchách", a. pak v sa:noist&tnt§ 
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ke.pi tc,le. Zde b:,, ch j �r:.0.1, opt:ko,•al, f:-2 t 1:'r:. to fE-LC�.:cir., j ti-;>.;.c j ecr..ím 

z ;,roje:v: r·t·l.it.ictiiy r,e�eno,:. kat::i.ick<f, /i kciyt té :přu�evLi:=/ 

:n::ž.� exi;;:tovat �- f'·:Xiťtt:j� :..:.cft.d i bez. je.hf:.cK0liv :r;:·�1 L :[::�nít ... 0 

zir:.l�č-u. 

Zéc.r�fr. Ro t1·ekl 
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v ic! l:.:ú v..r�j.in:: 

/ Hi',kolik rtrDn pozná::et. / 

J.lexanc!r Kliment ve trvé� ro:1t.n.u � ne;,říl!.l:. štastný.:I! 
n�zvem "!.iudE. v techách" k111de čtcnári-;>&t::-r.či překážt.y.r:er: 
� eily stačí. !ro Jest,ké.Dl autorova z�sti'.'-�r .. � e. pře1�reslov,:..nú 
sttvba obrez'd sta.čí, při VJ'Užiti vtech :lotivt ve-dlejčích, i 
dl:jové linie a v�bec oz.novy rocá:rn:. - je to j e.bo L:etoč.a a �.le
dává."D.e to jEikc zcela eprávni. Lee obstacle� bien pos.céf,,�iké 
ci s :Pau:em V 6lérym pi;trač. !'�jde o to, pž·istihnout pltrt1če 
a prozaika v neer-ázích a ne tvář.i t se zlomyslně. A p�jde jeltiI: 
o něco, �o ča� text přímo �olá. 

Kddá z deseti kapitol Nudy v techách ee jaksi v sobě 
uzavírá,má svoji atmoc!éru, své ctnocti i neře�ti � jenom v 
r..áznnk�, nikdy cni to ne,�edn� n&Vezuje na dru1..ou,a. přece 
v Lechny t"oř.! nec.ěli telný celek,k terý ee chce vcelh:u a r.axáz 
Yyzpovídct. f�e�íním ikonogra!ieky vJ·kládat smysl a polože.ní 
poe;tav; jen rztručně: !ťikuláš /hlevní postava rooánu;tle kdo ví, 

zda hlavn!."l/ inženýr,arch1 tekt,projektS!lt - dobře počítá 1 má 
slušnou prostorovou předst�vi�cst,lehce kretlí,c..le br�ci z 

oblasti náder.ič1ny do E=Vlta tvorby se mu :překro.či t nepod,t.řilo; 
tak to o sobě tvrdí místy v ich-formě,místy v prolínl�í s řečí 
autore, místy v ditloEU e nčkým ncpostřehr.utelnJ1n.Chce oa;et s 
Olgou,po c!ruh.é provrlwou,clo :Peřífe 1 /ale kdov.í,chce-11 o(!jet/ 
a j&ko·cy si :promíttl. nazpět celý Uvot. Vyeoká, št.íhl.á Olga. 
mal!řka,me.jící své obrEzy •�řecem prolité•, jednou míní: ".-fě ú
fegn� baví pnice,říktla.Nedovedef Ei �ředct�vit,jEk �á ráda 
rino V6tá,1 ám ... Z �a.l!řčine. ateliéru i z této vtty vene pří�em
n2,rruiostná v-!l.ně,Esle neukvi;.puj!!'.e i,e. Olga. byla :při prvn!m eet
ké.ní 8molná c&lé tisíciletí" coučástí �J.kultňovy �tmos!éry,je
ho :r-..rs,Jiny.Setkávsj! �e Epolu optt, u katolického r�ěze ttěpána 
někdy po válce,kdy Němci museli odejít. "Lodnešlta si mysl.ím,!o 
neprávem a zbytečně.Byl přece porden režim,nebyl poražen ně�ec
ký lid a národ. Jenže to jsme necht�li pocho�1t e vyhné.:.l.i jb-:me 
llěmee z tech. Sa?n1. sebe �sme t!m vyhnali s Evropy. n Octli �s:1e 

· ee v děJinné kulie�, /jinde v j1eych,pozdě�ších 1 dřivěj6Ícl'l/, 
kterou rosl1iujeme od t.liment.ovs. človl:;ka d�jinného.Mikul1Hí1 člo
'Y� dljimi3,T dijináeh zakotvený,�ich si vědci.V a dějiny tvoř!
c.í,nacr.áz! cv6.� •�yl" ve vo�n

é 

krl;jinč a v r..istor11 u;>outené 
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�o ba.rolr.niho "kamení"; jeho krei.jir.y fil4-ji vz·ctvy dlj.inné.ho ob
eehu, ne pow:e ráEu geologockého. ��r..n.e se ti Otec vle�ti,cí
ssi a. král če:,ký, bi tv e. u Li pan ett; � �l � ako od sttel St e.linov e. 
pom:úku, na jeho! prázdném míst� tu.&í hi�to::ii, i nou. ile ne
př-edbíhejme,opustwe �etiw ClI;U i osté.tni poEte.v:r e. vrai:.cie se 
k začátt:u. 

Cestou přes �erl�v most - tyto ceny se budou opci'.ovet j�
koby re!rénovi tě vícekrát - se ze ř'.U.ul&če::i otáčejí h.1.�,.vy soch 
/•Hy si uf přece máme co tíct,moji stař.í,dobi·í světci"/, pro
cházíme Kampou a Vrtbovskou ze.hr.dou s 1::ire.ur.ovými sochami.. Mi:�s
to,tteré :iá brzo opucti t, má svoje Nmtlé zázrcl-�y" • •v teční 11-
tur{;J.1". �•teba roze',f!cov Uié. lucerna s plynovým ho±-ákem iidesi na 
Velkopřevorském nblě $t! nedeleko ke stela :Ps.ru:y Merie pod Itetězem 
& budovemi F!tltéz�kých ryt!řil & se zahradou pl.nou hortenzii. 
"Jděte dovnitř," vybízí autor ke -vstupu do kostela Pr�y berokní. 

ttenář Ee �aujatou nedůvfrou vct..ází de knihy, xsprávněji fečeno 

do rukopisu z roku 197b. ,\;ikulá.�ovi po pláno-vE:.r..é:n odjes-:du jednou 
z "této mJ..nuJ..osti ztetar.e "niltollk zkamer.ěl_,vch gest e pí'evážnt 
estetický� obse.hen�, a on $e k nira bude nvděčně vracet v galerii 
své peměti. n · Zde s,e uf nejdná o kulisu, o něco vněJe.ího,o náhod
Dý ornament. Vracet se vděčn� k minulosti v galerii p�:n,ti je 
vnitřní gesto člověka dějinného F-e scel a konY.rétní situací vni tř
ní,leč nevyslovuj�e nic pfedčaEně. nRozhodnutí coch,� tfch Lrau

nerových ve Vrtbovské zahradě, zní: 11 My EOcby tu z1etanerne a ty 
pfi�deš." Olze tiké:�J�i moje krajinka,• a také tek ji eůluje jako 

domovskou krajinu. �ezi o1'ěma se rozprostírá čss připo:mí:l�íc:! 
kontinent, citu�i, a tento rozprostírající!.! .š.ll. nám u� �rumě 
nfiltam ukE.Euje. teho je rozprostíraj!c.í se ěae /mlád.!, "čětinl!ký 
věk•/ - vnitřním ge&tem? 

"Těla epu!těná do r..robu v kllajillč; s tredicí, neleží v nicotě. 
Lei! v dějinách a eame. jsou d�jinami," pfemítá lY'dkuJ.áě a o nezná
mých Jménech na ná.t-..robcích,zčáati Myt;ých deftčm, čteme "-- ele 
�á leem s v�i, přátelé moJi. liylÚ i na vtky naše království kra
jiny amen.• Zde by bylo na místě citovat záznem Ke:rln l�ynke. Měchy 
z roku lS}5 &ačína�ící, "Nade hrobem �istého �inocha lb letého, 

jméno jse:n Z&p0inenul -•, ziznam, který �• v takovém protikladu 
k textu llimentovu, !e 15e nel.se ubránit do�mu, na co pf-.ím-o eoučas
nf autor r•at11�• po svém, pochopiv myller.ku 1 Jej! vyjádfen! v 1'�
cho"fl Yerlia •zapom,nutý hrob,v�Cnosti skletlý byt.• l•f-eJdl-me 
vlek dále. 

�ewrnf tt&stně Je volené povoi.ázú ��kuJ.átei pl"Ojekt��t. 1en 
�íl 



pi'ece kr1.:jinu vidět �. i.do jiný? Ar;,1 úvod první ktp1 toly 
l.re.jinka s lire.unovýrai. i,oc:ha:n1 není náhodný. Z "l�r:::,.j iny d�tr.tví", 
�e! flU.kuláěovi byle. blblicl;á a 11 turi;ická ho pi·evécií r,řítf:l z 
clět!!tvÍ kněz ::itlpán do "kre.jiny cloS})ělosti", ci,•iln! n estetic
ké, v ní! nr...d Eofími muka=ii plectti �čép možná E.nččl n . Vzpomíná, 
jak kd�;si dévno "v j e.blf:fulé v� ., E-eč.Í v kE1.r.i.Ónu, j r-.k se ho do
týká 11 tgpl� ruka krB.jinyt'. Její království je nátlcdujicíi "1řl.Eid
ne si přívit1v� a nedráždí k vymýlleLÍ kolosálních at,ýtů. �1te a 
nepoetfehutelně, j&l-:. čovedou jen stromy, vsr1etá nP-<! ho:?:"izont 
:joctev;!.mi �a·:iotářsk.ých lip a z jejich �evřených let ti vyřezlvt 
ri�donu, ;,oc.le obrazu v podobě boží metky, pocle citu k ohr;;.zu r!:1-
lovené ženy." /Podtrženo m:-..ou./ V kr.:pitole Sivý koute!'� l:r�jinč 
c.okonce žehnó., cicf; jako jinoch, e1e p.řízne.čněs st Ve jcénu t1tce 
1 Syna 1 Du.cha sv E:tého--. tt lieE::pěchej111e pi'.�íliis a imtlogicmi. Sta
řec ťZosima � Do�tojevs-kél:o totiž r..P�bicá "Líbejte čaeto �•" 
podtrl'.tuji, což je é.iEzetrálr-í :-ozc.íl, je.ký jen m�že být. teh.'lání 
"vnukl cit e. přivlr..stnile na.t:ené c.ou:1élell toet s nlboznou vtfí, 
nf. které jsem stál a kterou j se:n �e sem cítil býti. r1 

utem�á skutečnoct� n�:pstl kc.:,ai Albert 'i ytlkočil, "byla posti
žena v zókladn!ch a trvlJ.ých rysech dvě:ie. b6.e:nickými pohledy. Je 
to viďťil'.l! krajiny či sr„rze kr�jir.u, je� ·,kví v zákl&óech u:něn! 
Náchove. e. vidění skrze člcvěkn., jež tk�i 'V umění .Boleny tlěmcové. 
Vzpot.ieňme na vic.liní l�re.j1ny, Oéi :posedl.oEt kr;.�inou u t-:ikuláše 
/motiv vinoucí se celý� rukopi6&mi ženy jsou mu krajinou,dokonce 

i při milován! hledí Jakoby do l(ré'.lin.)' ,/ pozi:.stavme &e na :B:;žími 
IIr.lkami • kolem nich� krouží "čáp mo�.ná and�l 11

• A 'tE:ké /ko.pi tola 
· Paternoster/ u této 1s,...-esb-v: "V;prostf-ec! dvora stál eud. V sudu stéi«• 

la voc!e.. l�a vod� plP.velo několik b!:ých kullček-0 a jsme u !,�
kuló::'.e s mF.lou změnou v křestním jmlnu, tentoi�rit ilše. Uegicr..ý 
a refrénovi tě cpakov aný. •tah barev noci s moc.rým ocietupňovóním," 
touha ttbýt sám Jako inc!ivic!uá.lní procesí s obr:;.ze:i korouhve. 11 to 

vidíme n�kde jinde. :Nedale1\,0. U Jose!s Nb.nes&.. ffiikuláěova krl:.ji
n& není heroická či patetická. Co však jeji výtvory? f.clorimue 
te.kov.6ho Cls.uda Gellée .ev. Lorrůn se ocitá v poEad!, někde ee 
nám Eáhnou postD.vičky I·etra h-ueghele. lit.• pravd.2., tle jděme k 
pocstatl českosti YJ-&�1n Josefa Mánesa, /k níž ei přečteme báseň 

lrentimte. Hal.ruse Pfiprnvce r.owJ.tJ./, třeba k tel�ovému Dětekému pro
ces!. Malý chlapec klečí s ko.rouhv ! pfed \,;:epllčkou Panr.y Mt:.rie s 
Ditátkem, za nim ostatní _dtti, kolem von! ma.tef!cioušlta, v dálce 
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"a odstupňován.íc11 se modre.jí a .tiE.l.ově j! hory, pr.:,;vcitpociobnĚ 

mor6v:s1'.é. Zde jame proetě tttloman , tak; jak Olga EJittuje, 
n j eetl1 je v obr;;,ze v t>echno doma", ta Olga, ,s r..íf se Hikuláě 

"vyjadtuje obrF.zy". Veuneme-11 pohled co nH. terých láeky-plných 
črt bez mýtil ve zření l"J.ku1.fo8ol'�, s;,etrí:ne nejenom :uelbu ti:áne
sovu, i kresebnost Alšovu. Mikoláš .Uef sice krejinářem :?řÍlJO 

t.ebyl, �le skutečn� jako r:m�ol: ter-j dovecil zachyt:i t cuši čeai-:é 

krajiny v prostých čarách vlídné ::resby. Svým :p1sobem radostná 

melodie iltových linií, j rl-ů'.koli v n�kd:: clonfr..á a11u t�-:�-n í j Dkoby 
i:-.ih.tla "A co bych se roz či lov al-"/ má v eob� - ;� ,J·.o l:ažť...s pr2vé 

Ui-... ěr.í - sl:--'�i tclné :z.izei:ní :aetcf;:;eickfho rotu r.iť:chov cl:ér�o a erbe

no?sklho. Lovoli-li m�ě čtenáf, �uto linii Il!'lže.::ne vést k Vrati

zlavu E. LrcuneI·ovi, JoE,ef'u !.e.do\"1, Vojtč-chu Sec!.l.áčkovi.JJ.ěova 

perokresba JEro: :r.,vě cifvčétke,st�tí a mlefHlÍ pletou věneček,v 
pozadí v::tvofi!.a če.ctá pC.da u.lýr� s mlýnským kolec, s dvii=R topo• 

ly; největší cet�il: socha Ev. Je.na J-,:epomuckého r,ohlíií na svůj 

Y..říž, samozfejmč a bezpcl:ně v::rostlá z téže půdy a trDv. Tutél 

sochu, tsk česky typickou, r..t:D.eznem& i v pozdč-·jší perokrecbč 

i-lůstek. JJ..tov'1 hofí rrn.tl�::i, někdJ s rybníči:.em, u nc-:hož tušíme Er

benova vodníl�a, znamenají víc než scučEist kra.jiny; rostou orge

nicky z ní a v ní j�ko etromy - osoby. T�to k.r&jina �dvihJ.n své 

hory, ze.stř0šila své chalup:;,vytvoi„ila vrány létající nad hrady. 

Lo eouborného Dílr, Boženy Hčwcové kreslí ro�:.u 1928 na obáltu V. 

n. �rwmer �eskou kr�jinu. Za ryb�íkem , do něho! klesají skály, 

na. návrší - ústfcaní motiv celé kreeby - kosterl 8 dvě:na včlezi, 

v pozadí hrady, jeden s ktížem. Nad vzdálenim pohofím pfelét�j! 

ptáci. N&olik chalup.Stromy. Odbočili Jsme? 

"Já jslUl je jen za!mdiln," :řek.ne kostelnice na tlvci'.·e koste

la Panny Morie pod tetězem o hortenziích. •p�-i:tuJe si tr,,dy ty 

kefe milý Pán n-�. !en dáv� deštíčd� e. tsl1mí�ko e. vy si je s:ru. 

přiěti rok pf1.�ate !"J.�trhat." !ile - kresb:-: .• :Kebo: - •»J·lo l�ré�é 

poslouchat hudbu a při tom vědtt, le n�kde je nějaká bytost,jako

by anděl, kterj :ná pov&Lu oe.rokni zlacené eochy a v které ty j&1 
pf!tomen jako trvajíc! obraz, nikoliv ,r.k.o fác.oucí myělenkn. • 

m.e, obras 1 plastika. U Mikoláše Alěe se nemylme v Jedné věci. 

Zach,rtil �i ve ver�ích František lialas p�vodn.� takto, "Kde je 

tvar tv�� Emrti/ Posledni krásko Alebova" • Kterále to kráska? 

Uelé�i •• v knize Josefe. Pavln Pověsti starých hrad� a mámkll, 

kde ei 1uůistujme kre�bu ril!e, na jej!m! okvčtn!m lístku v�-rost

la lebk&. Je<!en rys barokního fenoménu in nuce. Viděn! če&.é 
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l:.r�j !.ny je ::tejo{iho éru..1lil. Lao rozproEt.Í.ri;jici se .rr.:e2:i Cli OU 
e:. fll.kuJ.á�-em, který ee v g�lerii ó'Vé p�m�t.l. bude vcifčne:- vracat 
k někollke zke.menfilým ges�m e př'e-vámaě estetickým cbf:chec to 
potvr�uje. Iíislbe. a plenér Edy lrie-eové v Xlíční k t.!itce netopý
ra. kreeebnost, mtlebno�t a sošnoot plenéru románu tohoto �sou 
dvě �ac6ty téhoi. Dokežme to na jiných bodech, ukládá ei pstrač. 

Mikuláě, j &a "pQ-alelním člov ěl�emtt , e:1 v dobrich proce::;:; 
vytváří "paralel.ní eY.istenci". 11á. v r:sobě nplu�tickou .ranputt . 

tt.l.sarot.ní .A.tles" - •nese n2. rc.menou �ern�kouli" E. - zpozorněme: 
"itdybych byl soeheřam, rád bych zpraco,; al tenhle námět podle 
dnešního pocitu. .ttl.:.s neE",e zerně}�ouli v e:obr." Je mi� třebn v !c 

---- ----- - -

c.�\:.t=.zú.'? O soňnoeti /n�jenom l-�resebnosti a r."'tletnoEti/ -c.choto bE-
rokního :!eno!:'.lénu. v t.oučannoeti, spočívr:jící.hc v t-vr:ru, jen� úz
ce kon!'esijr� :pop�ipadi rel1g1Ózr..í zfil'.l� mít r:rlr.e, tle nemur:!'i· 
iejisté, fe je nám třeba důkaz� v��aích a hlubfích. Avl� už 
nylÚ - c tohoto úhlu :pohledu - ee dokonce poprvé v této době u 
nús setl�é.véme e touhou Eesoučas;r.i t baro!-mí princip / sr..ebo nt::.o
psk; zberokizovet součesr.j princip vidění/ s jcc.ním kciyby.:E:dyby 
byl Mikuláš eochaře:n , ni.met t„tlaae a zaměkoule by p.f•f;stylizov�.J. 
pOl.14�m posunem. Ze.zname.."lejme tedy u i·tl.l�ul.á�c kult gesta, bi>rev • 
"sochy v barokním .cekletírt , i �eho /-podnhuji/ "-br.ro:YJ:ú 1-'..lekání". 
li& Moravě "písnička je teeknt· vláčná, skoro bErok„--ii-tt • ev šem, T'Í

me zdávna, lidová píseň je &ám okré.j br,roka. ?roch6zky fT��ou 

kolem domovních zn�moní v bc.rokních ornrunentech, i po Larlově 
mostě / je.k nevzpomenout Jana Nerudy v próze a barokn.of:ti lieru

dových Zpl:V'O. pátečních/, život v b2rokn!m prosti·ed.í, tol če�ost 

kr�1ny hmetatelně jednozn&čné provenience , atsi kdysi v minu
losti byl.a inspirována pod!lem 1 te.lekým, ěpe.nělru�,n€..ieckým,č1 
�esuitismu ťrM.COUZEkého. Tyto vn�jě! Vkleáy ei česr:ý CU.Ch doko
nale "&češtil". ZrioTU m. kle.wně ot�ku po povaze tohoto 1nsp1rr;.č
n:ího zdro�e dnes. liěco vnějbího'í' Hlubšího? Jéká je })ové::ha tohoto 
ust&viěnl oe vynořujícího !enocénu dn�e? 

Jedno :s typických vnitřních gest beroke. dávného /to �ert již 
skončeného a uzavřeného historicky/ spočívá v nátlér.; zvretu duše, 

v přelomu, v náhlém obráceni či rozhodnutí.Cdtud č&stý motiv oblí
bené sv. M&ří Megdtlské, tevle. - Pe.vla, nebo - sledujme u Arben� 
/sesnel.1-11 �sme, le bsrok je pfedpokl�d e. ne pou.hý pfedstupen ro

mentiomu, a le berokn.ť !enomin se čs.s od č�su, tu více, tu ménli 

ustavičně �ynof:u�e/ ne�p&trn�Ji v z,hořov� lol1, nebe, cledujme, 
u mnohých postva Julia Zeyera. Zahl,dneme něco E toho v l�udl 



v teclw.ch7 Ano, odpovídám, v ;jiné poleze, pcnn:u6 :porur:.'l...t{. 

l;ěkolikrát ei t<:ikulái vzpominé, jF.}t ho tEtinek "obrfti�"cic 

krn.jiny nohama vzh�ru a vl:echno náhle ee vytvo�ilo ;;íru·J:.�cl� 

náhle vzniká u ncího 1 l&.Bke.; krátce Ge prevr�tí por.leč & VLecb

no z·�stene ne.vfdy jiné. Jinde sice utkví v "nec:.o}:orlčcnlm geEtun 

- E.;les oslněný vnitrní uičnou :pí-irovnlv eno'l... ke s.--v ?:telné bou.fl 

pocítí přelo:: -a- s Oltou neodj eče. Ger:to se '1okončilo, Z\'rat 

čuče proměnil situaci. Na dler� ee nám tu objevuje jeden z mnoha 

rysa Eou�e.sného barokní.ho fenomér.u. � CoEi se v něm obrátilo---" 

Jaký je vztcll Mikulfše ke €k uteč.ne, E;ti? .Popi r,r;ý, přímý? l;i

kcli v. !\ep:>í:ný, zpror:třeč.kovený. f'likulá� žije v :pi·ecst�vivcnti, 

estetizuje si vše. '!i'Vúj eE:tet16.'1IUe je krutý," ríká Cle�, což 

doklédá on sb tím, !e v ť.v&hách o odjezdu chce p�ejít Larltv 

most v očekávé.ní ffpocitů." Slíbil Jsem v odet�vci, fe �e vrátfrl 

ke "zke.meněl)"ll1 geetům � převážně eeteti cký� obse.hcmtt . E5tetize.ce 

geet, estet1ze.ce utrpení, ee:tetizace vzpomínek, vstup éo skuteč

nosti /uplynulé/ skrze vzpomínku ne„ máchovský 1tcř:tir.Eký věk0
, 

- odbo�me: jednou Hikulá!e zapálí motnorc:t retl1ze.ce c?fts;,.é p!'·ed

ste.vy v dimenf;.Ích dosplloeti - estetizsee !!.:nrti, h.né.t-<:i., lebek,ort

vol ,moru, červů, je, jak jcme tl již sdělili, způsob uchopení rea-

11 ty v hlubinách bsrokn!ho principu. Dl�lc:dné estetiz1::.ce v.teho ti 

u hlavní poE?tevy rukopisu vtimnul bystře rE.cionální analytir. i·il..l.é?.n 

Uhde /v č:lánku Roztán met&.!orikúv - raně jodiný známý ohlcw c.íla/, 

sóěl1v nám, fe autorskou metodou tu je cetaf'ora. Lze citovat k to

mu 'Stěpána: "- pro tebe i kruci.ri,: je estetická tl tuace." Jediný 

pofado:vek 1"'.ikulášes •Být estetický." •Máš metatoriakou morálku a 

já jsem se nau�la. ji respektove.t,• vyslovuje Jermila,ale klidně 

to Mikulá§ milfe f!ct sám sobě, on, jeho� uchvacuje estt:ticl:.á ei tua

ce ka�dá, jíf se cítí být součá6tí, a\ se vysk3�uje kcek.oliv.tio

věka obrezivosti, takto obre.zného m�že vysvobot!i t jenom "hř'ích" 

upřímnoeti. ?roč hřích? o prostoru mu ř!ká infenýr Rycbte,štf pro

�ekčního ústavu,zfetelně: "Vy chcete reeli�ovet Eeb�. ?ro vts je 

erch.1 tektura jen prostředek, �Ek se osobně J)rol?lítnout óo prostoru.• 

/Podtrhuji�/ I to si m�!e Mikulá� říct sám, proto�e to ví.Sebepo

zorování ve vlastních pocitech někce musí mít hrcnici,podob�č j�o 

meta.!'orikn. Odolejme svod\lm a řeltnl:me to nekonec. V kepi tele Pnter

nocter pop1su�e �ednu &e �ch dost náhodeych lásek takto, "Skrovné, 

n�fn, �rporné byly je�n její součástky, mel, ruce,prsty, kotniky 

FJotva �ako pteaky,ústa a 1a1-e.�ek ucha �ako �pte�a,koleno podobné 

p1án€t1i detailní pro!il z a!lny Matyá§e nrs.una. z�to uf vlaEy,tea 
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?"OZ!s.ozen!' po pol�tá:·i :-i 2.ko plr�·, l-e�"l:.:/ E:.I:.o; r.:. L�•L:· �' :s.:c f.[.,�c::, 
postavené proti válce a Etežcné m�síveo zátr..raeti u p::l�ni crGn.� 

Tedy struč:,,�a té;to metaforika l'ísn� pirutl, její e1·otict.i symbo
liks. proniká od počátku v!emi věky,nejvíce te vt:ak rc,zL�ii--ujc 
právč v trn.roku jek v ne.čem, tEk v i tE:l�.kém 1 jir.éc, motiv pi·íz
r..e.čcy -pro bt!..XC>knÍ ixnepirační .za.roj pozdijt;!cr„ YĚk�. \' t�:tu 
L.limcntově ne v "cloně jaeu" ozfvají i žE-lmy e svérLzcj'· O'tč€nit. 

�'kutečnost vidčnil proetřetlnictvim vzpomínky V)�ctnne při 
prvním se'ti�ó.n! E překledatelkou Jarmilou: ob:;. se nejdfive uvt
dějí do nita ditství. Vzpomíni-:.a, sen zaměnoVériÝ z;;;; elnltetnoct, 
prr&rloxy a kontrasty, evťt přt:d!:t�v E. ořirazi voEti. ,neu.eti.1,Ý po-
1-.�:b, procházky, jízd�·• cle.Bky r:.vrtel c. stínt, p:-i'otikl�c.y,hy:per
boli cké vidění. J.. co smrt, ta by nemt:le v tomto vr.i tf-ním kll:na-
tu chybtt. Nech�bí: "?ro:nyslel svou 3!llrt do cicttllu jéiKO své 
láaky, uvc:iciomil si, fe v márnici mu porostou vousy nejméně· jettě 
čty?iactv a.cet hod.in. u Prosím: lásku a en:rt ntléiiáme opět por..ro=ia
c.i a není to vť.bec podobnost čiEte náhodná. K ci tov ené VE·t€ při
pojme dve verte z b�sn?; Františka lielase, /o n�!IiŽ jeme minule v 
Za12y�lení nad rukopisem Edy t.r1seovE'.: hovořili jal:.o o ·oéisr.íku vy
Eloveně ba.�kního fenoménu/ s názvem Fo�zim u hřbitova: •-- jan 

nehty dále prorůstají jim/ rekví bedněním." /Tvář/. Bel.N!i cká 
ele&ičnoEt, re.trénovitost f-ez2.ná BOučasnou civilnottí a "dobou� 

dneška - óobrá. Nepouštím r;é.hy "krutý estetismus'' HikuláB"1V a 
jer.o "m�tatorickou morólkun ? L p::::-vnímu: v kapitole Vinot..r�o &ed.B
vejí � Ja."'inilou u vinice a hlecí do "volné kraJiny jekc �o vlast

ní budouenost1w , a pak, mírně opil!, stoupají vzh�ru k terasovité 
zdi, p:·eenčj1, kráčí Mikuláš, kterého Jermila. obkročila • je.k.o 
vil.ná tanečnice". etěme tuto barokJÚ. plestiku c.osl ov e.: •v tom 
svftle s stínu �ek-�ed.noro!ec �M.stupuje ke zdi. Zed objímá.Stí

nohra splývá E hercem, a ještě nej�ou vi�lt čva. �Ůi žene se 

opír' zldy o zea. Zea ji nese. Nese ji 1 �ea podobná muf1 zpřecu, 

a hlava mu!e zea přečnívá. Eledí. :Dívá ses Za zdí tGh bsrev noci 
v modrém odctupňoTání.. Pruh mlhy. Lesk vody. PE.horek t> }�f,:plí a 
dávným ktižoTáním, které j1€kři jako hrot)' čerctvých mučidel. 1t 

Soche. pfeehá.s! T mel.bu, obě určit� krásné c-..ž k přeEycení, v to 
počítaje slovosled. r� pravdu J'dlcn Uhde, krlsně preco,,cná próze., 
a� př.ílič krásně, ele tak& EVéEálibná• "opilá vl&.StnW obrazy 
víc, nel cvým t>f-edcětem"? Nu col, myslím si, zámtrně se vyu�ívá 
momentu pfekTapen:!, úlesui co! barokní cavtliere Marino neno.pEal.1 
�Kdo nedovede uv,aft v ú�as, �61 hfe�elecv&t koně"? �átrači přesto 
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zůatává na :patře jiet'- přecycenoct, a� ho �u-ezí. fn},�t, ¼e Ml
tulá.A o svých".hríšíchn Jae.nč ví. l;vn z nich: ci&l pi·ec:r.oet kri.se 
pi�cc 6ouci teci a "h:-íen pohledu se vfJí pýchou estEticř�é.ho profit
tu". Je::).o� ty 'i 

�o přeestetizování, řekl bych p�eso5nlni, pře�clcvávání 
hUfJtými br.rvam, p.1.'ÍtlO tvárný kul'tit:QUS j�-rn vyjáé.ření vn1třní!'IC 
tl&:.c:.u G pi•í:nl sí občesné iror.účnostl I m�tc!o!'i cké pov oc.nč, bt;vr.l:ní 
obrz.z1.vost1 s ra!ínov1::n0� erotično6tí, s citovou. roztté;Ctlo!'.tí. 
ce5ta, ru.ctikálr.í idyla jihomcr�v�kého venkove, leč s poétexte�, 

ie ·,ri6cl'..no kon�í dřív. ne! začír.L&, h:-11crboličnot.t rozváděná no
výu-.1 a nov_ými tr��, �E "E.i ab6traktní-:.i céniem tvořivé Emrti", tl 
vnucuje, od.myslí.mt-ll ů ecoové stfih.y a i:.raj, tvář llene. kapi t.u
ly cÓrl'.!vbei�é I později králov skfiho kaplrme., dlouho nevysvtceného, 
dokonce v mládí o tža.lov mého z here ee. !l.'V át toho, 0 j cmuž ro,Tntho 
svč·t nepo�al", Jak ee vyjádřil Cervantes, "jrumou lr:.but �tic!yr. • 
podle názoru Lope de Vég-:;·. lvé.ř toho, jenž byl osla-ven slovy 
11 radre meyor de les Nu.Eas11 .zemřel&, t";"r,:iím 9 že Út'! ejn?; a cio.kt.ztl 
bych to, �clánlivě- ze:ilřela �etm let po J3ílé hoře, :pi-ibližn6 v 1� 
tech nejv�tšiho p:·áteletví nt'!jEkvělej�i hl.:.vy své .::.i:ro:py ke.rc1-
nál.a Zl trichštejna a mor�vf:kého terotína. Co zzu-.mene.lo 121!?. 

:př'-telotv! /dr!es técěř neznám'i :pro }jore:vu a �ejí duchovní vývo�, 
casuň.�e pro jinou pfílclltoet. Píšeme ��ece pou�e streny pozn�

mek. ·i·váf "š:penilskéto Eomére.'l, je.k miru.l l.opez te Vicuna, pro
cházející věky cir..x�e opovrtení 1 obdiv t naop�, ekrze eymboll�
mus po dne�ek, �edna � cnoha tloiltých � rozlcfit-Jch pod�c jevu 
bU'okního se �enu�e don Luis d.e Gonz;Óre. y Argote. 

iak pfece �eem pátrače pfistihl � t.J.ičce, usmívá ee zlo�y

el.ně prozi:-.ik, nechal se nachytat na �loveEncu �otn a vn1 tfn.í 
barokcl gestc,.ci & pi·i to:2 t.ni neví, te "ticho svftla" mám z Lant.:. 
l vírn, lépe ne! proztlk, k�erý 'to Lepochybnf r�etut.í, to ee ,ce
c!.ím o tu Kormundovu 'b�dliu ša.n:pr..neklfho, co �i Mikulá� vozil v k&

pi tole Pa.ternoater, neunikla mně - nemu�im chocU t tak č cleko -
�.ni nápadná poQobnorl stran T pfode�le po3ednáve�ém rn.�0p1Eu 
Edy .Kriseov4 ee stranami potlecin.í kspi toly románu, ne.zvsn6 i'ro
jánka. itci� konlr.rétnl ctr. 287-,89, kde E:e 11.ikulá� e obt feny, 
Olga 1 Jarmila urču�i "k pocitu ptactva nebo ryb3"" ricbo kvftu � 
vlutní podobu propú�ču�.í sebevěc!omě mýtfua.• "Yzr..ike.;!,! .!o "-anikt=
il", podtrhu�i, •� temnotě hmoty a v hmotě tmy a ta hmota �e fi
vá, mama o eobě T! a teprve toa za pfe4ělem obr!-,ZllOBti- -".�iusel 

bych <!.Ele citovat, tak jenom odkuuji nn ul sdělené. Ztotomii'�i 
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s :přírodou á la th.f se mE.rkýza c.e Sade s přirodr.infr:ti, s h.rnotou 
.W. vou zó.e 1 tam. Zlo;nyslnost nedoporučuji, pro tož<: :;e .hoc.lr�m :po
é.ív &t ještě jeó.r..ou nQ. I·:.ikuláš�v eEteticl�ý prtncip r.-. �:,·:10 ;-J€té:fo
ri c:kou morilku. J. tekl r.a jeá.notli vé pos tr:vy rcrnť.r;V.. 

i'd.K·clnš touží p:tod oí.ijezdem proiít své ;,oc:. ty n� L c.:.=::i.ově 

�vé zsr::,rkoule v sobi-i, již drQí Jitl&s.Kdo se n2.roail j :.:�o e:;e:;;.:uolog 
vi, že při milovéní té:kto vyjác.ře:nén1 není ti·et•E. r��ny, c:-:i·:o::;ce, 
/i:,:2pi tola 41:rojé.nl�&/ č.ve;u !1& jeá.né posteli, b�il, j2.k �cif..::;.::.6, v 
píi.'tr.'.!i. ioto eebe�ozorovi.ní 1::iu -vy�. ·l-:é'. jí té:iěř v št· cl!::y :;_-<H::tcvy v 

ví se :;:,opírá. Je-li to::.u tf.k, jedr.:.á Ee o nec:oře�eno·.1 w"1.�.lý.:.;u r.:.nv
ní poste.vy. Milan Uhé.e má pr-ávdu. I�ejenom jí. Jdu n2.d Uhčeho déil 
a jinak. K estétovým f·estwn: estetičnu 1"'.ikulá�ovu zcele. odporují 
mé.lebné a tvérné hrozny metclor, priměr-.l kontre -ryoni �u �užekého 
a ženského pohlaví v ai:tu, plus navíc, detaily čichové. Při vý
trysi:u, sexuologicky p::i ejakulaci, obl· ženy /hlr::.Y�'f rtikulsš/ .sly
ší '-zašu.r.:ění obil_r1é v-.lněV česněl� jinde obsé'huje ":po1"2.;:vní vůr...i. 1•• 

No, tohle �n�d není �yšleno vážně. Ustupuje-li se litertrní módě, 
tím hlAře pro román i pro módu. ��kul.&.š o sobě říká, že je t:člověk 
polúé_Vní". Kdo by jí:n no�léze a také nebyl? To ně.s nezr.:í�á, stejně 
jd�o řekl-l.i by, že je "človf!� rozumem nedaný". L"1i Eikulá3cvy 
a: spárované kouleti E c. k. " :po:::-tupé". JJociobnou vatu e. b.'.'-;.rvotick mám 
za prohru metai'orikovu a protiřecení hlavní postavy sob?: samé • 
.De�ripti vní fyziolo6if..no tvořené čtyřLla ženský□a rui--:.�\,"na. �!)olečně 
e. nsrozdilně, tahle somatologie včetně rozličných výron{�_ žls.z ,r 

detti.Lní, b�-.revné !otogreSii z posledního fotoe�erátu firoy Koťp� 

považuji ze dosti nudný, nezají���ý tělocvik, za zbytE?DÝ kostým. 

i.d.kuláĚ-ovi totiž nep&.dne. :l'aké není noviho de.tE.. Tekovému lE:..ciné:..u 
svodu něltci.y poó.lehl i sám .l!'rwtišek liclas ve verěích o ženl "s vy
hrnutou nví" a s kladením dítfte pod srcice, m.rt'-.;•ého c.ít::'te,nbez 
zebij�ní" atd, a právem mu· to bylo před _válkou vytýl:ár..o kritikou 
z diivodů nikoliv morálních, cof podtrhuji e kladu vykřičník.Estét 
Hil�ul&š si, op�l.t.uji, de facto proti::-ečí,&utor poE:tavu nedořeĚil,e. 
to znamen� literární t..ří8no. t;tenář :.nu už prostě bezelr:tnt ne:v ěří, 
tulí, že i•likulá� se svými ženskými krsjinrutl je Ei eám sobE! schvál
nou podívanou "v prsJ;Bké barokní noci jeko divadelní ecéně", že 
jeho hra se mu vymkla z rukou a rozbila se vlastní.a:1 pro�tředky a 
proti nim. 

Dostatečn�. ve EVé úplnoEti, .ffi!lf není motivován ani EVlt 
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Olcy. Lvlt tragicky ekončiv6!, tré;{;icky prožit� mcnžE:l�·tví žer'.l:. 
pozI.!2.men��t 1ua1>í. 1;(-ciCVÍ..'7le E-e o tom :-.ic. To by .::.te �,.,jí:nrlo.cnga 
j:::1-�o ta.kul6.i:•GYO "estetické svédor:í"? Co tím, -prob:h, btsník c::tt� 
�.íci'i úcolia jal�o estttické E;V•:.domí, n?:co, vy.oýclí:n ci� j:::.i\t:1 f0 rtf'
�i c.t;ý chozrc.ščot? i.tl.lezi 'té není p:ř·icr,vni jméno, rl� r=ub�-tn..?1.ti vum; 
E. c�cl:rouc.dy'i Lud.c .ti. ;,o\'oltmo p-oloti t cva ct2zníl�.y? 

l'o&túV íj_ \ iclava, ;rvr.iho muže Olg:r, je tvo::::�e:·1c-.._ � jinfho 
tu:ti.: rot;.�, jen! 01;:íc.luje pot.ranič:í, chové koně, pror:ht:t�i 1-:olel'.
t.l. vice.cí ·VE:r.r..ice, je Le.i·čet., ocir::cu:.cn né. c.vu::ct lf,t, r.r;rj':.í f'e 
...-,-...r,�·,l',oi•� �,- •:r••cnoTn',·ci- ,..o,,•. c'o t;'°e(Y''T'I""'� ,'\{ l>c ..,..,r,Cr-: -'·'l'c,--, r;;,,,.,1� ..-,�. ,:t.f',:�p �-�--... ...,,._., ,áJ \.-- �. r

.; ..... \.: -'-·� . -Q,1.-C.......�"--• - r- _..,_C.J.\...&.- .,, ... c - ... z ... -

.,-; - .'.)' .• 4 vl ·�.,,t��� .. � ,:,..-,f .'.;i a ř-r� ,( C .! ho " ,� �t +..-,,1:,,, ,. J.. t""a ,.. ;.,1 �t � -\ .,.c,na ..,_ rJ _ _. ,;. t,;t �.J..- ,c,;.w...t.-�.., I ""' Al• •- """' �••: -• \,,i,. .1'1.w..e \.. t 61'-' •· � 41 � � ·t 

z nocrlho n�be, padne otá.zl�a - nikcio ne�i �roč:��tlpáne,ty je�tě 
:mi�e� � ěf'i t'i n /Foc.trhuji - rozumí se v Boha./ A kněz - Stěpán, 
- zči:=t� janna. - : " Tedy nevěřím, kdy� to chceš věcHt •. -JJ.e cho
ve:� r.·e tbl�, j r:;ko bi:ch v č:::•il". /ú_pět podtrhuji./ liefíkl to jinde 
N.íl:ulá?tt .ťJ.e zaJist�, v 11 teratufe, v ro:?:i.nE ch psar..ý c.b. ke.tolíky 
/pol:ud to b:obo zajímá, s touto prlmi tivní českou terminoloe;ií a 
rádoby rczli�9vwiím bylo definitivně a.�cncovlno pfed ptl stoletím, 

u wnocych již dříve a miozí a ní po právu :-11kciy neze.�Pli/ se to 
jen hem�í rozličnými, vbelijak zranuif.ltl, podezřele uzp�eobenými 
k�č-z.i s m.ncha nei·e�tmi. Jmenujme a.s:pcn G�crees .Le�s.nose,Gr;,:hru:ia 
Cr.::;e:!a e. tak ci.ál.e. !len poclerl.ní před pft�třiceti let:· cituje %ar
di::.6.l� !,:ewé..llB.E. z konce minullho stoletís MJe to c2mo o �obf :?ro
t.imluv, chtít o l±ít.J:zych l.idech etvo!·1t llteraxtu_----u hi·íchu prostou." 
"li·Í!iio 6.ttlvě nebezpe�l vě.-c1," říká Gertruda von le Fort, 11 se čč
jí v ro.ánu Grahama Greena Ját!ro věci." /The hee.rt o:f the P.2-tter/. 

I z&e mé�e �téjnou otlzku, tentokrát lieleninu; "Věřiě v iioha?Rét 

bJc!°'. já ,, ě!·il.e.. '' Iielena sepne ruce e. pokcuěi f'e po dlouhých letech 
moč.lit Otče r.áb, ele vzpomene.u si jen ne slova "J.f. ne. věky vtk-0., 
ruue:i. 11 Zoe, j El::.o v ro:-Já.nu o ubohém knězi /The :Power anci th� Glory/ 
z dob :pro�e;ledové.ní círi=ve v Nexiku, v k.wilizi, jenl eelhe.1 v fi vot� 
i ve sxttti, dojde, jak vylofi�a von le Port, "k t�emnému Gtvrzení, 
ovšem stvrzeni. jeké náre m��e adllit pow:e b,snik.• Ale �těpánova 
od.pc-v i�a nijEY� psychologicky v literárním ucho;,ení moti vovi.na ner..í, 
celt ccina přepádévá přes oKrc� "románu mete.f'orika•, neťo�tává Ee 
tu tedy btianického stvrzen.i. či s:áporu. !>tf;,án �e �ev! přestylizo
ván co nepr�vdčpodobnocti, do nes�tentičnoeti t�to p�'fAÝ. rsycho
lot;icky sutentiol;é kresby -postav ce mně vfibcc v ro:nánu nec�ootl1,til. 
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A c1tltí •. ťol.1cicte v civilu prohlílí :!u-u, z;,._st�ví ce u 
baro!-'.nÍ postele s anétlc:.1 & i'ekne:".je to endíl smrti.'; !.ekhle, 
� ·oa.ror..ní.m o bri.tem, b:r i:,c p::.-cce táč.ný pracovník bezptčr.us'ti ne
vy·jbc!:til, i když �'.lvoc!ně pr.�coval J a,-:o trut.lf ř. lile BCtrLs. hocnť. 
;>02:oru. �nt.':2, i:lusí oť.l-:rit :nrt,· lho trcs�:;.ncc \ cicléW ť"' J;ú ·ooi-, u poli
ci s'ty se ·,zni�í 1'.&ndf:J. á;;;arti", JJro itě_pána. '1 t:!nděl spéru:u*', é:. oba 
::mži ei hi.E:c.i de, ocí. J.r.,'.;z: 11J�eu vár:i. }� ciisno�i�i, 11 a oct:��vá 
zt..tčen.í. wenoruže policie•te ocpoví: 11 K d..ispo2.ici bul'.'t� je-mu - Ui 
::ufo o moc nežádá," e ptá se, slybne dobře, zda se n� mlcenlivost 
t.r.ézovu m��že spolehnout. J-TObJ.h :.:.:i vý, to �x..."le<i t::�r-t rlt:, v poú110-
rových 11::t,e;ch. lo :i� r.tfj.::�ť; ne;;.:.�t6t:t� c.�:ú tty�izF.ce poéDbr.i.i. dfí-
v ť.j t:í ttfpiinov f ccl90\' bdi. J.u:or bi.sn:. ci:lho po.:.::.ledi1 selLilv& opět. 
:.�cy 11ě-�Í 11 ci.0ma11 • 1-.c tlc!:.to stranách té.'.kto neen<·ch ee nic e.ni 
r±ib11Ene stejuá.to oé.e!.rát i:ier.1otlo. 'ttenář prostě nevěři,co ce 
riu 'tim'to způ.&ober.1 k v f:fení neústro�n� :p:!'eclklád�. Laopu v ir�í :po
ri..tbu Vbclava, církevn.iou, za noci, v níf nr, zar.r&G.ě svt-dčí jenom 
ctroo;r. F.áno jcou árny n� fE:XEY.é zsl:r�f pečliv?. uClq:,�y. f-l Zahra
tlou přeBel 'tichý.i:: krok� JežÍG a uděltl z.=t ni:&, c-o jsme je�ooy 

-:.. • • JT - ' - � 1� • ' á '"< � - ' 
r-.. • ' l ,:, '}; .., • ; • •. � opor.uic�i. - L;i.��c ... e "'l. (;;nl p.illt E�:-r, jeK tu c,.h ... oun� sou.C.J. l•..r..-

lan uhde, na r„if.hož v tč-cbto věcech se epolehn.€'.:.me. Dále: uvabe, 
že pollcist& se obJevuJe ��štl jeďLou, o věem bezpečt� ví, 1 o 

pozčěj ií t!:xhu�sci, / e. r.1 c Ee rledE-je/, Clg� e e .t�nel.:.loU::.o 6�r-ovd.á�á 
�f': cizince / op€t r:;e nic nuó.č� e/, jezc..í do ci Eir�y, j t.:k. ·by nect.itlo, 
&'tci. teek'- rea.11 te. s&Jiozi'ejmf. tehdy Entl& jineít. benevolence -po
c.ie ee projevovtla apíěe DE!.o:rúnj: ::-ozhuzovtni.-n sítí vy1Zyilených 
provokací, a jeět� pr�d�cóčkové věněných a pravnukov6 byli stí

háni &e. svá vl&r.tné ptí�uzné, vyhazováni &e zuněstnlillÍ - �vltště 

kne-.žíl - a to v tf ch "leptích" ptípuiech. iiezkrecluje to bezd?čnč 
čeEkó z•iiáli e, ktiyž j 6 jir.cie /boj u-chi tek t� o pro j C;;k t s mocí, sta

linllv ·po;i.;nÍk a ;iého oc.stt-�l ap./ �tor zachytil věz·nr r, 1-nralel:aí 
e:tl6tence v pU'a.lelnícl. Ei tu'1cích a v pe.růelních f,Vftech? 

V kapitole ?rojkce rozvlé.i ttipán //t'J.hw.id/ť/ clil �ou úlohu 
herce li turg..tajch gest. 1..ciyl && oba f.ře:r„ll V beto ii:,oha, osobního 
povolá.ni �1, lé:pe, poelání - -projekty Mikuláfovy f.e zer.!Ítsjí a on 
proti t:vl vůl.i ro�prcco\'ávl kr.tf.rensl-'.ý t:t:,·l b�•tl.lt!IlÍ ,. pnnelácích, 
přiče!:l� ti uvtco:nuje, že i:f� ó,acet let tudy poveC:.t; c.,.i..Lnice a vte 
Ee vzcoun',;/, co z't>ývá7 i-1ikulái:,ov1 holá ex1 stence b�z jakéhokoli v 
Týzntmu, to �est :proJektentské. náde:iičina, �těpánc,vi ve vý:!{onu -
jen vně�tím - Jeho knl-f�%� t'unkce, ie.ké holá exiGtence. il�dcu. 

j ec.inou i:ocěnou e.l terne.ti '\'US nude. nebo revoluce. iia to c:.ruhé se 
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cití osamělí, na to první si t;ta.čí e.��. 1-°oE..lec.ní vicf.: jak tti
cr-til ctí vtr.--k pczntlo a po 6V,m unk1...tečňovtlo cl ternE.ti vy zcela 
jiné. Lil�i1la, tskto polo2enf - r.; j.. bruntu myl!:t, ;je €:,� r,ort vy
c:•ll€?:é. l..rc:llll 'toho ir.ně f,taroil tně vizí Ké.cr-.i v pet,ror�rr:dakých 
l�z.v�.rnác:t r ... E.. potétk-u tchcto století, Uj:;ror:t:cc:. jir-tě r-:.ičnS"ch 
:. �, L"lié"teJ� ::.. nt'-t::pcl:.ojc.ných i.t.tclt::k t'U.iil.1�. Rc:./..n j!:mc cl�tťli 1:lá6t 
:i-�-l�t.!.i L l::úrbeJ· c • t.urevill�•1ml, poblít �lcl.n I'oU!'nier::'.., !:em 

L t;.pi tel� Péltirr.OGter c.t.účilc co cobé poJmou.t 1 j;-:J-::.ý si Otče
náL, i;;o:.:li ťt:1, či:.i oslovení. Loha c. roz�uvu s n.:L-.1. "}::t€.:rýě jsi 

\.. 'h ' , ,. · • n • .. - + =--� nt; .. esic 1, neznam::: J�ttno t�,t, - sa.-n:,· pr:n:i.::..J..uv - z,S:..E „cvme se 
,·::.r.::: ".l tohcto: ,i!�elzE:. identifil-..ovc::ti vinil:ůY. 1ii1j.-ne..-ne-li tuto vě
t� - r.uoc!li--;;bu d.nes /jci�o vf:.cr� d�Vti!'Je vťe�u �out.l".s t i pro budouc
nczt vyd.&'\'tb;e P..1ibi vče.m vin.ik.1.m na. ná� počc:?u..:?lé b.!..,nco zs.měnce, 
a po�. jejich zločiny e. <lění ::.e tím počepisujei:ie, po:pi'.•�e sám smyel 
svoboc.:.· v i:·ádu a nači r..rtví, upozorňuji "1o�á z.b;tečně,nám feknou, 
'Vy l:1á:i:"1. Tedy, jak jsem podoťt.l :ů.iulc, obGti � ;:;Y.�1 �:p2.t:f11jeme, 
k<" .. -. 0!::0 pohléc.ne pon,&lu semri 0btt, �&č -virú.ko. r..iktle :-..ikc.y nebylo, 
ne:-.. i, nebude, zločiny c.e povolují .e v5e.ch p::rawetrec.:�,::ik.do za nic 
n.e;od.::·-O'\'Íc.l, včer&,. dnes, zítra, dobro jc.ko zlo, vtecb:.c jedno, do
pf't;du nf!.C.teně souhlaaíme ae zločiny, neboi"ňclze icer.tifikovati v1-
r.i.kt1n . T�to věta ,·a.kulátova narJEoVcl.a víc riEŽ prot.ru Uz.vní posta
vy, ne;_rý sovel.a její debatl. 

t:teruU· po.zn&��k poéoťkne, Le Jem� přilit p!·i.cní .• Jsme. lta 
ro:n:...:l evrop:!kého výEr„Fmu, jik scucí:l, i když o::ud ruko;;lBU nezn.&m, 
�rávč �, na tomto �ístě, �ovin.�o�t přítm.osti máme. Zítra bude 
pozdi nt?. -pf·íenott a l!h1ediván.í i:.rc.h.1 váli!. 

Když jsem hovořil o li teri.r.r..í:.i h:i�11u, doc.fá:t, že čtenáf dob
ře r,ochopil a nepodsouvá mi hlod.ieke. ji!Ůí, ztl.:noll tcrárni.l:upf'. o 

z:níntné ecf:nf - fotokopii., c.vč leny ul�oju�ící ru.Ka;.:a }:ikultUfo v �ed
.tl posteli, neuv �žuji jinak, než z hledicia„ ctr�vby rc��nu a jeho 
yio�tt:'.V a ·.!loh, které si 3ar�y ukládaj i. 'Lacl.ll:l kýč, až ?�' lliš enadný, 
ne:�11!.e znamenat n!. c jiného ne� proh.-u, nláš't j edná-11 E.e o poBtnvu, 
s vyznáním 6Stet1c1tým. Kn�z-!t�pán ovoel:l nevěfi t či vn:·!. t m-0.!e, ale 
to :uucí Vj„lync"J.t z vývo�e post�vy�- Pratt� se r:zusi .:c dozvědě�,Froč 
r.�r.le ,aeln v�ta o nev!fe - ptece koneč.!lý a dů.l�žitý bod vtvoje po
Etcvy - odkud a zčeho se� vedla. Fo6trádáme práv� Vl'�'oj jednotli

•Jch otJtob v ror:ánu. Jsou totil ve v !och ě�ieeoh. cobňch a vlSuee stej
ná, ploln4, nem�nicí se, nespctttíme v nich cllarEkterový Ňst.cha
rskterotovorný rO.st - proetě �ivouí proceE, kter"J t31ěřuje odn��--
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nlluz:. �:�1:ce zc.ťíná, kdeei ca Mao. zr.:c.rr.nu..!.. Poé�tl.tn er:tetizcván.! 
a. obrr:zi vc::-ti t:po� ívé ve- hře, fJ.l e � post�v smi !:e bez p{'.ychclori cké 

· .. _ ... � "i •• 0"" ... n"''n'"' c-a .., .,..,_i q, V ·' ,.,'•p•n -1· lJ'--Z• .1.';řn�yt• r.-t•·vu � .,.:,. . .,� El: .,.,.�..,v „C.·., .... ., "'"''"• ic.,;; .. ,a •. ,,.� Jr�K-.aB .,; .. , .. t:ji ..:. c. , • �t.', ... :f, 

poct�vy =��=�� ?Opír�t �eb� a�my, p�tirečit �i, rozbiji ce navzá
je.::i v li ter::!'n� eebevreěednP-r.i 1ír�,ye1.u.Fostrádám-l1 n�víc vzájemnou 
'VL:ii::U ;oztc·-1 /kup:?. Oli':t:i. 2!l Václr.v/, vidí.ul je tez jejicr;. minuloc;;ti, 
tterc� prsce odjil:tiv� kcžná z nict ne�e v �cbf s Eetcu, A ·?roto 
ot �oč�t!,u cc kon�e ee v3•j�vuji jeh� s�eJné, beze zmtny. �odobně 
:i:H:u:::.át�v útčenái nena.ziré.m � h.ltšdieka rct.�oli terárrdb.c, reli&iÓ2-
ního, což !:nad čten&ř rovrd�t pochopil, ;-.le ckrze Č!:E.}'.ou �lii&iit 

� zku�enc�t,všeobc-cn� lidf!°l'.ou, _!!! literárně nedo�yělenou a my&li
te:i..fihy Ecaetnou • .Buokní my�tika. se mění v obrr-zi vout a hru, obre
zi ,·cst a r..rG. pojala rio �ebe, c:htíc, nechtíc, 1 j&i'.ouci ;nystili:u 
f;\':ť..btního, cetctického á.ruhu bez p.nt1te�e véčnostl a č,:=:snocti, 
�b�olutna a rcl�tivnc, bez polr..rity dotra a &la, bez n�plňovin.! 

vle.e.tní funtce svě.doa1i. 
Jinak: b4rokn�-rome.nt1cké vid�ní krajiny ryze č�ské prove

ni��ce, v nít se viok po�h�buj!, přelévají, přešl�puji po�t�vy 
1.l� ÍElé mil:!o <lUtor�v z·�!l�;r a ům�:sl ve schizofrenii. J.. zrxe jin;,k: 
ro.r.:.,{mu chJbí cuiyEl pro :,:roporoe, eokre�lení jec..nctlivých poEta.v, 
.Níd. Nic na,:;,'.l&t: o:rdo eet spt& dl&positio totius per partes. 

K r,lkol.1.ka my!lenkátn Ee vrátím příště v tottizníKu pro béa....�k
�í .!eno::nén. 

če!'ven 1982 
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J� ;Jo to <ilo�. co mi K•L• daroval ob.raz s d!Ykout l::teré oe 
na. sv�tl6 plof3e závodní dráliy setkf.vá e dohli� telm . této drú.liy, 
GO O�Í'.4 muž<e V �ekó· motěí� Q S tě�OU �ZÍt l.�orý 
je r:,r-J je.jťm dědočka?l? Je to rok, možná ll'Ůl druhóbo roku. 

K. tehdy klacU po-Ck"iinku, !e nnp!či povid!:u c themntttn toho
to obro.eth Couhla.oil �s.om, pi•estoilo v mlta vztcllu k tomu obrazu 

·,. 

nabyl.a Mdtlú urči tti mylil.cnl:a• kte:-4 b1 se fabulněnli·_ doln vy�d!·i t 
c. romttt. Bylo ·tu jen to, co vlé.s� 2Pdoob11o• že· �s<:ta vdbec 

privti tanhle obr� dostal. Dy-� tu.1 va zkratce f-očeno1 pi'i.tetU
vozt tec!"--'11cky V;,,"budoVa.n6ho ku011 p�tiny -e· betonu• pot?!cněné-

. . . 

ho na5.GtD.ým I� ole30, .zolldnln&bo tichou, e! · �,: 

trochli_ dekostně tiebOu evo�ic! byt�.- ateróho miala a tělkou 
. . . . � . . ·.. . 

. . � . .  

cht1td, spUe �11 člověka.• oa&mého BVylda.-nol mfA1_ ktez1 b:, '_ 
mn ;taro:um�, úěsat, Vllitinť �. a d!yey ně�ak bezmezně 

vydaná na poapae tam>. proetřod!• V kterém 08 pffiVě oci.tá ·a mod. 
. � . . 

osw!ut �-asti n..Ože vmdorOV'ct a �� ve4arovat _ lethl .. 4',wo en1 

-ió � pí•1teii<Můo• rozloha plátna, &1.eko a ;svc3e meze rol!-
šiřen.1 t!m, 3c.1: �e tu upot:r;eoono �- vr�t11 ovět1d mo&� a 
bni v .mel.hi; oblohy e �ek je tu pouli.to líoc11 a nemnoha DOloně 
k vy3á� ��, z moci liti mholooé do L� t-,Cbnfkyt 

. . � . . . 

tll � ee �- a iakrt,á ObiíQZ-, na �o.bol detaill_� �o Vi
dět �on �akósi neurči té stc.vby a � · s �orou1 nle &> atrcn 

dráhn_ronúd svo�e těr.kát k zGm1 přllebl.4 kMdla někom clo no-

·.• . : 

. ' 

. . Ec1o m4 Včclět,. km c1ré.ba YOdG a co vdboo u c!va lidé tam 
. . . 

clě�!? Ani mot!F- ncv�dělt co vi:GC!mo m veelo hle.w n rul"tl• 
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Co mohl turd t o c'i VllkoVi - -v ktaró.m to v tomto lltn pi-ípcdč 
vyvolalo hnod pi'1. p.t-vní.m ohledávání pocit, to tu jelo o zou
falou e nčje.k i něžně kom.tekou, nobo sr..!uo lonkavě tra.g.1ko
wickou k�.-..1ta.ci pustoty al.vilir;ace a dvana o� ®GG
ot, které oo tu setkávají nn hezr:.rMrekán, rvavu �, t� 
nicky nrudln1ckém botonovwi p01i a pte3:! ne jednt?. druhé & �o
lcy jo to poclivn$' atcv svtta, který nás tu ooztibl? 

,,:onou v n.eťičo.otné ood...� no.hoře e. v tvrdé, nept--úteleky 
tvrd� šedi dole• Jsou dOOZ'lťtni k jekéci dosti,odi voct.1 '1 soboc
kost:t., která je v donti m.tuaci �en pHrozern1 tl.m o nlO ocvo
bodivtju!. Jaot.t" Wliveni Mr,,iůtojnorst!, která �im dol.a �t 
pravo v tanhla světě a ne v �inlm'� 

Kdyi �C8'!1 PJ,.�blline s t&:ihlo pocity n s6rodky myM.enak 
vrhal pohle� na. ton obraz pH návi-:těvách v x. atelicb:u, už . _,. . . ·  

tehey �ean si říkal, je zdO řočeno nOoo kQnkt'étněJš!ho-nel to-
. - - . . . 

ko,ii; rozběh .<lo .tilosofio B me�� A' keyž 3am' _pek měl 
obru d<Ba, movu Jeám se pokoilš&l nechet své prvnf pocity 

. . 

stre.nou. o. -�tibnout ten obr.d v 3eho na3V1astně3Ma· oktařiil-•:n• 
. . -

. . . . .· . . ,· . . . 

: _r�: -�• vmttr.14 a něčeho: v.to ne1· •- poůh&M, mlít-.. 
akébo' ru.kopia1 a . opisu vt;c!t �! � � 4e4ti:I okenfJ.k, 
�•cu SG1!J'3 okamžikomť kola ktoro� d1Vdk. � s hlavou t:!m 

' , 

r.aaotmlčjš!· a okouzlaně.�š!• čm Y.Co dě30Victl nitek oo právč 
edo 2'·Sl>zl'.QG, č!m v!c im,likac! m�t �<:lllM Vztahy t{"Qh 

4i�• t ·y·· r.átll:C �bo V kra;jlno beg lldf lil.EG bit llttAb() � 

hcS W Yi-C. J:torá ee stala · oou.Mst! obram, za tř&U W vac, 

voloJ!� divákovu p0eamoat - l:Omou.ci " v 3eho �au. k třo-
. 

. 

Umu liwtu.· ktor;f m4 oriam �• �Wc ·pr�� k· otute&i&m1 
. . 

m-ozcm! a k nav4.v.dní wtema a t&nt. 4Y&m livo.ty přodcbom&11 

33 



kolik te:l. d:ťulzy, rn.�J ;�:an vr-dor1& j_ irrnc--lan.t.ů.rl� clo zvtte \T�o

n:i fivot � bohatooti ne nljck ovóvoln� �v6bytné - kolik in& 

objovn6 bohatosti ve v�tohu 1: t-CGU [tvotu p�, k X"O".J.iti. 

Jcio:nil.e v�iwc nel1ř ť!ovrtn1.je no\-ou rooli tu o'brť1zu, nanů

že jinr�. než ponechat ot..�ou, !,� VE.&.du a v rJob� v�ie�� 

ty CE-lkulimú intriky, rozebr&vmié uvnitf jeho, vi&ní přod po

Mtkt.!'A malby :!. v jej!m pr-�bwiu vi3-ani nebo lidd. t ;ji!r.J.ž byl 

cvoden, oby je sv-J..:10. • ktms.6 ho vs.Qy, o.by cor.J. vy�vo.t jejich 

nejvr�t třnč:j5ť motivaci, jejich. cech, bcrwt \'ŮlŮ. 1 v�ochon po

hyb mr--nit� je�1C!1 moty. ,;... tento kolotoč o vir roztočeni a 

%'0zviřen§ �eho vmut!hom, v.l.dt�. tu!ierdm a �ordm•. noko-

n.ee ma! � rot:hodnut!m ustn:vit do klldat do nepohnutého 

klidU trvalých oo.rav, t-vor-l a pl.och, který je u ne�lepš!ch 

Ob...'"e..Wl Mbi t l&t<mta:C bot.U� d.G30.t myšlonekt c1 td, irr&cioMl.

nich irapliknc!� A �o tedy hotový obraz blesk�� smmlt• oa-
v1an� 1. rua-yté .ree.U ty• zastil.e.né tM, kde ve sv&1 bobatstv! 

e. r.1ehu �ocllázela li votn! e!cu.čer,o�tí �lí:htvou. v takcvó ko:nsto

; laci I ktGri1 od�v!dola jeho osobnL-nu ehercl:�ru. atcvu vníma

voati • orud1C1 n ne.pčt! aed v�ani ·n.swájce neodd-011 t�'J:d. 

achopnoetzd a momos� m!1l íf� 4skt> Movoka e člověka �ako mn-
. . 

Bem tocy �sem docpčl pí-i �trdn! po konkré� \'ÝmlCfU 

onoho otm.rnt':iku na x. obro.Be1 i.e totii i nu ma� obrf>. 

ze �-e ne�konkrótn�.}a! včc! avMecni o dul1evn:!a s. kul.tul-mm 

obsahu t�ho1 kdo �ea v této. r,odo'bt� a s t!.m obcehom mohl a umčl 

dnes takto uděl.nt. A toto evi:doetv! ove;em li�& �en tom, kde 

• se něja.l::;9m krát� apojeiúm satklv& & �inou oožno�� svědoctv!t 

.s �inou &wev,;iosU1 která uc!U okuteěey dotyk toho o� a 

. ně�ok ce s Um v;romáv4� 
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T ... , lao4 !9 ........ " .,, .. , • 
--, . .t .... 4 -UÁVO.pone, v nococ1,::.0vE,m pl.-w.u, a.o.::Cll :.:ic.- -ien ...iue v�u-

ĎtljÍCÍ obr::� Llizlto ccbo, slíbil jeem �·r�t .oe c 
11ok0'.n;!.i-

Okc.Enž.ik 

�s1 tek m!.�1 fo cl pi.šot:! Ui ·pouey pohl.ed na 
ty tvoje ctrh.'11:y tak těa!. nop!ird -t1 �ji !-ined.1 dr-ív, 
nef tvlj do.pin pf-ečt.ut �G. tv��a ošoti�ovatell:a má pěkný 
1'Ul:or,io • tukoVi zaoblený, boz OBtr.í, bez výp-:'ldil z íúock, 
bez vfbojn_ých, zn.eklldňuj!cich. 1-'..Uč� - v5eohn0 tak r..ly
nouc.í, ncd...�tlivó, vl1dn6„ Jrilio by ta. joj! i-ukc. dne.la 
pi'·!too �znr,m toho, co cít.ío. Je to od tebe tek r.i:u; ! 
Vi�oq, kc111-dontanu -tvO.� dopis. j&l tady nabl!zkO ·- �-
ká tni těch llůkolik: málo 0t�á.ícb. lldí • co tu u:í Q.ouho 
a. vě:edmo pr�žili t �ri' tet1 bS-va.le. �antnioo - �du teey ao 
t6 skupinky nukollka. km""-1) maj:C tei:ov, 1T.i,1né vt:tve, Dko
ro metr ·cu�.lhé t rui nich b:d.tnv6 al.ubounké J.ietíť sl.o do
konce o.o lze achouli t do �e�ich etinu. A tem čta. Vo&i 
llist tva,3 dop1a r .DaVol m1 flbycb ao no· to. BOblo. chv.0.1 
tči1t 1 - a. co.tím tr'1&l poot já tobě.-

rii:, u1 to t.'U1l!o; r�od-.�o.-vi't, 'ty ·v1d:!u víc. Vid!5 viechno 
od poóútku eo konce. Kolen ·je samá v�,-,rohloct. Jek za-

. vano v!tr, jon i tnali, př!vi:,tiv§ vítr - �sou je�tv paort-
. níci �8"pFiv�'t1voist1, ·· několik ji�'l teey �e - hnod oo v-eru
do J.�om moM etiw!br-1 ti p...--nch n vo vln1 vtcti. táhlých, f>O
�ch obloucích stou� EVOl.r..a k obloze. Nedémo• o.si p.i�él 
�síoam, udělAli tady vellko-.1 vóc, 1>i'1.vedll vodu c. M.Čc.l:l. 
ji romá5et v konvích po takovém pruhu &tmě, který b:,s obo-
0ol pomalou cn11st! r.a pot, 0.03t cimt. DóloJ! to tw:, li8 
réno vy3dou e t� �. kterti tu loni za celý rok posto
vUi - pc:no.:tuJašt peale. �eooi ti o tom, jo.k nemobl.1 schnet 

-1:cmč• a tak ta.h.ali a tl.ečili voey ootů oo odnttl:ud m J:i."ko
nos, m nojakó úlle.biny, kde to Eimtnlo uohrdntino, kdo oo 
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'bílý ohoň n�ozpronti·el, p:-o�, to �c2itu ri..ikdo neví /jez.dí 
tom Rtdci n zko��jí, čím ne to r-t.-:1o, je pl„Ý d:.1lcžité 
vt�t, proč so to tsn r.;arcz� lo, neb.LÍ prJ správn6, fo to 
neúanL."OVe..lo/ - ré.no tecy vyc.nru:cj.i t někdy ;jW llll.me i:eot • 
nQ.:ey i v-Le, e :nooí konve. Vždycl.:y ta.k p-11 hodiiey r.c.uí 
c kropí• pak zuz-e �dou ulehnout• Dtlnj:C to na- v5cc..1t � 
u jsou tu ur:. výslotll:y • Od toho .koi:.O� co k n?nl e..'1oc!Ú:l, 
nám, práVQ výhled na. ten nevell"..ý obdélní.k na m.irnooi ovclul. 
� a tam ce již na n� objcrvi.1 trs tr-Jv-J• Semir.i.ke 1:ou.p;D1 
od. n[jr..l�6b.o r-ai!e, ktcr;J tudy jol auta.-:1 v t'°;.imo - b:;lc to 

. 

. . ' 

pódiv�., k�r;f oc v&ec!.my ty ttlcjZd Beui vl hl.cvy • cl �<14 
1 atcr6 • , eesto�tpily kol� jeho opllan.6 tvái•e e č�m 
vle..sy, byl p"!:"J ve Ft�te de la. Yiaa., ale troch.u se pi� 
tm ·wk1.ebil, když to 'ň�el t dčlcl si Z nás o.!d. blúmy·. 
prý v' jeho vsnt, je.k rz.i �ey někdo i'n'-knl, je mse kn"ů.o-;.. 
stv! a prý jen I:v-€-ts z toho, je.k nnt norJtnči prodávat ev&-

! t : ' 

tu, co v ní mlote.lo vi5ecbn0 u��ěno - t-cey -od toho k.o� 
r..ili ��a za dre. 1,-1·�tecy o. zlrltý zub .. �;nl, �e �e to 

� 
.., 

� . 

. 

pčeni.Cě• �od jErle V't�c!mi �čélc.Vi_. Zat!m jsou to �t rz,,o.. 
l.er.é �vy n. ;ie t� veliká vt'C, kdyia so na to díváa. · �d 

tep.rve p-ozr.ávámt co jo pustil:ul 1 kdy� Uproatr·ed m �sou �len( 
drobné �fuonl:y. 

Zda 'kO?lě! rukOpia oné divlq ,; oh..�u., ktorá �c v dobč1 

kdy dopia p.íáe, iena· enBd už čt,řieetiloM.• ll1l. byell chtG.l. .po-. 

kračovat ��!- l'Ukou, .3·oj!:an ·� a � - nad.oktttn.J. �ccm to • 

.L:u.irun povědct cvýrni sl OV'/ t co Be tu vlastně chtěl.o s.�íci. 

Čechy spolu c celou ·t� Evropo,.1 .jsou SVQStóš� c.tomo

vou vt.lkou •. Zbylo maličko .lid!� �5niln oe přírodo a měnily 
. . 

oo VÚO� vnější meJcy civilioece.· Uo. tar. vžey pro sdm. obsah 

li&Jeycl'ť· bytootí zól.oli �on do určité 'C'd.:ey. � tnro 30 véta! 

a rozh.offiějě! u útočn!ků na realitu• u J6!tvru.� a ootvrs:w-
, 

1$ch � o. ot..'"OJV\ldců svuta.1 r:cnr�, moMm mcmš! 3e c. 

byia u oruS divey z K. obram.. U n! �cw ne�mltlndnč�ť.! an&Jy 

ne pob!dko;u ·Yilli, ele obra.ffln, do sobe uv�vr� prožitkm. _ 

To joom. chtěl ř!ci tím, jek p!oo o výclcclc!c:h etrn.člivó 1:c.to,. 
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strofy. �dná. katc;.ntrof'c.t U„wó G.?�on.sto �ti.ou.ey. t•m�. 

m�, �enr.:l::y troru:rctní oe....-ez zuouby. ne tt'.tcb. nOC1D.chc i•ťi.dc.ich 

počátku �ejiho élopi,ml jam. oe ;jen n-epatrn� p.::•iblí�l w-Jtřoat� 

rn ootivu., od l;torá.fio by to pal: n,ilo mít okP:�i�tj cpé.c. k rn:�6-

ru l:onťlil.--tu .• �on hlcvn! motiv by v jejún dopiM byl uveda"1 

aci tt.im.tto jejím olovya 

A v!i, no jclcy � joom c:i vzpanněla'? 

!fo. ten. který i�ro a"!e znac-oná ::� int-cxr-,:otcci r:. e�, <:to 

tvtn1U. n obsahu oné vzpaaínky t:tyl .. .!..oetilst& -�cr..a tcd vl:J.áM 

v5oehnu ovo1..1. pěteťtve.cetiletou tJ:u.uQDOst oo wi1t<:?l. Ožívá v r..!, 
·;i, 

co �1 tchey tmn na Eávodní � napadlo• k�:E. i!-0 k n! "hlíilil 

fJtr.:rý p!m O. 0132. � V tom � �t 00 �! G ol:O:-�Otl lao

kaVOSt! poplácá po tvá!>i a nru�, etr;ičkov·stcy cemoll�1n 

mdrOV"cl%3Ínt V:,.TU� � � upros� betcnovó ,!'-USt1ny • 

Vz1�:f.nám o1, b3l to vla.b§ do!l, teplý, na .iotito horký. 
spine p.r�echod z Jeru uo l6ta ncf vyookó 16to, jclc i:�;aj! 
v té cmt. PaotltuJoo ne• c1�ie1: tam byl hl!d'l� sprdv
C(D• GOhrn&úkta. Ocioile. �aan ven n �cho dml:.'U•. Beton 
byl tv�� ale lQ:al mO vic než tráva, kteroa �sec dávno 
dobře a dllvěrnG mal.e.. Bot= byl pod cho<U.cny· nóco nového. 
s� �aan tam �ed!lou. ·uprostřod a jako b)" ao to by1o � 
3clo. �elo mě to tam u.prosti„ed toho betonu, jeko cy DW 
byli pocůeli rut!Wmt kom �sam ea Eavého boha nechtOlrl, od 

čeho .t\ě varovol neurčitý strach• co ve mě budilo neurči,
ti• ale t1.m sil:lf;�a! Gtwl a octych - drf�o mo to tam, 
a �tlq �sm se bdla1 ponOVD.dž �osa přooo byls pcDlli:cv>. 

· nOkam - a �á tam nedošla a nechtěla dojít •. Al.o �o.ko jo 
keždi tep m.-dce pokuae:i o dall--! n:Lvot, tak oe c1i::e v nwal.1. 
�<ly pokus:1 viSey nov�, �akkol.1 v cnohll lidech útltS a 
nomě1' poku$3 Uld>:nout z d!m9ch a hotových podm!nolc ilvo
ta i bEdd s �cho c.'lVil�, no, nebylo to nic nap.i�senG110, 
Md:11 .eilnl po� t. Bylo to v-�oohno lehké, tich6, mibotev,. 
Stála �sem na metě a nechával.a to V oobč bó�t, jek sa ·-
tam ll.ťbllc. 



3d.e in;:1tL,11t-tivně'. r,roti tomu, \7hln:šuje se tccu ccloživotm: ti

ché e be�ené :;l'.-6.tclntví. !J;o joou. OV-tlcm d\"(; h�ní r,..&.:.no:::ti, 

1,oci ty, Utleč:o\irtlo ji to1 nutilo ji. to l: novy�lovcn.á otúzcc, pr 

proě ae vyt-v� tcl!:ová U!!lčló. pu.sti.r,a � Byl v ní stícnt:r.ý fil.vo

čich a. bylc v ní i :p."'Vni, d.!"u.há t tr--ctí !)lecM cy51enkc. �c 

prvn! i eo lidé �c•lem oobc etaví • čír: ce �t:..-:d.. pro cvc5a ot:-1 

chlubi, co e b.�oty v:rtv6.fejí, to v�eclmo �e krásnó s ol�o:uzlu.jí

e! i nenn�.si tol.nó o. umrlvu.jící. Ta �• če.s �de vpr-ee, ne„ 

zs.stavuJe ne, obltil:P. �e mČ!lÍ a. oc.1,Ů-Ouvn:!, moje vycházka. ck� · 

č!. :a tr-etís pi1.jdc �..:.s, ké;r to n�ite.ln6 c. Ur.'.a:tvt�ící 

v lidech .e v liclzkých �-tvorech v5echno pl'-ero�ta, je to te:.t":y 

c!tit nad tím boton� jcl:o v ťil!lr!U. P�'ed bouřkQu5 �ok ce to ctt.

na, ncnm, tlc je to ts.ey J pf·erootc to v hroznou, vybuct1ující, 

vra.Edíci věo e. tím sa to V",!Čeeyá, mu:ví, tt::"05llv� ut..�e!. 
,_. 

A. ted 1�1f1eh.tíz! na tvář tó div1.7 _potll.vný 'Úmněv. To je ten 

okom!Bk 1 u ktoréh.o po.k ta �ooa u ne;bo!�, odran&ho kcit!čkl.t 

ve avém do�oé ncjd.t!lo cctrvnvá. ťamiv nad miče:lÍI!le �olcovó. 

oodlíje �:.C ttmkrút �nutil!l·-ten �v, sotv!l vyalovitalm nndť-

,�, n 
.�·:·. ( �: 



' .... 

vč'u.i v lidech. 

bo...� .o ničiv§eh přímých i ne;1f:·í.rcy� u �-eh. ú�ncícb. o.to

nov,Jch. výbuc..'ill n,'1 lldol:ý ore�a-t.1U.O, jcl: jcem ai to e;hl. pf-o-

pocit na.d0Je 1 ncro-zlu.titelně nadfje, kterou el.rtěl& uhodnout. 

·· A neuhodla již• Po..'t�Vadž nnotal o��:tk K. obreza. Vňecl:mo tu 

-clltl zw.hrbarzy • tWyllý tucy šlapat. l� chVíli butlG u ni c. a o!:o

roJ.ou.. neúčastnou lemJ..a.vostí �i enad vemo kolan rmen. člcvw: 

�douc! nevidoucí, ubazpečnrzy, w:oi-snocy o�dlenec plcnety.. Jde 

sem vlaoti, mít oooov�daný podíl rn vlc.nt1. ld.c.hotivt� l�!, 

sladce <loj�, W}pávnjící oyělanka.. 

�onto strýc v:ech otrý'ci joo tedy bili, Je to jclc,si clll.á

cholen! "I t<n obrs.se, ;,okus o umlčen! té širá p-.mtoty, prootirc-

3íc! se ne� dsloko cl.mo obro-: - cle to v�cch:no tu e-lctb.V8 

diil. Dědo�ov1, nt Je eám. o oobě jakkoli oebe;\�tý • nodc>.r•í so 

zakrýt ttuko:rt tó dí�7 ml1 obrczu tímto � atuden.Sho opti-

miam.i. 
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úlovac 

. !Eohl m;; oozpet�č vo{l!.t po !ilicích !T.tsta, VC1.">0vat m!., 
ke.a bych rnohle. 1:lo�itnouí clrtet �.,...:: zs ru1..-u a Vt;ct, 
kd� $0 h;UŮC. eata, abych pod ně navbčhlo.. Alo �:l 
�6.n!.t Mctná-eu z mých p�c.itů• roz.:lOrj a r;wLJ.eiiek, 
�al::o nic 2 to!lo i�i namohl vyvo1o.t. A dnes c1 1 br:.
ti-íčl:u, my-slím, fa:, tehdy ten T!OC-i t lrsl pc-ci tar. aho-
�t oo �ivo-ten llu! a !'.i'V"�:ta. peci tm r,.-,íru e. >i:.ijetí. 
la ;m.Gtintl byla l::cla:-J.,. te:l stří�i t�� pi"Ucll v OV3t1u-
ší • ti r.ew�.tnů znrveni lid&, cbeb.úzejíc! 12 konvicemi 
vody �o.etrná polítlro up_"'OCti-ed pu.ztiey • ten neilvel
ey • útlý keř tady vedle rne. to vooclmo mi to vet� 

�e. �Y ta71U teké rozum!ě, r..m. � tomu rozumíiJ. 

1..idé 1 zbsven.i a:O.y, drcvo�ti, nt1rrilnick6 vlle ••• n 

útl,ýeh• b1eeyo!l prst-a. 1Q.a.ve. jí l:'.leolu. spo�nula bezvlldně 

tul lok-ti. Omltlla Gpwlkan amí�ené• poata:nov.; lidské b:,-t.octi. 

J. m:; jÍ čteme pi"es je·dzlo �e t;-ehoulenýcll ramen ool)is, r,m:.ey 

rakou. obetřov3.telky., dop.iz od alcp,.Gho b....-stříčl:e., kterJ nepřečetlc., 

ná kta.-ý ne jen do vyčerpání těšiln, ia ci. joj piw-te. Jon ně

kolik mlo vět: 

a> noMvna tady vyehá� nor..rcy- jen jednou r-.a 

týden. �ca Sttčal vycházet č.enik, �e se Lo 
Nouveeu CtCoottc."lt. m.ouho mi nepI-odčí tuli. nic 
tek potc�Íciho• V Úvodníku prvního č;ik,lo, pse.lit 
•mzta�t čl.av�ktl zů.stD.la zaohována, bylo �en 

· třeba vy&e.t t _ ni 00 pozvedno : prachu.. Ctpi'-eni O 

pomátl:u. velik"i--ch badateld •. .b.--teí"'Í n,,�šim erm&D 

uebyotali tak Q�ě1é &brcn�. ktttři v;� padli· t� 
� na poli slávy• vyrůatoji noví technici• lttei'-í 
pavedoll lidský � k novým víte�•••" 

Ano1 BG!ín&,e opět Ut. Ioaníval 4'8Gr%l oe, !o svčt 

�G � tmrZaČmt al.o Viclm, ĚG �or...-tě fjJ:( hrd! 



n tvc:i'�ví lltl�. Z-�o..'lor;t.i �etí orrů.ky hucc nf:.lt.\o-
... it"· 

� 
• t l L.J A. ., � •1 • � ,  z � Vj--...1.z� o a co c.:.:.i.;;o..i.. \.ói.1c� nn L1no�c �.,.... .u.ca .c. 

na jcjicil �...icl:S aí..lo. ruda � .. Gi.cno dckczi.cicj��í.m 
V'Jnž;itiza vooeh výsledku �:<Vní• ke kt�� vfw;.u t1cln 
p.f!lcli tost-. nonu,d' i.i oe ·:::�c.hc-vr:.t, dr{;.:m :;or:tro _,. 
• 

,I!. .,,, - "" ,. .. �· • ,, "" . JO oi 1 .. �po., nez kc::y di"J.ve, n�oct „-r�am, 't:C jccm c�:-elu 
oo ::vý:d. hrdl:::m$m � .. •l:..c::,;• neboj o7c:J. nu[í[';2-ra0 ..... : •••• 

A tcl: dlů..e • 

/Če.r-,1au 1?51/ 

• •• Y-...duch1 uC!Dk.n,ý �luviní.kem• 

no\"'1nr.i v�cb.. 

n ·o b .i n s o n .J e r f (; T s 

Já i'Íkal Dirmě lm.ecli Nejezdi tw.., kdyl 51 ·toey raynliš, fo 

to pro tebe nic �. Co VÍC �Stb jí mohl Mkat? Je � taková• 

Jeln -a téd a toho mm tohlo. Já jí to f-1'.:kal, al.a jela s. ted to 
' " 

' '· 

budU mít do ok.on6.aí sv� nn tnlíi"1. Mm émoo prim rmrmi"".Pi'J, 
, ' . 

teto, ukd_ i1J:mn - no �o� přť:..-Yě ty my tek1 u n6s proMv{:me. lJo

tlOhla b�?O tam otoči.t t!a ·vypin!lčea? Vooku už � rozsvítili. Kou

kej t '01:JVÝ n.lm •. lnS�ek . � to bliká. Jak ĚG DG to �ujo? "ITO . . . . . 
: ' ... 

tohlo sto�!. m to lit•• A vidíú �• :&nje v ta:i �- 1""! l lnnd• ten. 

oirs.1a �o -nztrnce.n$ho uoekonclu" •. �� _ chci vidl:t, pro oo aei ten 

ožral.n chce liti na t� oe 300 cítrs a vtnnw. Srind už a tím p!�o

tano, f!mf!4 u! �1 to p_�alo. co :ty 'tomu. fil:áa• teto·t i')onad ao, 

pol--ád chod!.u kolm, něco cb;ystrul• sedni 61. e. pov�2:. co si eyalíu, 

rudo '° k ně-ČCllll? Včorn mse• eelý vcoor �en o tan. I.lo jú .oi to 

Ji 



ll 

vla.D"tně eav:tnll cám. fi� nedile ��d jncm jí poii':..d �d:l:.al.: 
tdmlo. toc jeutib 11.ffi.dčla9 _ to i1 � I 'i._ jnk tul�.; �;. nLoo 

tr·Jiovýho vidět! ,Jon ei to pfedztev. L tojío t.c.:t ze. .rn..J. tm 

v pi•ízanl:u, · 1:td:t pln.o. bylo zrv'7n!!. .mcid. _plta..1 a (;c_,:tou.. b-ifat: 
0:100 n;co pi;:1n6ttt domu, t&l: kde �c z.:-r�;to..Vi t? U ná;:; u C:r-ocl�

r;oo.dů je to nej�etbotiuš!. P.rojde oe OGJ�J. p•.;J.·t-;;,-' v 1>ř-íz.r;S:Í� vy
jGde oc emr,..e,.látorer.1 no.horo· do první.ho, tr.;.� je t�· hezká epc,ur;to 

' • • • . .-· , I • • . ! . ' 

s ě.iletkm3n. ·mě pi'-..e-ee � do děstlt.:;ho :pat...-a m:bo nn .eti-co.tut. 
' ' . . . 

�c:.k � stojm e. !�.:Hjd�. stm."§ iimz,ili�·• V5cl: ho z..·w.'u. Choe.!0 

Ia"U. tk��. :na? 2mrzlin.u' má ab.ro-inot.t & cr�:;Í !';e � to �c mu n.:i.:;.Í 

k nt-

...!-.. .. .... " � .... ' ... ' ... - .. ,. ' � , , .... > 
1.;.1,&t;'.";• llí.t',.aj;;1.., 'ze ,j� ytl v .c-�stt:. pOSJ..Cdr-..;L ZZ'�Z.i...U:U:.l.", lcte�'hO kon-

ce..� �-- ��edstc.v· J:d.• e· rH.-tCBS to w.ooc na.ni Itcl, r�e-b>lhví 

co_, s.si Ir9 z tou zvott .k�tou wdí, · s tfr.i r.czr� vlasy. 

�íP.Ji j<rt, bi1.ch.o né. stro�t ne teea _tc.cy � na-�tl, iů.e,, co. ty 
ř!kái-1 ·vně oe libí, jak to a tou' ��JjDO"...t doklzcl, vydr�et. Wy 

) 
. 

. . . . . . . . . . . . . . 

�"¼)ca túl(y· u. C-:ro� JD6me �• o. jakcu! A �e to jen 
. : . . . . . . . . . . . . . : 

. 
' . � .. 

o blok domů dál� Al&•:� se �d„ !ro je u .mně chlap._ Ale ne-· 
• . ·. -_ . • • . ' 

. 
: . .· . 1 . . :. . 

. 

m.yul1a neř"'� to jen tů m oplfitku za. tc, � r-rc rm.5 ud�l:,c.l, 
' ' 

ncřikt1m �, še bych chtěl 1

V)'pedQt :eko 'vděěcy chl.s.pee'z nodčlm 

ukol�� VO.bec ·.ne, teto� !�ntě se_ tni to líb!. �ak . tsm teiliJ.. !;to

�írl ·a ,trochu. s1 to 1'0ftláa_•· to ň.G,· lilet1:y 1 to �� l.et!, mýdlo, 

krómy, h-� -._ � se tJ ,ořúd p.H.dávnt, :-:uuí mt! to :t"07?le.t, . . ' . ' 

. . . ' . 
J!mo, sbol! se nem! válet, z.'bož! mud lik&tt 

' 
' 

I . ' 

'f'o byoh rád Vědtil, kd;y � si �'TtpQ'MmO něQO lepfd:t10 • 

. ·, 
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vf: �r-1.e nebo :).r,.:> č.árovku do krár.lu. v�vcl:y oo rnr.�vi, i k�7-i:. 

nic no.chce ode �; l:ou.p1t. A Vtd..,"7ck7 i·íká: 

JL":le, ty j�i ri chlapík. J� tu to�rv rok e už tč d1;J.i 

ó.o pi"ÍZ'7\7-l14l k ž-ilct.káoi to za ně<m vz:dá. 

dává 

žiloti:y, 

elo. co• j�ztli s:t to· r�1clí. jo to v poi'�dku• oobo ne, t�to? 

Člo�čk ci � vllit tcho, kdO k nlmu má úe�. ;,1e v tG!l .:.aveoC!,.
t 

pn.-k jeli nr.1. to !,otlív-:!t, tnk v ten nt:..večer !�a:,; pi-:i.Jee celý .J.o-
\ 

. . , 

„ ko �Ioný. 90-�r,ne klobOuk trochu s t:cli1., jeko by Ci .joi:;tč 

�c-.o rozr-..ýa�1. a lm.jednou povídá: 

Jit:o• s�-a.. ne e.vn � ty rJ.etky butle�i mu.-=;et �-0cbct rn Etc

rostl jin,ýmu.. 

�o .víš, jen joa: na ně� ($U.ota]. kouknt. 

Jime, chlc�e, já ,jsem v �ca po �i, oue!� mi e tý ke..uo 

pec.�. 

Po&-bn.l ae tam m_d čel�, co !iiU �)od Uoboul:u už kou.1:sly 

vls.sy, e. j:e.ko· l.7 co r..u do nč.-čeho noehtčlo. Jen s tío van, pcne 

1�. povídám mus nl:>CO neklape? 
; . 

Oblil:Cm se, hledám, povídá ml .• r:.le vit�ím, že t:, �Gi ten 

prc.vt,• Udól.áě to _lll"O r:m.ě? A nll:ccu nic nci"'Cl..--ooň? 

•· Ven s tím, mně�u oe už. A :ccu ,ja.ko by ty pihy jetjtě víc 

Vyrinttplly li kůle� Prop&m. � s1. tGn cterf chlcq> GO ot� 

d!, to� nóco oprnv&l musel provétrt! 

Jtmo. on co.oe, ty ur-�ě �-!d:l.t cuto? 
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�o víl, co �.nom mu na to Ecl i'-okl t :?rule t-iu:µb.y � to o � 

r'.loc p�kn.ý .rn!�lGní �to 'f -�Íc.ii t nu'to ! Jcem sn.�d nčjci:O'..! tu chVÍ-

11- ·.• ... � r. 1· b. ,. - :na .$V(..; vt: � ?lG l �O O nu!31 

jce::: si u.ž oo-zcj(•zdil, c.o ne- .strcj aa Dar:� p;•cotlhc;"E'.l 
. . 

ťlo Gh.ia a odvezl s �bou toho &vyno filtci!u 

už nĎco nov,;�H;:í.ho? Byln to &>brá. kárat to ce zn.n nusí !!.eci1-"..'it 1 

cli,? už mě to v1Mtnč toky trochu :nudilo• poi-ád tsn. nor,.ý tncho

'::ctr p!-ed :n.o.sm• :::,�l��U! ta �� �l� ep„jka - :,:;i� ty punc, 

otl d•J lk.rtci:u jeJ;tě p.Y·cd rol:.e=. dth�1 � laoel7! :s1:: js�.n z1:rátko. 

f�tucebckora, :Iste oú� ! Ale kdep:0,1:, teto? K�rcl ?h.t...-p�" a �;tudo

ool:era.! J:Já.T?l ho 1�<4 �o to chl.np. 4-.....fi oo iz tou svou �-r:11.noo._. 

j?en. ho pI·ooetiil. 7.ái.u kou;,,U, to �� Uhodl, ale, ptme n.n neb.i -

trocha mi ho v tý ;chvili byl.o vlnstno l!to - pi-cd.stav :d, koupil 

od dro�st"J" r..ocsiarka ojotý11.o :Pontio.c::o. e devěts.čtyřic:ltýho rol:ut 

to je vosidl.o! 

Já v� Jime, pov!&í mi ta.k trochu seu.tn! a. �e se tlrbo to.k 

e.i\'llě nad �elon. Y.dyl no-va po prvá h:api�e &1to, -poddá, .m'i!e 

oo splóst. Al.o o to o.ni tok neJ� 

A EtUlO chvil.i r.ťl.��l. �o ,"i�• mé to trochu �.klemolo. ?ontic.c 

� ·c.evétučtyřicátýho- !ro � moc nevytóbnn, �� 13.ě v tem nw:do 

uvid!. ile co •. ,i,!"é09 M � � M� cht!t�:: cbych OU to ot}

vc� j onom od Kossierkn k nt;mu do ear6,oo, takový oo..s není, s: to-
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ho bu�Jlct. Oni �ow tl.."'.1 1 ntcrý !i�• -1eho pan!, ld.zdc 9 

v5ru.: ji zn(�. chodť v�cJcy v untecn doset let za r1Óůou. a.lo 

;,ci--ld oe tok tr�lc us:n!vá• jako by ji nic nanohlo rozbf1Zet 9 

c. jejic..� ř:cty - to cle zečíná b�-t nohc:tú holt:n. kelil: rtt,"111.íii• 

fu> jí je'/ �.Ii.núc.t? lt.Ocy, díky. teto. ale nttli;la eyn do t?hO 

l:clm;e aávut tolik m.1.íke• WJpo.ň ;.u.--o � ne. Co� VidíiJ kola:n 

oč �:u c Ch.rantítko m.. ěĎ.ureo? Cd. jsou tod&'l ti�i, ptt�yolel 

necttt..onti , tck zarJe n� oo to boA....nU rn.-trte, � e to �"'?.ti ti· jako 

koztol. 1}1.rm.n. o-o vejda. � Vé.'l s um. pov!dác pmiu Murp...�-rn. 

z�r�v;iJ. �oera to, povidá, e. m'!W ·to 2838 z nafiaho města 

z·�ch ti1. o-4..,;e mil, to .jttJ,o na hronid. tohO r.é.a:ia., kocl no sr�. 

Co tooo. l·i!:úB, Ji.ne? .Pr�� a Oloencm,� ni oon ockOho r--:aa. tebe• 

IDezlob ne r..n mě, cJ.o �á b,Jch .oc �in.ÝDl GtJdčl ř!knt n Lizeie 

v livotč nic � chd. �! ta.k:, něco dopr�t.: ab-3 něco poX�ó

cyh.o vi&ila. Co ona. mna oo ťj,vota? Keyě js:no .so v--c:.not-1.11. 1"/P. t:nr!'.li

ntirnu., za �-ll jich b-3:lo p0 o..óGtě doeet, oon:, nám cr-�:_i';cll, 

��v�aloli �is �sk nás u�t• pak J. V'!/ tady u CrocL'""cJOodů. 

Zh-rátka nikdy �-on ho tekovfbo naviděl n �fi.tan �ow poiťid 

nechá.T)Q].• kom s tím VB& túf! •. !rek _ai teda p�, ?eno rJurpcy, 

jcl: vy rd. to v!� �!káte• chlt!p �e ton, ktlo prodává �letky• 
a neprodt.vá konoorv� b:'uzinky• Je to tok? Usmál se a povídá t 

· Je to tnk. Jitoo, jonž,e• to ví.o. 

IJ.o .já bo nanochal danlu:d ta Vy te&l cb.coto no"'kcm � et • 

nec..'1cote oo rd-l«mi chlubit• -� ve avýdl l.otech neumíte i'iídit• 

tclt jste ni. řokl a žo ;3á ·vás� t9 ��•Je to tel:? 

Pi'8CM tat., �-vl m1 m to. 

J.. t8d už to&l. zbývá �oz.un, kDa se po�ode 1 povic.l6c ml•. 

Vědčl �O(D to hned, JJ.mo. celý mr/if--11 C. oohl m1 to'Yovou 

mrokou cUnn:( p±°'O!l pult m romono. nu:::!r» to O?()lu p_"'O lJ.czil 
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v �- �lOU v lic.c tbJ.no::;. kicy� jí ta.i uroi"Gl.a �nDt?."ú. A I�ty 

ni � DL.o-o vidí.• s.t ra6 hlwd r� oo-Mtka trochu rozbé;.J.i do svť'.�tn, 

P.ro�, �'"Sl.P� 3oan d., rir.inc. oe d tu noroi:.1)1.&č:.o. Ale l:um 

to vlew>Jtn+'.b ;: tm �oho i'Ontiecom .!"tr�'l,"'Ítíme, to E něho poi'--úd 

ncEJ.o ven. U-i'i doct. toto! �&li !cok&o„ JGi b.o-..'!ná, ci.l.o noullej 

už to cehl. tká. �\o ni �l'!.Ů..Ú'!l• kout.� ta fronta. EdyS oo n�oo ;loo

.nu.je a-� tohle o-t.ojí s to f;:!t-n a kdyi v tm h.N30 Rc.y AUJ.ltU1d-, 

too orr.rt-,1.a za nztraooeyho �:.onilun• to .:J80U �4ohn1 ff::,.ůc.ví• 

co si t-::.da "�br-...J.i no to.k �lur'phy trn GtSl. s :1�3�ch ro'1�..l 

nt„hl p-ř-on to nklo 1. co ta,. ·t!ro pI'"O.d zlw:rn. � �m tok nt-oo nollo 

W-'.";:-ůst• o. zoZ:r..:J. mi to tara pf-e:rovnávat. Já už nevQdr::l .•. co mám ři

kat• oboos tcl-..-y n&kd.o pf-1.tiol. �l j.stQ bnli:t, podávat.. inka,

oovat. n �urp.hy poíťid v..ie. Jenom tt.1 c. tam zs.točil. hlavou a. �...k 

potichu ��l'el� porlM.: 

JJ.oe I já to v�dčl• še to sa cnot1 pro l,:S sm11 udčlt1š I 

too ho ioole vidčtl celý bjl 11a měkko a�, 21 snt!:m mynlal. 

v-1cyct:y, � �ean se na �3 pod!val. c IJez:l tl sem., Uzd.o ta=, 

hlavně, ěe ne 30-a.e. L.� ota ci.l i-il::nl. � b:, mohl být nonver, 

lli!bo že oy ji chtól ťX..�oot do ;:cl.l.cwJ$tam. ® nárochn.bo pe.rt.-u -

ole to 81. to t.rochU tipo.tně spoatei. tom to �e ne� dvcla:út 

tolik „ nebo do � iaa:, vedlo ná.o v Col.c.rn&ťr Zkrátktl pc jo

de. to jo v poro&u, cle vědět tli km, to t>, � m něco VJdalo, 

�e.k on ř'lkú.. A po.k �eanou zvedl. hlavu.s 

Jioo, pov!dá, copak tyo o tm nic 00!11.yool? Až v Dodce City, 

V9 tt� u v � a ve Wich1ttB Falle, Yw.de c1 mo,3! 

dát pom:t lla olmtl. Aí nico o 1.!mdť Vi.d:ímca_ Jimo• po�edomo tm. 
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l:ť!::bya,,o ·tr=:1 ten Loo::ir2·I·::-�v T.'ontioc t3!il 1 d::ť'�či t r � tr'i. no

ano. i-íkó.tG? rUcll jocta a1 � to o. on povidé.i 

Jl v,;;dt'.l, � to 00 mnou. P--0 Lizzli ud�. A� nf:eo vtčí, 

nic -zo u,..�ota nalh�ln • 

.I�� já Ji -ten vei:;cr aů nepoo.1ouchal, � to by1o j e-Qno, 

kam mě �. A povídám�!: f.dnoo• jo�tll uhodrJ;;<d• km oo m 

ti� nefu:lo �edo. Z:�..coi1t1la :tlé dccliivit. �� pey ct d �clano 

n,�J:�""i neť!.."'lOU.t e. � ut to;>!.-V o r.1. uzovít� sázky• Div�� m 

ncpo?:léc�:�J�t • A jÚ ci. myslel: No �critl.i LiZ7.iO tcl:y tohl.e du.ó. 

u mno čiv .nel"Ozbročol, Jek �í cntt1 udolat redoot • .lle � už 

DB-CO �. � Ifl.i. roZJm. l:cyž ř�1-· že key!t che.i prooávct 

file�:y. 1,-,:rodBVŠCS žUetlcy, a no k�4 �:y. ťlú hned 

tak ty jej! řoč1 noro�l$'�_ V0-d� �san. co �Oto, k� .\2CC 

J! to líčil• a vi:'-001 �cm.- �é DSkonec G'tc?:ně po�ede• A �c 

mi ni..�lc • .oo ona. poi'�t 

De� ni s tis pokoj• JL';lC ?- Co tom? Doohd ten. to pro mne 

nienaní. 

!řek já J! vždycky na to, Joo-tli 61 m'J'fllÍ.51 č.e to I'.?.'O tebo 

noo:t. tak noj�. A 301a. A toě to bud.a mít clo Bkonán:.C w�ta 

ne tclil�. Co ts si o ní. eys.l.!li t :11�oč ml to dolá? � vr::c. 

n ona tekh.lo. Vyt1oll � - . �mo v ten dan u! v pět mno. ___ :: -

::; r-ant1.acm1 G (levCtač�JřiootybO 00 to llOM �t� A po1:. 

3DOtl tam hory, 30 to tlaboN dol4, na! 80 pMJede pf"Od tu rovi

n.i, to 3Óm Vč&1. podle t:npy• fude oo nácl to v cbleť!iči w!i:t• 
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butla'ne mu:Jct ctát. ,�tko 1,j• pZ,t j::mo v�,•Jel.1. F:.urph�, se nu to 

vs--pai'11.éil j�.Jro ůo ko;::;tolu. !..J.�r-i.o pi.''1.nasl.a ř�J:,J.,y jí.clo. a �.ni. 

A ld.zzli to � v k�"tcícli-. b-yle. ·00:lá OOjHtá C. VW�-tť-.. , 

teto. mas al.ey v očích. fu pr."V.5 nedQ.a v jejich. Mře. Llo D.tnnn., 

cátý Co 1 O.C• �it�V. :t-- �'6GÍ ji.. co nikoho no-�li. tl co �č! fS,OC 

lieí1 to Ji vú.bec �de IJOO noo. Katy � povidút 

Di...nno, nechcete �eblko? 

A 'ctrk.ela ,S! ho takhle pr"Gs � rovll011 l: puse� Idnoo. 

uhnula hle.voo. a PoVidá Jí c tcl:0\-$10. nesládl.S-a�, 

Jo.hl�� .o.ž p-o veče.t�, maličkti. 

so zkrátka, �í&da to bylo. o.�. � na vr,e� ty �� 

o. studcbakary n Do r;.oto o blhrl co. L.--tort mu �ildZl.7 e.. po 

kterým ae � � 1w. m� to.k okodolib� u�... f.e °u.-)'ch 

t:8 lr.;l � propadl.. Cdf,>0ledno to cačnlo houstnou.s,.), tolcy při

bývalo p0l1ccJtO., už ce nooe.lo Jot víc no! tMc!t:tou�. A pak ne 

ěasto atálo.- Ki--J.�tlq byly poltlo •. fid�lc.l-Y �OGCt vylozl- n šel to. 

obhlídnout. �-o tto do ve� n-ebudme• povieáa do ol:énl:a jodDcm.l 
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z tó fudy. byl Llli E L.1c..'rl.(:-,r�nu. j�..l <lrwlÝ a.en. 

Vl.e.stnt jo !"'.L! to vf�ycl:y dont t:.."2SU1 keyĚ je tn.ková m<x.1:.11 

oblohe._ C. b� llory kole.o, pO\"ÍÓR n u.snivá oo. 

zs.s h!-ml.o o. jeli _j!:.r.Jj dál. ulmzuj";.1 �-�lll toho ��d mů a po

vídán mu, co ni �. že �e rn to óo-ct L�<'l"'J., když je tcl: 1:růr.n.€ • 

.t. l!im.-�tcy- se poeíva.l nn. ;,..izr;i.i. Li�o ll!l. tturpl:;_vt...lO - vidil je.cm 

je v z..��'U - nic rn to ;.lci!'Íl;eli, jun n.g r.:n uooo d.i\'1:ll o. rll.Le-

y._ey:, UŽ zolct,r(�? � to CO!lll jO>.:itZ; �<:ze.it df-1? 

A pek už jsne oni dó.l 1.1:8:.'iolll.i. fo.lo oo jen sjet s:o G:iloiee. 

Eá�• Z(l. l:te..� c-.:e �. 1-�-ehou.pll jsme to pi-oa �na� 

l:ov� ala.tinu, cle kde �� or-..át? t� poví�• 

r�oe dčvčata nee11fiof� v M:řo a cot.!i ct usteleno te.oble, 

Hkáool na bla '[)Oi� ti-ávy. kde už ale aedolo poroZtll, bodnu 

·11a.!. BeDJ.)CLl.:l �me. sta;\llě.t- �1ly ce ohni n bylo �ieb &:,. tcko

v-;ho hl.� oirolcybo polokruhu od ma na východ n na Stápad9 že ae 

to nado.lo t1ch1 Ídna.tt:. �olik_ nebo U hvězdomo �:J.001 taky 00 av 

ne-v:Lool. • 

.11me. povídá m1 �cd.nol.1 Y:1..�, � �mia tem po.k ooděli 

a ůékma pi-es � co �ca kanu kcy provedl·, že se m1 to �odnou 

tok ml.o J.!b! •. 

�. ;xmc U».rphy. pov:!dám c. sa��u ne. tlrima f.'antiaca · 

malte, 00:01. �5te,. km jcte chtěl• vidí to, co �::to rd.kcy nev:tdčl, 

pott! Lizd1 juto uděl.al radoot, a_ vy rJ1 tady povídáte,._ rUl.jo&lcu 
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II1�1:o� 

J�t>a' jsi tz.'Oull'" �o jsi mohl vědět hned, že km chce 

t!.t.Tphy, t� bude moc wo služněj;::.!rn, pobavení. 

T9 

Jeri ml.č, povíť.JS.::i jí� !{J.lrpl:y ví, co chco ·vidčt, a � m:1 to 

fe.dy toh<>_vid!m, l!Bkl!bln oe. 

n1.v �mne &é nepohádali •. Al� to vi5• j6. to s ni urr..ím. r!ic 

j::;a:n na ty jc�í i"Gči nedal. LQ ::it:řkr. neutoče, ·tak co Gil cta-

t'nt'? J.le kdy� pnk přišla noc e �d se splt nedc.1.0, pcnuVC"'...čž 

r-uzikanti dčl.al.1 r8mus, bylo to čím dál hor.:.-!. Jen si to r.l''8dr;tc.v, 

teto. Tolik: se.mého �be n nn ntB hvězdy, dele žád:l.}4ř da:sy, �cn 

lidj. a lidi a �12j1cb uutn e. ty obně, ktar.1c.li trochu ub:,•lo. cle 
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ne :moc, I�-&d �ch �lo dOCt' o. �� �,,c človtk lip pOé!ÍVtJ.l. � 
oo im zMJ..o. že tn � oni nikde nekonči. :-ir.-.r.ctz�� nebylo. jen 
ty �, nt�do nčjský ctrm e nchor-e lnr-��. í:iov!clBc ninc.:.5, 

Jako � to už b-.;lo boudů.o• vid? 
A jen tclr tl--odlu �o� oo zef'fffi(jl a. 1�e:l.c o(S, že vla,ctnw tro 

I:;m-� má pre.vD&. k s.akru• moc ee ::Li. to t--�r taky nol.íb:r. Al.o jo 
to jen tak na chVilku a pf-od 1"1'."L'lOU aru.. raů:, prn-:va� ta by .se 
toho �la c..�tlc. no. � j!.. r'OVÍ.ťl/o jí: 

�o už �CQS tli tatl sedli u ;¾iko.;,u do tráv:,t:, čal.e r:d. hl.nvu 
oo �l ma, a k� j_.'):oa . oo na ni poe.:!v.nl.• tak n<.'t!m, žo tumPl n. 
rr-:mr:,1 �am 31 po1�1 o. šal 3am rn �JJ!l• Ifož �� tem der�, 

3dG � ptl!lel.u kol� a:w �'1 c� Jl(ln.. l:!Jnec m o!lr.tlUti• 
choul.t ae trochu e. povídá a: 

� mtá. pod!�te. tak eo tobo pi"Cee jen �-
1:�. povíCál r:u na to, l.eds že by jm t-:, byl nG:do ul:t'OťU. 
A ten mi1 ee zoaool n �ondá: . 

v3 mta mpec};yt � 11y by.ln roeiat 

� spel. v autě vpředu• jeho � vmťhl, 1. ve spaní 
tioJr..1a Eaty k eob�·. tok jam oo Y.ráti.l. k .Dinn.č• a to v!u.� tři Bto. 

Jd.l, to u! !K� vydá, jek i•ikťi la.-;hy •. ?�táhl � GO M .deku, pod 
nobe a v tu ránu �om a---µ. Juů �ocm ni už �el ��ove.t d.cc,

retu jcl..--o vi..�7 doran.. Co myillu• teto? mlo ·by c.o s tim .n-:<00 do
lat, aby J%lě vzalJ. k letectvu.• ·d. to4 budou et..�dět? � Zlě ttn ráno 

. 
. 

prm! mpatll.O, keyž mhol� n�4e moc �·coko �- :t� n 
ji tm sat:ťm poň{dně roz.Jf>m.�,ný l.ew. no. trávě e. kolc:i:a oo ��o 

plno ·u.tl! e vMctmi 1Dkov:C poraočil:w;!• n:t.o. co ey' zrovna � po
t5M.lo. lll:z.'phy u! mtta vnř1l onítkm.1• �� l: tc=1 v� c aebou, 
tok �o«:1_ ao ho hnod ptal,. -Joatllpo.k MhcxloU MVJ'láto nčkob.o1 kdo 
by m1 v ta:n pcx:oohl • p0v.!d.1m � Al.o on j cnan: 
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v ,I> 'I.- �-- .... ,, v �t- ._...,.,..I 4 ... J ,._ � �ocek ·pro .: d rttm 1 ��ev� 3:;ro .l.i� • t!,c..Lecok pro I� ts • 

kd;y:;x::!: j srn.o ne tuk :m[.li, no J� te, děti? 

t�e L'inna se čeoale1 �J. js� IDelr �:í. t � m • otl 2únc 
� 

,,...�-, ! i•_..,_,; .... "" .... , � "'· �-, LA/:" n..� wi::· nG!J.�u__.�. .':'00(-:.'ir� '13. .uo e. 01:'.lt}. p-OVA-� � 

�o jr1eo ro.. někooo ·,yh..'""cl&. 

j � a1: k sakra• naboí-c by to byl.o 1epiií.. !�)..1-Jy �e (ů1,, op• to 

je ;:t""a.vc.c., a. tou �zllnou �ak Se dr"�. to se musí neobut, e.lc 
. . 

·tem V9prul,rJ. takový �čký a Poi� rd pi�pe.dslo, � ee jen tv�·í 

;yJ<l.rlvL, to jttl:O �· mrll nt_�en. z čoho ztnzc.b.,. no Í"ekni• teto? 
-�- -4 • 'li'.*+ .... �.: :;:�- -� .. . ... "+ • ., ' , • t ;__ i-eco �. �o \":f'vOél. �• v� � a.nes v;1,oc:.::. �i n tirtr.s.ť:no o 

tem. kt1o to roá ;:;.ráaknout, nQ .no? �tk.a jcm r:i mysl.e.l, rm ?.> ... :.rp!"..y 

�e hoQ?\Ý ch-1.a,p• c.lo nt'.h.o.ře ey to bylo 1ap&í� A I:;1.n..--:a by �;e o.c;ic..; 

t.� rtoe J)OÍ'ád r�uilld ibr..;;.let kdyby Vt!d� žo, l:cy-� vzlítnu, tel: 

joem �- na tor'treseo a nic mi noo•,tfA w:Ait� Co nvsl!š• vzal.i 

-- ... .... � � _., ; qed uz ji ji.sto tli!mou -� �. 

A v.§:tcbn1. jDr':Je al ;z.�&�Ji r::i'ntu.. Ócll..'Ud lrJ bylo n.OJV'ÍC vidrt. 

filu.rr.,b3 µovioát 

Lizzie,- už nám. to n:1.1:do nevemo. ted to uvidíme •. 
� . . . 

1-. ona. na to ntc. �en oe tek di:mě us:aáJ e a r!o!� ui &-žel.a 

&ity pi� nobě., e.ž, mi to byl.o k o:::iíctm e poví.dtíms F'.aty �o rnái"'.:in 

c11At'.-ok. Jí. ee ·to coc no.líbilo• �e ci E n! dtl.ám lecrud., tr.J: 
. . . . . 

co od pan! l..izcde odloupla ·_·,a povídá Jd.e div že �� ne. m5 no-

vyplázls.c 

A® so v&:1 na tom nelib:!? 
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Ale k pc.ni Li�c11 oo: už novrátilc, (cle ce do 'bi:!m, t� 

dop.í-edu na. to �vrěí, co ;j � d. vyhl ídll. • r.e rm � nLl.1.0 na to 

bu&rw dive.t. � r::t pr�i�lo ha:Ubn, co jocm to provedl, kdy� jaan 

vidr:l tu .t�ho r.1nrt:S • jf.ll:: tak d1 v.nč nnr..i'Ohujo rl.lku d.opl·edu 

za. Katy, tů.e l:oo ·te. už bylei Lidi už si �i.ctili t_�o� e ,,y� 

. asJ.o to tom v ta:i v� eluníčl:u n před tou pU!:!tinou, co leželc. 

pi'ed nmd, pod tím noba:n - tolik ,jsea ho nil:cy nr.jodnou ncv.1ilčl -

trhli. Al-e Jinak, bJlo ticho. Jan mouchy �lo sl;--žet. !ťa � 

n paii:et pi'Gd n:e. co ae tam v noci toneovr-j,o, ta ta::i �tála bez 

lid!. A v-looc c� oo podívat by1o vl.cntn5 divni:�jil! rum do#catt, 

1:c.'8 to miilo rn chvíli bouchuc,..it. Vze.du tzy1y vuc!., co tf.:o liťli .no

chel i • _ � • :rwkde stany• ro::.h!íee.n.é det.--y, plccnovlj' od_ koruJcrv, 

ten. barák s prázdn$ra l.ilSGt1 podl�. Vt:ci, 1:tl1ea kterýeh tnm nil:do 

nebil• Vpředu v tó pustinč nikdo ni-c ne�ekel, jen to bou.c.�t!. 

Ale vmdu, tem. by 1-::--�� čeknl lidi, k�yž t�� b;;?l� ty �aj1ch vtid.. 

Zese �GQll d. tnk r.zyslel, · dieko by to bylo už bcr.:.c.b.lo. Ale_ neer-.cl 

js-0m ci to rjro so.be, pon�vatlž 1:-d.mw. ctaj:iě oo mou. ru.ů n�"vil.c., 

300 tam tak sedě1e. na kemem. koua-ok dál, br'-'� v dlon:Cdl. C l:ou

kn.1.a kolem, co maj! ienskó M eobo• a If�, tan po_�d .jen okolo 

I4tr:1e a povídá �íi 

�t�ll to už n�ae, r.spomt'.Wl jcooi ty�. cl.e tnk!llc 

oo na \o n:11rdo nedive.J., Idz.de.-

llěkde moc vyeoko bylo al.y�t to bruml.átt! :rortresek• pak už 

nic v!c. Ztlctávaly � po r.ich QOlah,y.,_ I'ov:!d.1:a �rn: �ak co9 

po.ne L9urphy1 t&i to ubáni trochll l!p nei Kostlerlruv Pont16ct 

f.lln.V!lU ie n.1a s.em dQV'Oů, ;,ov!cl&. mi nn to„ 

.Ale poMd. eo �en č!vnl na IJz.,.11 • Já ti mn. teto, do�a:a, 

�o by a-ovna � n! chtčl-vyžcl!mat. aby cu i'Okl.t4 jakou j! tím 
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už .jsem &e jí nec:n6.l, jednou mi ten pob.l.gd na Lizni stačil. 

Vžóyt to te."1 p±:��tím v té <:.hTÍll �'pnc'!cli:, • je.k-o by Ei :ryelel61 

�e ji l:ž .nikoy ani k scb� �cp-!·i t'!.:;k:l�. 1·:ně tru.7 Y:"SC!tlo v l:rlri..2.• 

zvU.5t mi bylo divrtJ, když �Bam se tam podiv-al dczndu na ty 

v�ci. la.ho� by to bylo lepš!, to ti tet5y i-eb:!u.. Ne, kd.'!!::>ak, 

t�·Lo, r�C u;; rd nedt1V'3j. :--M.;ei �oG.:. .1�n, jnztli mi p-0:ra..cíú, 

jeden Ji'. těch muzi.ka.ntt1. e-o t&1. v Lec.i hrál.i, Spustil na tru'blr.u. 

lo bylo z.a m.inJJ.tu jado-náet. Lidi ae ohlídli. rr�Adv o� ze..omál• 

ně.kdo jen mlč:::.el. A to.n muzikant sám se aai n�hl udržet �ohy. 

jek l.iťli poplal'�l I po:tě:ve.d! mu to ru:.jedno:A p�sl:cěilo t �é;�tě 

co toho �ou:kl a kon�c. D1.nna s� tf";.l:y �ln. a �eče.le. plli<:at l."U

kams.1 to bylo .něco r,ro Xli; když S.$ někomu nBCO nepovodlo • .Dinně 

by 2� bylo nc:JjVÍO líbilo, kdyby to bylo ?áělo baucbncut a r;e.r 

ne--..-ybouahlo. i-y dFi.Vy lidí ta� a ted �edn&.l nic• to by bylo 

něco pro ni. 1-'1urphyho rodinkU t�';1t!m. f·Qt��...l j�ao11 � t�eh, 

eo �ich tsm cb.c.d1lo niikolik pod&l tf. .řaQ - Yiť!Í�, t.ecy to mám, 

pod!veJ no. Vypadám aluěně, ne? Kczyf �am vidtl, že je bere, 

teik �aem gi stoupl bl!!. 

Abrzte :::iu �tku• le jsto to vid�ll, pOVÍQÍ totogrd. 

fo :.sta mw. ul poČk&t t e.ž vám to tru=ti rov.rotě:!, poví

dám nu. ale SMl.-p·r-,nl ti!i o.drt�tm. a ap�chal. eál. io d n&co vydalo, 

j'1stll �i ohráv.lcy koupili Ycicblů., co je tam na.1. V-telí.; L1.&dit 

CQ. t0::1U �íkáš? Usmívá se, e.le apí.f jako takoví ::ito:ra! pQXlÍ 

:lin1Ter0Vát key!i �í �. že �e · a jejím r� konec, ne! �a

ko na Výletě. Dtnna se tam taky mohla při.plést, byl by to hcizký-

. ollnmek J3A pemátku• ale t>ahvllně r,e�lo., dívcla ao n& nru;, tl.le 

neila., ::o a pak - bylo ápl.ey besvětU, Utlill ttl VJbrnt den -

pak st i-o trm 1ev�dlo, trocbu ji:lde, n.c?; �.o� čoknl- A 2ao�! • 

bod.nt oa:iitl. �rietU- tačls t!miOl'..f-C�O !�ty. �a.:.lota.l� CG do i·o-
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n-.ínku a nikdo jinff se 110:ohl dÍvnt. Takový sloup, a.1.vn6 bílý j&

l:o páre s kor.li·em• e n..fili.ot--o !",e to !·ozl�2.10. jcl::o J::cyž De tlut:� : 

do kolíku, kta..-j v ste!!d ncre.� ll!l. kilinen. -A pak teprv• po.k teprv• 

jak bych ti 'to .f·Gkl• I�e ton pohled, to už ctJ&--ar:, r::J.e to �ceunr.n1 • 

Jek o kdyby to člo e. ohcdid.el do mozl.i!. Ur--'� • ČE.U"'NS:).l ln:.rvc, n-..i"'t:.

ve:ř.ci, iilw.vout - v-Jiru:. pouívul j�� se dolů• :ieetli to tam pod. 

ncn� mám j00[tě tnk, jo.k to by1o. Být pfi tom n.�hoJ,o, to t�cly je 

jist0 e.tl lf\p�!. rro, z.iln6 to moc nab:tlo, cle jol-:o by ti t�i.z.ovo� 

tGnkou·pilku prct�bli V5e-ů kos-;mi od pat é.o hlav-y, �ednou. tem 

El jtn1nou �pátky. !iurphy pov!M., 

i:!'o ti f>eknu., Jitle„ 

J.le víc tlc ni;.řekl. Ke.ty v té chvíli byla. u� na nohou.. a ul::a

zovu.ls.& 

�(:.ti, tnti, vidíč tu r.llovoul 

A Di..nna �i. př-etah.ovola sw:ni přeo koleno., pon&vaái Jek tom 

�lt eeděle.,- ?'.W-jednou sačťll. takový divn$• sspononáhlf vánGk n cveel 

jí je. !Joz.t lidí naaet!nou cc.Dnlo t;. til:at �tky ke svt,m au.tfun. 

pon�vad! chtč.li uJot„ ne.i zeze bu.do Vl"tl.de na. silnicích. zácpa.• ale 

v�tčinou zu.eta.l.i stát a d!vtli se. j� a� :z toho patnP-lu dilá arak .• 

L'urphy se troehu �e.kucknl e. povidát 

.?od!vejte, ditit lane .si to po nebit jako 'by �a nic nomoh.. 

Pllcl ;jt;� ho do rmn�é c. povídám mttt 

Pane Uurph.y 1 V1 jste v�dll •. co j.:3te cntčl vidtt, to ee m. 

lib:!• lizde oe .na nás ohlédla z toho i;edátko., které �í s nobou 

př•ivezl. Něco e.si chtěla říct, nli! Dinna ee zvedla a ;,ovídát 

�al: abysme .M.Sédtll.1• ��stli chcem být do � d=e, no? 

Ale �'- ne d!iral na Liuil n na Uurphyho, 3clc tam n�odnou 

vzali Y.s.t1 mes:t sebe, Tiicb.ni tři ctili a d!ve.11 oe tam k tom.u •. 

'1.plni be& hnu.ti, a tok- povídám D.hu:ai potichu.a 
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Koukoj, j� kdyby mysl.eli, i:.e jim v tom z��t�l b?·ctr nebo 

syn nebo někde, jako 01 �i myslol!, �e �c to �rob. A 1'in.nu r:.i 

nn toJ t 

At no �dši pohnou, nel budoil. v?-ieor� cilnice plný. 

1io zkrátk&, teto, byl to ot.rOI:"""4 výlet n nurp!lv-au to nikdy 

neza9omenu. Je to ehla.p, o tou evou :mi.rzlinou �c �ží, to �cíš 

uznat. Že k..cupil Kossiark.ovn ront:iscu.. to se .tm �..1:-:í od�u.ctit. 

t'inna mu to beEtal� dele. znt.t t jakou to .:á k:cnY-lc!!lU• Zp.iftl.�· �mo 

v hortich dvak='út vařili s to vi5, to b�lc něco pro l.tl.n.'!tl.• Ale 

2.5 

Jen kdyi j�� to nepropásli, cláva. ti• '11me, nikcy ti to no

zapom<lnu. i1cs to r,ro llzzil udfle.1. fy jd. přece chlapík, rok 

jsi u Cricknoo&l r„ uf. µrod�vá5 žil�tl:J"• To za n�co '?dát 

Peno r-.au.-r..h;r, povídám mu na to„ kdybych se dostel. s p!-izeol.� 

o no.co výš„ nic bych. ze nezlobil, to se wm :nu.a!m přiZ?W.t, n uke

tu�u k obloze. 

Vusk ty se dost-nne�t kam potřcbujeu „ Jime, povídám!.. 

Dr-l tc mi v�: echcy p<&.l ce ,. ;,e.."le Murphy, mně ju. E c; re d?:1 bych 

ce na to chtěl. CÍVilt i.:<íhora než být pod ti:,, to vám 5:-eknll 1. pene 
·Murphy. Už �i.a to� l>l.iká„ pod!vej• teto.. •Pro tohle stoji 

za to ž!tn, to jr;em n-l4da.v,- co si t(.¼n oirela Rey t1Ultaid vybral.l 

Zítra na to jc.--e::i s !U.nnou-. Ale je.k na ni„ teto„ to mi porad, ty 

�1 Cláa dJ.ot.lho.- Vždyt �á to· te-d bu® m:!t 40 ekonán{ cvčta na ta-

1!.ři •. S�ě3e oe mi ?OM.d ,-, c. když se jen wn1c ., �e.ký to byl výlast� 

tů t>lla bnoéh 

ProiJím tě, J:í.ae• dej s tím � pokoj„ jtl k smíchu.,, .Ble_jcl!> ae 

tem n ty s lim nači�l.1š •· J. ta eoste. kvuli tomu., V tý �u.....,,cyho 

k:nkmiě. 6p1ni mo to 06.d;1.a1e„ To byl nuiok tvýho stJ.>cjdy sto-· 
krát lep�í. 

A cmč�e se trl., �e.l!o by to bylo. mo�a vina„ že !.fu.rpb.y ndít 

K.ossiukovi no. toho Pontice2.. 
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Já j.í to i�íkcl I l�cjezdi, kcyi. si my�,1!5, �e to p:ro t0be de 

nebude• Ale jela.. A ted to budu mít do 51:onrun �vlit& ne. tc.11ři. 

---------------- ------·--......... ........-------....-.--- ...... --.. -_._...._...__..._.._....... .. _ 

1. c� �e entová.n 1951„ Podle dok.ladu, o nl·mž bude jar:tč 
zmínka- pochází N�•oo pro 1'.'."':r..i.i no:,-ioS;.d.čji E roku 1952. 11 • ..-:lo tu � .- IP IV �- _,.,_ VJ:' 

tehdy ;',_mnoho hroGeb• ca.sto tvrdě ,reo.J.ioovn.n.ých� z tich při tOr.!, je.k 
tomu bývá za zlých časů� plynul.a te;:m.á a trpká t6� te, ll:loř..;uj i ci 
\"idouefu ll �tivně živým �v;;lím nov� odkrývct e r,cjn�novt.vat 
odVI..U.:ou a obeC!lou. ei tu.aci lidí ve cvltč 1 jejich ind.1 vidullní e. pří
to.1m16 po-deby a ost.lcy. �ái t.émata zároveň .�ěcovel.s. k novSrm meto-
dám sdělení• ?ota�í a v mnlJch okru.sůch se :1en užívalo objev:ně e. 
účinně, je.r/svť>tič!. � �inich p.řédavšim Koléřovyt Škvoreckého• H...""Q
belovy � Dvofá.kovy, fl..ančovy texty z té doby / četné z nich doma či 
mimo s�cjat podnes nezvG.řo�něné/� I-'ři por.lodu. z tó st� bylo 
proč ae nad Qkwi.korq i Ligi! po&Mtavi ta = prvního čtení iJO dlou,.. 
hé době !:e mi obě povídky �crv:Uy �sko polru.ey o úuik�. A přece na 
vl!dn0\1··vtm.1 �i dám přátalb čítrt něco :rosmórově i �ine.k 8ch'O.d
n.ého1 odpoví.d&l\ ee ěirši Gtaré WOD"J nepublikovaných terlů právě 
:1m1, .Slltl.d právem sce d. totii při jejich druhém prolistován! ukáza
lo• že oo třicet let už bot :céh.o přičinění ěi. záeluh dozrály k no
vému �&litclxut'ml ��. ZevinU to běh dějin• V Cat1e vzniku těch 

povídek se ty místní a osobní hrozl>7 prolnuly e. "ná�mě znásobily 
a brosbotl d.i:1.tmě novou a o-rčtovou,_ � ei o poubýoh pět á&zťt let 
dřív navldy přestala být �en teoretická či potcncUln:C-. 'Pekt& jaou 
:tnÁma♦ V �mu ukončeni �inP..lc pdaobených. � bylo poprv, uil to J:va- . 
lite.tivně i kva.ntJ.te.tivně převrataého YyDÁlemt. �- na účet sto
tiiúcd nepřůJlch ťiěastnílm vilk1 se osvědéll �ako ekTěll wsptích 
Yt'Jdr• technologie avo3onnky politiéltóho poč!nt1nť. tdy! bylo ob�� 
vano, !• l1E nM! třeba. dopouitlt,. ab� energie na.ke! ve slunci vidy 
Bdstale. blehodaírnl a milosrdni profil troYáne dálltou a ovzdua!m a že 
oe Úpoň �e�! Blomky daJ:! VZ1áa--t rovnou· �ed. lid •. no.stala t!m v J:lo

rilni ps,,�hickéni a politiekm klimatu světa měna tak vueob��!-
ct a JtreJn!t i-e ee s n! vě4an! lidstvo. 1 � fffch n•�v:yspě1cjr:.ích 
orgaxd.mn•ch yYrOv.nává podnée. Kol• rokl1 pcdetsát to 'b:,ln svf;li no
vinka• :Fuciz:ioTala.1 u\la�ovala, �_nědilo .se, co si o n:C �let. 
V tlle dobl, kd7 tu po kratil:k6 mesrl.h.� opit doiílo ko m:trátě vol-
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not:Lti 1 bwndnn� právní oohrnny ilvotd, kupily se in.formc.ce 1 t�eein-
1'ormo.ee o �ostření vztn!ld •ezi dvbn hlG.vními konkuron�-ními vítěr.1 
neMvn6 vilky i. o tom, jek ne už pí•edhá.�ě�í vo vylep�ová"1í o.tomo
vých b-0!!:b e. Yt? r.lcou.likách jej.leh �de.tnti·j::ího potoinctvn.. Z&če.l.a sC:! 
u.cítc.vovnt dvou.trskčnÍ internncio.r.uila d.eterrenti.:;ti.l. Gd té doby 
vc.: spo�i týeh. n.ádobách dvou hlavních oblnnti svfte. kol.ísá b.ladinc. 
nehluboko pod ryakou zťlůku podle toho, jak těcně či món-5 t�sr..u 
ta nojailn�jf'+Í nátlnková skupina ř'.J. šedá eeů.nt:mcc• jeká kcy atlEto
vo.la, totil trc�spclek �orálně och.ab1é v�dy, technol.o;;ie n. mil.its
rir&11u .- "J'Olu.pra.cuje s .r,oli tickou noeí, ttQbo jak víc č:.i nr5'ň p.i�l:onú
vá zbytková humánní okruvu�e jejich. nositel�. Pokrok je� v t{to 

kols.�raci neúprosný• že dávno ji.trtá Vyt:ioká ko.�1 �e vydal� nál.az, 
že pH. �ádnýcll lc.jtech pro mu.�e v čol.e a vecloucí iitáby ho rn cenu 
ztret;:r �si �eeti mil1Čnú ciViliotd vást nukleární válku � roku 
a vy��t �i• /My:.slí c;e t� ověéffl �tráty je.n ne �edné straně 11frontyfi � 
na té, jej!I n��vyšší předntavitel si zprávu dal V)---praeovať a do

pustil sa;poň MGteěn© její sve....,-¼jněníJ drtlhd str-«na mluv-i o mo�
no�tecb. nukleá...� c rtrategie za zs.rn�� dve.řmi, ole patrnt oe 
v ;čeh. úvnhéeb. od l)?"VDÍ mnoho neliěí./ "It is madn�ssť" komentovel 
to Van.co. !'o.sel& i proto t že u! n�kolik let n.ení ntátní= taje'fl?t';:Ocem. 

Odezva. edo1a s& ?i'ti tom omewje na nepoč�tné de.li! obdobně -n,':roky 
eose.zeeycb. ěi ned.cn:azajeh význ.amnýeh lidi e na de.mon.�ce. !f tch 
:1� u om-o!ených děastní eenad\mteln6 promile• l'romyUený ort;aniso

vney c�or prcltticky noexi.stuje. I v sspira tivních my·slích trvá 

po�tatně :in( odezvs.,_ :ež k potřw noM.stojných pocitá strachu 
a joko · ůhyb p.řod numo·s-tí rlakantmho odporu (,vzkličila už m po
Utl:u nU.l:leárn.!ho Těku-. Jde o jclqd bezděěný� 'blíž ne.tormulovrr...ný, 
pfi -ra! ironii c &ebeironii až krletiatický necstoicismus /�ehož 

obětí e.s-po.n r.části �e 1 vkn.�i:.ik a Li.zde,, t.řcbaie ae ty texty pi�
vě ironií clito.lj proti nbu nspou.zct/♦ '1:en se od gen.ere.oe ke ge
neraci �o s podpovrchovým ve� mnr.nosti te.k dc.leko�, 
le stač! Cb.vllka samoty či odmlka v aktivitě a ja jÚl uveden v po
měch keldý krok, gesto• pomyšlen!, cit a ntah k dětmAt k přd.telům, 

k clli� 1 pMtor:mlm vellcym Wb. Strech bjl otupen, nevzdcro'V'ání 
c=luveno• a oo· tu� n<testoicismEmJ., � se a{\e.pt&ci. Umo� 
la �1 k aeber..6.chran& pi·ed neúno� podrr.:!nkaei skladbo. lidelrýeh 
organ1.aaid. Bea adaptr.ce by mo!ná. bylo doilo z:wo!ato d�elM a T�o
né prot1�1nno.uti k ob:'.ovč tcncd m"'..rti e. povUreunoeti mnohem. h:romacl
n��ii:!• Ml �ak �e zn&ma. r. dě�in ěi jt.k ji pI-eCe jen &les renlleuj! 
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někter� � poklt'olé hudby c u:rp�chan.é návrn:ty 1� re.ligicci t•t· 
či k :-�ekt.:!:řr.tv!. Zpatologietování vitiH.r,..y s.dnpt�.ce �'bránila. ne.trvn
lo vut:.k otev!--el.e. dvtiře Z&hubě. Za třlcgt či čt:vřicet lEit o� r..o. tot1 
nG-pocle-... tile :ú.e Z!.i.čni t • J�e ·podd�,jnýl:-..:i obět.T.i perz.dc%U edeptr-�.oe. 
'Io je t�.n .:takt, kterého !Ze ůkfc\.Tiliik a. Liz�io 1nst1r.J:t:1.vně é!otl'.J.y. 
A z tcht, �lyne tsn nový vý�, ktarého � tí•etinu .století c.ru:.:.d 
betd�kJ :lC'.'byly • 

2. Vyr:va:tlt'm! ;-fLvodu • dochow.ún n gro.�atických r-.ávn.d t(ich dvou 
te�t-0. s.e rtivn.á př!b� s motte:u B.st-ent .cu.e f.'nt� __ '!.ibell.1• Dl.vám tu. 
čízt opisy r:a�lm:itl:fc..li pr�.klopů, �ikl,..vch zru.tčně pozd0j:t ,no� ori
t�inály. tLezi �cl:� 50 r-� 54 se mi v V..l!.a11v!�.áe .. � krom jir,vch te1:tu 

l .... 't ... ., +- .. ,(A y ... � - ,. '- � ... ,_ • " t ., . v .,. b e . ..iroc.st,c.:.ova.i.. n -.. r..;..�av1:1 :oz�1.r0'\'"r-�y ,c.., n.c ... po�o;,enc z -e!1c-:o c.ny fiOU ·� 
povídek, úhl"nnČ � Jr� hl�-[.Jllém dně no;t,e\t kde 91{eP1_ž.i� e. 1...im'!ie 
a(rtrvávaly. V pr-�ě.-u toho b:,lo !Ulii patnáct ku.S-O. a. kolem a-to dva
Cl:ti rlt.re.n. o eve��;něrd vn� ol-ť:-u.b.u. pM�l jsam n� neuchá.nel. nn1 

� p:--vn.i "cbl(]V,-,. o rek ci dva :,o&d.Iji• t1'ikteré z t&ch poví-dek byly 
.i p�.k z hl@dir;;ka i�:oli ro.tr.olír;cné ?:.!$tnč ofitrl__á.lni 1c1eoloc.ie no
p.i·1jntelné. �10 nebe p�t1sp.4.v--tl.1o. Co r,.řijde • b:�lo ve hv07,ťlfíoh, i. kdyr 
t5.e ..-.-y�")'tevaly př!m-J.Vt➔ úk�y� Jen příliš šoukrom..ým úk�t�en toho 
druhu bylo v l6tě 5·1 ��íe:C sdtilení Cé-doku, že ?řija.l mou 
ruru&mou ;friblón:tl ne zéi;t�e-ey d.ve.cetidml?lí �e�d do iiec1m.. Patřič
llá %.:1:::room.Oa:t 1 Óbn.Ya, Ea budu ntkoho 11�Vhod obtcížcv�,t, Oly ntrenou. 
ntl j.e(Q. 14}.o n.!!?_! o:pcut. �e.?;j·e�:lo sehnoná opi.s.ovaěke netistřiln r..au
callik b,'.'_;žnt't'l.1 pře�lcp;r i .t,.Z.ehl�e�.:t věta."11 r:. p.Pi tom v �,i;r.:il. 
plnó úruyB.l...•1.č protigrc-.me.tickich ton.eovek a tv�rn. 1 v d.clň!eh ne► 

spi�..J.O paantch. povídkách nnprevGve.ia mou rikoláeko:1 zmtedbanont. 
l�e.v!e :m�l.o. � opilJ �o. ·dokonal,f;, tru:�o oric;1�4',y, mou vinou v�tli
no11 jednopis1, petrne lm.hodila. Aspoň . .1• .n.1.key ncvrť:tila. DO.klad-
11:r;j� korGktu...""11 m:io:3ož.."'1llo. i tÍ::l; &b opis dod�ls tr:nně př-od odjeE.
clr.:m.. Jol.o oo nn hromadný dokl�d, v�tru.nou p:t�zv�� ne. dobytčí pa.z� 

Ouobni dokus.�t ne:im nn1 p..-oclulci �a.1:o Jlouc..lt či Bouda. I oni 
vi;ak byli rádi, fe va'b�c ;edcu, tr•�bc.fc �a ved.:mc! cc chvíli sčí
tali. podle l.eporcllov6o .nez:im:tu �o.ko če.r�tvé l�ekruty,. � tím ne 
·aom m:inha pcu� µatilo U?. Al..�c�ol a Dolr, •. Ve včne.n!ch a v 16,crech 
p!.•1 uranových 40lech byly jaětě i tohdy dsnno oč!Un,y tisíce no
viml.ých .. �ho jo jicb. ečítf.no po�ea. Skoro 20 rovnt?..lo �artrow 

"či::tómu. avědom! �1>in:am" vy�v6tlor.:i:t zn tf�Ch ol{olností :-ecký vý
let tím, ie je demo -ob�orstTi t ev� n4ěl.4n! •· :,othbnó ·k obnově zdej
U svobody a kv.l1a.1ry. Jak to �e, Václave a mnoú �řat!.�dci i 001.1-
čamúcif Dozoro0m yÝpraVy je tfol)c pfiznn.t, že-při D!íté;! 1 �inak 
�od:ml.1 al Ed.vcHle. Bylo oet&tn� po Stc.llncvi i po eV&cút6.!:1 ojezdu. 
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Ve �acj?-;ích 'lidech, č:t�koli �cvňi�.�1ch, c,cpoň �lomkovi to o[ily 
lGpr.:! rn!�tn:! trncil.ce. Ne. 'to jsee sr,oléhnl ';lři uk.lá.d-6.n! ���. 
na \'lno 1:ui'ru. IdV!""e :r�ru-:�ně nevi!uí.'řt?!<:é t:n.�� m.(l nc.ualy ?.r-oti vit &i 
bo .... ',.,_ .. (-���'l.r/: -4--,-, --1 ........ �- ..... �•v'"�--·' t'!r+..\ �--�n --",-� -... O:'lm "'Oiiobr.l ,.._,.;::,. •"�" .. ..,._.,;....,._� .... .,.,._.....�:·tJ'--.t-'�d .._..,,.v.., ... �u . .-.-..... •� .... ..i ... � '-� ,J ..... �s· i',, � t:: • 1-� .... � 

j;;�rn véhc..1 ♦. J..le lrsln. to o�tc ;-,o lot-ech r.ejen :první. �o:i.!'!á nB-dlou
:.'.!O 211:..!JO :t pos:,lod..'1.Ít ňeéialo �e -včdět, 7-idtl. relntivr.ď slr.:.šnoat vydri.í. 
ITÚVOZ vy[.el .. !.i:c.u..1.c� �,lo bta o nř.kalik dr.li pezdtiji na uthé.r..ul:é 
r..levrd io�t:i j v ��, kde tn.h.dy byl pr&rd.éront '•unccr schOnor .ř:a

:-c.:��'1.11%:.\t? í jF.:.k mu fil�..1ei: t:Sie nailecky -:J1lurle:í f�cká pruYodk;vn� • 
jc2. s.i ◊brJ16.llGU rlzi.ií i ge1t:·ty vysJ.ot:illn cfl r�.: jžór..c �c..lioh e:. 
mčla r:.nr. (�- :�ro mitloeie E ryt:i,1y \lv.:z-2;16 huč.by" �k�ro t:;� �ysl jukc) 
on sém rro tu A�·F.rnr-�J.::">tV t �ul. m:!rn? v�rr.-..ro oC. r:t-f�ett. '!'od oo jako 
;1r•c,r,ir1is!'..�t pr•tf1;:á F., vládc� ?c.:,s.nr...rcových t:oci:tlir.�t'il. !1tJ..tfí mt.t to� 
?e!i t,-,v.n! r•{)6i•eťJ. -tel<; i v n.lr,.ti'vně n-ob.o�ch �smích vtttanou. obrá-

1iejí ,��tc,je mt.if-:1 ·v- telt.ii .n ten &.th..tt,'\ek.ý, v ;�ehož l"lťkou jsor:i se 
.1;,o �€m ��ónán! u no�llni}lio._. ókónke octl, �ě;l sic$ trochu. s.ne.,li� 
l."";}"' • el� e..11.i \"- t.� :ť-eti neobipr..l, r-:roň n�kd.o, k� veerm he� panu, ve-

1"'& z :�\y do Ath6n spisy I ad.ree.ovr!.!16 · jak�usi f;gonu řtootovnk&mu. 
v l:lew Jero�y, F.J., US.ti. fa.Uch ey byl -v0e l.-QZn�u.i. ale ncprová

Zól r.:�. Rosprave. ťt o.ksn.':te 1 Y kan.c�láři přitom budila doj�• !c by 
obdol.z?;; v?ie ��.,,.,�lo pět _ d.olan"\ či cto d.'rechem nrme. J�e to 
p.!'Y.!Ú j!!fZ!'.! n��l„ s. r,!ti�i.�i lc :;)ošt(')vn�u to d!'uh� �e'l'.1er.r..lo, �o óy·ch 
tH.cct kil:-...��t.rO. Y,$t:",.h(!(ln,ě od i.th�!l do ?!�oř.e'ltfcll �ztřeškO. 

� Úb.l.C�Jeh Eelez a. tvrd�o pn;p!!'U, kde n.ťis �kledni.ll /jako by c.e 
·po eloub.é::i r.,ú.s·tu d:-slo �et .do ttkoli'Sbk-.r CVl"f)pzké e{ rtli.Bece" m Uěa
le:: koup-eJ!I, r.n:'\el �tk;y �t�!�-., .Podřěé.1 t�l :iakon�e ectú z f?'.ých 
Týt:1.a� vytušil• nal.111 mil.:roell&ničkt.l DQtrysu, ale pt\čllvi �nbti.
lGn.6 Pafa:· -n��a tcl: �cko te.k bylo tř�bG. retzl,f;.li t, eb:, české hi.ťl�O
tzl.s!y �hl.i �ýt 2 t��:?l!lii ú..i.�d!l!t1 �T!'..Z� p�lu�t�&y� SmU jn<?!!: 
dsl.u pllh�,di:lu �trá.nky U!°•e �::-1�.ra,roVT.lt k od'3sl.ár..:! .. Být tatr- ňno.
t;á kt.:�rnnr�, !�10 nebe v nich e,koz.ičilc. N<:!:těl jset1 je rnd. �t.ilo mo dvč 
t! plu hoó.i.�r l�thin. "� čtvrt roku �A uk�n.l-o • ::e mii� :i.�ti.nkt, to·u
lic:í. v pětatficoti ztupn!eb. poář�di te.l.c\j k�ccllře :;,o o..lud. v ksm
ntH�, byl roz-Ůmně3š! n,o! �1.n4. d �e.ci. ti n �!Tahy. ••P.ení to ěpnt.n� • 
mi.sty to E,to�!. u pře-čte.�. 1io i kdJ'br� byl Čechov e Gr�enc, '!i 

el:!bil pl•cóml.uvu.,. ,bca �ě ncl:lada.tttl6 s 1loviti�t'�i pcčlou, ví5 kam." 
�a.k :pr;o.l %on a nobylo ;-,roč novlFi t zkuňcnkru.. Zc.t!n e� r,řeklc.de.
tel::kú Úl:01.y t zvlc1Jji Itr,al1t t vmn11y o �uba..�. �t4 rok :l pi'"eSU!"J.!• 
la nupi'-ed do Motola• pak do � e p�-e�,.rn! idyly v �c.trs..nské ro

llanoe+ Tem se c.\ápav! lékaři ci npolub:,dlic:! pnn učftel r.depo� 

Uleloužlli, ile jsem r.ai dr.& v d.J::U9e• obfa:,.:J 1 do pOl.noci v lal:árcko111 
GO 
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pokoji pi"'OklL.i.:e.l. či pznl pozná.� o 5b;-;...k;e.oponrovi plynuleji než 
c.o:ne, kťie bývalo o.� �i�!liu živo. 1�tul. �uberb�K ztri;;;.til ·" :'o-
1.U>..noo padenl.tjch let oclt.mch.-::Uckou :!.ro.nii. ,!t\kko1.1 vtir:ili tu bera 
d.íky }'lemincovi c. ttikov�n. jr:.l:o motolr:t:ý primlď- 'i'l&tU u.r: neb::lc 
pro r.;totie.íee -tím, "cc hbi ti b.1:b! tě", :lútr�rtlo ne be:zmocn� při
hlížet pozvo.lným .1 rychlýtl odcho� ml!:idfr�, ri-�V\!:nek �;o.atr...ých mu
ž� • v atředních letech i élt.šeVt..l� čilých ctf,rjcb pánú o. t:?ileté 
i delěí pobyty v sane.tor-lu nebyly ojou.ini;ló� Nemínil joem to (z.O! 

ono., !i-tik zpc-...r a nemocí, prové.can. rodinnými i priv!:Í.tn:!rd ctaroctrr:.i, 
atenkef! po hádkách o pi•ét�li• ůs1lím 1;ftlkom.1t dny, kdy blcnL-verz:y 
nev-ychrzely, jun r.n.p-ci..1 pnrS\dta:ně r,;U!ter-t:?.ívňovt�l em.yal ;,:r-o �ivot„ 
Zastínil i dů.cloó..1::y faktu, ie �byl.6 p_�lai,y . n.n.o. nebe op�t cpr-.ly 
pod jinými pop!lnnými papíry či byly. zruti roztrou..Geny me-Jd. p:��.teli. 
u.;nlj č�ní a� r�OEVi'.:dčilo �o.'ko d.obrý úkryt. Z.jiEtil jaem to n.lkolfr 
měsíců :PO návratu. pfi bliž0! orlerní apoluµrici e es. cyieovateler-1.1. 
Tehdejší iiedi tel e, ěé.fredr;d-rtor byli. -u.š roku. 57 � Vy3aíah i:í�t ká
ráni. m .t�Y J:t,.f•iho Crt� v Grosmnanov� uspoi·ád.ání• a �eho po
div-tlhodnou rituili n s mou onejí nn térm Ortenovy osamělosti vně tž·íd 
a ideo'V'jch ěkol • � ei p�vel.D. ffllit jednoho knf'.j&e oficiální 1ceo-
1ogie. ?řizc.ň shora nenohl1 úcke.t ani tím. že ,1ři�DJ.1 l:.: vyči.rú. 
i:::ra-0;1rmova. O,dvMa4ho mlec.\fho � /k�erého bezmála arc.zila z léta
jící nruzdy d() ·p.rop!i.cll.i�t{; zmťnk:a o "zcm:d, od..�d vypovad.fli �:·ccké
ho e M:."l.abohtl.11/ či Joyceovy l',ub13 ě,u1y /obo� v z� tlumočení/• 
Přesto pi•i vzpo.míneo, že v trc-ecr-.1 .no.kladc.twtvi jz::ou. t.áv.ná Číeo
vy ilustz.aee Het'�e;ta, unte.li p...�litost yYdat je e �-m p!-ckle.dem.. 
A na čísi· doporJ.čeni dokonce Chtili i J!ne peb1h !to u! ovbom. h�.:n 
�ieych nepř!eto#l).ostí -vyšli &\m'bll_g• n&d ve�1.teí dYo�icí se u.čsl.o 
smrákat, e. ne! �ee:m ahroI:láidil e..ei ti�1 čtvrtiny ttathén.ck'n seGt-0.vy 
evýc!:1 pov!dok, při:nruw skoro zaruěovnlo, te nevyjdou, at dVojioe 
ewitcne a půj�. Šla. V krltk6 TýpoTě&l! llmt-E mi jeden & r..í ota
čil zs.vols.tt "Př1.1ě .Gi. pro to. Je to nn se.vření." Ha.'nletn, neoou
ciho datum vydán! lSS�, dovolilo nori vedeni expedovat vně sezóny. 
T srpnu o rok Poz4č�i• Pr1 �eu.·protot �e by jinnk ctihl.a podnik 
neúnosná mtráta.t YytiltW áda� ·stLl..o p�l miliónu. Víoe ekonoailcy 
do zde��o llEakladatel.akého pNhs1lai:zn • !rok u. čeDtnGho dopJ."ovoélu 
dánskóho prince ukončil druhi pokus vyc!&t ,l)ao neb,,2,. I:e třetímu pro.k
ticlq nedošlo, 1 k�I o• do vedcm:! Spia;ovn.tele vrátili ti eva vl:!d
n! a 8.1'0.ěli n :přiiilla 1 pogvta.:( c,dJ1nud• ttoodbadl j com dost pi•esn�, 
kq si a �� annrch.U'. porad! 'bnttrsk6 �dy, a eároveň jQom ,r-c-
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con1l váhu f,V,Ých povídek: poclmí.nil jOCf!i jejich v;;dúní tfr,, i:.o či"'ÍV 
vyjdou ,!Jg'lO::.,ti,, Vcr-:i,e n � .. li.s:nr� Jnna Hrnl�, l:t-crý ú-C< nám tili P,..""09ů
zovnt ·ncaohl. Zm:�·-01 l.%J. Jeh.O kni1lc. byln c.ci v polovin[ ro1."U l�i69' 
storncv.ánn vo s:t�d.iu str6.nkových korel;tur. Eko.."'ia:.aiclcy ul:�lzt'.tel. ten
tokrát n�.í.t';i.nko'\-"Cl,• :itn,o· t,1ebQ. Slo do t�tioa ke dnu. !-�evilti.m z jo
ho oeu?.úl JC?l ·časy s �ejich ovladn.oo. I 0-ebo - �.,oku.d to lze nn.zvr::t 
r....nou.. w.á po:.:lednÍ viruitn! p.ráoo v podo� �lé l:11:!..r"\:1 V"Jť.l.e. 194-3 
/f.eztoµ¼ ;o �;y.1.jotw,.. poslední .ovnsek vy� pod f'm.iou · !'7."c.nti�ek 
Dorov:,�, · p1.1-or:ilevenou ediCC'd nli:věláho spoll.."U1 Ji.� se qu.1.�ote cítí 
b�,t poet ůll QŽ l= bez.dec:hó tí qnj • �".l.e d:ln:t.. co Ufi..."ti/. lW.kcp� ov:::on 
tJ::l o-1cvzctm ro&�d. p;..� p.,...�slulSm únoi�. &J. tó dob-<..; jšen v;/ťL
vu t nc;}on nei.nohl, e.le mi n0chtěl. D:ft:y středním l:rutt� núktarých 

l , • t l ,,.,_..r 

''i .. --: ·1 ·. � · _ _, ___ :,- ··'..1. 't - t � .. � ... nn, � at.Ul 'e. rn,v.i.• c V1l1.0U „eJ .on po�e �·�.c:, p<:.ll"'tí.t� · o o�-u.co-
ní sér�e objae�l\ÝC..� pf"Gkln<lů z lfJ.e.�ik.l /příčinou. esi bylo, r:.o ;Jsem 
v letech 46 -46 tma..d &l� p�oill Tiugh!l. �fiOlt?., �..1--oyanev-� 
1'.:oc.].e7ho �A�acnn a p..""'O mne evlátrt cennou i o"btí&nou i1r-d2,u.�cust 
lůo�e kluxl.�.tho/. Patřili do ní. rd.ckare-.: !E�, HO!.lr'� J�s, 
l�er iv :íehož .l\:�norická tra5ódii � tv vlC� Jráth-., __,,_-4,,_� c. -.4.. " ..,___. ___ . � ., ... � � � 
lí to poanes: cvč!.ily ml J. �ov§ epc.rát a �o.k ·v podefuú.oh ko
rel..--tunic.h bez mého v�daní minily mé llQGlo tpgudov� z usilovně 
poetiv6 �ce ve vrcb.noll"t-en.ckOtl tra.pnont o tti1C...Yědeck6• reakční 
ncueet� 1 pey je<b6 ff,z i.c1cil.oloeS.cký-ch s:b...�.ní emarických fooiatů"J 

. ..., 
r1robnoot. ale to-mně �:Cznnčnd pro prm! polcs�"1nu. pa.desátí� let: 
tnk tli tehdy jednal.1 J. m1l! lleá e v dnn&a př!p&dO dokonce i�, 

že měnu provedli v � prospěch/. Přelolil �nem. tehdy dilcy .ooll
dorioujícůa ob��vk&m i 4e4nu či. dYě beGceo.nostJ.�. ��al!za.. ie 
to :poh�ba obži.vy cmlouvá. Jinou. otá� oo roku 56 atol.a vým 
k poaílu. na ·TJc:1án! Ortenových Rtm:AA•- D3l to unij -pioitel• p.rv.c:.C 

z bl.ůlcy-ch, a. ,edici obstc.rávci de.l.ó:! pí:'Ítel.• ke v5enu �eden z nc,}
�jaích zdejti!Cb krl.ttka pos1odního čtvrtstoletí• 1 kel� D:i 
ho od ji.nt, doby zcola přivla!ltnilo divndlo.,- .Bez :-oz�ů:ů js'7C µ_� 
jol.• Y.dyi mě v�"" Sp.S.aovatel téhoi roku swolť ci pi--elořlm ___ r,t __ ·!'::!:

_..
·· .... ee ... � . .,--. 

p 129i:tl• přes .saJ!ben! v té :.novele. a právě pro ně, �eom. o<i?l!tl a 
oo� lIQmt�OYit: ci tmi!!• MA by nebylo _lip vef-ej�ě l.}e d":!ci 
Zdajš! pibllknoe• prokázat Um o.olf darltu. s nu� tacy so;,ov�ooný
m. či ·v� a počkat,. s.i _tu cnad. f?ituaoe bude �1.Dá., Odpovod 
přlflla. ale pogdě a �on od ��t-�, -Pan -I� �ěkuje oo zo
�í.ao,vJ dopin a •1n due t1mo• od?ffl OBOW-" �o anglicky ubýbevé 
úalov! imomená col:oli od J)(ltfi&1' ctrdle po dobu poti''Olnou. k rof>
myiiled.., ODobn! oclpovM nodoěla., Jen veřejnd.- Sy1 ii jen �jevey 
aouhlaJ; s �•Mm1 �teI:!x, tu �odlouho vyšol. Výtočně jej p�ůcr...11 

h ') 
v f-.1 



z�en:-:d;-. I rli·ltclé r-.1 vi:::ek ten po:::tup \"}'i::ctli jako ri0.míctnou �&-

t'l',,.....,;:, . ...-.lc;.•,� 10-r1�r.�A, t·c , ... �� .,.,,..;..1 #:-,, .... _ ,' � ,::i....- �,-,.,.-.:! ,._i,. .c ..,., ,,i.,.,,-�, .• ;,-.0 r, ....... -t ... ,,.�, ,._,
o-•• _.., - • i :,I � ... ,.1-.,,.... J.-1-."'J. Y'--".........._�� 61- ��� t:,"-"V......,.,li..'.�....:.- ..,,'"""-�.....,.w'-'-' 

výc.h čs.nů lr.;l ne_�?/• L pc rn:Ultlujíc&l. f:j€'.ZŮU � r,nrli 1 .st 

ryclll.e Uedi.ru "l"ytllit 1 co jt�am. kolm� ra!:u 50 °!."..!'Gn'l ::l�"'Ů Jc�f':ro.:r-r;c, 
�tevt�n..sc, :t:l:lc.h�&e.t Llicta a lw.stky e.:-:.1.liích v zájmu :;er.tcvr�cí �� 
-,, ... ,") ... ,�. �;;-�J.i ,r�; ...... l,.,_ .. �., fl T•-r.-:,-, o......t -�"·- �i -· � .! , .• "l ·•�;�··i' ... �- "' ..,_..., -;-1 -- -.,,., .. _-+.,... '.-,-·"'o 

U\,.� �l,;.,: .e"�V \.:'�::.c.. _z-;.;.J.,t .1,,...C..,·1:,.1.;.J..�i;.i,.'- l-4-C-ttJ�.J-�C \iod-:. '(.;;. '-Y ., ... •.J...'-.:'-·4..J \,..j.;..L 

r,.au�i t �e j<:::ho �óči ho ocení ti:.l víc. 2�e�:.l.t'...d�:t-cl :1.r--d k ·to.--::.u, c:by 
za 1.7:Ýdělok peClf'�lovel zclej-š! vůli po �d[1..álí. �·oťtr� l--c.sů jnou 
. �:,.l,- ,. ;, - _4„1- �.-"t "" it ...- :!- "" "L 1� "t� ..., •�-1 v� ne-...ipY-oonti• �u..i-�"Y .s.e s�c, ze ��V\1 �ve �"'e g �ne.:u.c't--..J 
.:::.0z-�éllÍ bJli t-ciidy 1:lEi. trn pí-es své ji::lJ vy!:iiJ.�í� cch.opn_osti zle. 
Lri�tčrs Jim byl p.i�i .honarái-i .ťifty-i'�ty Oft<W'Ze&n k Cl)!'aCOVÚ!lÍ• 
.��;;jí-li je za r.,.u-tni1 • a k r,rCtBšZ(:nÍ r...ubli:kccs. · t�obn� sr: dál.o 
s Whi��.nozs.. l:{ejpoc1sta.t..-:li:',ji'1 vUak ovllvni.l �� r...}sto� � z,�ejt!tt1u 

. .., .. . ': 

vyot�vání ;:;;�':b:.---sp�-{.U."e c �et.oo �cm._0utái·l i hiztori.o• poti·tZ:h.✓• k �o-
ho t�e�í • Vl�r.Jtn€ ,lo tcho m�le ·:1�::-onlttvi t i. vz;,or:r.ir-..ke. !11.l ob!.iob
né t-tudium kclem �eho �kt...� pf-Q-sného SOl..\ČM� .Cervnnteoo., j..ak · 

�oem. ť� ve čty.i;icé.tjoh letoch pof.n1.kl 11i�ed _Cu_· _.,,.,_to_u_•_ea __ n ______ _ 

• 
Oba měli uv;-enú či. ,,j.inclt umlčená d:ruliy v pov-olán.ť• · zá! •�eň bylo �-
koltm .nic:h. an.ohe> ttluLtibníkd .moci a museli ltJ.uvit s �cl.noi..1 J."OVnO
váhou mstii o�vř-nnou.'r;.t•�.rvdou c. �háv�cí o�:Cimoetí, cby � 
bce voř�jne f'l..luvit r;měli. A toho �é Clltorn!cym ·::s,:-rolm 1·rlvě tok tře,... 
lm jeko v.nit..� svobody. Ji.nclc znruůj.í c obrátí ae cnmy prcti nobě. 
?Ia\'ÍC ne i .se jejich č!W'w. uká2el-o, že f:.:.e litere-.tura voo·tnij �-...a
tu � clo z,1.1r-.čnúho :;;t;upnii stát libera.tl."rOU• uvolru.tjc �t.t.el".'"i:iC no
;icn. pl1'\--oůců, cle i 5:tcucic."1. Jrimi:-11 v nich � :tntclol.-tu&ln!-
ho �. a to i ze podminek on-6 omezující9 ti6.wi v�:;n1: t6ž 1=>cdnreu.
jíci rovnovsh;y. L'-0 �i.a� cl.r:i cc tu. oe cr�& polor.,..ny pndesl týcll 
l.ot � obdoba. nvlw�t zi�tGlná v laL'\ira deee·,Uet.í, kcy co cebo
os-voboz.ovr.Ui znn.":loni tá cl:upirn cleč.�ích · nou.�11, ;:1rnod.lvnn "v&

říeích". �o.k mě MbÍciky t e.t pí�dám �-speern. polmuly ES ti;ch 
ht i !:e S'!Vci�jniteln$m. etud:1im o di.�dle• o� cuto..-och, 
o ob�cnčjli!ch o�ch. 5bakos� penl. .e.a ev6hG přodč-.osnil ul:1.�oo
náho fivota jed� .h..""l.1 ro:;Ur.. ?l.�dút ho .c. kcmcntoV&t bez pí-í.11.&16 
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&p:.-alSV� z.cJy.,....re ncg.�ovi far.u nr.}m.--0�.1.eteln� ne. J.L� ot6.zl:u 
;a. proč to út�u e. ;icl: ta é.C,lé. /,.no. �-:r nC?pJ.-ející vol.no:::ti ;_;ro
du�· mL pi"'.:1vc1žo.t p:.¼fil:clily z v;,rtvfil·eče v u��•::i tele. AJ.o n� 
nyalím, .Se je dobI,a_ pi"'Íliu odd.Uo��t jodno od druh.Gho. nebýt nú 
e,npoň c�,-�točn}� z1.::ur,e2.1.oriti z pro!"ecí v;ytv-Ji-ew• ncby1o b:; t:on n� 
koliku r'11c:j�tin.l bolc.vJch n.eím�chů., • .l:tcr$�ch jeom nnsd doaúhl 
v té druhů p::.'"Oi'os:1• kde Vthl:ode!': k llistorlcl:y p-oaii1Di.f.n$,m, odliI:
nosta,n v :.�cb. n;-:ezi lli:Ja." , Jcjioh prootr"Odím. v:ívojom c. i·�� 
úspiHín.6 výkc;,ny prakticl.:y o:tatowii cni .nenehou /klJ..y čc-Z.:ti.-nr.i. pro:':lc. 
c1.�-:.ono:,�tí urc·1·v�t?.1• jckž ·�:i::v. m--ovncteln<Sho c nl.ž?xitínzkoo o::..,:..lc
ci., ti c�:-'.r-ve.ntooovcl:6ho ll �. Co v.���mo pr--el'"iaěi'tel �.! 
aspoň eh�>ub-;;:; pcjmout či v oobu �pclkovnt V(�ctnG i::iE�l rw_,e,-c e. st'.ccn
til::y e:t'tio.-a c.r-..&.ginálu. než � oo.čít a vlrurtn! pi�taVivoot! 
G. z:.luvou 'tf jeho Dlnibáeh� :Sopola1cí-ll. sa O to• -�o Z ��· v-J
d�ločn6 oerl.e:'tlúlství. !11;;].: .;oen díky vlastním terlúm vý� 1. 1:roti 
v,yn.i.kaj !. CÍ?:1 zlovn� vyocl.t)OO"r)o,. doo.l�u a �uv:J . v':::� r�•ekl...11-
&. telůn. r.�'ičinilo se o to· i ltac p9be. Už jen· pro inf"o_�ci evon
t.wilr.ích bli.smích zl::.j�dl o pi-ípn-d d:1.vného oboj�ivalrrDre poBledmch 
zdcjšieh deootilotí -p_�&1v&n pr.ivlltnu l..ritická .l)oi'.'•sdí nvých v-Jkonů. 
Ját3. v <li�o ;tryg�e P9Rd.opg;;t /oosíčn!k Divadlo„ auoe...11 66/ � rg;�e,! 
/pl.tw čl énky o něm, GDi i p...-oto1 ž.e lilo c · skok _do r..oznfmia1 ktel.'1 oc 
.nn roo.t� n..�čnll v r,ozc;6.vlan./ ... CMrn:,,r nebo Jindř3.ch IV' /""-"l"fm-1 Dnf,.e 
.rn il:ii ,._ • • tr � •-. = 1: -· � ,.. ........ 

� zvl.t!dl strohá i �v-� l."Vť:&"7 Shs.ke.apeerovu f!ma 1 Jo.ho nouvr-_ 
ři teln0u. pi��vont ob.leenil náelodkil � ti �akkoll �1lcehtile 
motivova.�&.o •. d:t'uhi obstál, �ak dOtď� Jako první dostatečné ozi--o�
ntm:ť Fnlsta.f:ts.· v ěo?itině/ • R�--� U /neřadil b:,cb ten text tak 
VyOOko. nebýt toho• jak oa a n:Cm -tčl.em � dnč:!.shodl·Václnv Vooke./, 
fJ.gnp.rq._III /zn nč�i ciZ j0Ut0 v roce 6J ·ooboob?le.iovstoló �e 

V1n111 • že roín:írn podr-$-wt Stalinovu al.úvu._ a �ébo tehdy v ůEtrc�ě 
výtačnu hr&l Jil�i A�, i.l� /ct,.itii,e v Di.vn.dl&• pr� ,L\.\bl!-

-• !+U!x9nil.Jo:tS¼Sl a zlomku D.:mWM �St pwa kaoontář ve �'věto
v@ ll�rntuře 66 a 70/ • M � /capm n§co s těch textů, 1:n:lině 
Vyšlfcb. u. Petra 41/, ortenovsk6 eaje /v Den!é9h• ·v pnblikaci 
Grtcanw,ýeh � ·v scveroooekém r�l-lauatel.Gtv! 1 31ru�/ • Jpo � 
/napoil některé dolš! poví� l:rm i�ch zde deo$ch k pi-eCtet'lÍ - .nebo 
dvě či ta na.� �trncenó/ 11 e5SlQO· a_.JuJ,H /vsdáno Bico v oaconu 64 
k v:1r:oč:!. autorova narození, s.lo xlři práci ruka byla nevhoclnč tča:l, 
ad. Y1.not2 d.vnzlm, atat�áho 11ueliHN• po nčd to byl hned é!rUhý 
obok�ký přGl:led/, Fau.lmw• H tr.gerald, llen..-y Jemen• � 
volm1 rdlovc.ný fr;ar-'..: !:l'idn, Soroyo!l /pOr-� l30.'1l()!)tc,tnt; 1 v nntolo-
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C,ii.cb/, nd&l.t»1{ o JruJ.U Erufrov-l /v �,::vó.i·i 65 e v ntr-\r;;rdn...�c!1 1_ůCi . .Qr:tog:,, 
,2.ř:!J>:�h .hl,edf;bp J}g;rJ.n!,lt;t /roo...'1n r.m.pc..T).l'lý J;;; rn ti-i týcLriy e. vinou. edi
torll bez oprcv e. �tclz vydrmj e..ai o rok ;,ozdčji/, .fG'.ctou ze qu:t;jo
�/�už &lÍnGný D. obdobně n.o_procllvan,ý - v obou př·ípadech k ,ey
cw;;.·1i dow..o za čer-:-J.. kcy p.:::·edpokládo:lá �do.ct z publ:I w<.100 nezb;rW 
tleela pod bod -�� • c;n.luí �lt�"lt.--y v lli. vndlo /nozi n1:tl. �ale 
uodo.!:onte.ná �tudio c Gc.."letovi GO'i'rn t.o .nejleftGÍ, co r:e Ei kdy povecll.<. 
súUi t/ • U-ení to VĎ�m.o a nf�oo ;1e ooi:ni 1��-tf��-�_{, r-.t-;";}!::. jcl: 
to i�d.ím. lJěkc:,.· .někťia co cnad ·v;1noi� i O:: !u�:. o ;�.6.vc-<-':llikovi m plo-

-...1!'.f').•v " ..,..,_,,�., �i An;cr--'"CC 0:.."4"'!'. r.'i"-e.>_,_,.r,..• ,....,..._-.«. v, � .r"� �n/ i 'Í"".,-, <-_,,,.t .-_ -.. V� ..,._ .� W �. ,V 1-tóV ""-'wlili, �\.��� 4�•.J..,..; \i----�.. e ... '.. ·«.; ..:..;..1 ...... \.:i�--.t.� 

"'.;.icL7 se dá vyav�tllt, w V',T\IYrJ.l.{} e{'..pa:lÍn[.::.1 r� i�tv. r; -��r.;:t�1:bu;ni. 
l."Ozlůuscvou hru z rok!.l 67. Byl!::. tehdy čt�wti. v uouUE.i Ce. !."'vG.hJ..r;,. 
eu-.ktc-..� �jmč -vyhr'°ů.l F..o.rol Sidon, e.le jol:koli b-Jlo. nc�11ráne. 
ult o rok po::dějj. ve sl..'"VGlem ob�- v ěcl.e ·a Jona:n �-ú.kou v úlo
w zo.ela Jle'�J.nl� nvU.doe · � Vlll..arac.. nečekané se octlc. 
v ;tra� pra.ž.ského Vyníl{ní ke kónd. roku 76, bez � � 
kt�li · E herc-.i. Foslouchcl. �ae:t to so MáĎen0U hanbou a ná.Bl� 
ky b;:ly i�ioa...� p.f-ímló. Nevi.m, � p_m pi-emw zamdite ale nesty
ditl se za �e�í toxt, i keyž mě tek vyděsilo vinou � je.jích 
P:.,¼&;tav1 tGl4 �e� yYail.fai:{. Je to velmi 1:risJlá !ona. Mo mí, 

nt 0-0 jede do� ne. ni pocl!ve.t. 
J. Olro;;žtk hned na &cěátku nděl.�c• co .bylo �eho pod:16taa •. 

v rels.ci k v,ýznm:n1. kte:1 jocn v roco 5l obrem � a ypµčkop. 
m � 4mm ·av:,1n tenor.i r.řipotl.. je to �. ale un pr� 
třicet let miJ ton ob.� ob$t&stňuJo svou příto.irlor;t!. V liyó prevdO 
�o ke.tharao. Ráno co r.ánc, a. 1tcykoli kdokoli no. to plátno pohl6d.!l.e, 
iJ(dnů té mel.by �e oxiatonc161M prapdvoda:! stwa.tcintn 
avóho ttdvooee a·�o.� tikt1v1tu jako Ilříoo.vm c1o PQdOb7 mta. PH ttS 

kv-J.it� bylo krkolan� �&k� a &á...�veň ·lehOUČCG � Dplnit poo
.cíoJ.-u derován!. �o ce M zakt>d.t �en jednou či ·dvakrát f'A, avot •. Jen 
co jsem roku 51 po&tCnlm GI)ln.U� p_�t.olnkll hrstka, vn! pi-ede'V� 
ja:! p.1� Jiří Kol.ái-. c. ooobni i � doet vzdálený IboMkův 
l:Qnlairimt \"'leMm:f'r luka• Mdala V1� opačnáho postupu. od po
ví� k o� .I.si nabylo Gts.stnSu ·pf-án:íma že optt má J:.Ct o o.to
movou b<xabu.. JJ.e ·tŇ!bo.io to před úplnějš! ·El.dsptac! bylo akutním té
matm wn i vtařin, chybil i1sm e.s1 1. já �etím takto � 
úvczm. z.&U.o ée. f.a nelze �inak J'iOi se, �·..,ůn:S.ko'ri• v.yprsvit do USA.. 
Oporou ··bylo .len tu5en!, přibllW smeJost rooit:! prostit.edn.1.ctvím · 
�n&yka a tem d!1 �:rnagtr-nce• ktet1 �a.am �l po ruce� Obl.-o.z• který· 
Dn g(.1-l:'ldě Ume �kl t je ��dne6 Uvý, nle vedlo l;!¾dočkQ Q ynqčl.'",:;· 
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�t.í.f. jen h1Htcz.--ic1::y n scr1timcnt(�L'1.č. ld i \-.-inou ::'.idl:o tc=�tu. �";0.kkoli 
r:e ho V'iJcl: I�i. c!.rl.cl ve vtt:i!ič jcd..wtl:ivo.ctí a!:a.-ro popie:-:1.:3• o&-

. chýlil :se nap:�"ikltH:: od pop;:;3.:n.i;ho t�:.r-� vyou�1m. A tr•eooLe to b:;l 
�.:;1-tcjný uvn:::.t0c jal:o l:r-.. �a_:;: t n;�c pt'ti �.i .oo.:.:;ti, r.:ťij. tar'� ho ncpci� 
d:o::;t púcn.1 t imae:.:w.tlV"d rr-,t0?Jstnónu =pctlobruú r:!. tuace, ovzch .. t:;Í� 
p.oei tll Ui povoh• poznc�na:n,_Vch prvo1.1očt.tkl;!5 nuklct.IT..íř10 v.:ku, jak 
já je i!mtinktiV11č .douf"Ll. oc�r-v-<cnout z po...4nětu ol,-r .... z.u. ktor,J c 

znr:.ky tohD varu naver..cl: ncr.iá rr..noho 2pc.lct:n€ho. 11!..�tcl noM.dcu.oi 
z1::.J,."t;.t. Lle ec � t�. ruk:.:v Ob-r-::;;Z� t:ll::.tOV""�;.ý 1_;5;� ., je J:ro.m j1.rých 

... �.:.r r; 
�;.--.,,. 

rovclo. Jcdlm z ne�J6:;'.;e�;ch tkupin, 1: rdi: pt.rti'ili dv�< či ti1. m.r.il i'.:Zi., 
�-o+o,,.,........FJ....... � ..... .:;,..:b-..ik /1�dn :'i·1..-iv u�;-; _'),-,-... ":,c.,.,c.h.li.k/ ,�.� �-�;1; ,h�1 n e�1-
.... ·- � ............... , � '. . .i:.· W' ..,_..., -� .... ......,;. ...... , 

. 
. .. � • ---� ,-;� 

covc�tcl a p:.:''etl�tel v jf:d.n6 osobo n tn.s od čo-� obdobn.� �jednoco
ný haroc a :režisér e k"'...er-j �-hledé.vcle styky e jirJ1'd ztojn;� moti
vovrmjmi �kup'lnrm či ocaměld., r;kl':;tč- vr,víjala zn.e.čn.� L�tens:ívr.i 
..... .;t.. ,,... .,e_ .. ... .. 

cinno::. t, •-.:7 vWll"'Cln t.a.u IU'"O Cebe a í-�::-0 d.t:1..J.ňl. neve!.ký ·ob't.\h o.spc:i 

jclcys:1 poncrkový vz.aich t�vohody a Y.../..j� dlvi;rou, k.ti. tlei.&::1� 
i ZlClíoon:m uch.oviS.vc..Ut v pod:lobí tztn?..chu a cyr..:ick.6 ��je pi'i
nej=iel'.lŠ.ím oh.n.i.:±0 tohc• eo oe ruw.d dá .na.zvat �evjm r()� ve 

službč hrnánní ci.v.ilisaoo a kul.�. Zťíre.vj rorn v ta:to G"'..yslu 
byl tenvrát rnn..Cnt ob...-o��. !!cicter6 '.i6jc ee tu �cele. jintě w vo

riéclch op.4Jkuj!. lt."""001 negt;tivn:!cl1 nnšt&f i �..:.i tívni. fr.J:y. 
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B u 1 d o č o k 

Júro toho roku nt�zacínalo pro ��lou Strii.nu pi".íz1.:.ivě. l'oč&>:! 
�ylo pod psa, jeětě po prvé dekádě května trvoly no�ní mrazíky, 
mLU:.clo !';;.e topit n sta.rým lidem po zčra�e:,ní ;;H>trE:.vin r-.eb:,,10 óo zpě
vu. Došla zpráva, �-e z�m!-elti Hraběnka, je-dn·.:>u večer u�: nedoklopj
tala ao své díry v riomě •u osla nod xolf t>kou.", z{h, tula 1,�žct v 
prJchod.u, jf.lko z udělán:! celou. noc nikd.o nešel, a tak ji objevili 
až ráno polozmrzlou. J"ej:! vzhlod na prva.í pohled :o-;1puzoval, bp!na 
z nf přímo kapala. ěinu.la se .t.rlček za k.r�čkem těžce ulic!. s ni
kjm neztratila. slovo, .nezdravila a n.a i:,oza.r�v neodpovídala, s:vň&k 
náležt1la k �\�é Gtraně &. její smrt �ěla podobn,? výU1acii, jdo kdJ'
by �e i;esul některý ze atarJch zchétrlil}ch doraii'.1. l:"'uní filiari" a _pa
ní �a.rts. � domu •u hlubokého �kle-pa_, u:: trestf..i.h.odně ut.vapcně �wtl
loviily & trest se do1;t6.vil vz.ápštť, neboi se stojně cych.18 r��tl
lovaly. Vlive: tu.hých �imníeh m.r-azl zai,,.rzl předtím vodov�drd řad 

a ptl opravě havárie byl vykopán pf-eč. di�moir. "tr zl&ttlan.óho koln„ pt-ť-. 
kop pf·ea celou vozovku. Po zdlouhavé opravě pt-ík�? ledti.byle 2.aház&
li, uviak ólehaj:!c:í se zem vytvof•ila rýhu, která pottupně doGáhla 
hloubk� okopu pro leiicího �třelce. Kvílení brzd� duté pračtčnť 

borcených tlwůč� drásaly uši obyv&tel Y Se.rudovce T déli v!ce ne! 
eta metr�. A byl zavfen hostinec •u kocoura•, údajně za �čelem adap

tace. Ve zb1�aJ:!cťch hosyodách panOYala nervozita a zvlištní napit:!, 
lldó e.e ne. :,;�be utrhovali pro �loví čko, shora od Hr�dt1 doláhaly po
věsti o dhlěím zdra�ovánť a slunné teplé dny �e a ne ptij!t. 

Ft·ihodilo �e například. •u dvou slunc�", že _pan Václe.v nepu�t.ll 
�ednout ke stolu dva vojáky od liradní 1.trAže nt!&• f.e ve vJ(;;epu. 

nwjť právo na aísto pouze itaagasti a o.ni Jsou nevíc Jettě Slováci. 

Volné lldle byl)' po chvilce sk.ut�čně ob6o.z.er.J• Pti�la pWlí ila, b�r
m&nka 9 která právi %jititila, ža p�e� zimu rez vážnč po�kodil celý 
s_podek jej:!ho oranfovéb.o .Renaults • .S�la to l,tíhl.á pěston� dá.l1la lie 

· &bytea.ně 110§e?Jými intelektuált>k1r.ů brJlem1 a poř&d.ť jt\1íc.n milcnc1 
v p06led.ních letech eestávalo pflnejmonň!m � �&.lít�. �o�entálně 
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k>.rlo U& pí·1'. t-elo. to, b_pt.t.r�� �&Q:f'ty 1 • v-r-c� 1 t. 4 . .j�s t� vi �lod�r. i,�so��
n! r•w J1 z..ca-cb\1t1lo tu.k. '!�. ;1;e t'O%.llo.,;il� ni;J! t �o �rí.c.o, ti.tq;jbli Jí 
.ti�&tá.lo &tt ��ah.u. dcchú�1tt tiilll pro t��?l -p.ir u.tr?"�?'iui<:� �.t\')'."•t:i:. �t;. 

tll.:.:t-.t�. O n{+c-o po:..éěJi �c čl�& t:».vl.l p� llpi1::ovu.t,;t)}l t'��-11.l� v d�-�!.;.!'l:lw 
s r..":o?.�-c eortlzil f!ul1 tr�t�en.nc,id,�r ve �luf-<:nn.í1x, .otl íl:!-'.U !l JJt:�troo 
��er.�ť váatinko�. 

*l.., v-;,· j�ta f�llYtill �Ý cravaty-1' ,.. přiv-.!tri.la M JJ1ion.ť .ŮLl, t.ér. 
d.�m�vu. 

"'i.:� poJ-&.-d n� taen�je:le ... -pf1EV��1.l 11te-jn.� z���ěenw �r,it:
•chnc1de:r � oi'1j�d:!al 12.l u J;.ta�! &�O.t"f.1 t z� pul ttt.,;t �:!r(\:t<i;t.�i t;p{irty. 

--ne3 �i J�dnu,• po!ád�l ho pnn V�cl�v. 
19S�.1ri&;, nebtldu �i po,í?o:ovc.t• tt!l:.c,vcj ·b-l.:.g.rists o�ró v!e net Jú,.., 

odm.ítnul etr(tae �t�hn�id�r. 

I.au f'-c.lnT byl bo:irl ss:al kulov.1Mho v&e&h;in!. ·_po- �v;1cm. ČY'u.4ct1 
;atn4o.t1 pivech za!í:n.al �roap�vtnat pťtlr.:\I Nh.tm:l. t;f ch !�. tlll po
$ěrnl �cwtťravf hl.u a nU::G� to n.t du tá� ziiey nevu-i11Ct l�é: ;>f'--ite 
E�4ávr;ea :..u. i1�1,ruéili, aby ZPllkl., k.d�z;i n� č.okottee \'ll."�zi.l !lódo.oett-
n:!=.. t& -Y1'J•• !itN!c _po.a Vác.lěTa to.?lo .::lna :ia�pt.11., js� Ja.ko atr17ltl6 
o_pottit! pr�-ov1.tstě o ;al J�n,ct, ·dO;)Oled:ne a zkr�lá.t.1 :arii prialo. 
. � . - -

·"Ch••• te�l :poue. •tlik --� mt;:.)OĎ p;ov-is, kd� v;,m-aJo w ·villW 
o faÍkle.n.dáí:j ��r�i A jfl-k to• :1:0 J�te 1Ul �t;r&.nf. �rtr$'nt1l'l� t kdyl 
to vlá:::.no f'a·itttt1.C-U ju.nta?·* 

"'Jtů..! ?-&lkl�Y .- Oi)átil. P��:s-:-t-..ne.1.d�. �o j$�U. ,P!'6ť:-• �&l
v!nst/ ·Mtr-ovy.• 

".l_ o�kt!J''f"" ••CBlla- &o pta.r.1 Utt. �Zd7I to �atlttlo• t;)-.,-1.,- �t:-iti 
i'&.l.klM4G-kf • • 

•ia to�• z•Jte3te t•llhl•,• ů4&al Bretaehnoi�er na pana •�1�o

·Te.t�le KailU-tÍo� �o Jsou z:.al-cl i1 rtloao!ov,. AZ1._v!�tmo •U!.• 
•• c:o '\P!I o nf:a t,1·• bera.čila ae p&n! tle. jeětl vf.-ee. •v!�/t 

� ..-abec nou.á.l ... 

•Jále ho ne&úat• odsekl. eotéeal arctU!lne1.dc:._ *Já o n&e v!• 

vlc_�.- �altOY/hle ut,0117 tc·tok o nich. &áao ... 
:;ro t.oato '�ilu! neust-lo kol�-• -.tolu. Ucho. kt4:r-A p�eld�• 1a·•

�1i ·páá Y.&claY� 
�ak io• J'- ·uk6a pro.a.�-.•ní tl!r•dnťtto tajQ�t·vt, � p-:-llvil.. •-Di� 

t.d t.�par1.u a. J4 n.Lhd• n*�r-�s-ri,)41• 1 C._J_ ,S&i .>rou·6d11. • 
·••».ua;• satvri1l �o »rei.-o.bne1filua. --at Jr.• Jednou adavoduil 

. pt-ó4 t Cik ai44•• ·• 
iieu," ltlk1 »_n -,,eiw. •!• j5" ra.441 ceputil :tedcout t7 
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:i:�čkemáty.'" 

Oba v�j�ci mez1ti� dopili u �altu sv�1 piv� ne �toják� o iioto
v.l.11 .iiie k odchccu. Zu,í.;lechrrn.t;.� výruz v0�k z.1;afnil jej L„u dmy�l • 

.,

,i;

_ , . t l l t J 
,. ti .. • . • � . 1 l , • '-.iO či o Vrtli.V ' y cl�u.ma. : prlZt'.)U.í,.)l� i,;.C Eto„u s�a:-#:i. z r:l.Ch, 

ÍtiKOVý po<l�ú.é.itý �oř.í�ek. "Ltb jt; u t-l:·Oé,. l��6i�ewéťi "" 

•.Po::l..ivt>j, múC tc:1d;y ne:v:.ez.bk.u.j,,. o=.:l.vět.-il ;;t�,:. \.'ú-.:lz::v. •;.,:t;.!.tc ri.:.d
�-1 z:.,:; ctoj.:.u, e:.Č · v.úm .n.?.Kdo neu.l:�I•é::.'1,1.e It.r:.1.d." 

"Vi.cš ty co?� pi-1;_):.:;jil t,� ten cru.h;, V-:ířJšf. ".í.·-ou.n� o.t. chvil;.)(;P.:u 
von." 

QKnm bych chodil? Ťůdy &odi� & hOlOVO. Ve� jGútO vy, neu.�� v�s 
v:''1.oe-c rač ... 

tt!io pod., éJ.k si tuJ;;,·: írbjer. �át!i v:y�cráč, airo tbélcé!.:alt. q 

"Dorn.nivám &:e, pvne VáclGve, že vf-;,v� těeLto _pán;� je záhodno 
vyhovět, por.'1d nem.ín:ť�e ztrti.tit posl�-d.n:! ěpetku. dlctoj.no!?.ti, .. 1'e
sáW. do sporu pan :.-.._pisovatel Kadlu.s s. od.lo�Ll 1::r.Ýlo nk utolní des
ku. '"Dovolte rů, abych v4s ó.oi,)rov.od11 ... 

"á éo ty r.a mieč&�? h utrhl Be nu n�no roeněí voj�k. nNělúb! su 
ti vol&.ěo•, '" 

•wn& se nelí b.í �no.ho věcí, fé od.µov ěd�l s chla·:lr,o� zdvor-ilostí 
pan Kad.l�s. ".Púm.at;uji jel�tě doby, kdy .Hradní str&.ž, jL:.kožto elitní 
scor, ccst.avala z vybr�1ch mu.f� vyE.:ok)ch urostlých po::. tv.v. Kd� i 
te.m tac:í dva obri po ooou Btrr.můell t,rány �-táli, Lrn\'.:.e plc�&do. Leč 
.cinf.:e tiěm soudobjo pldižv.ik·"un m.u�ejí �od.klJd:.,.t pod nohy dř�ěnť: ro
hožky. Ví 5-Th, kdti! t&1.:ová uedoí!'.rlé vojótky verbuj!."' 

„ bon& jeh.o. co to táráň? Zou:. já dajá.lcy pidit!.k, .. vykf-i.í-..1 ten 
Yyňěí. "A hsbajte von, my vám uká!em.• 

Pan s.pisovs.tel Kadlus zalovil oběma ukazováčky v �stech, a·by 
si vynd.&l zuby, ale v kritick'1m okam!iku u.sáhl BNtscřmeider. VZtJ'
čll ae Zti. r;tolem a jakkoliv byl postavJ- nevY1-o..k.ó, zi:.zněl jeJ10 h16s 
e.utoritativně: 

"?ak dost! Vypadněte, a to hned! Nebo ci to a vámi vyřídírt 
jinůl" 

· "Ven Je dobre," schlipnu.l posl�§né ten menš!. 

"On tuna. začaal s Kečke1aéty, .. u..káwl na. po.na V:iclava tea vyňš!. 
"�!ÍJ!l. &tc-- to poču.l." 

llretac.tmcidcr Cli.proti tcmu ukar.a.l K� :1vef-ím2 "Uf. ti1.r..l �lovo! 
A domu, néi. �1 váa sjlvt!m." 

Vojáci vy-poc.hodovali a bretsc.hneide.r se z�e po,:;;hdLl. Ul už 
a;ab.lů _po cigaretách, 8DJ'-- j &dnu nab:i dnul pan� V.iclsvovi, úl.u nel 
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-4-

t�k c..tacil ucinit, paní tl(.;. po:itnamenllle.i 
"Ty jei opravdu nemD žný pf-!rllcní z.udál�. ťaf.dou z.áb&vu z��az.it.,. 
A drivěj:"d pocit odcizení cpět pf-ev lá.d.l v ovzdutd, ti,t.ovt se 

děly věci. I d�láí. 
ř'an Ro,t:o.n obýval _;a-o!itorn�• byt v dc:m-0 '1J čc:x-vť:nttw ocr�.Ju:.." 

.f-odadil jej po rod.ič:ích, rn.;ijetnj'fch ctaropraž&nf4
1 li:.t(.-f'í 1:ii'efln.ili 

mú:-tnof;;ti. nábytkem, koberci a obrazy, t��e drab.dy p�sc•bll 9:::nu.r)m 
&. titíE.nuj!cim dojmem. Í:'&.n Homu'.l byl noble&n:! íJ�óes;-1 tn:fk W1Cl ick.é.ho 
střihu., mol podlouhlou t.-vát G iíhledn� póstovórJý:..i knírL.en:,, prot,e-cLi
vělé hlC:.,.dce CE.'Eú.I1ť vl6.&y 1 titiUou postuvu, c.i..:.olil v-:.;•ln)a: .r-002.vúžn.::: .. 1, 
krokem u oblibt.b.l Sc:i s 1Hm::i_pi,dno� elq;e.nci. u;�o,·rho\tt;l z-c:'.'.L:.it;.:. n&
tolik, 2e o-im.ítč.).l poalouc:1at 1 pr�tl&t�t!1:í vt.ipy a r .. �;.·:!.ini-�;y- t-i i''!-
dil podlE: vysílání .hie. Aby udržel svo� 11.r-�ve.ň, b;,l nu.c�n oct;,ro(ib.t 
tu komodu., tu �tarý svícen, nebo bi·oelot znaét.ové�o pcrcelá.t1u. 'l"ím 
vt&k, jak se byt vypra�dňoval, postupně i kraončl, prosvčtlova.l �e, 
zt>}vaj!ci kusy staro!ž1tného nábytku zečidy d;{,chat v uvol.něném pIX>
ťitoru pod vysokjl!',.i {,tt1kov.1rr.i stropy s feny vybr�n.ť:-to v}::, .. wu. tf#.m rá
dy docházely na návštěvu. Nebylo jedin�, která by v rozl�Llé k�upel
ně, v;rbéa.vené sc�sttivou brou.šených zrcod€.l, nepocítila sv�-idnou touhu 
prohlédnout. fi.e bez od.ěvu.. 

fla po<!átlm zi..m,- padlli: _pant1 Ro�ncvi nová ,�tle.nka. Byla to žena 
v onoa-. -věku, kdy mládí přechúzi. do údobí zrt:.losti I auif. n�která z 
těch dvou _pf-ed.nos.tí ztrácí vjvab, .aaope.t. 1 K.óy prvnf. povy.:u.je d..r�ou. 
� vytváti ta� souz.nini neop�k.ov�telnfho dranu. �ěl� světlé vl�sy, 
p{l.tlenč:! obličej Jemných cysů a zt�pllou flgur\l s vjz·az.n}nů. v.evt!}ci 
ňadry. Jakot.to milenka byla vynikající, vy�oké tt:ídy1 ovll.db..lk vňe
chno v loži i ve v&.ně, na,lzem.L i ve vzd�chu. �olU:� jc.:iného od;>ír.i
ll:l panu ..Ro!!&.novi, láku &. vyznw&či ueenť mn1crw Vá�tjajány, a to 
kdyl Jí, �tržen pfivélem nóhy, chtěl vytetov6t zuby do sm�tanových 
slabin obra.zec perličky, korálu., f-et!zku é1 �ň�cy iiortil�, o c.,ru 
mračna nemluvě. fu vžds, sice lás.ky:plně- 1 leo s rozhl)dn.ost1 „ od.táhl.s. 
jeho hlavu s ponaučením: •L¼tze stop, �ilý 1 jeno� beze stoy." 

. 

. 

ltilenkn totil b7lc vd&ná, měla svou. rodinu, poz�atáve.jící z mu-
. 

. 

. 

to, pravděpodobně nekňuby, a dvo� dět!. T&to okolnost poznttmenáv�ln 
jejich �edill.eéné · milován! dvě:ma rysy. Kl�dn:1v tom a::�.yslu, ,.e před
určovala vztah clstý, neru.t.ený pf-íměs:! zbytečr:,fch teciček a okolt:o
vtmí, po ctvrthodillce, dvcceti aů.nut,ch pf-1 skl1::nce vina Ji! doutJo
v..U atav� op�o�těn! od p�ekáf&k iatztva, eby EC mohli odint cele. 
Ste�ni nekompll.kovanl Jejich ra�ovánky l:ončilý� l>o dvou hodinkt.ch 
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rtil.f'i.nOVLlll�Ch prožltki� clle:nkt. povz.;.iychlt1, �e u': bude m.1.��t; t,«f,et 
1». kr��ce poté již if..L"ličeli bok po boku. nn�or-"' r�crudovou t.llcí. i. 
tu. n&dchri.zela ona Z'.lporo{., tejnere.�1.ostněj$i c„hvíle sk.věltho ve;:;e
ra • .fun i:oc:.un byl gentle:11tzsn, nller-.. !te bydl11e kjez:1 v lrf'evn.ově o jE.
ko pe�l1.vť'::. manželka. & m.�tke. p!·lc!'i;i2:el"1 v!'.d.:,• .c n:'.i.ku;H:ttl! r,,ro ro�ir..u.. 
A t�k, zatímco včcně r�ferovala o Jen:í..'.!t,ov)ch �:;J�l.nič�ácr„ t. ::.:Lru.:':
ť:i.nJ}et: _potí�ích ve a)kolcc, pa:i Bomnn vlácel oojer.--.né n6...t:.ů;>ni tat!�y 

n �e!::i, oou.kou. a jinými i_:rokls:.tň tět.c:..}l!li p:J:;fcbč::.r�i ;.,ro do:--:'iácn:;zt. 
f;ejho�:ť '16t1k le�e.l _pi'•ed nimi. v potlobě z�r�)ca L�cniér�:r.::i ... .$

_,
Ct�o:i:�-, 

41.'�t.1 j!lko v_ystup nE ::S�ť-ž..,11, kde pan !i.O..-:.llr. vži,s uv,dovw, n�::.lii: 
t.i;r utrpála jeho ct:��toj.nor;t, k.ó.ycy zi r�i... tu t·�:ru. vz.a.l b�Luh. 1-·o �do
-ii.u.! t-choa.iště to už .k� r.túnic1 tra�v&Je !i� .r�chohdci jak'.✓. tl..A.;°: 
llo, � když slofil ruikl�d ne re!ýtl, �bčin�l tJt opčt pozvoll:� se�o
pc,n jeir.:ra! k.onverE,&ce. A od toho Oltlll'1ř.iku. se :pé.k &i tub.Cé' ji X: j er ... oJ!l 
le_;�ě ile.. l�il6n.lr ... a o{ljela, pb.1.1 �oma11 se vracel c:.t c ._!f.O:..t. cect0u. zpč-t, 
E.. tak je.k:o nt.jtěfěí n.ám�ha ptiná�S: tu. nejsladší o�ěnu, z t\1cr..že 
lí.a.cíni.:;nícl� 6<:b.od�, když �e je:b.n zraku ot<:v!-el vohlcd dol� do t� ne
�.ki.lteéné ulice, za.k.ouLel Zúaloužený pocit vyro-vr ... Emosti s o�'é,-u.dem, ba 
víc, dokonce hlubo!:é.ho vn.itřr .. !ho sa!r..t. 

Jednou. opět éllouhj�m pxu�ným k.rokem mitil t domovu, a jti.k.o .tt.iy
by ho ;.!E:-S prob!.h.Bjíei aw.loatrc..ll�ké deprese m:!j(;l, dokonce t..i po
hvlzd.ovEl. Blťfil í;e k I:itrichově l.ék:í.rr.ě fi z ,::.ovzdál1 z�hléd.l péi
n.i. Motějle, ja!c :sedí .ru! zidce p-odél sct!O�� J·án�ého vr:nku, n� .níž 
:n�l vctl.le sebe postavený sv�j �,čtovu.n,ý džbáneé:ek s pivem • .Pa.na \�e>
t�Jl& zn&.l sa.mozf·ejm.ě Jako eouseda m vidění, 'bylo mu. sice divné, 
že v takové zimě posedává llk studenéc x&.merL! zídky v pantoflích, 
&le iay.slel �a. své věci o t:,t•:> jeho věc nebyl&. Kd�f. 1te ocl tl pod 
1:větel.nýr:;t hodinW!i o �ěco n!!.e, zaznait.ena.l, ž.ét z ho.utin.ce "U Bo

n1i.i.)ti.rte." vyěel po.n J nroi:il s n.čj�ou z�e j1n..:>u \°!.ivt:ou, úle a.:t1 to 
nepatt-ilo do okruau jeho zále�1tost:!. �lidně pol'..r&ccvtil, už naj€d.
nQu ho zaruzilo vysoké lenské Ječen! pro�ísen� rozcilenýro m�tEkým 
hlt1sea 11 temnýai údery, podobnými ba.bnován.! llai tympán. ObrJt.il tHi 
& &Dpatf-U jak pc.o �otejl bu.�í do ps.na J�ronla, pl·itli;>�tovariého z�
d,l ke zdi. f'1tn llotejl vykf'ikoval něco v �OQ duc.hu, �e s1 tádn, crun
C.ičky neneohé líbit, pan Juomll inkaeove.l na nrua es na solnr, ne
bránil se, a zvolna ce sunul k ::e.:c.1 do l:.lel:u. ?:ěkolik vtetin sledo
val pan Roman tento výje•, uvědomoval c1 1 !e ná do sebo coDi komic
k,ho, ille pak \7kročil pf·ea ulici, aby nějakfm zp�sobem za1.Hihl. Pe.n 
�otejl,. myln! se domn!veje, !e zritozil a souper má �ost, na oka�žlk 
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i;•f>.eru.šil člnnoct, toho VY'.1�-11 1::an Juroktl.l, vzcric;.,il �e a n�ví�v.n}::!:: 
dirtlKtem zao(ab.l jeuo chu.n:ieléi.tou bradu.. t.Jdcr tiyl tM pť-et,n] � ,;rti
vJ, le VJZ\ll. t>rul!i :tocejl& z fH.i.nto�l:!, ty z:jctal;,7 stút nu choiníLu 
i;po.f-{.J.č...ně vt:dl'= s� be, z.�t:í cco Jej icr •• �uj i tel 1.:d.c0!..ivo;;l ul do µo lev i
I1.)' VOZ OV i:.y • 

•už je toho dost. pó..novt,"' ;i�stavil ;:;e _p�4 l�Omi;;..n me.i::.t .so�:,;, 
"dejte to za reůs." 

i'&a"l ;?otcjl se zdál po tom. direi:ta �cnoten pflst;;oupi t na přím�
f'!. Ne t�k pan Jeromil. 

"1��dný tt>-k"V'ý,., Zé:.cylel . ..  G'n ttě to.dy pfepudl zpozt:. 1·�hu. j&ko 
lov.pežn.íi-: l�u.�cc.js, vy jste sv6d6k.'" 

S tčtů 5-lovy obeirnl pana R�:nana, č.alš ! rě!'.lou p0t,t1 doi:::r•av.11 
protivníka zpět !; p&ntofl:!.m, a když sl je par. L'.otejl nc:.z."'l a ot:f'<!
scn vrávoral ke schod:l� dol1, orJi!.r�el t!-et! _pett:lici, která h.) pf'e
aetla pt-es z:!d.ku, n� n:!ž pi''edtiro. seděl • 

.,Tek u.ž. dost• pane, c.ž to stnčí, .. opn.tovt!l p�.n Ec,m1;1n. 
"L.no, pane, myslím, že 11'.áte _prnvd.u, .. sout . .l&.cll te!!tot::rát pa.--i 

Jti.Xotll, e.le v posl.ed.ním zá�hvěvu ?H.'.Pf-átelstvi uchD).il o.� �dl l1tál(:: 
jcžtú stojící květov�i džbánek a vylil j.::iho ob:..ati. n� tlavu. ��l.llltt. ťo
teJla, ktGrý se mátofně sb!ral s dl�f,b:; Zó. z:f d.kou. 

"ť�to událoot %pŮbobila, �e pr�istiž pč,;.na �:.otejl{;.., t>ezt&k nt¼val
ná, klesla s.I něka:i hluboko k nu.lc-V€·QU. bod.u. �e b:;l ?m:l ti otejl po
vahy nedru.tné, aorou.20vité, �e r:i rid za.r.: .. pal. do Z&Zloulilýc.u ob�n
ul, � .kdy! vypil v!ee p1v, s netaje���m zlomyslným a po�mo�ilý� pod

tónem, f.e byl vldy hostom nekon&trul:tivnim onoho druh.u. který se ko
neckoncO vysqtuje v .kald' pořádná hos?odě, to &�lostraňáci ježtě 

tolerovali. Avěalt přepadat Gi)Olu.stolon!k.7, li. nndto Zě �lohy, zavá
ní mrevy džungle, Vytiyká se nepEonJm :;ák.on-�1« E!)uec.·d.s�jc.h vztKh� a 
vetkeré sl\..šnosti v-�bec. 1� tGk od onoho večera sedal "U Uonc._part&" 
p�n 14ot�jl na i3Vé f1cll1 nejbl'!že kuchyni bojkoto·..rán, nik;:!o s nim v1.c 
než na p:11 hu.by nevro.-.ůuvll a on, c!ti l';V�j z:ir>r/2.lní debakl, Uj:;adal 
co takové zusmuť.lilosti, . fe hraráčila s bcznadlij!. J. vie ja�.tě n�sobi
le. onn neblahá, ponurá nál&da ddobi, kdy se zdálo, le z obecně vlád

nouc! tíssni nenť. vybf-ednutí, l� to taKhlc :�etane nfiv�dyck;y. 
A pak n&Jedno\l, ze dne na den, vtrilo na �ulou. ttrl..r.u. js.ro, prť.

vě na tři ledové mule, ja.1eob:y na d·�az, jó.k jde V�tichno ěejd.r�m a na.
zudrm.o. Z1momtivě livof-:!cí slatJ déšl rozr.átil svá ohni, pu.pence na 
k.aěto.nech ěturaovaly proneiHcané t.1dny a 1 O?t.:.trně a.k6ty r.uc�y .rrojt• 
vovat j&ký61 nepoko�. Rovni¾: na l1d1 p�Gc-bllti._ta promo.nu blallodúrně, 
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vytůa�ovalE:. cr'-"nll.rY z tváf-i a do d�! vn!i�ela Oi>tirr.ismus. 
V h.o�podě "U .Bono._pnrta", ve vstu.piťÍ mí stn·�stce u vfěep;.1 • vyt:.rG

i-lmť? 6t&rousodl!k:·�, sedělo v dru�né zábu.v� n�olik hout,"l. l'liní tléi 
�1ělovelt> pauu Kadlusovi, �e už: o;_"'l�t tu a ta:r. k.é.jda do práce, 1;. fe 
!.: ti!".'t cutem [;C přece jer1 m:,;i bude ;n.oc1 něco podniknout. i:an. Jetábek 
pftHl�ovídi.l :pr�běn no.dcMze,jíc!ho ru.strovBtví cvěta v ko�iú�6 o 0;)0-
r..e:1ti vyjedt-ov&ll své názory v.:p'�oobeCi zdrženlivým, nézv_ýuen.::m .túa
sea: & bez o,rnbni ch 1n.vcktlv. Kd.yž brct �cruH.·'dd�r r,.r·o�lúsil, že nao-e 
�oc.�nda postoupí do finále, nebyl po_;;liv ;in ::. \7,µu.zen o:i s „úlu.. c;.le 
oz v li,l f:>e povzdech: 

.,Je to �Oi.T.!.é, yhr:.ové, j�·llkož dn\::'Sk.'.l jé prostJ wo.tné vi��ci:i.n,). • 
.... !l.uto:::·em této repliky net>yl nikdo jinf ne� pun Hcmé.l.n. 

i;oc N;ilen to cil a elef�ancí I hr�l na pípy jeko virtuos nb. v�.r
hany a pivo k.r:)ltlkOYalo ve sklenicích. Ze zadních o:!st!loE;t:( zněl 
ryk. mláde?...e tlumeně-ji, skoro CI..írumilovně. Dokonce do hla.Du J;tJ.nfi 
vrc4niho Rippl&. proni.kl .M���ii dobrosrdečný tón a několiiu�á t 
i zatertovt?-1. J&n pan t;ote.11 sed�l na své �J„dli je_i·rn ka.kabae, do 
heveru nczast'Jl.:,v8l a ani k to!!'<U :.c.i:byl ni kým vybízen. 

Ctevř·enými dvef-cl ve.nul z ulice podvečerní poklid n ve v,vhle
č.u. pf-ed zr&lcy' osazenstva defilovaly hou.pavJ}m krokem pr3svi tně. odě
né kresavice, právi. se vykuklivě:! ze :1.n:ních nor. 

\'e společnostech se občas v�s.i:.ytne ol�azr.:':.U.: 1 podoonj u.dálocti 
z poháillcy' o Sípk.ové R'-ienee. Veákerf poh� .. t na r .. �kolik vtef·in u�ta
ne � hovor zlilkne, druhdy se ta.kov��� jevu tíkbl.o 1 že prolbtěl an
dělíček. Tcao v&c�ra ei ted� u1dělíček zvolil hospod� QU bonGp,�th• 
E:. za obQcné-ho Btt.:.YU.1 

podobného kc.tnlepsii, vstou.pil do výčepu pes. 
Nevl�zl, nýbr! �stoupl po dvou schodech s ulice, juko kc�by se cí

til váient� !tum.gastem. Oči všech příto!Zllfch se k nčm� upř�ly, pej
sek µozdrt..-vil zovrtěnť� lru.pírovanéh.o prutu, olízl se e poE;o.dil na 
zem, prohlí !eJc spoleanost. Dyl to rrancouzsk;� buldoček 'f>epřové b..:.r
vy. z dobrom,y$lné tváte záf-11;,y ohr�é t�uvé oei ti výru�e!U tak. be
zelstnýc n d0věř1vý�, !e by ho nedokázal �ú.kopnout tmi ctátní k6t� 
Byl to tvor, s niho! tryskala dobrota t�měf hmat�telně n ok&miltě 

z!uK.al nor,rostou sy!lpat11. Oči host!\ se v:r.ápčt:! obrátily ke vchodu 
v očekáván!, kd;y za psc;m vejde je:ho majitel • .  Protože nepticMzel, 
obrátily se zpňt na psa, potom zótle k� dv��!m a �pátky, vy-padalo 
to podobno jak.o pfl tenisovém utkánť. Dokonce �an Jn.romil, sodicí 

na laT1c1 u ka�en s óplně novou d!vkou, zaneeh�l cukrov;in.!, eby 
obhl4dl, co a• děJe. 
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.hm vr-c.i1ni Hippl byl cbov&tel�:::. iJ&�, rr.&l k .n.lrr. .... n.&d v!-t:dtjťií 
v�tail než k. lide�. ·:0 ttct vykrocil• sc.h."l!.ll �e, ;.•oclrbu.l bu.l-i,>6t.c z"' uiU
oa & zuhuóel doj�tě� 

•r-u.k co, kluku, kde;)t::r: reáG ptlna? .. 

Pt:.k vyštil .nu. ulici, �o chvilct:: se V!:":'itil � oz..'1:.í:ill �t.ált; jer,.-

�o zvifů mohlo pctřit.P. 

.Buldoci jeou p�i rtiVláttn!ho dr.i�u. }:l:..i�-i�tf t--:n::e;!·i, r.:V�l.nutě 
ttl(;tické :,po.stavy ne. ne.rvoE-r.dch nohách tn.1.c!i nt; ;i1-vr.i �)-:.,hled .íct;u 

j�k�u.r;i zvléEi tní uttijenou. r,ilou. Te,;>rvc jejich r:-:or'.1:l _prvL i .�oj eJí 
czvll4ttňu.je, pozorovo.tel jE; na pochybách nrul jeji-c!l �:;:I•é:�Ze!:i 1 zµolé: 
hroziy)'n o. nt:ipnl koe:icir.ým.. Jen,.e, frG.."lCOUJ?.�J:?::f t�l� .. '.)::ci: ·,.rzt.lc5.:.:r:, k� 

'i:éVé Zó..!t„ťt:lé _µ,:>�tavě• ř,ád.n)1 .r.t-ré>,Ch n�,rzbutu.je. Je::.to vri4'i&: neb.::,'l �i 
le·f.Y·�cní. U&l visát vú!nm:. a d�&tojcou, t.r.. k(iyž !!r� nH:oho ;:1otu.é'1nu.l, 

z·1;i'-ima, pozo.:-n& a dlc-uz.1:3, jckc, by t·!ksls ".Pozoru..ju tě � znt1.:�1enáai• 

tc j�i. ur�itě cli,věl{ á.obr�J. J... proto ti ��věh2.ju. 11 tle:c.tltíctví zuvh
z�je, pes byl �lec.t..t'lc a od �r-v!"�iho ok,J!:�1k7..L !!:&l r.a in�é ,tr,ině ce-

"I'f·ece t1�komu patř-i t rou.s:í. Přece by �e nr:na�lu b�zti�, ;..by t&

kcv:fb.o ps!i opu.stile," roznzn�ly se hlas:,,. 

"Jo, p�\novli, lid1 jsou evin�, • huhla.l pi;in :�if)pl. "r.a;yž zd.r�i1-

li d�ň Z& pL1, to jste jich měli vidčt přivé��ných � �trow� v l�Ge. 
°!(:ebo ta.kovej <lo.rebák vlezl d-'.'> tclc·fonní' bud.k.y, psu tc'.! zuvř-el li utek'. 

A �ivejte sc 1 tenhle ne�1 né obojku �nltt:lni.� 

"Ur�1tě se 11n.1.sel zaběhnout a rr:.sjite-1 ho Ehárd," !H1roftcl nět�do 

z host1. "Zrovna t&.kovJbo jsem vlděl n�-dávno na ;!!:.l�tre.n.&Ljm, jen

ie tu púní, co ho v�dl6 1 ne�n,m." 

"A já, jd.B . onehdy ne proct:ftzku, zahlf,!l r,oiobr1ý exe1r.pliit na.ho

t-e v Kerudcv ě ulici, v ohyb� KE-> Hr&.du, � po-:lotx.l pan �pi.1::,ov�tel v d:�

choda F&c.lus. 

".řočk,rue, on Gi pro něho ro�ho:in� n.fx·d.o ptijde, • nf!Vrhoval pan 

J sř'1bo.k. 

Ve dvetic?l z kuchyni se ob3erlla pan1 il�na, př11:touplló k bul
č.oca�v1 1 pohl!:ldlle ho a feile -rtiz.nětnĚle: "Jé, ten je trásnej. l-'ojČL 

Ee ��ou, dost�ne� něco d�brýho." 

buló.o�ek ptijal pozv�n-! s V7br6J'!ou �:ivotilo!:tí. Vyj:.ídf-il poděto

vá�ť olíznut!� své plscat, tv&ře, povetal a zvolna ná�ledovAl pan! 

J.lenu do ku.chyně 1 v jeho ch<rrán! vše.k chybola nejmen!�i stopa pod.16-
zevosti. Po núTratu z �ečefe obe�el oba 1>to� ve v:!čepu a obra.dni 
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po�dravil jé:d.uoho hosta po dr'4hém, jt-.t:ožt.o v:�·roz. tor:.tónu, ktl;7f. t�l 
pfl.jiit do �zkfho kru.hu. .c(.)tt� tio vyúť.l nt- inspekci :io zt,.-i:t.'! cc. m1 .i:;t
DO$ t:Í, �t..t>it:_�e;l„ clloL:..h�vlaii)mi h!l�iš,;;j� a. jejic!� i�i..��r·.:'..c!t.:.::.i. 2.r:ěl 
oitl-4d. hlu.t. j::..i�,:) vci no;:.ř'ílH; vz6.&l�.::.;.Jch ťiú[;t.r:;J:.Jct.. vo:!o;,J!id.:1 1 pejs.c:t.: 
v tw:. bc� �náiil,::.y obav cu;.i t.r;.l d.o tó 0-J't,.N"J. V tdy� L � :.s.;. pi·c<.,c ncn::oL.lo 
r...ic zlOJ.o při� .. oJ.ir; • i:dyQ. jscu. vf;ic;...ni li.Jť: tel: !ud.::{ • 

. ť1.·vr••·oš 1,c..n i�e:)a l1 or·:,..,.{1 „e,.,.r,.-t-., c:, hµl.:i..,., ,.,., ... ,',-:-•·' .., .�_.-.-.. ,-•-11,t.1","i • �#-Jo . ' J,; ..... ....... .. �\,al.-."• � -· .__,_,..,,,,"4 ;, ....... ,,._._,, ... v ....... _t',,_..____ "J t 

.i.tú mí.i'- í nu po.nu. v .rchn!ho ;..:i_p;:il.i., který r.-::zhod.ové.l o bč!lu v čc-r. v po1-
ni�u .:.:..i�-;.:itor.-l;;ky • .::.'an hi;,..,pl vJak stál O?fen koDtrci o odi:1-:�dccí sto
lek b rf..l·!:ky p.J.&O.t."09'u.l pc.;siGbiznu generála. 150:i�pa.!:'ts, t;VLlL„0 vol.kého 
pi'c-d.cn.�<.!.ce, zuvJč-enou .aii z;-ii. :Pan l'epe. byl t"'�rč.1 ch.asnik, jln.e.k by 
t:.nl ve zdejt'd'.c11 pomJrech neilloh.l obEtát. Dol::.:lu�l u.né�t tucet piv ve 
cvJch. �.ollutn.,ýc!l p�i,tf ch, jichž také n5k.i;r � ú2r,6chen .�:�il:: fv„11 k uklh 
rduí pří11.ó .!lcrl��l::rev:iýcn r...áv!i.těvnik� vzatu. 

„Saaupr.:ice,"' vov�decr„l, ne-do!1tav .::;c o-d.n.Lru.J. odJ}G•V ědi, popadl 
úo ru.J�ou. _pro jintotu t�ntokrát po·.llijch deset cerstvč IH'ito-;;enjch p1v 
u- vyr"zil na _plac. 

V z.r..�c.ná ot�zi:u vlak :,:,�iztala trč:�t v_Lo,:zduMu. :.:;;:r�vd.:i., co s 
ti� ::,�e.;1, .b.č.yž si ho nikdo n�v�zve..:.:!.ne? tnm s r:.i�. :pf-cmítu.l .t.a.ž,dj z 
ptíto;m.ých � k.rúdi oe rvzlůíiel p� ostet�ich. V tu chvíli se bu.ldo
cek volným krokem vrátil de v/čepu., pocci1l e� př-ed pult a r-oZYá�
ni- 6e podrbal za uchem. V"pět! _přiletěl ;>G.n Popít e pr1zd.n_1m1 a �á
le:m o něh.o zakopl. i'rúčtil skleZ11cemi do vaničky s vodou, �a.k se po
stavil ve.:ile pana Kl1>_pla, i)řiňpand.len�ho k oiklide.cimu r;,,tolku. 

�-Já vl.:n fik&m, fe je to v�l," i)rohlácil a ;,o krá tk� tiché p�u
�e �cd�l: "A já vám to pfeivedu.-

f-i'ikťC>Cil k odpoč!vaj!cícw. bu.ldcčkovl, sklo�il se- k něe1u. n �o
hovofils "?ak co ty, vi!, že se� T:ll ... 

lluldoče.k. pohléiil nli. pE..na tepu. hl.t.l>Ot.J� lidukým zrake�, vstal 
a z�vrtól p�lca pr�tu • 

. .,i�dyl se to ve��e; .kclt::r. a koleo, kdo není v·\l"i" poznsmenal pc.n 
l:<ot:r.&n šeptem. 

"iiodnej vei1, lloc!noj," po.í)leekával pWl r·e;,a _psn po hranf..té lllD ... 
vě, pak &e v:.tycil a ěel ke dYeř!au ".PoJa, no tak poj<l, M lákal ho, 
a ·idyl bo balioček následoval, ukázal n�hlo do otevtených tlve�!� 

75 



-10-

"l-&.k, o. teo. maž do1:i:i 1 Bylo to pri!tin, u{:il sis, ale plote-li l�e taid.:,: 
ú uf je touo akorát, vole. to.km.u� dom-�1 „ 

A bi-4ld.ct!er. poblechl. !�<'.:spěch&vo, baz ohlé:l.nuti, sestou;)il se 
I:it.:h:.d·: l:. z�d 1.el z •;:ohledu. 

"ti;, je to," obri.til se pan l"e;>a, pře?..;el K _ponu t-lip_pl�vi ti tuké 
!:t: opi"t:l o IHÁlt:!k. "Vi.dyt bt= te.d;y opravdu. mott>l i:,oi nohumo. 1 •• do.ial. 

(rl.f;ovJu:í ieU. vlak bylo poutt.é .mlčení. ,�eivytlE? dl-cu.u.é -clch.o ve 
v_;- �i:' :-:•l.. v�- l&�� 1 o p&.rá . .alenu z R u.c.flyná. 

•'i.do jt.l Go jtte li :c..!m provedli? ,. t.izalt-. se sf.lici.m hli:.i.E,c:m, 
c::. i: ... ds;, ,tl(.f.::Li. trvc.lo, rozběh.lb. .(-;� .K v)eú:.)-iU. s v)K:f i�:.en:: ":to jbt.6 
lili·: :a.� Ci.:.:_;;i.l� 1..E:adte k.m..ts.ka Erdce·i „ 

Po c.t1v.ilce za pob.nu..l pt..n H.ip_pl z uú.eta b. �&brU!'!ilť,.l: ".;�,;;:u ... ce 
vza�� n:;iu.10 pl�'tiťi Jdll ,;o o-cejit." 

'' !::.o.:1ecRonc'1, ... .n.avá:u:..l .5ret&cimeider, "t.J:.ovej iotel.1.ger„t.ní pe� 
OJ �jl trefit do�l." 

� ix.1ldocl jf-011 vel.ni intulig�tní," pravila pú.L.i Uc-.. ''V� svém 
d.ru.ué;j_, .m-GnželťtiVí jbem mělw. buldoka, je!lže norJaálního boxera. fJ'1bo 
to bylo v� tr-etim? r,o, na tom nczAleží, rozhodně to bylo ne;ikrá.s
r1tjsí n�nJel�tví, s tím psetn." 

�Jet se V�éiK hovor stačil plně rozv1n.out, stani.llu ve vcllotlu. ps
ní Alen.;;; s buldotkcm v .náruči. l„ostavil& ho nu zera. s. oz.uá�tla: 

""M�lei:1 i.o přejtlí."> auto. Jen �i si nt'ik.do zkusí mu ubli�it.f'! 
S hrd� vztycen_ý:tt i1ud..ry prof.la do k11ch�;·ně, .kara ji _oulůocek ná

t>led_ovhl. ?iE:r.lobtl .ue, potlriel si s--vlj rno.idrý, bszt.l.st.ný vf-rb.z. Li
de jE.o;.. pi'ece d.ouří, proč by mě.li ubl1žovE1t imě neoo bObt": navzájem'! 
V kilc.trynl ov�em dlou.ho nepobyl, objevil se %.tl c.t.v:í.11 znovu. ve v·lč� 
pL4 t:. .s_;_;�lu ll ní� se v�norll• st.aré rozp&Q. 

"L ty b,y t,ló ho n..i-vzal, }:'imdo'ť• zept&.l 1;,c .,� .rej)ll. _p�o� Rippla 
v �5.u�r.u:,vt tlnutě-, f�é.;y p(,J:l illlm dot6i�el buterii piv • ..  Ty vi-ece 
m�;.; iJ�Y, n�, .. 

"Choválh .ně�ecké ovčáey, u řekl pan Rippl. "A ti by .t.i..o blu;>li 
po obě�ě jako malin�." 

"A c� tady p�n spisovatel?• zkoušela pamí Ela �vóh� �o�seda. 
"'i.ij ét;e oár.,, be.g žensJt.,-6 • vedeto smutný oEam�lý fi vot., t:,t1.kov3'< _pt::j
sek by vám byl potěěenťm." 

0

.z� k6ždou svou knihu Jsem byl vyslýchán Státní_ tajnou bezpeč
nost:! • proto j�em odlo�il pero," poutrC11 si br,ýle na n.ose pun i.&d• 
lUE;. "lento v�-6 je nebttzr,ej.l'.1ějňí nel bengál�ký tygr lid.>žrout, po
vi1J:i.D;:-te s1 .�rl.)r:»ťm, pu.nno .-�10, j1t.k �výra c.h�.kt�re.m, cLovún:fm 6 Jed-
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ná.ní.m vnuká llde:.m j)•.)(;i t o:.i�,ov ��Oč ti, j ""t: v Y, .. id.déJ< ?rovo.ti.�je onu. 
1 ... :;..itf éá.st jt:h� jóstv.!. Jt to pes terorista h .ií11.kl1ic toho t-vor& 
Lo�uwt:'.."::r1 �r �.:.nó, iJé-trn� ·by zr.& px-it1tcH k. ó.t..l!iú:� ;�an.I, j�l: tuLf tu. 
;.vtw:. �iá hodlá� .r.tráv-iti z.ávčr :U.votu v kliúu, ni�oliv 2.a uř!¾:.cir.1.» 

Do loi;ál.1 ve,toupili Uč vr&.t"fct1 nol:ii.ch pmi ú:.icl�v i.; ptm�m r.m.,;.-

bu.ldo;;Ki:i u l'�hl: 
"Copuk tady delá. f'rinc, ��nnd se po.n Pulec nedal U.i:io 11a ;,it:!·1" 
.. l'y toho ;?S8 2.náš, tmanc7" ot.úzcl..: &(;: ;:>�'1.Í Elti. nc ... 1·��v.:i:five. T�

l':<,; 0;;; t .. � tn.: ;- .:;uciiu z�;j 0cjy o:,veli, žt• ��-· :t:'ozf c�; en.i � i�t pl:..;i...., �o.hl o být 
t.:�k bó?i:U:ú {. 

"'Ja.snJ, 5;.c zn�r:., Jf:: to lll'�itě .i'rinc, .. potvrd..il ;>Wl ;_n,�, oslo
vil t;:Í:l!. j::í�nom pst:. pf iri:o, c:i �c.yž bu.lj_o�ek. zvec.l hla�"U b �tt·t::l se · 
.:.u. o ktlb.ot:y, ze.éal 11.o drbat z� u.s.ima. 11 A kdo c.á _p:�na? � 

"d•li�(;l �ác:, mo t.Jvi čca z&.hěhl ... 
"1. � .uic, j 11 ho ;>Wll.i. .núcov i �ori� u do::iú. :;·řebu u2 no nó.kd.1:i zou

f 8.li! ��i," f·�c:l ph!l �m;;:n, p..ip�dl pt:ič do Dár�c� a vyklopjtal ven. 
i•.>c.lt �lovy ;iro2.�fil vf�ep. \r šic.b ... "ll � ú!:2"H1vei: dopili i>iva, pan 

,Ll.ian roztvcil pípy s eskaw.otér·1:>1c::;,u zru.�ností. A úleva se p1�o��n.ile:. 
v rtido.st, x:dyž se pan .{��éťn vr� til a �znatll: 

u_;.,E.m >ul0c n�byl j_omfj., e.si ně}�d.t; .,-rinc('! iilelá. ��ecnal. jsem 1il'-l 

no u �o o.sed,�.;• 
i'ohodl;1, která se ;,oté roz..:1ostila ve výtepu. hospoey „U brJ.epE>-r

ia ... , no.byl& témoř ilmntatel.r:éil.o skupe:istv!. hD::iu.iel :'l!;t;X-VLi.lH tilo-i.1..1-0 • 
. Po pllhodince v-pudl J.ov.nitt ;Hán a na· dvou vod:!t.kách �áh.l dv� fran
couztké bal�očky, nn první �ohled jakoby � jeinoho vrhu. 

••To není Princ," pf·istoapil k panu Eci!inovi a vtisltnu.l �1u. jedno 
vod.ít�o do dlan.�. ".P·;>dívejtQ s,'!, a1 j l'rinc :rci bílou ruiprstrtlu." 

· �ráz E.L.či{,.el .d s tno.;:; t:!. Cbecn6 Lu�trnatť vy já.d.!·11 r,ť·e:snari tn fl 
pan .:-epa: 

"Sw:.i·u.;iró.ce," pť&Yi.l. 
"ii.le tu.ntle tw:y alyiiel na jmáno Princ," ��&l Jirc;t$C!'l.ncid�r 

n� bulciočka bez ťt.apr:..enky. 
� .Fi'-ece po� c,v :{ho poai," n�.:JU..í)il � � íJ fí cl4o�!. 
„ A :pun,�: .i:'u.lc:c, Kou..kntšt�, kdyl u� Iaát� jt1dnoho, n�o.u.l cyste 

jat�i ••• ,� zckoktal pti.ll �nn • 
.. Ne," tekl pan h.i.lec etro2.e, obr�t.il se & bez poz<!rc:.vu od&'-el • 

.b"'vé:l!l �rince táh.ri.ul Z"- eebou. Dli- fe�ku. Vzápětí vstrMl z ulice 
Ječtó hlavu Ulez.i dvefe a ó.odE..11 "Ji8c:h11l j6eca mu dokonce sv-:,je vo-
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di'tko. Jt: úpLnť; nový." 

�roje n�lida, �o je .10,yn,• zQépola pWlí hlonn � irucnyně. 
$lu hot; tí se j.í po�ocllu. Kole.ae., tidd.e �6 a.i„u,cla or,f! t o J..verní 
futro. 

,.�o lze očs:.:t:.6.v�t c:;d. ;_,olej)� en,tch �.l.t:oholikl1" ;;�ones.l roatrp
.;:;en� par, Kb.d.lu�. �·io js-=>i... ves.�?:� liďé .r-oz�tě;,�n.ť, Ktei--í Ztťotili 
octva.::.�, tvtii', ú.. tín pádem rovn.l,2 ve�kurou d�.t.t�jn(.l�t, cu;1ouc1�ost 
a t.i!�'t::l j�OUC!'lú.. •r 

iwša.k _pes .2.,ie byl z.novu. j.:...ko 7.tiltH:n�,é d..ile.'11L. :r'ú.!oniv0u .n.á-
- . 

lu.du nevy<U'�elč. t;.núl. et novú snouberu=r.:. pan.::.. JLJ.romlé.. Vy;;u.;::.ulb na 
E-tu.d.cr:i-tk� �.ociolof:ie, i;ola plod.:s.á nudrli a ve;liké ku..l�t� brjl� s 

mu 
tm.i::.V.Ý:�.i r:.1�1�·, kte::.'é její vzézř�ní c.ocl�va.ly Joó.��ll velL·:..é j�..l◊V&t.é 

"Ja.ro�dlc, co abys ho vzal k sobě1• 
"J&?" v:;hrkl _pun Jarom.il. 

• ,�o ty. !ij6ě báre., nud.Hi s-a, a tii.k vyhledává! rozll<;.Qá dobro
dr;.1žstv.í. Ten _;,cu by té trocnu zac.2st.nal, yO�lcytl ti rozptýle.ní, 

ooÚl.ÍJ i hlid�t bj mohl.� 
•�ropán�, v�dyt do toho mého bytečku se sotva vejd� &ám," zd� 

,t;il !;':�e pctt. J DrOí!lil. � e rlvou je tam tak těsno, že je yotcyb omezen 

na .minifli.l!i." 
ffProt�ž� ti celj byt zabírá jwna obrovská postel. Kd�by se 

z ní �ousek odr!zlo, bilo bJ to slutn�jš! n�jen vzhledem k n.ávttě

vám, .. trvúla na své� d.iv.iw.. "il<;> c.o kousek, i p:,;lovinu ·oy v! ce než 

dos tc6vval&.,. 

•co�e, t-ez.at postel 1� zpotil se pan Jarot1.11._ "J:tikdy. To Jako 

bych drant!rov&l �vě vlastní tělo.-

uos.h:>dný tón poslední v,ty hrozil vyvolat vifnou. mileneckou 

ro:z.trlku. V _po�led!l!!'l z.lo1r,ku vteřiny, kd7 dívka ul u! otvírala 

dsta ke zteéi nn bodáJcy, zasáhl pan Motejl, do té chvíle zachau

f'eni tlc:!c! • .Fo-vstal ze f.idle, pfistoup.1.1 k panu I.manovi a Jemně 
mu odebral voditko. 

•Já bych ho VZésl k sobě, dok.1.1d se o ni.w> nikdo nepřihlásí, ... 

tekl a vrátil ee zrsse na své m!sto 1 a Princem. 

"A co k�l 56 nikdo riepf·ihlásíi „ poloiil do .u�ttt.l,n.o ticha 
.Bret�c.llneider otázku., .kterou �i v ducllu. klad.la celá �_polečn.ost. 

"Tuk by i� tlal u mio ne. trv11a.lo •" pf·lěkrccsnja hlliL&em júo pfi 
UiVáiDé ptt�zc proneal pan totejl. • Jestll ovia. nik�o proti to

·- C'lU. nic· ne�." 
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"No, z.ti t�:-lle opravdu zaslu.b.UJcš ••• ," lll:-:iúl Ee i-'JW'.l Rippl a u.ž 

ae zdált"J, že dopoví: - velkýho pe.n.1.ke., [ile on �� p.N:ce jen vč&.S z&

r'1zil 9 -zM::luh!ljtif pocb.vt:.lu.." 

io zavír�cí hodinl c5�iel pan Motejl �c �vsm Et�rýro -"Vétova

ným d!il)á.nl�em fi.. novým ?rl::cem. Io cestě ze schodů !'.l.S. J/Jlsk.ém vriiku 

�1 tich.ounce p1·:>1._:;>čvovb.l. 

fuldo�!t.& • dru.hý der., vyzvedl. ětastuý majl tel. Al E:: par. Motejl 

s<a re�t:1blli toval e. byl pf!.j,,t mezi .soc.�ed.y .i.o.ob� jako roílnoprf:J.vIJ:J 

cl�n. 

A od ono.ho óne tai:é kon&čně juro pr-ev:;:.:;.lo vl.tidu n.c.d. :.:H;�:{ pod

le nuzvrsticcl.r.j�h �<ikon�, které praví, ie Kcf-d.á, i ta zcb�d0lň! 

zi:lU:i .milll:! jcdr,ou �Jt.ončit, � že y'j ke.icióf! pro!3in.ci i)ř-ic.lláz.i .ill.áj. 

ir-�1w. - kVGte!l 1982 
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&tr náot let dlo uhá n epohádkea 

o ko u-clu 

zoeňkovi Urbánkovi 

. X m;ýiu Úztoa t.em tak ř:í.k&.J!c přimo Údlt1n$m patf-i aů.mo 

�1n4 1 ona pa!!áa T lc.nize Cemu ee bá8eň f-i�, k.de -1� ctilitina 

strdtnka AriJ�ki� boJo z roku l9�i, tedy ot�vřoný, neskr/van$, 

viosn oběan:ua doporuěoYcnl a div ne r.ařizený hon na tloYika, 

na báanik.a, kter;t ee kryl P"'..xi pseu4of\Ymam � Jilek. A na

darmo 8G ukl.idnuJi, eb71.e!ni e:1 Ml:&111 nebU.a:,1 1 AriJskl 

bo-1 4ávno nevycház:t. JeV7cbáz!, novycbáai, al• t•nhl.• pf!kas 

ÚfadO. z?-eJmi trvá d.il, proto!e •pefél•, kte.rt ě.tu Y &áhl.aYi 

udavaěek&ho flánku, ttovueti t chmurnou mCHli tati v1ú poesii 

a vrátit ne k finDro44mu li votu", zni pof44 ze Ytiech etran, 

a to Jaltl tttnktniJi, Jeitl ytbrúlně,31. takle ul m4a pro cbvi-

1•• kc\J dia sue vybuchne noTOu sUou, pfi;>raven\l etřelnou 

modli tb1�, sTUJ tut s artr.Q d.a&umal, Jimž "e g4 le-t pokouilúl 

hr&l&u z�itaYat, 

Ja mi sndmo 11 I• peru• ze erd.�tlch -,na 1i-4sk.9cb d. 

Yolil, Ó, králo4fno, ač t.ak4 Y!ll1 le erdJt.atoet •ama 

o e.obi nepoetaět, ele fe s tech ti T&fvú., bude awslia 

n_,roato jaan.4, pJ'O! ftl'd.�t�at �enuJ1 na �'• lllisU. 

Nebol sde cey�.t hM4 fieknou, le to ne3epil Al!Wtu 
-.· 

-

. 

angliokou Yolili na Cnkt. ve.n, �. ti YstYú, • iU.koY-

n.1 poeptli, ebl al pfedWbli. a Jali se U po4knf'oTat. 

Proto ra41J1 c8'1l.aim noJen eetttu, kter, k t.obi Tecle, 

&, tráloYno, ale i M Juno &aaboTá Y taJnoaU. Je 
.. -

. 
' 

toUI TJllloT1telnd pouse 4oYn1tf a naYenek nevtelOTn4 1 

Jakal i Chta k tobl J• naYonck ne?j�l�nlá. - Vidite 
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ho, nic rieTil - gly�ím 1 Jas. na stě pc�ikUji ze 

Yiech f'tran - Vidite ho, už za�e taruJel �ernokr.,!• 

.nikt -�amanl -

Ach, kr'�lovno, utiř. Jeanem výjimku e zj�.v tiie jim anebo 

pomoz mni, nmoho�cáu artikulova.ně vyJ,dřit tv, -1�no, 

V Jistém �uu �e vtct od těch d.ávr'1ch ln�� dokcnce 

zhol'Eily • :teleni 8-ám 1 objert t oe tea po tvém boku nový Ji.rlJj, 

�rten, copak bye mu aohl pů..Jfenim pseu4onymu pomoci 't Jak to f•i

kal n6A ppolečn.f ptitel 1can Fryntas Za protektorátu e• 111'&41 

epokoJily tím, ab3 ee o UJ'ěj,tjch -.áeech n•��alo, kdo!to to! Ty• 

f.a-du.jl'. jak co �e napsat mu,...!, tak 1 to, Jal: se to napsat ma

mi. A proeím, čeltt báanici e. ff Pi�ovetelé mají rá:em '7atarruw, 

ma�i po problém.ech, otaci 1 kdp nplni pfedep�an,. Fáabu � nud. 

a zl.I pey6l Po tvim boku e4'lia Jane B.aněe u�oU$1t1 -i1sa oe 

to pile, kdy! .jsou bec tal&ntu." 

Plynové komor, a anc&r.tračni tábc,ry Jsou pr3č, teklo b7 

••• 1ft ttm J�1 samo tebou Dizi i všecky Ar1Jsk4 boje, kto

N ke kollQl"áz a konoentnikOa Jasni vaclou, prcto!e i noJculepe

nlJ�.tm.u, 1 neJsposilleJ§úau �• muat rozmt1t, �i pochopit 

JeJicb u-Mnoe,t a scntnoat a pdhallt. 1 fefeno plttona11tt.icq, Je-
. 

. 

Jich pw.tou hloupoet. Nt-bot co to JG, ne-li bloupost, pM.kaM>Vat 

udleú., aby opuat.U pouii pro Unorodl li.vet, kdJ� v UMni 

Y!43'cq llo, a Y &048J'TlÚI caJMna, o .je.jich stotclněni • poe-
• •i,� 

cie • liYot dámo jad.�o Jeou. Bl.cn.ipoa� tú� t\11',j t1voi, pra•4a, 

aúvá n� 1 tu dc�u Ylaet.no$t, to ttaau eebca VyTráU, &.nicu

Je 1 n1cún6 nespol4bal tvch pMlli na to. 
. 

, .  

Sole, aueeli .jeto e1 tehq Y Jedna(;t_yřicát.4111 a Ortenem 

pa-oli\ aY6.-Já Jt,em v t, dobl Jeltl 44vno nebyl Y Pra.:e. hl 
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.1tte& t•� " nal• h0rác.k4m .Jeruzsl�mě, od�ien :: f.Y�"li.zia, &f!'i 

abych nenakazil Jeho ZdraTó Jádro, ?rutofe j�em rú.�to �it= l'Mhn� 

hoch zpival teh03 ob.Ub�ný cajdiu; t!t.yři pclry bilejch kQrú • 

Timoienko Wčme� hon!, a�olí tl tcnkr,t šL. jettě od vítizr-tvi 

k v!t(Jz19tVÍ. f!&Víc mi teh� p.?-;.. tifi�G mcrbiáni pubcrtt;l.tú 

bá!'nička t kt�r-� �l&. rdréni •vm.f-u, t:rlJ� vím, jirtě to bud,: na 

podzim .. , tiim! -;.r-1, psw. na cesta.pc uóavat:, pfeůp�vi&im n& j�eň 

konec Vúlkcměmocké řile. A 'f'.113, v čem. byl ten :t.a1to1.>&n.;: pi:;-�? 

Jek Js� �e pozděj:� cwvěd.U, byl i)vU.Z� s jedině v t.t;�, l� 

redaictcrem akreeníoo ča,�o?ejsku byl tehdy pan doktcr líoeenaoďť, 

prý neárijec. �Clikže jet= 2;apla!.ioval. nvcu hr�:u a �ucircv&l si 

pro Útěchu twu::,vě n p--.,;óobrté trt.řelné modJ.1 tbičky, E nich .j�dnu 

· jt:,m shora uv�. 

l'Játce Ir.i napadl.o pololi t si evc\! tehdejli tr,;odli tbiěku ,.♦edle té, 

kterou js-te fti pfibli!ně v téd tase p!tali tt orte..�em, s ově-

M t ,:1, Jak J�t� �e tcna-6t vy dva utěěoYili v F·-raze a jak Já 

'V hcriickém Jeruzalémě. Carr.-á l"l&Va, nikdo ne�apf·e viru etc-i. 

Z Taši 1 s4' ai,e at., v;rczum!Yám ono hcrouc1 horlitel�tvi eo�kýc.� 

brat.M a Dál� t1tarttsákcnn:! blae ttp!� ?fienébu net p,li tovného, 

Ho�po"'..J..na záetupl. ile Jinak, kolik e�čných bod�, kcllk Po-

4ob�osti ve val! i �v� ahloMTáml 

Zde 'tfid7 Je ta v�e, ktErá Ten1kl.a, Jak Pe doti t.&m, ns 

zá1'.l.a<lě tv4 ·pr-Óe, l'l..�rián a aů.ěen! c mi� Ófeb teo,.a 

B l a h o � l a v a n i t i ě i 

J.lllila 

Vn'\.an·te, pro"�• 

Jo�l\fnln$m urfenim ftcudu odrn;.zu.;e na obf.loVn!".,Ý 
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přítomné t.f-�ba komcntt.a'•�, uvádí:iw jej. 

Po.jde od ělověka k t-.l.oviku a o ks�déhc f!O pcrsr.i. llude 

nai,&et teey, ob� Jt- ztratil. Za kratit.k( Gk&!Žiey ě.t�i,

ti bude plat1t vlastn.í krvi. Bude milov�n te;:rvE: tehdy, 

a! přestane v l.:iekt.l věf'i t. l���Gl zrad.u v k&tdtm �rdci, 

v každém �lově a v �d, '1zyllle.'1ce, &le nedojGu �mířer.i, 

r.eóojde li¾ťudroF.t1. 1-'ochyoovot & pochybov�t bude: o zsi 

.Boh� opušt.ěné, o kruté �v:Ldavc�ti len, u bole�ti h1oub

kou eras.en�, o "Viell bu4e poceybovet a o sobě nsmém neJ

v!ce. 

Pokt.lL-ii be% lá�q, jakým písmem �e �•?ile� do dijjin 

tr#zně? i'o�oleni bez láiiky, jak;i vítr fičí ve tv& duti? 

Pokolení boi: lá�tq, kam p�de�, ku se podčJe�"l �<le 

Joou dveře, kterci nenalezneš �amě�? Kde J�u ú�ta, 

která k tobě blízce promluvit Me jo utka, k ni! � nt:s 

mohl.o navrátit? Kde je tvé mi.len.u, kde Jo tviiJ pMttl, 
, .. 

kd� Je tvé d!tě, kde Je 'tv-á u-ajina, tvdJ bratr, triJ 

4am, tTUJ aad, tYé dilo, tvdJ etroa, tvá nit-ata, kde 
.... 

l.mula 

J.:;sode, prc-,.ate rozs�ek. 

D6kazea toho, f.e Ar1�"' boje bi�r.i 4'1, Je oěiT1d.ná, hsa

tatelná ekU'.teěr.oet, le ••• dali! ao411tbifky rielZlU.eš &Tcf-Q.1ňo

vat, tT-.1 Jo,cGOY' a Sr.akeepearoT4 Jsou Y klatbě a c tTG& vlastn.ia 

1 pf-ůladotců.�lwl d.il& se l&c doU.et lada• tunoov4 sloYniku 
• I 

•�. 

aou4obfcb EMk1ch ttp1-ovatal'1 & r. lS-46, kterl nal&• brát pfi. 

neJlepit wlJ. rilnl. Na4 -.1•ho kladným. 1 &ápornjai POudy �1. �oad

nl Ct..U mille pouse !I Palackýz poVV41ch.nouts Vzorové Dáti 
O'.:) 
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yJ.ádnou a fo� crtv�. Ach, ea tak t� jde v iCte�ch �l a dál 

al po tu zYlálW Vitku s 1ntt:le�-tua.U.emu, vycl:,fr.&(}ji.ci oO č:5,5..:fet, 

bukolicko- 1c\fll�· zalo!ených !!pj.�ovatelC:., af pc t�r. ne,·yJs�ně-

nl punc umčlco,-intelE.ktuála, kterým Pe �trat! te;�ve rosum be

rouci deti vo iskolácb, a kt.erú fte tiV3rut vfdy vys.lcv1.1,�� P. co 

nejp�jorati vr�já.!m podtóne&. f'f'i tom klad."li rcle intff-lc�tu v �

dernúl umin.! je clávno prokázána, dcbře a pfG��� ji u n�� ci"'�--ek-

•lnepiracE1. j� c:i:i t,lieko, niJ:aza zven�i, e níf: se �i vypc.if-j

cláYat celý ori:;ar,1�. �oeň t'!e propadá do cftl.flbo organitt.lliu. 

Je WJkuteěř.ováne ul zdaleka nejen „YšOQi sffy•s¼f• • alt;; 1 vie:i 

nervy a pod rfafle-norem intelektu z.ár-oveň. �seň zo!ir� být 

aW.sile dofl}�ecli Yá - a l!.im tót cd9tf•cdJ. věJš:L II podn�t, tá prud.čeji 

Je vtahována. a&�eň už neni "zhroucením i.ntel.ektu� j� u Bre

t.ona. Ale atů ·"slavnosU intt:lektu" jel:o u Val(.eybo. vE č::im.9.!. 

ape!eným, Jalto po v/·buchu tltchto vzáJ�.ych �lari t. �lavnazt.i 

intelektu, �lavenou na jeho trop.kách ••• " 

A tak se st.al.o, fc ty, vykladač clila e;vJch g�n�z,Qčních dr·w• -

hA, bátmnO, ttY4ho věku /Čl.o'l'ěk ..- ml&& po�i.i z r.4C t L. Bedná!- t 

x. Sl.at..'ll, J. Orten, li: .• Jlanu! on. 8f4ezoynk_9, pc,&41.11. �an F.anf/ 

tu dm gtc.1íš bez a4ekVátr.1ho Tykl.adače, •.rkladače, k:ter/ � byl 

e to v eel.4 líi'i zach7ti t pro &Vlt.11'tn.1, nenápad."teu a r,pil 

autiranou povahu tvého pleobcn! celou Altilu tolika dit,krétn1ch 

a noblmitn!ch popud� nojen na pol1 literárna, ale l. 41Yadeln.i.Jt 

a aokonce 1 yttv.-nMa. 5ea osobnihc ovědectvt tvých n�.1'bl.if11ich 

11 terárr.ích druhal to an1 ten najpečllv�.1A1 li tarárr..1 h1.-torik 

nfJYJaleduJ•• 

_ lůl brch, le na.1čeNtv6JU:, �alec.'!n1 emyslupln,� apráve 
•· 

o tobi a U,ch ieneraěnich .dr\l&ich- .1• & f ervc,nee 194� t . 
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• ••• �nad !ladná naetui}uJ1c1 če�kii. č1 alovt:n,:11'.a poE:ti.e ně

YyrOl'tla t-ak čietě, be& viech filo�c.ťickýeh pUnů a .cen�truk.cí, 

eama evou vni tf-r..i vt�tavbol:l, v obr� 11vito tak cel:.i.."tv,11o .i. mo

hutné zákon1toFt.1. Zákon.i tol'ti budoYani ne tro�tich, 2=ák.on1 to�ti 

upro�tfed ch&oAu a zmatku ••• 

••• n&hl& �e Uk.UUJ8 1 le tato poezie t ta.k �-yzjvavě be:idecv�, 

ea�shuJe t-.louběJi, za11tahuje �aaot.nou ideu lid�tvi • ar-.if by o torL 

vlaetně r,r�t:J.uvila; lc tato pokora a fizGn po lió�.ko�ti nekor.či 

T n�-aei a absurdnu, ale !e si �aru.u netaci e abr:,urJ!;o podma.;u

Je, aby v něm vyklenula prostor nové Jffl>ucnoP-U• To Je pro�tor 

monument.6.l.níhc paradoxu, který -,e 4eťinu.;o v c,brtsze: ru.s:a 

be�nadtlJe;. • 
I J.�. Oros"1:n&n 1 �adá. Fronta, s. červcrce 1�45/ 

.ltetni, smím Já te� Y Uladé Frontě nebo kdekoli na ve:fej

noe.U uini t by\ Jen tvé Jm.1no? !ůci pl.oviě� uzr-.&ní pětaěeó-t-

sátileténw človcku, který �e-tu biJe 0&10dlants na l!.vot e na 

e-:trt od čat,� Arij�.kýcb bojů? Ani Cr"P.:�ma.'1 !'lc11r)ie, aru. V&cl�v 

tern,, dokonce ani oba bret!-1 c.�rtenovi. n�hou, nesm1'Ji. Ke.=er. 

Tocla. fil6en! :e děa1v, 1 ale konec to nen1. Kohli U přece ješJě 

napot těchto pár �1....-.v I oTiem @ p�ebof-kýa Yidom!m, fe u! to P:t� 

li tak pos:lrn! vol.ni bude f\Dlět udllat Váolav llavol - ale konec 

to nen!, nmú. !akhl.e pf'ece "-'• ěet"ltt pob..ídky ni.kdy nc�ni1ve

J1. 

- - - -

-A pcháclky Je konec- vykfoikl přitcl 1 �iv ne! j111CQ zo ním 

eataěil clorl'it Cveře bytu., tMv ne! ee po9adJ.l. llylt, to v dr.:.hť 

pCl.1 FO!'ince minw.-'ho roku, mil na m_,sli konec poruidq polP.ké • 

Ve sp6ttolni, Jak$11 to \f7l'kl, bJ'lo rozhof-čarú, stoufal11tT1 1 '-lllJ'. 

•1.nc, Jako ta naše �eská pf-od čtrnácti lety,� f'ekl js-= 
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a hned ee �arazil. Je Y�hec m:.;!no �!uvit c kcnci u ��r�h� ta.i-.c

v4ho t Jako Je po�dka, k'\.,a-á jako by nGí>C'ciltru.ů& ča..�u, prot.o!Gl 

v ni je r.ahrnuto viikoY1t..fi �t:ušenof"t lidi, kvintc&ence hluboí.:t 

ta::>um--o�ti a ju.nozfivo�ti? h �� ne&t.i,d��e jcji začát.Gk, 

Jak bychom mohli m.lu.v1 t o jcji:zi konci 1 Vz;x,:m..-,6\11 J1"c::r. �i no tf 1-

letou vn�4 Zueankll, ji� jp,e�. co �G ?�b:íd!Jtl:; týče, v po�lec...�...1 

4ob{t Telice ovl1vňován 1 be. mu�im říci cepován a vych:;:tTi:ván t 

dc'brému. Jako trJeh naJ�u � přitt:lova 1 �vlh� hlol'lU :?.!'dtloch.l 

její ŮZkoie-t a jeji z.oufal�tti, .t.d.y! uzaviri� v�icrni Y3�rávě�� 

a ona tQ:.:u bráni:,-�c, puhát.q ncm� konec.- "i"eJiZiu rozoumku, 

Offtutně Jaku ro�oumk-u mtmu, �e přié:í J&k.ikcli před�tavtl t lir by 

něeo konfilo, te by v(j,bec mohlo ker.čit. 

My má.me ttJO · Zuzan".-u rá<U. ;;�dl:.y dl.ouh6, dlouha{!louhí:, ni

kdy nekonZ:ici a raaěJi vt.ibe� bc: jůéhokoli konc�, nGi eu�r v r-..ier: 

něco dopacil.o ě?&tně. Kafdé zlo v r.ich "1Utti být pě1'� tt pofiui�ij e 

jakn�patři potr��Mno a oob:'o po ��luze o��aně�. 

Zkur.il Jgem to je-a.ntjt. obr�cer.ě. l;.;,�adl ině �bcl experl�nt.!. 

Zkusil Jncm to tak, Jak �e to ó.&je v našich r.cYod�b,ých, hoN<Jeh 

nepoháf!kllch 1 tot11 •tli dotill pochvaly, 111.ťvy a bwhat�tvi vy

lo!eni darebáci a sprave--J.li v-t.. t1Jkl.1%�li Jen e Jen µf,1,jwf,t e po

tupy, zkrátka t�k, Jak to TidúiG 9'-kcro Wfně iwle:n r-e'b-�. 

-10 neg�f.e být prevcil.vá pohidb- vyktikl.a roz.�cřten� Zu.san-

ka -to �i.1' �lel..-

-Ano, :'lAkdO Ri to vyr;;yelů, ale Ji ne, duš.i.ni:o.-

-A tůn, kdo e1 to vyrn-_y�lcl, mwP&l být 'Llý.-

!'si: \o Yid.íte, r:e�kc.ušeJte tot Nepoko��Jt.� S!O o t.c, ani 

u diU pokroě1leJliho v�kov,bo �tu?ně. t."4,tc to :i&rnt, pl-eci� 

1tregtn4. 

Cole, 'nadbl.at r. lidi hejna_ krkavců• to 1:e Je n'-Ja.a:.í tu.mst? 
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Zf'!lctá Zuzan.ke v"11 f<ekee• eo je tca .. !f'u není láét�é lwuzl.c-, &lf:l 

&lot• 

1 My J�.mc a1 ee Z�arw:;u Jednou proridy feU1 , l 0 na§e č 0$b 

pohádka mu(!!;( mi t k-onec dobrý• Jak je to u . n:lm v ČecMcb zvyk�. 

1'U«1 a banta fid.U. Wodoč�-li ee hc; d&deček, nic na tom, d-00-ká 
- -. 

·-

&'fe ho Zusanka. A kayl ee ho nedočká ani Z1ae.rlta, doč-kQ �c ho 

Její Zuzanka• s ké!yl .ai,i Jeji Zla&�..kn, tak ••• 

A čá:r;f már.7 t"ukanáry, e �:Ltra poránu ai Jint!f1i-b 6 �cruu 

a David a Daniel ctevfrou dveře a řeknou, AZčieň.ku, a nvp-ohádl:.;y 

Jo kcnt-el" 

A rq tte Zu.umkeu a V crcnikou zavol.áme je.dnob.la.!!nij i �o Je 

�UEJ.ot• 
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Eci& �iseová 

Na jnf-e měl ješt.� úzké šupinct.É lupeny I l:ter� ss pak rozpukly T' drs• 
t.É srdcovit.b listy, kvEt.l zvoru.:ovit.ýci 1:věty 1 rter� se: péil:. promini�r 
v nažky c;; ty ulétl.y na ůz.kél;:; blur..itém iď-ídle néb.ur., kde ae t10.žn& u:;e
men!. A sotve se to B�alo, list� zu�aly oG Q-ujO re�ivě� are� je hnea 
žr-ala celé• iezlt! oe1zaola vz.héru a za ava t.ýany oyl.b už v koruně. Dol
r.í vět.ve jsm.. upilovo.ln, 1:.;,·�lek ,isei;.., ze st.rom zachránil.., tle náke.za 
se šít-iu:. nezadrži t.tlnb. J. 't.č..,l: jcm.. poc.Úcpilu, že náš jilm zasáhl mor• 
rt.er.f prý �osí vsecr�' jiJ..c;, od ni.mal.áji &2 po šedeaát.ou druhou rov
noběžku. líemoc se jmenuje grt.1phiÓ.za éi je a:pťwobmw houbou grnphium 
ulmi. Roznášejí ji kt.rovci• bě.1..okn::i jilmoví. Pfileti, usednou nn list 
a do řepíku nnoči:uji spÓr,y zhoubné houby. 

Ekologov� prý douf't.jí� že až brouci zničí skoro Tšechny jilmy zahubí 
sami sebe a t.ú. se nemoc p�es t.ane pi'--enášet.. liozns.1 že zb�rde pak něl::clik 
jiaů• nažk�y se rozlétnou• usemení c druh zllstpne zachován. liemLi.jí t.o 
ni�ú. pocilo�ené• pouze nadějí• ale tak je to na tehle �lanetě se všim. 

Náš jilm zasudili před dávnými l.ety na hranici sadu a ůTOzové 
cesty,�. káe cesth zahradu obl::ru.fuje a vedl.e něh.o do řady ještě 
lípu mal.olist.ou• &kát a lípu vel.koilst.ou. l.ípy a akáty kvetly a�• 
plavov&.ly ze.hradu i diml hustou mdl.ivou vfir.i.1 �-terá se p�elévala z 
června do července E:. jil.E. tac atávul na stráti a je•l.i l.!pa fenE.1 je 
on chl.ap1 al.e ládný hl.&dl:ý nebo l:l.uzt;t• ale sil.nt, rovný a drnr� • • 
A t.e<i stóně. 

Cbodil1.1 jstS kol.€!5' něho v 'ty �· jako mátoh&, nemocného může člo-
věk ošet.f-ovů't• za.h.án9t smrt, ele strom m1'..že jen zaf!kávat• anebo obej• 
mout. J'e Easa!en a umírá náb l:rál1 reziví mu koruna. 

'!'rvalo t.o celkem tři nedĚ:le e strniětový Titr odral jia do posled• 
niho listu. St.U t.aJu holý• tle ne ubohý. -ayi J:'llijestát.r..í ve své smrti, 
sém sobě pomníkem. Ha podzim se rozpukaná• šedohnědá borb. začala 
odcbll.poT�t, odlupoyfil.a se n opodávela od kmenu jako by byl malomocný. 
fiechal.i j811e ho st.át1 kde byl. �"Ýe pfece hlirlů. Mom.á b:,rchom ho 

•• 

byli porazili, kdybychom b�'li lilě:Li čim a věděli jak.Neměl.i jsme ani. 
elektrickou nni DOtorovou pilu a hl.avně jsme se bál.i. 1 aby napadl ns 
chaloupku pazú H. a nerozdrtil ji svým mohutnjm tělem. �aké mohl spaéi• 
nout na na�i chhlupu, anebo se pol.ofit do sadu a rozlámat ovocné strom,; 
A tak jB11e ho neporasili 1 nu�pak

1
dal.i ho pojistit.. V krásnem ptíštím 

Utě 1 objevili ae T srpnovém předpolcdni dva pojistoYáci, jeden 
ae�! e blbějsi, t.an b;'l � city t. �r větší � cliyti-ejsí, 'ten�'• 
llel naště.st!. Vyneclm.li jen;.m povoaeň, l=ter, je ... �l'ielr. sucha skal.na• 
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't�m kopci zti vaech kliiust.rof nejac.ně pravděpodobná. llensí o ní zuča.l• 
Lle vě�ši ho napomenul L t.al: cioapuli společne al k pádu stromu. Cht.ěla 
jseJ:l uf prost.1réťt. k oběciu. &le ne�li k Yyhozen:í & tak jaae ee ruu:onec 
uváz�li platit ro�nti oto korun proti páctu st.roau li snad i j� neštes
tíir., ne. jejichl; konkrét.ni p�dobu se uf nepaaatuji. 

V zimě do těcll končin nejezdime. Dóz je kaae?Ul$ a kd,yž se v ně� v 
pátek zatopí• projektái:le noc nn sobotu a až v neděli odpoledne přestá
vají !idle studit áo �ad.k-�. Konec dubna pfijítdiae podivat se. zci& 
rw dOm nepadl. strom.. nebo séiú nespadl, skont.rolujeme škody, které zpú
sobili zajíci, srnky, alepice, aěti. čas, zima n lidé• rt.ef'i ne- \" oobf 
nati nepřitoanoati pticházejí � berou si• co chtějí. V dubnu .jsme ted.;r 
p!'-ijeli L já se jciu nejdřív podívnt.• jest.li malé stromz=y nasadil.;· pu-
peny • 
ješt� 
b!-íw 

vylezu ns kopeček, roz.r..l.ížím ne po aadu a něco mi je divn6, �le 
nev:ú:. co. k'rohli�ú; si suihradu zl.evn doprava n sase obráceně• 
m.alolistá• ak•t• l.iJ)ll veU:olia\.áe krásně srd�itá, nle kde je 

-vejce • jila? 
Dstat.ní koruny j5ou v ten ěns �vé• crafi,ckée jen on čníval bělo• 

šedý jako kost k modr8Jllll nebi a ted t.B.JR neni. Hapadne ane• te t.aa mol-
-

ná ani ne�i. &e ae mi ta: zdál. Á jdu r3chle k t.omu aiat.u ostf-e z&-
lenou • řídkou, jarní travou• z ní! vyrášej:í tray kopi'iv• která brzo 
snii:2 n vypiju1 e. pf-ijdu na to nísto n vida pa!es• čistounce uf-íznut.i, 
rrikde ani t.Hska• ani useknutá vétfvka.e uklizeno. zameteno• prázé.no. 
Jezdím prst.s. po l'tech jako jehla po graaotonové <ieace u přehrávám si 
jeho lét.e• je jich sto čtyřicet pět.. Pak ho pohladia o� d1aněma a 
zarazím si t.Msm. A hne<1 se roshlítilL. kde je po jeho tělu uválené 
mst.o• al.e nevid.á hc,• Ovocné a� jsou v pofádkn, ohě st.feccy ne
dot.ěen6. 

D.el:áal znovu k pa.t-ezu a objenji j eět.ě, le byl uMznut ruční pilou• 
to e� pozná podle f-esu. civ& t.ady kle�el.i a f-e&al.ie ale musel.i to zatra-
cene umět. �o t.o asi byl a kde t.ed je• •OJ et.roa? �YosoYá casta je 
ul dva roky slep&, sahmuli ji zmú• aby scelili ev� pole a uáet.f-il.i 
půáu.�ikdc po n! tea nechod1 1 protoie nikaw nnede 1 jenos k nán.�avát.á 
podzi&nia. li.st.im1"eré se aeaedá do l.ahké liotovq,akoro ae t.aa bojím 
filápnout..ab7ch nepoškodila ticbi soul.ad po roztálé• a od�ekléa sněhu. 
llikde atopy po povozu1 sdá &e,&e aea nikcio léta nevst.oupil,jako nikdo 
nechoti:! po vodní hl.adině n tak je pof-ád st.eJná.n.ni nočin se na ní ne
pozná, pokuo se nezb&rví krvi. 

K�ce našlapuji,tiae jdu po stopě &l.ého einu.nejdf!v k pan.i H.To.ké 
=čl.a ráda slepice ti vaechny ji je ukradl.i,uni neví kdo.1.oni v 1,tě zmi
sels. po&ledni ferná1tovová u paní li. se sunula poaaliěku do kopce kolem Ill'. 
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nii.s,zustnvil� BOL upřelL ru.. mne oči.zčervens.lé hofčáken. e pláče-..Spadl 
jí kodn č. tikdo jí :no m�ct1c& opr,,ri � rGěti za ní na.jezdi fi 't.&l: T očicl„ 
byla výči tb cEúé::lu i;vb'tt.,spac!l.J.:- ko:c.ír.,a�e i ptačí řeč a poustevnictví, 
snac i ntjukc'. čé.ry :m� t, ze..r-uúr. �e :nei--id�li jste mou kovovou nlepič
r.i"i Odpoví.Jr.,že ne i. neuhm.:. pohled� z jcjúw rozs:..zenéhc 1 protože nelžu 
i; onc pfibliží svt'lj vrá.Bc:iti obliče� ješt.c blít .t iaési c pronese úst.�, 
kde J:.á jen jeáen zU:c.h-ter:J trči ze &poani čelisti jako osan:mělý jalovec 
z mczičky: 
-?oáezfer..í je jeko lítf ae�. 
Ctočí ee L sune �vé těLl:�,černť- bot; vzhú� � já vídá.že iw. prc.vou n& 
levé t:. )il"Vou ns pravt,proto ji us� }'eboiivuji noey. 

Tenton-át mám. podezření j& c 't.at nujáu bahtu v 1:1°'....iničce.jak � čer
venýmE.:.,om-zlým& rukama láme l:1acíey � řeknu: 

-Nlm. zmizel ten vellcy strom m.. konci řaci.y. 
&ibkE nE. mne hledí červený&ča o�imu.ale t.ent.oi;rát v nic.t. není ani komín, 
ani kovové clepič�.neni � nic. 

-Nevidtla jste ni�oho? 
Vrtí t-�avou,fte neviděl.a a začíná se usi:tivat t.iňe e. vědoucně jako Buddha, 
který všechno ví.ale nic neř'ekne.na všechno si učednik JIUBÍ přijít sáa. 

-.t..ni neslyselaY 
.Dívám se jí zblízka áo �váře.Poded-er.i je jako litá &elma.Jestliie ne

slyěele řezání.pak musela sl.yket ránu.cdyi padl st.rom.Anebo aspoň vidě
le,jak někóo veze nebo vleče stroJil. kolem jejich vrátek.�válr. se jí �o 
oči,ale j:í vyhrknou z vytahaných spodzúch víček dvň velké st.foíb�ité sl
zy a zmizí v jemné srsti na bradě.Ne z lítosti 1ale z dívání. 

Seberu se tedy & jdu.Od vrátek se ještě or.lidnu,vidím ji,jak stoji ne• 
hybn� uprostfed zanef'>áděného dvorečka. 1 z � vychází u do� zapadá,neVÍI!. 
nic o jejá t�jmmálil b�t.i jnko DJW neví nic o uuú ••• Vidycky mi ji bylo lí
to ,nocil.11 jsm: ji zby�· jídla pro nlepice n pro hu.o� a ně1:dJr po setmění, 
kdyf oe vynof-iln z houšt.!,jsem si� povido.l.a t.ak dl.ouho.dokud podle ně
jakého svého zákon.& zase nasapadla.Ted si pf-ipadám c-a:iu!rui.prot.o!e ona 
ví a nepovi. 

Dole pod stráni bydli pan K. a t.oho se jdu sept.at.Je na dTorečl:u a hlí
db vnoučnw.má červené tTářičey 2 v oku jiskru.�o je z �oho 9 le pije celot 
zimu tfaezalku a bílý hlotlh.tobt-e ric.í,dobf-e slyší a k�ž vidí ženskou 
ryclůe o. sl.sně dýchb.Jeho babko bejdí po dvof-e a kouká ae st� .pode
zf!Tavě Jako slepice,ale pode&�cmí mám pf-ece já a tak se hned ptám.jast
li nevěd!,kdo nám ukradl strom. 

Babka kl.o-Ye-- nesen do nduchu a ruce pf-i toa dr!! Tsadu jako --kfíd.ln: 
-Ne,ne,ne,ne,ni.koho jsae nevioěli,nikoho jaae neelyseli.fíká po�ád ao-
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-lit· nic nevíme ,přievědčuje pwi �.a puninku ěpulí jako b:' mi cht.e:l dát 
puau,posirlv& se,ěe js�e blbí prazáci.Pan �.je� dáTn.O toho názoru.ze 
nim ten '. áfur. nE'. nic není.protože jsae ho ani nep�estavěli.ani ho pořoont 
nevyu!ívtme.že ne naňi zuhradf mohou hrabat slepice z cel.é vsi & t.uk6 i-: 
to.m popelit,protože zahrud& st�jně r ničemu není a nejvíc r.i�emni jsme 
�,protože si čteme nebo pťěes..e,m:!sl.o a.b�cbo& pracovall.b wk otviri: 
branku.aby slepice mohly dovr..itf·� sotv� odjeo�e.vytáhne z plot.u proti
slepičí zátarasy. 

Dál po !-ade; byc.lí pan r�.hetonuje pravé sl:ál.u.ab;r tc :.Colm:. svého nováne: 
áomu nemfl t.o.k příroo.ní .1--ovíéiw; panu h,že s.na� není aož� ,eb�; někdo por�-
zil st.ro11: a nikcio o to� neveděl a oz:. Ócipov1.ie až si:ál.u zabet.onuje.natřE:· 
ji zelenýir. l.a.kem. 

Ptám se jeat.l.i. nic neslyšel c. nikoho neviděl ó on odpovídá»!e už je 
skoro botov & voliérou na &laté babnty n se �ianí &ah.radou & fe rozdě
lal koupelnu a jednu d.alňí ložr..i.ci.kwlí pofád začinat nějakou práci,ji
nat. by neměl pro� být .na světě a au.sel by �t. 

I:.. uf mne zve ,nbych se nn všechno šl.n podívut.,kouká z toho hodina � já 
nemám čas.Volá za cnou jeetě,že až dokončí natírání skály začne jezírko 
pro zlaté rybiěky.že tam nasadí lekníny a pak u! neal.y�ú:i. 

A pot.kÉ pan! K. a t.a mne sem vit.á a ptá se.jak se :áa a já si stěžuji, 
že ná někdo ukradl strom o ona roztáhne ruce i kout.ey úst.p�ičeaž o�i 
zúfí do !těrbin a aá je kočičí a řekne: 
-Tady t.0 u.i ji.nw: nechodí:Co sluníčko ukue.to aěsíěek dá. 
A usaěje se divným cbrcbl.a\7]8. Bmichea,at dostunu ntrach a vleze do ze

lené df>evěné budk;y na l:.olech,které t.ady f-ikaj:í seleny anton a do něj vy
šplbs.j! rmio věechny báby ze vni a trakt.or je v té hudce odvilí někaa 
Jl.Q pol.e. 

Pan v.,posledn!.kt.erý mohl vědět,si Ei postěžuje.ie dělal něco p�es de� 

na dvorku,vidle opfel o stoátll.ku a šel ni pro něco do kuchyně a než se 
n-,til,vidl.e byly peyč. 

•Vidle teélka nejsou k dostán!,koaa stoj! stopadeaátšest korun a srp 
stávů. osa á -i.a padesát čtyři. i.. t.akovej atro■ aá, pani• veiikou ce
nu, Ton si ho YOdTe&e na k.str• nafoe!ou mu s něj prkna a aá podl.ahu. 

• ile kdo? ptáa ••• � pan v. Trtí h1svou. neví• &at.o Já vú.• le i 
on je spojancaa. člena apil:nut.i, horého se saěinám bá\• onehdy ukraó
li pf-iteli at!ra� s on pofkal do večera n sebral ho někoau jinému a 
ten ho &as ukradne následujicí.Jw a t.ek t.o pdjde pof\ád dál a ni.kde se 
to nesast.avi, měla .is• z toho mr&Sení, ul.e on mi f-ekl, ke jsem blázen 
a ideal.iata. Dn1hý den jel. na hory a bes stira�• nem�e, ¼oy chtěl 

noT'/ 1 muael by r.e objednat do aerviBU» protote jinak ho nedost�ne a 
musel by plot.it mái aontá.l li zt.rat.il by s tll pťll dne a t.o si n�-
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m�ie aovol.i t.. ,��b:-· mi u!;por. o t.or. neť'íkal. 
:ťar. r�. • mt'lj ne,jtúlejši 6ow,ec. t.:iké pr�iák • chytil letoG v lét.ě 

pro mne candát.Ei·• puoesát ev-i:. centimetrů.Sliboval rů ho od začátku lét. .... 
1 

nap�ec t.o nfl& být Btiku, �le v:rpil mu ji prOl:ÚtúČ z kina• pak 'to 
měl ·oýt úhot. tle zc.;.:.let.l s€ �u de plovoucí větve a než &e ho vypros
til, pře:t:oU6l udici 1; pláchl.:.. nakonec t.o byl candát.• největší, 
v jeho rybársk� život.ě. VyÍ·o't.ogra:-:ovú.l si ho na barvu, jak lež.i v 
trávě vedle krabice s červy h navijáku� zas ho zavřel do bedny• 
která pluje v řece, pfipoutnná �et.ězs:. � značená na zámek. 1.:iíček 
nosí pant. m:. ar�. úohodli jsme se, že nechál.ie candát.& na zítře�. 
par„ b. mi· pf..jčil r:,bf l.-uchatku a já t.úil D.hŠl.b c�dát.a & l.& Diplo
m.st a hned jser.; bčzel.e ru:. 2.aI!!pio�r o pan il. V,;7P�jčil od nakoho 
ci t.rnr.. 

Večer chodil pan B. po vsi e. vyhl.oubbl sa. Každoa chvil.i jsem 
ho viděl6 u reky, jat: kletá na m�stkue o�ká bednu a 3 kOIIUSi uka
zuje t.en k�. A ve,:er 6el do hospody zalit. t.rochu candát& piv ... 

V noci jsea ae prohudi1a. 0yl.a noc novolunní. ze všech nejtemněj
ší, u okna mi seděl sý�ek'ó věštil neštěstí. Odehnala jsem ho, ale 
než jseu st.é.čiln usnout. vkradl.a se mi do hlavy ayAlenka, že někdo:x2 
candá.tt1 ukradne. �lo mi l.ito pana B •• který ul neochut.nal. ani ja
hodu. ar..i angrešt ani švestku kolik let, protože má všechno už p�ec 
vikendu v zahradě pečlivě skl.i.zené. Ráno bude bedna prázdná• pan 
B. bude běh.nt po navigaci1 cirzct. se za hlavu u sr.out"al.e vol.at: A� 
lt.i. t.o nedclaj. tohleto, j� jstm citlivej člověk a z rodiey sebevrah�. 
14ěco &i vemu do l�vy c visi.P.. 

Doet.6l.ts jsem a strach o pana B. a �ak jsea &ače.l.a &loděje zaM
kávat: kdo tu rybu ukradne• tOIIU ruka upadntl\6 shnije jako i.&, co vin! 
u evatého .lakubn. Pofoád jaem to opakoval.a a čim dál. hustěji Jme 
obilopovuly matit.� úsmevy. všechny oči na mne hleděly as poBlllěchem• 
protože oni byll norm&lm a já b�'ln blázen, který se ptá. A naf)adl.o 
mne• že jednou přijedeme a. dfim t.u nebude. Zbude po něm možná nezarostlé 
místo• jako bývá po stanu. ni.kde ani kámen• ani kus cihly. čisiounce 
ukl.izeno jako bylo u pařezu a já p�du za paní H. a budu se jí 
pt'-t• kde je t.en dOa a ona mi \lkáte sub j&l.oYec• bude ee smát a nic 
neprozrad!. manž&lé � ona blepic:e e. on s oč111a jiskrnýma po hlo-
hu se budou jen smát n půjdu od doau k dosu., cd se vAichni budcu 3Jaát. 
Začnu ni a:yol••• fe d•::1m nikdy nebyl a oni přisvědči a tím mne od-
rovnají• a tak dojdu a! k vrátnici psychiatrické lé�ebny• at. neyisim, 
a t.am dost.anu postel • noční košil.i a dvě vel.k, černá boty• ., nichl 
budu plout. jako no korábech po t-ekách9 l:teré jaea si yYsnil.a, údolí
mi. kt.eré juem i;i v;:1i1yslelt. 8 nikdo l:ů nebude r.út co ukrást• kromě 
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6 

sni4d knedl.íku., uneho dopiGu1 v neru: mi někde ci� bude psát., že m� 

ukradli ruce nohy c. ciali si je do komory h z& nic je nev;rmaníe jen 

za �letý kclovra�. h�, zlou t.o p�edou ni�, ule �žná k nebude už 

potom co krá.st a t.al: ae sEui:i mezi sebou �'.hub:!, snaci něl:t.et-.i t.o 

vskrytu pf·ežij!,ac rozhodí o�en& po krs.ji a rod zůstane z�cho• 

ván• nle není to ničím podložené• jenom nadějí. 
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ll R O Z E K 

• 
l', RO�El-: 

R L O U P O S T A. L E: 2 

U R O Z :.:, 

Sln-ocir 1:rolek 

?cl:ud ttt :i�l:óo �c-$t isil, m��c žve:--it oc chvíle p;robuze.ní,a.ž. do chví
le„ k�y U.:Jn�. 

Yyziolof,ie urtuje �vaniv�sti jist� �.n.r.ice. �le n�a:yslnoBt tohc, 

o čem aa tlechťí., není anrt-·ničena Mdr.fi:t prírodnil: �lt:oneir.. II� pronéat 
největ!ií hic-npoet � neóoatm1u. ani- rl--ecy· nn jaeyk u.i padoucnici� 

J. po:Jtihne mě nějcl:ý j� tre.t'.t? Obv�·i:le ne ,n tckoncc, i l.:dyi aě art.i
bne, ::.f·buť.c tě!kS. �::lol:'dy 6t ste.r:.e, !'.e. by Gi ��c mt hlouposti v�i.ml. 
J;. i kdyt. si ji věimne, nebude mít č.!>.s, ochotu anebo ac!::.c;::nost, .aby r..a · 
motµ hlou_p"Et. pou�&z!::.1.. A i tdyty _ poukáze.l, mllordc ei jet-.. o proteatu 
Yěimne. l.. i k�yhy

,,-
a'i vAiml, p�cení jEj. 

Podobně je tomu se lf:!.. Ovtel! 11ef, pc:.md � ckt$1::( :tsktl, &Me. nt · • 

pro lM.fe vé!nt ntiale�t..y. /Pouu J:)l"O jedince/ T&kwá l"ef. ae naqv,: po
ltluve, ;,oovod, fnle!nl v:,�povccl. �!e. akcmčit p!-ed o�G,. i kd71 .- &1m10-
%f-ejmě ňemuei. Ne.prrti t{\mu u.i, k.tc.rá.ae detfkt idei, t•�7 ·yf.ehc>, co 
e� nedť n&h1tatat s.ni uvidh, je bezt.rectnt. Pot!obně juo hlou.;,oat • 

. Jen!: divu, že mluvíme v'5ichni, vf.tichni ·naje��u a �!d;{, · jak 11• Jm 
zachce. Pol:Óra, tedy nedostatek· jirtoty, zde. to, .. co by_ �·Uovlk · cb.tll v-

. . . ., . . 

alcv;t. ·náhodou není hloupost, je T 1ic!atvu -.,e�livě vyhl&una_,-. s Ja -
}1_cb. dCvodi & jakfm z;ť'�!>bem &e t.0 e�o, t.e! nec!lci rozv�ě�.. 

� o !lovém ptiro�:í.2 r.t.konu, & j&ho! coci by mtl k�IA.ý maězent 

přídU alo-v na den. tclli a telí.k alov �aml, a kdfl J• vyp�! -llllebo ,q
ptÍe, 1datano Mgramo� něflSm. al �o- pf!l-t� r,na._ Ul kel•,;• poledne. 
b7 �anlo mrt.T, ticho jm �idee �an• rosv�-.Titaid.- Uch, 

. - . · '  . -�-· . - .  

- ktef-1 Jsou ac::io;wii · pf'Qeyflet e tma, ��. �:!kaj!, mebo a nlJalcych Ji.Dtch . . . . . . 

e�o�O !et!í a1ovy. PcněYadf. by mlly ticnes, b7ly by .k�•čn§ dobf-e 
aly!et. 

Proč nhkorm. ěkodí h.loupoet.? 
. . . . . . 

_In!arma�• je natím kcnt&J:t� ae-abiiečnoat!. Cd neJpro•t!.!ho:-.atu.cbo-
� Jsou Je4oYat:,, bf-iby Jedli," :al po 1it1-raturu, která je t.ak4 in� . 
:toi'maci• Jen.la komplil:-OTani.;t!� ,��- .na sál:ladě :Woruc.!. -�-patn4 in
�on.ace v•4• �- .oea :--rs.vniau jeémáJ:l!., o t.oa TÍ . \:&141, Edo anědl IIOCh� 
kU� ;,oncYa4ž .. w:a htli, u. .pf-ed ·eebou ht:!bky. li ilMJ�ft veri• •• neU-
a1.r4,ale lkod.:!. .. te�,jenoa. ji.na�. Hloupoat. J� intormaca bese rawalu,ěili 
�. sdfnl SÝ!, j11 to lma., bN-pt'1l! ťkteri pf-eblduj1 aťormace. 

iróá ni-. •kodi lel T 
. 

. . . . 
Saao�•Jai nod:! t=u.prcti nimul J• &aůNna,.ie nepf-tao da Yi-, 

protole niě1 alim princip 1.nt'on.�e,�ili d6YěN. Lei anebo deai.ntoraace . 
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p?Ci:-��i 11 há!-i ote!l::i tn'...l �l&ltn:í Yfhodu na \!čet cE:1}.:u. Lh'-ř jt' 
cizcpns�ik. Tiefe cir.o�n!, �olehu.jo or�itmlua, ne n�m! ee pf-i
tivuje,s může zrteobit j�no zá!lik. Tehdy 2tyn� zároveň e nim. 

A.� c.t n�bude é1věry, nehudou lb�Pi,al� t&k� nd,ut"'.\ou in:t'ormect:, 
nebuče vC,bec nic. Ztrat.Í?!:e r.ontru:t ec szuteč.ností tili achomoet 
sprhrného knnáni čili- �vo1ucE. Znhubi náe polib'vzd{lls.n�c a lh.ét. 

něco pf t;ce z�tB:J.c. Pcl.ov�;c�-�'1 E.:1ec. 

JAK f!!LE NÁS MLÁT i 

V f-adě zemí, 'jgt Je m:-io, •• ro.i.ě1i"il svyk br�t r-... ko.µi. Broz:! 
ee ji� armtí & zíaká •• tc �i ono o nejčaatěji libival.ni ata..�o•Ck!lá 
suma oeně&. 

Ti z ru.1;0Jaí, rteti p".tili, poaiy\ují později ro;;novory. V• 
Yěech ro�ovorecl'l, a niait Jae:m mil Jloln.eat ee ••�it., mé sarui
lc �edno. Dot.éZ&li lla cnovén.í i.erori•tf-, odpoví.dají: "VQ]Jú al�i. 
Oběaa, uamostejaě, ělován postrčil.i, -podívali ae uiv�, n$i1J,i 

- hlaa, aie to ee Jia nctUeac <1ivit ._ ·b.Yii -ro.z.čiian! • .ué -i - &áaaci.� •• 
chovali kulturně, •el.si eleg&ntn�, velmi' eyapáti_cq." '-

Vňc atojí u za,�1erú • ..leúné ae o ait.uaci, kdy fti kť3oai Ael pc 
ulici anebo ai coai :aruoval v br.ncie aneto .oi -ó� va1.il va.j!i:;ka na 
měkko a aábl� EU ptilotili na dda bhveň. ·.Pot� byl_ mioh:>' -bodin 

. . 
. . . 

. 

-drž� pod stakes:t,ěaato aváza:nl,o� bitt a·vtdyc:.q, pfeavúd�1m.u 
bO r.Mou kaldou- ctiv!l.i r.a�t.falit. SěkdT %u•, pro rozmanitoat,wůě,;. . ' . . .. - .. . · . .  

n$ p�ed smru. Vkc-�� pro t.o, !e Jakýsi jin$ clo•�'-, lipln:, nemtr;;;j� 
si cncg coaí %árťtíi t ,an1ťb:> ;>otf•ebu.je p&níze. 

Jcr..tli!e �. kd7! poaine kritickt situace, ;,rob.laĚ.uje, f.e apolc:-ě
noet toho dru.h,ho byla celkem p.t:íje�, •,;a! y to'!! n�co vězet. 

CoT Poct-ybu.j1 o t.&·-prohl&IOYmf p?-!jeteoBU. Sp!I pripoultúa, ·ie_ 
ten,. kdo o ni aiuvt� kdy! ul je po Tica, •• pf,eč tía amrteW �. ·_ 
8 tc . po právu. .Je. to pf·iroze,. J �no atracb. b7l tu Telkl, . le 111U je t.eč 

oprav�u p�íJa°'6• Jeho r�oat pra&e::ú & Jn'Catébo tektu, !e pfefil. 
m.racn �f-ed_' a::rt'! u tčfko �!í, � i proto, l, obTykle n·••t'•�-
•• �Ýtf! v tv,a• TluW ar.rti Te toral tak draeticté -�•ko J• zaat.f-e-
1.-c!� lfajoma tomu pf"iY7kl.1 9 ·• f kdyby.· •• Je t.o pre!itelc atracbu t.ak 
TI Jim_ečnt • I• •• nú. J18V1.ě� 4o .hla�. Pokud J•J někdo sakuaf, pak 
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se enr:.f.:í cc !lej�c:-11.cji nE:. n�j ZEpom�"lout, �ovrtti t svcje psychic:t4 
rozpolctQlli 60 ncrm'1.n1ho stavu. 1-Tohlt..sit tedy, fe to bylo c�lkem 
pi"íjeoié, td.yž se v_v;u-evě� mot-J kafdou cbv-ili ::m•:�.nit v :r-tvolu a vě
d,1 o tom, je víc než obyčejná bravur •• &01.�,, t� to je automatické 
úsilí psychiky, rterá sm6t:.Uje i: tal::ovťrm nt.vn:.tu do nonillního ete-

.Al& neni tc pouze �otc. Psychologov� !al�--vi o eiln€m �va��u me:i 
ob5t:í a its.tem. Svazku citovém, témM- miloatr.611. J(! tedy tě!l:o nutit 
zar:.ilovsr.éhc, aby ml.uvil ápe.t.ně o milovaném. J.ei:ohu tento nágor po
eoudi t, poněvadž Jsem ni-kdy uet,yl v 8ituaci, ttcrť by mi umof.nila 
dosvěeči t tut.o zvláštní lie�u. 14ic:Dén6 m'1:I Té.bu, poct13bnoati. O t.oa
ble pravidla. 1'ebo{, aamozf-ejaiě, tak.OTé pripady-•• obč&a atanov.. Viiml 
jae� ai, ie 1-ulaká rukojmí ae vyjadřuj! o t�roriatech je�ti 1,pe nel 
cu.!i;. a j&dna paní, k'terou spol•�i •• skupinou jiných caob j�en i-a 
m�il po desit.xy hodin v ;><>dr.emí évédal.é btmky, pro.tlláail.11., le •• do 
něho zGmilovtl.a a touž! ai bo Tút. ?roti �etu ••• 

Pi:ijate� jako praviw.c mi přip�á jiné �éze.p&ycboÍo�. !e ·•• 
T d&ladlu atzacbu, kt.9l1·. ee nemo.le . projevit. ani· litlkea 'ani \ttokn, 
cni &tr,tou v��cm.1. ani ni�ím jiným, /úplná bfrsbrermoat, abao.lutn! 
�zr.&dnost/ ohrof� člov�� ztotobí • �lověku, rter1 bo obroluJ•• 

Ten, jemuf. ae 4' zpwscbit váecbrlo, •• i.culí ::totomit a t:ím, který 
t.o_všect&o m�• s�obit. Jte to clrwl �J!Wěleného nt.Oku� pblt atík4l 
ko btovi, nailuje ae a IÚII paychicq •�oiit, t1shl• sp.G.aoba u
téci od sebe aua, aili pteat.at bft. oběti. 

j. pokud J. to tak, po.k.ud •• paychiclq stotomím •• ,reym -pron.éal.e
dovatelcz, � je lli ut�f.ko ae o něa lpe.tn, Tyjttdfoovat., protole ai 
je zct��kc v;,jadřovat ae Ap.atnl aú o aobJ. 

Výt. poparw4 sµoby cbov� Jao'1 iracicmálni, patCllogick4 a·.iaou: 

d�let!l:em. toho, ie ducn je ccnrom.en amrtalzl$m nebcspečim. Pouu T'j
ji.mee..-ii Jedinci doUlou v$ jimebá • nafakan, a 1uťbezpem1, ai tuace ra
ci cn€lně r,áiit a odJ)Ovédn.& afl �&acnoTat. MO� proto obdivu.in• hr
diny tbril� a •es,t.ern!i, i kc;:Tl jaou. to c�tecy pf-obnsn,, 'f'ir:le 
toti!, !a 070ho1:1 ae aa,;ů .n�uměli &!ChaYat tak jako oni. Jaou to, b<t
m!el ,n•do•tih:uf modely, ale pte� •jen... pro pt,:!ped kdytiJ' ••• Jlebo( 
ačkoliv ai zat!a !ijue jeatá pokoJn�. hlodá T náa i,ocit nebespea!. 
Km to_vl:ectmo bodni deprimuje. ty biaJrtorq a rw=ojmimi,. t.)' Je.jich 

-=1zitUY je. Váeclmo to aYlx1čí o Jiédné d•�úí prndl I I• núll!, 
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pokud je óost11tečn� brutl.lní n1uc\!jE- previ!l� hry • .tuli jeánomu 
z r-:.il.:.ojm.í, t:tf:rí pozé;.�ji vy-povídeli, nc;:,fiĚlo ns.· myfil, f.e celá ú

ležit.ost v ztl::lacu a od en!cé:10 poéótr.u bylE. r:c1""fpust:njm aksnd,
lem. že r.i:t.do, !:ť,o si vyét:1 nf. u1ici, enebo vatupuje do banky, •
I.lebo si č� v&tí v&.jíčk.a nB!:.lar.:rc, nea:ní nlhle ucítit na údech 
·hlaveň c ;>eto:c být- vězulSú jae.:.o odsouzenec k ,s::rt.i, s to jen proto, 
!e l;do15i jiný Bi chce cosi z;i!·ičit anebo potí-eb-.i,je pcr..ize ••• L 

névrh: ·•A jt. v'1.s t�Č,;E opout.úr. e. pvtom uat:'i:l.ú:", je neprija1.el
?2S �orllne, -p:3ychi.ct:.y , i xcyt &ill.e bS t vnw::en silou a· pouze ailou. 
P!-ijimej1 ten návrh dokonc�, i Jtdyf ur je po Tbem, kdy! u! Ji.li 

pfece nic nehro%i. Pf'ij!JD.Gi.ji ·jej mor!�ln; .i p,:chicky práv� pro�o, 
'. 

I • '. 
• 

fe j� bl vnucen silou. IiE:vyt:yčuj:í · lrltzi taito �v�u. r.i,flacby 
hrahi.ci, ::tert 1:ucí být nep:-cl:-.ro�itEclnť. Pot.001 u� jeli pobíhají 
v tat-.tb vys:.n.accnl nkutcčoosti, po\.:ornó se. Z&bydlu;1 Y_ situaci, 
kteroc jim V:<hro.d.:1·� pI·ipravili •_párů". :KOJmW.t ale J�:1. .. Jednou, 

jak je to-· od n�h!:! hezté. l1chl mi: arvet. nehty., :,1e,:>�1r_��il; :-.i .1ea 

suby, jek je sympatický. Jerle>:_ ptJ il
. 

cigaretou, mohl--táq ··wtz

nout .jazyk, jak je doh-'j ••• • Bsyehologie l:oncentr-ačníc!l- ttborl. · 
!e bychom e� ns.rcdili jako ncrvolnici? 

. .  

Občae se mi zdá, te eno. Poslcniohé!!i, čtu, -prohl!�ím ty rozhoTo- · 
r-y e cos.i •� mi zdt: !e ne� tt-e� z cel# tf kultun-d, naTice-

. 
. . - ' 

rá• �OVArM �W dlouh-: ae!r.rabévet nit�r, abycno:ci oe doikra-
beli do l:rTe,aaaa, · kosti. 

-
' 

Jfica,na uatt-elen! E.lčí. Nil·do a ni!:!. nepe!"uuje roT.hovor a 
ne:! zofn� ee čo��dčt, ·co si myslí o t�ch, ttefí je zastfelili. 

I Z mih,Y llwle liaty vyó6n� Y KrstOTI i982 
p!-c.lofil·ik./ 

97 



R.S. 

, 

"na ca&tč· �a pr�Uck$m1 c.í-
11 lia4 ztratili étos pře
JZ!$člení a sl-:utkd, a m:!oto 
totJo aby BO v jeho BV�tle 
pl•ibi11ovs.l.1 bj·t!, potáce jí 
se v extrémech romantických 
z.:lá:rl • ., 

Ze soudobé reccnse Fellini
ho :Cilte.U Zkouška orchestru 

FELLINIHO ZPRAVA O STAVU ORCfltSTRU 

I�fco málo pfes holi.nu potf-ebuje Federico Fellini k tomu, 
aby nám na t'il;,.cvém plátnň předeat.řal sri zhuštěná d.ěJiny 
evropské�o novov�ku, so :vláhtní= zřetelém na jejich možné v:;
úetl:ní v nurii nepříliř. vábné současnosti a snad je�t� méně 
vábné b�clcucnosti. Alegorie s orchestru, Ji! k tow poulil 
a Jel Je v Jeho aos�vaclní tvorbě nččim neobvyklým, Je neoby
čejnf vfzn!.r:uplná a vtztluvná 1 n to neJcn obrc:_zově t Jak Jsme 
na to u Telliniho zvykl!, ale tentokrát 1 evou verbáln! slof
kou: 'film Zkouška orchestru jé k0-ocipován jnko nenucen6 tele
vizn! interview čleml orchc�tru v pr��hu %kou� (v tomto 

ohlodu má sv�hP for:tá.lzúho předchtldce v tleunech) • 
. - .: -

·. Zkouiejíc! orchestr se skládá s peatN saiaice čapkov
ských. "lldiču1: n , jejic.."11 prototyp-ca je •IL'#J.lt. 1talok1 čl�vlk•, 
Jt.ik bychom j�j Hsi na�wll ve s� vlastn! tr-ad1c1. Ji! r.a 
první pohled cá všechr..y c.rusraktcristickd rysy dnešního civ111-
zo�...né!10 élovř-kn: vyso'r..ý stupeň individuilní clif'erencovnnosti 
{kufd.$ z nich je té�ěř ztělesněním svého nástroje), :načni 

profesionální sebevčdom 1 sk1on k lvani.Yostl a k vyJadf-ován:!. 

v naJotřepv.n*j?..!ch. tráz!ch s poetických kll�f. Tlač� všichni 
jsou ochotni o oob� do televizní kamary �!ci iaccoe osobního 
a zábavného, č�sto provokativního, .jako by v!ay j1! ;:,fejcm 
včclěl1, co se od nich bude asi očekávat. Je oka.mži t� náps.d.ni • 
!e téml\f- r)hrn<lt'.!m tGUte= jeJich výpovědí jaou oni &a.mi a 
JeJich hudební náotroje, a nim.11 Jakob1 l4ty srostli a k nim! 
a1 vytvof-111 velmi n1 torr,$, čaato allni omocionáln! vstnh. 
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O hudbč, ktorou na. své nástroJe provozují, nepadne Jediná 
zmínka. V jejich ind1 viduálním a nkupinovém mikrosvětě se 
hudbu� stul.u zf'-ojmt něčim, co se provozuje jako snmozi'-ej
oá :bod; součsst jejich zaměstnání, n.všuk ničím víc. J. to je 

první nápadný rys c!u.irak:tarizuJíc:! dnešní stav tohoto hu�eb
ního tělesa. J�k Je v prdběhu rychle se atfídajících_promluv 
kýmsi vyaloveno, hudba se z posvátného-rituálu, jakým kdy-
si byla, kcyž ještě ke.pli, v ní! se zkouěka koná, nav�tivo
vala vznešená S?Olečnost a kdy tahdeJší atmosféra pozvedávala 
provozování hud.by nu službu če�usi bezmála božská.mu, proměni
la v pouhý výkon výd�ločn�ho zaměstnání. Tato promtna hudby 
v zamčstns.neck,ý provoz a1 vyžádala 1 jistá orgsnizaěnť změny. 
NeJdťilažitější osobou dnešního hudebního tělesa není Ji! 

dirigent, nýbr! odborářský boss a organizační vedoucí orchest-
ru. Ti jsou jeho akutečnými_predstavit-ell a s nimi má co ě1-
n1 t d.irigunt pí·i prostizování svých um�leckých záměrd. Tra

diční autorita-dirigentu, jak se záhy ukáfe, vzala :asv4. 
:;>1rigent sám se na své postavou:! v orchestru d.ťv! se značnou 
dávkou skepse, a �fkost! konstatuje svůJ pocit zbytečnoati 
(pf'ipadá mu dokonce, Jako by by1 jil mrtev). I on, podobně 
Jako n�kter! ostatní členové orchestru, cítí, !e •cosi Je 
nenávratně ztraceno" a nostalgicky vzpomíná na stari Z&til4 
čoey, kdy sice, Jak přiznává,_clirig�U"poněkud zneuf.!vall 
svých privilegií", ale zato plni vyulival.1 -vlíech molnoat! ke 
w..'11teť'..né tvorbi a kdy se pod JeJ1ch rukama rodila podoba 
d:!la podle Jejich vlastn:!lih představ. Ale ani on ul nehovoř! 

· o svém pojetí �agnera, o svém úsilí proniknout k autentick,
nr� smyslu atučovaného díla, je zcela pod vlivem vedleJAích, · 
v podstat� nehudebních problwad sociilrúho,či psychologické
ho rázu: nehovoř! ul jak.o dirigent, &.le Jako_odborník na 
aociáln��psycho:t"ogickou problemati kU, kterl ridí pom�n� 
Jasně pf-!ěiny neuti5šeného stnvu,·a1e Je wěi nim scela bez
mocey. 

Kdy! ee zkouinca konečn� rozb�hn• a orchestr hrejo nám 
tak dňv�rně zněJ!c:! "klllunovaké" skladby Nino Roty, proJeví 
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se oba uvedené chs.rakteriutickt ry5y orchostru v plná m.íf-e. 
Uarinctiotn, dětinsh--y pyšný no n�kcejší pochvelu od samého 
Toscaniniho, odmítne zahrát po tretí několi.t taktd na žádost 
clirir:e.r..ta, a to s o,l�vo-::1.nč-nim, fa "to nemá vo smlouvě"• a 

dirigent je nucen to utoicky přijmout. Po ekvělém Rotovl: 
kvapíku, vyznívajícím jako jakýsi druh hudebně dramt.itické 
zkrstky, v níž Jakoby míjel9 celá obdcb:í moderního s-včta 
s jeho hskticktmi tempy i tragi..l;.:omick.ou bezatarcstnosti I s ja
kou se řítí kupředu, si orchestr po�ocí ev�ho organ.1%očního 
hromotluka vynutí přes dirigent�v odpar přestávku. �vapíkem 
však jeko by se orchestr přenesl do své bczprostfedn�Jč! • ne

jen už dějinné, ale sp!še trval4 •substanciální" přítomnosti. 
Všechny jeho moderní rysy se náhle prudce zvýrazní. Doaud 

latentní postoje jednotlivých-členů orchestru se vyhre.ňu.J{ a 
začínají se bez zábran projevovat„ Jestli!e soudrlnost-o:r
chestru dosud závisela n� společných provozně-ekonomických 
zájmech a nu "vzáJe:ně pocitovené nenávisti" - Jak se vyJád
řil ve svém monologu dirigcňt -, pak 1 tato vazba se pod ná

porem revoluční P..!l!lrchie zcola rozkl.íli. l1ropuknuv�! vzpoura 

je nuaen.a požadavkem, aby •každ! mf:1 právo sám tvořit hudbuN . 
Držet se otrocky not je prohlášeno za nesmysl, noty Je t�eba 
zavrhnout. A nechat se despoticky řídit dirigentem u! vdbec 
nepřichází v úvahu� 'rrpět jeho rozmery a urá!}cy a pokoušet 
se je trpěliv� prom�ove.t v jeňtu dokonal.eJM hudební Tfre.s 

, 

je staromodní masochismus, kterému Je třeba konečně od:vonit. 
Někt.oří členové orchestru jsou toho názoru, fe by Je mčl 
f>ídi t zc:elu naoaobn:í počí tac:! a,--troJ - proto Je do místnosti 
vít�zně vnesen obrovský metronom. Jin!, radikiln�Jň!• v&ak 
odmítají 1 tento druh vedení. UetrGnora Je �avrien a zavlidne 
nnprostá 1 ničím neomezená ovoboda, kdy kala, Je_sáa aobi d1-
ri�entem a ka.ž<l.;9 se v nastal, vřav� Didia projevovat a .VJ1!:!vat 
nn svůj vlastni .způsob. rol-ud Jde o hudbu asmu, _ 4oaayadn! 

-
. . . -

nápl.n a �sl jejich činnosti, je neJprvf obvin�na s nehum.án-
niho-zneuf!vruú ("slou!ilo k vykořistováJú•, Jak kdesi pro
hlásí) a_nakonea zcel.a odmítnuta Jako nepotfebni. Nejvy�Mm. 
ideálem se stává svobodcy &Qbevtraz, bez jQkéhokoll notového 
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podkiadu u bez Jakáhokoli jec.!notného veder.!, je! by všechny in
divi��álr� projOV$ spojilo ke společnému účelu. 

Propuknut:!. nni)rostd individue.listie�é svJvole v3ak zťtro
veň s osudcvcu nevyhn;;.tf;lnout! uvclnuJc VŮE:Chny deetru..�tivn! 
síly, kteró tento lidaký dkrosvi:-t ob.refují, n.rrl.ž by byly na 
prvni pohluc1 náp�1né u rozpoznatalné: 0hlt1š 1.2ji �o ,1en občasným 

te:mý& zuhměním pi"·ipmr.ínsjícim vzdálené zeml:tfesnní. Těmto 
vurovným ?fizn�u:ů.D. bli�icí ue kuta$trOí'y však nikdo nevčnuje 
zvláětni pczor��st, uékcli jt;ou n�kter.ými D úzko�t:! zsznamená
ny. ;)okonce 1 v okw:žU:u, kcy se p� tlal:um těchto ro.zpoutan$ch 
destruktivních uil Zbč!Iw. kaple otřá.s2.t a bortit, nebráni to 
někte$

1 
8by pokračov�li v ničivém řádění, jiným - Jako napfí

tlad h!U"'f'enintce - • narcistickém sobezehlcení svým malta, 
d�nně jemným a poetick.;tm Já. Právě tato citlivá duše se v� 
stsne prvn! obrt!, jnkci.la uvolnuné démcr.ick� a!ly se ničivě 
projev! il rozboří cely dosavadní svět této malé pospolitos·ti 
� ohrozí životy jejích čl.Brul. 

, . 
. 

Uěinek této bu:pronti'-odn.í ::i.:u,1er-.ost1 o �ou�ruktivn!mi ai-

lami di·ínajic!'Ú v duši každého človčka a schopnýci %ničit-ne
jen Je<!ince a Jeho lidnkou osobnost, ale 1 celé kulturn:! poepo
li tosti, Je silný a zpť1�b:! zvrat si tw.ce. iiozp.outané reYolu.ě
ní vál5.nl vyatřídá 1lek, úzkost & pocity �·. ?ieJzbčsiloJM 
členov4 orchestru začťnaji ZkrouAen� sbírat rozházená .noty, 
v�ch se smocnuje nevjslovná touha začít znow a Jinak, diri
gent, který apolu a nH:ollk1l dalšími zdatal. stranou běsníc! 
Yl-nvy, se zvedá, nebo{ cíti svou novou př:ílé!i toat a nanhuje 
hudebmi::ům otcovsky ,!fešným hhaem, !e Je doká!e vést 1 be& 
not, stačí, kdy! se a dť'lvňrou ode°"d.aj:! Jaho dirigentskému�
n!. A akuteěni:. Po tě!ktim traumatu z pl-estálého ohrolení exi
stence dochází k dalel:.oeáhlá proměn� ccltllio hud.ebn:!ho tělcea. 
Hudobrúd ne v rczru�un! vzdávaJ! ových 1.ndirl.duálnír.h notových 
part.�, Ji.mil closud p&rtic1poval1 - avým Jedincač� oaob1tjm 
:pdoobem - nr.t celkovém výsledku, a atávaJ! ae bezproctředni 
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součást! calku, který oe tím vf.ak m?.ní v jakýsi neprav$, �ulešcy 
celek - v narozli�enou, neosobitou a jen tvrc.ým vedením diri
genta vytvál�cnou totalitu. Toto nové nparticip�tion mystique• 
je natolik úchvatné• že to v něktar�ých z nich vyvolává p!':!mo 
dojetí. Splynutí v pcvn� stQelené a nerozborné jednotě Je svým 
zp;,sobem povznúl;ající. ,�všs.k cenn, l:.tcrou zn to bylo třeba za
platit, jo až příliš Vl8oká. Ze str�chu před svou déconickou 
lidskou přirozeností ee nyní hude�nici vzdávají evé svobodné 
vůle, která Jim ječtl před ntkolika okacžiky připadala ta.k ome
zovaná, u pfcncct1úV&.j! ji výhradnč osob� dirigenta. Spolu s tím 
na něho přanáěeJ! 1 díl avé individuální odpovědnosti, v n!l 
tak žs.lostni zklamali. Rezignují i na srlj &&mostatný t�či 
projev, kdy skrzo sv!j notový part se mohli podílet - v rámci 
urči té mi.nil&i.ilní svobody - na celkovém v-jsled.ku práce orchest
ru. Nyní se z nich stávají pt!mé nástroje v rukou dirigenta. 
Proto!e však i dirigent Je jen sl.abý llcscy tvor, je tíha role 9 

kterou mu &V�řili členové orchGstru, příliš velká a přesahuje 
jeho přirozené lidské schopnosti. ?ř&dt:!.m byl "pouze" dirigent. 
Tca má hudební t�leso nejen řídit, al.a svou villi vlastně teprve 
vytvářet, udržovat Jeho noudržnost a uvádiit Je,% do pchybu, a 
to vy�duje obrovské vyr.al.o.žcní energie, namluvě o enormní ocl-

. 

povědnosti, jež je s tím spojena. Zároven mu to však poskytuJe 
dosud nebývalou i:ioc. Je mu nezbytností, jinak by ostatně &ni 
nemohl uspokojivě plnit svtl.j gran<liozn.! Úkol. Proto je fádouci, 
nby tuto svou nov, nabyto� tv.lrě! moc mohl plně a bez překážek 
uplatňovat. t';!m všestr�.nněji a dOklaclněJi ji použije, t!m lepši 
bude výsledek. �m bude mocnčjší, tJ.jednozn!lčnf jš!, nekompro
miančj�� a tvrdší, tím akvělejb! hudba se bude linoat zpevni 
semknutého a jedinou� prodchnutého tělesa. 

Taková Je_cupoň vize, přesniji řečeno Jeden z jeJ!ch mol-
. ných výkladd, Jíl rillini končí sv,lj film. Vize, 1:tarou zku,e
nosti s Jiné čáetl �vropy bohulel až nepf!jemn� potvr:uJ!. Zá
roveň varuJí všechny zbývající orchestry, která se dosud ne
vzda!y osvědčen4 praxe individuálního notoYého partu. Fellini
ho :tilmoV, opisoveě not, atarf dobroieyaJ.nl pán, kter,ý v rk::.ci 
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hudebního provozu není tel: bozv-Jz.mu:mj, jak by ae mohlo zdát a 

ktcrt vla:Jtnč představuje poslední s;,ojov!?.ci článek fie slavnou 

minulosti, se totiž nupfcsrok c:h,y stá do dt1chocu ••• 

{1962) 
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- !iež pt·ejeeme k ott.zce "prtv človZ'ke jd:o �i vt cytozti .. , 
; .. o.!.-�li bychom se ještč pozčrfet u t(metu svobody. Zc..cí Ee, 
ze se svou eeťin.icí řaťíte spíše k urči té :m1.:•lick� tradici 
ene.lýzy, než k celkovl'" .ep:riorn:únu pojetí evobocy f'rro1couz
ských eyslitel� oč DescE<xte k Snrtro,�. 

L.-s.: To, co říkáte, potvrzuje i �kutečno�t, že ve Fr�r.cii 
na moje vystoupení pi'-€-d komisí Náronního shro'!!l�žděrú �_ni 
ne následujíc! článek v Revue oe6 l)eUY. !-:jondes nil�co nere�ro
vr1l, zntímco v l.np1ii mč:l člÉ.nek, kterJ tP.m VJlše1 v překl:::--
6u, určitý ohl�s. An.€:ličané v nfm rozpozn�li znáYDá témstP-
e myšlenky, které sned sahDji nž k Purkeovi. Ve :fr!'.ncii 
vzbučily moje i:zyžlenky ep.íše pocit jieté cizorodoBti. 

1'ento "cizí prvek„ nám však U,"llOžĎ.uje pochopit, že �věřu
jete ·,;íce rd.stor-ii a tr�éici než rozumu a lic1ské přirozenos
ti. :Lo ee shocuje s etnolor::ickým hledi�.kem. T'opi.sujete spo-
1ečnosti s "mikroso1idBritooi• nesenými historii n tento 

ptíetu� pak sbli.tujete· s p�i ticlcym a :f'ilosoťic.1:ým názorem, 
jen� má vel.n'l.i blízko k názorfm ?lontesquieuovým. Z toho by 
se dalo vyvodit, že vaše ookazy ne historii a trcdici ns 

jeoné etraně e o6kazy k Montesquieuovi zw e.ruhé str�ně, ne
jsou f're.ncouzskému myšlen! tr.k eocele cizí. 

L.-s.: Jist�·te nejsou. Ale vemi rychle je Yyt.1�čil jiný 
�.yšlenkový proud, ktexý v.itrt.stá z Rouseeauovy Společenské 
stlouvy e vyt1st.uje do politické :f'iloso:fie Francouzské re
volu�e. Tento prou" sahá s& před t!.on1:esquieua 9 __ ke �art.ezif.:n
�tvi. V současnoEti pi'-evládá a dosud utváří z:yyšlen! na§ich 
eouča�miktl. Je to, f·ekněme, "l 'esptl t de cystett.e '" upletně
�.j v politických s společenekých skute�nostech - čo�r�vé.m 

se, že neúi nic nebezpečnějšího. 

- Takže máte obavy z tohoto •systemeUckého duc�.n "' včetně 
jeho eoučeecych totslitr.ich upletn�n!, �le Dikoli z n�jn

kého pesi.mi:::Jnu či nihilismu, rezil:'llace ne"t'.o snBt! z potřeby 
vztpoury., ale ve jménu dOf'.•ti pe,7?1Ých nhodnot", jgko je pr6-
vě u Uontesquiea princip oddllen! �ocí A jnkou je mikroso
liderita. 
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H1biscus rosa chinenaia a.neb o t."'10s0dlosti 

/ E>OWCrOtJti 1.18 t/ 

V tal.evizn:!m f'11Dl J•osedl.ost je poaadl.$ inžel'.\Ý·r a.rchi tekt, 

jmébo Jsem zapomněl.. Vrací oe po delší pa.u.ze - odejel. z naz�

ěeivch al.s nev,ysvčtletl$ch, zreJmě kon.f1iktn.:í.ch„ p�íěin na ěas 

prac ovn. t; Jinam - z-pti tky na své prtvo dní pra.co'\�i: t� u � e , byt � 

:1st,:f m nabó.d&v:ým v--.urováním, povlř-en ve-dením realizace svého 

projektu. ve1k6ho moderního sícU.1ite. Kolektiw. spolupracovník.u 

se pfedstaví demokrnti�y-, přátel.ak:y, a.ie zároveň. nekOr:rprotti�n� -

nehodlá trpět liknavost, nezá�em, ro.rail.n! vztah k dkol.q. 

Jak Bi žá<1,--i echema podobnjch her či uriálii ze fivota., 

hrdina vy-1.ož:! na stll karty, ohl.ás! otevřenou hru, lc �aké ea ve 
• 

Span&lsku na m.istrovetv! uvita :pf-i.stu.pa.je, kdy� nezbJvá ne� 

vstf-ellt branku a zadlránit se nebo balit kafry a �et dom�. 

A 3a.k U.dá v;á.pětí totél achema, hrdina, zp0čá tku sá.měrně 
.., 

troc.:tm nači telná povaha, ted Y� uf či teln?J kla� , se rázc�a 

octn.ě :před horou pro'bléma & překálek, které se sta.ví do cesty 

Jeho zámliu vysťt&viit _e.!4llriti netradiěJÚ, ne-mbQianou prllbo�nou 

aetoaou. Hrdina, posealj evou ideou a pfesvlcl!eof o aprávnosti 

■vlho feh-ní, h proti viies pfeká.llcá.a vrhne s býěí silou., s 

v,trvaloet! a nesm.iři telnoatí. A - zase p0dle 4aného echema.tu -

· DY�3 zápae a tradic16naliamem, závi.a t!, opa trnic tvim a odporem 

ke všem. novém. ul ul prohrám: �e zbaven Tecleni etavb7", stává 

se f�výra ě:tanem. real.izaěniho lrolekti'\'11 a stavba ae ,-rát! k 

. osv�daanla těllcopáelným me to�m. P.e trográdn:! 4oča.s.n:li ví tlzov, 

ovle11 nepo�íta.11 • l.1daley11 faktorem, J!m! je práva hrti.Dova 

1111.echtilÁ na4Daobn! p0aedloat, al.uťba epravedlivé vtci a vidomí 

prav4J. V7záfil.a z Dtbo za. dobil bo�e a přelcilkami a ZlOll vUí tak 
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sil.ne a přeevěcU�ive, fe �11pocítill ni;kteř! ze spolupracovníků 

v ť.L"týmu. 1 mnozí z radových budovatel.fr sídli.litě, a ve ch,"'Íll, 

kdy ee mají zs.e;ype.t u! vybudoV&né moderní kolektory a místo 

nich za.hájit tra41ěn! kl.aderú inžen$rsk-ých sítí, nastane ten 

kM krá.en_ý, už dlouho pfipravovant zvr-a t: pozitivní sily oe 

spoJi k podpoře zavrženého hrdiey a rozhod1.1j:íc!m.i. repl.1ka.r..i 

d�l.níka kom.nisty na :praco,riiti na.stává obrat v příb<iliu: hrdi.nea. 

ae znovu uJímá díl.a, bezprr:.vi je odsouzeno a smeteno. Poblou.divuí 

nahl.édnou své blutq, zarytí zkOst:Datflci jsou upozaden.i., �ak 

se pěkně Mlcá.val.o a psáv&J.o, nadanj,n cti!ádostivcfua ee krOmě 
. 

� 

lekce z etiky dostane př:!.leii tosti k nápravě a staří, moudři, 

byt o náběhem k infa.rkta, nall14dllou teskne, �e se mili držet 

své 1idaké moudrosti místo funkcioni.i'�ká rutiny. 

I osobní cl.ramata se 11hl.edně uzavřou a transfokátor nám 
. 

� 

poma.J.u pfiblj_žu3e optimistický úsměv a přímo z �e záříc:! 

poh1ed Jana Kačera, �a.k stojí s dcerou na schodišti ns:.d Karthagem 

cbu.dáka umem, které autor vlaetnoru.čaě sestrojil. s um.ěl.eckou 

invenci prh�raě inteligentní veverky a a elefa.ntiá.dOu sm;ysl.u 

pro. phdepaan' nál.e!itosti pokrokového pMb� na�ich dnu.._ 

V14ll �sem Kaěera nedáVDO hrát v repríze chů.�!ho arcidíl.ka. 

dramatict,bo vys!l.ání na.š! televize • .Byl to ně3ak bal.adicky 

na.zvan§ přÍbQi z ?4ariámských lázní a hrál v něm - ta.kit opti-
. . 

miaticlt'21o - t&Jemn!ka Maxima Gorkáho. /V 8111J.tném. aseptickém 

provedení Z4eĎka Řehofe ae1 Gorkij splihlé kn!cy a am� se 40 té 

pd4o'b7 ne Odbytů prom:í tal dáVD3 L1.moná4ový Joe v Di vadél.lm pro 

99 a ěia�;a ěe1em pod kovbo1ak,ým §irákem/. Ta,Jemník ěel.il v té 
. 

. 

hfe •�azMla naanea1 tel.ni ema.ncipova.né lcapi taliat1cké kozy a 

zaattival 40al.e4nl 1111f.mu a cbápaJic! roli taJemníka. velkého 

Jlll!e ve TeUc.S historické chvil.i. 
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B7l to v obOll případech 11kuteěně Jan Kačer. Spolutru.rce 
.. 

Ci.noh.enůbo kl.ub\l a kdyai refisér mimořádného tal.entu. a rychlého, 

l>ri�tně 1.mprovi.zuj!c!bD ducha, m1adý cuž svobodného s. odvážného 

srclce. Ted hra.je panáky v .nemohoucně spl.ácanjch drama.ts.iclcych 

patvarech, 'Q'X'áb:! a ldímá ze a1?be spravedlivá zaníceni, trpká 

zklamán!, nezl.omDOat vile, metá očim& blesky a t--.rá.ř:í se při toc. 

smrtelně �na, Jako by netuňi1, koho, co a v čem to h...�je, co 

podporu.je a za co se staví sV'Jm. 3ménem, svou pověstí a ctí. 

l'lysl.ím., že to "tu�!. 

J&.ko mnoho �in/ch 4obrjch i akvllých herc� tu.ěí e. ví, jakým 

ko�u.knJť�ráJ.ně v,robenfa, ml.uvícím a chodícím nepravdám propO.�ču

�í hl.e.e, tel.o a nadání. Proč to· &si del.a.jí, kdy.ž to vedí·? Přece 

by nemuseli. Mohli by takovou roli vrJ ti t - ani v nejmeru;ím �e.ko 

nesouhl.as �&kkoli ideový /Jaképak námi tk:y proti příbihu p0ctivého 

inženira zápaaíc!ho se zkorns.telým my�len!m?/, eybrf prostě �sko 

pro-test umělce proti něěeau, co se v,-dári a čemu. je dovoleno 

vydávat ee za umění. 04m:!tnout ro11. v neumel.eckém škváru a dokonce 

odmítnout roli v dobré hře z jakýchkoli rrze su.b�ektivních dt'!vo-

4� patř:llo p�e ne�en ke kapricím, al.e i 1c charakteru a hrdosti 

hereckJch oaobnoatí a Td.'bec hereckého· stavu. Kam ae ta hrdost 

poděla? llebo �e to takJ posedlost? Posedlost hrát za ka!dou 

cenu., cokoli, �enom abychom. hráii, abychom. .nevypadl.i z rozjetého 

vlam vl.aetn!ho dapě�lm a místo nás nana.ekočil někdo �infx, kdo 

si ne4i14: · elcrv.plll.e a charakterem? Nebo �e to neJaká seri..á.J.ová 
, 

filmová, telen.zn! nemoc, ně3alo1 tel.ematoza? ile na tu. b7 pfece 

Udá mh11 zajít �akO za�!ci na_ mixomatózu.. s vy-ti'e�tinými bulva.mi 

a • piDDll T datech. A.Dabo � e to proatá, :ra tálně posedlá láeka 

1c umln! - zde �•em. a nemJm �i.Dak - radii hrát v ěemkol.1, �enom 

proboha hrát, �iJWC •1 nedovedeme avou existeii:1 p.fedstavi t, 

� 1Dak bychom za.Ill f.al.em �ako ta Jl1"ilca� která nemohl.a pf-e!í t 
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smrt svého pM tele 1 va a rad§i um.ř'el& taky? Ale proč mi � ich 

toll.k říká - na:pos1ed jeden v,-nikaj:!c:í herec a v-áfnj člověk -

jaká �e to bída bídouc:! s. ty aeriá.l.y, nojo, co m člověk dě.lat, 

mu.síme tam všichni? Tak�e za tneš zuby a jedeš. Před.s ta:vuj i ei 
.. 

�e, 3a.k jdou. všichni ee ze.ta.tým.i zuby :pěkně v kruhu, j&.ko 

yězĎov�· své ně!né posedlosti divadl.em. 

co' má člověk dal.at, no ovšem, to je pravda. Přece se 

nepljdou n�kam a nějak livit a neztratí se z jeviště a ze scény 

kul. tu.rn:!ho života. Co by :to1:11 řek1o lidstvo a jak by· k: tonu přišel 

on, herec, 1 když to jeviště �e většinou pokJ.esJ.ost a poh.febiště 

ducha a se éně dl=j in je � edno, kdo na ní je. Všichni jsou jí 

lhostejní - p�edvád:! a p.l-edvád.ela vždycky kohokoli, kdo se na D.i 

,7dral, at p�vem nebo neprávem. 

_ Anebo, �e by to b7J.a ješt� jiná posedlost? V češtině �sou 

hezk� idio� - posedl. ho mamon, posedl. ho strach a hrůza napříkl.s.4. 

l�e že by Kačera posedl. ·mamon? Znám mnoho he:-cť.i., jejichž posedlost 

divudJ.em. Dá skoro výl.uěně tyto tkl.ivě 1idaké důvody. ile Kačer 

bf-ve.l vtlkoryeý, št6dr.Ý �.lec 1 čl.ověk. Takže strach a hrl!za? · 

To 1Ú.erz11Jende talq dobf'e zm.me. S.nad, máme přece děti, chceme f!t 

v tvt'trčím ·klj_cbl atd. Mo!ná. ile co potom ta cel.á otevřená éra 

liedeaátých let od OstraT7 k Čim>hern!mri kl.�? Co ašechny jeho 

insceJ:laCe té doby, udál.ost1 ěeaké kul.tury, znamení du.cha a m.ocn�ho 

rozhodnáo in:te.lektu Činoherního kl.ubu, to pozdv1.h.Ování obecného 

vědomí k avobo4f a charakternoati? 

1'o všechno ee dá sr.apomenout v rámci těchto a 'jakýchko11 

p0merO.? M�e •• z toho takový UDl�.lec vytratit, složit jed.nodu.še 

bfemeno 4u.cha, které 81 aám na aebe nal.o!il� &10�1 t �e na z-em, 

o4e�!t a přenechat hiatoritctm d1va4J.a, ab7 vykopával.i tichvatné troE-· 
, 

q JehO za.ll'1lo d!la �ako Schl.iemann T.ro�u e. urě:tl.1 mu. nak0nec 

msto v zan, archeol.og11 kD.l. tlu-7? 
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Jietě, umělci nezbývá zrovna. �á.aavá vol.ba a. v jistém 

smyslu DllBÍ hledat prostor v sta.tu quo české k:u.l tury, jak se 

eufemisticky Mká stavu její hanby. A m!íže a mwd, není-li zbytí, 

nastou:pi t ten ahasverský život, �ednou pracovat vážnt, �ednou jak 

se dá, někdy přištipkafit a pa.k se zase pokusit k té vysok:é 

hvězdě, kde je mu. právě dovol.eno - �kdy ve svěrací kazajce, L.&

kdy bez ní. A dilnt �odnou sl.ul:né, podruhé dobré a někdy i 

tzkostlně i;tastné krásné inscenace. 

To zřejmě nejen mll.že, al.e dokonce mu.s:!, když to nedo�de 

k mezi, za kterou nelze. Dilat, poku.d ty kazajky zrovna neškrtí, 

prostě se ct! v každém daném prostoru., co se dá. Možná že to 

n�kde s. nšjak a někdy ponorně naváže na. ty zašlé, ale; pořád 

potenciál.ně skryté časy a síly. 

Ov�em opus t1 t sebe a chodi i hrát za. peníze panáky, kteří 

l.žou lidem do daš:! relementované pol.oprs.vdy a nepravdy, a 

vyrábějí státní konzum tclevi.zního blaha a 9U6eru.jí dem,aaogické 

iluze, je pro ten návazný pramínek, pro kontimtita díl.a. - byt 
.. 

pcnornou a byt za zt:!!ených p04mínek - nebezpečná a smrtel.ná 

Kdsž zhasl.a Poaeiloet, rozsvítil. �sem a díval Jsem se dlouho 

na. Dá.§ kvet.oucí ib7lek - ě:ínakou NŽi. Zvláštní kvetení a hod! se 

k táma.ta.. Je to ta.k4 poaedlost. Z temně selené tmy- naeazuje ten 

· kef- na kvlt �alt na zteč. V,atrěí �- 11!la.b! llstll � z 1�!ka světie

zelené koi-u.nky rO,!ová kop:!, �e! roste a mo!nltn!, · v noci to pa.k 

nesl.yin§ třeskne� rozevře se ohro� ora.nžov, rudý kal.ich levitu. 

a z nato, �ako VJ1rlritiD$ hadí �a.zyk nabo chlípně vzep�a té pohJ.avi 

4louhá naitli p prohmt,ť tnlbka, ro.4i sloupek za.konaený ��utým 

cbDrlfim tJ'ěinkových nitek a plti lcarm!nov.ými terě!ky blizen 

aeataTen!ch v aouhvezd! ru.binového prstem e pěti ka.monr. 
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Ten kve't potom sál.á. jeden jecliey den tak eilnf, že ;ie z něho 

v pokoji rú!ovo. Vydá se � té záře, potom se pfes noc zas potichu 

zs.vi'e a ráno, úhledně sviDllt jako doutník bavana, spc.dne. 1-Tekdy 

tak vyělehnou dva. a.ž tfi květy nará� a jde z tfch koru.n šarls.tovf 

požár. 

Tenhle_ osmačtyřicetihociinový cy-klue od zduření poupěte přes 

kvetení ke svina ti e zániku. kvetu. trvá u� čtrnáct dni a je š te po trvt. 

Je to jako neslyšitelná obrovská préce, květ za. l�Yětem, bytnĚní pou

pat, rozvíjení a. ze. víj en! k:v ě tli, a sotva je den uko nču.j e živo tni 

cyklu.s, a. stočí se do závitku, dva tři ul pulce.�:!, de.l.lí tři čtyfi 

už -vystrkují bodce a chystají se ven z koru.nky. 

Cítím tu námahu zrodu, neustávajícího kvetení a smrti, jako bych 

ji pod.stupovcl s keřem i já a děsí mš ta. vyčerpávc.jící posedlá úpor

nost a sí::La vykonat e.ž do konce, co se vykonat u má. Vydat padesát 

šedesát pl.�enA r}->o jedixzy den záře v jednom zátahu, bez oddechu, 

bez odpočinku.. 

Je zde jakási nemilosrdně přísná paralela k lidskéCIU. životu a 

dílu. Všechno se zde koná v roatlumě neúccylném řádu, z něhož se 

nelze vyvázat a nelze ho opuetit. Je to, viděno lidskýma očima, tra.

gic kJ ltrá. tk:é b)"tí, ale je to královský bl.eak li vo ta. 

Člověk, to nepřirozené zvíře, poztrácel většinu. živočišeych in

etink:t�, �e hromada ned:.U.ledností. a vybo�ení z ptl.vodn:ího přírodního 

řádu. J-.. ze vlieho, co pro záchramt lidského řádu v sobě udělal, obstc 
'· 

�. 

�!, zdá se, �en �edno rpe _lidské d!l.o: neustále budovaey řácl mn.vn: 

bez ohledu na to jak vzniks.l - v Dábo�ew;tvích, ve "rilosofi:!ch, v 

dil.e J.é.at\lpťl a v dile géniů.. Vědomí mravního řádu je zde a �e to 

asi jediné, co o svá l.idl!lké �a.nci za �eden fivot, který- máme, mu.sím 

ved�t. a a!m �•ou l.idakó či� měři tel.né. 

"Kvet17-l.i jednOu a kvetl7-li v noci ••• • stojí v �edná básni. 
t-tn•' 

Jakým květem to k:vete po tffl ěeaké divadlo? Je ickf kvlt a k:ef-, 
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�me�e se potměchu.t. Na rozdÍ.l od ibišku., rťlže ěinak:é, má ve dne 1 
• w 

potmě chut jedovatou. Ríká ae mu. letinsky cml.cama.ra, to zní vznosně 

a nádherně jako hereckápř:ísaha na rampě. ile česky ee· jedna odrůda 

potm?fchuti �menu.je psinka. at•c11x sl.adkohořká a �i� myší dřevo. Na 

ten jed se prý nermis:í zrovna umřít, není-l.1 ho pf-íl.ič. 

Sergej Mshhonin 
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1-TB!::pot:; <is.li:iho r.-.J.aiiéh.c, spincvatele 
_____________ ,___ ____ _ 

Je ni::;jal�� rozdíl m�zi provcloo. a.měr.i e p�vaw lidEkor;ti'? 
:�on::.! a na::iů�s b"'t, pro to�e u.mcr.:í, to je velikd, zpovfiťir..ic&, 
v nía,; se v::�1chni ::novu obrozujet!le vírou ve smysl svOlo •1vo
ta, v ne. nic vil� spoleČ!h.�, �!zr.í pc čisto-ti, vtflen.l v d� 
l�onc.1''ř tvnr, v l:rásu., je� je sama f'ád a sama prava.:i. l'rctc, 
JTimaráde, ntnů�e zrn.zovat pr:!vdu ten, kdo ji chce ctvc�i t 

v t�to nejvyšt! podob�. 
V �ezáč, Hozhr-nn.í. 

V červnovée Cbsahli oc u.� "jka • zabt"rval pooloon!r. rooť:.ne:: Jano. 

t.ostrhu.na Co by to byl.o, kť..yby to byla. 1é.Gkn /edice Máj/. [evrac!c 

se k ní:tnu proto, ,e bych cht�l závL,, • j]cy• vyvracet nobc e nčj al�c 

jeho názorer::. polemizovat. t�aopak, s ti.r:;, co napsal, eoáh.lasir.. t: ú..,� 

ze nad Eostrhllnovou. prÓZOll cě vede nt-co· jiného. Její au.tor pat'fi�e-
nas 1u.pcJ íc:!ch 

ci tech několik mil.o _,.. epioovat.elu, kt.ef-! ocl poč�11 70. 

let přece jen prcjevave.11 umělecké aspi.race a jeho tvorba proto mů� 

poskytn011t př!lelJi tost k pozn�ní �tečn•�ah v•'vojov❖ch problú:lú čee-
-t?j:(, ké prózy, obrá'-k'"ee v n! li terérně transponovány l!livď"..n! cíle, pf·ed-

stsvy, hodnoty s ov§em 1 pahodn.oty mladé, pf'!pad.ně etf-edn! generace, 

jej:! pf-e'-ivaj!cí tu� 1 aey rozbit, realltm. Rezie;naoe, l:t.eroo. 

•31ta• v Em!niném :rorm!na vytiledowl.t ml.u.ví dost jasně o staVll cysll 

těch, kdo začínali s dob�m1 zámiey a kdo brzy vystf'!zllvěl.1 ze svi

ho r.:t�ového opo�e.ní E prmieh Ú.Spěchll. •Jm • to dokwnentl:.je zejmétla 

na rezignavanfch pootoj:!ch rmt:.nového r.rdi.ny, r:.l.adéno zemědčlsktilo 

1n�n"a ltm'la SlaT!k:a. 

Kě na Xoetrhw1ově nové knize v.au.jalo zejména to, 4e ji všechny 

nal:ladntelské slogany a pal: i uhýbavý doalov dr.Jana Ia.kešc oz:mčo

� í za •rCl!lán v %"ffll2 nn. či j 1nak roméin o v mim romtna •. Fo r-�lo��ch 

� obra.E,nosti a hejdc,vfch Dloah�ah dnech tedy TEápětí třetí ro

mán �oto typu, jako by ee e nimi roztrhl pytel.. o §vejdovi jsec 

Bde sám psal, proto si nanC'ib&l odepf'!t porovnán! ob� pr·íběhů., k'.ejmé

na kdy1' jde o autory stejné doby li terL-i:.!ho n.fstu.pu e kdy·� oba kri-1-� ') 
j_ � 



til:e. tal: nadšeni v.í�u.• jr-.J.:c vell:l· rJ.Odfje čenkl ep11:y. ns.d�jc. kte:-t 

bezpccnl. ntů:l.rod.í zt:-��, vzr.iklě násU,noa k12.l tarr..! čiatko..:.. 

Ve vft:tu podobnosti: oboo. 1::nih bycha: coh.1.1 poa-ačovat. tak napf'.í-

1:lacl obt: nla:!i cpiscvctelí �ť:.vo.j! nopol:ryte čtenif-1 na sroztm�ou., � 

;ide o au tobio:r--...fic.b� .r;i-:·iboh, oba se sne�! vyvol.a t dojen:. :iJe 0&.j.! vel

ti l:ri ticl-�� pomc:- k spcleč.-ensL·-ýc •nešvar�• n �e vid! i v dro'bntch 

ka�doda.rclct. lnpillíat� n�c v!c, nt:jakť hlu.bt! souvislosti• u.rči t, dc.

bovtl r�eúuh;v zpiiso..'-)c.ni zzve�n•�, ovf;em nevysioven1'm!, proto� nevyslc

vi teL'l••-c.1. p�.í�n:wi. úbs roc.ť.nov! hr�inov�spisovatei, mají 'b:lki ste� 

ni trápor::í r:; neché.pav<rt!.1 t:e."' �clF..acl. a l&č! c1 své rodinné trámy mil.ost

n� �,by •.c::. lepši•. ile to jSOD., !-ekl byc!l, podobnosti v ně�š!, 1 

kdy!!: ne zroVDD. za.na.:ib:ltelné. Zs nimi však fl8 tají p!-íbu.zenstv1 ni�� 

n{;• crg&!!.ic:l:�, vypl<�vc.j !c! ze stejného pozruµ;! JlAstl!! tyl)rC! bempci& 

Jo.k DloohC:. dny9 tak Co by to by1o9 kdyby to byla láBk:a, nejsm tct1'

wbec ror:itlnec v romáon či ran:inem o vzclka rcn?rm /11 ��dpva románu. 

jse?il této f orci.l.n! sugesci tal:é poil.ehl/ • n1br'- raná.Gam o tvůrčí ne

cohcncnoot1. př!btbee o neco'-nocti, .neschopnosti napsat román! Ea 11.ě

l:olil:n ctovkách s't;r/c.:.nek r.iec! v obm kn1bát!h ani řádeěka o n�jal:4:m fe

šecl !aba.lačn!ho rozwxh&l nebo o tom, �ak fikti,r;i:! av.tor 11vol1JgJ e a � 

se spmtává svm fantazii, aby dal postavám ,1votnt věrojatnost. 

Za.to ee doč!táme o �čem jin'°' "Xn.beš /tj. postava spisovatele -

M.J./ toti� potád ješť� nevěděl., o čem román bu.de. A �li to autor, 

pak to asi nov! nikdo.• /str. :52/. -r-ozom.ě e1 pf-ečetl.. co od rána 

napraal.. tl:lebil se, �ako kdyby pil oku.rkovf lák. Někdy a, '1Lsl nad 

tim, jak je tu.pf a nesehopn�... Pečll v ě roztrhal. ty 4Yě IÍdě&M strán

ky ••• • /str. 2lY. -X psacitu stroji sedal jako do zu.baf-ak&io křesla. 

VW ze sebe rval 11pooené vtty. Byly to věty �ako p\lda pooraná dřevi

n� rád.l.em. Začal pit. •• • /str. 204/. s t!m ovšem ne�eou. ,ádné špáey, 

konce takového napitU btyaj:! nepikn,, •otázka tot1, nestála tak /?t/, 

&<la e1 škodit či netkod1 t, otázka ctila t.ak, zda ee op!t nebo spňahat 

sebevra�clo.. Lépe je �t op1lf ne� crtvf, f-ekl. si c. r.:apU oe potf'et!. • 
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Abych:oc pocllo�ili, �E. tyto tr-�p::t:• nem{ jer� rocr.á.novť„ .t::.rr.l.l!l&, cle 

.P..c jsou tc ctra.cti eam6.h.c- Q.1l tora, .nerozpakove.l� se reda1:ce ocitovat 

ne zál.o�ce dopic:r Jane r�octrhuna redaktorovi na.1:lad&telstv!, v nich,; 

:rcaárw./ i spévérr� Ne f<= b:· to b:.;lc nepfijer:!ll., cle čehc je moc, toho 

je příliš." Dalzac b�tl p':·icti�r. p!·ítcle?L, jal':Wpracovně o oonot{ � 

dal se �.J. postavarr.i, je-� se c&1. •zh!!lot!li.ly• do vize ta!: korc6tn!, 
nestač:!., 

že pro nlj lily. I�nser.c. ruitorcvi u--= tc )d.gl:f; jeho tv(.:rt! �eI1 

t'a1ka nad bil� .::iepopsa."l� lis�:: papíru oe v!iak clos�vil.f1 poměrru 

pozdě, a,; po cn.ot10 Ů.Opěšíeh, kdysi náš olad§ spisovatel zřejmt poo.l 

lehčeji. Tec. je a.Jt toti� nepootrada.tel.noa. osob.noct:! klů.ti:.rn!ho �ivo

ta., je p!-ek1ádán clo ciz!ch jazyků /kor.1:rftn.ě ovšem de mštiny/, p!še 

1 ooénáf-e, rozhlaoové relace, vystu.pa.je v televizi, • je maj1 tel.em mm-

he. tu.bwnl červen� 1 mocL�ch o llter�n.imi vyra11E!.tl1'-mi do rtič-

né vyhněteného pap!ru•, redakce mu. div .neutrhncn ruce, u." jen aby 

měly jeho noví clilo: •••• p�!jeoná zpráva o ptiprsvovsné reedici rom.c:

nů l'rázd:ů.ny a Z�O!ly ozvc.r..y v je-� simzm, dopis od dramntarga -

urgence filmové povídky, �ádcst o pcv!dm nebo ucelen1 IÚ-yvek E delší 

prOzy /v rozashll 2()-40 strojopisn�ah str"cllek/, oznámeJ:21 z razblam, 

kdy a .na které ctu.nici vys!laj! Ku.bešO'l'U pré.ci ••• , �ádoet o Ůd2je do 

clovn!kn souča�ch spiaovet.elu, ••• vyů.čtov8ú z DILIE, �ádost o beee

=• ¾dout c IÍ.čast na velké ja.rn! au.toe;ramiádě v I:.otvt. 11 /str.}al. 

!ro celé jako by :Kostrhun prost� opoo.l � Jiřího ŠVejdy, i � ta 

p:tcba nad � předcházela pádu do krize, 1 !;vejdův hrdina byl � 

hoobrolntk, kte� nevědil, co dřív a koc: zrovna skočit a .net&išll, ,e 

ptecenlnť vlastních cil, ochota k sebeklmm n potěšen! z fil�tiv.c.! T► 

llkocti dli�d:! centu. do pekel dez1lu..ze. A znovu. j oko by Uo o odlllal 

I-loah_fch 4ml 1 na ji"n:! Uan.w. /�eko a. !m,j43' na sever eacb/ přijeda. 

:rtlma!Li �t �i.lm podle námětll našeho slav.c&lo au.tara.. :rro KD.beše 

E toho ov!em jsou. �en óalš! starosti e moc bNif.ní, ale ma.o za to. 
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..;r.1 I:o:-.:=-hu.r: ac� neubrc!ll:! tocm., ob�• čtenářům nesdtill• ¾ d.."let'>r..! epi

ccvnte:Ll j�oo v _noů�tstt cimdáci, l:tcf :! si vyděl.2vzj! nn BVOU. ru:-�vu 

cLlebc. r„C:;ier. � pot.: tviře �al::o jir.i. nle navíc v tvu.rčicb-l!W.kách: "l 

ve skup�f se u.cul.o�, I:=::ž ZU.bešovi oznamovali, jsl':ý-r.. o111rt způoo

bei:: přiš1;;l o tře tir.u. hc.n.o:-áh: z.r;. océnif. • /str. 21[/. J. clili •Bu.de apc

lllpracavst při vfbčru I:?.otivú e '!.cnaticl:tch oti.zek, ••• bu.de konzu.ltovat 

r: re.11tislrer: cver..tu.(l:: � Úprav� li terár.c.!ho a. technickéiho scél!RJ--e n 

ntcvbu c.itlog�, to vše r,:-i odpracován.i cca 500 hod.in a I:čn lC. Jan 

�eš sr:�lot:.� podepBGl a oc1. tf chvíle začal pracovat v ho::U.novl: mzd.i:. r 

219,. 
kteri by urř.:1 ti rozesmá.4. ka a:dého zedník.o. a mo�á i přidavače.• /str. 

-� vidíte, vy •obyčejr..!•• vy prost! kmdni, jeké tra.r:poty mají 

clnešr.í pór.i, n,=:�vir.te jim, prot� jednak ci vyděláte v.íc, ale hl.av

ně lahceji, proto""E? pf1 � práci se nema.s!te tal: zcnfale cuči t. Ja:i 

Kubeš u� je dos1ova 11nm1kán s rozerván. jednoo. byl dokonce 1 " blá

zinci /k toom. přispěla man�lka, nechápajíc! �eho práci/• a tea te

dy oe u t:!l:cf. k a1koholo.. Ale proč vlastně naow!e najod.noll psát. proč 

si n�! rad.y s prací, která mo. dř!v lila od raky, proč ei nev! rady 

se eeboo. �? co se to e ním stalo? Oproti ?;vejdovi je Roetrha.n 

pf-'ece jen amělecky serióznější, ale 1 poct1.vl3š!, leccos s1 přizná, 

aby se nnad ep!š vykoUpil a došel u sebe sama ocipu.štěll.i• proto a. ně

ho najdeme 1 sebel!'to6ti"á pf'iznán! tvůrě! krize a Úvahy .nad tím, 

jsl:é cá tato krize vnější !omy: 

•te.Mvistně ee podíval na psací etro� a marně přenr}ilel, co ·by 

ještE mohl., vlast.ne m n u e l ndUat. ab: ll81mlsel psát. �y&let si, 

�e člověk cu.s:C psát a při tau ho nikdo .ne.mt{. to je 4'e�tě absardněj

š:! poei t ne• d. !!?yslet, tse r,ié člověk nohy T horké vodě. To je prs.vdat 

f-ekl ci. Nikdo mě sice .nemt:!, c.le kdy, nadodrl!m dohodu., tak jsem 

odep�... Zl.!bll � sem to pěti lidem a sám aobě. File se doslo'Y, 

pl&nnj! Be patřil::né tuny papim.1 čt��i nado�vont! nespí. �!m. 

mD.c{m. mu.súil ••• OJJ nabyl l!'á� =elemf, aby neJiděJ.. � fe� o 1.no-
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pi.ra.c! a potobn,•,c1: ne:m::ycleci:., jw:c. je napf:0:1.ač: t&le::t, ::--cjoou. nic jj. 

néhc ne• feči ••• �·::- vtechno „1ru.: t.ub:, f. ji!! c1.:vno vfd.C:!. r.:. na:č.y o1 pomť

hti.1 til:! zpú.sobe::., že ;-. CTll, cc hc napadle ••• t: /str. 145-l.�i/. 

1·c je dO!Jt jusn{ vysv�tler.í :-m:port:.., do r..ich� !lťi r�t:.novf autor· 

jinté pojet:= literatur:;, kte:-É nelze CZJ:.úči t jinal: ntr jako I •zábavni 

vell.--pp�ysl •, něco, c c neoi clo tzv. m.esovÉ: kt:.l. tury - tal: vmeoen tné 

odsu.::ovnr„é o=ici.il.r.í k� tu.rr..:č poli tik� - �ov:u:. clal.el:c. rpioovctel 

čte.ni• j� mi c.l::rátit dJ.oaho� chv:O.i čtenáfil, vřazu.je se posla.šně do 

plánované kc.l ta...-n! r:ro:lal.�e, tak'Je u. i; vlastně nejde o n1 ternm potfe

bu t.alez:tn tvořit e rozhcji1ovat hodnoty, ale o ov�o d..-wm. povinnost, 

kterou. je nutno Bplrli t z� ke.,:dat cem., ria:::á-li se Zhrooti t celá el�

tá kO!�s�ce tohoto zébavníhc parku., a tf-ebas za cenu. kampraaisů, 

�epěchaoosti a pavrchnouti. 

Jall Xllbeš proto nesedá l: psacúm. stroji, kdy� má !lal.ĚhBYě co ří

ci, kdy� našel v �ivotě nějal.-'i' ol'-eha."1 problém, jen• nu le•! na srdci, 

.n.ep!še r�, pov!cil:y a aoéná!-e proto, JJe jimi chce vyslovit s.lespa?l. 

.něco z toho, co hfbe doboo., co ro�d!rá apoleéllost, co tvof-! du.chovní 

kUma, v něm� se pohybQJí �eho scučasc.íci, .nechápe svoa práci �ako a

pas o rozšiřován! lidské evobody a důstojnosti_. Jan, XUbe§ sedě k psa -

c!c:u. stroji, i kdy� nsná co t!ci, kd� nev!, o čem jeho kn!l!Cl:a bu.de, 

píše je.n proto, 2'�_. GE?!, � ICé. emloava., � na1rJ atinteletv! �ehc ra:ián 

.c.apl.f.noval.o & � by jinak hrozil pf!mo nepředstavi telnf průšvih: na

kladatelství by se meelo Triti t •ke klasilďw a k reedicím• a narlc 

ac.torovi, ktert by tnkh.le s;klamal, musí bft jasné, "e •to pohnoj! 1 

těm, co mobl 1 přijít po tobě•, � k mu. říká jeho redaktor /str. 212/. 

Je to zk:ntka pEmf propletenec, a mU: hrd1na nep!-1f;el na to, ,e ja

ko ka� gordiclcy pevný '1Zel ani tenhle se nedá rm:plést, ale jen ro

zetnmti p:r:ostě se tcl:--ovánll. pojetí ep!.so-vatel� práoe .nepodf-1.zovat. 
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Jen"fe 2 r.:u.bešova po.-.,.r-i ee stalc poseCloct, vyd.al prv.ni l:ní�la., 

��l tÍcpech, .,ctevfeh eť:: .n2--uč", jak se heZky up�án.f f·il::t nn jeclnoe 

r::!stt, � c.:. o.ž Ei r�ed±ázal pře:::.stnvi t, �e by alkolem spisovatele bylt 

něco j!.n�1c ne� hnát se za. �lávou., b�t n.o roztrhin! a vyhovovet tl.nk,;. 

po¾l.dnvI:ú všect r:.as�cl: tted.ií L--tl tu.n::í poli til:y cti�, ne bot tc mu 

dťvl pocit sebeu.epokcjecl, pocit, •e je velkť osobnost, o ni� ee xtt 

všichlli ucházej!� prokaz�j! j! úctu, pocit,� jeho umtlecké posel

�tv! je �edineč.n�, neopcl:ovateln,:: v�l:on., ne l:te� vef-ejnofJt čeki -

E:. ovšem�e ho ze něj pa třič:nt odměn! poeta.Di. 

Z.ostrhmJ. :pf1 tai: ovšem ze.clčuje zťklad!l! fe.kt, tot111: �e takováto 

e�osféra je nepf-irazená, nenarcáln!, Jte ji patrně způsobil nějalcy

n2siln� zásah do slo�it&lo orgsniem&1 1:12.lt.a...'7, je11• rozmetal jej! l.e

ti té vazby s pctrhal jemná vlášen!, koi·en.!c:! v nepřeni.šova::.é tradici. 

Vytvořila se propast, veka.um, v nm, poptévka olaut�i tě pf-�šila na

b!člku - talenty se propa.Uy, nej sm. a tak se vytváří dojem, llSe ti 

sna"i vci, kte!·í zůstal.i, j ccm. jediní a nezbytn! tvurei, � jen oni 

zachmrulj! ba.d0C1cnoet knl tury a je011 s to zásob.i t l:nillJn.! trh, til

covou., televizní 1 rozhlasovou pr-od.akci potf-ebn� 1 spotfebn!m ku.1-

tarn!m zb�ím. Z aměli l!hn.i doby ee nea.stále tlu.boa na svět nové 

ml.ad, nadě3e, k1'e$ �e •otevfena l'lÚQ.�•• dobf-e �1rOYan� ÚSpědl 

stť!:ui Ú.spěch, lakf diY, "Je se jim zetoM hlava a�ěf'.! ve svai tvin

č! velikost. Vna.een,t stav je pf-1:úián za pf-irozenf, dmnUé hodll.oty 

jsoo. prohlašovány za smte� jednook§ se mezi clep� opravdu sta

ne král.em. •• Ale wněn.! je taut,, .nezná sll tov2.Cl! a neod.pw;t! tom11, 

kdo sice u.přúmě ••!zn! po čistotl, vtělené .., dokoaalf tv-J, v krám, 

je� je sams H� a BSma pravda,• (jak si uvědomje til:tivn! cpisovatel 

tezáčOva •románu v románu• nozhran!; ale pf'itan tu.to pravdu zrazuje 

t!::i, JJc ji tf-ebaa jen zam.lča.je nebo obcház!. 

Kdy'- Ja.n Kubeš „ jedné okrean:! nemocnici sbírá cs.teriil pro no

Tm kn!"'lal, je tu - jak jinak - pOTBIJové.n za zástupce vyšší sp_ole� 

eké UertL�e, socialistickl ell�, za někooo �jiceai�c, l:tmi ee 
11.7 
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sl.U!:! prokru:ovat Cest. A �.1: čl.OfJtane n:!oto vařenVcL nu.dlí k obědu.· 

ame.JC.eni 1-:&:.f�, co"". jt: %;li;. ,� pfitccinoc-ti l:ráe.ni m.le.dt lékařky s�vikov,, 

u.=- pfedeo zoootň.�j!ci jeh.o dal.s.i milost!l�r osu.�, trochu. el::'Jhaftn.!, a 

tal� B€ dočteme: •!Ji:!:dr ac ctydčl, že p!:;e knížky, jindy ee t!.m chll.l

bil. J:.J.e � t�, ab� se cblu.bil, potfebov&l zuřit.• /r.tr.124/. Hyni se 

tedy st�.1 d!. Ale zač se- vl�tnč etyd:!? Jen �a to, r,e m.á protekci u. ku

chafi:y a !e ei vzal něco, co měl odc:!t.o.out? Iiebc se styd! ze to, ,e 

ůeta, l:terá :i� m1.:. prolmzovlnE.., t� elév6, kterou je zahrnován. je ne-

Jan Ku.beš llárť to prozrad!.· Ren.! ještě dost velký c,::ůk., aby si 

občas upřímně nep!-izne.l, � jeho :psaní je obratntm manévro,,ánťm, j► 

ho� pt!keze� je neDlY'Ndit na on.a nevidj,telnou atě:m, za ní" se dom

nělá tv�č:! cvobods. okam�i tě- cW ve evůj opsk, za tou.to př!e.ně stte

�enou ideologickou. hranicí je proklet kaJ;df troa.talec - hi.c amt l.e.o

nee! Ku.beš s t.!n! má své ZkU!ien.osti, v4 co se sm:! a co ae nesmí. Z�1► 

tí nap!'!kiad, i,.c naše in..�n:C swpravy byly levné a kvalitní, te! al.E: 

�e podle jakési smpid.n! dohody dová�:!me odJimid s011pravy nesteriln:!. 

• .Ale o tom se psát nemů�e a v raná.ně te�e ne. Jan E.u.beš škrtal 'Y 

čem� notestt heslo: infwmi swpre.vy. A !ikrtal., a škrtal, a škrtal. 

!:k:rta.l, jako by rdoo.sil. •• Spisovatel mé psát, a nikollT O:rtat. Jan 

Xllbeš se zastydl:l. •• • /str.119/. I ta� se te:!:y Jan tllbeš atyU, a 

je to stu.d h.ltlbší ne! ten nad smaJJe:i� kuřetem pro elitáfe. Po čase 

nara.zť na. de.lš! t�o pochopitelné, ba zloč1Jmé nesmysly, v jejich' 

důsledku zemf-e člověk /nebyla pro něj u.měli ledvina za stopadeaát, 

acad dvě stě tie!c, zatillco kn1 turn! dwa 'Y Lou.čkách stál pétatf-1cri 

m1llónW. •Rozuměl tomu.. Chápal to. Bylo to hofké chápání. !'ahle a.'

.neje011 problémy pro epiaovatele, ale zároveň � e spisoTatel .nomů,e 

s:amlčet, poknd se tteba rozhodne psét o nomoecl.ci. O nemocnici tedy 

Eh�mě psét neba.d� uavfel kbal to noje hofk' chápé.rů. Ze by mil 

to p.!'Ulo nějak zvlill l:!to, to m&1 tedJ, nepřišlo. I>Bát ae dá o � 

kcl.iv. Jenom'Je je toho č-ím4'1 mént. • /str. 209/. narálJka ba to, 'Jo 
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•toh.le už ne...-ií problém pro spicc-vatele ", ee vysk:r,'t..'le � tc::tu vío
aát, •coi je také jeden z nivodú, proč �pisovatell radéji piši o 

l.ésce• / ctr. 2C}/. 1. dovrš:! to I:ubesove. live.h& m čl rozncr-: sr:-isova tel-
- ... . 

ské prace v dne.sní spolcc;::.osti: •otázkou. je, kde a v čer: se nach.tl!::! 

chyba. Ctť::--kou. je. co o t� �j:! d�lat spioovatelt, l:dyž se po nich 

chce jed.no s tott?:. Otázkou jE, proč se po spisovatelích chce něco 

jiného, ne� se ·po nich vy�ad.uje. Otázkou. je, proč jsou Je�tt- stále 

spisovatel4l. ., /str.159/. Vtimn.ěte si jc.c:ného rozdilu. l!!e=i clovecy 

"ch't!t„ a •vy�ad ova.t t! . VýZ!lam.ovf jsou. v tc:cto l:o."lte�tu. pfeoe tot�ná, 

jen:Je ka�dé vychází oč jiného původce: spln:!-11 spisovatel pi·án.í či 

lépe po¼davelt jed.noho, zne!!'Vá!-:! si toho druhého. A dvěma pánům, jak 

známo, se nedť &lo�!it. Vfichni proto raději jen pln! příkazy toho 

mocné!ic, teti! ideologickou. objednĚvkn, ale nejsou pak u! vlaetně 

spisovateli v pravém slova smycl.u. - s. je opra?du otáZka, p!:"oč •ješte 

stál.e j ooa.", toti � za spisovatele pova �ován1. 

Z těch.b.l.e ch'Vilí pr&vdy vychází poei t 1:Ubešove sta.du. Lee nam!i>-
ba. 

.nout, že o�1sovatel Je.n Lostrhwl se přece o t�ch infŮ�!ch zm.!nil, -

'ée v románu je hodně pod.obntch kritickýcll výpadu. rroetřelL'lictv!m 

postavy Jana Ku.beše se Jan Kost:rha.n vy�vá a � způsobem kaje, 

proto�e tyto zm!nlcy n.e�sou t:!m, co by měl " románě temntizont. spiso

n:tel, •kdyby to byl román• a •kdyby to byl spisovatel•. Toh1e J:>f-1%ná

.n! sta.do. za to, � nepíše o tm, o čer:t by psát měl, ¾ or;oaští nám{

ty jdoa.c:í k podstatě problém&l, ke kořem vt'Ci, �lověk& s doby, při

pišme Janu. X.Ostrtmnovi k lepšíma. Toto upf-ímné přiznám je v§razem 

tO\lhy po iU.evi, pottebcn rozhfešen!, nebcl Jan Kostrbwl přece nemá 

pOTahll rezignu.j!c:f z potěšen!, on �e dal jen lapit a .nemi silu. vyvá

zat 98 ze sml011vy. Jako 1n'entt Karel slavík 1 Jan Kubeš EVCU rezign&

c! jen u.znávaj:L nm bemoc tvá!-:! v trii'- byrokratické mašinérii, kterr 

�lm �en spovzdW okdzala n, mič!c! nástroje a oni se v_zd.al1. Te! 

a, mohou. jen plnit aT, •povinnosti•, nevybo�ov_@.t z rad.y a dodr"cmit 

zaběhan� ritu�]• Sp1oorntel má tu v�oda., �c mu:ice občas u.lev! t uv6.nu. 
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s,,édcci. a za.L-:tefit ne nef,vc.ry otevřen�ji ne� in�envr, proto¾! do

vede oDratnl i'orr-:Lilovat a ví, r..am až mú:-Se j!t, ,.u kteroo. ccz1 .né

sled.u.je p::-ol:l.et:!, jehož llČ&sledky dobře zná. 

Rez.i[")lO.ce, s cl:i se člcvt':k v.nitřnč. nesr:!ří, n.epopřcjc mu. klidu. 

{i vy¾ldu.j e Gi o tilf: v t; tB í C:i!'U C �a.mu.. �e.n je u.r či tou. obr-ClAOU C!' ce

.nismu., l:I""wiýfe� zrc:.nťn.é dt.2.še, a.le není proto o .nic l.epší Ae.ž. despe

rftatti za.ďalců. I�u.heš ei svůj cy.n.iSZ!Ul3 vysv6tl! docelb pf .1jatelně. 

JeruU. pi:·ecc slova "p�nilc:. v b.l.avě jako kapky vo::ly na Za.l.es.ně.n•'rch 

Úbočích" /s�.12;/, O!l j& přece tim bc�!c náetroje!!l, je.o� opracovávť 

vět�• s potěšenic, l�ouzli jiir.i bez o'bti!:!, strhnje, �chvacl!je - a jie

tf by oob.l f .íci, � "bez toho .nEaů�e f:!t• • ze.k jako to řeklJ. pfed 

ním cm.oz! stejnč oovf-en.í � otevtenoa nára.č! of'iciálrú přízni.. 

Jen�e: •v těch šta.sw)ch chvil:ích pro· n&o byla slova vz..�š11jíc! 

hračka.i, rczkoš!, cel❖m světem, v těch méně šla.a tných chv .ílích slova 

tak .ne.:i.áviděl, a,; se m11 lulllsila. Ale .cllcdy �im pfíllš _.nevěřil. 

A s"c vlastním slovům nevěf il v�bec nikdy. Bylc v jeho moci povolá

vat El.ove. do takových vět, jim"' věf'il.1 ostatní.• /str. 206/. 

Tady .F..u.bešúv cynisma.s vrcholí a osvětlll�e cestu., po .o.!� on i 

jeho tvů..-ce došli k oné �iva'"..n! a tvía-č! l:ři�ovatce, kde na ně čeka

ly �e se avou Eist0e1 za zradil na sobě saúm. Jan Ku.heš9 rcnánová 

:pro3ekce' Jana X.Ostrlmna, r:l.še sl.ova._ �im� nevěf'i, ale píše �e tak 

p�1:tw·, 1ee jim va-! ostatní, ie se všem l.!bi. Nic 11� proto ne.nt dost 

laciné, aby se tím mdzu Vykou.pit Úspěch, •oová�.né• 1:-...ritické vvpady 
líb1v1'm 

se smísí s � m.1.1ostn�m pt!běham polehnallé nevěry, aynisr:m.s s 

upř:Cmoca sebezpovědi, hořkost rezignace s �ivelnoa. cmt! -,!t a •J1.!t 

s1,, a pro ještě větší p!-1 tatJUvost se vše opepří špetkou. senp-.aěn!ab 

•poata.čů• pfed ka�dw kapi tolkoa., a to tahoto druhu: Eahé poprsí 

odalla1cy, Domácí vosková Umasů.tra, Xon&čni se dos1-J.i do lo!.růoe, 

Panický strach z vlastni !eny, s011t1, v kráse těla, Zlodach aen&l 

s: �ej!ch ňader kotili, Sex je paet, Le!e1 �! pfes etehna a pf'ál si 

m!t čtyi·i ru.ce, �Q jrad,ji by ji znásilnil, :t.:!oto ňader avakrát za 
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korunu Z.';.:"Zlin�·, Chtěli c_pclu. spá-:;. ale lleco.h.li ll&e.OU.t, atd.. atcl. 

'Tento potlec anpirscí u 't'Vt!rce. z jehož prvních věc.i proci.ou.vE.i.lO 

eku.teč.n� zjitřenf un�lecké sv�acxr.!, lze snae:. lidscy vycvětlit z dobo-

vé eltus.ce, pochopit a litovat ho. J„le záko.cy Wili,ní llé.akf 

eou.ci t, j r;oo. v�cnf kru.tis, nesr.l.ou.vavé, jejicl:. ortel a.opadc.e n.em.ilo

tlrdni !1.éi 1:aždého• kdo chce otvoti t pravdt;. •v této nejvsšši. podobě•, 

tj. kri.S(;, ale pfitat ji zároveň zrnz'2.je. :rravde wre.r.í a pravci& lida

koeti se tu. rozor.ly E. cezi r..ici je p'4sti zemt nil:ab.c, kde ae v tvur

č:í krizi zmítá ten. kdo o své umělecké a lidské povionosti v!, kdo 

zná své spisovetelské poslán!, ale vyh1bá se m�, nebo\ pro nčj je 

v1hodnljs! zákou.t! rezi�ce E: jistotou �spěchů, popu.la.rity, odměn, 

cen, pochval. e. čolrréh.o bydla. 

Jediné dvě věty v celé knize prozrazu.j:!, že Jao. K'4beš 1 jeho 

demiu.rg vědi o jin&i řešen!, A� jaké zvolili ob� dva. 1:ů:-:eme je 

č!st v pasáž.i, kde si iJ:.'beš a.vi.>da.ntje, �e nesplní-li v term!no. ecloa

vu /nf!Ví ještě vůbec, o i� psit/ • bu.de odepsaný. �'Y dv� věty zní: 

•Odepsaný spisovatel � e nejlepší spisovatel. Dobr€ mížky se .nekazi." 

/str. 145/. 

MJ.lan June,minn 
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"1n�rické kalhoty. 

/fej�ton./ 

Kdy! jsei:::: &e vrétil z �zyn� domů, fllfl jsen. do všech svých 

trojích kall1ot malý i:ade�. Loje fene mlJ pozoronue s l.itosti�-m úže
sem s pc nf�olike d..'lecb i·el:1.2, ŽE- bych &i měl koupit novl kalhoty, 
ebyct nechoč.il jo� ha.st.ror. I·oeyslel �se::: si, že je lcplii chodit po 
ulicích, leaícll e. .loukách jak hastroš, nef. nare.zit v dobf� pa.dnou

cíct �eplác!ch po pěti kroc1ct vidy do f�le:ných óvEří. Nahlas jsem 

vče.k so�zil. F.ozhoéU jser. ae, !e s.i koupá kalhoty• a ne ledaja- . 
ké, al� rovnou manehestrov( džiny v luz.um. ?ohnu.l mě k tomu asi i 
st.es� ZL sta.rýn.i časy, kdy jsme jeit� neměli rc:vinutý socializmus 
a.ni vy·spC.S prémyal. 'Iehdy totiž bylo ms.."lcbestru adostatek 1 skoro 
v�ichni, doSptilÍ i 6ěti, chodili Y ma..�cheltrO'fÝch knlbotech a :mufi 
dokonce nosili i manchestrowá saka. tu koho nenapadlo mpont kel bo\7 
v !u�cxu. Uo�né t.ebcy iusu jeltl. ani neb;yl. 

Tohoto léta vše� bylo v Tu.zem n8"mlo a kolem dl.in� ae tla.ěily 

dea!tky lidí. Americké loalboty v!ech maček �ly dlaně nn odbyt.. A to 
se nept.tjtE na cenu. Divil jsem ae, ;jak u vňicbni T;Yzne.ji v čislec_h, 
tirmách, cenách, 4'lká� a liřkách. Já 11aopak ae va tnkových konzum
n!eh si t\..8.Cich ci t.im nesv� a tak ;iau. �en atil, d!nl •• a naalou

chal. lil.adj mul chtll dliny nóměr aórok pro strýčka Váňu a mladá dív
ka nÓmOr tricaišesi. Jiný mladý mu.! cbtil T�d�t. &d11 jáou kalhoty . 
vwno amerikánákije e prodaY&ěka řekla 1� da. žw.tti.nll jí nedll.ala· 
zfejJ::iě !ád.n' t�lkosti. 

Pozoroval �Mm mladé aOTlt."' lldi, �ak•• f!k:4 u nú T novi
nách, a vidil �•em• le jsa-..:. uroat.l!, ad.ran, hezc!, Nbnid.OlÚ a chti
n t.oho zboží na pultech, zhotOYen,bo ůe;jml-. licenci T n�j� effOp-

·. 

•� odno!i americkáho kapitálu. líio!ná b_rll ti mladí Buaov, olqěejrú 
akupinOTí turiat.á, molná to b7la komaomcl&ká delegace, mom, 1.o by
li budovatel, BAlhl na ytutl. !rplliYI '7'ěkánli před jedinou tla
nO\l zku!lebni kabinou a kdyl vcházeli, sra!ilo n jim na tváMch 
IUatí„ V�pcmm&l �um ai1 co Tllechno ;an ul o Uch amarick$ch kal
hoUch alyšel. Ul l4ta &J.$chty(a �utn�q našich g&Jezd� TJPrivlt 
o lcšefiech, kt.u-4 se ctmi k:,lbot.md T Bu.1lc.t dají �iilat. V:poi:m�l 
jaem ai na jednu Jcráanou porldku Val.entina bapuů.na o wm, do jaké
ho neltlat! upadl �eden mladj aul na Sibif'i, �f. strat.U od d!inO. 
lmon!k. Vapomll �•• ci na �•den aoTl1.act film, kde oin:�nali11t4 
Tl,ali narušitel.• dkona do put1 jen tak, lemu al.!bili naoko o6-
proc!at cli!nOT$ komplet. 



Prostě jsem si vzpc:nnijl a ruajednou jsem ual.yiel, jak ae ze Yšech 
kou't: tl upocenl pročejny E: áru.nof�d.ým zé.padná zbo!iL zvedá ;jaeysi 
tecn_v kři�. Začal.o 'te: kol.en: mnE .t...lucet e. naříkat, zněl.o i.o, jako by 
se nesmll.e hlásil c s.love jnk-'Jsi obrovsi:ý • cllionovj dav li�í. �, 
cc jser: �ly3el, by:. křil= dějL"1. liic jiného t.o namhlo byt. Slyšel. 
jse:i::. 2-vst zi;:t.t c Jvavl cf jiny i(uska, sly$el js��, je.k mařilm;ji nad 
svou zbytečnoEti e do;:adu�i se ztraceného Bir.ye.lti.. Úplně v:adu npal.a 
rev�luce e občanskL vůkú, tti h1edomory a je�t� jetl.nE v-álka. Iňukaly 
bezpri::.crné děti. Zaslechl jse� i v)k!•ik �ckého, kayž dost.al. cep:í
ne.r.: do hle.�:. Cizvcio st tiché zaúpf;ni ruskf. intt:;l.ig�nce, se kterým 
se přt:vrátil.L na zádc. ·� mu."lu tt ticha bylo sl,yěet clcen!, se kt.erým 
šly na s:rt oběti soudních procesO. z tficť.týel:, čtyřicé.t.ých a pade
sútých let� A pak zase neplnil tu bl.bou e nevětranou z:!st.n.oat neart.i

kulova."'lÝ řev naděje, c �ri u! dneaka ni.kdo nevi, co allbovala a ěim 
ae kojil&. 

Vyd,teně jsem si ohlílel e díval se· po li4ech, adc to talq ... 
glyf!. Chtfl jse� Tě�,t, jesUi j�n jé jaem tflkoTý blázen? .S,,l �sem. 
Nikdo nic n.es.l.yhl. J...�i ti mladí ■debevidcuú Buov, nic neal,J'ia1i. 
Nea].Jš�J.i t�wi ldik, lomoz t. n.Oek. Te kt.erk chtll nikdo Ú.St.avibl 
Tldlt, prc� se -�ejich didové vl.aatnl tolik sabi�eJi a !!m t.o Tl.a'tnl 
by:l.i nemocr..i 7 Vf.dyi be� t�ch tragiclcych a la vavjeh dljin mohl i m!t. 
ti ch.1.apci a dívky · amaricl«! kalhoty mnohem · snadněji e Te viti:.Cm Y.fbl
ru. ile 'to jim nepřiUo. h"'ikdo ty hlasy nealyiel.. Komsomol.ská del.e
gace platila pllcnými �istýlú bony a odnálela si šiast.rw své clrfd.cla§ 
kalboty. Chl.apci si v nich budou vykn�ont po Uoákvi·mo� a1.•� 

hrd� �akO Vlediuír Ma�akcvskij ve sv� tu�iatic� haleni. 
A jen jaem si Tzpomnul na •ajakovského• ul jsem &]3.§el. nd.k zl. 

ru.aké literatury. Zazníval.o tu :'bytečné varová:ú Jevgenije ZemjatJ.na, 
ro�léhal ae nev.1léči tel.1lj smutek Ivana Eunina a do toho proml.Ol.lval 
Boris Pasternak v úloze doktora �iV&&B• I,ulgakoT ae ;jeů usmívá, ;pro
to�e on všechno 'Tidll. Co vlaatn� věděl llja Irenb1-1r;;? Je �lat ránu 
z revol.nru, to ae sut.hlil .Fadi;iev, p:,,t.oh mu dollo Tlechno al po
zdi. Pna všechen hluk je �let, �ak ae v 14.ru t.ih mt)dlť Ivan »1-
niaovič. lilkteré hlasy se do!adoTal.7. aby se t.en :film hrál znon., al.e 
u! bez nich. Napřiklad ona Marjutka., kt.er' aatkllla zezadu ffého 
ja4enaě�iclit4bo b!liho dO.St.c�čl:a� �• a.pcunUU hl.a� ru.aW 
lltera't.Ury alyi!m i �ind•, je• to 118JIOC� čtu U.ba o aovltalc;foh úm
pech �ick'bo obili a ul �lim hlu!et

'"

Tiecbny aoritabf � o 
kol.aktiTiaci. IUnn& ParďjorOYCfV7 �, let.ar� ;iaem htl, kdyl mi 
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cylo Eestnáct let n 1..-teré i:ič: s:íake.ly pro zeyillcnku kcl.elctivízece • 
... 

Azi proto, že jsme jako rodine, co psmlt sww., nevle�tnili ani 
p!a' pta.y. 

Y�., ř.c je ro::ur.r..ě�ri tentlc křik dějir. neslyte.t, a"lebo sr.-
• 

a.spon to.!: tvéřit. Ncjlcp�i vtbcc je e dějinách nic ncvě�tt. Tihle 
l:luc:Í a. holcy, ce nnkoupili �eriekť ke.l.hoty, si �ádné ztarost.i 
dělat. nE.:nusej:!. Ti svéx:.u svčtu �ozumi. To jen ty generace. ph!d ni
mi, kt.Erť �ly= utrpení do utrpeni, Uuč1, !E u! ničemu nerozum!. 
Nektef-i opováflivci dokonce vy�il:uj1'. 1 fE byli ob�továni pro nic 
zÉ: nic, !:.c- byli poéivedEni s o�lhtni. t.no, i takcY( hJ.eey jae� 
slyěcl v to� 1uzsxu. A netýkra.lo se to jen těch B:'lerických dfín�, 
kt.erť tě� �somolcťm":. pkj\;.. z celťho Grtcc. Ty hlasy ge chtěly há
dat o oědictT! celt jedné krvev� epochy. Ale ncvír., sal:rt., pro� se 
cht�ly hádat ae mnou'? Jen proto, lt· jsem je slytel? 

�=i t!kaj!, !e svit SE cá posuzovat realistiel:y, re'1nE a 
bes Tět�eh ději.nnteh a0uvial02t!. že je to tak prc, v�echny lepli. 
Vleyt dt-jiná: naslouchá �en velmi máo llCí. Xotná právt tento 
reeJ..iZI:tUs bez dijin vyt-ei! jejich neb� óědictn. Zvítězí rosumn4 
a obchodnické pH.stupy. Američtí poplatn!ci tfebe. nEkoupi je� ra
ketu Pernhins a za ufietfené peníze zakoupí jeden vlak d!!nO e pollou 
ho de l'.osl:vy. To 'by :c� am:iotn�ho za;jimal.o, co by se v takoTá:. pM
padi st.ale? Elnq dljin se sice nepfteatanou ptát, ale nakonec ocbrep
t.1, vys!J.í se, uml.knou a odU!l:.řou.- Chce t.o jenom ke. 

Nedávno jaem &etl T upfimn,m, mo� a tolerat.nim flánku And
r•�• Si.Ď.avat,ho o \om, jaké otúq ai klade ru1k� exilová intell
,;anct. tiesi ;i� 1 otásku o tom, �alel budoucnost !ek4 jej! Tlaat� 
Jde 0 to, z� nějaké pf!�ti Rusko bude autoritatiTn!, necionáln!, 

llbernlni, dokztináJn! nebo n�jak{: jin�� Já o tor. mohu soudit �en 
Tell:i málc, tle fekl bych, fe uf arte& �e jisti, f� to bude Rusko 
dlinovt':, kazet.oTomapetot"onOTé 1 !igulákm, rockovd, winč.s� 
• 'tak dile. !ffi�aká ide0lo1;ie •• ul pele k 1:omu naj�e. 

Snad �e mol°' na dě�iny sapomenout.. Zapomenout no liuraturu 
a neptat ae, co phdeházelo dneiku.-Proatl neTincn,t t.omu Jď-iktt 
pozornost; Sta!! sa'tH.2:t h:le.vou a �e ticho. Oděle.l jsem to tak i 
já toho &ie v t6 cmanl prodejně a pak ul �se:: se jeti se 1:al.!b� 
díval na chlapce a·d!Tq s vcll� sni, kteM se sabalenými tftny 
pod pal1 "7Ui do al.unces: :alitE ruin, ulice• která ae jak na po
t.TDrll T B.ratialari �v.je po llaximori Gorká„ 

a.n.n 1982. 
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L i b e r á 1. v A t t i c e 

V Attice ve státě New York vypukla dne 8. září 1971 vzpoura 

věmů. Dalo se to před�í<iat. T ušili to doz orci, kteří přicházelL 

s vězni do bezprostředního styku, napětí cítili. především sami 

vězni.. Správní orgány, které byly kompetentní k .zásahu do vývo

je událostí, přišly pomě. Komisař nápravných z.ařízení dostává 

od guvernéra plnou moc k určitým reformám v okamžiku, kdy pro ně 

nemají smys1 ani věsnové, ani dozorci s ředitelem věz nice v če

le. Ti první byli ne.snes i tel_nými. životními podmínkami a ne�on

ným režimem v tres"tnici. zradikalizováni do té  míry-, že zeslábla 

jejich schopnost ke konstruktivnímu dialogu. Ti drun věděli, že 

za vzniklých okolností lze vzpouře zabránit je n nastolením tvrd

ších donucovac ích prostředků a hl..avně zvýšením počta dozorců; na 

to ovšem nejsou pe.níze. Komisařův rei'ormni pokus vlastně vzpouru 

nepřímo uspíší. Vzbouřenci obsadí dvůr a část objektu, zmooní se 

čtyř desítek dozorců jako rukojmí a začnou vyjednávat. Na jejich 

vý�vu se sjedou do Attiky vybraní veře_jně činní lidé, převážně 

novináři, aby záležitost předložili veřejnosti. a tím stimul.ova

ll vyústění kotm.iktuo Logika události je nakonec přiměje převzít 

roli zprostředkovatelů„ Tak se v Atti.ce ocitl také T.om YLcker 

z New York llmes a napsal o· tom. Sledoval nejen konkrétní událos

ti.. Celá situace mu zároveň vyšla jako modelo Wicker je. liberál, 

nepřichází vyzbrojen žádnou apriorní inter.pretac:.í a snaží se chá

pat Tšechny �častněné. Ví, že jediným východiskem. je kompromis, 

a poctivě se o. něj snaží. Nepochod.Í u žádné � obou stran a téměř 

nikoho ze sp oluaktérů s i  ne�íská. Tragéd.Le dospěje k vrcholu: Ná

rodní garda dobude vzbouřený objekt, šestiminutovou střelbou m_e

cimuje Těsn� a při krvavém masa.kru přijde o život také čtvrti.na 

rukojmí, nikoli. Tšak-pod rukama vzbouřenců; nýbrž pod výstřely 

strážců pořádku, kteří použijí dokonce střel dum-dum.0 Je to vý-
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mluvná hístor�e. Obnažuje se v ní mechanismus vzpoury a davové 

psychó zy-, problematika masového vů dce, který se � obyčejného věE

ně najednou stane mimo jiné i hercem. přeQ skute čnou televizní. ka

merou, charakter radikáiů a e.xt rémistů i těch, jimž loajál.ně ú

řední pohl.e� brání v poznání, a bezmoc těch, kdo by se z toh o 

rádi dostali r ozumně a po dobrém.. A protože. režisér Chomsky pod

le W:-ickerova námětu a podle scénáře Jam.ese Renersona natočil 

v Americe televizní filn, dostalo vynikající publicistické téma 

umělecký rozměr. Rozměr hluboce lidský. Nikdy nezap omenu na vy

děšené oči herce hrajícího Toma 11!:ickera, když to vypadá, že bu

de s několika kolegy zabit rozčilenými vě�ni. Je to muž, je hož 

jedfni obvi.nují z fašism.u, protože nepodepiš� radikální student

ské prohlášení, druri zase � radikalismu, protože tvrdošíjně tr

vá na svých pochybnostech o úředmm. šetření vraždy spáchané na 

vězni. Wicker jde za pravdou každého je dnotl.i véb.o čloTěka a je 

přesvědčen,. že úhrn těchto pravd. může být plodl]ý-. Jeho r.d.ěšení 

nad z.ávěre.čným masakrem je: zotú:al.éo V Attie� prohml., jako pro

h rái jinde a jako prohraje je.ště mnohokrát, ale nedokáže toho 

nechat.. Jeho radj ká] ní kolega ho v ybízí, aby kone:čně "vystrčil 

nos ze s véh o zápisníku•. Jenže W.icker konal a koná své právě tím 

�pisníkem.. T:o je púda, na níž: je neporazitelný o Zanechal, �dá 

se. přesný obraz v ěcí, a ten je výstrahou a poučenímo Samozřej

mě jen pro toho, kdo se poučit ch ce a umí. •Největší vzájemné 

střetnutí AmerLčanů od dob. občanské vál.ky-a kon čí tedy ja.kousfi 

potenciální katarzí. Naznačuje j� závěrečný komentář filmu, ja

ko by v příběh.u samém nebylo pr o ni místa. Ale Qlla tam je.: Zve

řejnění znamená kus mravního i praktického osvoboM!ní. "Attika, 

stát New York", uvedená ig. �áří 1982 v ,6eskoslovenské-telev1-

d., je tisni,Ý fi.l.m, a záro?eii nad.ějepl..ný. Navíc jsem, T něm na

šel hrdinu, s nímž jsem se ztotožni1. Chci se k tomu přiznat. 
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Letni etin:\' 
- - - . 

/'fc· jeto.r"/ 

f-oFtal j�c� corem oo epoluir.Qy Mil-u!�ové pchlednici f1?Ut10ve Iro

ku 1e99. VzE1l J�em ji de ru�·, vyčel � kopec e p0U10c! ur�itých bo"e -

baňko M ěpi�ce ko�tcls promitá �c �c ��ozu Ee nú;, hrone pivovnrek, 

tiudo'Y)' lícuje � dve!-m1 ltič-ov� or:cho�u n!"• nllBlli:tí - nai�l jsem v druf

etevn� f 1 ti'. fttano\"1(t{, oókud neználey' �ealouž.Uj .f0toé:;rld' snímek brtl, 

e pcf'íčU j�III t�n z�r po n�m. On měl jal'� eu.cb� počes!, ji ml.žne� 

dusno, on j1etě velrj for::ntt, j6 k.1r,c:filc, on �evěru v minu, "VlóC:u, 

mysl ev� préce, jt nni ne, e.le 1 tek je srov°'-n! ut1te�é: dneln! 

Prmnov ee oproti tehdejfÍ?al top! v ��len1 bf-e a etroma. 

To rier.:! tet dobri, jnk ei snad pemyel!te. Bnlmov ec; teh� TÍC 11-

vil sém, kl"yf Jr.ho crru� pole ee táhle •yaokc do etr'1l!. DDel !i.Je hln

nl: z doC.,.évek, en1 ;,elrnf- tam uf MllÍ, en1 ml.J'-n, 't&tf.e to lito, v nhll 

Jaem •�upal kolefko, ooveze ae vllecko pr.yf. Tak4 m1,to mí•tAích ·kraT, 

jich! je tu na hlavu m:!ň,. ee kamt!1 od'vál1 a J1D4 o&učai ·&.'!o-vdí, • DeJ

cennljší poJe zabraly finfál-y e tcvérna, v nil M allaJ! atroJe, k'ter4 

.e vyml-ňuJ! za-Etroje s trochu banállO je�r.ou do roka. Vlemi tb.1 f8Cm7 

ztrácí ee jako�t pr,ce, P&mo�t.atnost pracovnOa e ntje.k, &aJ1Jtln1 obce 
. - ! . 

pro pf':!pe� v,11q, krachu ,1 pflíroord b.taartrcd) v m.ítstf Tel.11cycb dh6d 

a Jejich skla�1ft.. To Těecko b1lo·b7 třeba opraTit, a co T Íoa·J,T J' 

J•�in� pfiJdu •e= ra�lJ1 UlOYU, za J••mho, cbladnlJl!ho poča•1, •• eta

tivem, Ou� 1'll trem s jemnozrnněJíim :t'1l.Jlle&. 

Jsem ne eebe u! ele.dop'1en$t Jeyal!m, fe Jee• •• octl v 10ai, do Ee

ho �e propa�11 renomovení peaimistl Těech &ani.kajících tf!,, epole�► 

tí a kultur. Ani IQll vleeWm �šlenkb nechce ,e si ul Tlř1t� Kil b)rch 

alnit V&lluch, téma Mho etrovu, nebo co. Asi �aluj� kuc�t. Špam, 

�opra1'a, hloupé l!koly • ne:ťunguJ:íc! v�ou,9q Ill tr6pť, Jako ·bych toho 

Tleho b1l ministrem za první npUbliq. Xec!t:!■ roi:enu, f1 Z>eUIÚR •1 

odpoěnout T roz�!lu mezi vlcm1 svými a obecn$m1. Te nan! o�an•lcé ctnoat, 

to J• -.,.generace. 
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1Jep!'il:l� j�c. t>ros:rJUel, ._ial: bych E1 ólll ir..zcrét: "Z&ml,st.nér..í 
� .. 

v leM př1Jme P.e�11Ut'tnS ::ut, jf:nr, jo11 vfdycey leecci" Tice., co"'b.:;·lc.: 
tfcb,; udl"lct, tle nač r.�jaoli 1 i�1, pocit:1'. če!!tc chut. uellot to aú." -

Eltlzne, f-ekl ji,t'trc si, takc,vU;o r10vě-kD se r.1kdo ��e noolt'\·tf:í v:zit. t.;e

bo tl· vez:rr..,oi.;, e pel:: ti' pollou E ;::n,conú ť�tou no nl Jeb.lL: kelaiti tn! 

próc!, po r..i! zO.Ettvt -v ls.:ee pfif';err,, �pouěi, e k tomu, nef riemaji 11-

�!, zcs jiJn nezbudtí im1 ty. /Je Jt jF-eJ:: pfeci pfil,el Oobrovolnt 1 �č

nu tvtt. J(; nect.c1 �otorovot.:. pilu! !:.de j� C,n�e mít:tc, prc emr.of!tE•t.r�hc 

m:.ife, ptéc: rre. Jenc-c, v bl&::inci �/ 

Hleťi.r:. ne ten st�: obrtzek, kC,y eveh ze koetele1t neb)'l je.�tf pr-o

!'!Enut leleznic!, kopec provrtén tunelem e kdy mOJ t&t�k se pro tu 

pr,c1 teprf nero"il, prévl. r.nrpstská obec: pod Ef-icercym hr�oe1r; ze:, ee 

such,, b:!lt, bmenitt. � nl.nfet! ee J1atl • jak � Jeftl pmnstuju, hor

ka loupej! ranní kravince, lidé se, kcyl Je poleóce, eUbl1 do kuccy

� pl.nSch much s �vore, kde elipky UímaJ:! v 11tbw ěop, ne kamenS phe 

prahem mi koěka miaru mlaa mohul a pee hleM zpod lavice vstfíc tufe

n4aw �ékov1, . jen! se vllů e očraeyrr. klo'bouker.i v o�1 opfel pod lipou 

o chle�ivS podstavec �cey neUbo Jéna, &atíma:i ml.ad, Slovenka ee e nťl-

11 bore-.et na prod•J •l0!U1J � aocbou eva1' TrcJ1ce • chlac!í �1 t.v'1.ř 

1 nobT •�ou • kaJJ:,y. V le�m prdJez41, jím! Uhne pach �cho�e, ěak, 

�ldinaaka • chl•pces, kte� at t..�b• ov,zanou run:, ne pana "ochtora, 

e! N ntt0bflc?v' Mmeaaa•, l'!o čehof rpeC,&1 1 nutilf hétk.} o�č 1nek toho 

tluet.4ho 1111!• na "ivanl, ntimcc Holba o4 f!ky II na..� Cimbálek, si 06-

po!ne po hac!roTici na tweat:11 oi:oban.1m trnn!ku pod 011.!, j�li poledne. 

nu dobou . ch-Tafi s1 sOHIP.11 T �t!ml buko•' bory �alek o � obcí• 

cdrQ • kortTiěkami lezou po eeč!cb za 1eal 1nam1 • tr,vy e1 pclshiůJ v oko-

1 ! TilOTO pod VŇ:hea, �etťmco pa8'k Jisti hlllĎ' po hleék$ch kmenech pl► 

nich tfeln!, aby •• naJecll �beycb pta�lnek, Jel v poOateti beze mley 

TJ'ar;n>e do Te�ra ni�• v chl�ku •• •to&lou, prcto�.e j� je cn'ě&m etú: 
1to"1ol7 a Jizll atín tfe!nf, Jako O�ai JW •t!l.·--krej m:rkov'1lo leaa na� -
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hrs�em e jirS Blc � l !p Z.E> r:.1$-nec:, jalc jt �tulnt rs t&�le chl&t1vo v kol

ni @ olti;:,srI,vn:: kl6te�, Y.6� oe �t:rcruti �ivP-ji kotrns f111 králíci, kdel

to nevl:í�Df včtrr�· cr.lač i1r poť kepe�·c.1 l'těn�.! tunelu. Uf jse::i pscl o 

toili, jok jee� si ;- čl �u!:ic:íxr. ec �t:ír.u vrb tloir.11 nebo u ve�err�iho teplf; 

l:uchyr�, milého pc l(tru-...i bos� v trenSrla�ch • �{kcIIi O?afU n;i,-u�, 

Za(·íru:ire, nevíc, neví·ť!l:t, cc jeee: už nspeel. e e> ne. lííélt vdbec pocit, 

�r- ss op�kcju, že Jf\e:m hlourt u�trnul.S-, le se mi r.1� nel!c.í a nikoo mi 

ncvyho,-ujc, že �e be� zn�lcct.i s b�r. �feOu eterm o v�ci, po r..ich� mi nic 

není, sčko:i nemé=, nov�·. Sliač tych :mZ:1 mtnit .,-z(5uch• p!en1�kU, tttrSV\l 

nebe j!n,nc. 

Z&ltir.: ne mé •t&"'loT"1l.tl v ob.11:C paidl obA:!rzi$ at!n, e Jak pH.OueU 

h� be.rvy e otr�es vr.-cí v c�ěru, zchle�il 1 8' eroTnálú D .  nesrovnán!. 

Přef: rybníky rcr.fll1!lr.l ee les, e je.k etin lctn!h0 n:reěne velice sab:!r' 

kctl inu e m{,ete�kb e či.De ee do protilet.J..Sho nahu, al se nacUouho I pro 

velikou vzdálenost -jekoby nehnuti, zeeuvll po� taňdrem na alonnekf hr► 

nic1, zjeYuje ee 1ti ni�en!, !e najednou ee ale vleckc smf.n1i bez nás, jer.: 

ze r,vé povnhy nebo z f-,du ottifen! zecnroule -proetě. 
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Lu�ílc Vaculík: �ovi� 

/i'cjeton/ 

l1uf ee probučil pozdě e emr.. N-eťtl si, cc nepaal v noci, pak tepr

ve ee oholil a umyl. Vyhlť�l �o dne s zólilo ee mu, fe tii zeeluh\Jje vol

no. Ne ťe �- čllnel: byl hcto�; chybělo mu jemné dopracování e point,;, 

&le mt-1 to hlevni, co ho k r� j1str uf. élotáhne. Oblékl si lehk� kalho

ty, je! pro lepší í'o�u eutorovy f'igury ztuf11 temenem, pfes to nechal 

splynout srpnovou koě111 e vyňel. 1;e ulici hneo cítil, te toto je ten 

f1V$ letni v:!tr, co rozklustvá chlapce, jimž ee podařilo utéct z domu. 

Te� čostel chut nti jídlo. Večel člo tr.léfulé jíčlel�1
• I:oupil ei sk1e

n1c1 chlodn�ho ml�b, pil s přitom 'Y zrcaae pozor�el, jak �terě!, nf

!e suchý pán v srpnoYém klobouku, pojíde.J:!cí chleba ee eme.lenfm vaJí6-

kem 1 pozoruje �ivku, ulizuJic! po lžiěkách zmrzlinu ee flehačkou. Do

pil z'roveii e nimi., aby mohl pána sledovet, jak pO.Jde zs dívkou. 

Šle volně. e lcyve.le vycházkovým k:oěfrem, v němf lefela kniha, plev

ky a slUDefni br$le. Náš mu� pozoroval, !e stm-ě! piin vidť, jek dívce 

al.u§! moaré bltzka beE e erpnovt. sukn�, jel proti slunku dáv, znám$ 

klíno� efekt. •Jenom č!oufám, • pomyslel si nil mu!, "le nikdy nebudu 

takto o�ima. oms.kávs.t mladé žeriy ••• • a vtom takt:S star!i! pén setfepal hle

TOU a rámi ee obrátil k výloze !elezffstT!. To etrhlo i 11eieh0 IU11e 

k •Sl.ose, kde nic hle&mého nevidl:l, sato Tlak zaslechl, je.k e1 pé bru

ě! co11 Jako "T� na�:! etsfeckl pofetiloeti", ne! vstoupil óo krému. 

Muf ušel Jeitt třicet krokO a stanul pfee knibkupectTím, aby zJi„ 

tll, zde -vyšlo něco nováho dobrého, e hle: •-Zel� v:!tl&", výbor se 

Zqera. _ r�I pak e bol:!�kem pfevázan$-m stulkou ro�llel před svl>tl.)r . 

tfiloTatq, ·•►11 ee t5át rovnf k n'1>fe!! �1 vpreTo nahoru k parku, po

mal, !e se!! u! sto.1í ve�le etDrf:!ho pána. l ten si toho Tfiml, rospaěS.

tf uk,zal ne 1m!tl"f bal!�ek a fetl popletanf, •Tetle ••• zaae Zeyer, nůo

DeOT ste.1nf popleten ut,za1 EU! ns kornout sfeJaf odchlipujte! tapau P'

DOTJ' bldsy a �ekls "V7 zae ••• se.,, ee, f.e konefnl TJll.J :moeaw vrut7, 

!tyflq, •• zapuštlnou hleTou. • sv�Ua Nmaforu trTela, oba mufi ěekgJ.1 
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s pán tekl: "Vči:rnl j�tt ei, co jich ze� v�uóE je?• �uf ee rozhlé�l n'

miEt!m e uvi6ěl je - erpncvl stráf.níky. f{ekl: �eo pofá� chtfjí potlefit 

es1r,� Ptr� ee usmll: "teše zspo�ináni, nejEpiě." Dotkl ae elam�ného klo

bouku a vykročil k Mbřefi. ?.-;už nahoru k ps.rku. 

Odt.u� shcrE ee zd'1o, f.e město dole !!prwnr trvé bez neftaetr.óch 

měn. -Jak ZE, muiova mláaí s e.řív se Ě títy e stfec�-, kopule e v��ě slé

valy llt1o w.icemi, kudy 11ó{ k�yei oBobni nosívali bo�oucnost. 'Ti ale 

óopadli, ti copa�i," poeyelil si m�, e ze chvíli: "to j' jsem Jeitt 

c5opafil krásnl· ! " /. jsko kcyf tu etsvel e dttmi, pof'éO vltf.íJ:li, v prO.zrač

ném vzduchu ee o� eebe lebce odlupovaly v�ci s bylo !ietě vicl�t koul.i 

plynojemu v Libni, jízdd sochu !ifkow, vě!e Sv. Ludmily, oblouky moe

tO 1 sráznou skilu Vy�ehra�u. Jen k�e tenkr,t lefele ul pole, jako poh&ó

kové bílé hre�y vznášele ee te� nová pra!eká tiete. Vlecko jak llll órob

nomalbt, jakou wzú jen mal!f staromilec - na�ljn1 arpnr,vý vitr. 

Po schodech óoll a přes most zem!řil mu! na �stavu �e�ké fotogra

fie z let 191C-l9JS. A tu ho naJeOnou mll - ten ieanUcli livot z u11c, 

jeho slibný republikánský vzmach, Jeho !áOostivoet světa 1 jeho fotoge

nickou b:!du. !tuž s ťmyslnou nepo�crDOeti. m.!Jel a.1 tory prcatoc!uěe nu.Jaté 

perspekt1va:n1 betooových stěn jako Funke, nevrle hleOěl na kolile �tyr

s�ho a Toyen, pocUTUhoOnt �e• nicoto, T srovlWl! a pdvoan! Jejich cti

f�oetivou aměrodetnort! pro tvorba 1 !1-Yot, • zae ul ho neTzru�ily Drti

kolovy feny, �eu.!1 t4 ze �•ov$ fQ'JZlbol ěi eokonce jen patetický ornamaat.. 

Naopak pf-&l ei Oťle vidtt Schneebergcv, obráz)cy & ulic, SU�o'Ya z,t1�í fl 

kraJllzy, Barkovy tramvsJe a neÓ!J1, LauachllaonoT7 "'1.y e �tro� ••• hlea

me, naaemu mu!i -1• t!obfe u netří�·p1ktorial1atickou foto�i!I Buai 

'f na o�1v1M$ •t•ak po illtbm!ch proator"11l svlita, ztrscen$ch m dbo

Oou od chvíle, kdy ve $oJce pf-evsala moc Tei&cva rotogre!'ie •nfta ,ng 

pochodu". snaa byla avant.�a pfeen, T kritice..,, pf-!tomnoeti. Ale Je

J:! E)'llenlcy o budoucnoeti byl,7 mlhav, a JQ'ln4 Jak 11J1llenlcy c5ěcka. lm-em 

e:lalby zem�•nl C.,av nacpával " C,o autobu■4 .1•C,ouc:!cb pom.e ••lkrtan4ho, 
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arpnov.iiho jízC.,r:ího féélu, ka:,f ee mu!: protlf.c:ovF..l pryč, s 1!.'.!yšlenkoui Ce

lt Ejev J::a�paf.íkove •e,'bfience", jeho BRty 1 tvM, mluv:( o to1r1, pro� Ei 

zou�sl. Jakim elE objektivem či jev.;ým1 techni.katr� vypoóobn.íme, co sabí

j! �ešni eebevr�l-iy7 

l':aftsny, jejichž list! ze�slc tir. rezivft, ekltnl:ly se nsC, stol)' 

v resteuraci •u kotv�", kde muž eeGiU u pozcmiho oběda. Nfkclik j�ch 

oaamllc� popíjelo pivc,, ml.a� pér otáčel v t.1.ch,tu hovoru skJ.enieemi ěer

ven4ho v!ns, tf-i steri'.:i dámy mn.y k8VU. stsrňi pén -. eleměném �obouku 

tu nebyl, zfejmĚ. �tyf i nspoč!iv slušní mlad:íci zpiv&li ei při kytaře t1-

6e aodern! romantickou píseň, e nikde, tc bylo v tomto srpnovém dni neJ

pod1vnf.jší, nepfi�el je napomenout ani legitimovat. 

U! pf-e" večerem oc5emkl muf dvefe n,ho bytu. Ne Yěiáku avidEl � 

vě0om$ slaměey l:l.obouk. Otevf-el dTeh pokoje ••• a tem aedll arpncV, pén. 

Doč:!tal si Jeho nočn! práci. Vzhl.éal te!, pomsl.u propou�tll. l1at)' z pr► 

tfi a previl: "Bm. Te l!vshe o naši mraTil.Í o�pově0noet1 se dívlcy, �! po

tkáme ns ulici, je v_ýborná, J-mmtSnn:! a hla"fllě pot:febná. Zato odetavec o 

fotografii Je olemetl2$ a hlavně poféč Jeltl aatený. VýjeT ze zahrada! 

reataurace, hm, neni vymyšlen$'i1l aJ.@Udf��UjhEti.,l,lli=a 

aí ae - zkrátit na tfi atránq.• .Autor c1t1l, Jak ho ta pfitela� a 

mou&-, ůOTe C,olrala. Ueedl nsprot1, &blW J)D)l'tl ..,, čVf-1 li•'Q', 

pak Tul pel'Q a uk,mln� -yylkrtl tu potfebnou 1.Nahu o mramn odpoYidno► 

ti ze dívky potkan€ ne ulici. l�e prvn! stránce pe k vyhledal v tfetia 
v 

o�.-tavci slovo •oěims• e vepael pfed nl al�vko •jen". ,praveey čl�k 

sevof 1le podal nérnu apolefll!kovi. 

V noci u,tk, srpnc,Yá boufka o!1et1la mleto skoro od věeho &1,ho. 

/Srpen 1982/ 
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Ludvik Vaculík: Konec léta 
/i'ejeton/ 

Stromy odkveUy ne.jefe dobfe, jěk jsem psal, a ovoce je aost; v té 
-

věci jsem se mýlil. švestky se tíhou prohýbají, jablon� jsem mueel pode-

ptit, kten zsrodily, ale stromy, jei nejsou ničí, ty podél okresních 

cest, se tragiclcy lámou e je divné, fe strom nemá pud, aby nadměrné plo

dy shodil. Stromovkou prý chtějí ty kurvy vést ěeetiprouaou silnici. 

L�to je neuv�ři telně dlouhé e tepl'. To my kayž. jsme byli prevóe 

mladí, tak pršávalo e bylo zima, takže start:! nám fíke.11, jek bývalo 

teplo, kdy! oni byli mladí. V roce 1947 jsem v Brumově o prázdninách 

ležel je�u na k\lpelce a čeU Benešovu "Demokracii dne s e. zttre", pf:í

jemně napjatý, co pětn4ho mi UTet ptinese hned tam na kdpelce e co za

j!mavého a dobráho ee za Jnáho livota stane ve nětě. 'l'en ■pia se mi zdál 

tehey těfký a chytrý, msel vlak být dosti pro11t$, kdyl ho vývoj tak 

lehko mohl obeletít. Od tf dob)' ae svita zmocnily tajné organizace a 

SaDQ, z nich! .1eden m1.rú Stromovkou v,■t �ál.nic1. Jako by ji nemohli 

v'dbec véat ín1mo Prebul �oví, co v tem zee jel �á se, fe mo�, vyso

ko prokorwnpovaná zednická lÓfe, vypasené na }ietru a sídlištích, se 

prostě ohlí!ej:í po dal�:ím !ráfil.e. 

V1dúl, jak ae ka!dou hodinu - Já rozěiled n&Um nad táto papírem 

u! několik hodi.n - oetrhne s tfeAnl llutý l!stek a epaOne. Ptáci u! ne

zp:!veJ:í, jenoa vo,q klikatě aku�:!, ale J', jak jsem pol-"' mouM-ejší a 

blbš!, neaoká!u u! en1 voau zabít. Kd7bych ee mn srovnat e loňským, le

tošní jsem o něco zdra'YI:! a ailnfJI!, cellccvě klidněJš!, ale v momentu 

vzteklejl!1 �I napi'íklad •• óová, Jako prnl pf-e4 thmi hodinami, o 

plánu na miěent čá.-ti Stromovky a zamohn! Jej:!ho zb)rtku. To kdo po

depíše, toho b7ch ov�em zabit •chopen byl, anaa. 

Jen!e Já Jeem chtll, ne! ml vykolejila ta banda, kter, ee v dOl► 

!1tich vlcech llik:07 nept, lid:! na núor, p8't o tom, jak Jl!lllle II Joee:feJIJ 

bJ11 na t4 :totografick4 Tý■tavi. Dv� � pfed jeJá U'Vhnim poalel jeem 

mu telegram /v nbl! m1 po�te_ o�Ua v&:!t Jec,.no alovo, takž• jsem m!ato 
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"posrané koně" musel telegrafovet "blb�"/, eby zítre ptijel ne jedine� 

nou výetevu. Telegram byl pilný, stál osmadvacet korun s Josef ho dostal 

v�ss, protože jeho manželu hm musela z préce jít vyzvednout ne poět"1. 

"Co se děje, co je," previl druhého dne ve dvet!ch, "ty pofáčhiš výstavu'?'' 

- "Já ne, ale mohl bych," řekl jsem. "Tam by byl náve.l, • uznal Josef, 

"ale brEo by ti ju zevfeli, nebo i tebe o" 

Pěšky jsme šli oc náe � z Holešovic pf-ea Letenský park za• a pov!

deli si, co je nového. Josef mi vyprávěl, je.k ho bol:! rameno, protole 

sped1 z auta, a já jemu, jak mě už Ove měsíce bol! pr2vý loket E ni�eho. 

Den byl teplý a vlhlcy. Došli jsme ne výstavu - s ta byla zbouran,! Je

nom papiry e letě ae válely po zemi. Zaěel Jsem 111210., ktef! to W,lla-

11, nadávat, že to Je typ1ck4:n1c neplatí v pdvo� měn!, vlecko •• 

hnusnE odchýl:í od očekávání, a jeaUlle v eTropštěJIJ!ch semch ee te! 
nechávaJ:! ... 

· •· 
v porodnicích ••••i� novorozenatak u matek na 1amo1tatných pokoJ!ch, 

teey u nás ae to zavede v podobě takov4', fe haranti matkém na apole5-

Dých pokojích fvou e. aestry. k nim ne Jdou, vž�t Je ou tam pf-ec:1 ma:m1 nq, 

takle ty jsou nevyspali e kaz:! se jim llláko. Muži ee háJlli výkladem, 

�e museli výstavu zavřít M-:!v, aby měli dost času na pfípraw nov,, ale 

bránili ae chab�, museli cítit, !e to není t vlci. 

Venku Jose� praTUi "Tak Jsme vidlli hovno." - "PřiJae na to, Jak 

to nazveš. v1an1 Jsu jeden druhQio,• fekl jsem a §11 J- aůrem k Pe

f-!!ak, tf-:!d�. "Měl bye chut na becherovku?• septal fe Jo•i. · "Ne. A �T" 

- "J' taká ne." nolili jsme k obchodu • :fotQgraf'ickým.1 vlmd, a Jako 

vfdycq v takoyÝch pf-:!paaech, Jcse:f dostal ctmi koupit •i nový apar,t. 

Velili Jae te� dovnitf a Josd ei dal uk,zat Praktiku, kterou by ai 

koupil, kaybJ' ji kupoval. Prodava� mu o n! enal ocbotn� Tleck7 in:tol"IIP

ce, jen v jedll, jsem ho musel dopbni t Já: !e ty kuny do toho nedováleji 

pak baterie, j4 jsem ai ji musel nechat darovat z Jiěaecka. Al• Jo••� 

prnll, !• eteJnl by ai Ji koupil, k"Yb1 u ••b• mn tol� tia:!c. 

OOtud Jae lli t'!o fAle�, �• .1- Joeefov1 chtll za Vlohou ao
·- Tlt�ho obchodu uk,sat dalekohled moiiok,µ'1-, kter$ al ul c5,vno saJ!a4. 

•Zvftěuje �eeetkrit," fekl jsem, •pou!!val b1ch ho na hvlsey.• ProdaTač 
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n'1n dalekohle� p�jčil do ruky e Josefovi se te zeaouvecí ěedé rourka, 

pfipomins.Jíc! plavbu Pacii'ickým oceánem, hnea r.e1!bile. Zeptal ee mě, � 

li ai to koupit. "Rozhodn�," fekl jsem, protože eám bych si ten delekohleC: 

byl koupil ui dávno, kdybych se nebyl bá1, fe budu mit čve, kóyf mi ho �

kdo dá k váDocim, potom k nerozeni.nám e te� zas k vánocOm. Podívali jsme 

ee oba dalekohledem směrem ke dvefím, ale pro sil.n, ZVPtšení nebylo na 

tak krátkou vzdálenost �ic rozeznat. Jose� dalekohled zaplatil, stál je

nom pět set padesát korun, e fey..1 9 !e se buóe dívat na ptá�. 

Tea někp na oběd. V zahradní restauraci za radnic! jsme si objeó

na.11 Ji�o, už nevím jaké, e než nmn je přinesli, Josef vytáhl daleko

hled. Prohlíleli jsme si okolí a jé jsem u toho pravil dosti h1ou� po

snál]cy, k nimi mě cosi nutí&, kdy!•• cítím v atrakci. První -věc, Je! 

ae do dalekohledu ve�le celé, byl zl.stem ee třpytící k:f-i! na kostele. Vy

kfikl jsem ú!asem, e hned jsme delekohle"- muaeli pdj�it lidem u aoused

n!ho stolu. "Ale krump,�-o. prý tem maJí milo," pravil jsem za• k Joee-.ro

v1 ee zdlon�nou puaou hlasitl. "J' eycky Oostanu a�cho"-," oepov�eo. 

Josef, "e utratím ho, ani nevím za�, za nějakou blbost. Jako ze tento 

Oalekohlea." - "Máš slabou vtD.1," fekl Jeem. 

Loni jsme mnoho jablek prom�nili v mo�t, psal jsem o tom a znelíbil 

•• pf-i tom na obl •trany �kolika -vitami, Jimi! jsem '7SVětloval I proč 

napodpinJu politická prctesty. Co •• stalo oO té doby? N�co, nebo nic? 
. . . 

1/V J)O'Yltf-:í ·v1�:í �ekéní. Práv� mi pf-:1.Íli ze zahraOy říct, !e mne jelka. 

-i Kllan Šillečka je doma bez !Ňbo pfi�inW, a aoua - buee, nebude ••• ? 

To trochu oth"'-! u �ělenky o" ti§ · zpré'7 o Stromovce. Cítí vllbec někdo 

oepovldnoat sa to, v jaká stavu zanechúa tuto sem? To tam není nikOo, 

ab7 j� V7.,.;ltl.1l, !e Xrilo'Yak, �bora J• po všech etránk,ch - cennlJš:( nel . . . � 
. . . ' ' 

1iln1ce a lt dopra'Ya ztraic:! budoucnost, proto!e Týroba se buOe muset 

smenl1t na nejnutnějěí vlci k !ivotu? 

- Volal mi Joee-.r, I• nevidí nic, proto!• &pfvná ptactvo najednou, Jako 

na nl.1ak4 t&Jú -val'O'Y'-n!, opu•tilo kra.Ji.nu. Z toho Joee-.r aouO!, le buOe 

brso � dlaa. - To by byl ten lepší pf!pao; Jelitl. Myalá e1 .1'• 
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