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ari �voje jJat:110 po bohu vAltiA. 

lidé jej juenuji Mh�:r 

�sic aet.i f;i stip-cm„fch _st.1'0UC. 

,Uunee V8tupu.Je Ilfa .zru:.irrtlilÚ Si.-op<tt1. 

1'istr Albonua�r pr�vť 1 

�l.>J" človok 

kdja alwlee veJda ne prvni .uwJ>Qň Skof.1cG 

uěinil G-Obě 4va bN.ben,.v s �bóv &topce 

Jeden a pn.v4ho a cruh,ý s lev4ho 
li\ k:4,1 tlovtka pravá strsna hlavy bol.oti bude 

aby čaasl hfebenas 2 phivállo rohu 

ptů;•1i lavÁ 

tehay s levíiho nbu hfebeatm. 
Pacllolátko bude hrf:láno srdce .. �Jenl-i1iho b:ativu 

vša.: v láaae bnt> aeačUvá. 
�l OChJjG• (lg eii:ícb &IHÚ 

hledst �nouci lé.sltu. & a�raeo.rwu s�i. 
hkOV, U-i latQ' aiti bude 
Je<.1m1 pannu 4Yě WDV)'• 

�•au odpuštiní hledaJie! 
propláče po nocí.cli aebrune úruaěr.1 C!.nO 

a ol)a $.bel-1 v ohnivéG vose ailoetnJcb let 

li voi» �r&ce:aého. 

�enóá.f- a breY.1f-e rai11ua .L.va 
1 J 5 6 
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Teprve v poloviaě 20. století se obyvatelé maohých 

evropských zemí znač:iě :tepříje�:i.,� způsobem dozvěděli, že 

:tesrozumit2l:ié & pro prťměratho slr..rtel.;iik& j::,,.%�::�i��x:,,;,·tiž.aé 

filozofické kaihy I!lnj:í poměr:iě p:ř'íir,_ý vliv :lf; �e: .�:i.Ch osu.�·• 

M:tožství ch.leba, který jedli, jejich zcm.č st;'li�d, jejich vlast

� život e. život jejich rodi:1 =ii.hie �visel, jek si n:ohli 

všim:tout, :ta takovén. či ji:.lém. ř-eše;ú sporu o pri:.1cipy, jimž 

do této chvíle :tevě:iov&li vůbec žádaou pozoraost. Filozof 

zO.stával v jejich očích s:úlkem, jeho! úvshy :iepř'i:W.šely žád-

:lé reál� výsledky. Normál:ú pojídači chltba, doko=ice i ti, �t 

a obtílemi z filozofie skládali �ud� zkoušky
/
se s:1ažili, 

aby :ua :ů. co .iejrychleji zapomilěll jako :ia nico, co ae:ú 

k :ůčemu. Velká m_ylle:Jková práce, kterou vykonali marxistf
1 

se jim mohl.a zdát jea další variaatou :iep1od� zábavy. Pouze 

:iěkollk málo osob:iostí tušilo výz:wn té lh.ostej:iosti, její 

pMči;:v a �edpok1áda� dósledey. 

V roce 1932 vyšla ve Varšavě podiv;)á k:liha• Byl to 

dvoudílný romá:i a :lázvem Neukoje:iost (Hie::iasyce:ůe ). Jeho 

autorem byl Sta:ůalav Ig:iaey Wi tkiewicz, filozof', ms.lif- a spi

sovatel. K::ůha stej:iě jako předchozí romá:1 Rozlouče:ú s pod

zimem (Pozegila:ůe jesie:ů) :iemohl.a počítat s větším počtem 

čte:mřO. AutorO.v j5zyk byl obtíi;,ý, pl:zy �ových slov• které 

Witkiewicz aám vytvffel; brutál:ií liče:ií erotických scén sou

sedilo a celými stra;vmii diskusí o Husserlovi, Car:iapovi 

a dalších moder:iích teoreticích po�.14:ú. Kromě toho �ebylo 

vidy mo!rw·pfea.ii odlišit váf:i� pasá!e od tlau:ůád a téma se 

zdálo být čirou �a:itszií. 

Pf-:!běh ro.má:iu se odehrávs.1 v Lvropě, přes:llji v Polsku, 
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v blíže ;ieurčEaém okamžiku budouc::iosti, který se dal� 

� stej;iě dobře považovat za př:!tom::iost; moh.J.s to bj�t 

tedy létc. třicátá, čtyřicátá či padesátá. Frostf-edí ro:G-.6.::iu 

bylo prostředím hudeb;úk�, malířO, filozofů, aristokratťl 

s vysokých důstoj;úkll. Celá k::iiha ::iebyla ::iic ji:iého ::iež stu-
� .-

die rozkladu: šíleaá hudba z&lože:lá ::18 di�cích; erotickf;, 

perverze; uživá�u :l.B.rkotik; :iezakotve::iost myšle;ú� které 

mar::iě hledá :itjakou oporu; faleš::ié ko;iverze ke katolictví; 

komplikova::ié dušev:ú choroby. Všecko se to dálo ve chvíli, 

kdy se hovořilo o tom, že západ:ú civilizace je ohrože:1a 

i v zemi, která je jako prv.ú vystsve� úderu armády z Výcho

du. Tou armádou byla mo:.1golsko-čí:iská armáda, která ovládala 

území od Tichého oceá:m a� k Baltu. 

" 

litkiewic.zovi hrdi:iová jsou :ieštast:r!, ponAvadi po-

�trádají víru a :ie:lacházejí smysl sv�ho ko:iání. Atmosféra 

ochablosti s ztráty s��slu ovládá celou zemi. Tehdy se ve 

městech objevuje počet;iá skupi:.1a obcbod:úkO, kteří taj:lě pro

dáTají Murti-Bi::igovy pilullcy •. Murti-Bi:1g je mo;igolský filozof, 

kterému se podařilo vyrobit prostředek p�e:iáěející •světový 

;iázor" orga::ůckou cestou. Te�to Murti-Bi:ig�v "světový �zor", 

který mimochodem dodávsl mimořád::iou sílu mo;igolsko-číaské 

armádě, byl v pilulkách obssže� v jakási ko:ideazova�é podobt. 

Člověk, který užil Murti-Bingovy pilulk;y, se docela zmĚ:ůl, 

získal v:.:dtřní klid a pocit št�stí. Froblém;y, s :iimi! al do

sud zápolil, uviděl náhle jako problémy je� zdá:ůiri, jimiž 

:ieatojí za to se zabývat •. Na lidi, kteří ai a :iimi dělali 

starosti, hledll :Vní se shovívavým úsměvem. Na prv:lim místě 
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se to týkt:lc dosud :iefe� i tel;ljch obtíží 0�1tologie ( ty :al!se--
____.,~---- .. --- .. . 

b-•. ,.._· 4 \.\<- L. .. , i 
�r 'právě ,autora\). Človtk, který užíval Murti-Bi:igovy 

• I 

pilulky, přesttval být citlivý ::w. jakékoli m.etafyzické prvey; 
, ,� .J, I 

-;J.t-<."'7 vy J ;'r ť 4'__,, 

takové � .1ome!1.Y j&ko divoké -excesy· nně ;.ú I pro!:ťvající období 

";ieukoj e�1osti formou", pove.žovsl ze hloupf 
I 

pfe1J.i t�� očebi

vs:,.ý př-:íchod mo�olsko-čí;1ské armády již jev:limel jako tr2-

gédii � vl.&st:ú ci vilizoce, mezi svými spol.uobča::zy žil 

joko zaravý jediJec obklope;:iý � bláz::zy. K léčbě Murti-
' f 

I.\C-1-. � ( �'\-.,.,C / 

Bh1govými pilulkrur:.i se utílf:e:oj:O/ stále víc lidí a klid, který 
;v.�rvvv 

tak získávali, byl v :.12.prostém lc,eatre:!'tu s jetvozitou jejich 

okolí. 

Jej stručjě epilog; Vypukl.a válka a zápsd:ií armáda 

se setkal.s s armádou východ:ií. Avšak v rozhodujícím okamžiku, 

pfed �ačátkem velké bitvy� se velitel západ;.ú armády, který 

po!íval na.prost� dOvěry, vypravil do protiv:.úkova hlav:.úho 

sta;m a vzdal se, za což byl pak se vlemi poctJUni stat. Vý

chod.:.ú armáda obsadila zemi & začal :iový život v systému rea

lizova�ho murti•bi;1gismu. Hrdi:iovti romá.:m, kdysi trýz:1ě.U: 

filozofickou ":ieukojeaoetíi se dali do služeb :iového řádu 
., 

a místo jěkdejš:í diso:i.aač:.ú hudby začBli psát pochpdy s. ody, 

místi jěkdejších abstrakcí začali malovat společeasky prospěG

jé obrazy. Po:iěvsdž se však jemohli zcela zbavit své staré 

osobaosti, stsli se z aich příkladaá exempláře schizo:f're:ůk�. 

Tolik o románu. Jeho autor :iejed:iou vyslovil pfesvěděe

.ú, že :lábože;iství, filozofie a �-·eH•ni-4 umě:ú pro!:íva

jíc:í své posled;ú d;,y a život bez ;ůch :iemá žád;iý smysl (byl 
• • 

tVllrcem oatologického systému, 'který ::isvazoval ilB. Leib::rl.zovu 

mo:iadologii). 17. září 1939, po zprávě, ie Rudá armáda pfe

kročila východ:ú hrGnice Folskn, spáclual sebevre.ždu,t: eaěě.l S� 
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velkou dávku vero:ialu a pfefezsl si žíly. 

Wi tkiewiczova vize se d:ies :iepl�uje sž do ;iejme;1ších 
.,I ť 

I I (l.--
\,v-1). -"\,. J>,,"r ' {\.,O� A 11 ';- ,.., / 

I li.eteiln :is. � úze.mi evropského ko:iti�1e=itu. S;iad jea slu-

::ieč'.:.ú svit, vů;iě h1í:zy, drob;ié radosti všed:úho života, zapom

�t�í, které při�ší próce, mohou pcaěkud zmírait .,_. =w.pĚt! 
ke,{�� 

drrnatu, jakých se v historii vyi;k;,•t1o je;J. ml1o. _ Avšak i)Cd 

povrcl.em každode�'lÍho sho:iu e vše<!:úch povi:i::1ost:í trvá vědo

mí :ievyh::rutelné volby. Člověk musí bu3 zemřít - fyzicky �ebc 

duchovaě - ;iebo se obrodit jedi;zym, výše defi:iova;iým zp�sobem, 

\ 
rr-r-i'Č:y 

užitím \pilulek �urti Bi:1gr.-Lid� :ia Z-á.padě mají často sklon 

vidět osudy zemí, kten jsou "obrace� na víru"/ pouze v ka

tegoriích p�i:lllce:ú a :.lásilí. To je �'-Ji. Kromě obyčejt)ého 

strachu, kromě s:lahy v_yhnout ae :iousi a uchrá:rl. t se pf-ed 

lllaiit� fyzick!m z;ůčea:!m, p�sobí tu i touha po v:iitf:n har-
d,}��1,✓-rfv 

mo:ůi a po štěstí. Osud lidí zcel.a koasetve�t5iCh, aedia1ek-

tických, takových, j&ko byl V.'i tkiewicz, je výstrahou pro :ie

je��oho i�telektuá4. Vidy{ i kolem aeb�aěu�P,t!kla

dy: ješti daea se u1icemi mtst plouží st!:,_, těch,� ne

dali pfetluvit, těch, kteří se ;v. :iičem :iechtěj! psychielcy 

podílet, v:litř:úch emicra:itO zžíra�fch ne:wvistí do té mícy, 

že v ;tich kromě :leaávisti nezťatávé wbec :iic a jsou jako 

prázd:iá ořechy. Abychom pochopili situaci spisovatele v lido

vf demokratic)cych zemích, musíme hovofit o ddvodedh jeho jed

::m:n a o jeho rovnováze, kterou si s �pětim sil zachovává. 

Af�bude �eěeno cokolif, ■ori Víra p�skytuje.obrovak4 mol:1os

ti aktiv:úho !ivota. A pro iatelektuála má :i!,rti-bi�amus 

:iesrov�telni vttší ptlvab nei pro sedláka� děl:nka._ Je 

to pla.m�a svíčky, kolem :i:!i krou!:! jako mťra a :1ako:iec se 
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M' vrh::ie do toho ohal, eby se v ilĚ:n: z.a prssl;otu křídel 

upálil pro sl&vu lidstvo. Tuto touhu ::ielze brát aa lehkou 

váhu. V Evropě teklo hodaě krve v době ::iábože::iských válek 

a kdo daes vstupuje ::l!l. cestu Nov{. Víry, spláci aluh této 

evropsk� tradici. Problém je daleko závaž:lĚjší ::1ež pouhý ÍMt' 

problém :iásili. 

Pokusím se dotkaout »w tlch velkých tužeb e. budu o 

:tich hovořit, jako by se opravdu dalo ajB.lyzovat •• co je 

horoucí krev a živé tělo člověka. Kdybych chttl vyličit dů

vody, pro :iě! se � kdo stává revolucio;láf-em, ;iedokázal bych 

b�t samozf-ejml a.li dost výmluv;zy, aai dost zdržellivý„ Pfi

z.lám se, le mám až pfíliě maoho úcty k těm, ktefí bojují se 

zlem - :iazávisle :ia tom, zda jejich cíle s metody jsou správ

::ié ;iebo chyb�. Tady ee všs.k chci zdržet u jed� specit'ická 
t_ f ,·'t:"f .... • i ob "-t-

v aris::1ty, u i::itelektuál�, kteří se �deptuj!, což mimochodem 
�b��.._, 

vObec .iezme:išuje jejich čerstvě síelee.::.1ou horlivost s jejich 

zápal. 

Zdá se mi, že v jejich .zrává;ú k přijetí Murti

Bi:iga existuje :wkolik ústřed;.úch uzlových bodO. 

Pr é z da o t s. Společaost, kterou ;mm předvádí 

tfi tldewicz1 se vyz:1ačuje tí1r1, že v :ú :ieexistuje aábožeaství. 

V l.idově demokratických zemích, tak jako všude, pf-esta.lo být 

a.lábo!e.iatví filozofií celých společaostí, to z:uune:iá všech 

tMd. Dokud byly ::iejlepši mozky zaaepr�zdaě� teologickými 

diskusemi, bylo mofaé o :těm mluvit jako o systému myňle:ú 

celého společe:isk�ho orgaaismu a věech::,y zéležitosti, kte

ré v m&ximál:.ú .aáf-e za jímaly občan_y, se k :iěmu vztahovaly 
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e hovof·ilo se o aich v jeho jazyce. To ele pstř-i de šer€ 

mi::iulosti. Postupaě{pře�.r�za� fáze/jsm� dosp{li k abseaci 
tr-<,h.-O • 

jed;iot::iého \systému �jm0terý by spojoval sedl,ku or� ji-
' 

cího ko�kým potahem, studejta zabýv&jícího se lo�ikou a 

de;l;iíkn z e.utomobilky. Odtud výra.z-:iý pocit odtrže�, ebstrsk

ce, který trápí i=itelige;ici s. zvlášt ps.k "tviirce kultury tt . 

1!.ísto =iébože=iství přišla filozofie, ktert vše.k zacházela áo 

oblr:stí aeodbor=iíkllm stále aečostup�·liších. Rozhovory ,,itkie

wiczových hrdino o Husserlovi ae příliš aedotk:10u a;ů sluš;iě 

vzd�le.:)ých čte;iá.řO.; vždyt široké masy byly vždy spoje:zy a 

církvi pouze emocio;iál:iě a :ia základě tradice, po::iěvad! 

scházel i:1telektuál:ú dOraz a nzyšle:lková ob:iova. -Hudba, m&liř

stvi i poezie se staly pro pfeva!ující větši:iu obyvatel čím

si �prosto cizím. Tehčq rozší�e;w teorie umě;n v!raz':Jě po

ukazovaly ;.l8 ·jeho roli jako :láhrady ;Jábože:iství: "metafyzic

ké peci ty" se měly vy jsdfovat v ":aapět:í čisté rorrq", e �ar

ma tudí! získávala abeolut.ú pf-evahu �a cílem. Došlo ta-_ tak 

daleko, že vyaloveaě obaahové umě:ú primitiv:iích ;uirodO bylo 

ijterpretová:10 jako vy�kající derormace sebe sama, odtrie:lě 

od historického základu, od zpOsobu myšle:ú a od cítě:ú pri

�itiv;J.Ích civilizaci. 

Být součástí mas, to je velká touh& "odcize;iých" i�te• 

lektuáld. Touha tak sil=iá, že ve a:1aze ukojit ji prošli mao

zí z �ch cestou od krajji totalit:tích idejí, jejichž vzo

rem bylo hi tlerovak, Německo, a! k liov6 Víf-e.- Po prsvdě ře

če�o, lze s:ladjO prokázat, fe totalit;ú progruzy pr&vice by

ly prostředkem :ieobyčej� ubohým. �spokcje:.í, kte� mohly 
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poskyt;iout, se omezovelo �1a kolek ti v;:ú pocity: dsv, ústa 

otevírající se k výkřikfu;:, rumě�jé líce, pochvaly, zdviže;ié 

ruce s holer::.i. H..,rší to bylo, když se sé.hlo k racio�16.1;úmu 
o I.,. 

V 11 C...1 

zdúvod::if�ú. A;ii kult rasy, a;ii �e�ávist I osobám ji;iého pú-

vodu, a;ů ptehaBaé přikra�lová�ú tradic vlsst;úho jároda �e

�ohly odstra;iit pocit, že celý te� pro6ram je improvizace, 

kte�á wá pfi;iést okamžitý užitek a visí ve vzduchu. Něco ji

aého je ovšem murti-bi:igismus. ?ři:.lá.ší vědecké pri:icipy a 

jed;:úm rázem vyhaauje ;ia smetiště pozdstatk.y mi:au.lých epoch: 

poka;itovskou filozofii,která mila stále me�ěí kojt&kt s ži

votem lidí a byla proto zahr:mta věeobec�m pohrdá:úm; umtaí 

tvotea� pro ty, kdo jeměli :iábóže:1Ství a jechtěli se přiz:1at, 

že jakýkoliv ho� :l&"absolutjo", spočívající v sestavováaí 

barev či tÓad1je je� aedostatkem odvahy dolJ.\Ýělet věci 1/r 

do koace; magicko-aábožeaskou meatalltu sedlákd. Namísto 
;---�7 
/ všeho !toho Jpticházi j e d i a ý eystém, jede:i jedi:lý js-

zyk pojmt. Zřizeaec a liftboy v aak.ladatelstvi čtou klasiky 
.;:.�)·h;,/.

\,} 

JDJ1rxismu�ako ředitel firmy a jako spisovatelá, kteří sem� 

přinášejí své rukopisy; děl:.úk a historik se od t�to chvíle 
r!_J: 'v'-. mohou dorozumět. Samozřejmě, že rozdíl v(my'šleal:ová úrov::ů.,.r :.> 

dovťku dělil doktora teologie od vesaického kováře. Ale pri:i

cipy jsou ehod:.lá. Velké schizma bylo likvidová:io. Syst�m dia

lektick�ho materialismu věech::zy spojil a filozofie (to jest 

dialektika) získala zaovu vliv :ia livot a začalo se o ::ú ho

vořit stejaě eeriÓzaě, jako se seriÓ�aě hovoří jea o vědě 

a o schopaostech, :ia :ůchž � závis)t chl�b a mléko pro děti, 

vlast:.ú štěstí a bezpečaost. Iatelektuál se zaovu stal 
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u ž i t e č il ý m. I:.1tel.ektuél., který ež dosud vě ;:iovt:.l my

šle::ú e psa�ú je::i ty chvíl.e, kdy si nemusel vydllávat prací 

v baace :iebo ::ui poětě, získ&l �:.ú své n:isto a& ·zemi, byl 

vrácen společaoati. Ti, kdo ja;j až dosud povatovali za ;:ie-

škodaého blázna, majitelé fabrik
1 
jezdící drahými automobily, 

aristokrsti, kteří si z vědy a z um€:ú ce;.ůli jea to, co 

uz.láv61 saobismus, obchod:.úci, které zajím��· je:.1 pe;úz�, 
\,)"�;, ,.._;· 

tf.>zinizel.i, přestali existovat uebo jsou rádi, že dostali 

místo šetnáře a mohou podržet kabát svému uěkdejšímu zaměs

t:uinci, o :.1ěmž se před válkou říkalo, fe •prý něco píše". 

Toto uspokoje;ú ambicí nelze zjednodušovat; je to jen vaěj

ší z:wk sociál.:.ú potřeby, je to pouhý symbol uzná:n, který 

ilS každém kroku zesiluje pocit obnovy a návrat u. 

A b s u r d i t a • Ačkolit se nikdy nepf-ipomíilají 

metafyzick, moti,vy I kteN mohou vést k úpl:,.é mě :>.ě poli tic

kých názore, js1: to motivy, které, jak se zdá, pO.sobí a 

m�žeme je pozorovat u těch nejv.llmavějšich, :>.ejiutelige:,.t

nějtích - a �ej:,.eurotičtějěích. Představme si jar;n den ve 

městě, v zemi podobající ae té, kterou líč:í Witkiewicz ve 

Bvém romá:1u. Jede:,. z jeho hrdi:.1d jde :1a procházku. Trápí 

ho to, co bychom mohli ;1azvat nasává:,. í a b s u r -

d i t Y• Jaký je smysl existe:,.ce všech �představitel� 

druhu homo, � :>.eS!IijTsl:>.ého shonu,� úsměv�,� sta

rostí o pe;iize, Ufl zvířecích a nemoudrjch zábav? Fři tro

še bystrosti s;iad:,.o rozdělíme chodce :w. řadu typO, odhadne

me1ejich tříd;ii příslušnost, jejich zvyk;y i to, co je v té 

chvíli za�eprazdauje. Perspektiva času je zkratová: dětstv:C, 

dospělost a stáří chode� splývají v jedno, miEí v jediné 



C 
... ,J -

vte:ř-i:1Ě s :ia místl, l.::ce byl chodec, je již je;i vzducr-. 
,,,,,,..,..� ....... ...___.. __ ..._ 

� !:l.e{! isk& f�-�iclocického :iemá existe;ice prévě tohoto (chod�e _ť ----- .,._. .... - __ .,., ........ __ _ .. . - -- ·· - __ ,.. _______ .... _ . .  ··- .. --•- ,...-.- __ ,. __ 

::ieuvěáomují I že .iic :ie;ií vlt: st;iě je jich, že vlechao patří 

t�istcrické forEa.ci, kter& je zrodile: jejich zsměst:iá;:ú, 

jejich stroje, jt�ich ;-,ohj1 by, zpúsob jejich úsměvu, jejich 

vír& i je jich ;iostcje. Jsou 2,tl lesaě::úm setrve.č;iosti a jsou 

j:ím právě tím, že podléhají iluzi, že jsou[samýaj.[seb�1 

a=iiž /samýmiL sebo� jsou. Kéž by to byly duše, je.k učil.a cír

kev l ;iebo l:e,y"sy te ·a-, 11 Lei b:ůzovy mo;lédy l Jeaže tmnts víra 

byla již zruše::ia. & �llst&vát-- tg � je:i velký odpor k exis

te::ici jedi;ieč;iého, k té me;it&litě, pro �ž každý jev eKistu

je o d d ě l e :1 ě: jísti pít, vydělávat, objímat, rodit 

děti. A co dál? Musí to tak být? Proč? Takové otázky jsou. 

již téměř totoz:ié s tím, co se jmeauje ae:w.vist k buržoazii� 
/tf v 

o..,,t-' 
!'éec:lrt vz;iik:1e, �t se zrodí -:tový člověk, který se 

-:tepoddává, ale k-ter1 přetváří .sv€t/,. mysli v rozměrech cel� 

plaaety a sám vytváří historickou �ormaci, místo aby byl 

jejíIL otrokem& Pouze tak mťl.že být vykoupe;J.a absurdita jeho 
k +,nw-,, _; 

fyziologick€ existt�ce.�bJ pochopil, je třeba při.mlt ho si-

lou, utrpe;:úm. ?roč by aemll trprt? Uusí trpčt. Proč by ae

měl být použit jako mrv&, dokud je špat:.J$ s �evědoID3? Jestli

!e i:itelektuál z:lé muka myšle;ú, proč by pfed ::iimi mf51 chrá

:li t ji�é, ty, kteří se dosud jea chechtali, pili, cpali se, 

vyprávlili hloupé vtipy a v tom viděli krásu života. 

I;it�lektuál přivírá rozkošaiclcy oči, kdy! sleduje, jak 

se burioaEie trápí a jak se lidé mučí pro bur�osz� 1 p�vk;, v 
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musel být jed�úm z :rich, a když se mu zdálo, že z toho l:ruhu 

::iaroze�I E smrti �e;n východisko, Rumě�ce studu� tvářicb 
,, / 

i�telige�tt. Je�vyklých myslet, důr�z::iě e uklz�ě::iě, e ;1;.e'd 
�1'{ / ::iáhle zaskoč e;,-iých třeba tím, .ilf:/byli zahJ.á:ů. ::is skademii ko-

�1aaou ::w počest výročí Revoluce, ;i& e.ka.dernii, kteró je vůči 

�im plaá ::ieaávisti, to jsou pro i:1telektuála c�víle p�ímc 

opoj:ié. Sec.láci, zakopávsjicí aašetfe� zleté mi:ice s po

slouchející zahra�č::ií rozhlas v ;iaději, že je válka zechrf

;.ú před vstupem do kolchozť, v aěmJ určitě aemají spoje�ce. 

A přesto�� je citlivý a dobrý, je přítelem člověka, 

je:iže ai.koli člověka jaký je, :lýbri takového, jaký být má. 

Nicmé�ě �,elze]hd srovdávst se středověkým i�izitorem. Tea, 

když mučil tělo, věřil, že zachra5uje i::1dividuál:ú duši. 

Náš i�telektuál pr2cuje pro záchrs�u lidského rodu. 

Nu t 3 o st• Rysem i::1telektuála je strach� 2 

myšle::ú� :Ul vlast:ú pěst. Ne že by se prostě bll jebezpeč:)ých 

závěrů. Je to strach před 3eplod�ostí, přea tí�, co Marx aa

zval bídou filozo�ie. Kdyl píšu ta slova, 3ejsem v�bec prost 

takového strachu. Člověk (přijměme te3 předpokl�d) může být 

je:1 jed::úm �strojem v orchestru, který řídi bohy=ič Eistorie. 
�; 

Teprve tak� hlas, který � vyluzuje ze své�o :iástroje, 

,,J1l{ ;iějaký výzaam. V opač::1ém případě z�stsaou i�jd�vtip;iěj

ší bl!h"o refl exe je::1 hfíčkou.pro krasoduchy. Otázks aez:ú je� 
�wrrv4-

jak zíe*&t odvahu a .a,d vystoupit proti ji:zym. Ta otázka je 

daleko dotěr3�jší, je to otázks, jakou klademe sami sobě: je 

vůbec možj� správ�ě uvažovat a dobře psát, když človfk �e

ply�e v jediaém reálaém proudu, v proudu, který je život;zy. 
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. 

.. . ;ietot JE ve shodě s vývojem skuteč:.1osti i se z;áko� historiG. 

Rilkovy tbsať �ohou být velmi dobré, s jestliže jsou dobré, 

z;:in,r;;e, �·1t to, :...e v cl obf, kdy vz�1ikaly, / existov��"'lě / .::iě-
....___ 

je v�·tisl::;iout, �trž :proto, že autorův iffipuls k jejich a.á-

psú:-.i buc.e zruše:-1 již v záročku: ;.ie:ú dost objekti vaich pod-

je řeč, proto v hloubi duše .::ievěří v psa�ú do zásuvky. Pod

řizuje se ceazuře a zvlášt;:ú� požadsvkum edičních komisí1 ,V, 

proklí;iá to všechao a je zoufalý. Zárovea se v ač-m však rodí 

hluboká .::ievírG v hod.::iotu literatury, které se ;Jedostalo Nim

primatur�. nlmprimatur" vObec aezaan::e�, Je vydavatel sice

:ú kaihu pro její uměleckou hod.::iotu �ebo Ált očekává její ús

pěch u č te�lář�. ..lm.prima tur" z;Jame:lé, že kaiha je v· souladu 

s doktri�ou 1 že její autor se wú udržet v jedi:lém plod:lém 

proudu, který je plod:zy proto, že s vědeckou pfes�ost! od

ráží mně;zy skuteč�osti. Dialektický materialismus (ve st�li�

sk�m pojetí) tyto změ;v odráfí a zárove5 je formuje: �ormuje 

eoci&l;ú a politick� pojmí�ky, v ::ůchž človtk přestává umlt 

ps6t 6 myslet ji-aek :.1ež je třeba a zárove� toto ff je ti'ebs" 

�ft"ti� �usí akceptov&t, pc�ěvaež I!!imo teto "je 

tře'b&." .::iemiže vz�ik;.iout ;1ic hod.::iot�ho. To jsou kleště dia

lektiky. Spisovatel �epodl6há proto, !e se bojí o svou kllži. 

Bojí 5e o :lěco ceX1ějšího, o hodaotu svého díl•, které, do

stávajíc se ;ia scestí "filozofová:ú", se více či mé�ě stává 

obyče j;;iou grafomá;rl.í. Kao se oci tae v die.lek.tických kleštích, 

musí uz:w.t, že pfemýšle:n eoukromých filozof�, kter� se �e-
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opírá o ci ts.ce autorit, je hlou;:ost. Jestliže: tou1u tel: je 11 
'v'Í , 

v-t� (.� 

m�sí být Všec��o úsilí za.mě�e;:,'lO ::w udrže:ú se v li-=ůi a �E-

bude zde již žádaá hrs:.1ice, a.s :úž by bylo reož;1f sr zs!tr.vit. 

I:do :ř-ekae li, musí říci i B. � i. se spolk;1e čosti' s�s.d:10. Je 

:tc prv:ú, aepostřeh;iutel:ié li:urtil'Bi;'l,!;ova pilulks., podnva� 

v �ejrůzaějších pokrmech tvořících ce:.1u moder:.úho i�telek

tuéla. Postřehaout ji dokáže jea výjimeč�ě tré�ova:il ��·sl, 

a co víc, je k toJ:r;u zsrotř-ebí pev� v;ri tř-;n .flc a ::i.itclif 

prá zdaota. Ne jsem filozof' a aemám ctižádost toto A zkotl.IrlL. t. 

Nátlak orgs:ůzova:.1ého stát:liho mecha:ůsmu �e;ii :licK ve 

srov;lá.;ú s ;:iátlakem přesvědčující argume�tace. Zúčast:ůl jsem 

se v Polsku sjezdd před�tFvitelň rňz:zych oblastí Ull�:ú., kde -

se poprvé hovořilo o teorii socialistického reslismu. Vztcll 

sálu k řeě:tíkOm předčítajícím předepsa:,.� referáty byl roz

hod:iě :iepřáteleký. Všich� považovaJ.i eocialistickj realis

muf5 za ú!'-ed:iě :::iař:.(ze:iou teirii, která vede k žalost:1ým vý

sleak'Om, jak to dokázal příklad ruského umě;ú. Pokusy vyvo

lat diskusi se :,.edařily. Sál mlčel. Obvykle se ;:w.šel jeae� 

odvážlivec, který si dovolil útok1pl:iý zdrže:llivého sarkas

�u, za mlče:llivého, ale zřetel:>.ého souhlasu celého sálu. Od

pov� 1i re�·ere�t{, drtily útoč :úkR daleko lépe vedt;�Ou ar�um.e;i

tací s aby to v�ech�o působilo ještě sil:1€�[:i� dojme�, cbsa• 
+i 'J. ;..,,.;;.4 (..,., I 1,-( 

hovsla argumejtace docela přesjé vjhrůžk.y, p&t!1:is ��3e � kari�-

r� a budouc:>.ost :,.eposluš:i�ho i:,.dividue. Sehéme: argume:itovat 

a zárove;r vytvářet/ ppee'ifeedaiot:Y:'9 sí�ut:lé pcrul"..í:lky. Troud 7' . 
/ln4� a křesadlo. Kladivo a kovadli:ui. Očckávs:iá jiskre seroojeví. 

To je mntem&tická jietota. 
ri--��t� 
O'&:li� poeluchač\l aa těchto sjezdech aebyly ptilif 
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či tel:ié, po�1čvE.dž schop;iost :maskovat vlE:.st:ú pocity již 

dosáhla vysokého stup:iě doko:Jelosti. Přece však byly dcstn

tečaě čitel:ié, ebs bylo ID.Ož�1é postřeh:iout prudce sE: mě:úcí 

:lálaay. P.=iěv, úlek, údiv, ::iedůvěřivost, ztmy!.lc.::ú se stříaa-
rfa-·""""'(,,í 'i,..,.,._.v, 

ly ve vl;iách. �rl jsem dojem, že se účast::úm pfejsLave�ú sku-

pinové hypnózy. Později/v kuloárech/ se ti lidé; mohli smát e 
'-......- . -

mohli vtipkovat. l1všs.l: harpuaa byla vrže::m a zesáhls cíl. 

se d&.ií kterýit.koli směre1t, ;,oaEsou v sobě je jí hrot. Dom=ii-
{-c. l'<ÁA'f,:_h �

J'A 
„...NJ __ 

vám se saad, že dielektil:.ti refere:itťl 1:i„1e Be ee!I "'"-: ttl.:.tá7 Ano, 
I. í 1 ' 

byla ae�Mit�� pokud nedo�lo ke zcela zássd:ú diskusi 
f\.M,...; CV'· 

o metodě. lt (ts.kovt/4iskusi nebyl nikdo z pří tom::)ých připra-

ven. Pravděpodobně by to byla diskuse o Hegelovi, kterého 

A 
malířská a spisovat�lská veřej�ost =iečetlB.. Ke�e!:Iě i kdyby 

s tím :tě kdo chtěl vystoupit, =iedostel. by slovo. Diskuse :m 

taková témata se připouští - a to ještě s obava1r.i - ·je:i v 

�ejvyšších kruzích mudrcu. 

Na příkladu uměleckých sjezd,j, mllžeme vidět disproporci 

mezi výzbroji teoretika a zbrojí těch, které má zpracovat. 

Je to souboj taaku s pěšákem. Ne �e by byl každý teoretik 

� načm.iru iatelige�t;ú a vzdtÍfa;zy. Al.e jeho tvrze;.ú jsou 

opře:la o bohatou idecvou z1:ui:e:.1ost mistrfl a kome�1tátort. Ks.ž-

dá vĚte je kompakt:.ú & pfes�1á, což ae:ú zásluha teoretikova, 

:lýbr� zásluha děl, z :ůchž se učil. Jeho posluchači jsou v-e

či tomuto mechs.aismu :iaproeto bezbra�:ú. �ohli by, samozřej

mě, uvádět s.rgumeaty ze živote, &le to je stgj;iě málo doporu

če�hodaé jako pouěttt se do zásadaích problémO, kter� jsou 
"1� �'\� IW\,, 

re9eP•Q�,ey� Nejvyšší,•' Ke styku teoreti�a s veřejaostí do-

ehlzí na �espočet;zych schezích odborářských, mládež�ických, 
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v osvetových klubect., v tové.r:ié.ch, v úř-adech, v aGitač::úch 

mist;iostech ;lB. ve;ikově, :i� celé1t ;w vírt:. obr&ce:.ién:. úzerr.i 

Nem�žeme se tecy divit, jestliže spisov�tcl �ebo melíř 

pochybuje o su�slupl�oati odporu. Kdyby o{l jistotu, že čilo, 

které tvof-í v rozporu 5 oficiálaĚ čo;;oruče:iou l:..:ii! r:t trve

lou hod:iotu, urči tě by se rozhodl e ;iest�rel by SE o j(;h�· 

vytiětě:ií :iebo o účast ;ia výstsvách a pr&covel b:,· �o to:::tc 

díle v přestávkách mezi drob� jšími prscexr.i, které mu ;;fi=iá

šejí pe:úze. Je:iže o:i pf-edpoklé.dá - ve v?'tši:if pfípec� - že 

by takové d:ílo bylo umělecky slabé, B příliš se � t� ::iem.,Vlí. 

Jak jsem již fekl, scházejí objektiv:n podlní=iky. Objektiv:.rl 

podmi:lky potřeb:ié k realizaci umlleckého d:íla jsou, jak z:Jámo, 

velice složitý Jev: do hry tu vstupuje jistý okruh ko:izume�

tO, mož�ost ko:itaktd a :iimi 1 určitá atmosféra a co je :iejd�

ležitější 1 osvoboze;ú �od vňtř::ú.,- bezděč:i� ko:itroly. -r�e

mohu psát,jsk bych chtěl", pfiz:ial se mi mladý bás=iík, •do 

mého vlast:nho pot�čku se vl�vá tolik přítokt, že sotva zahra

dím jede�, již cítím druhý, tfetí, čtvrtý. Jsem v pfili věty 

a již tu vt.t:u podrooufji marxistické l:ritice e předste.vuji si, 

co asi tekje teoretik XY a koJčím j;,d v�tu jia�k :iež jsem mfl�. 

Právě tato v:iitf;ú :ieschop:icst - jakkoli s� to cťže 

zdát parsdox;.ú • přesvědčuje i:itelektuéls, že prsvda jE :ia 

etra:iě :ie jdoko:iale jěí • po:-iěvaci! jedi:iá - I.'ieto�� • Ne bot ji 

potvrzuje z�uše:iost. Dial�ktika: pfedv:ídet, že aúm ahoř:í a 

pak rozlit be:1zi:i kolem kame:i. '!)'Om hoM, moje pftedpcv�d se 

splnla. Dialektila: pteavíOet, že umflecké tvorb&, kterl �e

bude v souladu se socialistickým realismem, bude wnllecky_ 
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�/ tc:z:ce.ia&, l psk vy tvoř·i t Ulil€ lci podd'. nlcy, v :iichž je tA to 

Fríklač z poe&ie: krolll.� poezie s politickjm vjz�·!HS'lr� 

�ie ;:-1cvole:1e. J!e, �e,� l,yrickt poezie pod poruiú;lkou, že je 

1. trás�, 2. aeobsnhuje žád:lé myšle:ikovt1 prvky, které by 

pfekračovGJ,Y obec�lf p:řijlité priacipy (v prsxi to zaruno=i.4 

zurd telná.. I'C�vact b6.s;úk, který ;ieszó. n:yslet v bis;:ů, má 

eutol'.!bticky aklo�1 k cizelová:ú fornzy, obvia:í ho � formnli:.m;.u. 

Neje� literatura, ale i výtvaraé tl.m€;:ú v. zelilich lido-

vé de�ok:rscie mu potvrzuje, že ji a c k t o 

m � i e. Zprávy přicl'láze jící ze Upadu ho v jeho pfeevědče:ú 

je� utvrzují. 2.ápad:ú svět je svět z �itkiewiczova romá:m. 

Počet estetických a f'ilozo:fick.ých aberací je tam dvrat:zy. 

Epigo:ů :1apodobuji epigo , . mi :mlost ;}&podobu je mi:1.1lost. 
V J 

F , ,.;; itJ) 
Te:1 svět e:i1,lf.uje jsk�•� ř:iebya drl.lhP- světová vál�. Myšle:i-

kové kla� ve Východ:l! l:vro;,ě to všech:10 clokc:w.1e z:1aj:í, sle 

z:la.jí to jako překo::15:,ou etapu, �a d1 �-. ce;u ae ohlilet. 

; když jsou aová t1koly a problénzy t:!fi v� s mohou loc.komu pfi

vodi t i :isprost� zt:.rouce;;ú, jso� to v k&ždém případč úkoly 

2 probllmy soutss;i{ jě:í e myiile:ikové. kázr;:i a. povi:i.,ost pří

mosti pf-edstsvují ;ie�oc�·b� :l(';co cea:iého. I'ráce skuteč:1€ 

vy:ů.kajících západ�úch vidcO a u:mllc� u:likají pozor�osti & 

z ;iovějaích jme:l jsou z:lámi je:.1 "dezokrat4" (col je �elikát-
�·ot...c. 

:li opia, l:terý z:wna:lá, že se llljed� c poha;v > •. Odškoébě�m. 

za všech� f;ta. trápení je tudíl jistota., fe patříme k :iováu 

svl: tu, který zvi tčzi, ačkoliv no :ie:ú. svět a..:ů tak pohodl:\}�, 

e:ii t&t rsdost;zy • jak by vyplývalo z jeho vls.st:U: propsg&ncy. 
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tf s p ě c h • Tejupl;icst pol.i tic i:t ch sk té., o :ri.ch� 

se rozhoduj� mn.hořE, ve -,,•zdá:;_e;:}én Ce:itru; � tsr.os.fťr.s tlE.[i· 

bohoslužebaá, ztiš�aé hlasy, kdyz s� hovoří o skuteč�1t vy

;ůkajících osob�1ostech; 

1:d� se mohou beze stopy ztratit celt ;láro�•; fůaohmr.iliÓaové 

srli!ády; úči�1ost teroru; preci:aost dispu tac:í ', ti, kdo sku

teč� vlád;.1ou, jsou .filozofy - se.m.oz:ře jmt ;ůkoli ve smyslu 

tra.dič� :ťilo.zofie, �brž ve SJey"6.lU diE-1ektil�); 

že ovládaou celou plaaetu; ve1ké skupi�r st��µ�aet vt vfech 

světadílech; promyšle:.16 lži, pěstova� vžcy ze zrnek prav

dy ; pohrdá:.ú a filozoficky :ievzdila� protivaí)Qt a;;. s je

jich burioaz:nm p6vodem a tudíž s jejich takto determi:iove

:1ou ;,.eachop:lOstí mysl.et {tf:!ey-, odaouze;Jé k zá.ůtu podle 

záko:16 historie, hy::iou, po.lěvadi jsou poatiie� ;iedostateč

aostí rozumu); .ieuatáU a systematická posouvá;t( llre;úc 

Imperis � Západ; :ůkde ji:ide aevidaaá výdaje :l.S vědeck� 

bádá:11; pt-:ťprav:lé práce � ovlád:llltí lidstva. Je to s:1&.d 

mslo? J• to dost, ab;f to fasci:ioval.o �šeho i:itelektuáls.. 

A tak se v :iěm utvrzuje historick,.ý fatalismus. "Sázim ':l& 

toho ko;lě", při.ir;;lává ey;ůcky ve chvilce upřim:iosti. •Je 

to dobrý kO.:i. Dá se :iB. :lěm dsl�ko dojet. u 

Kayi Sf! pf·ibliiuje ok..�žik užiti cel.é dňvícy· 1.:urti -

Biaga, prožívá to delikveat boleat:iě, je :iervově zrui.10va

:Ji a často doko;ice o:wmoc;ú. Ví, le to z:1ame:m rozloučit 

ae s :llkdeJěim vlast::iim já, ie to z:iame:lá UUůe:d :lěkdej

ších pout a zvykň. Je-li to spisovatel, ::ieudrž! Truce 

pero. Celý svět mu pf-i padlí čer;.v a be� záblesku a.sol je. 
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,:.z dc::,ud kd;yt ps�.l., �l& til je:J. x:i::rl.mál;ú da.;: ve svých 

čls,:1c�cb :-ie-bo rorr.L.aech př-edvádl l zlo k&pi talistick:5 ch vzta -

hL. I:ritik6 iivot� v k�pitólistické� systécu �e� vlak ob

tít�� � 12-E: ji pr.;:.L tikcv�t docel:r. p:)ctivě & postavy burzcv

;.úch podvod;nků, feudál�, licomfr;:zych um{lců, vudcú �1acio

�1aliatických bojůvek, které z:m z pfedv6leč.,;1eh s. váleč�fcL 

časů, jsou vděč�Ým objekte& posmic�u. 1ed vše� mud E�čít 

e c t v & 1 o v ,;. t (v ú:f-e-d;li teri.:i:1ologii se tonu řík.i. 

pre-chod z etf.:PY kritického re;ilisrr.u k etepě soci&l.istickt.

ho re�.lis:aiu). V zcdch lidové, demokracie k tomu došlo ko

lem roku l.S50). O?eri.ci, jakou má aa. sobě uskuteěai t, mají 

jíl �tktetí jeho kclegcv4 za sebou. Ti ho po&orují a účas

t:iě pokyvují hlav�rd. St!&i t:ú& proňll, :lěkteří ostřeji, ji

;ú mé:li, dobf-e z:ui.jí prllběh - a z::i-.jí taky vý sl.edek. "Já 

uil mém po _krizi•, fík&jí táuwř a láskou, •ale Z se tré?:í.• 

Seclí celý de;,. do.r:.a T přečsí;ů ::ia kufru, obličej v ca&:r!ch ... 

Nejhllf- překo:i&tel� je po cit v i� y •· Nesévia

le aa přesvědče:.ú tkví ka�dý člověk v zeIÚch, o :ůchž ho

vo.f.-!me, v civilizač:iím fádu, který byl vytváře:1 po ste.le

tí. Jeho rodiče byli bua věřící :1ebo aspo5 k ;mbože�ství 

chovl:i.li úctu. Škola, kterou ;i&vět{·vov�l, ví :iova1a aá.bože:i

gtví hod� pozor:iosti, v každém případě v :1ě� zůstala emo

cio;lá1:ú ložisks a takové jedata!, jako ubližová:ú bli�:ú

mu, lež, vražd&, pod�ěcová:ú �e�viati hod:iot.í jako J•�

;ú odpor:ié i tehey, kdy i má s.loužit vs:;,.eše�m cí10m.. Kro

mě toho sa&ozřejmě studoval dlji� vlast:úho ;mroda, se 

zalíbe:n& četl staré bás:.úlcy a myslitele, byl hrdý :ia to 
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dčdictví s věkovité boj� ;is obra�u hr&�ic vltsti v �ej

tem::iňjlích chvílích proti cizí okup&ci, ve:de =ie: ,re jn;é;iu 

svobody & ::iezávislosti ho � ;ieaecháv�ly lhoste-j-

Loajalita s 2:i=iulostí plaou obě ti jeho kr& ,;&aú usilu

jících o udrže;ú :.1ezávislého nthtu, b:;la p.rc ;ičho - st již 

vědomě či podvědoiuě - zálež.i tostí u�lechtilcu. K.romt toho 

• učili ho od dětství &. pro�liklo to do �1Tho hluboko - že: 

jeho země_,-patři k civilizsci, kter& �.L svtj počttek ve· 

sterém Římě a j• součástí :Evropy a toto apcje;ú má kul

tivovat a má si ho vážit. 

Ny:n, když ai uvědomuje, ie prochází brá:iou, jet ve

de :iěkam, odkud :ie;n :lávratu, eít:í, ie dlU :iěco ě pa t -

� 4 ho• Přesvědčuje se, ie ty iracio=ml:tí mbra;,zy musí 

z;dčit a ie je to dědič� zatí!e:ú jeho vlast;ú mi:iulosti 

i mi:w.losti jeho země. Osvobodí ae jea tehdy, jestllle to, 

co �:uivrat.lě mi aulo, vyrve i a kof·e:,y. Avš.sk boj trvá, 

misky vah se ;iaklá=iě jí. Krutý boj, jaký liber&l:ú epochy 

:iepoz:ialy. Boj a:iděla a c1,110;iu - aao, 0:1 to ví. Je:ile 

kdo je a;iděl a kdo je démo�? Hle, jas:lá tvU, kterou z;lá 

z dětství• to tecy je a::idělr Ne, ta tvář se pokrývá vrás

kami odpor;ié obyzdaosti: to je st&rý �ád, to jsou hlupáci 

v buršáckých čepicích, automobily jejich exceleací, sta• 

řec'k3 kreteaiamua poli tikó, aaraamua západ;n Evi,opy, aOl,.

mra.lt, dekadeace, mystika iasti tuc:(, které se přeli�. 

A zde druhá tvář - sil:iá a aoustfedě:lá, tváf jitra, ktcri 

ho.vábí. Aadlls� tvář? Sotva. 

Nahlas se mlurl o vlastenectví, o :i.v�zová:ú � ;iej-
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lepší, po;ilvedž pokrokové tr�dice :MÍrodQ, o úct� k irl• 

::iulosti. Nikdo viiak .:1.e� tRk .aeiva:!, aby tu :f'&sádu bral 

;.. eko=istrukce �kolik::. historicl:jch piur.átek :iebo 

dtl starých spisovatel� :iez�ě;ú dost�tečaě výmluv

;w & závažaější f&ktn: země se stal& proviacií Imperia s 

jft ř'í�e;is. vj;io:ay z Ce;itrB., pf•ičemž zústávé zachová;;ia nu

tc;ioir.ie • která �e však bude stéle zmealovs.t. J.";ož�, že 

období ;ieztvislýck aárodú již akc;ičilo a podob;lé ideje 

patří do mu2ea. Nicm.éaě ae-;ú to s:iad;ié rozloučit se ae 

s;zy o fecleraci rovaopré.v;zych ;iárodO., o spoje:.\fch státech 

evropských, kde by všech.:,y jazyky a věech:\f kultury měly 

ste jilá práv&• Ne� to ;ůe pf-:( jem;:.�ho uz:.lávGt hegemo:lii 

jedaoho :uiroda 1 který je :iavic dost primitiv;ú 1 bezv!

jLMečai uz:Jávat :iadřazeaost jeho ku.ltury a jeho i:istitu• 

c:í 1 ·vtdy a tech:iilcy • li terstury a umě;i:ť. Opraavdu je :1t1t

:.lé obětovat tolik ve jmé:1u ajed;:ioce� lidstva'/ Národy sá

pad:rl Evropy, mysl! sČ spisovatel, prolijí tuto �ázi po• 

zději a ve· z=isč:iě mír:iljší podobě. Mož:.lti, že dokážou za

chovat si lépe ev� blllury a sv4 jasyky. V té době věsk 

jif celn východa:! Evropa bude s chutí užívat u�iverzál

;úho jazyka, ruňti:zy a hf pri�cip "kultura ;iórodní for

mou, soei&listická obsahem„ bude v :iejlepš:ím pfípadě 

z:iame:1&t m.o:ioli t;ú jeti:iotu tul tu.ey f-íze::iá 1: Ce;:itra při 

zechová:ú Jd.et.úcb 1 folklÓr;ú.ch or::iame:1t'O 'Y jed;iotliv!oh 

zemích. Al bude pak :iako:iec ay:i kirgizekých stepí pást 

ko:lě u Loiry a Sicila:1 pěstovat bavl:m v turlcme:isk!ch 

:úži:.lách, tehdy bude realizová:io Ci té U:1iverselle •. Spiso

vatel si prohlíží :iovi:\Y, v ::iichf propaga:idisU vyzývají 
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k boji z& oavoboze:ú kclo;iiúl;úch =iĚ.rodt ze jt�E:. t.clc;:tit.1-
,. 

;úch moc;iostí & us.ttívá sfl. O, j&kl obré. t.;:ios t di,�ld:tity ! 

é, jaké umt;:ú postup;lého rozlože;ú Etap! 

Jak je to všechao hořké1 I ti proroci Jarb Lidstv&t 

I Ks.rel �arx. I ty vize lidského bratrství. Takte :ůc ae-

1.�e vyfíeši t bez hegemoai.e a bez ii.elez;l.é r�1 Vl.l;;dce • .i.le 

kdo je Vládceí' Když. polský aároc.;rl básaik popisovsl svou 

cestu :lB východ, kwn jel roku lE-,4 jako carův pc.li �ickj 

věze5, přirov;}éval duši ruského lidu kE kukle 2 a oosvou 

se ptal, co v3letí z té schrá;iky, až. vzejde slu;ice avobo

�: Rhua itast.13 motýl :iad tu &em se v&aese, či aoč:ú m\ira 

z kukly vylí�e ae?• Ai dosud ;ůc :ievě&tí šte.st:lého m.otýls. 

Spisovatel pl;i zloby m.vsl.:! :lil kOJW:ů.aty :la Upadl. 

Co J• to &a bli&.V? � jejich prohláěe;ú j.i.a lse odpustit, 

pokud Je pot.febuj:! k propaga:.ldě. Je:lie a:ů věři v�tl.i.lě 

toho, co prohl.ašuj! o blahosleve:lém Ce:.ltru - a to je už 

:.ieodpuatitel:lá. Skuteč:li, :ů.c aelze srov;;iat s pohrdá:i!m, 

kter4 poci tuje k těm ae;iti.me;itál.:ú.m komedia;itllm. 

Ffea viecham odpor, :iehledl .ia chvíle souf'a1ství, te:i 

otam.lik pfece je;i pfichází. L!Ofe k tomu dojít v :.ioci, ré.

:io pfi s:úda:ů, :1e. uJ.ici. Nl:wo jako kovový zvuk p.fef-azova

�ho ozube�ho soukolí. J i :i t{ c e s t s p ř e c e 

;i e e xistuj• . To je jas:w. Celý svět ::ia východ či 

:la za§pad, � sever :iebo :ia jih � ji» východisko. Te;i 

sábleak trvá je;i vtefi:m, ale od t�to chvíle doch,á ke 

&lepše.ií. Poprvl 1W po dl.Ot.lluí době Jí pacieat a chutí, je

ho pob1by dost,vaJí prui:iost, vrací se mu barva. Usedá ke 

atolu a píie •pozitiva.i• člá:iek a diví se sám sobě, je.k 
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ton:u t.t1kov_ý hluk. !;ocE:lB jed;ioduché. Již je po "krizi.,• 

'tato oper�ce ::1e;:ú be� :mslec:kO. Zůstsvá po ;ú apeci

:fick.ý útlum, který se :.iejčas"tě ji projevuje v pohledu a v 

grimase úst. Je to tichý smutek človlka, který jedl ovoce 

z� stromu poz:.lá;.ú dobrého i zlého, smutek člověka., který 

ví, ze lže & je �u líto lidí, jimž se dosud aedostalo 

plaóhc pozi.lá=ú. (.;;'l má již ze. sebou to, co spoustu ji;,zyah 

teprve čeká. 

V roce 1945 přijel do f·olska vyaikajíc.í sovětský .10-

vi;Jáf. Byl to stsrtí pá:i a vypad&l jako buržonz:n advokát. 

Te:i pé:i byl :iesmíraě ěikov;zy a :iemll. v\1bec žéd� sk.rupu1e, 

o čem.g mimochodelli svědčí �'4lli..._.a,e,�� tvrdo

šíj3ost, s jakou se driel ve av, vysoké .fu:ikci p�ea viech

� mo!;lá čistky a dolil se úctyhod:iého věku. Jiáš :ioviaář 

vyprávěl po �vštěvě aěkol.ika polských provi.ič:nch měst 

se smíchem akupi:ice míst;nch spisovatel6 ptíhodu, která 

ho potkala pfi výletu do Zlezska. Někdo tam roahl..ásil,že 

přijede delegace západ;úch spoje.icd. I�a ;iovi:láře úněl 

bříško a jeho tuzemský vzhled pMmo provokoval takové vý

levy dtv�cy) SE aa ulici někdo vrhJ., zač&l ho objímat a 

vesele vyk.řikov�l: �Fa;ie, přijeli A�iča:ůl" "Úpl� js• 

ko :la Ukraji:lě v roce 1919•, uzsvf-el své vyprévě:ú :iori

�ř. Rosveaelilo ho to opaková:ú mar:Jých ilaději. Talcy IIUl 

dil.alo dobf-e, i.e je represeata.item &em.ě, kteri je říze.ia 

podle .iesel.hávajicích progaÓz: ;mrod zn :iárodem pomalu do-
.. 

pl:ioval sbírku, a tak to mtlo b.ft a tak to být JD.uaelo• Ne-

jsen. si jist, jestli v to� j1ho sdchu :.iebyla i ipetke 
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BOUC i t ;ié pře v e.t-l.,}· • 

do pasti. 

., ..... , 
-

chyce;10u 

jde jcl:o dopisovatel do jed;ié z dob.rt}ch r,épn::�úch ZEr..í. 

vědí s věech::io se musí teprve ;:um.čit, to bezesporu př'i;'lf;.ší 

le, :ie:U: tím :icjpřijen.:i.C: jním ruis-ten:: k pobytu. Jeaže obyve.te-

1� dobytých zemí nebudou zatím tutc ;iovou situaci pf·iliě chi

pat. Zvuky orchestril., tf-epetá;ú aárodj;(ch prapor!l , prvaí e 

sliby dévjo očekáva:l!ch reéore� je uvedou do stavu vzrušea!. 

Jedi:lě Oj, svědek, bude jako b�h vidět budouc:10st e te bude 

tvrdá, poaěvadž musí být tvrd�, takové jsou záko;zy•ději::i. 

V epilogu Wi t.kievicao-ra ro:má;m se hrdi:iové, ktei·í se 

dali do služeb murti•bi=io-ismu, stávají eehizotre:lilcy. I zde 

je skut�čaost ve shodi s autorovou �&�tazií. Je mo!� pfeko

;iat "kriZ'i • a fu::igove.t bezvad:iě, to 2'-:mmeaá psát :iebo malo

vat jak je třeba, ale uv:ůtf stále existuji ataré mrev:ú a 

estetická aoney, a tak dochází t rozdvoje;ú. Toto ��n.r 

.- rozdvoje:ú je pf·ičiaou m:iohých obtíží ka�dode:1:úho tivote.. 

?roaásledová.ú závad;zych nzysle:iek e. úchylek je di�1 torna � 

us�d��o, po:iěvadi murti-bi::igists se velice pro:iikavě vci

tuje do svého odp6.rce. Zije Y aěm zárove5 � o v á :f á & e 

i a t a r á :f , z e t coi z :iěho ol'-..amiitf dělá skuše»ho 

psychologa a strážce niyšle:ú jeho bliž;úch, při čemž osvěd

čuje ddvtip dnleko byatf-ejěí �e! staf-í poctiví detektivo�é. 

Js mož� doufat, že mll!dá geaersce, oc počátku vycho

vává:lá v aovém ftídu, ae rozdvoje;ú vyh:.1e. Nelze toho všs.k 
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vypof·ádr.t s Církví, což, 

�1e jedaoducr-.ým r:. '\·yžaduje to hod� tr:p{livo r.-ti E'- t�!:tu. t 

dokoace i př-i ;u,proatém v,.rlcučeai té opo�· irr:.cic=ié1;ú.ch P 

re!'lext. ztistt�vsj:í :iárod� literct�ry, které, uve.žujellW-li 

iúrs k.c.tclického :ťilozof'ov2:.ú, i:.ter-ou v -:1icl: ::1E..lézéme, .1e 

z:ieklid5.ujíc:í. tl{kter� z tčchto 'bts:nk.1,j musí stét tiskao'Jt 

& rozšiřovat Ye školách, poaěvedž to jsou kl&sikové, jsou 

považováai ze. tvťirce literár:úho ja::ykB e. zs proroky Revo

luce. Ját je :la iadex by z:.ame:mlo myslet =iec1i&lekticl';}• s. 

·upad;iout do chyby levičáctví. Je to těžké dilema, dtileko 

obtiž:iějěí :iei v Ce�tru, kde ideatifikace :lá.rod:ú kultury 

se záj�· lidstva uč i:iil.a te.k velký pokrok (a kde ovšem ma

jí tsky starosti, protože ltládei přes všech;zy d�.rtluvy vy

hledává kaihy Doatojevskébo). Typ schizofrea.ikn teÓJ: prav

děpodob:lě v :iejbližši budouc�osti :1e1.S:1ikae. 

Mohla by být vyslove� ;'lámitu., že lék, jatý pos�1'tuje 

Uurti-Bi::ig, je v rozporu s lidskou povahou.. ?e;i er;::urae:it by 

měřítku či;).ili Azt�kové �ebo mrzeče:ú vlest:t::ho tčle., je.!::: 

to děl&li cremité v prv:úch staletích existe::iee kresta:iství, 

:iám Jistě ;iepřipadá chvá�hodaé, :iicmé aě oboji se úspěš:iě 

praktikovslo po dlouhou dobu. HJ,'b:lou silou moder;:rl.ch spo

leč:iost! se stel kult, který rrvýc. šil.e:istvím v :1iče1t :1ez-e.

ostává za ae jbrutál:if jěimi př:! kazy prin:i t iv:úcb me.t;íí, l.:ult 

gla.ts. Vidt:io z této perspektivy, :in�ynt1k.� s� t::.u.rti-Ei:ig 



pot�dnvk.ún: lidsr..t pf iroze n.ost i. 

zí sk6vF1 v ;ii ti';ú r.;;rmo:iii a pohodu, to je � iž j i:.16 v-f c. Zí• 

skává relLtiv:ú ��rmo�ii, kterf: mu stačí k tomu, eby jed�-:ie.l. 

Je to lepší �et se otravovet ;ieplodaou vzpourou a n.curtitcu 

:.1adljí. 5edláci1 �e::wpr�vitel� ve svéra mE.lomě�táctví tvrdí• 

že "s e t C m � s i z m (: ;i i t, p o ;i ě v 8 d i t C 
>. 
f„ -

h 1 + .� 
. í t d é 1 ''• Te je smf t;w. víra e .. C, :.l e Ir .... 2, e .j 

v přiroze;zy chod věcí. Jak se říká v Sjekdotě: Turists chtl1 

jít de hor, ale již týde� prlelo. Jde kolem potoka, potká 

horala a ptá se ho, jestli bude ještě pršet. Horel pohlédae 

aa vzedmutý potok s. řekae • že :1ebud2. 1:ayž se ho turista. 

zeptá, z čeho tak soudí, horal odpovt:•Vždyt by to pf•eteklon. 

Uurti-Bi;Jg se as takov, magické předsudk;y dívá j&ko � pfe

žitky mi:iulosti. "l�ové" bojuje se "starým" a "star� p :iemůže 

být odstrs�ě�o ::mr,z. 

Překážkou, stojící v cestě doko;1.Slosti Uurti-Biaga, 

je e.pa.tie, které se usazuje v lidech a trv'1 v ;iich zárove;i 

s je jich horeč ::iou aktivitou. Je obtíž;i4 ji defi.:iovat a chví

lemi se zdá• že vl�st:iě o.ai aeexistuje, !e je pouhou iluzi. 

Lidé se ko:iec to:iců pocybt.ji, pr-neují, chodí do divadel, K

tlesksjí řeč�ttir., jezdí as. výlety, milují se, m:;.jí dlti. 

A pf-ece je ;;:iěco ;1epcstizitel�ho v atmosféře takových hlnv

;úch měst lidových de�okracií jnko je Varšnvs �ebo Prahs. 

Kolektiv.ú �luidW&, které V%aik.á výčtem s součtem jed�otli

vých nuid, je šps.t:w, ::iegs.tiv;ú. Je to k.l.ima :iásili, :ie

ětistí, v:iitf:iíbo z::iel:zyb:lě;ú a v�1ijěího sho;m. At užijeme 

k jeL.o pojmf! ;.1ová;ú jak_ýchl-�oli slov, jed::io je jisté: kd_yby 
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Peklo zajistilo svým obyvs.tel�m l.uxus;ú byty, krús:lé st�o

je, ty ;iejlepěll pckrzcy e všemožaou zábavu, ele ;:iař-izovelc

by jin: trvale d,ýche.t te:i vzduch s už to sBlI:O o sobě hy byl 

dostateč:zy � trest. Zád:ié propEtgEada - 8�i pro, �:ů 

proti - :1edok.áže postih:iout podste.tu toho v n.i:iulosti t.s.k 

málo .z;1á.I:lého íeaome::iu, který �elze nsimilove.t. ;::.•doláv& v�em 

propočtó.n.. NemGž.e existove.t ba papíře. Při.z;.1áme-li &�ptei::., 

že aěco takovtho vs1:utku existuje, musíme hleč&t rl>c ioallai 

vysvčtle:li: to se určitĚ o:io �ate.ré", potlačovsaé a v;yleka

:ié • tÍlr.to zpúsobem mstí a vypouětí feraou tekuti�lU jako se• 

pie. kle colpak socialistické budová:ú a polzyb ke štost� 

budoue:iosti, která je :ievyhautel;iá• aejsou dost sil�d, eby 

vyvátii, te:i jeďl Určitě jE to jeěti př•eě&si.lé. Al dozraje 

mladá gE::ierace, ::iezatíže;lá jedem •starého�, věech;io se 

tmě;ú. Jeaže kdo vid�l mladou ge::ieraci tem, v Ce�tru, �e;ú 

příliš :isk.lo:iě::i ts.kovým horoskoptm. Nsdtj• by se tudí! mě

la pfesu::iout do vzdále;lé budouc::ioati, af tam, v Ce:.1tru s 

všude ji::ide, dodá stát ke.ždému dost led�iček a motocyklu• 

bílého chleba a dostateě:iých porcí másla. Tehey ko:ieč:lě 

budou spokoje :ii. 

Jestliže je viiech:io logické, proč tedy rovaicE vy

cház:! jinak ::iež Di.é? Je s;1Sd :18. tak k1ssick.,ý materiál, ja

kým je člověk• potřeba ji� geometrie :lež eukleidovská7 Te 

obyčej:lá ;:iestaě:!? Jaká aouie;úl Co, k ěertu, ělovl.k vl.kat:11 

potfebuje? 

1953 
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; ttltečno.st je t�kovt, i.o j.sea obč po.i;l.edni knihy }c,.arla 
i ocLy 2lyt1ol je{;t& dřív, než jsem jo dostal do rtlk.ou. chVá-
.lit i h<ilnM,, i, ti. �. kde &_;ld ni!;ti. 1rntřásali hlavou, říka
li i :ric w.tiock)' nnvčho, �oji z.l.ati, zn_ovu jen ten starj zná
mý ror.1rod�ní realisr�, anebo spíše Jet\! 'na'turnlisEnlS - to 
zřejmě orali v úvithu nutorcvu. nelitostně pravdivou a;:;:reaimoat 
vidiní, tu atso.: utn.í tlesi.luzi pohledu, přit.ahuve.néhe zcela vě
dm:af. � z.fu-,�rnč- p$1-e.:.ievšira '"lidským dokmoontom• skutečnosti niz
kých, lm.rmbnS·c�. pohoršlivě uráž.liv$'ci: a r,onilujících. M.luvim 
c románu "'bt&per..í• a dvlusvazito•vé autobiogra.tickó kronice "hW-

. - -

táky nozv�Stl'lér-m• • psan6 od února 1975 do kYitna 1078; o_boJi 
jsem poznal ze snt1imatorjch "2iiei Uico Petl:ice roku 1rrra. 

lak tedys n e t u r a 1 i s 1.1 u s • filcát.e.· Jaea •tart tu1ák · 
lit.erár-ni his.tori.i a kritikou. i JejiOb spory a hádkami•·• Yi
ra wii nechyběJi. detini6n1 a klaa1Zika6n! pfibrMky a .ikatBl

ky, dt> nichž literární dilo ufadit,� Jenom mne u! dAYDG Mko
noin� otnnJ:f.. praYou c prmi poY:lmtosti ·uttita J• bi6sld.ka 

a Jehe tYorba s podobných- zAsuvek a irahA YylÚnit. Yy&eut a 
osrvouodit. pomoci mu na ieri.t-vt vzdueh umtni a volného Jtyile-

. 
. 

ni. Mad tou jmenovitou pfepilkou naturalismll Jsem ai apeciel-
eě npomern.l na dá.vn, pochybno$ti bás.niokiho Yeletn!ze Vikto
ra ldiga. kf.iyž roku 1617 vy&el 2.ol4Y "'ZalfiJAlť', prm1. Yeliltj 

,. 

nwnu.aent naturalismu, Jeho dilo k.onstit.utimi. UugoZolev1 no-
vytjká krajni odvahu. • niž v životní skutečnosti iel 8Yjm u
tilinim až na samu mez •přípustného" či ••Iušnébo•, ba za 1tis 
j�ho pi-(�11µcj�tou zálibu T lif!st.é sp.rcst.eti, banebnoati a bidl
u i.e se pfiuo s rc%koší máchá v lids� !yzickém i duPevním 

kalu a bahnu. tonec koncn\, a ;,ugi, tu dob.t-e věděl, um�ni Yi4J 
Je předevlim odva.ha a bezohlednost. TŮ.le k praTdě hnaflA do u

t1ez1. at na samo dno l�clad pedloat.1. má-U telil lidak.osl:ri-
. . 

boe takov, dno, asi nemá. Rugo Zolovi Yytfkal. !e Jeho llboci 
scrdit Jo libosti •�iíě�lovou. 11oblata6nou. je zcel-a ,gratuit

ni a aYóYolnA, je aarnou a aarn.ivou achvilnoat.1. Je aikoliY 

silou. nýbri siláctvia. , �ni-nepfipeulii ail6ctrl. prav4oa 

Jo sila• siláctví Je .tale&. Tohle je �;raYý mys.l UugoY� apelu 
Ztlwvis •1�emátc právo na.boty nad lidskou liidou." Nomát.e prá't'o 
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'· .... 

lidakou bi
�

žit. z p.oaledniho cáru. nedáta-li zároveň za
vanoui nad vysv.lc·čenou -sni-dutou .li.dskou mrchou větru nnděje 

a oF-Y·ooozcní. nebot Ul'4ěni je gt:n:1až.ov.1ni, ale i usvědčováni, 
a jsouc ·u.s·\l'l.dč ovár.I.m.. je i volán:11� po 1:.pravedlnos:.ti. je vy
kupovúnim a osvobozoYánia. Slepé uličky lidsko�ti, budil, a 

p.roě ne; ale umění �• Y nich newmtzauJe, umění Je v ě t r á.. 
·v téže době se Cour&et.. ten t!liil.iřakj alter-030 Zelova románo

vého naturalisnu. l�ovi chlubil. ie konečně první v dčJináoh 
obrazu namaiova.l zeů. pouhou, ale s!;ut.eěno-u z-eu. zec! jakoite 
tak.ovou, opravdovou, noniiiliěcnou, nestylizovanou. Výkon prý 

ohdobný Homérovu vyličeni tr.chilleova štitu. Ni-eo té vasi zdi 
chytí, ropli�evi.l veímoit 1o, c<> u paty 2.di po soli� lid6. 
spouAtčjieí ai kalhoty, nechávají. Ve v�i losice, pří�eli 
Courbete. Jste ua61oc neodvážllj' a neúpJ.nt1 :vtdycky 80 najde 

mt11iř • k.t.erý vás ptebiJe- trumtes tehot.o. Taieho druhu. leni 
známo·, co na to Cournet� Je vbk známe• f.o t.�· věci u paty zdi, 
o.tú!. šle ře.6. se ■t&rt nago nehtl.. a jejího jíúna ve.lm na-

tura1i"ieky p.ou!il T "Bid:nicfeh• • je iD aloYo CambrennoYe z 
„Ý Jen Kapoloonovy �:u-dy obaiu.jici s.e u w"te.rleo. �loT1>• Je.f 

. . 
. . 

NatO Je "bidn.f.kam• aez.i aloT)'. nJ!al:utnlji1 bicháll tranoous-
sk4ho. i utdého alovnitu• Ylo!eno de ťurt C.aabromu1rj'ch, Je 
ve ném literánůta pou.liU neJTjrunljli Ukhtou umileokébc 

n:�turali11tm. který Yeli i Y oboru. Yj-razu bn� pra'TtliYoat do 
záed a neváhá tedy ani pfed slov• .neJcyni6Ujiim• je-li 
tím p r· a T t m aloYem�.- Y wa�i není aloT uroze1tých a s1•v 
-ó.i'f'ek., ne.jh:ori1 d6Yka a,ezi alOTy a T uaini. fiToje du-chcnú 
opráGeai. Cfámbro.anovo aonle J• 11 tfat.erleo u. a Je tedy opa
lem Jakékoliv aprostot.:y. Je výaotitné. Je n.nef•né• Je sublim
ni, nebol - a v- tom tcje - k.fičí z niho zou.!sjíci lás� i;; vlas
ti. kteri priYl p.odJ.éh.6 eí.zi přesile. Lokúal-11 jsoc svý• 

anokdot.ickým ostempore dnbfo oz.řeJGdt. YjZJlčUU l�eva triticli.Ó
ho �-OIMtnt.áfo k rod.icirm. �• naturalJ.amu. Hugo dovolil natara
liamlť pt-e4em a zásad.ni ri•• JakťkGliY exeea Y repr·odu.Sí:oi 114-

-

skě ni.ckoetis J.Adal DA nla p011&e ;slua IIIMú a Jak.o csb&•.lut-
ní poddnku vy•ok.6 iwileekos\i. ab7 ebraz aizkoaii nebyl ao-

. 
' 

bfetafnS111 dokument.•• aby nizke�t • Jen doTGlo-valo • ale sama 
a pf-iao ze BT6 krutě a hanebn6 podat.at:, Ymlkala • naY&dlla a 
'b�l• mocn$ VUlět, Jeni. Ji zcel& pfepodat.t.ni. nnl1. k nehmot.
ntu:u. b;lán k nebmotnéRUe .i-iklat• nik.Gliv k abstra�ci a obeord
ně. Kizko&t d�ehe.j lyri'.S'fuem wle u ?•otf-ehy &vého vykoupeni. 
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obkl\._f: : .. e- ncVl.dit.elno.u .:l!t:.rou éuoi:l.cV-r..i.ho rcZfu--i'rt-l svc.body. � pat; 
čert V"�ll. všechny nati,rn.li�;--y či no-:"'tur.:ll.ismry • ��katu.lk:y a k\ta-
1 .ifikaični ná.lepkr �m):· o<t;;.adaji. feč je jen o umění a ne'lUT.ěni. 
t v Peckovč vi'·ipadě vo�-:sli.e všichni i,oml.o-uvaěi a l'.áviati•oi 
na vědom. h málo záiei.í .:1'4 to�. volil-li z.a z&ldadni a Yj'cho-

, . 

d.iskoYý v-ti.stup k životní. t:kutečn!,s'ti motodn Mt.ural.iatické 
reprodukce � veristického zpodl)bení. Je· pravd�J>odob?i6. že n� 
mil jinou vel.bu. ie sáwl jano vlas\ni úm:r•l uaěloek.y.s••&rnit 
sk.utoén·ogf. bíd; • m1nby -a poniž.oni j.eho/t,všbO • naf·e.hG, lid.akébo 
žiYota V př_í·tomné . chvíli• Ei přimo nad:Úrteval natur"al"ist,iol,ý. 

. ' 

ola-re.z ťivodem. pctw a de té chV:í.le záleží jG:r-l fli:i jehn odvtlint 
prllvdiVc$ti. ut.áz.1'D dal�i 6 hlavni j1: te;u-ve potonl ta. chybi
li mu či neohyhi i ernen rozm!ir ducht:rvni v(;le a tu.�erti vysokých 
význaznú lidakotti. Qdpov?:"1 zni .• ie i:iU nechybéJí. ·Pak ui ·j8ou 
na nfj vleehny pfedtlě%ky krátké. ;,. tJděL,ie hnea 1 pov-�lm ·on_obo 
duchovního roZl!lě.ru., v němi na tura.li.sro.asi pf'oriatlu je -povahy 
ethie.k6. _ Karel Pe.cu s-tanul svýmú pogladn:hd luiib&td. na le,lllém 
IIÍBÍě me·zi mra� int&rpr-et.y e lioudei n&ěf Si0UČ&.:D8

. 
ži�ot� 

n.tr&bf-: -1 lid.sk6 a1'ute-6no8ti. - 4 z· prd.!o_li ěeň6 aoder.ni' prozy 
».,- a.Jtětí_ J.)J.lsdo Y)?Udi. tiafi.e .anal_j7.a - s.i .voje. aa�kf;y ii' neJe 

- 6i•�n1 _ 4á. ,n•if_ imd�ofll� prococluro�- ,téhle ndi · !1chozi- pt
l Md-kyt t.edy Peetb imturalintUS, a jeho ethoe; jehe zkuieno•t 
iiT'otni. a Jeho· 'ůnšenost mravní; volumen. ělenitoat a ro�al1 
J•he prolita,· a. Joo crtel. · 

•Motáky nezv6st�� jaou kronik•vý z�• zái1lk4 a di
J6 auterova fiYota .-

jmenuje se zde !lYoboda. od roku .lfJ46 do 
prnd polortc• lflt fedé5átjch& &ladf aiudent s.i po'ímoru·naiY

nl iiohH k •Wqai.tii• vydAvAD.im a - lf.řenia 4eukratickjch 
leták!; :pf i pe>kusu o ótlk za hranice padne na náclraií • tacbo
Yi do rUkou tlrgáru\ �tátní be:pečnosti. organi.%átorec joho "ces
ty pfes kopeětytt · byl .tiů. v Taelwvb ho Jit 6ekájí; zaěinA mu 
ebYylů.á kriiDV4 cena statisíců. "Tt•leeh.,.- • Dttlěeni Y mistmim 
vlzn.1. transport, JM1 '"kraj• do .PJ.znl. pak na 6t,yřku Y. f'l"abk6 
Bartol�jak4. s pfi.sluiným stálja doprov�em ly&ick.6ho clrce-
111 ě·loYÁlta� Parodie soudu v ·obvyklé . inffonaci tf idni justice• 
pak na nekone4!né.r�ky rdt.onec Yl:teŇlk.job pr�eo-Ynich Ugr6. 
JApt na dole Ji"ierlinger Y i:ladnl • ..- nim plnj ro.k zcláni obno-

. . 
' 

nn6 lid.akeati Y at-mos.e,1e noraálni hornické préee o autenl.ic-
ltého dělni.ckóho aaýileni a ch.oY4ní. Wenadálj odvoa k nev� 
tetřeni do tadAjovio v souvislocti e J1D1'm, kda�i %�hájenja 

030 



trestrúB1 připadem, a repriza fyzických tortur, je jichž lavi
nu uvol.ni a jejichl. u-Miry f,tt.ě& aavile kaidá další honba na 
lidi, nen4vial k ělovfku a.illllluJ• oaud. Jen! •• T)'Yiji •�mo-

. spádem al pe amrt.eln-á · rozdrceni .11d•k6 oaotJn.oa·ii, transport do 
Jácbymotra. jeden krušno.harský 16.,.q -po 4rub&l. ka.146.ho na i"adu 
let: lágr •ent.r·r.---tvi• /1/ na dole •�Yorn�sť' /!/: morový lá?� 
rU .. k.olaj na tf i roky hl.a-du. kdo Jej nepo&nal• ·nem4 np.lnou zku
Aenost. lidsko.et.i, J• nelipln.-jm 4lověltea. nebet . lidskt liYot je 
tu redukc,ylin na dary vzduoim ti. doolm._• sp6nki. \.epl.a, chleba 
a vody: trc.st..ní tábor •tťlko" • l .ág.rová márn.iee 6ern4 amrt.i .rov
nou vůeehonn6 s tú.krosikopi.ck$T. prachem dobýnn.6ho uran.u, s· 
noj\fět.ší kon"nt,raci gama u.\řeni, na úa-ecich veszis f:í.z.enlch 
�ovčt.sliými odbornity čeho?• intenjrstTí či kontrar-ozvědkJ? • 
jak léta bili a bě!i, pfátel6. a metody• nik.oliv Yšak poást.a
t.a se mini smrti t t.a11novou, :posléze táb1>r Syt.ia • .Ffibraml. 
•z v�lk:jeh 14-rA t.a neJv6t.Ai haftJ za leleuou epone.-. a• 

nlm obnnené zdA.n.ť 1i.4auati a1Uli-t_•na4 vrú•ú• roůodni 

riak muklb •propi1J6en6• úroveň a p,rlve.a na .-ol•Jh&1 a apor
ten1 .tudo.'fft-Yi, a nlrvlilvy • iaU.iky .z. ,..,.,.. •• pr-os·t.l r-AJ 
u zui. a y alll ori• i pfevjehoYnj ÚIŮIIYJ • _, pf�•UY"1 a 
ud.lJe na ",ednnlm". a o.o J- •1• ��''- _ai • 'ddň „ 

Tlaa;-tnl • kr• oml.lil'ritelnjc.h omy16• • J. o -ll • • I a 1 o I & 
poů.6ze i propult.f;.m. a edobad •--• lasoYI uoaes•d� · a6 ••I• 

octve1a,el.ú clovolenA s pekla. Dr1lhA knU• Pecun. •·!tipem.·•• 
ů apil aJwteěnj rotc6n nel JU'oai.ka. n.aikla MiY .-1-•11ot.a,;,-. 

ale bez Yáb4n1 .claraoímo ch.ronolo&ll ntniku ,na cllr ... logii dl
Jové saoJ.al..-ti a 1ogick6 nftan.oal.l. Podklad itlpení Je to
tli zase allt-ob.logra.tio.kj • p o k r a 4 u. .J i zdi dudy Ju-41-

.novy .!!. Jliyrat.u z trestaneckých lágr4: n6t.U •• pfed 1,ty • 
má za aebou fadu pokusů uchytit se -r oběanském ž.iYcii. peěiná 
tea - jsme pfecně tečeno Y roce 1968 - Jako nakl.adatolakj re-

, 
d4ktor e al.ib li nadije ěesk.6 pnz7. -Změny ve ••hJn6■ a p.o-
li\iokém úred:D.ta tivot.6 na pr4Ti uaolnily účastni,• Qole-6-

.néllo úJnclu smpiny l•akjo.b. apiaonlel6 u � • u Upad.. 
lU pfilef.itoat be� pfekilek a .aebespelt u.tutehJ.l fftJ nl
kdejA1 stuuntakf erdg.ralni 6a\pl •. Plu4 •1' p.lert• jeho api
-!loTalelakfch druh6. etedenfch nobo opalrllickfch at,.raúltl -
•praf.akfbo Jara•, Tea aůa Tlak herllYjah plecl-rlerejlicll a v6► 
raj!ioll ryxn:aYa4ti ref.J.mu. Joni am ·přlflllil ja1c.hymonkt osud, 
mulůo'Y'suu m.J.1utlcs·t má Aólezi nim.i Jedtnt. Zpráya o praiakých 
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:grpn.oT'i'cL ,)<L.J.c,�,q,acr„ l ':..::�.& zt::!:iihuj.J výyraV'u h�uem cesty• t.ušim 
v � . .ul-.ousku. ti. �tz.'\VÍ JC J l. členy .rázeil. vf-ed �i!.�dni dile-mma, vrá
tit t1e domu - nevrátit �o. Lilemrea t.polu exia:tenčni a mravní. 
ptedcvld;.; rnr;ivni. t tivyklá drciče�ká povooeň rozpor'� n ůvah, 
rozu:.:r� � pol,t.ť'1. tl<.t�hí •• zt.-lud.ú. a chytr-áctev. ua · chvíli y0u1i-
je v,.vpravA vlí.dněh() pozváni Je&n$l�vsk.éhc �;,i�o•aielskébe sva
zu uchýlit se do spi�=-ovate.tstúho uoťit>va ve :..lovinaku, km pěk
ná vj"Je•r ěe.ch-áěkovskfho ná.rodnihó ·parychulma roz.eniranóho a 
usv-Mčovc;n.6ho eizilitl pf áteli� jimi Je· pf-edstava veiopr-u1:né r1á
f,.f.:fe, dobrt>Vt).lnť �e ohjb«Jící do ciziho eho�outu, hi.atorick.y 
i byto$tnf ei:i. f,.ck.cnec �e s;:iť,Óvntol ;:ove vrací domii. jedi-
ný• u nf-:hoi $O ztléll� ea�o:z.řejmé, h.:;. náležité, ie učirú Gi}ak. 
ite2.ho-dn„ ti ner,o.eh.opitelné bez pl-edc.b.oůhn procesu. mruvní scbe
rjchovy, JehDi obrdZO� tyly •�oiáty•. Proto také změna v po

fadi. v namf prezentujeme obě feckovy knihy. A v prozatímn.í.m 

úhrnu t.edy• r..roni.ka i román. autobio.gralie a jašti přesněji 
sen-ubn6 sebepitvy. k jakfm na 

I 

oobi aaaú Dlie 'tuianik pfisteu
pit. pod nucená' nejrlelitostn!Jli.í.ho osudu. r.,� typoa 1.rziehupp

roman. ale Jelit.I r&diJi si pro goncrick6 určeni pdJdú. k Fran
eouwn._ � pon�vadl se tu žiTot .tlaubertnaky JeYi Jak.o �l.up-. . 

. . 

116 1topadáYAni iluzi•• lnula mluvit. o prou jakolto proooau •éi-
tové ySchovy• a sebevýchovy. _Uucaíion Mntiment.ale, povýiiaa 
zde titul u jméno U.nru. Proces růstu a zráni ělovika. diJi-
ny Tzniku em.te. 4 jest.ě přil6bavěji 1 �barak.teru. ")tot.'-ky' rrltil 
a n�t.:Uě naTéd�Ji myšlenku na DoatojeYdtébo "Zápisky z mrlT6ho 
doant• a neni pochyby, ie Last.ojev.aký je autorovým tiYlljlt ehle
ben. Je Jím literá�_f, jetil o tom bade mt11ka. Je Jim tak6 
:m"ami a exiSítenciá.lně-.tilozc.tieky. povilima-11. jak se rovně! 

u Pecky příběh a jeho uuvni závor samovolně a samcztejm6 roz

Tíji v obocmou iI.ledit,aci u určení ělovlka a rsmyalu lid.akoati .• 
To noni tici lb.Ale,. o málot;om v E<oučasné českó próze to ue pro
hl�:it zod.povldni • Ale t.o u1 .Ga�e p.ředbiháme • 

Fenomén a l•�•lo provo.kat.6ra T tamotnc§m ·pr&.ěeli revoluč
ního podniku soeililniho osvobozeni tloTika od Jeho pN'lúch he
din, a neschopnos·t oběti uvě!it. f.e sůstávÁ jménem sYoboclJ pfed
měter. poniinihe Jandlu._ fj&-leob)' a policejní vjalecbáti, meto
d1 a zpboby Je Jich �•ni• .fald, liclak4 dAstojnosti r-Azem Ye 
psi. bez.rodné ilnaby :uitčenttho prora%it ne1-,ro.st:apn6 · z.éi a vejit 
vo at.�k se sv�t.ei:t vz,bi.z.cm, v�rgvánim. iJit.inak.6 naděje v ■pra
vcdlivoat. t.fidní ,jurt.t.ioe a !rt1šKa fioudli. Transport. do výtónu 
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trest.u i� první praktická int.uicc prin.ci.,u. ,1;;pcločnosti „ csvo
t>ozoné práce•• budované prací vězňů-ot.raků. ilrúza pf·i!Éé po
.sloupnost.i a tot.o-mot!ti, nacis:tického �--Gnzentrazions-l��eru a 
Úa;t.avu nápravy praci, "výd�lJyt.t.u" .NVC lu-čni snravedlnosti. 
:�trltjci a �enti "plev$;clu.1vytt , velitelé a ká:pové. vrganiZéloe 
tábora a práce. ·,apá:ní zpr6v a naděje zvenčí, e. n.{.1.všt.ěvy při
uuznjct, e. rc-dičCt. l� mravní odolno$ti s-oust.avnjni J>roná
sl�dov!mim xdtn..,._ ilend rodJm.:lého okruhu. v:ynaz·oTáni ze zs
*tná?ú, zákaz stadii. POOíiry zdravotní. a hygicnic�é, vti e 
štěnie·e. �-ysté-u.. včz.eÓ.s.kť ;!rOC1iskidtJ něreec!;.�;el· k<1la!Jorantt.. 
f.!�-é, !melinářú, ku.J..akd• pclitiekýeh vt-zňt. �1�-t. zločine� 
obecn&bo práva včetn-i z;looij� a vrahá, pcYýleni tlchto na eeii
tu,_ a vládu výt-erem Kápi a volbo-u ti�ld. donauet� � i.p.G1hu. Ty
py ktpó ýOdle měfoitira ze:viřečtěni,. k.ápo. ja:1 pánem nad iivo
t.cm c smrtí. z..ákladni oporou_ syst�mu a vJ.aet.aim v:,chDvat.ele&ii 
• rřeVyl?hoYáYatq�• • .l:ukl.m_ t.Yjal GUlOTOlll Je mukleYst.ví• a z6-
stane Jim do!iTot.ni. i na nobodl. neeháme:-li tě •• Ji doUt.. 

. ' 
. 

Jáchymova ký ,lUlalí A st,upn.i.ce • a.,ecialiuco a oao�iié rysy je-
. ho délm.ch itad · podle vzoru okruml, po nich! putuješ a Daa-

.. 
- . 

; 

t,em na dJI.O f'eul„ PopJ.ay pnaovil_l. nut,upy 4o- pr,oe. Perw6-
• 

• • - , - I • 

ty Trchno•ti .• od aabi.faA. po Aulit.ele •. s,vitlt.i •o4ben:1c·1• 
� dnlu' "!ern4 smrt.1•.• Ot.6k trestan�e- � ·t.ábora a· &ůoňské r-e
pret,Alie. Zde výJey·�tyl' aet mukl.A n6zanjeh ai.ojmo oceloy_ja 

lanem do balíku spreS:oT&11ýeh tik a pobybujicich Mo t,:tlid kro
kem v paklit�u no m!ato urěe·ni, Jeden z· Trc.h-016 liěeni v obo• 
ru "smrt.i toaec• • dntule mcabl"e� JW vrcholy, nacllení soTět.
ského inuntýra nad zednickou vocloYáhou. pepné • iivotl spat,
fenoa. obor lernj bumor; nendlr.5t a likYidace kápa. v Je.hot 
nUeokosti rypAt.rán a uhlazcrván pasledai stín lid�osti, lás
� k psu, znovu f.w smrlácký sadi.s:mua • .torckee, torek.ce, kt>
rekce • .ili�doYu. :voj�ovird. Yokus o Btávku, a proč se Jí k.Dět
ská v�zo.ňak.� skupina e.dr.ú.t.nc túl1.ust.,nit. troJi •nepr�s:t.řel.ni• • 
kněii • ..:.vidkOY6 Jehovovi. cdm.ita6i Yoj:ensl\6 BluibJ, a nepora
&iteln4 aila z YirJe le J••ird &1.,..._ nit.a atvafenúhD a tíz.e
Mho p r o z f o t • 1 n I a f.e J•em &otia „ 1 v o 1 e -
n '$ 11 Jt úkolu naJUilimae .muled:aik a Jeh.a p:tnia� �t.alinova 
..-t a prYld ft61Dky U zprávy „ 4'1ll•&at „ Llt-rineYá• lúunda. 
ěe� NI a-mrtestiiJ misky plníci se l.rAdlam a banetmoat smýi

leni. Jet Yátn ehce seli.lit. n&Trat lidat.oati a mff-it ji r1tetéká
n� ošusA. ťraalus prop{tjěoYané "�amc:.e.:práv:J". p-ovGlovaná dts'fff-

, 
. 
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diskuse a sYohodných voltlt, osud zTclcnj-ch. pejóou s trana
partom na jlll;ý táhor, zde znevu .Jedno � vrohclnýeh life...�i. Ab

solutní Lež nem6.le jinak ·ne! dál Yě4emt, ač Jiuk, lhát., je 
bezmocná w4i STě podsiJli.i. liberalizace Tlaaině ytrvou k spo

luprá.ci nn Ui •. ?fieho4 ·noy!j •lny vód-6 - v6erejiích &�ranJ.c
kýcb vrclmottt.i. obraz ,sychismu neYylě.ěit·elně zblo.udilého, no
mož.no!'.t. ltontalttu s ;r1aooyvatolem gulagu na 'Jakékoliv lidské · 
rov.W. •r-ohovo.r• m�enakéhe orgánu • k,iutt114átem • propultě-
ní. ?!-áv.rat. doati. VynecháY411 oviem.. Chci Jen pevicllt •Vým neú
plným -vj•ětem.. žo nut.orovc vězeňská a trestanecká Z.kLli-nnost pc-
litického ná.silí Jo pi-i svó dlou.boletosti úb3elutnl: O_plná. je 
vyčorpávajici. J�onc osobní, Je naprogto autentiek.á. Je to nát 
.. Dec. Ivana Uěnis.oYiče• tisíckrát a tisíckrát. epakonný a zd.o
.kumentovanS· metodou ·Jatého.al :�at11rallst1cltého pof.:D�illismu do . 
�$lodniho koutka a iw ·ayá· všost..rana6 bidy. hvěd&elYi la'avni 
ektaloil7 y naši l.iterattd-e dosnil Jedia4 1ťY6.bo drubal. Yilim si 
Jeho a.uhn-t.1cit. y a Tlmoeti reaJ.1t.6 .1 Y J• jieh aapeUeoh tak 

ř-ikaJie p.fí.datných a dapnTodnich, . .,, zp6aobeoh• Jiail a�or. 
. 

. 
: . . . . . . ·. . . . . 

. 

oa:vldiuje • 'POtuwtYA a o4ati.iuJe no Ji praTdiYoSt napfn.J.ad 
• pro.tesnf.mt juyky' a •J.aa&J' nfob · .. _.tjoh dó 1114• a .tu:olog l»y 
z jeho •itet,u• Tye.merpoYal 41Y·_.ne. 1'1pl.Jlt al.OTIILk. •-kloYli1:_ 
11y•i má etrúk.y dtllllf .pr4oe 9 JeJich.nebezpe�i a úko•ti t.ak 

. . . 
odbonúck.4, ie Ji.li noa■Tl� Ylaatnl iúilf_nerosmd1 1"19 

"' nlJ.S l"'OffiJml eiu, lib.osti· •. kar'balm:. spertu. hudelmi.cUB ' 

amatérstTi, na. sebe:r.4oltffJ1é YáiJLI .• · de nich! •• llllU ut.ik.4• ·.aby 
nepf ilel o roZWl• Y lomto .11ville .s• lilllkloYo �•y6 .- . bridf.o-. 
v6, !otbalistioké .tandini o.bje·vaJ• Y 110Y6m mraYIWI pl'irtitu ·_ 
a P--ec�v dali! troj.! pn:1e.sn1 ·s1� ·se· rozezní n�t.uieneu pal
čivostí rozměru i:eela dt1c..b.ovn!ho • .\nii ptitom karbanit:, šumař, 
volej ba.li.sta hne jediným slftY'tem ve svém odborn.ic.k4m re!erá

tu.. tú ribec Pecku nejraději t-am, k.de podává r.trik.tni e pou
hou. no�y,H.nut-oa. nepesunut.ou. řekl bych Jednatelskou zprán 
••6ho kúeňakltho owclu, , .. Je aeJyflllllYftěJii a uJpAao'biY6J

At„ VzpA1ntm •1 na �tend.bala .• · kterj •e u6.11 st7l11 a &pbl,bu -
. . 

,.· . : 

syjho p-odÁIÚ čet,bou ob6a-ns.k6ho �onis.a. a1„i,oa to tffd.il� 

l�eohin, hal6 laklwa p6•ollit. aame-Jedift4 a e aoM. nou �aho

hot.ea, svou wcbopaeOll vtenoat.1. io J• oltJek.liYik •. o)Je�ti-,, 
YiaJffllll. kte.rja se ulink• a ohlasem nikdy 'My,yron4 !Adnf -t,-
pul6ronný e!!tetict.ý •ubjektiv�amas, oYlion:f literárními l"IM-

i· miniscencmi1 a r-ozvinutt dt, paralel, oud-d 1 úTah a pfid&ťf'ki\i• 
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!.!uaima ob6a.s EGf.i stvořeni a pfipuiilai nechat lllluVit. �. 
svou krásou• s:vou hrúz.-a i bAllelmoali .• 1 zlw.fie.n:t autor na to 
n�kdy %apomene.· pt-1lelit:ost h9 affd� • .1"1\Ůili ao • roz.horli. 
propad.ne ve.lik�u _vzoru. a. unci druhého ttHkQ •11otákA". 
nedlouho před p.ropuit-ěnim. navft.ivi .na pumpárně DAiebo vězně 
vyrdanec a muvoi rotiliu.. • ParJlěik.. zd.4n.livl na kontrolu. :ye 
skuietnoati k poaled.ninu po.kasu •pfeikolovacíau a pfaavčd6ova-

,, 
. . 

. 
t•llik6ma. Už dávno jsou i.,- tam a u JlMi thvil• stqých _t1os-

.tuli a ide ologiokjch hl.Abell. uhedila hodina a1ftano·•ti a prav
dy. bez iluzí a cynická. stále ovšem hze avě4k6 a soutr&llá. 

tvi.dce rozYine před muk.len. vidinu a budoucnost aeei a �iěsti, 

Teto všechno t.i dáa. padna-li ••• at.d •. �uže. je to protějšek -
112návám, f.e velmi um.ni a n&Ttirové na;Tedent • viti i.Da 6ten.4ft 
ai Jej neuYědolá - -rýsoah6bo výJeYU rozalUTJ Vel.Uho inkYi.zi
tora e t.ristea ze mu Ivana l.aramazova. ZasvieonA a UBYioenec

ká literární :r•tnieoenee. ochot�I bych • boz nt •••11■1 ebe
hl. i bCS toho .• abyeh •i y ·•xoiá.c:tch" kdykpliY • Jakkoliv. 
i při 'rií podobno•t1 ltakfch 0•11116 na u4'1eao•t ee.16ilo no

lett. m u a i 1 pf ipomenOJR b-7'_ ,i �J•IU.f. �•• 2ame.s11 b7oh 
..,. &Y6a tuta •lnoa_i po4otm4 pf ipoiafnk:J ._ •echal •,cb. Jlll�i& 
61.-ou .takli•tta pfeclylenJli .-Akr,hi. chYile ·- J6olqao.aU 
p�. k 111.i. Jiliti cloilo. hl)reclůeftl i,,- balj· .ta."• ne
rordJ•l byah JeJ. 11eelma:riluu.1. • ai, aTOje pedobll•t.i • 
dONby pfiaái-ť aú T sob-I. I tak '.t'lidJ a aásadni• i Y připadl 
taktici.ty• r o .., n 1 • .nikoliT ni ;,ouz.e ,obJek,iTD.l-lllaotn61 
Od�tl-li ISUll ned-y poni!kGyY. aluii •• J•• odmit,nu._ti ,. .. 
z r e � • ., o Y a � ba% razpřád4ni .dATodA a .. r·nZT&loY� po.b.mt
tek. Pcst.afuJ{ei pobau.ťkou anů.:-1.ova eclaiinut:í Je totil y t.omt.o 
pfipadi. a Pec.ta to ostainl T1 a s,6a ai tak �edl1 J i D a k 
n emollul 

Ve skute-čnoa:ii ae zde dostáYÚie Jil do uvé kapitely avé 
aulfzy • de auto.rovjch • Jinak neaou•.. a z FeckO'f11 na t..ura.lia• 
11.11. anJ.i J•J apoůliae• v•l'1.J)11Jeme. ••, �oh� clllc.baTDi.be udro.z

JD6na, J•J!. od aa,urai.iaal pdadonl bp„ 4 Y •- &ileti i.a 
• Jina,k J•- nemohl'" .reekoYJ -_1m1J:ay·, a. J8' Je �Jich poYaha? 
IMe J• �kYeo autorova etlloa11 a Pť'-hoa:S- J>re,1 bespréYi • 
Jeho! p,tinl llo strhl, Pecu rea&oftl dlo• pa Yjlce m:•nd. 
nell61 Y grunt.u ri.boc 11111 jinja •• br'-'11. Jen"._ .n&domí 

\'tiěěil za sYou lidakou aebeucnan. Lid-' Yoli.koat. a praY-
d 1vost. jeho knihy zálet! Y intaioi t6to nepřecot1,elnosi1 lid-
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sklbllo :..v�doe.1. A kniha Je pi'odov&ilii vyrc}.e� 1..U""avniho e·vidocl 
o t6te dob-ě u nAs, dosud neJpronikavějGi� v č-esiió J.iteratut-e • 
.Utec:r.e so ke struč.ni� 1,tÚiiru mukla, Je�už n.r; uidnou na -dole 
míst.o brigadýra či :přsélwl, jeni Yili všechnr.: ;}ret a p.roti, a 
nakcn�ee výhodu o<brl\nth t.o je eeut.rfilni p.řed5tava romátu1 a co
lóho jelio �.oncer:rtráČ"niokého universa. e}'liibo.1.ický pravj' hrdina 
naši doby. Zakázal $1 přijmCJttt rell byl. i toho ne Jmen Id.ho ko� 
lečka v raeehnniallu vytvoteněm jobo &:núilnit.elom k vlautnim 

účclťw:. poc1u:.,pil, že pfijm:Jut jo oobrovelně, .namluvit �i, ze 
to čini Y zájmu GV)C�- ISJ;oluvozňů, �namcuu\ zmás� rázem nenapra-
v i teln(� vf.echny kttr't J roz-dian6 1:ú--·y � r.aetoupit prvniJ.>,1 krufkem 
kostlprtm.isu ff m1>ci ce.stu, na_ jeJúd konci Je de!init.ivni sctie
,t.anobeni. 2..1 vitec.hno na mri;ě ae plalí. ele exu,ují hodnoty. 
jci n e  a a i Ji být platidlea.. čoat �tné.l.idsusti je 

z nich- prvni •. lde mA mukl nicotnou Illovu· ěi úlen aaudu néhcl 
a svých dJ'uhO z.oplat.i&. nejYJiii cenou av, d6atojnouti celé a 
úplné. f'lijse ne.pniť poctil u aooi, · jet ko &náailnila. • iiJa 
Ji u z n a 1 • at&l so Je Ji 6 ,. • i .i • Y46i moci. jol mi 
nalliú mitko podílu 114 ně pod-st.cit-i &a oaiou aaJ:i noboclu, 
je J•diijm aohtm stanoviskem •oli\ abeolldai bezmetcaoai. d
e\at. n i 6 i • a •�.it llá av,a le. ra'YDDJícill •• poiadaY-
ku �•obo4y romii úpl.Ju\l 'V t.emlo mraYul jiat._: I• je Jedi• 
n6 z.braň bezbramwbo. Je�yslat.e si hlavni • .ie J• :neú!imlA:. Bdi 

jde &te�i rili k aoci a vdli k lťf'Obodl • SlOC je somj ÍJJ.ib a ali
bu.jo ti budoucnost chivr!enéhe lidského .itit:tí. v jeboi blaho
bytu c1 rtbeo nebude t.h1.;a ururat u jakékoliY lidské uotlnoty. 
B'f'Obodou bude �Jl blahobyt.; • aYobeda ti slibuje lidský. svět, 
mran6 Yelikf, Y Rial bude za lidepu hodnotu tf-eba větn6 bo• 
jont a umírat. a jii d.nea ae v nim·u iu�o velikost platí štfs

t.ilu. J:'rt;vtlivý človik př82aclže strach „ vel.i r.'Vobodnou praYdu 
i s jeJi druik.fiHl GIIU't.J.. fierú to &vit aobevraid • aobot sebevrat
da Jo kal)iiulac.1. 4 není t.o •ni- a.vit vrai4. nebet Yralda Je 
bczradneu 111 eoci. Je to svit atr•cbll·ze swii pfeJ116ieného. 

STft dobroYoln.l pfi.jiman6ho údlla b� d.roeujna zrnem, � nlho! 
vzkli.či velká budoucneat 8Ye>bo4n6 li.dakeati.., Jsi-li llovik• 
chovej •• tak. Jako b7 aa ioJ;f jedlJaúa ú.Yiaela apAN s1rila. 
PfiJde obvile„ kd,1 áoo bude o-ohet.na k de

b
at6 a diákuai• bude 

žád�t o dobrou Y�li, Jež by "pGcho·pila• Jej{ dl•ody, nebol je 
přimo 'f' pod.$tatě moci hamirko•ot. " o svou m..rui avy si ucho
vala práYo na násili, úkJ�o ae i uoln9u s�okojit se priizdnou 
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l,O 

.:o;-:::.ou .fráze e, de.Kl.arativnih.t> uznáni. neboÍ lož� jei. cd po6A'
ku seoe sa_mcn; z.n�l.& j,1�) iež, notná jinou pisledni 6arioi a na
dč ji než .z.&chrá:1it se rel.;;.urs� ir;r�vnihc .zíilátku. JeJ1 vytvoI-i. 
Vice než té: pfedtíl'l2 htuie par... th„t:-io vúči ni zachovat. a&.anovia-

. ' 

ko mr�vni neslSZif'-itelrulr.rti. pcotlačit" Y mfJbl iluz.c o napravit-el-
·: : 

nosti ne.r'.B,Jtrt,vitel.n.6ho, o rc!o.nuovat.elnosti Mllberalizovatel
néP-..o. ii;,raTní tr-v-ět. je. $Větem abti:nlut-�:Lch &ui - e..nebo, jenode 
se v něm najef.ene ant1tezy netiší žádnét'au úskoku. i!livjch d.ia
lottick3·c.:,: i�ynt6z vyrovnťivaji C.t ch µrotiUady • i··ecl:�ova knib:a 
je ::.<potoozou �-;.čte.;cric�éhc mr�vnílw i.mp.crat.ivu 1' jehc �ápasu 
o �ysl nahich ol'lf.! •• Je hiat�ri.í eebevýct,ovy 1. tvrdosti. C.$-Gb
ní l:.oniesi iids.�i páteře. N.á stránky epopeje :mrnYní coliBt.Voa
ti. &. je nillJiledni� do ,iak.é .:d.ry se zde rom.tuoTá epika - a bu-

-

de Jí t� ume v české preze 'prop�jčoTat mis;to vý ji�ěn.6 - bu-
de_ 's to ruip.áJet ze � Jii t:r�gichého po�i.t!-1 !iYot.a. 

ťragédie v litoratwe· je sJtuťoěaost aeared6 a •o·uzna6n4 
1, naii vz.dllanosti. � Elovťt.&Q nali kult.I&ry. ri.dyl so &rodila 
na Nr.lór" je Jim prahu ve st.arés .šecn, a hned % t.eho pralm a 

�1.o�okla rázeni .dokonalá. C.o,a!t je t.ragick.67 rr,gickf • · Jeclnút , 
sl.oYetD, je nevylmutelllj kra.oh dde Tmel••• B.udil· hNtlna Ty-

• t .  . 

nik.aJiei rodem a cbaf'ak� sil.o.u wchocln6 wle; •tfe�l ae 

bez SY6 viny• ba často neYHUlky a necUpaja. · Jak a prol /0141� 
poa/ s mitr,ostt nepřelumatelllOtl, u lektl pnTid.elnl • Yyili Y6-

" ' 

li bobů; �•ntlild, &e vyfeii jtt4inS-• z,phobea mdnjm, hrcU.110-
Yým pádem.: tento hrdirw je t.rag.ick.j. Dud!. brC.zu či bpeň„ to
til. z taia.tity 6i no.vyhr.v�ielllébo oaudY., a v divák.OTi soilci&. 
s_ rozdrcentm; zdllen a oucitnj. 4iT4k odcházi riak i •06i.i
t.ě11•, t.ouiiS oěistou li •katbarsi• /do:lincval ji ui•t.ot.elea/ 

jo rr� r,ovznáiejici t�Gcit svobodné lids� v-Jle, jei si trou.to-
1.a·_..,.čelit f;eacrtelným. vzep.fít. se Nutno-sti. i..iástý roz1.1111 si lá
dá, aby neb7lo trest.u bos viny. bez. hticlw, tragická Yi.Da -
h:mart6ma Jtt vŇk nen.nná, 014i.pos neri, t• vraidi etce a bo
ře si za ienu utku, J• dokonc.o ělovlk be% vášní s jo tu absurd
ně tres.t.Ai1A l idsl.A 1:'Voboda za to. f.e je &-Vebodou, npeurou pro
ti osudu, Je iu trea�o lloviěi Nemoha Jinak, vrbanó do \Y6-
fe boh4a, Je \u tres�áml lids�oat za ,o, ie Je plllou lidak.oa

ii. UealnnstYí podlo •6ho zmátlo tyto "rainf a nadlouho Y 
literatuře zť\l,t,al o bez tra.6ooie. lií'2hrad1lo O.sud f'rozleieinos
ti .2 boby v�intm spraTed.:ivfmc llovik mohl na .:temi stokrát hy-
11out.. .z.i očim�a: lidi nebe vla�tním, vl�$tní rozfešení jehc livo-
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t.a dálo ,se viak... tep.rve na v6čl'lG$ti. _li t.a.m vidy _po z.ú�lru.e. 
fasno-st. 1 nadále ztstávola d;Jišt!m sluuxlálu. Ehsurdit.y • osu-

. . . 

du. zvlller T tivote praYé-a. na ·v6ěnost1. Jich nohylo. Dantovo 
r.;ot,1tyzické dra•• pf-oplněné hrězou. d�sem a ·tr'2U9tí, b, lo na-zvá
no it..omedii .• t.j. přitěhem _s dobrým tónoam. Stf-edoYlk literární 
tragád.ii nepbtujo. �oko. Y6k obnovanó kfesiamkó Tíry. ne

rad� fť�oje truchlohry 'nbz.j-Yá trag'6díemi• Calderón tlm svýcs 6m.
hom tíl;;.á t.ragicomediaa. to Jest ·pfiblif.M truclLliTó pfiběhy 
e k.r�ehu nrdin.sk� Yfle na t6to zemi, jimi s� rszulení do�ta
n0 o n d 6' , js-eu to n&nejvj't liry o roorn.ost.1 vozdeji:ťho -iivo
ta. ?um, kde v lidt-kám vědvmí. vládne ji.stol.a spásnost.i, před
st.,n·a J}ltnova.n� spá$y, !ije f€e třebas i dil Te stracbu a hril
ze, ve vzpouře i � .tomyů.nosti, nnetenl a pro asTobodu, ale 
bo� zcm..talgtrt a bez pocitu trestu bo& Tiny. lomu nejhluběiGu 
z bár0lal.ich duch6, CalderĎnoYi• z;\•tal i tesH Jak ,_to. hes Ti
nj--. i'i�á • cití v poc!st,atfr tclpu ff$ no-nnrodil • d6dičným 

ht'ic.bet:i. ·hfich ri�i.tl �- llcwěka, aaaotd .1�dsu11i je s•upod
tťt& t.ů • hříchem� pf-odoaa a cleť.1.Dii�. 41lAte Jellt, .tor.:.imli, 
•J.eJYlt.iím hffohottt ěl�•lkal· je_, 1e se Yb.bee naro411:•• .QY$obo
diaka . klog.Úask6 tllMlegie . a.do, .ka:toliot.t, �a.a,ik .aour,ai 'Y Qe
ěekan6 Ul11nno • ,ravqikem �o�ou... Jed _Oidipovi· �ok6 
vlnt bez hf�.ch:a .4áv& d6d1.6ni tr.at • oei., Ja.bo •prokl•�• ra

se•. Od·ro.nosa.nce. ktar6 s kult.a antiky trag6dii obnovila, lel 
. - ·. zároyen 'T'jYoJ Její kontlilt,tú aituaoe od un.flU.tu ,lidské Y�-

le •• ZY�li nljš! to koo.Cliktu li�ek6 Till• ěi aYob.d7 �· ... 

boa saaeu, kattll1kt. byl 2.nJ.i.taln. Zkrilk.a Tjyoj od theolegie 

k ps-ycbologil„ tragiekoat •e p�emistila, obl antagonick., •ily 

:zápasu o 61ovfu jsou ·t·d pÓl7 téie lidské bytost.i, lidská ri
le či svoboda soukA si e.-voje protialuTy. nesmifii.olnosti. i 

i!Veu vznešenost. z Tla&tní podst.a ty• svdJ . 0·11w1 ai pfináii v 
aobl. J�ein• • irag64ie adlestn4 v_ilně o sobl. Cor.nei.lle dává 
v �lovlku .&Ápasil o nf J �Yi:Da mraYnia .au., lúco aa ci1. po
YirmoNt..ť k rodině � povumosti k Ylaati,_ a 't'i\l.uiYi 4áT4 lli• 
koliY U poYinnasti •Yyiii• • nf�r:l ''•· tier, Tkl.j46 na hrd.inu 
těl.li bfemeno ••tep.fMAMn:t • náaili � •oW •. tehle a aio Ji• 

ného Je ,Podstata ttcorneil.lonUbo hl'd�tyi•, a •co.rneUloY• 
sk6 Yortu• • ltter, aá blil Ir. ant1ok6 Y.irt-ws a reneaanbi-barok
ni Virtu noi ke k.i'eabnsl\.é ct.�•ti. Vid.t.m C•rneille jisko a1n1-
ča1::.nikA Velkého Cond, a Yal'11tejnova. jeho hrdina uai.aYi6ně 
.. s,.ám fjebe pfe.;;:.oná•á• • z.novu a znoYu béře miru plné t--íly ělo-
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ve�. c�-mnácté s-toletí ;.;;) núJa ncitz,,ru -<l!..lo tragick.ěl2.a. ptl-Gitu 
život� zdegeo.crtivat-: rvciun&li6.t.icKó � v�óecké. sesadilo l,ohJ - . -

i z:.o�, rozmeta.Lo otn„-rd, ve sVél'i} opt:iJtlismu na samém pckraJi pi-
t.o.mosti z.r-.i.J-ilo e-f:H�tl�ialitu l.1-a, olovfk.a př'irodníllo a empiric-
káh& po!llad.ilo na trón ělov�k V%.U�e-něho I človik jt; oSlta\ni 

. . 

oů pf·irody dchrý, zla jo pouho1>ouhý- sceiální omyl. prozatťtmi 
nedestiltcěno$t rozumu. vsvikrc l.obe ·a1evěka, jsme p.feee osvi� 
ceoci, vyžeme &.máte z trti.nft & ze 0:ťk.r ist,U, a je po tragé
diích. H-itcm - toto $tciliití psalo t:ragě-die o úvod. --a Jeitl Tic 
rcs�lisrnu-= , jehc, přimý dědic, ale já v�echr ry t.y tragédi& a paen
dot.ra�édie �řes�oč!Jz, vidy ffi.ne pekelné. rmdily, kontlik.t.y je<l
n.ctlivce s ti.a, co Je pouze spclečotu,kým "př-eds-udk.om"- • Jt}dneu 
Ji to svět ��ne!, p&ť.rubé aoeiAlni tAd nebo ustavenj pořádek 
�t-�tní, aaaiclEtj·• ime P.ezuji.uaji, ,co chcete, -abych ai Yálně 
polal s bo-bo hrdiny r-ozpol.ceriého �zi l ásktu k tDa-ldelee a lás
ku k.' m..Uenctt, 1 1"1yi mu bohatý UbAn Gtne a_panif. a kagickj 

. . 

aaniilo.k a�e6i • mo•tu7 Pfeaeame se ·ráz;eli do kagiaau.sv;6ta 

IIOÚern.ih.o, d:no6•iho a našeho. &.rasic.kj pooii liYet-a ,Be movu 
poC-Untů a ukotYil y n.evia klllt.unům pe_jlioalort. uk.o·t.YeťV&l 
lf nlra tulic nollla Jif. ed prynich dekU st,el-e,i� r� �-· 
hJlM prnd nlt-o-ri YálJtJ� Tia poatu,-a. Jak. " :r�il� - .apel•i• 
BO$\ clvao.l.\�h� stoleti. z•eohnizovu,. zelek.tri.&enn.,. · &in4UU&t
rtel1%DYa�, m-aseYi konzwmi. jel učinila , in4uatri1 i z liwlU 

. . 

.smrti a llověka tim ZbeYi.la i jeho pealedni clCialaJnea,�. iotil. 
smrti �ctyhodn6; Je! zabednila 114..skou mysl de totálitnieh ideo� 
legii sérioY.f vyráběných • aifct!Y'ajicích M olůiliiYf• feY• 
o.tici4ln1oh tonogratd v 11ds.k6 podobi. ne! •• &aKonee at.f-elmtl/ 
abaard.Jú.Jtl vyhlazoncimi Yál.tami; jei ěloYiku deY&Stovala je
ho poslední veli.olepé mfthy. mythus osvcbaz.enské BeYoluee pře

GfťVii.m, nebol itevoluci nepoc.l:ybně de!initině /'?/ zardowsil 
�talin. Jel llcTěka na?u>nec pl-ipr:n·•ila 1 o aof.nost sebeproJe
"• o a21.C-Otnou toč, de&radevenon aa pugtt tlach, v nimi sloYo 

znaaon4 avt;J pfoa.nj OJ)Ak., nebGl praYdoa Y 16 f-eěi •• rozuat · 
oafiuná la! .. iTou poda-&.atu • tomto ,-vft-1 t,ragtu n•salnil•� 
pof&I nilol1 do l-ádu h o d n o I • / Jak fikii liax sohell•i1 
nik.eliY do řádu t • k i. i • vždyl 1 nadále �ahrllltJe, te tra
g,1ck.y podlóbaJící lll"4ina učinil ,na útraty n6ho ilYota akt 
volby, j:imž dal pfefl.nost ničemu.. co 4.lY�.!.o r(Vi.tu i jooni 
• ci 7 � 1 • tt,ru.ltt.i�u moderní.ho t.raa;ična a.uÍalyt.lkeYé atok.rét 
rozebrali. :tnAm strukturaci �tai.geront, y-ymez.uje tra&ieký kon-
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!likt. čtvrtpu a.ntitezou, ncoody ti nutnt:sti. am;iúu a neamysl
nost,i, uti-pe1ú. a út.ichy. exaltac-i lide-kosti a ničivá !ůrie "oo• 
hO". �-'81 se domniYám, že je .maž.ne Je všechny přev-égt na razr,or 
zá!ůadnij�i a Ja4tný I a ·seder.ní teagickl konllikt tonm.lovat 
Jako srátku STo>,ody s .U:04ři• .. A k.do jsou T tom na�em. avět.č, bez 
tváte a iiTou honer1iv6 iiYoticího Y pompách k.on.zuwúho ,přepy
chu e sériového ilověka zároveň rozbaleného po moci a očesané
ho ze vlech n;toh ozobních part1kul.arit a z.e vš,-eho aravniho 
sebeTttdoai, kdo T r,i,la; jsou ti t.ra,1Uující svtidkovó a usvěd4i
tel6? Jamátkous Ti, �do člověku ��věji před oči příklady cha
rtlkteni zcela zvnlt.tněaých, které Teik.�ré svoje osobní určeni 
čorpají výbradni ze aebo samjch„ .trenetikú vlast.ní mra-vni s7o
body, Jako Je .anouilheva .ntigona. jeJíi prvni náčrt přinilel 
ost.at.ni ui 117ihtckf Promot.e11S. r1. kdo. Jako Aalt'aux, Y ta:x 
ab•urdni uoJ.aci oaolmihe avMomi be& aoaiA k druid spolehl6 
pospolit.ut.1 radi nMul1t •• proti nesneaikl.D6mu oau4u ••be

lifelnjra hrdinstrla 61.mloati pn �i1111oat. •tiYoi Je beaeeant. 

ale zaio se hodnot.011 nayYroTD.A !iYot11• /Malrauz/ • a riá,teyat, 
JeJ z Tlaatni YA.le Je YrQOlell ••bea.firmaoe tis nnelen.lJi!. 
6ila J• T• něa 0U111tů ..,..IJH. T•bl• p#eae byla aeura" ae
•tiqwa1on. ti .. , kclo, Jako Clwa Y •caligulOYi• • Uadeo problém 
il<JYěka. -Jed zlratil ntJ waatckj proti,el _. ru·a T oaudaou
p.rnzřetelnou e-sist•noi bolll. a nezbylo 1111 tetly ne.! •Ali Hbe 
jmefl.ont .eober.1-G•ud•• P6nul .a Moalroatt dljin •. ew MU"ii 
Tl•ch ostat.nioh. I'ennla Calipl:a J• zf•Jml potlebeutvús Joai
t-a V isarionoTi.l•. 1-e#eai•t fprýll Lidskosti od.eouen, ubije, 
liYot Y beu,•Wch. ael bude•• zabita -nebo •• zabiJo. I 
prepo•• tohle Je auo the1111 lil&Nryk.oTy babilit.aěn.i práoe e se
bewalclě z l"ok� 1681. Ten nál domnělý so.cLclog a ·ve 1d;.ut.otnoa
ii vUy jen kfoabnakj avali.ata Tiděl deW-e, ost.atně Te ato
pách DostoJ•nkóhos Jatklúle moderní člov6k. ztrat.11 Y:íru. ., Do-
ha a v• nSllli.ru osa.mil., aeaohl nd. bul �•• ah poNfiit na 11p.rAzd-
ninj trb a an.rAt ai • P6na li-rotl i Mrti. Ind ai zo,utai. 
, tak6 ti, _kdo zd.UenJ. ••Ar4J..zac1 UY6he al.on, zafid:111. se 
lít•r6rnl·y parodliob Ju7koT6 k__,iuoe. Y n•mof.alntoh Yý
Jtoneoh •s1llclak6 ntalau\i a parlioipaoe, a dáYaJ1 •s.i 114-
ai kolna, •loTem Jea · ab•enol Yi•ho bl7■lu, toie je zase cent
rál.ni them 1on••..,••o a »eoutton. A.le cil)eL uf. t.loh Jmen. by-
lo nta Jen k to.mu, abyehoa Jiai „ lileratul:e TyllOzili b.rani.ce 
svět.a Karla Pecky. Je,mou si nikdo ve.ziao za clilči ilkol pro•tu
do-rat. .v Jeho u·cadle a pekty r�zpadu �lovl,či i-oči nG liez.tvarou 
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mc.i1&� zvu:�ovýc ... pilin e ir(:110 olo-ble-blo, totiž analJ7.oU šk.o
litelt,k) cil :°i';J✓rocoo všocr: téct. klipe. t-édrvváké a pfesvidčenjcli 
výčepní,,i,t'{ a de&on�trátoru ideclogick.ýoh t.liesí. Vbk dil6:é 
uspekty tea strano'u, Ujímá ná.B hlavnň obecná .!0crmule jebo apo
lvllyptict:óhg vidini i:.J1uklovské aist-anee. upadlé do neanes·1-
t.elné polohy t2bsurdní kl'ivdy na _pokraji tragického flsdu. Za
jiE-á nás Pec.ttiv pocit wavniho sundá.lu -člov6ka �us.le1ien6ho 
s�ou neotřesitelnou svobodou a kril•Jieiho vidmú ke né zká
z&, trestu udílenému nevinnému hnlve.m "bolm". ellc1 fíei otro

ká.řt. i jeho „tragieké cpojoní" z výzvy, vriené Jebt"> svobodou 
do tváře m.oeno.st6tL r.:-:uti. Zkrátka poslední tvářnosti jeho fie
c;oh� jinak.. Uá2e u t� ·io8ftocka n-evMomky bl.iii baroku. Je--;. 
dáno tím, ie jehe aktuální !bl"Ovni ř�e:c:.ohu. jinak se opírá ·o Jia

totu b;.rdc;uci poaledni vitizné spraYed.lnesti. lt\er6 dá vzpurn6-

au1 ia praTda, a byl to bylo i po Joh� aurti, • neurlené fa.110-
vé dimensi, v takovém :r.atrachtilém dijirm6m imlefinit.u • .'kt.er-6 
rteum:Lm dobře xcrtt roziilit. ·oc1 reet.a�:,zi.ckáho iatillita. ieTia 
a nebudu zkoumat. Jo-li ta jbi.ota inapirOYMia k.oHc konol kf•a
lanst.o-nábc!eD.Sky, rozhGdnl se Jak.o ••Je• Tejci podob4 aa -ken
ei ana.lyzy tate.;;orickému _poža4-Yku ext.si.eue vli:tiho •pr•ved
liYéha ff4d.u YG Yetml.iru a K�JlÍ.OYi �ento poiad_aY•k Ubrl\llje 1 
dftnz, jedinj t:llezo�iok.y moiný dOkaz jB'OUCDOSti !ioli. Vlak 
Jsem také, byli-1.i J.ste poz.o.rn1.. nemlmil. r, Peokovi-ir.-&iJr.eYi. 
ft,č byla 'Jen o J•ho Bmy•lu pro &.ragédii. Siltii t11 aá · -t-"eoka bliz
ko u CAmU.sovi, 11oodernia:m'lilistra. es.itrt.enci,lnibo abBtlrdna, kte

rý za mez..e pocitu ii.Yctrtlho abaurdna edmitá .-yboiit., ale Jak
mile au to J•b• absurdno utne z o 11 lat• hned-se mi t.ill 

zou.tal.lit.Tim Tloudi i neamirn4 nos\al&ie po'Sohu a Tif-8. a 11 
Ca:mu:a se o,bjen gesta pa.a:calovau, zaatavi s� vlak na samém 
pr&hu o. říká si atheieta. Já tomuhle �niamu naií doby. když 
se l:iill chci tm:1át - ale zpraYidla nech.Ci. je to t,aká 11Wj mvani$
sus - fikám •humanínma bfiehomluYeckr: bodlA viochny &Toje 
Jistoty, melme weJ• Jinak neaebu, · noJi ddvlru-, l_ids.k.ou 
bwioucmost, avoje práYO soudit a ecl�ont. YydeJ.oyal ·z JecU.
néht pojmu llovlka, výhradnl z lid.akfho nit.ra. s_lidakéhe pu.p
tu, jal fiul Rabélais, ba z hel6bo poJam lloYliiny che• vydo
být i t.o absolu1-n.o sTobocly a Yllnou lida�u spásu přťka·suJe 
čloTělm jako sali.Óspúu. r.a .mm, t.rkla pl-ecb,tava. ie nutnost 
s;oudit zi tedy i odstaoYat je obaaiena Y &A-cotné:m pojmu ěloYl
u. ·bylo by ho lze tak4 dorincvat itako dYouno!ce od s o u -
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� e a é h o k osudu seudit-. udtuuovat., oeaouhlasít. • B.ad kri
tikův• C.en je na celý iivot JJřibit, r.a J,onhle úděl ja.l;.c n.a t.řiž 
nebo nm p.ra.n;,. prot�vnt 01Asd• hlJl Nu, alo�poň Jsem mu, Jak 
vi41m. deYol.il justi,tikaci div ne isetaťyz.ict.0111 A bšdz.. jak 
tAlw vidim. ·ut jsem zase neodol.al poku!eni ironiekJch po�měi-
1'.0. když P-t:rmUB jinoti obět, .zbfTám $l a -ám. fToč to dilál2.? Co 
chcete, e.oudim _set A 4no.s_ p.r&Yid.oln! ul jen ndt:uzuji. 

D-o t�hoi svět.a dnei"'ltillo iubsurdiZsYaného člov�1ta,;ent -
. 

. . 

ja kež.to mraYni eniita - ne·.n.f ul nic noi pri•n paoit poYin-
nnst i být r.-vobodný, -�am4ůčelná odvah& exiEit.vvat bez. naděje, 
t,i 1..are-l �-·eer..a ěel te-d.y pro lát1u.t dal tího ro,:ánu, ".;ti>-?ení". 
Je to originální opl..itaco Jelw_ e.xi1;tenciálni a e.xit:tencialL� 
tické filoz:e.lie 1idskosti na %Ylái:tní připad českjch nárcd
níc.b 4ijin lfoudobjch i minulých • .i.p1ika.oe Je provedena za.we 
autcbio,gra!icky: čcskj spisoval�_l. nedávný politický t!iU.U.. Je
aui·_ •�-��k.6 jaro• posky�lo aežťlon •ýJezda do ci&iny, a t.e
dy_ .i efiligrai�hó .áalku s past.i. jejil &á.vora prp.vě znoYU u-

. . . 

pa'dá. se 'PO obYil.ce Yl.báld z r�zmyv,l'u. naci 4Gm6. 6dhodlán 
opiltovai n no� �lasiť p� · x-t.4 úrodni diJim,.j tld.11 za.ěfnat 
•·t.'1• znoYa, ocl- po6,iu.· a s··!f1ebo4iau nu.17. s propa•�i aYo-
. body prATi ,rozd.roen6 aa pra.• 'a . kalí . ...-, ·pokpeú v n.aot.n6m 

. . 

okaJnžU�li, · kdy· ae . dctjkala vreho16 •. 'lťra&iokj preoec dose�At 
u:1 llárodnim k.alek'ti'NII proxitfi nú-od vl,�nábo ulináni z niěe
ho, ,rfin6ho nern&ováni · nádlni pferušené.b.o Tj'voJ••*•6ěllábo 
•b-udiMtletví• • je�I. ne.koneinA obitanst je Y Amotnlnu okami

ku tcn-leného •probuzení•• uzrAJ.6.he k samospráTlló nohodl a 
twr6i �.io�i1· tyzio.lt6' 1. d�heYni. pokatd6 stdena &pět. do 
potupy ni.Óci�bo Týahodistc.a. a ufbleJte ZD�Yul Čoakým děJinAD 

• •, • I 
• 

se zdá vládnMlt. .zák.on z.eu.taló aarnost.i n ebaurdD.iho hrdinstri I 
;.:a tun do�lcva J;&kelná•. &lo které zlu-oveň ui tím &&mým Gf.,'Oluje 
a odvoláYá ff za sebe �&Ul k_mrcvnúm ·ab$0iutnu fěěně �pravedl
nosti •. Jeatli T4bec k.de m.Ala • mohla YZD.ilmout .,:.oncepce národ
níhe d�Jinného •ya.111 ja.uit,o T.ýz.nam11 po Tftoe nAboienak6bo. 

. . 
.. . . 

bylo ,-o Jisti Y l!eoh.Aoh .• Jtylllim. tet •• vt. zno'f'&.1. na �1Ja.17-,. . 
u. a ·jak je 1.pfi YleÓh avjch omylech ve-ytToJi !eakáho ducba 
.zJe•em '1ogiektm • • .fe-..k.o.st.:1 sourodjlll !i Jakou neústupnou tff-

. . 

dohlaY�sti. ohttl t.ent.o ube·t.y6aj lantaat.a. aby !eěatY! �• sytch 
dějinAch �luYUo Jon � nohem a Tlaaoat!, brlo jedním a Jo-

� věčni.�ho •dohánlni o�tatrúho svět.a• Tětnóho znovuotevi.rání 
Gken tJI č.erstv;t v2.du.ch svobody• 
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.riinýn. c 1.c„1. O,:,,or:: �cu:t.c s nimi„ př·clo se s n�i v hád.e.o č�sto pto
ru?:Jovuné � o· pir&ni e ja „Jicl1 obs:111 � Yýrokl Jak pyint súi so
be Jmenoval „1ejieh p,rtizf-oteln$·t'.i. povii'enaem. pf-osvW6•n D le ho 
povo · �!.y, aby ziihczpečil národu svobodul J�k -větil. vzpurný 

optieit1:ta • že si národ, Jiru zíormuvaný •·ul nikdy svdJ diaťog 
s s„ohem nedá utopit Y f.ádn-.�m rachotu dobl"e .tuťi,&ujicích �i.n 
ani v i.ádn6.w b.i:Ahobytném hos"att.n.ah pfef.nl:nýc11 ial.udk-6.1 frelae 
se k r e c k o v i • t:"1 z/J.konitos1. českých dějin originálně· 
ilustruje paraleluecLl 1,:ři.běhu spis�vatele S6vy ·a pf.ibiluť na;.. 

lina Sezimy z .. ::s,�bu.rta, skute·č.né hi�toricltá · osoby. byl to pro
ti.h:ih�!iar.t:l;;.j pglitický tli&ida�t, u&edlý po nÍlé bofe v �a11kli� 
.t:.:t.cr:, pG .·sec.1:u:�ti léta· pfíprav k 'ť�ldttejncvu i�ovstání ,rot i 
cis.af-i tyl kurýrem ·� prostrodni&:e� c.�z.i ces�ou .neutoiickou 
emigraci, f;véds:k:f'ui dvcrefrl á tiluorom v&ldtt;ejn·ft�ýob. sp1Uenc6 
v Cecháe4., nepřet.riitě knloYal mezi vévodou·e O.s.enst.Jernou ňi 
A-rnimem. l'rěkou a 'Ih.urllflli., �lavatou. I}�bnou a A._inakýa, · denek.o
neěna pfevile.l · uliěet sr�á tou.hy po čeal.6 :rvolio4i z .lii.iil'll do 
Prahy. .J iaina. o pačna. 'bl�hvikam ještě• až 4e záv ěr•6.n6·ha zoa-
la l.st.vi úplnéha nez4art1. O,riiTttu se dob!e l.041. sb7 avo11 oeoent
rilni., ale Yýramoů dějinnou. .figurou zt-ilesnil kolieaTeu .lunl-

. . . 
. . 

palktl :nadlji les:kt. 4tiai4..._. 1Rrni Yklárl.lu:rjell úi-•Ten 4• cť-
síoh �ceoakjc!l ambic, .Jet -.Ji pl-1n4•t apúu uenii. :• c1o Cho
robné c,1.t.ác!&ati daaáciho velikAie, rouúho k.olaboranb • · Ja
koukoliY ·moci� cti!Mosti �ábaJici„ vl6nf odkl.MaJici poYel 
k Y'�Jťtůe, roůlUajíc:i ae posl62.e postupem choroby .tileaa, i 
mravní na ho16 bláto bezmocnosti; e i.a tragická nadfje •• ho 
úP'nliTě drti až d.o té chel.Miké ónoroYá nooi lů-.�I4, aodli se k 
niau. vz.jvá ho. Z.fis-t.nň, vydri, Je�tě pol-6cl jai alespoň a·tine11. 
symbolem. prapo.reml Peck.a T lia§.tnoY6 oa.obl 'f"Glil dehte .. .\ vel
mi &braint, přip�dni a pnsotivě vklínil pf\běb RaJ1ntiY do s.o
vova, vloučen.1 obou hisLGrii význa.aově para1.izovanýcb de sobe 
J• literárn� ;arove-éono tak.: spisoTatol �on �i z.a hranice Y 
hlavt � - seb�u z. frahy vez.o románoYJ :nápad či cp.ťl roznh . .til
aového libreta � národních c1iJin. o U:alinoTi, li po■ltq>n� J• 

ac4ni•ky ano-Ye a rezYiji o<1 TJ' JeTU· uyiiohl Marant.a z i�oliio. 
. -

zat.junáha po Bilé boře na Pe•ce oisafskfm kelaborant.sk}11i eb-· 
rat.em ialdit.ejnem.. A pofinaJic t.ou ac6neu a• y uxt.a roaúmt 
oba příběhy • .;oydy i Haiindv, mohou al-fi4.at pa epiao44eh, k.t.e

r6 •i nilftda významu; odpoYidaJi. brzo s6 prolinaj.f. • nakone� 
jeden dt. j µti.mu přecházi Y druht .• a t.-9 v jo.l.nf a t.4ž.e kapito
le. ba o4�tavci, oe věte. be% vysvitlov'-ni. že 3g zm&nt.l hrdi

na. illjovl trúa:;to l i..ir:ter ic.I.í ěa-.. �,Ft.cvec či 'Věta. Jez u
č in.:: o i: 1 .ifiavat.oli � t�on,i • hur rovi., -0b:raz a.!!udu Jednoho a 



li 

t..éhof. ve dTOU01iODl'1ii\h verzích, orn.:mu, jen.i S'1 h t. i_, :p i do 
,viiu pod.ob, Yiz Jm6no r�anu. iieaaěl ky M vi-ak pfeee jen Jwe

non t. spít •ircadlení_.,T Jakc by prchav� vl.nll. w-du�cná prcJ.1dem 
dftji.nnóllo. Č-Q$U, n•amlli dGnake-nečna -vo sY6m �lyHt.1Y6m z.readle 
&tále tut.�i úkost.neu tvU, ktorou proměnuj1 jen zavany vitrui 
1ot1to duktus románové vft,y, v nii �• jeden lidský r,E;\ld přel6-
v4. Y zcela jinj'. známe dobř.e ze .-·artra, tušá z jeho "'Ce.st avo
be4y ... �11di J.o�t-ě not .l!-tyltrYá figura je to 1 u něho výraz obeG• 
núho pocitt; iiTot.a, zdo J• tc snad �taré intli.ckb t.At twilR. asi, 
v!1e je ,,..e v�em, vte Be ope.kuje a p!'uvtěluje, !lil T"št�. on s:e 
v t..o.t o chTil.1 na sv�t,ě dě je.6. Jsi iěast,cn • t � t;f z v oni hrilnn, 
�áko_n uniTdrsi.r.lni identity jsouer.:� & �..e�an�ěnéko náYr&t.u věcí• 
děje .n lid.i Te vUnéla kolnbihu.. A.l.� semhle runti1f:i.me. 4 tbefua
tickj• mJ.kroanalytikům pellKháme ·tikttl podrobni pre:r.k.ows.&t • do 
jeki tú.ry n ·• historickou skul,4:ěnoali kryje -Pecuv-a koncep
ce dlJirmých post.aY VálclJleJn.es _počinaJio„ můverúlnim kala- -
ho,rantem. ·toatu.pnjn 

. .u6doe11 vheh1 •·do .Jak-6 siry si tyle po
s-tavy a cbaraki•ry ·a •1tliáco, kteri TJ'tY4feJ,.- odpeTiclaJi a 
mohóu· oélpeYidat se nja1 clneinimi 

-
kor_ospondenoemi, kdo J• to-

- . 
. 

reapend•noi JUtpfiklM aont YaldileJn•vOIÍ. aQbo z4a a -ú k�•-
rýolť aotul-obj'oh ,aituaet'. - cíbaraktw.A a mranich �ypG •• r'9ie.l 
a ·rozdll11 - jeho ,_babilu. · J•ho iiYoill:i aetoda .etiládostiÝQa 
yyěkáY4111 a obezfetn,ho tlioni ze v!ech pfíleii.tosti. Jeho .zko
rumponn6. ltlmil6 charAk.ter-oY4 •:tm1kry: má-li L-oupeiiYj_ rytít 
�táěok. Tlbee - jakou. a kt.aroú paront.elu a korespondenci nalich 
dnd, hleclejte mod•rD:iho tlibuattr•• J•m. se nepřidal k iůkaasi 

a Yybirá nojo 'ffkU)Dl11 na obou atrallich: atd • . aw.: do jak -JA• 

nf miry· si Jak ohronologieky • tak ytzaamos edpevidaJi etaPY . 
uscbtt vald!t�jnsk, konspirace n Y ni osudu �ěinova a etapy 
zklamání api.sontele �oTy Y lét.ech ltii�l96b• e jak ťipl.nl a 
dekt.nale - byla a mohla být prove·dena teciy i struktur ni tj�t.a•-
N roaánu T .Jeho vnitfni ayuet.rii prot.ljili.orjo.L dvojic situo
e.i, - povah a Vjz;zwa6. &de by si na své pfiiel i kriti-okj' an&ly
t.ik. loftilll;iaiiekt. AW. aw. Oet.a.ilai olúk.y jaou zkr,t.U u
rietn& a vieoky u.1,1eu .metod:, naloanGU noje, opr4nint, n'8 
vlak T i·, na.ňi n6ěrt.ov6 a orieat.a6ni •11141,i. zajím.A ul J•n hlaY
nl • .felc,J. bycll. &'TiroT, • o r • 1 i t a • uahrf baJW či -bá
ječ Ji povi pfibihea. l\a rod-nj •t.at.eěek. dosud k..on.tiskonnf • 
r,ugiý a zplumlrovanf • se Trátil -� vtzeni Haiin, 11w.il po ehob
sk.é0 msak:ru up1ai1, ci11at�kou dlo�t zeYrubnou zr.ráYou o Yald-
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;tejnské konbpirru�i. v-itoz chce zvěii�t praTdu„ aIJ ei Ji tedy; 
il do.r�. už Jon s ,•�Í#ci Jed in6.:bo starého poclda�ho. _Jenž tu 
z.byl, &ůká Zilh�ji na qipku oladělanób.6 pol•• po k.aLikái� ui 
v té z:emi věčnS,ch začátků z .ni�aho• věčného mrtvých vstáni 

� věčnéhG nasmiřeni, p.r.áf1i pru bntiouci :taň •. a prvnim pokorně 
•iklizený� kláskem v subi �aieh:ne ohjnek. věčně ob11Qv-ovaná navo
tle�ite.in, tutdajo na oswb1>2.eni zítra, u rok. za tři rs-ta let • 
.ůo Če-ch $8 vraci spi!lev.atel �ova •. muž táhoi _rodu a urieni. 1. 
rodu a urče-ni �,it\/yJova. lťebot z.novu si v t,l;to livaze, která ue 
nemžil� r�iBi�esncerai z t.u1t:icki trn�ick.é n:ylbolo.gie • púJdeme 

v 
;,ro p-oá.o.oonství do t&z_e nefřeberné _teci&.á pokladnice Eymhollc-
k.ých moielů všeho TC.likého, co ltdy pojal� a pojme 1u,,e vzdlla
nost. :. .. u:,ytos. král korintský•· jent z prokletí bohů nospeěet
rtěkrát. vyvalí bal�an na t.emeno bno a vril1 �• k 'nfmu, r.f1ce
nému do tid.o.11. aby jej vyvalil znon. Uér•• při.Jw\j k. údilu. 
věěn6ho zaěí�áni a věčnl dowrionnfch. a6 i Yi6n6 z.urĎ.oTaajch 
-riti�8'iTí. IWi. jeni usi všemi po tjtoe •neafth Jina� ., Pr� 
to. ie jej k jeho b41Tan� přibila Tile bohA •. a ,eh.oT.6 oclsuzu

Ji na vl!ěnost. aloi proto. ie by•• ani•• ed.ného ba.1.a

nu hnout. necht.!l. že by. av�J osud aain•lnll. �• k niau:pfi• 

1nu1. &doptOTal J•J Ylasim Ylli si.ee ,p._r.ilenoD •. al• nltdy ne. 
pokefenoa a n-a t••ni �ry � pokažd6 a DOYU a sno� bla.ze 
osldn Tiíěr.011lávou Lriwafu a vhdom.ia naplnin6 no1"Mty: opi\. 
jse.m \o tedy do:.:.áza�l 1,. dokáži i pf-iit.6. a po tiaící. a _pout
dót Jo-li kdo &ysbolickým hrdino� ctroctYi t�lesn4ho a duoba 

n.ozotroěit.eln6ho. Yniif:al nari.dy STobodnéha a k.te.r'j doktie 1 
... . 

. 

syoJo tlle pfe-slftifit. a strnout a aobou.. aby neoh,f lo ut.1:.a&. 
svfmu or„wlu o. doz.ortovat svtmu i:rčeni. · �k J• t.o Sisy!. Je pi'1-
mo ztělesně.nim �y8lenky ant�ee.iuafní. A ještě iohlec Ye své� 

para:mythu či .similú:ythu z roka 19-4.2 nám CA!Dlls fí.tá na sám ko
nec. i.o Bi !:-i.syta �e »ředat.aYont. vla•tn� ilastaáho. Jeho 
•bamart6a11• je �rinl uam!TaYá. L-atc:tj krok. S .hyí�Ta at.raatipl
niho dila Je 'pronilmut vědomia pf1.itiho t.rium.ta a pooJ.i••• 1e 
ládná &outa l•tYi neni n a 4 jeh.o sily. A po 6eska al.Óeno • 
dfch.A cd.mou sebojiat-ot.ou ěosk.6 zemi Te ohTilich • .k.d7 •• Jil 
Jil elada.o na cbYili objúa4 s.e sYou aYo

b

odaa, pr'•i �ouhova
nou. &.ehdy jo nej�4.n6Ji1. aebot pln6 Ylaatniho ..,.1-. Pfed-
1rtan s i�y.ta náleží na závěr rez boru f-ccko--j·Ch praci Jistl ;,r.i,
venu st.oji . v linii PeckoYa pocitu swderní lidskosti vť:bec a 
če�kébo národního oswtu· nlátil. o uzavírá Jeho perap.et.tivu� 
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Pocitu. ktl:rý se pohybuje na sair.ém polJuji traiisnn.1, kterj 

však tragédii._z ni! přijal její pathos. odmítl jako ethos. 

totiž neu neporuiitolnou a plně chara�terní příčetno�tí mrav

ní. jei postuluje.a 2.ahrnuJe totolnor;t lic1E,kosti a.s-vobody. 

stťt.j zde tato •i•ytevsk.6 reminiscence jako naše poslední chvá

la Pe�kova dvojihe.románu •. Lsteticky neni snad bez chyb,.po 

té stránce jBaa jej o�·t.atnl nedurezebrali. Chtěli Js1:;e 1,1.řede

všim boldont mraYni závalnosti Jeho úmyslu. podtrhn.out a zvý

raznil .jak .šifi lidské ,niodenú problematiky_, kterou obsáhl, 

tak koncepěni hloubku interpret.ací, které se pokusil dá' lid

skému i národn.úru. osudu. Touto odvah.au je i·eckovo románové dí-
� 

lo v oblagti na§í i;oudobé prozy ir.onumentem ojedinělým. 
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Co De 6talo ml horách 

�l tc Ji.ni poG.;1.Sl, no teu oivny. ainulj, kdy nenapadlo 

11 listopadu t;:,IIJi v probinci ani trf'ohU uni'..hu, tep.rvu p.�ed vánocemi 
trochu :&ni>.žilo s colý locen byl te·µl..ý a skoro bose an řbu. Liťtová 
pl'.·anoatik.s praví, Teplý l�úe·n• J)OBOZ l"Óllbu. 

Tehdy bylo llEI lti.kulá.Ae tolik ,Hltillu, �e Jsae se museli y_;,·lu-abávn\ 
z chalupy � b�� li6 propatitil.y do aeU"OVé vrstvy prušanu, jaly osmy 
nkl�de dole k� cht.€ly, c. v kuchyni se muselo uit cel/ den svítit, 
pre-tož.e :p.fed omeB byJ..<:. veliká závt1.j. Byli j;ild& t.e.hby v cbulupo 
sta.mi, bubínek. hor-Ke1.1 zč,u•-va.Wil; obc.us se ozvalo ntl ,jaké sábl$dn4 
tuk.ání anebo pr&r.káni, v t.éble ebalupě .jt: dobl'-e, kdy� j� tu bodně 
lid! ,. nř..- jeénu rodinu .ie moc velké, aole "'Íe n,(rkolik aíst.nosti• 
k:teré a& v*bec nepoužívají• okna vedou do cl10dby 8 ne ven, a podlaha 
na pdd.ě &e M, nJkterých aistueb r>1"Cpudá. Z,()le po:f\ád �! vo4a 1 

prot.ole chalupou protéká potok a co se· jednou st.ona, al et.re� nad 
nafaai vykácejí a prQlilen se ztr�u, �n nevis. 

Sedill Jsae tady u bubínL,i a pili čnJ t venku suf'i1a vánice 
& k:roY p.ra&t.ěl a pohyboval se, jaka by chlilupa bylo 1očl 1 kt.er' pluJe 
po roe.bouf-ellém aof-i. V takových voěereeb ,je: lépe n•vyob4aet. 1 beztoho 
je �ékas Tyclui.&$11:!. Ve chvili. kdy aeluztna na �..hvilkll utichla, 
usl)·šeli js.ae 1:vláš�íkuvý vyaoký hlas, tler, volali 

m. eu, au. 

Otevf-ela .ismi dvaf-e a ó,o chedb� padl P•-'Pr&ek R-Vř1'tlti s pokoje , 
a tuma pfldy ae v;n10�il.y <�vf} aelané oči, n�hfbn4, skoro skleněrul. 
Paprsek se v nieh aloail �k s:t.len�Rý Aip, ��tf'>r,yt.!.l �e n adubověl 
jůo .r1-mpoucb a roaplynul se. 

1,;;u, ur:nvi l l.ir: f;t:ý;i hJ.1u;,en. 
VxF,l� jsen ho dovnitf e ns;lil�l w.1 m1'1"'..9 . 0J'l to černoča1�1i 

obrovsicj- kooour s bílýa r�ll.\ffu:!eern ru1 v;.ej,_cle"♦ut� h!"'Jól� .Rl1 aw.61 cleara 
uvé'-'i l-9, le _ie to it�..-let.ý tur�ekt ))l'"in�. i!l?;Yr!lr., l"y::.o é!i vnó, le &a tu 

u ,,,�, t e.lr Ba.�ot4i"'�ky \lfHHJi 1. J�i,l\fll !'! ve 1.k� tou.dy, �"'terti Je o dvla.tl 
••trň ,tf1 ns �t(l.iné vr�tPvr.! ef a tae o� � �,�-. nár:: '?(}s}ryt.uJ�1 pcmoo 
li o�hr�nu. t:clyl n� d�.iťe cl>l1:·hn, r,ro,1?-�ť n�n hc • }:·4-1�·!1 pot.f-•buJ•e 
dokt-ora, mň.žem"r odtaiatutl irntele�Qnov,\t, r· 1f.jy� .r:�-�-e ct.,:.t tu. pivo, 
t� e i.&"- r p-:!. '?Y. r.,edí t.f\r. v l::rtiluje velký �er'vět' �fi<!vi:i!ovič. IIGk·� 
zet '1obr�he N)1�.'i�.ť �tdvá pf{!d bou�ou ::� d1v� !H} teFknť- ťt� �a•r..Ji.Dy, 
aofné vidí tAn nři.t�e v ťfili vsi. 1·terť Ji!h� r�tJu pt,t.�il.y 

!-.l Jsou t.llll 
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stále stejné, lih.tsn��ená, mohn.á če�é, �� 2101� z �uolí pi'·i.jde n�jaká 
fena, která by ue au líbila. PI-ij<lo-li, ua�GÍ ji uvnitY. 11 1•oz2hsví 

hnědé oěi <ic.;tluts., poručí ;:.oiuu: pro vheclucy, Kúo p�ijd.ou s ní, 
chňapne tenkou, t:osténou 3tl�niN:u do t..l„i p;: i� roztáčí. tekutinu, lil · 
se lepí, a ni.;.d&-chuje páry nozor.umi, �by se cu ryehlGji mozek 
obloudil, aby Ji pr,J;. oh.t.ouoil, � v te.;;utine- to b!.ýsl'..á. j;xi:o v jeho oěietl 

souká .sítié, chce ct�;-tit l.iOUchu hodn-B tiv�u, nu nt
t
iMmu línou leauru, 

bledou ó: neduživou, chee ji, &le ll8ur�í:1. se, kóyt ji nedontana, jit 
t.o hr� u on ju álechtic .• "" t."� hlli nttli tuje .toňiiKt1, kt.e1 .. � dá ti'eoo 

ni:kolikrát óokela. 
��c. v ;id •itHlVi,O.(nrič. 1.é..'4 *' Cia lé ncH; JXH.� .... d•i, t v!, �o Zblt.1,a\ vykr.aí 

t.i·i pr�s�ta, n�,.toJ..ik �occu: u p5fi. ; .. le tenhler .:-ocour .su U�t&dil u � 

� v bidé. � svobo�ě �-t.ťi reya1, pobrdl ).uxuaa5i, a J.lJV tant.ok-rát nemáme 
roskouaaaé povlaky � Vfl atťín!ch ayti. t-&í'3ňn, sni �ňinou to tu ..... 

nepáchne a keeour si tu ehodí J.t1..ko trél. -1-at:o aocn$ wet!"tid lledvocloviě 
t.am na &Yé1to .• �utsiae jen at.vat pozo.r, �byulwa ho ll.tiZ-!ťf'hli v pokoji• 

kdyl oaji!é.ia�, J&ko tw wHlalu ne:rciG·:.A 1ua.Ji·�i:)ilta cll.-uupy Jedné kočee. 
Ta a.i uhrysa.lQ nohy, aby .;i a.�oltráúili-. livct, r-uno�.ila kobarc� 
a ohey�.l:. nt.bytui:1 &la pak st.aJně polil.u, 1.cy� •�síc nikde nepMJel 

a neodeakl. Lsf."la \aa u á•l'ef\! • &iU'&l6 s v-.;reuntU,&i. su.o1 a ll&rad 

twa v.yt.rvál's.tl dlouho jruto vapoainka na i>t.ruůnou smrt. 

�1 J;1rr..t práaoniny, a1:.oro konec Kucy I a i.es tilatá J�niokt1 

tfintla koeoura sa ocu� t.114 dlouho, 11i se po ní ob.rial a sekl Ji zubal 

na pf'ieálok·tí.. Jttninee úh: . .yli l"'1W q �liZ::nikWA é.. aik'.lho by nic dál 

neru:t�"1o 1 k(y<by \ú?iii 1u1bjil« t.t.1j{é jeCUU;. přťrooovictk.7ně s vysunutou 
bradou, araev& júo ll�ku, � �� ře�la, la se ji kooour nějak neltbi, 

la aá v µooledníoh cnecb nJJalr.:é divnf llllování, a ;,odl-e nt by aolů 

m1t vst&:�llnu. l>ruht den byla ne�els ll rnciče J&ninl":il\Y se l"O&loučili 
a jeli C.oa-<l. V porutúli ťoµoled.11& iaaau ru. aápr��i l.,iio, bé�ky u! 

Uiatraa, e1;2;8hl.uji a <!iehála u�áuuou vuni voa�ét & t.u se podívám do 

ddoli .c.. viailAl, jak e& pt, louue bli.;i ..Jiři s p;; t.iea pi"as rt.\áano. 
- (::, 1.MG.,;; d�-l.áfi'T, sept.ula isea &� i>o • 1:dyt aorusil.· 

- Jtpju pN koě1'.il. aus:úl Ji éov,zt. fivou ao JTnby na v�\eriruu.--nt 
atffJŮci. 

A Ji�� vypraYuYui, jali: �e veatou &»&\uvili iw 114.Jance a pstú 

hajná J.ů: pl-ipwitil•• I� tut �u éa� °"· času oDjoyí. nojuká vatekl' 

liika, li p&r .Yif•t f:!dil aut.CJ óo Pnl.bJ,, .J'anirurn apr.lti a safal ho 'bolJ>t 
zub, aeGaičk.&. vlevo ciole, G jeho fenu oiv neple..knl& stracha1 Ae 

Janinkó �o�tane nt.ul.inu. Do!W si bnet1 ntaĚli búiku, kde sa psslo 

048 



o v�tfú:liné s. l'iooctl.i oa, fe jeotli�u neaoc propukne, n4tn.í žádné 

naděje. "- tsk. ,Jiří. aebrh.l hned. večor J'anint:u .a od.ve-zl ji na. Dulovku 
B ta:J.i mu ferkli, ie buat.o pf•ivaze tivou kočt.u anebo �i taa Juniru::u 
neche.jí t.- budou tjí píchat. pr-.vant:ivno- dvaeet inj!'4ket do břiah2 1 u t.o 
u� Ji!-í viid{;l z knit�, i kdy� nu t.o nc.ř·akli, ite při picbáJú je affi 
ovtictniprocen�n.1 riziko, !e díte ,H1ot1-sne enoat'4'1litiou u &blbne. 

Gťivut.l .;:i.>nin.-=u áomtt u ulo�il ji uo µostele a sůa otlj.al na pohotovoat, 
t<!e mu otevfe.li �uo. � t.1a s.uba ětuin� ráno nastartoval. 8\lto u Je$t.ě 
JU.i t.:y jel a pátky oo bor I l'OZhuónut fj od své if.lllY zapř.ťsanán, �by Be 

beZc k.očky nevrec.el. Mé>l Q&c'i.nu t.vá.f otakl.ou a bt·l&LJ au ál.•ét�uými 

brejli���.�i červenA. 
Oč.pol&c.ne sQ svedl severozápao.Iá vítr e ,jsf-:1.;ile sučne OawOdG 

ť"oukflt oatf�tua, .Je počasí &.k&�ené lUi né�olik dní. P!'il"ollk&l hned. 
alr.u, Kt.era nejd!-tv v,vle&la M vroll(.Jly, plounula ae po ní.cb a pak 

se pfte-Y�lila i oo dG.olť u zavalila je jako veliká et\ltlená duchna, 

bílá al.hL, s: nit bolely oči. e Jii'i v ni bloucíil s pyt.l.em pf-es raaano 

a hleó�l černého kocoura s bil.$a pl'Uaěs1caa, st.aivalo ae ap-ak byla 

ciocel� tua G. to Be Jití vrátil Co kuc�ně a &hroutil se na lavici. 

P1'in9�li Jsme au ě�j s ruaaa a bucht.u .a �o bo poail.nilo tu, le 

znovu Tyrazil. Vřtdt'ili Jruaa vhicnni 9 la k.ocour p�iclubú pravlde� 

kolelil des4té hodin,. I:» té doby j� na velké boudě nebo aěkde Jinde, 

kde se ho .Ji�i asi aedovolá uf prot.o, ie neaá 1"1ná jaéno. liaadtá 

hodina měla být naěe. Jif-ť ai pf-inaul sebou ayrov4 aaao, na kteri 

bo naláká, li koženou rukaviQi, ® nit ho ucbopi. ffeaně v deaet kowour 

pfišel a sotva se aatousl óo aaaa, vybthl �if--ť, po_pad.l ho aa k-611 na 
aádech & zyqdl ho vit�1&né do výMey. Keceur vydal t.áhlj lids).$ skf-ek 

jako by se ebyst.Kl k arouskání, a pst se roab�snil Al aekal. �P1' kola 

aebe a obánJl" se, al roM!.répnl Jiftú&u svtitr na �edl..okti a t.a�é k-011, 

Y té chvíli ho s&.krváceicy Jif-t pustil a kocour v,ybiihl po achodach 
n1; pOllu � tťai&el. /Tunte> L.'t.ok v6sterinár'i )}OKdiji o&nať:ili aa cb;yhn$, 

&ví!'� se aá uchopit. nu a�<iech, pfitia.knout ·k &eci n s\r�it. do pytle 
a nikdy tHl noasí iu'lvilh,t co vj(jky./ 

Teč ut f\8 neobjeví, nsf-.ů:�1 1.TiM a bál se, te .koconra vypl.afiil 

& fa buóe ause\ �ektit el do rána a YKťt si další �•n neplaow doTOlezu 

aoiná Cokonoe nikolik čni• proto�a ba&: keooura cp,tky anat a neadia1 

protote � ausel dát .ivou J�niuku. 

Seděli jsa.e -puk veěer kolem Gltluh4bo dv.bov4ho litolu• kdJI Je 

ebvilku ticho, jo r.l.yluit, jnl: v n�a l.-uté červotoč. Ji�íhe �QDQ kdysi 

Yyprb!v,.lti 1 �e iu�pos:n�ltt na stole pan4'.ttenku, vlastně nechala UM Ji 

t.w; núi.olik óni 11 li ervotoč v ní vyc.ou.&b1 d.iru, &le nikdo j1 nevěftil 1 

\o j.!).o·u ncvé povasti čea._é, co &Q. t.u n�t.4y vy,µrav&Xjf su d�oubjch 
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�illllieh veaerd aruabo kdyl J• venku t'ukef � omr�lice seká do tváře, 
anebo kd)'I prší. fale tf•� nikoau se prý pofád JW. p•�ě ztrácelo 
oYoce, poridal. nikdo; n�llli taa stopy po �ácnéa zv!f'-et.i „ nt 

pa\t:ra1i Jak ol1til1 1 objevili j(iJnoa •ouvislý pruh vyaeten, v prachu, 
jako kdyl někde ut.fe &Q sabou. otisky, ovoce se 1ttrácelo pof>ád 
a tak•• nsboól.i, ie budou hlídat a pftijdpu stdj co ettlj nu to 1 

kůo Je &ledij. D7ll vrt tf.-l bra\fi a nejet.arii aól jft. první noc. 
- A va.-al si kolea krw,u JeAči t:tllt. aby neusnul, zeptalo a.e 

některé z děti, kterýl!I se váea chtělo spát„ ale nebyly k zahnáni 
do pos1.ele, dokud se lov neaduf-.1. 

iU.í..utl, hl.iáal. a co nevi(l:!. Kolea pOlnoci pf\'išly uvě kr-1sy. 
iJet'ina uchopila do p�ednícb praoek Jablko, lobla si na sulda a � 
Ji G4 t.ál>la"· po aácteob pr,yG. 

Eu• "� eu, osftlo •• pfed pM.f.toe·1. ffiěal. Z&vf-eli Jsaa neJdf-tv 
Yšaehn., 4.ve.f'e • o 4ťna od dvuft t\o chl(va, kudy ob.věajně odelu1sel, 
pf.,1prav1l J1ft bn;re� oa dehtu� a n1al ee v 14\ě natírala athena.
Jifi af YlOal M dv.et'Íl· do ehltn • •bllaa ruksaa pevaA barel et>Jal.. 
117 Jw pak 1>041• pfedea dohMnut4bo -pl'mt postupoval.i v bundách 

. . 

. 

11 • r'.lkav!e.tah ke koceUYOl"i a b8dil.1 J•• ho, al se rogb;1eaU, 
. . . .. . 

roslkleb.il hub�• •--y�el Jako bac:l, · naJeli1 se • nápět.t a• Yl"hl. 
k ·J•d.inósa •·lllúu. dalm - k d.ih Y-8 dyeftcb. t>nala 88 &U'uiliv4 
r-.. · Je.k· koeou.11· bltlvou narasil na dno barelu.- ltdyl sJia\il 
I• J• • p8s\1, Moht�1 •e ndilt, b4;aal eebou• bušil tilea a hlavou., 
ale di.fi dr-tel baNl vit silou., a4pasťl -s kecoůrea stetat!ů, dokud 
Jaa• neoblbli ebliy • nGJ)f.ispe,chalJ. liU. clruboů atranou na poaots. 
Zakl.-opili J••• Yťko a barel poaof-ili 4ó pyt-1•• V i,.rtll k.ooou- sunul. 
pfeatal •• h4set 1 -aai atntil ul áplnl orientuci nabo JN pf-e-st.al:o 

tlmgova\ eantrwa· nmov,Dcy. V pdl jedu. v noci sG Jifť vydal s py\l� 
•••• ,,,idlr na r1meni ••••••••■rtdadPO v Ill.se a oarsliei dol.ll. Byl 
il•at.an, le ulovil koeours a nabude a-use� dát Jtininbl.-

0-Waa ae • nti kooourovi svestT 4ráp7 po vnitf.n.ť atrani llarvlu, 
a1• Jinak byl boclnl• V� �t,f1 ráno byli v Pnu. A v secba hodin d 
Jift �l la koeoUNII ya vet.ar�• stfadiaku. Čůarna byla plná 

paG, ktef-1 t.aQ se •T/ld 111aji\ell lokali .- al budou· o•l!kováni pro'ti 
nteklinl. Pal koeeun bne4 ucdtill a YN>.li se na t.arel a \tikovou 
aenúiet!, Jata b,- koeeu b,-1 a\r6Joea �•jich p.f{Att bol.eati. na 

pf·taliq aaJi'iel.4 pat nall J'lfoiho p�ednea\ně. hle so„va Yatoupil 
de ONtiaaoe, ul �lo zla. 
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- .,-:áis_ t;Jú:!- toc�n1ru 1 .Ltor; je poct���clý ze vztekli�, ť-ckl Jif:f, 
óok tor s� r:oJ;tz;,vi'.:. rroti n.G..iU � �1::1, ní.s vt.43$ <lvt}. soGtry a vr-icm1i �ti 

- 'f'ak i!i! i 1:1-0 „ pí.ne, 
z t.'l.k ázť�.no "v ·� :i t. n Ei k.i:i �l �.?. r1f\ 

(1{1VO'i:tO 
svi_t,u�.e 

clo t.O!.W 

po C(Ú.é 

�}t.rcwn, l;.Et;� . - ,,, 

µH't.!'.":� • 
<'.ťo jQ 

reputd.ica • :Jo�,t\n�e .. j::;. i j)Í'&-
vái:et e, :;;.�� ..• ie c.(.i t.:rt,1e .• • :. l.� V;;,• �}:ite. J'·fJtrn, Utll}.lnl., � t.o jtt pt-áo 
trestné. 

ntt'eúL':lK·� :r ,".;,�n vyl: .. t;i:h.l J.L''Íhc i ó'· lHir'íl'l�!..i .nsttest:í sud�. ta1'že 
Jii'•! rieo;i.,l �.n;;."ro ,ry:.�t.:.:•.vi!.n ,-,.��ťŤ.JHim:u útot• .. , ;)t=J��. 

n�: .:un.;.; .. tzz. ,i:.�.řc.'!� ii,1..;:u. }�ocot.U"�. neelH:: 
.:io1e • .Pr:t ,;;al ,.i.o.aťl .::; pnGtovil 

"1al t1(:', ;pli�č€: 1 kd�;�y ;i;í,e i.nicii1tl v� r:"�u,j�l.� jah,o .,a u�&uc t.iclui & 
p;;.sint_1 J.;�nu.. Z.ut�le.rouoval.a svť.,titU otci, kter� &úl zu1nuiho na lllinis
tero tvu Zdt'li-.,,, vc.rt�niet,;.ť, ,i;:nvtl �ť./J;;.Qh<;i pr�ú�o poc u�t.1.�1 :itk� ;. ten n&ř'iail 
vet.9'6.ri,n,Qy,�dJ�·"' stfv�ťilf,).:U 11 

v.by Jii'- ih;;1 e; >':O�vut"�-� �ť-ijca.11."' ;;J;na trvttl.a 
po\lhiel� }.lš:t bJitln .b ,..a i.i ·t��fď>V�n� č�c.•� se .J iJ',t s btU.'oleu objevil t.aa, 
od.kud ho rAtuo Vji!i-0-d.ili. ;:•r•ijf:l.li b®, alé ihili lil'..1 llf;;Jt.\V@, te be rádi 
nevidí„ úó.ait!ili t�e bEii"t:1 o��.n�i•it (l t\oow..i tt1 pt, �Jif'!ll„ Jiil to vál. 
ke cour t t'!i!E: :ei .no V;'!);(}iJ jt" to .ť-�.•:J.i. a 

,il,i;;I �if\{ s� bil. J?řa:čstuvov�i.. si• s j.�!-�O:U !iiil-ou :ti ..-1;..}u,,ivisti 
k.ocow.· ·vJ l.eti z b� .. ťt ilu, j� �tl+,-nol.uj!t or!1i:nu�i & v1•!.me �tl p�edevtím 
na n�r.o, n� .JiJ•!hc, � t"J,'(trár;o mu of:i. Už je ?<Wi.Tú�)J u JaObá dostaJl 
Y&t-eklluu unoba čvacot i.njú��i c� bfichs. � once!'uli'tidu .u ��>lbnu. 

!lechal bEu•fll utQt u.µro.ti-e'1 oriCinHce :.i µoÚÍMjlu Li. oeze alav.u aa vstii;J„o
val. .i.iánb p-o Bac1.1ito� vlavo �o ... e µ,"i<::há,'lel� t: �ob� u u.ia•utně bolel,�. 
Jit:f Ž-•Z&ViMW oti�lii vič�l b.di-el, i.:t�rý u-' vidJt nocritt\l; :.i=>cht�l 
sly&et u j.:cHwu:ro·v-i, n�cii1.�1. lio iiUi viJ�t. touzi.l �rt chvil.ku úáli.., 
be& :t:ocou.1„fi, t;ez r(Jilin_y, µf>.,U. ;;i ár2at. írli tv�"- g_ G :.rn.:w-1.ú bl.:t�lli t.i V.),\\ 
Eu, ew 1 chtělo bil au 'i'ol.�t .:lu prásc.na. 

Kd,Yi vidiíli, J� odelui��. na·7l.1Kli &:i. koiu1ťně �ul1� .-w:.uvice 
dlouh� �t po rti1unw b BM- ve-aou�ť st.la;.litika ate·wť-al bural. 1'\\stali 
a1.,t kolam, �le nic riia ue,iJlo. tr-1:iiuici a.lila vlna a�onébo mrtvého 
ticha. Na.koruJ.e awH�li kooDUJ!il vysyptsi. na p.i: .. i&COVJÚ st;�(. 3aděl tc.a, 
livý, sarput.il.ý, &.td ur��en$ �:nubo v ioi..-u. l;ííh'lli au ®'ldékovi JeBU: 
inJekci, aby &e pri v&t.eKliua, 111á-li nějileu, .i.�,;uh.leji z,{;a·vinul.a 
a potacl«l.i ,Jil"ího, �by ho opiit vloiil no brtrelu a odntull si ho. !ád;sl 
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aby ho aea obden pfiv�el :a oni te budou �ontrolov1,t, Jak ue net.lOc 
Y,YVÍ.)i• 

• A kda ho aáa_mítT, volal Jifi. 
- Od�lejte f:il ,w ntij nii·,j&.kou }:l�c. porcdili a.u. l�y ho tu aít. 

ne�ť\&o:u,. -"á.ma prázdnou ka.ro.n't.óuu � �-uneli bycJu>M ,ji calou kvňli 
jetn�mi koeou.rovi uv&Ci&ti clo prevoz:u. 

A Jif.i nevidoue:�fl oken /rán& ho boll$l'-1 tak." At' ,1!.l Jedno oko � 
nevidil a ru\ ueho m�lytielJ �pHtfil ob1"a�, Jak k.oct�Ul· ror:att'-ik.uje al� 
po bytij 6 s.lin,;. Glen:ttij! Jaair.ku 1 tt.ort v�teklinu, jt:t�tli. ji jetító 
ntfilá t V Ob t�ne. i. ťo�tc.116 .ii i j1dw .tim.a:., .jas tli .íil'-1 ntco neudělá, 
je tonec a t�k tedJ nu1)cinl�d su Vilcl:i,opil a jaanovul u .. kobo pfiao pod 
ná&ěGteo a to Je s&4 ,&::.Osilo• pro'totG Bít l"O�hodl.i ota"d°Í.\ k!irantónu. 
J'ifi bode _pl.atit &a pobir\ kocoura tlelila-t korun d.un!ě, eoi za U-i neděle 
iini ěvl stě C1eaet. korun a pak se uvi.<'li• co bu.cle dál .• Uestra vyplnila 
alolenku a podala Ji .Jif--úm a \1šltlsbtu, wlo t.n1 uc. ucul, pohnul 
siwůou. �o_\l to n�n,,ku ú,m�w, v t.d chv.!lj, b)rl octwtaa uplatit 
<hueko Tíe, mohli ho IUlttihnout Jut c.ht.ěl1 1 nflpoeital ani uěl.w as4111 

t.ni be.nzia, u.ni &llert.iaeoi auta, na�&lel ui � no tQ1 la .Janinka 

�• n•�•J�!. Ja. �O"QOJlUtá .a en •áa Je pci�ábwlj 1 v lllavl ma bulhalo, 
kdj-1 aedal ·<lo_ auta •· pl\ál. $1 nabft, nikt.1y M nunurodit ,- ntrrpo�it 
J�--u,. _aeh ta aladk' chvilka p.fi ditAti, noJ�\ nti; laorr, naae\kat •• 
a koeoure.111 etpoň na chvil! n.bjt. fo vAochno tta. f!nrcdi.jaiee • vysu
mz.\ou bradou, k<l)·by �na poce2teni nev;ralovil�, nikoho � by1o nio 
nenapadlo, a Jifí v tu. ohv:íli pgeitil. tcllarvou nenávist. k pl'índověd
Qni, le by .Ji snaa •alkrtil, kd1b1 Jl pot.bll, anebG. ot.--rávil, aatl 
•• aYěts, protol• oaa to apdscťbilu. 

Eu, R1 vo'lal Ji?-{ k�l p:!'iJí��l óo ullee, kta t))'dlt. Loaa obJal 
Janinku a eobrfa pocite.a, lo pro ni u.dčla.l vi�&cbn1>, eo aohl a la Jt 

ao!.Aá su,ekt•tinil Aivot.. iJŮ. ae ne113l �ni 1Hd:·.c,lil 1 v&u.l ai ava prá.Mry, 
Yleal do J)O� te.ls a 'Wln.ul.. 

Za t.ři t,j4D1 u «clalili, le kocour byl �k.jraě adráv e nik� vat.ek• 
liA&l nn�, al• konean1 Y$olwek heu.en aO!e pot.Yrói\ jenoa pitva. 
Jifi dl ;Qfluhlaai t. � u'L-raoezúa keooura. :iouhl.&s il. V/&ledek pi tv, 
pe\fféil ph4ehoa! '1cmnlnku. 

A Jif'f i.a v teflnjoh noo:Lob 1 kd;f vttr lc-aeuJe krov•• a pOda Trle -
Jan atolúy na 1-odl, •l.lebAlwai někdy pod1'ffi/ plá�. 

l:\11 m, alyit Jif-i a •• t.� Y pekoJi vy-plouvá ferBj koOOW", priae 
sar\1 V•YObeaen;t • kr'8a� a t-ub4ho koěif 1ho livota, pfiplouvá, 
škleb!•• a u11&uje ae Jif-1.au na prsou. 
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Proto I• ee Yf1tšin-a -ěe-.kjcll i 1 j í c í c h 11 �t·rá t.\ 
nttrodila u I po biesnu 1048 /-- čkoltv tiílo �nobýcn tomu 
neodJ>OY.Ídá/, a protole hstr.é literární dt j1ny jrtou �lollh1' 
a �ml·t krátlt4, uvádiai &d.4t v opisu nfkteré vrtrf.e čes.kino 
d.nmatlka a. báazútui s. K. kcMčlca, .1�h.ol "l;robn�Jř.í bteaě• 
vy t. ly roku l S 4 6 - a byly moudte pfedbf·cznovls 1 :po
břoznov� - 'Y�ovány "C. Kr. Milo�ti &kuteč.Mmu komorníku, 
f e d 1 t e l 1 p o l 1 c i •• }'rnl.�k,mu bej tilarw J..!l;. � 
col »�bylo fit nen! 1 �o 1;točtyf-iceti l�te-ch -y· Č&chách �k 
11.e.rné Yinován!. • •• 
0...Jea. n•;Jen pan pretesor s.�. kchá��k. al• 1 Jiní ěeit.í 
litfflti pf..Sbfe&noY! J>Olic11 •• d.etl alli & a si.,- její��-

11• • �o mpf. Xarel &.Tlíaek .DoroT•kt •ll Y tfle dobi 1 to 
ltl•t1, I• •• ••l aal.11Yaůa aaafs'-8.acoa c. ú. Policie .jti.ke 
nov!.Dil. /lis J•M 4!op1• nn�•·J'auy -Weid.en.bottroY, •• 

clne 24. 6. ia.46. ltterl ko�1 touto ctoulko,u •takf je.ltl fl 
nw ouú1t. I••• nah J)fftak, he�w.asui /PoUc'ie/ d..o
pte• rrfa od 2J. tenu. ktez1 jeee Ylak te,ne. n:,nt ée·&tal, 
:poctilo •l•lbo11 "'ho fnnalato:ra 1a iollea1ci.a /wdu Ji.a Je
jich -.fúnt. 4o !elUiq pfek1'ta1;/, itteri gluJblt. a1 11aJ. tak t.� 

100 al. •tf-• robl T71&e••• Práce pf1 toa neu! imoho. • f Pro 
aJíaawat JeJtl .alke11k eloY s d.aLl{bo dop!n - mjen .a!ca. 
1 Po•tell • s ·•f Pna• ,o.Ceffnc• 1-846. ttil.i Fanyl :Pfe4eYl.ía 
t1 a.aia oanúl t. le 3e.ea Sin.I byt �11 skoro ��nl; neú to 
Je.lU Yyje-d.ná.no,al.e nepoch.J ťblll l•l ves1n1. Bude Teliú �f!leli t.ý 
& Yelký &vláit pro tebe. fro ar.ne bude -proto ngJpobodln!Jf!, le 
je u eamé U�ká:rn;r Y tlcb nových domech u aamého kruiaenúbo a'ba.
riho mou tu, �hlídk• a� metr a Todu.;/. • ./ Vít, tou se o to. 
n.edtl nic f.ic1Jpo domci toao DOY4bo bytu /nelekej t!e.Je to ta 
!iai41nger od :,olleie/ ne.D.! • iraae,a T eobotu neb Y nedill d.o
TÍII •• te:pn-6 Yleehno l$Jt ailel1.• -ftipokoJcYj by-'t byl T la�o
Tfcla 1,aaídl.1tde �.K.Jloroy.tJcl all poa4�J1 re4akc1 lirodiúch 

DOYl•••• 

Jtro 11l!c1 11ter!ty Jteaí sud mital addns111, •1•k7 • 
podobn,ho pfe4ltfesnoY.fbo l.1!:ilťi Siseon f,�rel Y.schá&�k se=f�l 
Taáplt{ po ""'' Tellu,l�pi �ed1kGC1 /e• rart! 'Ye 'f'(K'U 47 l•t 1181 
nepo!íte.11.a pro la..rla Ba-Yl.í&a BorcTl!kého ri ;,fctjel J•ho Tla�
t.enecký apol11pnconík • fec!.1 t.elet'YÍ polici•,�0111,mf· Deden ••• 
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Jelikof ti �Oillí�t! .BL..::�1"'1 byly póTcdně us:;,efá.dáay 

óor;ti né..hodile, jsou cc.e opiiané verše ros11ístěné do 

tří drobných od.d!lfl: :il.&i'.t C!Sd 

»1sst CE5'.t rt ILO Sts.-a 

.i.LSNi C BSlO- &LOVEN S.:i 

il SLO\"ANW 
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NA VLAS� 

Vlesti má, ó vlasti má. 

beská vlasti rozmilá! 
Vyjasni zas obličej, 
S důvěrou se k sob� znej! 

sbor: -
Yl2,sti má, Ó Tlnsti má, 
Česká vl2.sti rozmilá! 

Odvracuj se od ran sTých 

V boj i. svatém do b�.rtých, 
ijevují tvou ctnost a čest, 
Nepřátelů zlost a lest. 

- sbor: -

Vlasti má, S vle,sti má, 
eeská Tlasti rozm.tl.áf 

Ještě lev tvůj udaten, 
Jak byl .mn.hý slavný den, 

Nekles'za nehody v prach, 
Tvá bud sláva, vrahll strach! 

- sbor: -
Vlasti má, Ó vl�.sti má, 
feská vlasti rozmilá! 

Nad. syny s1 nezo�ej, 
Zc1.s je ga STé . věrné měj. 
Miluje tě, kde tč Ená. 

v 

To bud radost, pýcha tvá. 

- sbor: -

Vla.et1 má, Ó Tlasti má, 
Česká Tlasti rozmilá! 
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NA B A S U 

&.so. baso• bruěl 
Komu erd ce v tne. 
Nech se tě>ší směle. 

Sclkati ho 11čl 

Jeetli komu žluč 
Kypí na jinéhe: 

Vyhoukej ji z něho• 
»e.so. baso. bručl 

Houkej. houke3, b1učl 

bl al bmky brání 
Všemu pom1ouriní, 

Baso, baso, bruč! 

Baso. baso, bručl 
At tu políbení 

Dívky slyšet není, 
l3aso, be.so, bNč t 

Hlukem toho muč, 

I.de se etítě noty, 

Bloudí do samo ty, 
Base, baso, bruč! 

Do UŠÍ mu huěl 

Jen kdo vesel bývá, 
Věku používá, 

&.so • baso, bruč! 
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LA.SK.A PROZRAZENA 

M�r líba.li Fe v noci, 
Nikto Fe nedív2l, 

Iivtzd.�- n2 nebi Ei:;.íl�r, 

Kdo by ll3 to dbél! 

Jedna do moi-e pz.dl&, 
�ep tla to t>hnu ó s, 

Moře Eradilo veElu, 

Veslo pcic :pl.2.vci z2.s. 

Plc.vec o na.ší lá.E:ce 

Milé EVé dívce pel: 

Nyní pěj e to k�- žc.ý, 

Nik�o to nevidčl! 
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Kf3!: A OSEL 

Lávka úzká, 
Houpa'Yá a kluzká, 
Vedle bahniětĚ ee táhne. 
!ou ěel osel přeznenáhle, 
A hle� pfeěel bez nehody. 
Za ním,je.koby ho STýai body 
Jezdec bodal túl a tú.le, 
mi tou stezkou k1opo tal, 
A lbluĎk po krk do kalule. 
Osel se ho poučoTa t jal:· 
•�bys byl tak pourUT� 
Jako lá se tudy bral. 
Bebyl by si 11'p1 kfiTI. • 
•Xepoklád.e 3 • ěpe tnf druhu•• 
Odporl nm imň.•s1 sa áeluhu, 
le fte triho ·pf1re&eJÚ 
�ebe s kl.opejtnutí nenía 
�él bys Jen. tak Yáha.Tě byl šel, 
Xdybys o úvod byl hnát ee Jlěl.• 
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TOPOL 

"Hle já vysoko se VEnes 

»�de Etromy všecky!• 

Bonocil se topol kdes 

, 

liG.duje se dltsky. 

"Není proč ti nádherně 

Hilší nás tu han�tl . 

Neb se tob�, brachu. je 

Všemu Tětru klanět. 
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Y :DUBIKf 

Lecní velikáni! 

Pozvec..6.te h11:vy rvé 

K mocré nebec báni. 

}od .-ám.i zde m: mechu 

Trávím život j2rý, 
lfa.l ez&. je po tš chu 

Ze. zármutek f: t2 rý. 

Ovfem punatujete, 
Co E'e Cechům dělo, 

Jek jirr. za mnohého dne 

Srdce krvácelo 1 

Aj vy d�bce dubové! 

Komu z vás se hodí, 

�e se pod nírn vl2.E'ti mé 

Nový mctitel zrodí? 

Kýho třísky Cechové 

V mečů. jilce vsečí, 

buoou hájit �11:vY Evé 

Proti zlobč, hadí? -
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�tZNIVt 

Krásné dčvče pode: sk2,lím 

Ze studánlty nE.;.bírá •. 

"D€j mi píti, nepok&lím 

Pr2ménku ti, děvo má!" 

O, j�k mě ten nápoj sílí, 

Nad med jest e, n2d malvaz, 

Nový �ivot leje v žíly, 

Naber, milá, n2ber zas. 

�ys mi žízeň uhasila: 

Srdce mé však chytilo; 

!y jsi na nPj olej lila, 

Uhasíš mi také to? -
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1� E S P O i. O J E U' Á 

VI1.tcie, ke.m jen oko E:tači, 

&é opPl.t se d.čje: 

'V lét€ se nám slunce mra �í, 

V EimĚ· sněhy hf·eje. 

O ln.ě s námi deště hrají, 

l jaře kYí tí Ta.dne, 

A kdyl hrozny uzrát mej!, 

luěí větry chladné I 

V patná.c� se vdal.a roce 

IQynáfovic Anna. 

lá jsem dYacet na vánoce -

A Tldy jeftě pannal -
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NAD PO!fiČKEM 

Ne.d pot:O.čkem 

Ka11na se kýTá. 

Na ní ptáěek 

Nade všecky zpívá 

Nad :pot11čkem. 

Nad po tučkem 
Stn se střecha. bílá, 

Pod ní mlejnek 

Všecky na.demíl.á 

Xad petačkem. 

llad po tděkem 

l>tTka mele v alejn� • 

. Jiejkrásnejší 

T celém d.íYek hejně 

llad po'b\ěkem • 

.lad po 1:0.ěk em 

Ptáčku se jí d!Tej. 

O BYf láece 

Mlli dÍTOe zpÍTej 

Kad po tllčkem. 
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)t1B0DA 

Dlouho mraěno nebe kr.rlo, 

Kene�ně se Tyjaamilo 

:Náhodou; 

Já tu T podTeaerní době 

Ha louku mou vyšel sob� 

Náhodou. 

Ceeta k �ahrádoe mč ve.dle.., 

A tam Lidka ještě pf·ec:Ua 

liáhodou; 

Od semě já hl.a"nt sved.nul, 

.A hned do ečí jí hlednul 

liáhodou. 

04 tohe dne ku večeru 

Ia louku se denně beru 

fiáhodouJ 

� sahmdoe aě oeste. vede, 

Uelto Lidka de:nn� pfede 

Jláhodou • 

.1 tak Teěern.í 1;a d•ba 

Sve41a na věky náe oba 

Uhodoul 

•ovt pro nás domek stoj:! 

Po mích bude Lidka mojí 

Náhodou! 
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N!MLUVY 

ml.ádenec: 

Rybářko, má rybař1nko I 

VyslyĚ pěkně prosbu mou, 

Pclapni mě T síti svou; 

Rybičky se těfte vodě, 

Já být nechci na svobodě, 

O, l.ap mě T s!t1 svou! 

rybářka: 

Mlá•enče, dj mládeneěku! 

Uy'by 3s1 se lapit dal, 

Síti bys mi po trhal, 

A pak uiei na sTobodu, 

Oplaká:wala bych škodu, 

� bys 3! mál.o ďbal. 
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mládenec: 

Rybilke• má rybafinkol 
l3ojí�l1 se o svou s!\, 

Se člunečkem ke mně pf13a, 

A\ se déle neplahočím, 
Do něie já k tobě skočím, 

A pa.k jej donnl řia� 

rybářka: 

PIJ.áden�e. mO.j mládenečku! 
Ciunek by se potopil, 
Kdyby jsi tu u mne byl; 

Pečkej na mne na pofečí, 
Bratr vezme č1unek vf tší, 
By nás tam přeplavil. 
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tJtAS!fNf CESTOv'ATEL 

Hvěsdioe vy neu!ilf, 

Kryjete se za eblak, 

J.bvch ke sTé díTce milé ... 

Neznamenal cesty Ělakl 

Ohn.ík na pahorku ple.ne, 

STÍtÍ nade hvěsdy ETitl 

Znamení to milou dané 

Pezývá mě T její byt. 

!a nmě blaien,mu pfeje, 

Devoluje příchod Dlj: 

Milá-U se na BIile pÓJisa�je, 

Celý svět se pfftinj I 

ZpěčuJ.te se, hTěsdy, tomu 

Zhasni bouře ohlúk tens 

Hen-átím se ed ní doiml, 

llekud nesal!Vitne den! 
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OPUšT!:NÁ 

Ze1ený chmel v zuhr&,df 
Za sy-pz.1y kroup�,: 

Děva toužíc po rsd€ 

Že.lostivě oupí. 

Aj, co chmel t�n uvadá, 
Co se k zemi kloní? 

Co ta krásná děva lká, 

SJ.za slzu roní? 

Jak se chnl€lU neklonit, 
Bez tyče tu prahne, 

Jak slz děvě neronit, 

Milý v pole táhne l 
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Plt V!BI 

:Bratfil dokud vínko hřeje, 
Pijme poTd�čni ten dar; 
�bré slun�e nám 3e3 přeje, 
Samo koná jeho var. 

Samo nám jej slad.i, 
Proto staří mladí 
Chvalme Elunéčkol 

1fad to není na nebesích, 
.Nad to není na - zemi; 
Vfecko volá v polích,leEÍch 
Jak je spé_tří: Blaze mil 

Zle se réva moří 

X ní-11 nezahof! 

Láskou slunéčko! 

Tše.eo na tom světě li�e, 

El.aií j ehe triře svi t1 

!e vlak �enom vodu pije, 
!o m1 nelze pochopiti 

Samo víno plodí 
A :pít vodu chodí 
BJ.oupé elunéčkol 

Ale nasto�te, je tupil, 
!oi by byla neTděčno�t: 
Ono nám jen nechce upít, 

Samo me.Jíc tepla dost; 
Coipak nám by zbylo, 

Kdyby víno pilo 
Delarf sl.uúěko 1 

071 



B 1 S N t f; E S K O - S L O, V E N S K i 

1./l SLOVANSK:i 
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Nad Bel.Tárem �ngor Tláane. 

Zeman svykd ukrutných. 
Bezná. kre, tochvíle Mdné, 
Jedno teyra t sluhů svých. 

X Luboni dí slovem lu?.dim: 
• S listem do PrešpuJicu spěl, 
Za tfi hodiny• ti radím, 
OdpoTe! mi pfineseě!" 

Luboň se mu k nohoum vrhnes 
•PoTal� kolik Důl to �eetl 
IJ·chlf kO.ň ta.a nedotrhne, 

ffeba letěl hodin šest.• 

'l:olik minut opol4lno," 
Rose&lí se tongor n2i, 
•!olik r&ll ti bude čteno, 

Jak ti Jtili, tak se staň! 0 

LuboĎ 311 se odebírá 
Do Prel;pm'ku, tresta � 1s t, 
Všeliké nf síly eb!rá, 

Aby sáhy' dodal liet. 
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L je.k b�l.í, jak se nutí, 
Ko�!, hle, ee ne.hod!, 
Vmnci tři jeou za.pfá.hnutt, 

Aby VEec: mu lahodí. 

Lubon leclv.:-; na VŮi: Eedne, 
Ji! F ním jako vítr jel, 

V Preq,urce a tu shledne, 
Pfed ěaeem jej zeman měl. 

'Baf co Tidíml tyto řádky -
!y tu.s odpovědí zas? 

�do tě nesl� e. zpátky, 
Vysne3, · ký ti pomoh -�.s?" 

••s tfem1 vraníky se ke mně 
:toč! jakýs :posta.ví, 

Jei� dnes. mi jisUl temně• 
Se mu čtvrtý dostaví.",. 

Pán· to ledva posa.slechnul, 

Ba celé se těle chv€l, 
Dole prasklo, etrachem sdechnul, 

Kočí čtyfmi odjíldtl. 
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DOBO!'> LOUPEZN1K 

Láme tamo v! tr stromy? 

napotají mle�ny kdes? 

Tlukou dYacateré lomy. 

Že tak hlučí l.es? 

Netlukou to žádné lomy • 

.Neklapotá. miejn to kdes, 

Nelá.lpe tam vítr stromy, 

!e tak hlučí les:. 

Doboš tamo s druhy btrá, 

fáhne•skrse hustf bor. 

Bel.he.�e se podepírá 

Cestou aa topor. 

• Sl.yšte, bratří, milí bratf.í, 

:lamokoli dobl,dám, 

Všeliký ten les mi pa tfí, 

Vši tu semi mám.• 

SestoupJ.1 on s horní Yýše 

Dold do vsi od nich dál, 

Kde! mu od milenky chy�e 

Bílj látek vál. 
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A on k svým se po tři noci 
Mena.vracel v hue:tý bor, 
Oni sešli Ee vší mocí 
Dolů do vei e hor. 

Hle tu nz.jdou lež€t T dol1 
Loboščíka v krvi své, 
Sedm rc-n m� v �reci bolí, 
Sedm na hlave=. 

A on preví: "Vrbí roste, 
Kamkoli �e saaedí: 
Bratří! �enom len se hrozte, 
Neb vás misadí. 

Doneste mě na vý�inu, 
Abych přede mnrtí svou 
Hleděl ještě T Uk�Jiml 
A·v zem Uherskou." 

A kde, Doboščiku, ma�í 
hoj 1 hrob ti vykopat? 
Chttl bys odpo�ívat v �ji, 
te1 ·bys v horu spat? 
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".Nevolím já v krRji spáti, 

Anit o ty hory dbám, 

Země neu.rlže hrob dáti 
Mnt a eyo1u vám. 

fčlo moje rozeekejte · 

Ne, drobno, co píseček, 

Do pově-ti-í rozmetejte, 

Věemu vitni vděk." 

Doboši, kde nám je dl.íti, 

Kdy! tě více nebude, 
Ba horách a v bora fí ti, 

Nebo T dd.11 té? 

"lení Tám tu dol.e dl.ít1. 

Oiovrk snuje v o:'111 klam1 

&a homch ni v bom líti, 

Slunce BTítí tam. 

B& �1benic1 vám pníti, 
Jak tl.m eta..rým stromwn &de, 

Ve Samborské věži hníti, 

Al mne nebude." 
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CIKiN.KA 

Cikánka, ta Valaška 
Sta,n si zbudovala: 

Dívčina. se celou ce�tu 
Po cikánce pta.la. 

"Cikánko, ty Valaško! 
konej Y-�11 moji: 

Udělej ty Kozá�koTi, 

A\ :11 o nme stoJí!" 

Cikánka._ ta Valaška . 
Po."Yllli jí byla, 

Ustf1hla jí rulík riisý 
A pak upálila. 

�ikánka, ta Valaška 

. Po �11 jí byla, 

Upá11 TŠi Nlík rusý, 
Hocha napoJila. 
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"Pročpak voda zkalená? 
r,1 ji Tlna zryla? 

Proč pak děTS- ze.rmoucena, 
�i ji máti bJJ.a? 

Bila-li ji, nebil�, 
Jeft� bud.E: bíti; 

Přijdi, Kozáč1:u, by _mohle 
k obraně tě míti.-

lij• ty lese. ne šum toul, 
t1va1 e ty chl.adný I 

liemat :rosum děvám našim. 
Kozáčku ty mladý!-

Budu šumět, buc.u vát, 
Vil.kol horem, d.olem; 

Budu másti rosum děvám, 

semiouvat si koleinl 
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PODOBENS�V1 

V hustém mraku 

Jen Zr"E.ku 

�b se spráchn1Tělýs 

Podoben am celý, 

Xdo chtě sám se skvíti. 

:Bratrd neosrltí. 
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k„új ot�c f·ík13 1 ··e ,celý i·:v��t touž 1 po tou,, nt"' 
f'!ei i:J:crt.um bit-vy u H.atrU :ogcm • al ;- .k-onver.zťtce ae 

ni kdy r.er.to"""či la• 

V:. e.Gn�<. n · i : • 
/V yp r,..ac 6. .ruka • I 

Moje ruce Jsou rycble,Jl:f ne!li zná hlava. 

A . 
• . 

liii, . .  + - � . , . � 
' . .: ' ' •.• ,' �� i'�· t 

f!!<..6--. . ·_ . ,. � ' 

. ,-

f!. 

. Sroce 
- - � ... 

--

kal.OU 

'' ' 

Uvtlfflá·g�!n 
pro mu�e - I'--& :.roubky • 

. pro :..en:v - na šit:! 
l l1lS Kčs _44: t • 

'., 

/�_míle ·Cito �utlm/ 

;: w ·· '"1 C: \�r> -� 

."!..}/ k tc.rniu 

:i� to beru "°� hálta, ai-, t� to vereu je:. lou • 
. /pí. in .• v.�. :rti it; 
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J tL �i:: :nn,1f.:-:-·t-, o·"' 2t<r.l(l,)i st' rtiL i�,rvof·! -� Č..i..O"J„kom- u-·-dlé„10 
ro,z�r > !.:>e-zť! �111(_,=:,v._,j. 

!. 

Fen.Bv:c,t (ie .nezii'.itriá. 

!l 
Dal.oko i ;,.ro lm ·t D!llek-o úzko. 

--
:, . 

. �lověk Jet tě neví, co ae duif 0 di;,wní'Va;ta -vt�ě�. 
- A:.íaurice �eterli.nck, 

!t.. 

- llťkoli. �. nle ·kud1 -'pádí j>ád. 

·a 
- ·-

Budit? Nebudit? - otázka pokojskd. 

h 

�331.z,t 1Rin�1PJ.aVf/ 
I �r• ' - •'• ;,t\ •• .. :•� • <, � 

Bole nesr,avoe·t.i v tJě,jiMC:b, od Ctlliguly -;;-o , i tlE'rne Je nesp&• 
volit pf,íčifl.ou nebo dC,sleť!keli\ krutosti? tyrnn_Udi --t.ťm j• 
vl&ctni <1.e-ti 11ován. 

1�oezie lije z uetavičn6 1>e$J>svoeti. 
/neně Cblď/· .. 

� 
llevol cr, :tv :!t ,z.:!-li , tu. ·1�:ít jedno j . i r1·"- vo lo � u, r.ot:t • 

IV. V .:".:o i�.r.ov, t�pt�·"' .,i<i li•:. ti/ 
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{eor v.fzot.1-H .r.�i..:: �i v!;tH: 1e-n 'lllovek z ostro'9s pf·� ti:, z,i. ero, 
z.1�.;t .�,;i;ji hr-r.nr,1 d.y n'0 Hole 1,ýcr•; ryb pi·es celou zi'a!\l. v tl!.:evlir�<:h 
lci!J nZ:: cr, , v ktE>r$ct, t t · l: í ze '\i·l e cn e-t.rru-1. 
Z::i trutjch zirr, 1 kd_r Jez-erc za.mrze od erny ., vo va záliw nž 
\ �· • Í l< ·-. j_ A �� {:,' • • 'I . A . . t 

" ::. ct':r„i.::, t1·'"',,1 ·-�..;:s..:.ov'<l ť,: •. Ul.;.na.._1 po- ..... e1..�u n. o. rov a p1-e-
?:irr ,)í U:' •. ,!iiť:olen:)cl: .. � .-ct n0t.c knprů, že t...t tte n<ihn-v,u dál 
a r,:o jdot;. 

Slovu bez pianě, 
slova pí1;1:oo �baVf:Jl$, pfipr �na· 
o ni :_ .• ,. . -
bousie kde tmD :Sl\e�ly, f:ťkajť, '_ 
f!)!kaji ně.co ria �c. · · · ·. -· • 

• > 

••• 

.. - .. 

z poslt'Jťlťch.· C:.voti' st4J,et! � 

Zl to s �,o včerej�m po lesu cien z M 2Qtavilo. 
/Ze zpráy f.las� .t..muiq • . 

1 .• J.19.SJ/ , 
· 

•, ... ,. 
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KOSTNICKt JISKRY 

/ Obrázky z cest / / II. / 

KoEtn.ice je mš·Eto minulým Nšmeckem vtle.čené na čvý

CG.rský b:ř-E>h R:;;na 2. ze všech etrB.n p2-k obklopené čvýcc..rskou 

hranicí; sousední větší město, o :pár desítek kilometrů níž 

-po toku Eým�., Sch2.f'fhausen /známé české "ša.fha.uzenky"/, je 

z2.sr 11..e.cené ne: nčmecl�ý břeh, a tam obklopené - ovťem v 1r.ino

hem uctivčjfí.m odEtu�u - hranicemi německýn!i: v pOVEZe Němců 

j € �.si oe jrkř.i v2 nozoruhodný srn�, sl pro ne:pi-irozené hr2.nice. 

/Viz ntr výbE':žek <Ašský či huknovský, nověji Zá:p2c.ní Berlín 

uzemnĚný zdí, ulice néulice, či cípek ži te.vský v NDR, zastr

čený tz.k 1ízce do slovanské ko�ile./ A to lze jen pomlčet o 

jiných nepřirozených hranicích - j&k se projevily v nacionál

ním životě Nfmců. To lze jen pomlčet ••• 

Dnešní Kostnice je město tak si1ně sevřené státní hra

nicí, že �e nemá kam stavebně rozvíjet. I když ty státní 

hranice nejsou v roce 1982 na první pohled ta.� znát, přece 

jen není možné, 2by občané Kostnice vybudovali svá sídla na 
-

. 
. 

8výcarské půdě - třeba je to otázka daní, když už to není o-

tázka jazyka či společenského zřízení./Jako v Západním Berlí

ně./ Nějaký ten háček se v hvropě vždy najde ••• 

T-"-dtže Kostnice je v současné době městem menším ne! 

např. naše Jihle.va - ty hranice! Z hlediE:ka polohy - ovšem z 

pohledu jiných staletí! - je Kostnice vystavěna pfímo na ge

niálním míst�: Zlížený Rýn zde vytéká z Bodamského jezera,aby 

se zase po několik� tisíci metrech rozlil v jezerní plochu. 

/Unter See, Zeller See a Gnaden See./ Takže jen v tomto místě 

-pol horami /v nadmo:ř·ské vý8ce 410 m/, lrvlo na délce mnoha den

ních pochodů možné přebrodit Rýn, a projít tak ze �ábska na 

Ztrich a dál. Prostě velevýznamná /kdysi/ mezinárodní komuni

kační kfižovatka. Není pak ani ta..� podivuhodné, kdyi Palacký 

o KoEtnici v DĚjinách národu českého píš.e: 

•v�eobecné koncilium v mĚstě Kon�tancii /Kostnici/ byl 

mezi vremi Ebery ve středovčkoEti ten nejvalnější a nejel.av

nější, a co oo důležitosti pŮEobení Evého také jistě jeden z 
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nejznamenitĚjších a nejpamátnějších. Nikdy nevídán pohro
madš t21c drahný počet otcu církevních ze všech končin svě
t2., é Likdy- neseflo se tolik kníže. t 2. pánův světských, aby 
náC:.hE rou FY o u poV'J[;ili slávu jejich. I čini vf e dohromady 
první v novějším cif jinstvu. znimý Vé.lný 8jezd knížat, za-
c- ec.' 1 · , -- · .. .. .. · ,. , 
., l. K sol,c.-:..1 nz.a. pc.pez.i, p2.novn.1.ky E na.rody ••• 1

r 

Jetiné poselství, a to od králs českého, na Kostnic
kém koncilu. né b:rlo: v Pr2.ze se tehdy rozhodli oficiálně 
ignorovE.t toto vr;eevropsl-�é d1romáždfní. /Podobně j2.ko Albá
nie H€XlEinskou konf ercnci v ro 1S75, i kd:-ž -tolle srovnání 
c,l ... � ' " , .. ..... 1 1 

" ' t . " .._;; .... ipe, _ 2: poracme - ze .i.10 youzi J 2n pro to, ze i tehdy 
Ělo �fp. o "bn:: trsté neshody" - rotných br2. trti. Václava a 
Zi2--:mund2./ Ty hranice brztrství l Kudy jen probíhají? Kostnicí? 

RKoEtnickou hranicí živí a obživuje se lhostejnost k 
posledním pr2vdám životním, lhostejnost 1-: posled..."Úm cílům il

i�tt člověka. Tíží nás indiferentismus.• To proslov11 v sobo

tu dne 6. července 1895 v Občanském klubu v Kolíně profesor 

Masgryk, kterJ ještě téhož večera ta..'l{é řekl: " ••• žijeme v 
přítomnosti, žijeme ji plně a proto uvažujme, co kostnická 

' 
. 

hranice znamená nám d.nes, nebo\ hranice ta není ještě resme-

tána ••• " 

A protože byl důsledným človčkem, uvažoval o kostnické 

hr�nici profesor Tomáš G. Mas�ryk d�lEÍch dvacet let, aby dne 
. 6. července 1915, ze švýcarské neutrální půdy, obklopující 

starodávné město Kostnici, vyh1ásil - v Reformgčním sále v le

nevě - odboj čeEkého národe. proti Rakousku-Uhersku. Bylo to 

vypovědění války ve válce - a Eetktlo se s velkým ohlasem. 

Stejně, je.ko kdysi to dávné upálení profesora lana Busaa 

Evropa si všimne českého národa vždy jen na pozadí plamem1 - o 

tom vědčl hoclně v té první svčtové vilce vysokoĚkolský profesor 

Masaryk, a o ptl Etoletí později vysokoškolský student Palach. 

Je to už prostě taková česká tradice. 

A kdrž na ni l;eši pozapomněli, považovali Němci za-vhod

né já techů.m. připomenout: nemyslím tím Lidice. Ale výzkumy pán� 

profesorů dr. A. Burgharta a prof. J. Eiseleina, kteří v I. po

lovině 19. století bezpečně zjiEtili podle historických prameni 

místo Husovy /� Jeronýmovy/ popravy: na městských lukách, za· 

branou Schnetztor /kde dodnes visí zvonek, jímž bylo Busovi zvo

něno jako umíráčkem/ p te.m, u cesty ke Gottliebenu na. archoTišti, 
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kde zahrabávali zciE chlé konEi, Hu� zf· , , 
�::1 l E.�l., 

OElevujících I:riEU, hořel; kdyť hré.r:iC-f- :-ioh[ r.lc::, zr�u lo 
EpáJ.ené tflo trčet nB :ř-e-tř:zu -n:fi k:.:lu: k!"tovi. u· cholci -
na rozkr..z říšského fc.lckn:břte Luťvíké - r.:u:cc li rc:::r[zit 
HuEovu lebku, rozcrti t vrechn�- jeho 1-:orti c tr·i:to U"'.:'!'r·,. ve
né pozůst2.ťk.� v.hoc.it do ftýn.a. /Do t�ch Čé'EÚ nř.í,·rl.i t'.:eťi 
j2ko ná.zev mf f:ta. vždy Kon�t�ncii - "Ko�tnicet! z<.:om:�cntlr-
RŽ nozd?�ji, � LorelEi, te se obč8E tluč€ liu�ový::r.i i-:cr--tr.:i 
do čele./ 

T2kže: jckmile b;:lo vtdPck:7 z ji f t?'no mí �to Eu rcvé. 
1.n:iilení, ":)oku�il �e �ocri.i1�Fvý f"tr ro F-tA. m�·- �tf lfo r-tnicE zi

Eki.'· t v /t€hč.:.·í bohr::t;Jch t;E"chách nenízeo nt· r,or-tnrc:i Pu�o
vr e. Jeronýmow.:. -pomníl-ru. lfavĚ"tívil v "Dolc, .. int 1S. E"tol(•ti 
Tá-oor, PrEhu é; HiJf'inPc, é nenochoc.il. /Tomu se necivím./ 
Proto r,e roku 1862 kostničtí občané rozhoč.li urr..íf'ti t m, 
místš hranice bludný kámen, j�ko přírodní }"lcmátník, f-' d�- ty 
u-pálení obou tech-u, /� s č.nem odhBlení "!)amátníku/. ú-a té 
coby v .KoEtnici exir-tuje /na pomník e:tile nejsou peníze/ 
j�ko•Hu�v kámenv 

Oechové /čiperný národ!/ podnikali potom k mÍFtu Hu
sov� Uyálení manifeFtační národní pouti: do KoEtnice! Z 
nich zvláště veliká byla ta. z 6. července 1868, kdy se jí 
1ča stnilo přeE 400 poutníků ze všech vrstev národa /byl 
mezi nimi i huéiební skladatel :Bedřich &ne-ta.ne/. Jako r.-l2v
nof:tnÍ i·ečník za čee:ký národ !Jromluvil tehdy nc:.d rníEtem 
HuEovy hranice Karel Sabina - v té době nejlépe nli:,cený 
konfident mezi českými vle stenciJ za Slovák)' p�k b�,1 řeč
níkem dr. Hurban a. německy ke kostnickým obč2nům promluvil 
J. V. Frič. 

l�a ·oř'ehu Bodé .. mrkiho j EZere., v zt.cl;.oVE.lÉ kcncilni bu-
dovf, tzv. Nalhausu, kon2l se pro ?OUtníky f.'polcc::1j b,_y,..ket. 
Pi·ítomní teěi v?-novc.li zvláb:tní pi-ípi tek Sé:binovi é: Smeta
novi, spolutvůrcům "?rodó.né nevěEty". V�·hovili totiž nej
tajnčjěímu vkusu českého národa: dčjovým zál�ladeIL je to 
sóudničk� .• Pfekrásn€ zhudebněná.· Karel Sabina - sá.It nEč.oEtu
dovaný právník - vytvořil libreto ze znalos� Obecného ob
čanského zákoníku� /Platného od r. 1811 � v Ilé..bich zemích 

�l-,,�?r��u.::;�t8�1 :r:&� 1rf1T ��� lO��of9�ut J>ez písemné formy 
-plné moci '7jednávat s Jeníkem jako právoplatný zástupce sy-
na Tobiáše Míchy. V případě '':Prodané nevěsty" neěl..o o smlouw 
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kunní ítrhovou cle§ 1067-1089/, ale o tzv. nepojmenovanou 
Emlouvu. frpl:etnou a KecLl, cile § 10C7 :provádll tzv jed.natel
stvi bez př·ik2,zu, :ooc.le kterého njestliže jEcnate.-1 ••• pro
VE-c:l věc n2 .svů.j náklad ke zi-ejmému zna[nému proEpE'.-chu 0ru
hého, musí mu býti tí1r; to nd:.r&zen3, náklc:.č.:.' nE. to ut i:nf né ri. 

I•:ohl tedy ,Jeníkovi 11 cile; svého nE jle:;i r íiio vt' Gou.i 2.. E:V�c:1.omí"" 
Elíbi t jf.,�O odstupné 300 Zlé;, tJch. To je -;Ji'cce ten správný 
zpěv: •1 nejleptí vtdonú a svfdomít:spojenó s penšzil Prod2.ná 
nevčst2 oó.povid.á. t2..k také /jen j iné:.k/ né... Busovu �áco:st: 
Stálost v préVCl.Ě:! 

Ale nozor: Je::i:ík se ne: .::-r.ilo"'.lvu. :p()depsé 1 jE.k::, Jeník 
Horák. lJé..tf..jil té.k svs ?ré-vé jDi:no é... uve:c.1 Zecél2 v tzv. 
om:vl v osobě. :tlé:. zé':.kl�dš této s�:utsc:no�ti # :i::ec::::.l rr.ob.l 
kdykoliv úsněš:r..ě ' tn t 1 � t ·- - nami ou ne:p & "::io s Emlou.v:·: ;z-o to nikdy 
neo.o�lo na. jevišti k pro:pl&ccní oněch t:ř·ÍE:et zJ.z tých,:pros
tě, vlk se nažrE�l z.. koz& zústf::12. celá. vre zůc"té lo .;. če�ké 
2 hezké: tt dobrá věc Ee :pod.s.i·il2,, Vt'.!'.'ni lásk� zvít?·zila". 

:Pociobný názor o Busovi p:ř·evladl v minulém stole-tí, a 
už ho nil{do nevyvrátí: že vybojovz.l vítězný boj! Hus byl 
2le ,tun.i# včřící člov�k� šlo mu :především �áru du�e .· 
a ve svém sporu se odvolal ke Kristu Ježíši: jak u něho do
padl, kdo to ví? 

V Husově domě /Hush2„us v Kostnici/ Ei český návĚtěvník 
mnohé uvědomí. V tamním Husově muzeu. /HuEhsus - třípodla,žní 
gotický dvojdům,JHit:ř·ící kdysi zbožné vdově Fídě - za.l{oupil v 
roce 1922 - v Německu byla inflace é?. dům byl za babku - čes
koslovenský občan. Jako kulturní :pz.oát1{u :přede.l dúm rok na 
to Společnosti Husove muzea, l�terá ho dodnes vla.stní. Po II. 
svřtové válce p:ř·eEté..l být ců.m z českoElovenské strc.ny udržo
ván E c.oct:.l se C:o hé::v&rijr1ího st&vu. Do Ei tuace zasáhly nej
df-íve městs1:é, pel-: i zemE:ké ť.i-é::dy B2.den!::ké-Wirtenberska, tak

že v roce 1965, v souvislosti s 550. výročím upálení,poskyt
lo Národní muzeum v Pré..Ze 1'ina.nční prostředky ne. zřízení Hu
sova muzea - po čtyřiceti letech od podání žádosti. l?ro ne
dos'b:..tek prostředků byl2 provedena jen provizorní oprava bu-
6ov a dům co poloviny sedmdesátých let velmi zchátral. Ale 

zemské úřady Bádenska_WirtenberEka dům považují za kul turn� 
památku, a protože mezitím došlo k navázání diplomatických 
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Etyků mezi I'rdlou a Bonnem, �euttL en:ým �t2.vem se ze.bfvalo 

kolE=gium miniEterctv� kul t-:;.IJ· Ceské soci2.liEtické republiky 

v 1ízké s-polupráci E miniE"terE'hrem zr..hrE..nič:í. Roku 1S·78 ricik 

z iniciativy Art Centre - jc.1:o inves:tor2 - zepočE,l:V rekon

Etrukční prácE, provád?-:né stave·oni� pod.nil{em z mě sta fábora. / 

Tábor, ne tlím! - E tím hsEl€m pi'ir::el J1:as2ryk clo republik�·, a 

dodnes je umístEno na táborském že-lezničním nádrF-ží, V<:,dle 

úschoVl'l._v z�v�z2del. 

l,le nejerJ. Masz.ryk, i toto hef.lo chybí v moclernf konci

povaném muzeu Je,nz.. Husa / e tie:zinároc.niho Yýznz.mu huEi tEti:í/, 

umíf:te;ném v cineE: už opreveném E-ushausu v Koe:tnici. /.Druhá, 

vftrí a lépe přístupná čá:::t domu je určena komerčním pot::·e

bám Art Centra./ 

V dnešním Husově domě si český návšttvník mnohé lépe 

uvědomí: na.př. !e z2.pomenuta byle jeho činnost v tomto domě; 

Hus v něm kaftý den pobytu sloutil mši, včetně kázání.ovšem, 
byl přitom zati!en klatbou - tehdy jeho mše neuznávala Cír

kev, dnes �eskoElovenský stát. /Aspoň malinký výklenek -pro 
obětní still - kdyby ponechali: ti dĚlníci z !ábora - třeba 

jen piro potfeby stá.tem uznané církve československé husitsk�./ 

Tak se s Husa stalo politikumt jeho smrtí už na.vždy.Pro

fesor Masaryk ve své feči k českým studentům ze dne 29.června 
1899, na dilkaz určenosti česltého národa Husem / 1 v 19. sto

letí/ uvedl: n»ebežtík Náprstek byl v Holandsku; chodě tam v 

jednom městě se svými, byl sledován několika zvědavými, ktefí 
pa.trn8 nemohl.i poznat, jakou i·ečí mluví. Konečn� vy stoupil 
jeden a francouzsky oElovil Náprstka, aby mu pověděl, v jakém 

j�.zyku mluví. tesky. • teEky'.ť Holc-.naan nevěděl, co a že je čes

ký jazyk, le a kde byrilí český niroc. techy? Kde je to? Nápr
e-tek vykláde.l mu celou geogr,.fii, cle mam�. Až konečně napad
lo Nápretkovi: To je ten národ, z něhož pochoeí Hus. Já,Hue1 

�ea již věděl. Cizinec uvedl Náprstka do EVé rodiny a slavili 

ho jakožto O echa, le přináleží k národu Husovu." 

!ev Husově případě jde o politLlolm, to věd�li v letech 

1414-1415 T Kostnici v�ichni: Zikmund, něměcká ělechta, kon

cilní etcové, čel.ti lalobci 1 Rusova /m.ocrá!/ stre.na. O ní 

se v kuloárech koncilu eám císař Zikllund Tyjádfils •Věru, já 

byl ještě mlád, kdy! tato sekta v Oecháeh pov�'ta.Ta.laJ a aj I 
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ja:< velice již vzrostla. a rozmnožena jest! /Palacký,Dějiny 
mirod.u českého/. J!řesto - či :,rávě proto - koncilní otcové, 
&čkoliv b�'"l Hus v int!!rdiktu, vykáz&li mu v Kostnici k b:,-d
lení rnÍi.:to velmi čer=tné: n2 ·S.rovni kr ... rc inálu. Hns v p:r-vním 
listu do tech zd.úrr zňuj €: 11 A by c.líme v Kostnici v ulici 
blízko bytu !,)&pe�ov2�. '1 

Jeho stoupenci v Oechách toho umĚli V}·užít: é?.čkoliv 
E-:.is opustil :,Y.l.dU českého království p:ř·ed necelými třemi týd
ny, b;rlo nu �né, aby se " v ulici blízko bytu :p&pežovz. 1' vyjád-
r...,1· 1 k ..., � .., , . 1 H 1 't ' ''I, ' ' • presnc: n2casovf"me novincE. .d us, :;:io ,:ra kem vaL1é..n.1., 
seps:l'·v č.om� izoož:n,� vc.cv-y :B'ídT" tr;d�t:it, kterf'T'.1 schválil M. 
J2.koubkcm ze 2tříbr2 ne.vrhovanou rEformu - p:ř'ijímání EVátostí 
pod zplisobou chleba. i vína, a. to od laiků. /To stejné schvále
ní - ne.př·. před n�kolik�- dny ne. hr2.dě Kr.s.kovci - by nem[lo T 
eechách tu cenu./ 

Schv2.lování liturgického :_nřevre. tu z místa. konání koncilu, 
oc. kněze v klatbš - to už musel proti Husovi z2.kroci t /ne čet
ná česká ud;íní/ i papež. /Teologic1cy naprosto neschopný J�n 
XXIII., na jaře 1415 uvězněný koncilem ve stejném lcláštěře ja
ko Hus./ Zapomíná se však, že Hus nebyl ještě uvězněn, ale z 
přík2.zu :papeže ubytován v dome ké?.tedrálního kantora vedle hlav
ní kostnické kétedrály - v přeplněné Kostnici stále ještě čest
ně. Odtud byl návrat ještě možný - a Hus o n1?j usilové'.l: proka
zoval se mj. l.istem z Prahy z konce srpna 1414, vystaveným od 
:pa�ežova in..�vizitora v techách Mikuláše biskupa Nazaretského,že 
M. Je.na Husa zná a že o žádné jeho kacířské vině nic neví./List 
byl v:_rsuven v přítomnosti královského mincmi-Etra Petra Zmrzlí
kE ze SVojtína .• / 

.Ale nředevĚ.Ím Hus Epoléha.l ne.. 11 glejt" císé:.:ř·e Zikmunda.Bez 
nfj by niká.J z l)ech nevyjel, j�k mnohokrát v KoEtnici zdůraznil. 
Pova.žov2t smlouvu z& cár pe.:píru - když to umožní souhra okolno

stí a zakroucený paragraf - není to i přístup Jeníka ke skuteč
nosti v "Prodané nevěstě• ? Proč tolik kritiky Zikmunda? 

�echilm }JUtujícím do Kostnice doporučuji prohlídku tamního 
městského piTovaru. PŤi jedné národní pouti /roku 1883/ odhalily 
české spolky na. jeho zdi pamětní desku s Jeronýmovým med2.ilonem. 
Za Husem se totiJ jezdilo z Oech i v době jeho Těznění·v domini
kánském klášteře: brzy na jaře 1415 ho přijel posílit v neústup
nosti jeho přítel M. Křišt:�n z Prachatic,který mu dokonce 

089 



moh1 sdĚlovat obsah nejnovějfích 2 "ké::cířských" káz:in.í v 
ke:oli Betlémské. Která 6.nešní v�:zeňr::ká. �"J:ráv:- bv tc Covo-- - ... . 

lila? Ta v KoRtnici? A kterým v.::',zeňským c.ozo::.-cC�m b:T čes}:ý 
intelektuál v dnešní dobc: dedikov2.l své �·pisy - ;_jeko to č-i
nil Jan Hus - taktik? /Lé>.tinské traktg,t:·, Ee:;_:.is2.né pi-es zimu, 
věnoval svým strážcům - JGkubovi, Jiřímu 2 Rob€rtovi - tomu 
1 s dedikací k svatbě./ 

ile k tornu :PiTov2.ru v KoEtnici: Při útši-�u J2.n2. XXIII. 
z koncilu koncem března 1415 utekli i rtrá.ř.ci Jsn2 RUEE.Zik
mund vš2.k '#irJ, f'Vého vězně vydc.l oo tužfího v?:zení n2 hr2.dě 
Gottlieben u jea-a, a tz..m už lfochové nerntli :příEtup. r,.,:ezi tím 
se v Kostnici objevil M. Jeroným Prc.fský - 4. o.ubn8 1415.Pá
nové čeští irí tiiitl. /z Chlumu a z Dubé/ mu radili, cby od
kvapil zase. On však v jazyce německém, latinském a českém 
dne 7. dubna pi·ibil na dveře radnice i chrámu liEty, eby-
mohl veřejně hájit učení z university Pr2.žské. Pak :9:i:-ece jen 
upoElechl rady českých pánů, na útěku však neměl štěstí, ne
daleko hranic českých, v Hiršavě, poznán byl a dodán k J2novi, 
bratru říšského falckraběte Ludvíka. A ten už věděl, kam tito 
eeši patří ••• 

Od 23. května 1415 byl tedy v Kostnici všznfn i ruiE·tr 
Jeroným, a to ve věži u hřbitova sv. Pavla. Vě-ž r. 1882 vy
hořela a byla vesU.T€na do komplexu sousedního pivov2r11.Je-. 
ronýmg� pamiftní deska na jeho zdi je podobná té, která zdobí 
Husúv v ulici u· svatého PaTla. Oba pr&iští mistři na nich vy-
pa.dají sta.rozákonn[ - ale, z hlediskz. dneška, jsou to moderní 
vlas8. tci. To před sto lety netušili - a .JeronýrnovĚ· def ce je 
letos právt. sto let /E-. potř-eboVé.l& by opr2vit/: co bude z2.jí
m�t čeEký nároc za sto let? Obcvy teolog� jsou nepř€nosné! 

Y Kostnici - u bludné.ho kamene Husova - je dobré, když 
si poutník z &ech připomene: upalování - to v �echách vyžado
val pro 8 /slovy osm/ svých univerzitních kolegil i mistr Jan 
Hus. Su.lo se to v roce 14-12. Nejprve konšelé praž�tí 16. čer
vence 1412 - měli úřední pre,vomoc nad kaz2. telem v kapli Bet
lémské - zakázali jako zavrženíhodné nejen 45 článků Viklefo
vých, ale ještě 6 navíc - všechny, které odsoudili otcové kon
cilu o tři roky později v Kostnici/ a které hlásal Hus/. 

P·otom - na základě stí!nosti děkana teologické fakulty, 
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:-oo,·clé.l Václrv IV. pře-o f"V"lj .soud /na hrad �ebrák, kde ·0yl 
nG lovu/ J&n.E Eus�. T�m mu před radou král.ollVou vytýk�lo. 
oE□ jeho kolegú, ie nedoc.ržu.je universitní zákony a nepodá
vá T,ÍPemnf FVé články děkcnovi k posouzení. Hus se hájil. 
že:, Fvé články red písemně pi-edloží. pokud budou jeho pro
tivníci �chopni aokázat na nich jeho kacířství - a to pod 
pokutou odvety /poen2 talionis/. Neprokáží-li je, pak at 
má kE:.t českého krále možnost u:páli t je všechny. Zaražen! 
tímto - v kř-eEt2nEtvu neslýchaným - návrhem, Ty-žádali si 
przžf.tí miEtř-i č2.E nL poradu.. Zvolili na ní jeoioho doktora 
ze �vého Etředu s tím, že ten rád podstoupí smrt upálením, 
pokud Hus E:Voji pr-2.vdu prokáže. Hus však • a byla to pro 
radu panská .zábava - na. tento nánh nepřistoupil, žádaje, 
c:by nepřátelé jeho byli upáleni věichn1, takže re.da králon. 
učinila konec spora tomu napomínáním jaloyÝm, aby se páni 
Kist:ř·i hleděli srovnat mezi sebou v Jokoji. /Zhruba tak po

pisuje tuto "2-nekd.otu" Palacký ve svých Dějinách národu čes
kého - ale nema.jí podobné•anekdoty"v nechách v!dy trpkc,u · · 
dohru?/ Konec koncl1, v t:echách - po umučení generálního rt
káfe Jana -.nikdo nepochyboval, !e krá.lův kat by po lon 
těch osm mistra univerzity Pražské upálil ••• 

Však Hus, ne! odejel na koncil kostnický, napsal 1. 

záfí 1414 - po návratu z Pr-a.hy, kde sdska.l od pape!ského 1n
kv1Ei tora vzpomínaný list - dopis samotnému eísafi Zikmundo
vi, jako STĚtské hlavě všeho křes\anstva. K dopisu koncipuje 
:přílohu, obsahujíc! zajím-aTá sdtlení o koncilních etcích,ja• 

ko: •avšak běda, synové církve de.J.1 Kristova naučení clo klat
by, takže pýcha ovlác.l.a pole, a to zvlášt u duchovních etcd, 
kteří m2.jí být :příkl.adem" ••• "Pro jejich hřích mtsta jsou 'YY
licinšna, hrE-rl:-1 pobořen�,, kostely a kláštery v rozr-c;.J.inách ••• • 
atd. Na zákl�dE těchto Uyozornění by císaf jako •sTětská paie 
zákona" m�l dát vlastně otce ehromážd�né v Kostnici \lTězn.1 ti 
To by byl dějinný �in císaře, :narozeného v 0echáchl fo 'by 
byla eTrOpská Kostnice! 

/fyto své mylílenky � přílohy dopisu Bus ještě pfed od

jezdem chvatně sest2Til na hradě KrakoTci óo tfí latinských 

traktá:bls �eě o míru. Výklad o T.:íře a Poj()dnání o postaěitel
nosti zákena Kristova./ A pak u! - pod ochranou císař� a 
jeho zákona - jel ••• 
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Je['tliže techové pu ..,i;ují cio KoEtnicE, je to ,;rždy z� 

Husem. I počátkem osmdesátých let 6v&cátého století. Hus 
učí pravdě: neodvolat. Neustoul)i t. Je to :pravda. ve svých 
důsleč.cích velmocenská. J.. jediný, kdo se jí př-idržov2l na 
dnesi už ciáTných mosl{eVských jEdnáních, a nepodepsal, byl 
2bsolvent univerzity PrEžské. � W stunent téže univerzi
ty,. který se upálil pi:-ed liárodním muzeem v Praze? Hořel tam 
jé.ko zástupná národní obě\ - a celý národ to t�k ok&mžitě 
pochopil. Jiný dozvuk - než plEme�- - ten zatím ř·ádově pos
lední" spor bechů '' se r-vými soused�- n:.í t c.ni - v logice niroc.
ních dějin-nemohl ••• mes už to víme ••• 

/ A't se nE mě nikč.o nezlobí, 2.le on se ani tolik - ten 
Epor - netýk�l Slovenska - autodc..fé před Maticí iloTenskou T 
Martině by bylo z hlediska Slováků historicky neEmyslné ••• / 

Kostnické jiskry - to je také církevní týdeník, vychá
zející v současné Pra.ze. Dvě takové jiskry z Koetnice - než 
uh2.snou, bych ráda zaznsmene.la .• První je lexikální: líbí se 
mi čeština i pzo tu neček� .. nou hru - 'f:fflffltJ. např významu v 
#tJ. názvech dTou míst eTropských setkání, kde se rozhodovalo 

o osudu českého národa - Kostnice a fierna nad Tisou ••• 
Druhá jiskérka - ta by napadla·keždého,kdo by byl jejÍll 

EYĚdlcem: !a CírkeY - �terou Hus zažil v :rozkladu - zvláš"tlím 
způsobem stále :funguje. Př-ed nově upravený Hus-�v dům vysklá
dala starší řádová sestra - hodně přes šedesát - pět dětí.Ma
lého Turka, černouška, dva Oechy a Slovince. Prohlédli si 
poctivě muzeum i v prodejních sálech vystavené výtvarné arte
fakty z �eskoslovenska, a protože ta sestřička ovládala 1 češ
tinu, nebylo marné dozvědět se, odkud je. Z klá8tera v M�ria
enzersdorfu, ne. předměstí Vídně, kde jsou umístěny tifti z ro

din alkoholiků c jiné pftpi. sociální případy. Občanským jmé
nem se jmenovala Narie Haasová, a byla manželkou Hugo Haase, 
českého herce. �ila s ní� v Hollywoodu, zcestovala celý STet 

a tea.se stará - po smrti svého muže, o malé deti. Našla STé 
místo, jako každá jiskra, letící z velikého ohně ••• 

/ Iva Kotrlá/ 
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:Druh.v tucet říita.nek 
�-�---��--�-----�-� 

l1alý éeský Janku 

drl se svého d.2,bánku 

neku:ř m.arijánku 

Je marihuana 

pro Dona Juane 

s hory dolarama 

Jeden sprr:..vn,ý č:esk) Tonik 

povoláním elekt:r·onik 

do tajť lásky nepronik
# 

Po tf·1c:(tee měl u.t.rum 

od té doby pil ·1.1f rum 

zašel na sexelektrwn 

Tázala se baba kraba 

proč z ní láska dělá raba 

Odpověděl: babice 

zeptej se m4 krabice 

ta zná v�echny pozice 

Díval jsem se s jednou pannou 

v televizi na kopanou 

mělo to své potíle 

fíltám j:! jak je dnes disné 

vsítit gÓl obraně těsné 

Vstta.la - ptiňla v negližé 

Kdybych 11Ústo s Kareninou 

spával rádši s babou jinou 

byl to příběh hromský 

pravil hrabě Vronský 

Pra.zdroj Bu.dvar Gambrinua 

s t lmi. moky 1nt1.m1.1s 

náě lid. - a jinak bez vin7 

Snad al na ty ledvi?lJ" 
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K.cy ž j S(:r:, choé..i l oc: t e oe 
!otilv. mě StB 

cím vice měli těch fotek 

tím víc jsem byl taky krotek 

jsme jak párek wyanó.otek 

nechci pfijit o tv�j dotek 

Přečetl jsem Kámasútru 

�ni Ei pot s čela utru 

zakután pod peřinami 

v bézpecí pfed ženštinami 

broziv.:Jztl co saně 

oddám se radš ntrv áně 

Z:!r&l ·by pan Rousseau 

s otev�enou poasseau 

na náA návrat lt přírodě 

11.y chytnem Jean - Jacque 

opici jak z praku. 

ve venkovská h�spodě 

Vyjádf-il se Ronald Reagan 

le byl m:!rně povylegán 

kdy! &e signatáf'O. Charty 

je jich tak na karty pá.rty 

zb:fyajícich v Republice 

Ti nechtěj! za hranice? 

Jak nám píše Rudé fTé.vo 

máme v l'ra..ze Dejmiň zdrávo 

n.a kilometr kol Hradu 

je 2Z5 tun spadu 

Pokrok uaozaJ tu pékný 

v smradu ·Praga caput regrů 

Radiji bych nepsal tu 

o t ahačltách kol SALT\l 

Oasu Je ul namále 

přijde salto mortale? 
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l 
Vlak přejel hronici a přistupují noví lidé. Hlavy, nohy, kabáty 

i nálacy mt,j.i �ko!>o GteJn' juko ti dř·ívb·jš:í. Ltležitěji se od nich. li
š.i jfm tírn, že poZYr.ř'.ntnými ryt��., tvar�', nápčvky ové řeči probouzejí 
čerst.vt zpozor:nt lJ zl.jem o významy svých promluv• podob, živott. Z té 
.:tral'ly to v.:: P0d{i, ji.>lrn b:;' l3�bylon1 i ten aLl.$ • 1,,:ís.tn.í, :feélerslieovaný 

1 

� p.ecn jen H,i'.'. l sr1l,_:sl. 

llrstkE:& umlčovQných � neumlč i telných vzdala vynikající proci poctu 
houfu umlčovan$-ch & neuml�iteln_ých ti sestcvila o nich věcn, gvědectYt 
v podobě nlovníku. Pozván k lč�sti n� oslavě Jdu si s vděčnou or.věrou 

�o td knihy pro osl�venc�v biogrc�ic\Q1 obrys s ově�ní detailO. rváb, 
�·vsnkmajer, pf·ihoi•ív, •. Ale :ie. Vzápltí '.l'eige. Dobrý spolek. Rled&nf 
�o n�ho patf-í e asi by l3e tnu v něm líbilo. Že tu nenť, aotY& vlak lze 
vyč!tat sestavovatelťm1. l�useli rozs,hloa práci n�jsk vymezit. Vftka 
J){atM tomu v nás s kolem nás, co jim nabídlo véat hrrmičn.1 f,ru pr6Yl: 
t:lnl, kae ji veťli. T€m v·žit� k•tesoriSI...cim, je! byly pfivočěny dělivt
mi pr"jud;y dějin � juou nadbyte�!lě �d�razňovjny mýty, inertními děje-
pieci 1.: ideologieoci ve shočě s r,sychogam.i s citovými a,chv&tJ v č&sech 
krizí. 

3 

'\
r některých mor'"vsr.ých místech a vrstvách se je�ti dnes ••přítel .. 

rovn6 ''příbuznému". 1:a jaz�:kovl totožnost lekB, uváží-li se, kdo vi'<echno 
oe pokrevně i že�itbou m�že octnout v širší rodi�f. Áno, příbuzenství 
se sn&d obč&s osvQC:č:! joko p!'i'.ležitost k přé.telstv! 1 e.le pr�átelsitvi vnu
eovan, pf-íbusenstvim je nruiilí a ne�ttst.!. Tak i národ jako etnikum a je· 
ko dej.inami utvM-eMu politickou jeanotku bua máme se pf-íleiitost k vy
tv,1-ení vnitfoně !ivého, svobodného a intelektuáln� o6pov��n4ho epole�en
etvi 1 nebo je vězením. 

Originfl nem'm, sle pfekl&� Je TÍ.c ne! ddv�ryhoc,ey. •Jako bez tváře 
je. Y tm�ch cel.S na�e zem .••• Zm.čtena Je �le, změteno je nidw ••• A bi-
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1.s. Cívk.1,;,, ř-ečenť JL..:11'.:.? Kói:, Dl.J•i:t: .j.:..ktť:.-�,jv tt.k:t�vcu vtc7 M.řde vzoj!t 84-
f.il v z�1r,i Z!: j0cinJ� c:en7 J1:.,k l!lrut,e: včfit

1 tc ner�z vz·!lik!le 'l:U:lro<! ••• ? M�-
že: �'wicie !l&Vžť:-' z�:.:'t-.""t roztrf;enL večví?" Je.o o Clcucelovu pt-e<!lohu 
,10.""1.e&g�rovy hoť·:f é! J-fl�' nS: hranici. :.:,=s sl tE! n&aher�, vze�lé ze dvou pr&
men\i, pt�trnt je v ... \,orr., .·: e· nároó j1.:ku s1.>oleč ea�tv:! �ucha trval po če:s 
J!;nim� krctitk.ého p�.>zemek:ého 1tinxovh,ni, upcčl z.novu ao tzi�· po jejím upá
len.! .r:: je óí�,1 ji notenciflní vzkh�lien a-� �.iv 06 čc..s� po!ttupných rehsbili
tr.c:!. V nejr,otř·eb·:ii:.jč:!n: Čf):c;e Mnichovt:. neb�lo u nán nedrv.cioná.lnf sjedno
cující JDn?. �\�:"l jen QsSl!lé:lý znee�;;len,ý :1e� tce:t.ník: 1.1c Hrtid ., • ?f'ičlQ tma 
t:. ras:trže;ú vt=fvi. To v�:érielo .1�dlouho. ?ul:: Js.n z vlr:.stri.!ho rcnhodn.utí 
v"toupil ac plia:mene, &h�' át:inkov8.l obóobot jóko Je.na. Ccybí jeho r.:ich�let, 
C"li;ucel, fio�e,rr:er, �e ct tu :mezi námi nero:i.hoI>el? Je v pumtti, c.le nikoli 
v nervech, T cit�ch, Y �yoli. Krom hrstky fivjch po duchu trvá tmo e rcz
ol:l.ent. Ncnt-li Ju..-:cy a j&:jiho mýtu s jejich nGdrecionálně chnris.mstickými 
iičinky, asi miwí b$t ke zdO.vodnlní existence a k totvof-ení zdeJě!ho spo
leče1tStv! u!ito krajnf nam.4hsného a tím zenergieoYaného roswsu. 

5 
"�s malých n�ooa �mnčil. Ne.,at&l l!as Mši." tolik Chamberlain. 

�Tikoli tsn amichwalq .!\Ieville, kter;t t:O?lkritnlJi mluvil o •mnl.4 Ycd'1..e
né zemi, o kte.r, nic n�víme" /jako kd.)•by jeho neznalost byla oprávlili�m 
argumentem. proti tcur.u, co n.er.ná - tolik tuposti oe zfidka �jde i ve 
etátnťe:!ch/. PO.vodce1t prvn� citov�ué vity byl jGho otec Joeeph, a to u! 

roku 1904„ Joko fi,r;.urk, nti š&chovnici n,oc�n.sklch aváre. �e�i ř!f.emi se 
OTlam :iiblé ni::-oč!y l'io01 poé:1es. Bot� ř·ili je t�i.k,, al� budou-li z maltch 
droea !ivá eipolečenstvi smrl.ých a e:2ergickýcb ind1Yidua.lit, není tak 
marné c\{Ju:f�t, f.e zb:{rokTatieovaně zpchodlnflí rw.čf-sme:ici v pi"!elu�n4 M
ši streti i �c?:opnQet u�!vnt bot rt.oci tek, eby to pro nt: bylo llčelm�. 

6 

Bylo v eei\ich před rokem 1918 a r;vlfi§{ po něm vůči Slovenfk u, Sleseku, 

Pockarpetskti nuni jtJcékoli imperita.i:1ě motivovQn4 uchv�titeletT:!? Sot'f&. 
Dyl& jen v zanohll pf-:tpačech hloup, povýěenoet. polovzděl..encO. vOCi proatta 

nadšen.co., �ou:r&j:íc:!m • rychlou ,ičinn�st yzó�lán!, kterého n4hl• em�li 
hromednijl aab-JTat •. �r.:.mo Y1a.1!ěl�-ú Je na o�raně vzdělávajících i vzdf,14-
Yaeyeh .,10. Aby to b,10 k fivotu, �usi bft ke Y&clllúí a nad IÚD1 ntJ•k' 

•Jana" �i Její energicky rosuaov6 n6hrade. 
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7 
Vt1či tU.mctW., po roce 1�18 zatirnutým óo n6roclního st6tu j.r.iénem r.e

rubliké,; tesY-o::1l'JVe:1s �-á, to tenkr�t b�.,10 m."'lohem horči. J&ko ttirr:iliÓ-::io
vé ••;.:,cnř ini; '' v� čtrnnctk iliÓ:1ov-én nástup:iickém et�tečtu se j irn ni!�bí(1:lo, 
lit ,jsou čir::.si j.-.:.k.o �-ech0elovfi�, nlmeckého j,izyk.�. :"oma o sob� totn zl t: 

l b l. '- ..t. ,. , , • . • i . ., � l , ... . k " -� . � c,�: ,a rtnf:'..f.ry �_avsr.:t: !'�oncepce tn1c�ov nezav ni.u:., I!:.. e Yf:.u:;l · n�-n::u r:rl.Fpt.-

13 

"l'.·obré b::, lť') � 21:.: v&lk�, Ge re.i hodilo, že jsem se n�růeil n� pr:l jc..ko 
:-lt:;.vlk, še js.et1: n,ezi :.·1ovár�· býv�l c. :; r..io.i prt.cov&l; n:�o�.l jrcr. ze. vt.lk�' 
mluvit z.; n?- � e. nimi jtoko jeéen z nich." Lept:!, e:iergičt.l.jř:í, vzc,? lant j�í, 
etičtč ji uvr.:.žujíc! mul se tu oč ttch čase nen:.rodil. I kdyby ne�·lo ť.vé.,
ceti let cei:iokratické československé republiky, žil by v evropských 6.{·ji
nách svým hl�vn!m pof:!lem na rukopiseych bojích e. hllsneriádě. Uáthern,ý 
člověk e.ž oo svého odchodu ze evl'.ta. I nsclsle. Jen prof se od určiti do

by domnív�l, že t4l uw v jistém stuPl'li spasitelskou �lobu. oa ji�tého 

stupně aociélnf. politického vývoje není mo!nd "ml.uvit za ně a a nimi ja-
ko jeden z nich". bJl-li pf•i tom r:1ovdkem Jen "ne pal". 

9 
A poku� ::.�lováci. chttli být �lováky a nikoli t:echo1')10VG}cy, 1,d?J$, 

ani nejhumánnějňí s mre·vně nejfist�! •n� �l" .c:1ová.k, nemohl mluvit za n� 
t&k, aby se tím oni c!tili být zastoupeni n osvobozováni. Nscionsliemus 
je ve vl-t§L'lě př.ipaó� sebeoniezuj!ci sobectví, vyvolané nedostateani chá
pavou na�vle.,clou bobat�:!ch, mocnljš!ch a &n61.ej�1ch. Zn&čná ěást Slov4k'�, 
zvl6§{ lretolic\cych, pstrnlí· ml·l& !:'itl�eryka ze. poul!ujicího pová�ence. To ee 
ví, �e myl.�ě. Ale politicky to pro n�kterf b)>lo .,,noané zbo!í. 

J; co s tíR': nyntjěím t':echosli,v&kem, vynik&
L
iicá znt:.lcew obnoven,ho po

f-ádku. Začíná vitu slovensky a konči Ji čes�.,, obojí v plkném proveéeni. 
Nebo za.č:ťná fe&ky & kt.>nčí cl.ovens�·. Je to jako přechoé té1e meloc1ie z tr,-
niny do tóniny. rmysl pr-omluvy se nemění. Ta je jen pfita!liv<!ijěí a é!O
r&zntjffií. 

ll 
Byl s je jeden básník, Yel.mi posti!eey IUl.d� .• Bylo tak veliké, že 

na ni zpychl a zapomn�l na nesbytn_ý Ooprovod, j!m! je eebecvl4�aJící my
šlen!. ťl.,ynul. L1chal. !-ryekal. �ny ho lhkou h,ýfkal,y sa jeho melsnch.o
lickt Jemnt vzhlee i hl&s. I kritikov, ILU lichotili. V �ase, k�y se to 
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smllo, velel óo strr;r·, h:,ir_ �1i:c:..tf-i.l. h::,l v ten čcr:, br:1rm.t, je!<, b:11 ls n,i-

010 povahu jeho nE:.c3P..n:í, t:lE' p-o lihorti rritik&, c. ním;! ne ebl!�il. i-:.ž na
st�l illlO:r 4-f-�. Básník spr,lt; !� r .:.lř;í1c b&$nÍkeJ.r: t; � pr,vzbuzuj ícín: kritikem 
letfli díky f-H)ZVruú fJ:;·itf ča Lo:-id)m, .• r:� žný r-1el;;.ncholik ani čr�n1ý Kl�ée
ň�k nez.n.rdi 1\,!� toho t1fFtc. J:riti.k h.yl :fronkofo:,.n!. f,'uselo to být epi.ě 

žertovné, kťyž n&stf.sl::. h::;čine ni;vréjtu C: básník, tak terstvě vtri.!nický, 
že Bni nett.ohl být v Poťezhmi z tak ·náhl' M_1i:! zmfny, nepřijel Dfi. leti

ště. Vr&.tivbi se tw.,r,nni. cu v pn.:.�ských novinťtch z povi.n:.,iost i ót�li nv. v&
oonú, :':.e „ie cosi j�ko :.iznegtt. :-:feuo:J.:r;t to, btli bJ zot?·eni či jinak wr.lřei 
ni? r:n�d. On ZGt!Jt p:rcLl ze strLn:; L vůbec z júkékc.li oe;'Ovfd=-iosti za t;�vé 
jednání óo �e.xuálnf ohc:rve!'.lfhc; tíle·::iství • .f:do crurn o;.:ib,vnjr:· je-ho poezii 

& p&česátých, beóesttj·ch, e�ér..čct.1lttcb lc•t, oc:lt--vuje zouf&lou psyc!tGp�to
logickou cevioci, lrtert je t,oón� usilovni ps:;chit!=tr·ické pozorno.rt i "" zájma 

novoóobých Guyt.ue, ale jl1kkoli má podnes zvuk brnt:nsky l!be&.."lÝ, je po du
chu struskou dohořive:.Jíc! r.iYsli. Ta na sVGru vrcholu, kóysi v roce 38, 39, 

povila slavené čvojverě! o olovenl;tinĚ; "Vžčyt je to jonoa. čeJ:ti!lii / vln
�en4 do stud'ney.• Uboh$ lv!m. Vždycky mu �lo jen o to, &by uchvátil sám 

sebe. Nenap.dlo ho, že ntk:oho urál!. Nebo že by nlZ! řeč mohl& být svO.aně 

krásn4 sY$m vmikem a rO.stem zce� ps.ralelně e čeňtinou či s kteroukoli 

Jinou f-ef!. Ivanova myel vzdelti bitvu s o'bt:!iem.i nsntjš:ího svtu. zs něJ. 

12 

Je lip vzpomenout nt- skv{lého e;. usilovného Joh!ui J;os Passose a nej
pn!lčjších �Yllcát$ch let fpojen.ýcb 8t�tó., kde bylo ne. rozc:!l oé! zčeJších 
po&ól·Jě:!ch llas� tak tvrdl: a pf'ísnt, že r,os Passos náhl.e v písmu vytřikl; 

„Jsou t.ecy C,ya národy I" Jen!e to tehdy ělo o prO$tý spor mezi botu.i.ttai s 
chu0$mi, mezi mocí a bezmoc! v P>�Cobt majetnosti� nemajetnoe.ti. v,těi.n& 
li�í včetně autora ee t'om:iivt.ló, �e �e ten nt�v vlcí et i bez revoluce 

zmč·nit. Pbk ve zn&tnó ui�ti sv;· tn. n��t,;upil!t pr�zvláštní lid s k� oc'J.růds, rc" 
volučn:! byrokr�cie, i-. zckáz&lú i c-omo UVéd:ováni o tQn:, ji<-;k čve nároa�, zmi -

nit v j\;;<lno SPolét':enstv!. 

13 

Vlak pfojel hranici s ptie.turnijí �!JV! lid4. Lidé hovoří ve evých ná

P�Yc:!cb. I tem mal.$ místni !'ederalisovant Babylon m, !!"wJ:sl, kd�I je slyšet 

jak ae lil! ělovtlc oO človlks, promluva. od pror. • .luvy, zp�sob záju:u o svft 

od spdaobu. 

Vy Jste ó4vno nn�el uvůj a�sob sfjmu o svit o prok4zt:.l JeJ. Díky. 
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V � r l a i n o v y 

u m 
L 

ť1c ;;:ř'�kledu \'trlaino-vy •sa.geeae• jsem a přttaUtvkami pracov:ů 
oo podz1mu ljGC 4o proeince 1982. V �omto čaacvim ó•ekU j�ea velic� 

čal3t.o myal&l na Yúcného, B-t.etečné:ho p'fitele VáolaYa BlaTla .• l'likcli 
pro dilč.í ahodu osuctťt - f'raneou·za.tt h4anik byl na rozdíl e4 čeak4hc 
apieon:t.fl!le k t�·eatu na sycbod.f očl�:::uzen po Jn"ÁYU - nštir� z d�vodC 
r-yzf: o&otmíeh; bti!:r: Rz�vlon eir�vn:i.bo ;if'illadu bych p:ro�tf sotvtt �ck&
::.al pot-.--ru-čovet Y� aYé &ebe.re-.lizaci nsv�dory nept-!zaiv-t� okol.rioatem 

pcli t.iekJ-ra. i z�vetri.i:fi• 1-.1u�i ai iI1l prow aYou pr,ci věaovat. 

Pokojni n11nkyt na4 et.tecaou ••• 

Poko jr.I blank) .. t.. nacl e tfechou 
.i• •&_, lt.ěat.í J 

�trom zkol4WT, u4 etfoechou 

••• rat.oleat.i.. 

ZYoa ahta-,, J�• aú ót.tcmou. 

líbeznl ci�. 
Ptá.k• jer:nd· atros Je. �tichou, 

lU pre szrtrt. aynlca. 

Ao.h, Bote mO.j, t.oi lint. �: 

klid, !Qda4 geat•• 

' t-.. ruwt..!raTý ěm je aú 

llluk velkomi•t.a-

Coa uěiAil, le pU-1 ti aá 

na f-aaáca nkriUt 

La pzio,.,Ua ee, tekai ••• 

t.Y4 aln4' lita? 
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Kl•lr,lli- i fll!::.b-O�t. ten., cy jejich l».l�d, pa.ie, 
zn:,.jici b.,ýčkst :iáe i zničit !i Yot a&š, 
� cči, je� .,ien te, že drťi přísnou !:trái 
pt·ed sar.;.č.,:. ct1liJ'A'i:Ot1t.í, k živočišnosti vi&e, 

• svláět a v.:;•óy ten hlas,, at na hlcupo�t o-e Uže, 
& t synk.f:l u& pDv, do po:::dni noc i al, 
et. :t };ů.r-u. t;l&dc� smí, nt. lept.s C•tčerwš, 

hla..& n:�l"'.:iuci pod !::�lem, svou nlhou "t'šectmy blafe t. •. 

9y mufi beaciUú1 Cdpora,ý aY�te zl.i, 

kil bychem upoi um, -..on, r.alesli 
coei• v ěem bylo by Yie ne! .jen nrzik' žlázy, 

T ěea ar4ee cli t.ěte by UO\lklo odctanl • 
debro, ci 1;.1 Pro1.o!a kdo u.e tu 4oproYáaí 
a eo, al p�ijde a.art� u.e pe -. a\\atane? 

l.lau.1 !'1- k:r�nýc:h 4n0 U hHl, ú duše běati., 
celý den; tea Y!ak 1 Yia,jila pl.á mi� &!ipadu. 

t.ct., zut.li zrak • ws! lieJb.orií s úkl.-&40 
je poku!.ea!. Pryěl V!dyi o všecJuao ae je-'1 

Ce;lj den Y obni krup ae řinul z nedohledna, 
poplenil rlnice, spouii Yneal 4o aadó s 

poUoukl obil,! a· mičil t'a8'4a 
lůti.nkyt.u, jehož yzlyt t,,,-ou pomoc 1,4,, šedna. 

Ach, eepni ruce ••'• 81ale4ni a &Yoln.a zmi�. 

Col kd;fby a TěereJlků oik Y krásu &ít-f-kd bai•? 
Co! je-li naliw nl.kdejěí Ylišeň dosuď/ 
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Je onu nrpom!nku pot.Nllí ubít Zús1 
Bude to 1:-tra�Jlj boj, rozhodne však n�tl osu.a. 
Běl bouři u�ebruat a modl.itnu ae spťia! 

· ffaděje tfopyti n ••• 

lbaděje ·ttpyt! •• jaky chléYf &téblo �lA�. 

l¾•ě mít z voa, opildeh šílenjm le-tea, �trach•? 
llle I t\lunee níf-1 Y�dy „ některé ikY'ite px-acn. 
O st.dl ee o-p!ré.! - zdřímni si, je.u tu •� 1 

. 

. 

. 

Aepo� ••• ne11,oJal1- nul :T04ou spo< �epce 
. r � 

surale etu6bq. Spi• s6at.aau • -Lewu, •�• 
a r.lW pol��i ...,. twu odpoěinku, 
le 40 zplYU •• 441 .Jak 41'1mQ T ko1,i»ce. 

Poleae. Pw•·· J>i7&, pii. JelíloYI apúel 
� api. Je o�, � nouu rosl.6' ae 

lenů;f krok. y ardeich \leh, Jial lúka nepfeje. 

Poledfte. Zallnl Jan n4le k7tk7• J1ále, 
apil J'ake obl,zů M tfopyU nadlje. 
Aca, kél Je .U.i ul, k4i uae kntcu role I 

sxz 

HlH rollu llotekU,Je do led 
lllofea, Jel•· zU ••• •1tJottli lal pře4�!, 
.iel, blO\ldic vltre• Y pf-edaar� eTd kf1těi, 
J4e abyaóut. na dpaU áteau. 

IMch T1ka 1U Y toa._lLLuu bea kl•au., 
np1'1 • aluacl haa.o'"t1et•• .iel Jak• Y kfe!i 
pGl hranou agónii &hi•\ lf�i, 
c•I w:hriU ei u pNl\ d41eu. 
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.:.ui, ••oy mll ten v"'"lyk am-rt m?tkči, snazJU, 
v chuck;.v&lcicb cu;ptmirl)' eníh se an41:í 
z oblůb..y, l:t.erá v krvi zh.anírui. 

Vzd.uch vzdechem ;:;odzimu je spíš, tlik von:! 

po ri�, ze r.m.en Teěer mo.nc, tonní, 
s JUI'iiž len.ivi aei ma:z.li �jinth 

XX X 

�kony, Tfinl, ode t.iny ••• 

Ukony, roně, odst.i.nyl 
SlcTa ae ,jako alípky boJ:!.; 
k.t!I ae r4i kJ:n ��• 

P• aT4m enu iapel aohou avo �i, 
hl.... pichla-vf Jlí oail'Q', 
vycf't'á .•Aufe c1•� k ••Ji •. 

ff'i • c !i. bni I aeNa po.ni t..i f 
nejste ldlliéb•, kYětiay, ne, 
nao • _t'r$11. geat.em klace plyne, 
u-ak· na pra lenia sale·t:!, 

a1izak, DOC politá� D••· u, 

co za •-l•\ •• "\o ndu-cbes lin&., 
J� muq k4e kde b1n•, 

YJ I SYatí 1 • · ay, Prokl_&tíf 

X X X  

,.)•é 4:itl jo,4i.nf jaea epatfil: Jake by 
ai .,. arclci oldiYla ,poal•dlu krut6 r"'8 1 

kterou YU7 proY6si b-J.zel tak evrcl:utva.1'., 

h myalet na ••ou emrt m."roakel pdac,lt!. 

l\oltrl • cet.z1 líp, ta Tllnl ěent-fti aw 1· 
Vybra,uf okamfik prollutil y �1tí 
Id dule chmu.rn.1 any 1 nwtnt4 m.tróby 
Yi�i tek, • ú krey chrilila zpi-na P'1la. 
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Slyě:úa i vid.ía dál l fy aladký ztiiikoT1e:J 
pori.nnoati 1 ul Tia, flÚmim-li nebo nt?, 
uimám Yie napo'fádl inu mysli dobrot.i-ve, 

nerlnnoet, audoucnostl K,! láskou rcz>.:vete:? 
má ztichl4 tYáfo, a! vy, Je! tiakaout aaěl jsem df.'í:ve, 
vy· ruěq biloataé, mi· oči zsmknetel 

XXX 

l.toh Y u,se před�! 
vaeelmy k•��dril:y: 
liv:1, těAí, 1,ě1, 
hOUP4t Ylay Y 4'li 1 

orotluJe •• nJ 
eama Jla\k• Pinl. 

1M neJe4ea dar: 
.a1 �J1• tmecl Wa, 
Yěera lmlw a •rir, 

eladbl allla tn.•••• 
PJiotlklaaoat1 
J!9J•o• achftlnoet1. 

Trpí, třeba slf .i•, 
a1.raata1 'ndadlje; 
•'1aek, ·dodft .ie, 

aa ,-Web na plJe: 

•Vy, Jl� chyln itlat:1, 
zn� te be • lto 1 •• u I " 

o• nebe» jel, ach, 

-� putn J•, 

•' IIOd:f, ••leĎ1 nach, 
baff7 natlJ•••• 

Soubmn ff$cll kria 
p!'e461 vle I i ''•• 

/Boumeaouth 1877/ 
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i04 

:n C ( � r l, Í h O 

·.· U.c:-1:ni (�.-1.: ji ví C{;- ;:ien :,z, tH: ;: ot .,,c,:�:::-ti �,l:: p�---tf·:J,··..:�:í 
1 

1;; vhim e�vb! 
n.t· co ;,•:}(. L tťi t!'.:uf �!O. ·�· zt:;\. �l?- t:'.,·.r�i p{s.nj í bé �· O'"l.1.01"1l:.. ti: V:?.tltl\y, :r,�.-:l i!lll;f 
:· ivt'"t t..(-: �,1,";;>:::,:',,,,;;j•._· zi;.- t'.J--t>ó'.t'i,,,i-�,r •. i ,rpl)t.f--e�i:Í.C� �tatkť-: t'.!. r.u;, ů„lvttlwy, 
;;+ r ...,,t ., .. ,.,,.. � r. "'· '! 1• ,.-, ,., ._,. •' ,,. " 'J.', "'·t ,,. ; ·"' ,( ,. . .,; :! "' .. �. �- .-.. ,< ,.,...,. ...... -r r.._J.,� "!' 1 l·• c.,if { ••� Í � �'}•"'' tltl. • • lti,. T -" ... ··�4 ,! OV 1' ..&,. • ,r 'f .� ,. • •:>... ... '1.:. - :.A .... JJ..-..,L. , 1..,-..! ._. - • .. Y C '-' - '-'" .. - - _,,. .,.. � C'lJ'\;' ,I. 

':}f1(b� �:cnc;i !H:r.�Vl"ái'..d.y. ;..--�zi :.O:;..l_t.v --·!i.:i ;'t&."1\.l.]ť.: v-t'lkt> 1H,ba. C; 13<1, m11�
r){- �-cn_y t�lO'...;CÍ sv� te: OG;�m.:1(�, n:d,r:dy c.1.�vč.:ijí r.if·edn.oat aexu se -ter..omi 
uf·�� €C�w, e. i�:.:it.i ;:i tť, ... ._,:- vř.c\v tnterJ�u�.ci i".lf.t;-ť iu.'tGř-at\•ím. V{.;f: ,?fl 

hoťmoty. 

Kdo je Bob �locu� � 

!-il.Ja.vt.i -:-,o@V;vti a vypri::.v�č. rom.t.nu WZ,·co a� stalf!i /som.ethin,R Hir�i.eó., 
Jofteoh Hcllsr-, vyd. u n,;.r; vóe-cn 1'98-2/f ptíslušuik ,s.�e.ric'Ké st.fl·edn.í 
n-stvy • ťasr,b!-r,.j VE c;,rd.m Zn.'?l"�stnt�11 /;iel'>�� ntplň s &;myel - p.tiziw�ě -
nejaou étl'.lbúl·i s��é: . S,T-yt!l �růc� .je tcti·t lno�t-e.jný/; čty-:ic-ttzdk, 
fijíc:! v mooi&latví oMafenlr-m t·r-emi e�tm.i, pf'i tažlivý �ui, kt<t · $ trc�1 
a tr;,enželkou 1•-moJe !e:flll"/ a & trvulou m.Ueru:.ou /P�,,ny/ .flirtuje a 
obcuje j�'.!tb a <laltími žei&td., rt :prosti tutk.z=l, o:•krQti. ka-ini, apo1.u
Pf"ť;.c ovr� i c &"!\i, s �.anl e l k.a:rd. kol eg� .• 

1y�o �ó�je, p!'ipoair.�jící a�mc�raf'icr.á dste, je◊� Jvdind, které 1:e 
c hréi:lcvi f'or.-.rn.lo\1� t klE.\iJ..n.1, jo."!:.·o u • k u t e č n � n í n ,k � e h o. 
to oi!t,:.tní, c,o a� o nt;!: cozvidttme • j� vy jMt<en.:í!?. n· .:;a.�ého- n e d o -
·ts 1. e. t .k u , st t- r t. t y , n"čeho, co chybí. !Hikt�;ré nedoetatey 
Slocu.mon �v�ta btrot: na se.be pvdebu t-:t'�-al'•tick�be �tp.oru /"m-l ten& je 
n�lite.atnt•, "mf., dce· t, j� N,•r:tast.nt;.•, 11llell.Í prt.rV{.ía, f.,e ,r,ct&r<icv�'11r d�·ti 
s� nt1t.n-:- V.:t:í c.l'i'tl]t:.::t.i�i :.Ýiz.ni rcdi'-!L., ••• :,r-oto;:e: r•ere1{, r.i1�tt r„e-j:il41-d
ši díť:, n-(mí uiju1. �vlétt ;)Nů.\'i-0„"lJ,Í t'l v-tbec ho n�·r.-:.i.i: �.jc.�cr Wt /; jindy ,je 
i-. por V 81,iiliě. J,>O<l!!H-�t� V:.:Ci O�r·Gr,i'cn /•mC.j hOb:Ícf!·k m!!- p · t.i.tc• • -"m�j 
hoch -se :nno-�i pf·�s.tal :,;,l•.rvit"/. 

Hrd.i:iovy uai-entf můfr-n.or,ti prolírJ.Djí celým re-�.;:n�-m • jejich post.u;,iw 
ř--ada �• �,ttle emnožuje, t��, jfiir. Slc,cum prc-hé ite aituac:!,kaa by snad 
lJ()hl óoj:ít 1id8lattio na;.lnt�ni, jahol se ve 11kutf1črLt-ti bojí tt Jc.no! 
�tr�ty p&k z�u!sle tel! • 

. r..10 tt.&dné 2'.ě evýťn rol,1 n�vstupuje uloewi pln� a opravoovi - nc=O<i
horllť, "'(;• Ns�L,to k éir..a - é:.nu. jt:mž by ::;e t:i'!'-ib1.ítil • dru."ltmu r.;, 'ímf 
�y i.H.frcuteoňov�l &ůtt etťbf. - od.tio..-ntvttp• · loc:urn k r�fltt.i; paci t nE·u.a9po
kojl:1:_í e �:nr:t.4o�ti ,1� ·1I;r.�k :-.t„t.nlii:. u.il!:,J, t� jt?hc -i:�t.u oorotw:T!l•t s:i 
ta-ti-b,~:, sr,am" oo r!icio:.;,;-. lr.� Q�t,c, .. ;�vtu, �-::d v bt':b.: tt-:-.$ c i t""Y.f v_. lev. 
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v �._::_'" u . ..,;ttr� ... �r.2'' ::i.�f.r;;:í. /ep,· je:nénc vJtiiino'l! s w..rtY0�1 prvu:! 1t;akou a 
o!.:rLCE>..�l:l�· te-čy ;;;;_c, r.::: .:.L,l.�/ zvc�.s ut��ji v mo:fi d.:!st t1 nočních 1!l0r. 

Vléť'-nEI e:u !J;�cm: v:í'.11.\ - s t r E� c h • Strach proetupuJe: jetu., práci -
"X: :'l!&.''!:l odd·,�leui j� 6eat lid!, k"-ei•i r.e.- boji m:i, a j&dne malé 

r.ékťttLi'·t;t., kt\;rá re ecji r.ťa .vňech. Dále pro �m.e prttcuje 
jc,den élovék, kt{.rý se neb�jí nil.:oho, nn.i mne, a toho bych 
nejrF.:ťHd vyr�zil, jen..:.e &t \,o b(Jjí.m." 

i ,ie::1r.i tloe:ov -
"'i: rodin�, kóe tiju., jso� čtyl'i lidé, kt.E:rých &G boj!r,:a. '!'f·i 

z t�·chto t�vř te bojí m1i • ·kůój z tich tří ae bojí sbývají
cích dvou. Jon �iec.H.ný �len rodiny Gft oatatních noboji, a to 
je idiot.•• 

Ht'!ller-tv nr-din� mť. a�·ech ze �mz"ti /i;vé/, � in!'lll"ktu, s toho, te u 
&tlbe s .. ledl stry tou ho�osexu&li tu, z� i: t,;H-i �vtho e svť: teny, ze s;:rti 
svtno c�vitileti-;hc syn&, 1.ct iivot• & z budovcno�ti &v�ho �l�dfd.no 
rete.rdovan,nc syna. z žena�é nahoty, a =ofnoLti� !a se jeho dcera 

6;:YllStí, fc ZBčne fe�ovat, !e bud� �it potrety, te apáchá �ebevraldu. 
Strach mu brá."lí v toz, aby avoji práci uakutečňoYal Jako tvofivou 
finnoat a v pfé.telak<:m prostfedt; ze atrachu se nikdy dost.at•anl nepfi
b11f 11 ke •v'· teně /naor,ek: jako obranu př-ad takoYou ifltim.i tou o4 po
čttku p�atoval plánovité nevtey a myAleru;.u na ronod/. 

St.rech Slocumovi brMí, av�ak tcuh& z'6.at,-.á. Ze . at.�ritu tlr.ohto dvou 
ail •• pak rooi vjal.ednice - 1' o d i v n 11 n • t k á n ! , k1.eri 
jej provlzejí od mlád!. 

-Vím, Jaké to Je, ledy! mé čloYl1: chorotn4 nutk6n1 ••• �iná. 
to jako l&t11$ rozmar ••• , ole nef!d.zí to zOstAri to, drlt ee · 
vtia to e roste to a a:!11- jako cosi nulldety obludn� a buhYí
jakt j'1ny ve vašich �trobách ••• �dlet• rovnou Jťt, kam Yáa 
vab• lílenetTí pov11d•, a ud�lat tu nemoudreu, nepf'iJum.ou. 
nemor&ln! vac, kterou uá�lat. nechcate a o které Tít• pt-edu, 
!e v,e ad.-.,�, a rorn-ttt ••• K43ai jsem kradl av4 •••tfe a 

matce drobnl - nnohl j�4t-t o �.im přeaut •. Ani jaem ty penise 
neDotfeboval. Jen ja•� jim potf•bovlll. n,co vzít. S,,l J•attt 
jak . .C UhrfAllUt,Ý •" 

ř.led&t hlub�i smysl života hrditu! ntdOkáže a toto h.led((Jli na.hra,ruje 
záat.upntmi ci1i ti c1ckonce počivina}Q.�i zá1ibam.i a nepet!'-ičnostmi. Ty 
jao'J p� r.sdť;ny neo6ollitelnou p!-i tallivott:!, J•� needpovídá Jejich 
vý�-nti: pf-en1ala -ee na ni z ontch oá�unutjcb - reap. n•nalesen,ýcb. -

nio1u5ně li votnl ddleti tých cťld. 
ftrdinu ted7 poháně;í dY'ě -secntf tragiek• síly s atrach a nut.k4n!. 
Nmt.ísto ot,z.ky "ki;!o je 8Gb Slocwa• aa pak mtlJ..e.me ptát. i opa.Cnt: 

kdo, či co Slocum není -
- n neler.neme: není pánG av,hc osudu, ntl-al&duje a ncnal4Es4 ládn$ 

iivot.ní smyal, nehftt:podaf'í s dary osudu, kte:ré mu 'b.Yl11 svěi·en, /rodir...e, 
zdrav!, inteligence, ť�ti, ••• /, nen! itattný. 
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�ne:i.i '\1.J se :�et:-·c:.sct, ts':"ry :�u:: .. �-.. -r�óc- . ,•�4 �D ,1c:'il ;;c r.J.avince, e. 
prť..\Chf..zt.o-:... do;:{;, ::.ickur.: v-t-ic:1:,,.i. ;::.cntl8-.i.e-:-:: ,.,. ne:.20:·err-. VftnJ., si 
n�kdy f·ikát.'ll /;-;očlc, tohc, ,jr�!:.- c.ob.t e -r..-Yhc [pr.�tn;·. tH, tc vyv-ijí 
v t'.Um&str„ťn:í � Cr.t:-�.rlem Ec.b;:, d.Jl..".1tz s 1r.;-:-.l, ;-.er1ou nt:bc li �m re
t,a-dov�ým tsl'tH:'� ne.ho e ;"'_;:-r,:, ,:.í.n.i.h.,\·r:i eyne� nf:'.:bo a n;ou ť.cor-.:'m 
nebo o bar•:.,vncu eh1�«cu t�eb-t• ůfH:tfcv�tf-:'li:: �•r: mého re tni-'dovEi
n"'.h.o synh/, to jsmt t ... j €- r. o -tr. na to r1 1 (; ? iro �ie 
oprevdu vúecru-�o, co m�u z - :.ivott: n:it, k'.._y;: mi ho tu zbt"\•ť 
tn.K málo ? 
1� odpr.vácI je asmcz.r�e,j!1':f: vf{}yciq: is'U:-,jn# ••• l.l�O l" 

ile Jek 3E ·mu t�ový z-o�ob :li votF: nt·ihocil 1· 

-UV�'! žuj e �"1 OC® I 

"vzalo mi to acbed1v�r� a ocvnhu � ��s�bl j�n &tréeh E n:·ju
kého odhalcí b �ir.y tá pr-imo hrůz.ti. ze- vie:,o, C() by u: ��oruo 
Btét e o če:m nevím. Nes:n.'-him n�Cekm-.1.i v�.::ci ••• n.e.11fvičí."t ton.flikty 
/e kaldim krom� fiV$oh n.e ,jb1i!�ích/. $e er)ouet-ou drch.r,ýeh k�Mo
dennich konnilct� ee ul pro.�ti rax1okťlu vy::iof'·tidu1. b�z nes1.ll:!r
nébo utrpení a poníietlí ••• �..:.m takový r.ioci t, te ntJ.kóo v mlm 
ncjblilši= eltolí o mná brao 2-ji!!ti nJtco, co bude i:�&t mllj 
konec, ale nem.ím nejmer.š! potuc..'tlu, co b;;1 to ně..co m h.lo být.• 

éJaká etraěd vic ae t.o kdy hrcU.n6vi etela, co to Jttiy ucinil, !e má 
tat:OV, at r&C?\ z od.balen:!_, co 11s to ofl'íhoclilo·? 

SlocU!I vede VAitftn! �.onolog, j!mf se MW�i 11voji oaudovcu úhadu 
vyntU.it.· StibA V}�t:iucu svého ntce, který z.emt.·el tak br2y,. že ne�'1-
nechal .ey-Aovl vl"!bec ffil'ln, vzpomírucy-. Mutk&vf oe clo jaho \1vah aúa1 obré% 
,lív'ky Virginie, prmí lásky, p,Mniho v�tahu, který se Sl,.;cum ne-odvážil 
.MJ:,.lnit, n�boi se pfíliA bil. 'l'i to dvG :.:e �tws.j! pfedobr&zy toho, jak 
zmarňn.j• •n dal�! !i•ot.:ú it.nce. 

�•la, ie mi to a:ai!ťnt být j.asnl§. Jsam klncek: jsem ulomeni-, 
vodou naaA1, větev, ktert Dl.uje m�z.1 sob-� ?odobn.ými v tomto 
na.ěem. ru'trodě ••• • 

Není 2,a};,otv-efi$ ve vlast..ili hyt1. ·ZA'�m�rné i be�dť:č1iě pi ejW zp�oby 
i c:!1e k:teré 'ml nepe.t.f'í. v d.:itst vi tlt: r.Ei pcky.n st�r.,lu�; k-0. /př ecct1·jdc1 
posd�j4:Chc ve.I·ejn�ho mínti:n:í/ n.Ruči 'ť<)USj?t si neht.v - t.t u! .r . .u to z�Bt8?i�. 
V mJAd{ ai a úailím n&cvič:L ruko;ia svéh� $till'šiho & o).dívovanlho 

r,titele - a ul mu to sO.St&le. Ulpívá na n�m osobnofE.t t;;,e�, :s nim.i! ae 
aelel, a to ai. na nim pi'eéte i j4·ho fena. 

••n:,.ea Jai byl • �Y ll:s�lem. • t�ekne. 
"Jak to mOteě v-úd�t ? .. 
•protole kulháš.• 
Mt■ tp�it t�kov1 od.porni zvyk pfiz?�&obov�t �e �r\lh$m lioem. 

J.. pf-iz�obuju s• v�e:m t,.ez :ro�dilu, i té.i.'!. .kte:--e ne,� rád ••• 
Stltvtl. re mi t� n�jen pt-,i ť·t1·či, ale pfci tf:�ant1n tl<�h.Ybu �bec, 
tt podle to.he _r:i-u chodií:!l nebo s�ím nt.:b� n6xlť,niro hlavu nebo 
drlím ruce ••• �a.tto mi ;Jení jamit-, jru.:-c-u ;nt� vla� tr.Ě doopra1vey 
povahu. 

t.U� vebec nf· J�tot:'? 
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St.álo sE:. téóy, fr. �t6lc ee čhj�, to, l@ hrdina neuak-utedňuje a nenv.-
14zá �ť'..11: 2ebe. t. orotct� !lu--.. í us·pc,k.oje.."l ve svóm z4kl�dn:!m exi�t•n�iil
nitr. ,oci tu, v& vzt �hu k eob-:: sarec:-tr.ón:.u, ntadokále ani opravdov� vykret::i t 
k� r,yr.r: bl:!'.2}.:j.tr. a �lst e ni1ni 3mysluplnf ro�b.cvor: ne-<!okéže bS,·t opare;� 
ani l:en-: .ru1i ditem, µrci,toi':e c-c je,iiel:1 zá.jmu ee nutkev/.š vrací vidy •�:t 

aťm k eob§, k vllilatuí nqv.yř"oňcm.ti prohltr"IJltiee. /Tento ílrdin�v .rye autor 
v$borné vyjwčtuja j�dnak roz�orem ne:i tGaaty jehQ dvah - td.m.aty v�n�
vanjmi jcdn.ot.: i vjm č.lcmt1� rtx!iny - e tJkutečnotl n��1n,, kt•l"OU je TI� 
znovu o. hlevně ese'bť.i.OG� protagonisty -i jc!dnak mistrn$mi dielogy, jejichf. 
atuteč:u;_(,111 i?myalem nw.í s-,;ole-č.ná e1"$lt."Va o vfci, ale \Ult�okc,jen! nějakf 
vnitrní J1>tt'eby j«.1duotlivýct1 ;:;11et11v a. n.(avn;;s 5loeuma saootného./ e1e
_nové �no rc,6iny ae 1.ť:.mif aermď:: ruirutj!, ačkoli &ni jeden r. nich to ne
chce. All.i �locum a&::i není z t=acnt.o htldek ň{aat.ný, a pre•to je nutk.evo 
děáii a l-iví. 

Al budu ,d��pě)t
1 

che� b,tt D&lým h!>eh� 
Sloeum •i UYid011uJe neji ne&r·alcat • wraluJe o nť bez pocitu -vin;r: 

•Je mi autno • m.CYU ai 'Duaím pf"im.at, ta na ce14■ niti 
a.emu nikoho, ko:&u bycn mohl věřit a.ebo .fict o poaoo. khtlsí 
mi matka /a otec?/ a. nťboltík br&tr... . . 

Naní diw., le auaill tlcu tolik k-f-14et, aby bylo jun,, kdo 
· Ja••• :NeatoJ!a o .S•JiOh -tracb. s1.0J1• o jejich ni mou �ei. 

Jao�fi rodina •1 nikcy neproJewje t.olik láeky a \S�ciati jako 
moJu 1Utt.ka a nlťtt•ri učitelky, kůyl Jse:m byl. mal:/. Kroci, a{ 
se mnou u�kdy žena• a,t1 zachAzeJi Jako a aal31D děckem l 116& 
na tt> prtyo. Pat.febuju ten �x,cit jiatoty ••• 

Ccn•éni! vím, !ím ehci. b$t • al budu dospěl.I. 
Al budu doap;;l.ý. Ch.Ci b$t. malýa hochem ••• 
A kdesi Vt mni se al:r'}vll. vim �� t ••• bázlivf no!!k I kt•r1 Je 

:rovna takov$, Jako mOj ayn a crtNl by b$\ jeho nejleJJÚl 
ka.mar"�em a ó.cuJtat se ven a hr6t si ••• • 

Tem.t.o syn• nikoli onen mai,, rctardovor4 Deré k, ale devi tile ti adrm.7 
eyn /"'mů„j noěí�ek"/ je sv.itljm �prskem, nacě.J:í v jeho tivott. l'ouza 
k n/.i�:,u je Sl!.;-cun. B to chovc.t vztah, ktttrý protívťl ja.ko láal.-.:.u. 

"A to jfJ ta pott·•br.é-- ulutba, ktE.rou nGa previdelnf a beaeletn� 
poekytuj• mdJ andělaký noiíěe�. ;•cn anad 6tŮ nenť č1ov�k,• 
at.a�uJ• •i mi ne niti, aiYietivi dcera. -Ji�c.1'7 nen.ť al.I• likd:J_. 
ne&ufí. "I �'11 na tom. .. luw.! o nic 11p nel m:, o-at.atn:.C /ba 111e!ná 
j-n na tom d1&leko hO!' ,� protole je :ns tegrye dnlt a ul ú atre.ch 
skoro s •  v i e ho ••• srdfuJ• n.G• túa, le ntt• J>fipoauie, kde 
Jam• a co o aob� navaájam vímo. Pf>.ipmaene nlla t.u velik·ou po-tl'-ebu 
a achcpnoat vrt.Je�, lásky, kterow T aobi m�•• kdesi hluboko 
ukr7t.oi:. ja�c otnt-enou rl;nu, laial:7 k ni.u a ao1n, i k oet.etním, 
a tak nt.a tf-i vče1 ustav:! a dhutt, e.bychom ,o ;>!-eetali aá•Ctmt, 
brut,ln!, ne:u1pr-t�vi.teln�, a Pf'OlliV!lenou nttnéviet:1'. e ro:kc>l1 
mrzaci1. ••• Jzem pt·eeTidc.en, te n6s jako roóinu tir!í ;. o.hl':�sad§ ••• • 

Hrdina jej �iluje, n&tot se v n�:a vpravdi "Yid!•i nel0s6 v nim to, co 

by 6&� rét proř.íval, co jemu •��otné�u petrn� nebylo dop�mo - ■v, itest
n6 t1�tství. -�iluje ve &JVf.m i,yn�vi s-vt.j vleatn! /idc�lieovanj/ obraz -



c; 
.., 

SVtH;.!� !_:t:c.-.i cV'.,�\C �·-�:;.s..t 0C .. �:',l,�;._. r _-;1..��l. ~-;e�;<.•J't:: o,:.� u(;ho, ::c budť- :oro
�ÍV&t svi. �ta.ct! .. ť' í'� .: t ,, t v._ 2.(.,.�:t u;,.:.u, ::: . .:! �vt hů c�tc • fl �dy:.. to C�'.ilGpec 
n01'dy �c ... �::lG.'.:t c /·· O'" : .st=. :·;ro�· ívu trv{ et-: ecr..,y, pli5Choet, z�ťh.!..�8.Uost, kély! 
nr,urr,i s:.�c,.ft;d,i;,�t fiV( vr,�"cv:; �r:y r. 1·.i,or.n,ť v:3.�i �'li!r: je.dně be&eletr1ť ti po
;:-cr.nč/, tel"!· t c.tt.c .. d 0(;Ll:r. i:t :;�n�c zu.t·i 6.�.ťl:o e-e: tr-�:p1 l.t::.otou e 1 itcstí 
nat! tiytlem - f.i.. i. slz .r::. \' �11

--.::·-t.i,::kcvt'' rir'<J:r.u-, douťi. uskut.�ti...it nvou 
liňs.t:o ... .rr:ť)U1ost � j�(:l.:-itť� ZEa vi::�c:1 eil ch::e- t-:; t 1:lobr,ým otcctt, che e u.sku
teč!'li t t\ij ;:,cň jftde.ri oobr:J Ix.t v z t a h , ju�nru: chce v jeho cuudu 
nepraví t e-vé vlt!stni noéoK�·n..,;:.ll bytí, c11..:e ca:rze Eyns ;)Okručov-l?.t v lep-

::,ctř-trb, ;">oLúd:i;j�, v :,i'-·e0:Ftf:;7l:, .:..e to�u ct�e ctc ,,�vs:: .. ! lť.ske, aby tiyri 
evim život.cit r.�µlt1::-,v, .. f.:. otcovu ci.tcv�� ::<t/ ebu, cbr·oveky zvc�treno� o 
o;st.at.rú nt.n.1.ekuteén�nt lt.sky. Či.l!t.ečně si GV� n�.silnictví uvédc�uje -

"liililJ noc.h :se rád Eir:l·je a smt,l by se o. žt.·rtcval od rť..ne co 
večera, n(sbýt t&1. hustě obklíče..---i n!'.m.i, l::te.tí h-o omar.;;je:n& e 
ujsf>ttujeme." 

-niemfflli není a tt'3 je ?1-&kcnet. Slocu�ovo je�iné op:ťev�ové citové 
zauj•t1, ji;-hO boleotc� · otccv&�u l&akt,, je plná &trachu, .itvialc,sti, 
ne.svobcdy pro ebe. Ve �vÉ.· nez:--Stloati Sloc� .na sv, rod.in� citcvó 
pue.t:ituje, nejvíce na t.oc:., kot10 nejvíe dlujo. 

JJ!ti, jeho! _p<::ttebou je v�\ata-.t ve zdraví, se tfu\oovltmu upire'l:ůru 
v�tahu brťní. Sloeu� to vnimt jako ránu o-su�u: ,jGh.C hcěíček r,e pf-ed 
ním &&číná uzMíret. 

"l¾.tj hoch &.e ř.r.JlC--:,;. pt-este.l r:iluvit e myslím,. �e to nevydrlim. 
/Jsi:o hy m.} ne;nt:l rét-/. Uf mi r1evH".ť • 
.N�}:�y ruó odhi'..r.íi � che• se mi pl.1:,k&t. f·'ts..'fthtuju ai to a ne 

mi to l.lrdce. Proč by se 1%1..�ou nem.ťil mluvit? Chci b$t jeho nej
lepěi ke.mnr�d. Copak neví, t• tek, jako jehc ne?P.il.uju snl',1 
nťkono r..a ev�tJ•r t.;:íval ;rj 8.."ly 1 ve kt . .: :/eh byly ó.Vtfře do nll.
teho �oko�ie zorl'en..v, tiu!te e& r..,·�1 nemonl. Já teč m.'i.vjm an.y, 
ve .l,tflr}, c:� �)SO�- Z!:iVfE:ny clvel'·e c�c je:-10 t";.:ikcje, tati� llfirJ:útu 
ic ni!r.."' 

kl.čen!, 1.ttfirfm. oyn ��e::in. r-'ltC� ;)ostihovl�t, jf:: pro ;;l�cumrs .nsr-,1.r,.:no 
symbclický-m vým&"nem: de tlče4i uzav!-ela ne�oc jeho u:ú·ající matku., 
mltení o�atf·elo mrtvou Virgiliii, mlcí r•terdcvar..ý Slccumťlv ayn. U'1 
ae, le mléon!, i:tea·é tbooe, kéyl se d?:t.i oaamo&tliitai, nahra�:! df'ív�jě! 

, rodirm, báóky, ktt �-, �: oc;.im pot1' aboval pro aebtpotvrzeni I nebo{ v nich 
vidy vít: zil. 

U� učirJ být z!•i!�i�t,, pro� filoeum n4m&lezl odpovu<l n11 svoji zť.kladni 
otl,Stku, tc rti.!, cc E!ť' to hroznfho st,�lo. !h::1 ttllo ee, protože gfi, teprve 
stane. 
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pěco 11� otant::, něco hrou1ého 

r,csu&c ne�1ll>e, k"'t.erá ze: Slocwnových. ::.očníeh 
uakuteQii • 

.SlOCUfí.i upa�á do stavl4, podobného Š:.'..ler.tn:vi. V jeho čenníc.� enech S<: 
Ct.H'ťrají r&lJ' v minulo.st i lpetn� �a hojené: j��oby zncTIJ. v duchu h1e6al 
mrtvou Vir�.n.ii, nutkavě tele.:onov�l znovu r. Z!".�vu cio µ�iru, kóe ct.a 
pracoY�li, & !ách:.l ei c;pojenÍ t:, ní a .i.e eebc� s�ou�it /1/ Cm-!lecl ae zoi::, 
jako 'bJ- mu bole&t e. t.trac.b s:e �trát.Y pr-DWRlrlY dospívat K poznáni p:-ev-ých 
hodnnt: 

•st:-t.icr„ Zt.rátf: lis:.�', zt.rJtc �ilov�ér1c člov�.t.1i, r.tráte lticcy 
milcvrmé�e Clcvě�h. Ro�choe. N�c�emE jít, necn:�e, &ty !li, 
n�em� el �o��t, r:.ty ode jdou, cnceiti&, 1:b_y at. vrátili •••• 

Pv�l�aní dobo� �i: dál VÍC litUJU, i� 6t blí! n�etfkém 8� evou 
•��t�u E j�jl roainou a s t��trovou lenoc � jeji�i ó�ui • 4okcnc� 
jejia drutiS-s m.an!�lem. ZnOTU &f' orovóalc e n:t. ?tinajmenlis j�no 
dali� �11., ••• �aou te ne�efe � synovci a motná by -ml jeJic� návlteY� 
na clffíli -;,otllila. �čt.tef:! liát ai na nt •u-se• ani nevspoa.anou. 
Cb�il bych �t.!'it t Yalke:mu rodinnám kruhu a mit & t.obo óobr/ 
poci�. Cht.ll bych ta UpildnC"l.:t. Chtěl b:,cn Yěřit T Boha.· 

Jindy •• ;,r0;)ad' nupit. do dftarjch •teu-d a!. k oumfU:u prr-...íbo OHlla:ů: 
•l"otf-ebffal jan, aby m� sacm-ru,11• ll�f:! bradavka a ff� nld! 

ruce, lhostejno, fi ••• MiloYal �•- ;,ou-avu, lc1.erá a& !iTila - to 
byl.• Tšecmie, co jan Ticl�l - • ruce, l::terd ů m-úl7 a laakaly 
a obracal.7 • �a.i., lli .. � cbrll-1 IUlJne, !• rteJ•• an • !e 
• ani nikdo T1.. a.a nicn byc.t& "71 aáa. • 

Slocna, doa;,111 Uov"'-, • oamU.l:u bl.ubokibo ac:utal■tn a atrMtm t.oul.ť 
t'O aa\Oe, Jako ?O lu'. t.�.aí kojaiec, novoroaml. Poal.edlú jehc a;yll.mka phtd 

katutrotoa, ;:ar-� t.!m, ne! ase stane to hrO�, co JoJ liu 4'ailo .jato Lo=! 
m�, pat.foť otci • .Ja t.c Yýěit.t.1t, pua.""ráau.Jící souralatT! BobočlCTlkai 

•Ach ot.ěe, ot�• - proč j�i ai to ud�lal 1 
Cbci mow mit otce.• 

■it. etc • a bit otc em v tom n ejhluběí& 
Ponor• Jak o b 7 • p l 1 v al o. Sloe� zemail O�tatví be� otce 
a. t.ou!U qnoYslc.fr pocity �roil'"'1:t .tpo1 u f'-e trTým ��n - jato b.}' &>� e:ialil 

TeóY!2 rac.on:.l ae aoučuně �E �vtb.o otcovirtvi i : pro!it'-� syna .• 'lo byl jeho 
een a nad'�•• jebo don •�lnoPt. 

••lat te, co uakute�je nakonec, j� jeho d!a, jehc mo!Loat neJboriis 
za4inal MS ot.ce • kcC1 M& ayna, na, ot.ce a .rumi otcem, ol>i �atm! IMK\ál

nt a.ln ... •• opit S)O\tn&.j:!a J•bo eyn je a-an&n autu, kfi�, pi-oa:L oi.ce 
C 'PallN -

-...uu to anfat. Jin�• to tméat. ••• .sauieal.l pohl� na Jeho 
uu,,.ů• 

otH Q.ocua nečme ayna • Y pariic• Je.i k aoi., tiak:ria. Jet.o atillk 

..-úoi, �t.1 HIIN Aidulenía. 
Poale&d pocit7 Sloc\mOY7 jaou i.al a hanba, pcaled.ní jeho 114-� 

iJN•laa J•s 
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�locum suv�rlr • .n(; zvlt,;ól viř-.ect�;y si tuece, i; r�irtil si ci"ive t�tl:o va351 
rady. V nov(·� precot."r ... �m :'Oť!t!'!ver:.í, ktunf odcizil ev�u do-sevadnímu 
lc�t&ovi .Kagl(vi, př'ecvádí nv.če-! r�ni' tečnický úEp,':éí. Také ové feně 
dcká!e 'řiei, tE ji �ilr..je - do tf doby to nedokázal př-enést přee rt.y. 
Vyhodí svť nepo�odln.t t.clegy e jiné ;:,okoi'.'·í k devotncsti. V..:nuj"' dcei;i 
& fen� po autosobilu. t�upuje ncvS d.�. Hrt!je ��olf EJ vys,1kou t:molcč:noLti, 
óo jej:ího1 1J'třc-élu spéje. f:o�ivir1akou pieru"t�"U násilím očesíl.t r1n pey
chiatrii /k takovému troku tle pfe� ním nikdo r.•can.odlel/: 

"Kč,vi .ee :rn n! ��vtou ó·veff?, olyňim potleok ze to, 
" .._ -. � , ., 11 �n� Jeem v�c zv-�.c . 
,., : '�·" o i�"'""'·,· 1 t-a ... ,n,'· .,,,c � t· u ,1,J!i.:\J, ' ,.,..��.......... .. i·· �.... .�l,.,i .&.. • 

t t y • ' - l -.( '- . 1" 1- C 

,j 1 , 19 V::g-re ce 1tr-eJr::t- _,,1, J&.� Jsem o� u�� ve· eni. -
A tsk rozt� kon�í. 

liell•rllv tjtua 
Ze U-i Hellerových romtn,\ dol,h& tento no čtenáfe nejti�iV,iji a 

ani v nejmenlí.m ne;,oakytuje nějakt1 vykoupen:!, '5lcvnou btarsi. 11.otivy 
romit.nu se sice Nzvíjejí & oos;.u-.u.:;í dáJ k naplnán! osudovosti miatmě 
/motiv dve�í, mot.iv mlčen:!, motiv ztmt1ny eyna necht.čnlho n milovant$ho ••• /� 
polmutky • poěi.ny jsou sice zfietizeny a·perfe�W vnitřní logikou 
/hrdina Yyroatlý bez otce a pomame.n.at.1$ matčin.;1m _pf·ed� prokletím 
poeir4d4 dary �rincipu otcovakého - vnitf'ni fád - i au;tetak,ho -
echopnoat 1,eky/ ••• nicmtnó, .,. rámci paychoanalytick4ho nuturslinu 

' ... 
Je tento rot!ILGll konatruOYán poněkud a la these. 

A.vlak pfca tuto vfhredu i ptea jistou počáteční mnoboml.uvncet je 
Bsller-� romú dílo pozoruhodné. 9baahuje pat o a • j tu 
• o u d o b i h o č 1 o v I k a • Slocum jifko protctyp aR.ičtHm.ín, 
aice neurotik, aůe schopni !!t ve apolečucsti oatatn!ch, je vo aku
te4noati tantóm, p!'!z.rak, extr�mn.1 podoba; pod Jeh.o nen�padno•tffflz 
� 5e a&:rtYt.tílenatví. 

Ne:ú to ňílenství vý ji�očn;;,\en nestsstník� órív� jtích óob, ktet-í se 
vyskytovali j&ko mimorádr.cet, o6chylka oo �ormy. Slocum je čílenec 
nikoli pro svcji odliinost od oatatnicb, ale pro to, jak so vzdtlil 
obrazu tlovóka, tak Jak J•.i a&e ve avém nitru awn6 n•••• jak je-j 

11 viku do Yiku. n••• kultura a jak jeJ JD.éme vtiět6n$ i kald$ a�•• 
SlOOUIIOTO lilenatyí naopak vy ja.df-uje so�aob bytí ?!'lllOh$ch, aoočt1et 
panuJ:!c:! nono'• §:ťlenství •• stalo Jedno� z podob normy. Hrdina dneA
n!ho níl\a J• pacient a liter'1-n1 tonu, která �u propO,J�uJe hlaa, 
Je boletri%cvaey chorobopia. 

Zépaa dobra ee zlem ae n•o�ehrt:vé ve v:nt:jším avětl, proviaei1 
chrabrostí těla A duch&, prozM•n etoa�m a určitoet! pravdy, kterou 
by člova„ cítil n • d $ebou; očvtký 2:ápeo, oóvf.kt. inapirac� ur..1�ní, 
je uuv.čen co je�i:r.covy :n__vali oY-O.', to éo vrchc,lL.1 inste:ice, kter,1 je 
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ur�e.."U\ k rozhodnuti: odtud µak neproia, zrele.tivizovt.ni on�ch sé.kl&.d
ních hodnot, odtud i proteganietovo zo·.ďalatví. 

•všechno se strác:!./ZmAněn jaat star1 r6d. fJovéno není./ .. 
Jedincova m_ys1, jíl je avěfeno rozhcdovtn:! nad dobrem u zlem, juko 

neJvyěAi hodnotu Tol! to, co Ti.dí jako infivl.óuiln:ť po.zemalcé ět.ěetí. 
To je to, co óe Slocum tou!í, co ee Gnafí získat. J�ko "dobro• si 

irrt.arpret.uje to, co cnápe jako av� poze�aké !tJst.í, jako *zlo" to, co 
mu br6.nť. Nadoaobn:í a nadaeaové �od.noty jsou tltraeeny. "Hum.eniatick:ý 

s;,daob myšlen:!, kt.er# se pronl.!ioil naším vod:ťtk.e� ••• n�vid.í vyblíího 

ir$dobytku, nei J• pozntťkf& Ctětlt! • /fiollenic:yn/. slocum t.oh.ote c!lc:· 
ncdoe&huje - c to nitoli p f' e .s t o , �e se E".ll n�j za!lě:i"il, ele 
p r o t o , !e ul vjit nemířil. V situaci, kť...y "Y!'ie jlí dovoleno", neeí 
u� nic da:revmo 1 nebo{ neni po.aory, kt6rá by u..�ala c1&r7 livcts roz
-pomzst ,._ př'iJm.out. Skl.�emé dary oaudu, t.o, na ěem mohl .Slúcum av4 
posemat6 ltáat! :pociti�, s·datávaj! nerozpoznány a yzdalují •• aiarn�ny. 

SlHUIB lij• \l&&Tl'en Y ••bekluru. D0:111'6 De, te ae -�le atát pánem 

••fho- o•u41a, . touli po tomto cíli a poal�:í větou romťnu. •• radu.je, f� 
•• mu \o podaf>Uo1 

·-Vlua ••-�cajm.ě lib:!, jak jaen1 �• ujal velen1.• 

J..vbk.j• \OIIU naopálc. 7o, k Inn.i nakonec doeplJe, nen! Ylt.4& nad 
"Yl••� oawsa, · alt naopak besmocn, naplněn! temn4- oaueoYoat1 J to, eo 
•• rau podaf'! \ff4at y !iYot, nerú Jeho aen, ale Jeho m�a, neualcQt.eěn! 

av-, 114ak4 molnoati, ale na.opat Je strat:!; nestane se s n,ho koneOně 

člov_EHc liJ:!ci plni, •tane •• s něho .;. automat. 
A.ntict:1 brcliaa, tey!_ aa napmil Jeho ooud, podlahl auabt bohd jakeJfto 

alablt, ale po41.ehl. a\'1• jalti Jako človlk, pfi pln'11 Yědoaú a vlech 

�•lech. 
_., 

· UOdemi hrdina •i avaJ pád u•��6domuja, podld�, éomníTaje ••• fe 

zvít6:il. V t.02 J• jeno apecifik&, apecilika aoučasnolSti /byl pa�icmt; 
ata1 a• z n�ho autout/, Y tom je osuáovost neplnohonotn�ho lidetvi. 

Hell•rCv pN\8,BOnieta_ je a7novrah. 

Antick,f otoffnh 014.ipwa at'1 :ia __ počát.ku evropakl kultm-, jako .jednfí 
u au4ičet9 J�o •. J•Jíc�.- pf,��•mea4ní. .lemyllle ••; nec.hápeju Jeho 

poallat.vi_ v rovinl builni ••xuttW. Stanout na místl av4ho ot.ce pro 
aule mnd nest1aen, /_pou�_/ •�cni t. •• m.atq J nejhl.ublía oxi•t.en-
01,1nía --,al• tohoto poa\aven1 .J• bit pt1toam Ylastn!w po�ct.í, 

·•i, i· ••··•·• 1 • • l.• -•·: t .ri.·t.• • ť• o fit e 1 • • .  eJ.ov�k. 
toult OYládat. a utv�•t nejen ay-i liv, • ne{:iv, proatted:í, ale pt-ede-
Yiill aobe auotnéhO, evůJ oaud, · tem!:! pf"ekonat avoji am-t�ln0st.Je!tě 
pta� aroeem nuaeni.aau b,yla tato tou.na jedncu s t�cn, kter4 naňi kulturu 

ir.tap1.roval7 a podílely ae na jtJ1ch rilodech - i na ttch dobrých. 
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.:iell t;r•:.:-,-vc . ílc: pro�I�,-•vi o n��leacich r.eblsh.ých. Mezi ot.cQ-vranem 

vidipe�- {A he:.:. íerc1.rf!.t .. ,vnov.r&b�� t::ltme se celou .kulturou oblouk vni t.f-ni 

l;.i1!il�c:'ln:..; eo 1.wi�locti. �lovtx Z6l.'bil otefl, vytrhl kof-61\Y avé p�irozen4 

pokorni existt:nce, ecy t�t.e:.·lil no. stvcr'i'tclekém m:!etě - Clověk zabijí 

Byna, sv::·.:i budo;.cno�t„ n�bot tHH1okť.te oť.m c.�b<:t �vi.;&w�xt a st.m s.cbe 

r.u.:lézt, s�m sabe utvai·et. �6,!k0 tiy se nó.i:. v obre2nonti dvo:1 mýtO.,._ . 

1'.jcvoval poc(ltelc i <OnEte )(Ul tury • 

. ,el.ler�v hrč.L'1a �vJd�i pc;i�e o tPlě� vle.atn.im oaud.u jedince. P-!>&sto 

rot":(m r.a:.ti.zi i ;,oúob4i::.r;..atvi oř:,ecn�j�d, Vi:.:·u;jíc:! čl�,v,�kn ja.�ožto biolo

;.ic� druh. her.i <J::leii té:, ZGH !i"Ut•cr mtl t�to -po 11 cber..e.tvi r.s mysli, 

ci :;.dt. e:;� 11y..:·�or·ujf· sbmo z.� i.v<:-: s�ryt.: (.:x:ictence 11r:.;:kóc· �t." .. Heller 

jei�c., e.utcr tchcto romL.r1'i.l j� a rodu proaok!, Ji:teti bičcv,r.:sli svá r.,ou

č&tmi
k

y trucn.livj"cni předpověa.ui; v jvho textu p:t"O.alouvá �1Stu1 o 

konečnoati �tvo�itela�fho člGvěka. 
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O něčem jiném 

Brzy poté, co se stal Jan Eozák předsedou. nově vzniklého svazu. 
čs. spisovatelú, měl v jednom televizním pořadu. rozmluvu. s tajemní
kem Donátem �ajnerem. Pochlubil se v něm, �e chystá velký politický 
rom2.n, kd.e u.káže všechnu. proradu. pravice v kul tu.ře a zkázu., kterou. 
zpusobil rok 1968 v celé naší společnosti. Jako u.ž tolikrát, 1 ten
tokr2t se ukázalo, že sliby jsou. chyby. Ten velký rO!ll2n J.Kozáka po
řád ještě nemáme. Ale nevadí, jsou. tu. přece jiná jeho díla, poslední 
z nich román ze sou.časnosti Adam a Eva /r,s. spisovatel 1982/. snad 
v něm najdeme u.sku.tečněno alespoň něco z toho dávného slibu. a přede
vším vzor angažovanosti, o niž tento n2rodní wnělec mluví ku.dy chodí. 

v au.torském úvodním slovu. se J.Kozák přihlašuje k flaJu.bertovské 
\J realistické tradici: �Adam jsem nyní já, tak jako Eva jsem já. Všech-

ny postavy románu. jsem já." Takto přeformulované slavné Flau.bertovo 
vyznání •Ema jsem já• bylo ovšem rázem zbav�no svého smyslu., ne
říká se tu. totiž nic víc a nic míň, než že au.tor románu. stvořil 
svou. fantazií všechny �igu.ry příběhu., av,le tím se z té věty dokonale 
vytratilo to základní: do které z nich vložil ku.s svého charakteru, 
temperamentu., osu.du., snu.. 

Vstu.pm« však bez ohledu. .na to hned do děje. 
Adam je rou.d.niclcy sadař, s nímž se potkáváme v den jeho pětapa

desátin. V několika kapitolách nám vyloží, co prožil za posledních 
sedmnáct let a v závěru. se znovu. vracíme do so�čaenosti, k oslavě 
pětapadesátin. Fo krátkém prvním manželství Adam ovdověl a znovu. se 
oženil s rozvedenou. paní Evou., ženou. horkokrevnou. a žádou.c!, jel •má 
krok mladé krásné klisničky•, takže každý chlap se za ní •se zalíbe
ním, či dokonce se závistí mlsně ohlédne' /s.76/. Adam odvá�ně zavá
dí pěstování broskVÍ tam, kde to odporu.je dosavadní pran., má velké 
�spěchy i s šlechtěním dalšího ovoce a v pěstitelství vidí radost 1 
smysl svého života. Překážky mu. ovšem klade nejen příroda, mrazy a 
sucho, ale též nepochopení některých funkcionářů. K jeho rodinnému. 
štěstí patří dvojice dětí: Tomka vyženil, Lu.cie se mu. narodila brzy 
po novém sňatku.. V jediné věci byl osu.dem potrefen: po těžkém potra

tu. u.ž mu. Eva nemůže dát syna. Jin.ak však může bilancovat svo11 m.in11-
lost s oprávněnou. hrdost:í a s pl!lým u.spokojením. Všechno se mu. da-fi
lo, měl Úspěchy v práci i v sou.kromém �ivotě. 

�ánrově má zřejmě jít o jakou.si �směvnou.·romanci, o epiku, ktw 
rá chce překypovat pohaneko11 radostnost!, opájet se smyslností pří

rody i člověka a strhovat odvážnou. obraznost!, čerpan011 z erotické 

oblasti. Proto kořeny stromů pronikají do země "jako do ženského klí
na•, pu.peny topof-.í a rotu.nda na ft!p11 připom:!n.á - což jistě není zrov-
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na originál.ní - bradavku na krásně oblém ženském prsu; zato zcela ne
obvyklé je přirovnání slunce k obnaženému. zlatému prsu, z něhož •saje 
jaro•; štěstí má_pro Adama ovšem vždycky •podobu krásné ••• milostipl
né ženy•, "poskytujíc:! bujné a kypré radósti•. Všechno zkritka pras
ká pod náporem vášně a živočišného pu.du, chřípí se chv í tou.hro., z oč.:! 
srší blesky, každá pořádná ženská je "šliavnatě a d.réždivě kyprá•, 

•lákavé, zvou.c! �e·nské teplo z ní zrovna sálá•, takže mu.ž má věčnou. 

tou.hu. "se do ní zahryznou. t•_ atd. Po stránkách knihy neust2.le kolotá 
rozbou.řená krev, krev pálí, vře, buší, koluje, hrne se, tepeť 
slívá se, ohlušu.je, proudi, rozjařuje, vhání se do srdce a proniká 
do žil, stou.pá do mozku, ale krev rovněž ''v těle šije"/!/. Když se 

Eva po delším nepochopitelném zdráhání konečně přizná, že i ona po 
Adamovi touží, je to scéna jak vystřižená z �ervené knihovny: "Vždy\ 

já ••• , já, Adame, byla pfíliš dlou.ho sama. Sama ••• Uzavřená jako 
škeble.• Vtom to na ni přišlo •jako náraz": •celá tea planula fárem. 
Ach, ta skrytá vitalita, ta náh1e probazená vášeň, která v n:! vře
la• /s. 57/. 

Aator však nachází barvy i pro obrázky intimní, lyrické .něhy. 
Takhle .napřík1ad laškuje Adam o Evě: •A wní se přitalit, lísat se 
jako kočka. A kocour 11 ní mlsoa.nsky přede. Zlákala by mě, potvůrka, 

kdyby vůbec ještě ·bylo tfeba ·rozněcovat oheň• /s. 7 4/. V těch chví

lích prý v n�m •radost b11blá jako potůček ·u.krytý pod zemí•/t/. 
Aby se ozřejmilo, že slllo11závání do banalit je t11 stejně samo

zřejmé jako výrazové stereotypy, avedu několik příkladů slovesné 
šablony, kterou au.tor vnímá svět: •starosti mě přímo pohlcovaly•, 
•radost z ní zrovna tryská•, •chřípí se jí zrovna chvělo•, •postel 
ho. zrovna pálí•, •ča� se zrovna vleče•, •radost ze života z ní přímo 

tryskala•, •všechny tyto ·snahy tryskaly z jediného vášnivého srdce_•, 
"krev v ní jen pu.lsovala•, 11z11řivost mnou přímo lomcovala w , "vztek 
mnou přímo lomcoval•, "nervy jsem měl zrovna obnažené", ''louka jimi 
přímo svítila•, •vzduch byl přímo prosycen aromatickou, nasládlou 
a lehce navino.l.011 vwú • a o pár stránek dál: •vzduch by 1 přímo pro

sycen ostrou. a pronikavou., navin.uloLl. vůní• atd. atd. Je-rli něco 
pěkné, mu.s! to být pěkné _•po ·čertech•, 1 čerty se to tu. jen hemž:!, 

•k čertu•, •čert je vzal• apod. u!!vá co chvíli .nejen vypravěč, ale 
. ' 

kaťdá f�ra, aby prokázala své rozhorlení a spravedlivý hněv. 
Stylistické stereotypy prozrazaj í, �e v základech Kozákova po

hled11 na svět tkví otřelé vnímání a myšlenková bezradnost, je! mu 

nedovol:! dojít ke sk11tečně osobité obraznosti, metaforicky umocňu

jící krá.au a jedinečnost ži veta. Výrazová ne.silnost a května toet 

114 



115 

�a jí tu jecinoQ funkci: skrýt vr....itřní prizdnotu., bu.dit zdání 
bohetství a košatosti tam, kde je naprostá steril.ita myšlenková a 
citová, kde trčí kostra schématu.. 

Autorovo chápání života se neprojevu.je v silných slovech o vý
bušných višních, prudké smyslovosti a kypré ženskosti, nýbrl v tom, 
jakou má spisovatel koncepci člověka. Tady se u.káže jeho duchovní 
rozvinutost a rozlišovací psychologic ké schopnosti jeho talentu. U 
Kozáka nám nemůže uniknout do očí bojíc í rozpor:·zatímco příroda hý
ří plodivou silou a rozmanitostí forem, člověk je u.bo�ácky vymezen 
jedieym rozměrem: politickým. Bu.a jedná politicky správně nebo ne
sprivně, bu.a je tvořivý nebo zkostnatělý, bu.a odvážný nebo �zkoprsý. 
V jiné poloze se člověk u. Kozáka vůbec nevyskytuje, nejedná a nemys
lí, neméi k tomu. ani příležitost. Pro každou. jeho postavu. je charak
teristická naprostá vnitřní chudoba a nesmírně z�žené lidské •záze
mí". Jeho hrdina doká�e hodnotit své protihráče jedině kádrovou ša� 
lonou., jejich povaha, osud, důstojnost atd. jsou. věci, jei mu. u.n.ika
jí a nijak ho nezajímají. Kozákovi je vzdáleno odstiňován.!, chápání 
složitosti lids]cych zájmů, vědomí, že člověk je bytost mnohorozměi
ná a sama sobě záhadná. 

Dobře ovšem ví, že takto obAa!enou ideologickou abstrakci musí 

pro čtenáře nějak "zlidštit", dát jí zdání kypivost_i.,,iivota. Proto 
neustále nanáší křiklavé barvy, proto své hrdiny slovně líčí jako 
smyslné milence �1vota a •všech krás světa•, proto se Adam ma.eí věč
ně holedbat, že v ně:n nikdo nemasí rozněcovat oheň, nebol je jako 
hřebeček v ěčně při chuti, proto nám h o  autor přibližuje jako •sta
rého labužníka", který rád popije dobrého vínka a u.mí ocenit dobré 
papání. /Mimochodem, v �vodním slovu. se_za •starého lab��níka• ·pro
hlašuje sám J.Kozák. Jak je nám hned blízký a sympatický tou.hle zlid

štu.jící vlastností, jak hned rádi zapomínáme, že jako literární po
litik projevuje chul velmi mdlou a omezenou/. 

S tímto povrchním jednorozměrným pojetím člověka je ovšem spja
ta i podstata konfliktů, do nich! se jeho protagonista dostává a kte
ré musí "řešit•. O konfliktech se vlastně nedá-mluvit, nestřetnou. se 
tu totiž nikdy dva fivotní názory, dva rozdílné lidské světy, dva 

protikladné charaktery, ale opět jen a jen dva politické postoje, z 
nich! jeden musí být ovšem správa$ a druhý se musí projevit jako myl-
ný. 

Adam je - jak jinak - typem kladného hrdiny, je to věčně nespoke> 

jený hledač nových způsob� pěstitelství, stále si klade nové Úkoly 
a je veden snaho� být prospěšný celku. svou průbojností nará!í -jako 
všechno, co se pohybuje - na síly, které trčí na místě, na zkoetna
tlloet, �zkop�eost, netvořivost, na byrokraticky chépano� linii stra-
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ny. Tyto síly představu.jí v románě dva .ft1nlccionáři zemědělského od
boru ONV, jeho někdejší sok v lásce Oldřich a zejména předseda odbo
ru. Patočka. K prvnímu. střetnutí dojde, když po vymrznutí části brosk
voňového sadu odmítne zemědělský odbor schválit plán další výsadby. 
Výbušnému Adamovi ovšem hned ''krev nalévá žíly" a lát!ří: "Ten na-· 
myšlený a sebejis�, mocí obdařený blbec! Pařez! Pařez, o který se 
na každém k roku zakopává. Není snad takový omezenec a hlupák horší 
než nejkrutější mráz, který spálí zemi?" /s.63/. Ale včas si uvědomí, 
že přece může jít od kováříčka ke kováfi: .. Nevíš .. snad, kde se u. nás 
vlád.ne?" I vyhledá tajemníka OV KSb Lojzu. Sitaře, s kterým kdysi 
"chytávali čolky a pulce u. A světe, div se! Sitař rozhodne správně, 
ve prospěch Adama! A hned vytáhne l�.hvinku. svatovavřineckého, aby 
bylo zřejmé, že ani on, ač vysoký funkcionář, není suchar. Adam si 
oprávněně říká: "Chválabohu., že máme takové lidi, jako je Sitař" 
/s. 71/. 

A je po problému. 
Podruhé se stane cosi podobného. Adam chce rozšířit plochu ovoc

nářského sadu., ale tím by zabral i kus zahrádkářské půdy, jež patř! 
členům JZD. A zase je oheň na střeše a .zaee se střetne s Patočkou. 
Sitařovi trvá tentokráte jeho šalamou.nské rozhodnutí déle, mu.s! 81 
celou zálefitost prověřit, ale nepokrytě Adamovi drž! palce, přeje 

mu., proto�e je tak nezkrotný experimentátor. Zato Patočku. vidí i on 
kriticky: "Vždycky c:!til hlubokou. nedůvěru. ke všemu., co podle něgo 
překračovalo nebo křivilo linii, považoval -to za zradu.. Držet - nepo

�lit v ničem! To jediné bylo správné a nutné. Nahoře přece vědí ••• • 
,- _L-:.._

t:

��,!. .L.
:e.

: .. j kádrové hodnocení a portrét funkcionáře u.strnulého, 
dogmaticky uvažujic:!ho, brzdíc:ího vývoj. Zapamatujme s1 tot 

A jaké konflikty se objevily v souži ti Adama a Evy? Jaké m11sell 
oba překonat Úskalí, aby poznali lip jeden druhého i sebe sama, aby 
se prohluboval jejich citový svazek? Vskutkll, po čase došlo i mezi 
nimi k jistým rozm.íškám. Eva se začala chovat divně, Lltrhovala se, 
byla nevrlá. Adamovi to vrtalo v hlavě. Co se to s ní "k čertu.• děje? 
Ale bylo to nakonec velmi prosté: Eva DU1 prozradila, že má kaldý mě
síc. své ·•černé dny• a tehdy prostě není ve své kůži. To musí ·Adam 

· pochopit. Adam. to .. pochopil a hned měl po trápení. 
· Podruhé -to bylo mnohem vážnější. statek tiž dlouho marně žádal o 

přidělení závlahové sou.pravy, ale firma Sigma tvrdila, že nejsou., 
že se vyvážejí za tvrdé valuty do zahraničí. Adam opět látetí a v!, 
jak by se celá věc dala fešit rozumně, ale jako když hází hrách .na 
stanu. Jednoho dne však přiveze ředitel statku. zaměetnance této firmy 
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inzenýra štidlera a uspořádá ve sklípku pijatiku, aby ho hobměkčil h . 
Tam se Eva na milého inženýra doslova přilepí a tančí s ním skoro do 
rá{ta, 0 celá. zrovna srší draviu ženskou.• smyslnost:! 11 /s.184/. Adam se 
nezná a vylaje Evě bez servítků: nprokristapána, jako nějaká děvka ••• 
Jeli, t2hni si za ním! Slyšíš'? Jdi si!• /s.187/. Od té doby spí Eva 
odděleně, v dceřině pokoji. Když už to rozladění mezi manželi trvá 
asi měsíc a hřebeček Adam může oči nechat na ňadrech mladých brigád
nic v lehkých letních blůzičkách, Eva si za ním sama zajde a vše ei 
s ním nrozříká�. Oč šlo? Inu o toto: inženýrsk..Ý floutek byl pochopi
telně z Dvy na vttvi a obtěžoval ji kdesi za stodolou, kde mu cosi 
na zahradě ukazovala. Za tohle se mu chtěla pomstít, a proto s ním 
schvilně ve sklípku. koketovala, aby mu. popletla hlavu. a pak ho pěkně 
zase usadila. Ale jí šlo ovšem zároveň o něco mnohem závažnějšího: 
vymámit z něho zavlažovací •soupravy! •• •• co  jsem chtěla, toho jsem 
dosáhla.. Zavlaž ovací souprava je tady. A co vy všichni s těmi svými 
poradami, piány a konferencemi? Se vším tím vaším jednáním na  okrese 

i na kraji? ••• , Tady, Adame, vidíš, jaký je živo t ••• Všicp.ni se pěkně 

chylte za nos!" /s.198-199/. Adam se za nos :bád chy tí a je zase všac.bi· 
no v pořá dku, to byl poslední nelad mezi manželi. Od té doby všecičko 
klapalo: Eva dobře vaří /spíž má vždycky plnou.!/ a pěkně se obléká� 
oba si navzájem pomáhají, spolu·se radu.jí a vášnivě se miluj!. Doví
dáme se dokonce, že ona se před milováním ,..- _ �· osprchuje vlažnou 
vodou., z atímco on si dá nejdřív teplou. koupel a pak teprve studenou. 
spršku. 

A tak tedy docházíme k závěru, že v celé této próze se nevysky
tllj e jediný sku. tečně vážný životní konflikt, vyplývající bu.o. z .ne
zlcr-otné Adamovy povahy a pracovní aktivity či ze složitost:!, jel 
čeká každé normální lidské souži ti. Z dávnověku socialistického rea
lismu se tu hlásí jen trochu přetřená Rteorie bezkonfliktnosti•. Po
chooitelně: tehdy i teč v:vchi.zí toto es tetické poJ·etí skutečnosti z - • 

�';/kr .. :� 
toho, že v socialismu. - konflikty nejsou., existují jen zatím 
nevyřešené problémy. Jakmile se o nich dozv! stranic� tajemník, 
ihned je moudxým rozhodnutím odstraní. rtsměvnost celého příběhu. má 
blízko k operetní lehkosti: tam jako tady .nejsou srá�ky mezi.lidmi 
projevem hlubokých životních rozporů, v nichl se vyjevují charaktery 
a postoj k nadosobním hodnotám, pře kážky. mají jen vzbudit určité na
pětí, dojem větší zajímavosti, ale každý předem ví, že hrdin� nijak 
neohrozí, že všechno dobře dopadne, protože .nad životem bdí dobroti
vý a vševědoucí stranicey tajemník, moczzy ochrénce všech odvážných 
hledačů nových cest. 
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Autor užívá ovšem silných slov, aby proké.zal J„damovu 11 bojovnost e: , 
ale nikdy ho neukáže ve skutečném boji, stile se omezuje je� na jeho 
bouřlivácké výpady: •zatracení poděla.nci! Chci snad příliš mnoho, 
když si beru právo vymýšlet, hledat, zkoušet, nalézat a ztrácet, a 
znovu se lopotit, zkrátka tvořit, objevovat nové? Je to přece naše 
právo i po�1.innost. My tea přece řídíme svou zemi. �ivot v ní je lep
ší, než býval. Ale nenamlouvejme si, že je v ní všechno v poř·ádku ••• 
Být poraženi sami sebou, to by byl krutý osud! K čertu., a že bych se 
tedy mšl bjt ozvat se a _uká.za t, kde nás bota tlačí?• /s. 233/. 

V tomto stylu obecného horlení proti podflancům. se nese celý 
romé....�ový příběh. Po celých těch seqmnáct let, o nichž Adam vyprivi, 
se nezm-š·nilo zhola nic, ir..vektivy proti dogmatickým hlidačiun stranic
ké linie, proti těm brzdařům socialismu jso� věčně stejné. Poslechně
me si ještě jednu. charakteristiku Patočky: •Patočka je podezřívavý 
ke všemu., co u.ž nebylo usneseno a předepsáno. Je přesvědčen, že tak 
nejlépe ochraňuje, co jsme vydobyli ••• Je takových víc a podobají 
se jeden druhému jako vejce vejci. Ach, čert }e vemt Kdyby mohli, 
upálili by každého, kdo nemyslí právě tak jako oni• /s.93/. 

Kdo však v1astně jsou ti mocí obdařen! blbci, pařezové, omezen
ci, hlupáci, zu.páci neschopní myslet, jen tupě plnit rozpisy, ti, co 
vysedávají ve svých fll.Okc!·ch a pletou se jen pod nohama bojovníků 
za pokrok? Do jaké politické :přihrádky patří? Ze ·všech jejich cha-

.. ,,. 

rakteristik je zřejmé, že jsou. to •konzervativci" z 60. let! Adam 
brojí především proti nim, chtěl by mít na jejich mistě funkcionáře 
tvořivé a průbojné jako je on sám. Celým svým postojem a bojem by 
tedy měl být blízký těm, kteří chtěli tehdy probojovat společenské 
reformy a překonat vývojovou stagnaci ve  všech sférách. Nevstoupil 
tu. snad národní u.mělec Kozák postavou. svého hrdiny do zipasu. proti 
dogmatikúm a nežehná nakonec těm, kde měli kdysi odvahu jít za nt_;_ 
čim nevyzkou.šeným? 

· Tím se dostáváme k nejpozoruhodnějšímu rys� Kozákova románu.. 
Třeba�e Adam �e veřejně činný, třebaže se neustále stýká s okresními 
i kraj s�mi fllnkcionáři, jezdí na aktivy, je vyznam.enáván i v Praze 
a třebaže je tedy homo politicus - nezmíní se ve své znovědi v den 
pětapadesátých narozenin ani sluvkem, ani nejvzdálenějším náznakem, 
že jeho práce a snažení se nějak dotkly společenské změny kolem 

- roku 19681 Jako by prostě v dějinách této země osudná tzv. krizová 
léta nikdy nebyla a jako by do života každého občana tak či onak: ne
zeséhl rok 1968 a léta následu.j!ci! Ale hrdina románu. tuto dobu na
prosto klidně obejde, neví o n!, i když ee tehdy hledaly nevyzkoušenc 
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cesty socialismu, k čemuž by přece musel Adam něco ř!ci nebo si o 
tom aspoň něco myslet - byl třebas nelichotivého. Ale Adam nic, vu
bec nic! SlZ;.VÍ své pětapadesátiny někdy, kolem roku. 1975 /dá se snad-

tt•-lJ �-;-
no vypočítat, že se narodil I q v roce· 1920 .;.. v době krize byl 
kluk asi de sí tiletý/, ale ne j straš li věj ší léta ohrožení socialismu 
se v jeho životě nijak neprojevila, nijak se nezměnili jeho nepřá
telé, pořád jsou to titíž nafotl.ken.ci, omezenci, tu.pci jako v době, 
kdy začínal. Jan Kozák tedy nevyužil ani této nabízející se příle- . 
žitosti a raději zavřel oči před tím, co určovalo politicky léta, 

o nichž J. eho omán
.1. 

dnotící člověka v:,y'hradně poli tickI, J. edná. ctavnovc -ym - -
Spokojil se socialistickorealisticeym schématem "boje nové-

ho se starým• /totožným s pohádkovým bojem dohra se zlem/ a ani 
se nepokusil ''zživotni t" je zasazením postav do konkrétníu reality 
doby. stroze se drží této dvojpólové šablony, protofe dobře c!til, 

že nemá wnělecké sily na zvládnutí skutečně �ivotných konfliktů, 
že by jeh o  klad.ey hrdina musel žít nějakou akcí, ne pouze cnrlit 
el�vni výpady p;oti pomyslným odpůrcům pokroku. J.Kozák proto re
tignoval .na základní zásadu. realismu a-rozhodl sa pro naděasovo11: 
idylku, v níž se nic nehýbe, čas stojí, lidé se nevyvíjejí. Přee
nost dobových okolností nahradil peeudokonkrétnost! obecně politic
kého horlení a kádrových charakteristik. To je vše, čím svůj1ptíběh 
sadaře Adama a jeho ženy 'Evy učinil •současeym•. Kozák neptěskočil, 
ani nepřelomil - on podlezl! 

Aby tato suchopárná konstrukce obeceych ideologických prok1a.ma
cí tolik neodpuzovala, navěsil na ni autor zářivé cetky, své sche
matické politické kádry vydává za vášnivé milovníky_ �ivota, · žen, 
vína, všech rozkoší světa a domnívá se, že tím utajil základní rye 
své metody. Nikoli, z každého řádku čiší strach před složitou prav
dou dějin, neschopnost vnímat člověka jako mnohoroz�ěrnou bytost a 
zcela abstraktní koncepce života. Ve stylu J.Kozáka se dá říci, že 
je to "přímo katastrofální• u.111ělecká prohra. 

Milan Ju.ngmann 
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Jan '.I'ref ulka 

P o rn s t a p r o v i n � i e 

"Když t:lrich k vee:ert'.. téhož dne přijel do •• • a vyšel 
z nádraží,leželo �řec ním rozlehlé,�flké r.áměstí,které na obou koncích 
vycíhalo do ulic a zap�sobilo r.:.a jeho pa�ět téměř boleEtně,jako se nám 
d?-je s krajL1ou,kterou jsme už často viděli a za.se na ni z2po:nneli. •• 
I co se pohybcvalo,odlučovllo se od klidu ulice tak,jak tomu ve velmi 
velkých městech nebývá.Co se hýbalo i co stálo,mělo zde zřejmě v�li 
rozprostr·ani t svou důleži test. Vycítil to jakousi zvědavostí při shle
dání a prohlílel si velké provinční mfsto,v němž prožil krátké,ale málo 
příjemné části svého života.V jeho podstatě cylo,jak dobře věděl,něco 
bezdomovecky koloniálního.Zvětralo tu nejstarší jádro německého měĚ
tanstva,které se před staletími dostalo na slovanskou růdu,takže je uf 
kromĚ několika koE:.telO. ::. rodinných jmen sotva něco připomínalo.a mimo 
jeden zachovalý krásný palác bylo tu jif stejně málo vidět ze st2rého 
sídla zemských stavů,jímž toto město bylo později; ale ne tuto minvlost 
se v době absolutismu navretvil2 velká okázalost císařEkého místodr�i-• 
telství se svými ústředními úřady pro�incie,se ztkl?čními i vysokými 
fiko la:ni ,kasárnami, soudy, věznicemi, biskupskou rezidc ncí, reduto�, ci vad
lem, se všemi lidmi,ktEří t tomu pRtfÍ,é s obchodhíky 6 ře�esl�íky,které 
přivábily,takže se k tomu nakonec připcj�l jeř,tě i průmysl př'istěhova
lých podnikatelů,jejich.ž továrny zaplnily dů:n vedl€ domu před□šstí a 
v posledních generacích ovlivnily osuc tohoto kousku zeně víc než 
všechno ostatní.Toto město mělo své dějiny El mělo i svou tvář,ale oči 

, se v ní nehodily k ústtlm nebo brada k vlasům a na voem tyly patrny 
stopy velmi pohnutého života,ktErý je vnitřn� prázdný.Je možné,že to za 
zvlál°tfiích okol�ostí přízniv( o n liviov2lo VElké nectvyklosti.tbychom 
to vyjádřili jedním slovem,které je priv? t2k málo 01.:;olehlivé: llrich 
pocitoval něco "duševně nehm0tného",v če� se č:ov?k ztrácel tak,žE to 

b l h .!". k b � , -r • • 
"/" - k 1 • I vz uzov2 o c u� . ezuzýnym .�ntpziim. �·rr.. ad tnny SiebEnscr.Einove., 
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To město,o němž Robert Musil na. počátku druhého dílu "Muže 
bez vlastností• píše, je nee:porn� Brno.Nejen proto, že je Musil znal ze 

studií, ne:jen pro vcP. lku tér!ll-:ř :ptesnou topografii a historii a ''něrnecko
s lovenskou hatmatilku,které tady lidé rozuměli a na kterou si ještě 
matně vzpomínalH eale pro tu přiléhavou charakteristiku jeho kulturní 
existence: koloniální,pohnutý,ale vnitřně prázdný fivot.To bylo nf! 
ZRčátku století,za starého Rakouska. 

Ted,na skl�nku téhof století,je koloniální ráz brněnského 
kulturního �:i vota ještě zřejmě jĚÍ než na. počátku.Mn�ilova Kakánie sice 
mezitím zanikla,ale Brno se skutečným druhým českým kulturním centrem 
nestalo.r.oravské národní ot:rození se nekonalo.J?.Í.t k to:nu nebyl čas 
a pod:nínky.Veziválečný pražský byrokratický centralis;nus nebyl 1.,.�oravě 
a Brnu nakloněný a povále�ný "demokratický centralismus• pfinesl jenom 
další omezení.Co se v minulosti přirozenou cestou stabilizovalo jako 
ústrojný celek,muselo být svévolně,z mocensko•poli tických dilvodde 

rozděleno a pak zešrotováno na větší hromadu.Od té doby se s ka!dou 
pitomoetí muEelo a musí jezdit do Prahy,o všem,co by mohlo a mělo 
teprve vzniknout,se rozhoduje v Praze,a tak vše,co se d�je mimo cen• 
trum,d�je _ se bučl napdl "ilegálně",!é .to pro��o_uzlo :ně_jakou nepředvída

nou skulinou,nebo je to jenom -apendix •centrálního rozumu" nebo spíš 
. . 

OJ . . . 

nerozumu.To platí o regionálních rozhlpmvých a televizních studiích• 
která nemají molnost se z provincionálnost_i vy:nani t stejně jako kraj
ská nakladatelství,přísn� omezovaná přídělem papíru a ustanoveními. 
která znemo!ňují přesáhnout regionální obzor�·J:e�t� tak nejspíš divadla, 

která přece jenom nelze všechna zavřít nebd přelo!it do Prahy,ee tu 
a tam vymknou z danJ_,ého omeaení.Jen!e co je· �o platné- v kulturně 
vy-plundrované provincii není nakonec ani dost po�etné a stálé kritické 
publikum.Kde by se také vzalo,kdyi po r.1968 nevychází v Čechách a na 

'-L-,, 

Morave jediný mimopražský týdeník, 1tta páně�ád.né samostatné Xllzll.JX 
mimopražské noviny celostátního -významu,žádhý literární ča.sop1s a ne• 
existuje žádné pořádné mimopražské nakladatelství? Podle nového ilu
strovaného encyklopedického slovníku vydává_ Os� V sed.mdesát odborných 
časopisO,z toho jenom čtyři mimo jb:'ahu,s jedénačtyficeti v�deckých 
společnosti při ť!SAV jsou jenom dv� mimo hl� m�sto.Je tato koncen-
trace normální a ·prospěšná? 

Samozřejměs kaldý plnoprávný ob�an. se stranickou legitimací 
v t..apge m�le s jistou nedějí nabídnout své dílo do Prahy a konečně se 
ta� přestěhovat.z hlediska jednotlivé práce a individuálního osudu 
m�le být takové fešení jistě výhodn�.z hlediska duchovního livota. 
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l:u.l turr..í a _v[bec myšlenkově tvořivé atmosf'éry těch druhých• třetích a 
d.esátých měst je- to situace naprosto katastrofální a vpravdě kolo niální. 
Extrémní výsledek takového "řízení• ml1!e být jenom naprosté umrtvení 
jakékolij smysluplné vědecké.kulturní a_ nakonec 1 politické aktivity 
mime centrum a celá ze:r. se změní v jedir�ou noclehárnu.obývanou lhostej
nými ,pasivními lidro.i,které bude beznaděje zahánět "za zvláštních okol
ností" k "velikým neobvyklostem"• jak předvídavě píše Robert Musil. 

Slyšel jsem před č2sem rozhovor s re,kouekým biologem,kteri 
se od :r;odmořského bádání dostal k úva.hám o vývoji lidského pokolení. 
�vrdil,že člověk.chc€-li přefít současnou krizi,mus.í podstoupit �tejně 
záss.dní myšlenkcvý převrat, jaký kdysi vyvolala heliocentrická soustav�, 
když ho vypudil2 Zf střed.u vesmíru a DG.rwinova vývojová teorie, kdy� ho 
zařadi.la mezi zvířata.Ickud jsem tomu dobře rozuměl,říka.l ter. pa.n pro
fesor biologie,že vývoj zacel jako dobrodružství hmoty a pokračoval 
.'snad i bu.de pokračovat/ jako dobrodružství ducha.Je tedy třeba zkoumat 
nejenom formy hmotného,!yzického vývoje ·člověka.ale také vývoj jeho 
ducha,vývoj a j'ednotlivá stádia jeho schopnosti� poznávat,roz§ífit 
oblast met&d biolog�ckého bádání i na lidské poznání.To by mělo umo!nit 
posléze rozpoznat,kde ee člověk o citl a. jaké jsou jeho skutečné potřeby 
a �o�noati.Zatím totif bylo takřka veškeré úsilí vědy zaměřeno.na pozná• 

' 
. . 

. 

ní a exploataci hmotné�o sv�ta,samozřejmě pdvod�i.proto,a'by se �lov�k 
uživil,pak proto,aby �ět konzumoval_- ale hranic.e konzumu bylo dosáleno 
a jenom základní pfehqhocení lidské situace m�!e přinést perspektivní 
ře�ení.Pan frof'esor očekává,že nový vědecký obor bude mít jako v�dy 
problémy s církvemi,se zavedenými .filozofickými systémy 1 s politiky. 
Pochopitelně. 

Musel jsem při těch zajímavých úvahách/vyšly prý u! také 
kni�ně,ale pochybuju,!e by se mi v dohledné době dostaly do ruky/ myslet 
na to,že kolo nializace města,v n�ml bydlím a které mělo svou přece jen 
slavnější historii,není zřejmě jeLom výsledkem tlek�,které ptsobí v tom
to státě a zfízení,e.le že úzce souvisí s·celosvětovým vývojem k všeobec
né kolonializeci.Věda,technika,ekonomike potřebují větší a je�tě větší 
kť\r.icentrace, aby mohl,· dosahovat dalěího "rozvoje",. a •pokroku� ,a tak 
jsou lidé všech kontinentd naháněni do stále �irěích seskupení. af. · ul· 
ekonomic-kého nebo vojenského charakteru a etáie v�t�í státy a národy·· 
se stávají me.lými a ztrácej{ ze samých "nutri.ýeh" a "ra.cior.á.lních• ddvodd 

. . 

evciu suverenito,všechno proto,že nejdokoneleji!Sí koncentrace �e jedino• 
vláda a o tu se te:dy usiluj�.Lidstvo si ta� ve vl§ech mocene.kých. ettsku_ 
peních chtě nechtě musí poctivou rr��í předplácet evou vlastní katastro
fu. ITávě- k ní toti.� neúcl:yln� s.'llěřu.je dosavadní převládající zpO.sob 
myflení a řízení.zaměřený ne. hmctr,ý blahobyt a �eustélé "zvyšování•• 
"růFt u etd.etd.Jenomže člrvěk,jaY je čí� dál víc zřejmé,potřebujP k nor• 
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:;;éi.:.:.ní:n�,zdr2ver.riu životu nejen zbo�i ze supermonopolu a supermarketň, 
F.le zej�éna pocit,že přináleií k nějakému pro něj ještě přehlednému 
a pochopi te lriérnu celku, že mtlle svým jednáním � vztahy uvni tf tohoto 
celku,práv� tak jako jeho osudy vskutku ovlivnit,!e není jenom hříčkou 
sil e ffiamutích kor.cepcí,kterým je jeho míntní lhostejné,nebo které si 
nejrůznf jšírni prostředky vynucují jeho pasivitu v pf·ípadě,te s nimi 
nesouhlasí.Koncentrace vede až příliš snadno ke koncentrákům. 

Lidé se proti ní začír1ají bránit rozmanitými,vesmr;s i poěeti
lý'.'.i zpO.soby, které připomínají dávné rozbíjení stroj�.Samozfejm�,!e 
atomové elektrárny nejsou samy o sobě mimořádným ohrožením a boj proti 
r,im mtž,e nan€jvýš symbolizovat všeobecnou nedůvěru a odpcr proti ·určité 
míře koncentrace prostředk� a moci - věcně by byly spíše oprávněné pro
testní pochydy proti eutomobilllm,které už léta prokazatelně znEčištují 
ovzdufí a ohrožují v mnoha směrech zdraví.Lidé _se budou muset rozhodnout 
-a to bude asi součást onoho revolučního převratu v jejich my�lení, 
o němž mluvil pa.n profesor biclogie - v čem a nakolik jsou ochotni se 
uskrovnit,aby na druhé straně zachovali nebo získali nazpět ztracené 
ráje.Skromnost,zdrženlivost a decentralizace kultury 1 správy budou zna

kem v�ělé společnosti.lu a tam se už objevují náznaky,!e Be lidé vra• 
cejí k sobě samým.Zatím nesystematicky.Jsme och�tni zá.koneiD. chránit pa
voučka,ohroženého vyhynutím,ale nedošlo nám.,f.e stejně nekoinp�omisn� ·je 
třeba zásadně chránit rdznost mezi lidmi�národnostn! skupiny,:nalé národy, 
územní celky,menšiny rdzného pdvodu a zaměření.Nevíme doposud,v čem mu• 
síme týt jednotní a v čem být rQzní,aby se Eachovala rovnováha,zdravý 
rozum.optimální pod�ír.ky a normální lidské v ztahy,aby lidé vdbec měli 
proč poctiv� a slušně !ít.l"ro někoho samozřejmě bude vfdy nejvyš�ím_pře• 
hledným celkem rodina,jiný se bude cítit Evropanem nebowětoobča.nem -
na všech stupnich,které si vybere,měl by člověk mít mofnost cítit se 
odnovědnf,spolurozhodovat v prostoru,jemu! rozumí a k němu! se cít! vá� 
z;:;ný. 

�e v tomto ohledu mají lidé často jin,:: vazby,než jim předpi
s�jí současné organizační struktttry,2e zde mnohem víc vystupují napovrch 
nechuti i náklonnosti,pod::n.íněné historicky a lokálně, je zřejmé z prdz
kumu, který uspořádali :�-opět v dobrém, starém, ba vlastně novém Rakousku. 
Dotázali se cbyvatel Salzburgu,zda se cítí především Salzburčany,nebo 
na prvním místě Rakušany.Polovina jich prohlásila, !e se cítí především 
Salzburčany.Nevím,jak by podobná akce dopadla v BrnA nebo vůbec na Mora• 
vě.Za sebe mohu říct,že kdykoliv musím napsat,!e jsem �ech,p�sohí mi to 
roz�T.ov� neovlivnitelné vnitřní potí�e.A to nejsem ani ·blbý lokální patri· 
ot,ani moravský eeparatieta.A8I je to podvědomý výraz skutečnosti,le Mo
rava a Erno jsou celek,do něho! patřím,v ně�! jsem zakotvený i výraz 
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zkušenosti a přesvěd�eni.ie kulturní 1 správní centralismus jsou ne
funkční.že neodpovídají lidským potřebám ale koneckoncil ochuzují velé 
n;ú-odní společenství� pr�vě o tu pestrost a rdznost.Jistě jsem také 
naštvaný, že jsem ne zcela. zai.edbateh1ou č&st svého života musel ,.etrávit 
cslkem nesmys.ně na cestách mezi Bl:·nera a Praho�./Vfdyt i vedení a edmini
s tra.ct� nebohého Hosta do domu byly na l\árodní třídě 1/l[ebo se mne zde 
v Brně dotkli") něco "duilevně nehmotného''•v čem S\: člověk z trácí tak,�e 
to vzbuzuje 11chu't k bezuzdný<.a fantaziím"? Konečnč v tomto provinční11. 
m�stě ťari'tazírovali Gregor Í"1€nd.el a Leo& Janáček a celá řada d.alších 
decentralizovaných nešikťl a 1,odi vínú.zdalE:ka ne jenom moravského puvoduo 
Vidím,jek moravarJství pak provanulo českou literaturu do tf ruíry.žu ro
dilí Če8i, ktf':ř-Í neztratili povědomí svého češství a m�jí jerirný nos �ro 
nuance, jso". z toho dost zmatení a rJ.evrlí. - a radši o tom ani nepíšou 
a nemluví.Jak hy vypadala če�ká poezie,kdyby se do ní nevklínili Wolker 
s Hezvalem a Halasem a pak �es Mikulá.ěek,Skácel,Kainar, Závada/jednou. se 
tude mluvit i o Zahradníčkovi.Rotreklovi a Blatném/ s očividně odlišnou 
mentalitou.metaforikou 1 melodikou? Jak_by vypadala poválečná· česká prt• 

' 

. 
. 

za,kdyby se do ní nevecpali moravští obrozenci Ptáčník,Kří!,Pluhař,Pro-
cházka.ale hlavně Mi;tan Kundera.Ludvík Vacu�ík,Páral a konečn� 1 Hra• 
ba.l,jemuž zpod.polabského a pra!ského· kabátu.pořád vylézá moravská ko
šile v myšlení 1 ve slovníku./Ne náhodou wnír! jedna z·jehoústfed.ních 
.!igur,strýc Pepin,se slovy:"A co bude st& lásk�?"/ To citelnémuu 
maravanství ·české literatury -kromě drama.tu.; je nakonec spra...-edlivá 
pomsta na pražském centralismu a ironický korekti• jeho letité,nesmyslné 
tvrdošíjnostioA jeho provinciálnosti a zapšklosti. 
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tácky p r  o J� � d 1 s 1 a v a D v ořák a 

Ladir-le.'Y DvoM.lc p�tfí k miilomlu-vným nutor!m. Knillll debutoval. Ji,iko 
osmatřicetiletý a ani potom nepublikoval mnoho. Nebhci u�rdlovat o 
vn�jších příčinách, jsou ostt::.tně známy, nerad bych viek, aby byly za• 
m�něny o vni třn!ml. Mám před sebou r--z ·o:;,ie Dvotákovy prózy �oromoro · 
a v ní čtu větu, která 'by záměnu monla pi'ipustits" Psát ee jako tak 
nic ned!, tedy pře.sněj1, psát ne dá, jen tis.knou't nelze a...-li řádku. 
Ale ono si to přijde naječno, protole nemo!nost nefejnit evou prá• 
ci bere sáro"Yeň i sorou c.nu\ k ni." Cllápu to jako autorskou licenci, 
proto!e málomluvnost celéno l1vorokovs díla - bez ohledu ne, to, co 
mo.iná má dlouhá létt� v &á�uvce - je motivována hloubl:.11 ne! publi
kačními překálka.mi. Je: to málomluvnost t':'.-ch, ktef! vědl;li e vědi. 
Vědf.l.1 1 'Y dobE, kdy 'Ttt!}ine. nevědi1a nebo to ptadet!rale., ěasto
krát 1 Bllllla před sebou. Literatura ied.esátých let z;>řineela četná 
pMkl.ady postupnáho autorského mou�•ní a ooudfenť. Milo Yelkf o
hl.aa 'Y ti Msti · veřej nostl, 3• jíl nesraloet a omyly sroad.lilo. Vy
zniú Yya'tfízli"Yflých revoluclonáf4 Jeou sa"oupena 1 usi nepubli

ko'Yanfai pracemi let eedJDcleeitých. Máloml.1.nnoet těch, kdo 'fid.111 a. 

"Yfdi, l• antn!�I!. Nad jaj.{mi noaitell ae ae:,hly 'Yod7 ul podruh4. 
�o:ro•ro je neob�ejnl srali a aoudr/ text. !akO'Y' se n.rod! kal

d./ r:ok ani 'Y jedni s.uto.rak4 d!lnl, a.ni 'Y celé• národn!a pínen1crt�. 
Je to pf!blh, který lame a& ,studautak/ch let čítali �ako pf!bih 
rosklll.aaen!. �.Hle povffln, J&Jt se odehál nn hor,ak4 Teem.c1. 
Po'Yl411 to 'Yěcnl, �ak se ehtlí na toho• kd.o pra'fdll no■i � eobl, a 
pr.oto nepotfebu3e, aby mu byla zjeTovúa. Lét& 31 oprostila a po

aohl� �í "Tylcryet&lisovat do ulleckého tvaru. !o "Yelk, we8l11� 4ra
•• kteri 3• "f Dvof·ákově TYJ)rávlnt uta�eno, eah4 •cela orgs.nlcky al 
k dáftÝJI s-yykfha a. mýt6a. Nikoli jsJco povrchní a.nalogie1 lloh.a,t! sed
láci na "Yoze, který je má n2. vyěií rocku vyvllzt 1 s rodinami z rod
n4 obce, nemají mnoho spGlečného a Jeiíi•, Y mnohém naopak ztllN

Ďu3í to, proti če DU ká.aal. Soused,, ktetí • T roshodu.j.!c! ch'Yíll t:a-
1eal1 do ných staveni, nejGOU JidáAo•é• l•n &e etydi • .11:rdinh owo 

ko'Yil, kter,f vyruí se. 'YOH■ pfipre:veQ ed!let oswl 17bnan/ch, a ai
llil •• dof.'Ud pfel, nep1'1posú.n4 epoě'te>la, je to jen a 3•n 6loYlkl 
n•obl tla nba,1tuci poalednL�o soudu pfenfst pfea ardce, protole 

cítil, le �• nenál.eU.t4, a mueel něco udila't. J. babka, kter, alla 
· nepsanou ,faadu &1$8ttt'Y0Yat u s-v, chalupy E'Yatebiú a �bec s-.áteZhú 
'YOSJ e "fY'-'rat od nich T/klilpné a k'8rá sc'4riela 1 tento TA&, s. modUe 
a Tldce procesí, který ee �1 do Teěera e Jeho oefl.&•nstvem modlil, a 

nen6pri'YDI chudák toaí, který ve�er &aYe&l •�• zpaf.tky do Y&s�ice, 
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t�m všem chybflo do posl� spravedlnosti 'tekfka •I•. D�ofá.kova prÓeft 

se dotýká mýtu hlubinnljil svou morá.lltou. Znamen1ti�li sousedství 

si ims.d ani autor nemohl pfát. 

La.di�l�ve �vofáku, stisk ruky a dikl 

Milan Uhde 
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A vyhoate vlak do Eověttí 

Brněnské a::natérsk� divadlo X uvádí v E2�kově jubilejní� 
roce dra:r.iatické pásmo "Velitelem mt'�sta Eugulmy a.neb zpr,va o Jaro
slavu ·Haškovi".Ikska je mezi pamětníky,.� brnÉn.ékém kulturr..im. dění 
pojem. V �edesátých letech uvEdla n&kolik vy1.ikajících večP.r� poezie 
a písní,v souboru vystupovali pozdější profesionálové Radi� Va�inY..a, 
Jiří �t�d�on ,�dielav Frey,ale i kultivov�ní 6matéři Zdeněk Cecr.á
ček,Eane Pra!anová,JnroslavF Suchomelová.Rudol! Vévoda aj. ,autcrsky 
spolupr�covali Milan thde,Milan Suchcmel,Adol1' Krou_pa.Ikeka bylo ·ne
konformní divadlo poezie, které polemizovalo-- s kul turn:í a p.o 11 tiékou 
omezeností na vysoké tť nanejvýš seri&zn! úrovn1.;s jistou noetalgi! 

. ·vzpomínáme dnes na: to,!e tato poloha nekonformnosti byla tenkrát· 
· mo?fná. · :· 

.. Dnes je. ne�:ontormní mále:11 v!ecko,co vychází ze skutečného, 
·:·ne_ta'llova�,-ho osobního •zájm11,neinsti tuoionálních, ka1!lllrádských vztahd, 
: nezištného ·zaujeťi e· nad.šeirl.Polemizovat n,mí O čem 8 není 8 k;fm, 

všechno je ·al pfíliš jasnf; Ze srovnání ee stereotypn'!mi televizními 
ser14ly, 8 "mikropovídkami lť a podobným zbo!ím a v::směs naprosto· ste-

. r1lním1 prodwcéemi oficiálních divaďel pdsobí ke!dý, byt amatérský 
pokus· Ó svébytn4 myšlení atvorbu mimo ěablony neobyčejně osvě!ivě. 
Ostatnl v pfipad� Iksky scěnáf/P�Bílek a Z.Turba/ 1 re!ie /Z.Tur·ba/ 
snesou docela dobře pro!'esionální měřítka a jsou natolik nosné,le 
dají zapomenoutt na nedostatky hereckfho řemesla.V ka�dém pfípadě mla
dé publikum,které do posledního rníc�a zaplňuje sálek,je spokojené 
a vdě�ně přijímá jak slušné výkony L.Petříka v roli Jeroslava Haika, 
L.Kfíčka v dvojroli vrchního Petery a starosty,P.Bílka,který hr�je 
rolí asi p�t, tak 1 dalších„méně erponovar1ých · a třeba i méně lttsJJBU!t 
hf!recky disponovaný�� kktár-d. "Velitele:n města Eugulmy• je pro mlnd4! 
publ1kwí pfedevš.íJl •veliká legrace,u! proto�le se zde událost1.�·ko1ou 
nudn� traktované ·a vystavované Y posvátném světle předvádějí z opačné, 

. . . 

lidltijlU:,srozumitelnljší stránky.�cénky na motivy z Haškových poví-
dek,kteri napsal po návratu z Rueka,jsou prostřihány obrádcy,jel 

. , 
. 

ukazují Haška doma,mezi pf'áteli 1 odpdrc!.Euaiorné zá!itky s přid�le-
nými rudoarmějci a představiteli mfata Bugulmy a tragiko�ické kon
flikty s :nocí a frázemi oblbeným a netef.pečnýrn Jerochymovem konf'ron-
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tují autcř1 pás:na s výjevy v pra�skě kevárně,které ukn�ují zase do
.:iácí,českou omeze11ost i zlobu,které sice není vražedná,2.le o to 
trva:r,livější.Eašel zCi.stává v obou pros'tředich v podstatě stejný -
člověk,který všechr.y konflikty přek.oná.vá a urovnává svou dobrotou, 
lidskostí,sz.hopnoatí zapom.inat e odpouštět.Je to jistě ptkné a kromč 
toho zde dramatizátofi našli svorník,který drlí x:ředstevení pohroma
dň.Ale přece jeno:n se mi. zdá,!e tady byly pfá.n.í•o případně i formál
ní nutnost otc·em jisté deformace skutečnost1,která 2 této "zprávy 
o Jnrosl.avu Haškovi" dělá taK trochu pohádku o Jliroslavu Hať.kov!. 
liejsem uhaš�:olog" e jEe.:n zde oť.ké.zaný jenom na publikované texty 
a výklacy odborník!L,ti:ilana Je.nko"liče a 2.d,eny A".lčíka.Z obého vyplývá, 
že Ea�ek v '.ftusku,Hašek-rudo.armfjec, byl opr�v<iu docela jiný ělověk� 
ne! HaěEk v Praze .• Svědčí o tom jeho novipářské články a vjzvy,které 
často ne::nají daleko k duchu o jazyku •elitele Jerochyrr.ova,svědčí o · 

tom i výčet Balkových funkcí a jeho.politick:;ý vzestup.Zpátky do Cech 

se mu nechtělo,a. když tam byl po�lé-ze odveleey.byla· to vlstnl je� 
osobní tragédie.1ro českou komunistickota etra..')U byl vzhledem ke své 
Enámé bohémské minulosti neánoený, vl�stenci :Dll nadáYali a vyhrofova
U,oficiální literární. kruhy se k.ně2u ne�l.ásily.l?ro ělověka méně 

. 
�. 

. 

přivyklého px-ogramo:9ě iít·na okraji apol,čnóet1 by to:byla situace 

na aebevraldu.}ro Haška to byl - nataistí F.0 �eako11 literaturu -
podnit k práci na C:sudeeh dobrého• vojáka �Ýéjka,v níl ae koneckoncO 

mohl vysmát ve.§.keré. of'icialitě a snalivé itátotvornost1,nejenom ra
kouské.Jak ale ten čas vnitřně pro!íval,co ·se v nim pfi tom dělo,co 
v�echno m�el člověk jeho !o�tu překousnout -,to se·mysl!m vy�yká 
našim phdstavám a tělko. se o tím vypofldai v nlkolike scéůách,de

�onstruj!cich Baškovo údajné dobráctví.1..le bud.1!,pf-iznejme autordm 
scénáře právo zústat zťe raději v ctobré vífe na povrchu - jinak by 
celé přtl:dstavení muselo být mnohem trpčí abolestnf.ijěí e sotva by při
nášelo osvobozující s:nich,který snad k Pd3�kovi přece jenom nejspíš 
patří. 

Dnešní Iktlka je oproti té ptlvodní,zakla�telaké,jietl 

mén� �ecizní,méně chouloe�ivá na sloYO a úro•eň jeho pfednesu -

zato je �ivadelněj�í,hluč·nější,hy·bnějAí a jaksi lehkom�nljš:!,se 
sklonem k 1:Dprov1zac1.Je to sympatické-a jej! ha§koYsk, představení 
rozhodně stojí za vidění. 

jka 
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�eskoslovenská televize zahájila nový cyklus, x s ••• V krátkém 
časovém sledu uvádí vidy tfi filmy spojené osobou �eského nebo zahra
ničního herce, který si v nich zahrál jednu ze svých životních rolí. 
Jako první se objevil Zdeněk Štěpánek ve Vávrových snímcích Cech pa
nen kutnohorských a Jan liika a v Ha.a.sově zfilmované Bílé nemoci. 
Kdysi jsem ji viděl ve studijním promítání, ale už je to dávno a me
zitím se stalo leccos, co mě přimělo číst �apk�v text jinýma očima, 
ne! mě učili na takulti. Před televizní obrazovkou jsem se v tom utvr
dil. Pfedevším v pochybnostech o doktoru Gelénovi. Je lékef a Hippo
kratova pfíseha ho zavazuje pomáhat každému nemocnému, at je to kdo
koli. Galén však za mimořádného ohrožení světa ničivou válkou svfiJ 
závazek poru�í. Vydírá evou agresívní vládu. Našel lék proti takzva
n, Čengov� neboli bílé nemoci, která kosí ps.desátilet4 a starší lidi, 
ale·�� ochoten léčit jen ty, kdo nem�í polititf'ký vliv. 11 ostatních 
podminuj e pomoc polad.avkem, aby se pf-edtím zasadili o mír. Olechtilý 
vyd�rač je romantick, t,ma. Ve ev�tle všedního dne to v�ak vypadá pro
zaicky. Galin odmítne usdravit majitele zbrojai'ekých podnikd, ale ta
ká manlelku jednoho s jeho úfedníkd, uboze Ávislou na svém aanlelovi. 

�°:'L Scéna sama o eobi staěí Galána uavldě1t. Je s autorovy vdle �4-
ěem Maršála, je vlak i jeho vni tfní pfíbuzný. Pf'edstavuje ete�nf prin
cip. Taká on si osobuje právo rozhodovat o cizích livotech. Prov44! ae
lekci. !ena., je jíl Vina sálelí v tom, le si vzal.a „ mlád! sa mule člo
vEta, ze kteriho se vyklubal kariérista, je odsouzena nedoetat 14lt a 
zemřít v tábofe. Bugo Haas hraje G&.léna velmi c1 viln5, m4 jen 3ednu 
pfeexponovanou promluvu, jinak se snaií přesvědčit o hrdinovi lidskos
ti, ale ěiny Tá.l! víc nel slova. B1kol1 náhodou říkali kdysi Galfnovi 
doktor D�tina. Ten nrácený spasitel je opravdu infantilní a trpí ao
ciáln� se tvářící verzí hérostratovského komplexu. Maršálova diktatu
ra mu málem umožní dojít cíle. Je to ovšem zvlášt ní diktatura. Galén 
například dá tuzemským novinářům ultimativní interview. Je ihned uve
fejnino. Po domácku vyráb! lék, který zároveň odmítá dát k dispozici 
vlád�. !ádnl nátlak na n�ho nedělají, musí podstoupit jediný nepf!3em

nt roshovor, a to e hlavou státu. Tam se  mu arci trochu vyhroluje. Ros
hovor bfY4 � a!tankách. Ba.konec tenhle ��dec zlomí Marěá.lovu válkychti
�ost. Marlál sám totil onemocní onou &houbnou nemocí. Jen!e svého léka
fe se nedočká, protole ten byl zatím na ulici zabit. Ve filmu ho po na
prosto nesmyelnf hádce zavre.ld! zfanatizovaný dav. To všechno tvofí ob-

129 



- 2 -

raz tak naivní a plný výšind z dramatické 1 věcné logiky, le se tomu 
a.ni věřit nechce. Byl aapek natolik ěpatně informován? Je to mo!né a 
bylo by to zlé. Ale co jestli do své hry vloiil úmyelni jen část své
ho poznání? Ani to není vyloučeno a bylo by to je§t� horší. Politik 
u �apka nejednou vítězil nad spisovatelem, na konci třicátých let 
stále čast�ji. Četl jsem ve vzpomínkách Julia Firta o tom, jek �apek 
předčítal Bílou nemoc úzkému kruhu poeluchačd, mezi nimi! byl i teh
dejší prezident republiky. Jistě nešlo o uměleckou konzultaci • .Amú

zieký Bene� se k ní nehodil a �apek si toho musel být vMom. Dal. ve
doucímu politiko vi z!ejmě posoudit takzvaný společenský účin díla. 
Bene� Gi prý přál optimističtější vyznění. �o je charakteristické. 
Filmový scenárista o.statně připsal moti v Galénova starého známého 
z .fronty, příslušníka malého sousedního národa. Tomu muli Galén pfe
dá recept na výrobu svého léku. fHko Met, zela to bylo v duchu bene
ěovských pfipomí.nek. V diskusi po pfed.�:!Uní pr/ �apele n'dj 1deovt 
plán hájil. Je z textu 1 z filmu dobfoe rekonstruo�atelnl. Benfchod

ný závh' mn podle všeho varo�at. Pfedstavuju si, le to byl smunit, 
zbyteěný a jalo'Vf spor. Perd.1nand Peroutka prf byl pH toa a celou 
dobu m lěel. 

Bílá nemoc pfi padá d odnes aktuální všea, kdo sv§to'Vf mír chápou 
stejně nepfesnl a .talelni jako jej! autor. Televizní promítllní pfi• 
pomn§lo, co z ní doopravdy zbýTi: cáry plakátu, jimi ani herci Štl
pánkova a Haasova talentu nemohli propdjčlt livot, 

mu 

130 



Pout k mil0Frc.n)1D 

R2..."'1ácké c.U vr:,c:lo Pro r-tč ;j ov jé d i clo!:ov c.Lclá. � cencu 
Státního Qiv2dla v ]mě: divák b:,· r:n.2d ::-rí�:e c•Čr1c6-v,.:.l, �:€ řlé:i
nácl<é divadlo pro rvůj název bude ::: .. cénou :·�c•r2vrkého zemd:ého 
d.ivadla, ale kce je torr.u divadlu ; f-iorc.v::ks z-c:ii �:oncc ... 

,.� t):j � tí ., i d l ' · - 1 
- � -· , � ..., ,. .c-roF c ov.., o va e nici r.e vsrK �:-ru: 1,0 -p .... 1:r.1.1::. crz.1 

ČE :� ký herec I'rén tiť ek KrumloYEký, vT-novcl 2cul:.io::r· inf cc:1{. ci o 
[ivotř tchcto bcrce Roku čeEkér;o civ2dlr. A n�rnchl V:"tr:.�t lépe; 
�čkoliv s-e k rcén2ři hry spojili dvG. s::�toř·i, ·.1.-::::zuj€ ir .. : cr:nace 
nejpi'er·vĚdčivfji n€závidčního5nou roli :::.ouč�2n€ho čeckého č.ivad

la /i nE Mor�v�/: kvclitní herci by byli,režie je poučen� ci tom, 

· !e český prostor kdysi patřil .. k zápacní kultuře, ale všichni do
hrornt-dy nemají co hráti Vidi telněi tP.Jc �e inscEnace Har.1.ákú / s 
podtitulem: nr.kolik otisk-O. hercových vzpomínek a Enů/, :::·tala hrou 

· o nemohoucnosti herc�, kteří kromě pití alkoholu �emají - 2ni s 

partnerktuni - co předvádět. V roce 1963 se tak hraje na Hané čisto

krevné absur'-Di divad1oi jakéEi čekání na Godota, vybaveného aspoň 

autorským zrakem a koncepcí •• ; A divá'lt, který od počátku trpí, Eačí

n.á během představení chápat,proč to!lIU tak je: herci úmyElně přechá

sejí sem e tam bez jediného Flova - jevi�tě je EamozřejmĚ uprostřed 
diváků - nebo Ee mlčky zaee povaluj.í po ze□i, občas pronti:-ou citát 
z Bible a. n2.vzáj em si umýv2.jí hohy; to věe půcobí pro výEledný e
fEkt - bez toho,aby Ee uchlastal k smrti - neprožije če�ký herec •i 

re�ieer 
na če�kém jevišti ui iádné jiné dobroéružP-tví. tokud ho kEZD neob-

sadí do hry ciaozemského pdvodu - aspoň ruEké I /Na Hané hrají s 1'.i
SJ)�·chem /? / i Suchovo-1.obylina./ 

Prostě řečerLo: necicvedu ;;i predEt2vi t p:r ..,vé i ·d:'j rí inFce
naci k Roku českého divadla 1983 - na �céne etátního ťivódle - ne� 

. tu proEtějovskou. Pout k milosrdným /divák-o.m/ je P.vým vyzněním tek 

dokonalá,· al je,mom, pfemfšlet i o zámiru. Ve hře Ee např. mluví 

o-pakovaně o tom /v jedné s mála souvislých replik/ �e herec za fi
vot mueí dát tvar stovce figur a přitom mu vadí v rozhl.eóu direktor, 
který nemá ani tu jednou svoji figuru - direktor:=:,kou •.• Bodej\s tak

!e kdyl herec,připomínající �rumlovského, dementnf naEt�vuje klobouk, 

pro honoráf,divák by 1 písemně 10žádal oddčlení PaM pfí�luiného di

ve.dla,aby mu mvti111 misí�;( plat - pro to utrpení hrát hry jako 
otisky autorského deliria tremens . . . 
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"Je t.o volovinG, stěžov,t1;.;t r.i, 
.. zvlóě� na dobu." JP..n Werich. 

?��.dé druhé pond.ěl.1 v� 21 • 05 usedmn k té.l$vizi a divám. se, 
jak v ORF bo�! titulky a stále tent$ž obrettoTý úvod k seriálu. 
11.inpf�d s& objev1 tlustý a. bredat$ Nero v.iolt'e • po něm ch1apillt 
ti ht1ZOW1 Archie Ooodwin a pele, a na t.c _ pr--Jvi čekám, er.u3:t�bn! 
ne ot-irazovct ns několik okem!ikd chy1.rd tvU at&Nho 1Wh a 
kntremi !-rit.z Brenner - O�orge Voskovec. Potom t.f•i�tvrt.ě ho
diny po?terně s.leduju, jek si Gcrge Voskovec ve sv, roli veťle. 
},i.oe práce tu. tl�má; otv!ró b.levn� dveře, pozorn$1ri zrekt:m zkou-

1%'.á náv.!t�vn!ky, ohlai!aje je NE<rovi a pak ae tile stáhne; do ku
clzynl. �ťem, pf-epóaf'.árl &áetěrou, 'mfi:! ve veli.týcb hrncíeb1 pro
t.o!e-, jok snámo, .Herou WolJ>e toho apoHdd doat a doat. NěkaJ' 
jentl Fri ts enrmel" trochu 4i.atu.tu;je a Nerea o tom, co má 
pfij:!t do oa!i!ky, ale dává mu pfitca n�•T01 le „ lmcbyni je 
suver,nn1m pdnem on. Nent �o 1-ádftt al\lb81 �• to Jmchaf Wlilee. 
NetcyaUa ul, le •i a.nad T nljakéa dilu zabra�e v nli�&W dobro
druln1�11 akci, to obatan tsh�I vlecbno Arcb.le. Goodwin a 
&aul. Pauer. Ge-0z,ge Voeko'Yeo bude aal • ee-1• aeriilu. �tn o
t:n·rat a.ah, �1\ a noait na atU.. DIU \o aaUa ctokonale 
a a obrovakou noblesou� V nlmecké versi rnlurl béz w!ho pfí• 
smim, v atlgllokl d• moln4 phdepa'-' IT'lftal'ůl pt,t&Wk. AYlek 
jen my· nme, le Fritz Brenner.�• Leh. 

Dívá••• 41flm1 na tu-io nlA�tn1 poamrtnw maaku Jif-tho 
VostoTee a nemohu ee rozhodnou\, j•aUi lni má bit lit.o, le 
si n-9• 'ft aN roli 40TOUt MdnO\l annau, :,eatli Id 1D4 bit 
lito, le tento Frita El-ennel' �e tak daleko o4 phkrásnf legen
dy, ktt:rá zbyla po nem t.ac!y. Dívám ae a a detektiVlcy mi unika
jí souvieloet1 1 proto!& mus.:!m my1J.e\ na celou tu sk.urVenou do
bu, ns naN dějiny, nebo co �e to, kter4 nedovol�ť, aby nado
n1 a T.Yi!ime�ni lidt1 ukon�ill dOlDB, Nm1 a s v_lutni vaie, p_ri
ci, kterou. tu aae.u. lhlata poH4 a,ale� na to, co by bylo, 

·kd1b7•••• Jtd1b7 nebyl Bitler, kdyby neb7la Tilka, k4y� nebi• 
lo po ril�, kdJ,by nebyl \.\nor, kdyby ftebyl ,rpen, kdyby•••• 

. jSOl.l to j&Jl ae.m4 kdyby. 
Vorikneftv J'ritz f:Nnner mi pM.pa44 bit neUTlfltelnl dale

ko oa jc•vil1.I Onobo:r.c.ncSho divadla, vl�cbno, eo &e t$ká t4to 
�•o�ice 1 ;ie nt1akute!ně va44leno, neskute-&id je fotogrefie, m 
ktClrf je 1r�rich ee d-.Ama dlvěaty na brualťch Ne Štvanici• st.o 

132 



.... .. 

lt:t, r.1� sr, upl,y:rt�lo o�� t;�ch dot;, i'ielj' foac -<-rič. 4�1.Ql a, 
V o W filmy·, Oth lťt�rých jnt'in srn· o ���et lc•t pó·..,ůtji itrtk Slál t 

a.i ;.hie-m epedl \· kin!- st: ,f•�'hHtle. IT�jť, , o tť-c:t-1 p-E'i,:tc&át let, kt.t1• 
r-áJ r.kut�&� upJ.snul{l,t n� č�s 6t.le u á.lo1:ti odsunul.3 V a w á.alEl'• 
ko ť.1o min\llosU. �:o d�jiny �p-0.eobily, le 5i ,iie podob.'lťho t'll' .-d
·me pf<edst�•tt. A p.roto esi pccituju b�zinocny tJi zu:rivý smut•1t, 

kdy! vld:!m. na ohr�zo•c• Vo&kov�ova l.í'ri't.ze erenn.ere. 
Va dobfc, �e j& t.o volcvinp at$f.Ont. si ns dobu.. c,e bych 

vltuitni cht.�.:t'] Chtil bych s.nad, aby V ti t hráli ve 'Votličko"ě 
u.lici ež tio evýcil sedmc!e&�ti ltt.ťl Ab'Jeh j� �:oh.l pf•i lta!dj c�s
tl 60 � etra.vovat konrády1 -ecy mi na ni �eh..t1ali liEt.lcy7 
Ci1til bych, ab7 v nějakých ;}Wcti s icylick:)·cb dijjinéeh trvali 
nev.alftbl M �dnom j�ri!ti cel$ líc� vlk a nt'llěli pak �h
ba o!•• bl"tlt • a l�llo ai d&lat arandu1 

i�hu ee roehodrtou\1 pro! aa ten zllfiv1 ew:tu, Ju\YI 

ae d1•• na fri.tze B.ffMera. Vidy( ., ni& VoaalcoYe-o Odridi per
fekt.aú henelmu p!'úi, amuick.ý pnt'eaionaliMUa bez kasu, a 
ui d.ol>fe uplece,n.1. Smutek nestluviai a dJ.Tadlem, �• z jirldbo 
l.dftru. Je \O 811\1\ek nad ttm, !e u ft'8 nic 4ob:r'ho dlouho u
tffd. le al&e J)roeU pht-rl1t4 4lj1Q),•, •141'c:kl' n nioo amst 
phtrmioui. Pftaniv4 laq •• yYŘ,1'\noU &ti4l«lkd7 a nel •• U• 
di „mpamatU.:t, ul á•n &aae pryl. , • w brclli onobozen, dinó
lo dteet l.et a pu �111 to n�aal.1. 

ATmak .tdol Tí, &dá pNT6 tato ..,..ireao,t aasu 1u111pdsobi1.&, 
h �.,o:Ml.6 v «••iti l•t•eb 41ve41.o, ktertl ae stal.o 1e&elldou • 
. 11.olnd •• u "'· •ah.ledea k tla phulit.ta dl�inúl vaafuj1. t.vór
Eť acbopnoati n&d&nfch e TY�úae!nýcb lidi v D'Bftt.ech. �chle, 
rychle vy�áM sv�tlo, kt.er, v nich je., aby to j�!t& atJ.hU. t·u

li \ctil u.! ,,.dem, !f' jeji.ch. čns j� vycěfen, le ji.ft;. n\lkdO sa
ká�·• to• co dila;:j!, nc,bó se f!tene nťJCC dtjitmóhc. 

A -, ae pak nemdl-eae roahodnout1 jest.li t.akoW pfet.rl.iU 

41jlft;r ne�sou nekoneo rro1�1n• uali \I dila. mov1 :,� ·1,y 
byle leů4 kultura, �by Jcaltj je�:L pod!l.nik ridll, le JI.li 

ne „hohno laa1 le •• na11Je nio a\4\ a. le mu. nikdo nas�I• nie 
mllk4ae\t Co by j1 J:.'ff&bllsonlo a z f.ebo by Eerpala aebnldomt 
V • • N va4fi.ll \.ak illt.enz.inl jis\i i pN>\o, le tulili .,
alffflc•\ r,fho 41"41.e, le tul!-111, I• �•dnoho 1cr,efho clntt pfij
de ·(!o di.adla lifedn1 pllpír e tua bu4e n-•pa4no • tcon•o• utrua 1 
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tp&c\J..� klec, G,i \t"rullo nooivsci.l(:1 1 � jde o dó.lefi·tfj...:i vlci, 
lm(.ou "'� <lít dljiey e ty •sle. �ýG:Ídič.tcy poikozu;i:t att1tnJ: 
�dj�m. 'l$k to t.i nGr. Ylcy bylo -� je ui zbyteě.n4 odvoldve t. se 
n.n biv"""•u,ni cku t.t>fnost, _ le v Londjni s-• bNij& �edne hra od :AE,.e
t!J.:7 Chri.itif: nr-pktrii1.� u.I trak ·dlouho• le berci, ktef•i -v 1ú 
ttfd'činali, u!t 0>18�li -�o pvie-e riebo um1�u. Jeou �oet.t se.m, ť 

kéiti politickd děáLv. tečou jiný'I\ koiytem ne! ·ku.lt.Ul"9:. Války1 

Pt'l..i t.iek� krize, am� Vlád s� ne\ýleftái dive4e1 1 .knih a hw1'tr'✓• 
t.7 v�,ak ntja�e ten pf.í,ad, u hi1ť vleehno ee vl.m eouvie!. 

Nsvzdory ttmto lor.iclcy--m ná!l.i tkám mě v�n.Jt p�ee .je-n f.ere, 
te se nikdy n�dov:!m, jskf cy t.o b]lo• kdyby thhe. V e i mlli 
rnoťnoEot hx-át. n"pr-etr!itě dvaeEt, tl·iet>t let • A kdy! vidím 
f'ri t.ze Erflru'leN, le:re mi 'I' roz1::orJ e ro�wnem f&.kt, le PNI ce• 
lou �lávu, pfeato, le prost.fedn.ict.vá ero�ri.ckfho aeriilu o Ne
re ,ollovi pomd Voůo\'oe pC.l nit.a, jen n•�trn9 pot:et iidi 
e mil.ion! ae �•11 n-4 ""m, co· t.ěnto ni \ady- kd3ai &aménal 
pro. Tl!ný ú� I blbost!. 

flffO poóomúho al bale, 1'471 .�•• !.eU kntilm. •Jif1llo Ja
noumm "'ROllhO't'Ol7 a Jonesa ·\ferlcbeía•_• ·.aoa6ilc>1fe.la_·al T Wto ji
n� &a,ple(_pgnb6h 'kaiae :arogentnt pff\ae.Qoa( nalicrh 'phtrilttoh 
dijil'l. ieriéh ·jo &in Y W\O kniae �, �akp ftdy bJ'i,· 
vU.pnt, -� a ftM,lt, ale !eN ai, ie .... 1 •m ytpovM 
o t.iYOti pf1sp6$obit. nalia pfetl'litfm cll�im1m-• A tak m!e·toa 
aouTial6ho pohl••!u na ·••dmdcaát le\ livou., .teto �en& bl-
1.ance a padeadti a\ t'roPtiho !i\fo'8, ·•• pfed eebou &pht.r
benou ni( 1 ateto kleftb7 �• torh aloupO, kte·r4 �i mohly vlet.. 

�obt,m iunáfOm to aai a-ébu.t• ftdit, po4l• atetiaťCOY4ho 
nákladu odhaduji• !e by ;iicb mohlo bit. pdl tdllonu1 protole, a1 

- i truc tret�amotuj1 ftet'lu pi.kn.fch eyllenek & pochopí, j&ká oaoti
n.oc\ č.eckého 1utro&i!ho l.lvota Vf' ťtri.dlcvi wnfele.. l\nf nd1 
bt.lá aiet.a. nd! mi ·ml.ěent o- ·v1.e2.- eo u v ne;tnovl.jlich dl�i
náoh bl.uboeo zapaalo d.o n4ro&u p.aait1 1 a o ěn mohl weriob 
�iatl Mei n..leo tre.tMb,eě lad! mi, le •• d nikdy nedo-.1.M, oo 
a.i <t •l'ich my-alel o Y6-oh nadlj1.ch ledeauH-tc:b le\, o ů4a • 
srpna 1968 a o,. •lea. ea\atn1a1 oo pfi.llo pak� Jedini le o, l 
\o mAl Janou..1!.ek nikde aapséo a •cboYdftl ai.to ne l..eJtlt �Ul'• 

FhriAtlA ml nad fO&le4n:tm Y1'J)l"liYln1.a Jana Wericha -�� 
zu.fi� maut.ek jako pf-i pohledu na fritse I!rormen. W•richow 
tll.fen1 o bis\oriektch ai�uec!ch 1 o k1.ertch je n0:Mr.e,.no iŮět:t.1 

jt> poni.�u.j!c! e nl,u�uje 11teat. H-tozně f)l1e&ob1 cnea sornor.ť"'j-
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�ot, • ;Jcko.Q r:e v knih u luvi o vh�tr. m.oan.ta.1 t':.ilE- ni�y �Cě o 
tom, co by ui ětend.h nC!jvíc Ztijí�o. ��pochybně t.o rozči
lovalo i werichs, proto-ie Sf'líl t� u�ouE:! 1 le gi. o tom i!i o
nom fQ'al1 do�•• i'·elcne ptt. v�t o lo:rtlnoeti, ktc:ri jsou tek 
zak«iJ'ctJ4ny, le neflíkvij! skoro nic, e �sk �a&. rt.J.u-vi o cti, 
alu.!aosti, elq'\l"O•ti a .bloupogt.i e. vl�e.bno mi to pl'>iP6ťlá �n
ko tanec v obcbotl a poreuld� .• -JG pouč:n4 �.lEt�'\o,-ut, · ;je.k ne• 
svoboda bere do klcaití i t�vs- moz�k, jaký m�l 1«ierich. 

Nejsém vlak a těch, kteft.! tíkají I n.ljl tohle;:, to _rad�ji 
nic� 1 polovi&lí ra,dost z ct-Q�tre-$t.i s. li.áltkoB>ti tf t.o kn!žk'-J 
;je pf't$ce j�n rsdoet. S:;tar&i it.eruU'·i b-�clou věd�t., ie. se t:JQ

rie?1 musel vy�ba:t eelf fadG 1.Glxm, ir.l.adlim ět.�ndf'm to an9Cl 
ntkdo Yysvl\l:t.· Bc!s qmtl•n1 lu &·t•i 6.oj�n;ACN. e upt-!itnou 

poal� bpit.ol.u o nemoci. a o SIJ"\l. J-anou�ek by mot.J. bit.i 

poc!W4len1 1 k4:J'by a.m� �- tuto :� k.epi tolll. � 
•• .. ,ui a ustre•all� o4JJftli41, �• 1.o ji.ni elqt.1'1 ttOVi-• 
na. co M n• ·ehytr-ea-U • tomto a\á-tl �-ld, to tli �e �--
bo Tle;. 

J4,�••U1 111 do toho ftie nepM.�, bw1u �eit.l ou. 1'4n4 

koulco'l na rri\ae Bnm.ere, �ak o\Y1ri 4v-efe v nealclltebl ft4► 
i.eum: dC!ld •.,. Torm; WlW• Conncl, kte.11 hri aera Wolh, 

�• trocJ:m poclol,en Wezalcbovi� "171 ee t.ak aklCAi obe dn na4 
hffloeut ·• pol.4Yko1a, pha.term najednO\l alyl♦\ n�111t-tnu a se, ce 
ai, le ti dva al MttQt nloo:li n�ata!ili f-íc\ kvCli nafiim 
p-fetrli� u:ta•� V!ecl'mo �e �ew. al� atc-�nl; �•• • toho 
doc\ ... -,; 

\1nor, 19'83 

135 



Ludvík Vecul:ík: !!��e -���l . 
/fejeton/ 

M!vám blhem mlaíce dost po&lět4 k psaní, ale proto!e nemám potfe

bu, oep:Ciíu, a kdyf potom poti"ebe je, přebírám ty vychlsdle1 .Podněty, a 

f.ádn$ uf. nem, nel�havost, děel sni v:t.ip. To znamep�, fe vtip, ťčel e 

nallbevost ani nem�ly a !.e ee to jen tak zd'1o. Ne�:!tn, Jestli Jsem do

apfl k takové mou"roat1 u!, �1 upa.dl c!lo tat0s•4 dnavy • respet ti!! lenos

ti. liiyelín�, !e kd,yf dobr$ a zku�eey spi•ovetel chvilku vydrl:í a počk,, 

pf'&jde ho 1 tlust$ román. ro! !k bohufel nepo�kel ť enebo není doet c5obr1. 

- To voJ!n šer, v roce 1951 f:ťkávnl v ltortovek,m '!'Sni "reepektivf" 

mí•to "reapelrtive" 1 „ col a.i bylo protivnf. Nál politruk za• místo •h1-

·giena" f:ílral •h7qena" a b7l by proto bo4en poalchu, k4Jb7 •I· nebJl 

zm,t1 tú, le ml nabídl nOJ by't, k'1yl ■1 mfla na velikonoce pfijet 

aanlelka a d�clrea,. Co je ne ěloTlku dilelitfJlťT 
. . 

· l;':btf.l Jeem, napfíkla-.,, pa,t o t•; Jak al bolť l'10ha a co Jaem. pfl 

tom pro-,alel, ale ·trr, to ul leet ne�n� tedl _J ... •i. nytl, tati• kGe 
. . . � 

bych snaa byl emeno�el wnfn1, .-1•zne •·· J� pŮ' kl�teb. JerosleTa sei-

terta bol:.ť noha ul neJm1ň. o\1 roku 1:968, a on phsto ,pile· o nlie■ JWa, 

takf.e 1 tuto 1,tku pominu. Minuli týden Yylla ·Jeho Uuet, kniha vspo

a!nek "Vlecky kr497 nlta" - Jr ra6oet1 de vlecb, ale 1 k pfekTapen! 

nlkteeycb zaevlcelllJlích mezl mml. l'n1ha totil nednno T7lla • Jednom 

exllov,m nakl ede tel etvť, e to je pf :lpad oJecUnfJ.t, S8.jímayt pr4Tnl 1 

politiclq. 

Chtll j&e:m tak.S vylíl!it, Jak probDialo a hln� topa4lo mu4n1 fí

&•n1 o Tf.cech, kteri ai • vlaetn1 hl•'VJ' sabavU v lednu. 198& pn •11 po

na�1k Se!uch·. Ted7 al.-tslq eou4 Id T bl•�•• J•� oc5ňal Yfeckoc 1 

SeUe:rtd� •Deltník • P1ccaeu1y•, pNJ:JI etroJ•, Jenl v.lak ma1Ua Y7-
• • •• 

t 

lel tlakem. A aokonc• i 1troJopl9nt ebord!ek l1c2oT$cb p1en1 • lopanic. 

U.ad°' Je, z11, "• ul po� etroJopienoart Jak,hokol1v «la. A tea - co 

udll'-? •• to necbat tak, 11 to hMt n!I, to J••t k lfeJ'f7111au eouc:1uT 
. 
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]'.:f,p!cti to:-nu tyc.ť. tu mohl, ti ocvol�ni111 nb jeden stsr?i jerr.í feje-
oeobn:í/ 

ton, 2::n2nnmeri.E1t. éep(ch v jieté delikátrli zélc:fitoeti, r.le tc zes neuaě-

1.ár ... protc.1, vt,ycb r..11 ni\i neuvnlil péči intrikán� z povoláni. čten�f-

ó óotr•oo pamťt:í b. si určití vzpomni!l, kdyby postrenr-joet té vi>ci nt:byla 

., 1· 11 ,. � "..< �1 j k . . � _. hl z;;\i.::?-;::;. t::, ::�c, u i, cc..;vno �aponmr: , e Jsme na Je.da, I:<.) 1.ve, ose,: n zem u 

za:!, hréveli ciby. OtevťE:né motivy j� tř·eba postupn� zsvírat, pro to �o

ltont:ir.:, po:t:,iP tr je.rn:í hry: Jcstlif e se ti podařilo dostet "kotulé.k l'I , cof 

je ťt:l('zn;.( krc,utf'Y., nf.l vzr;t.lencFt espot p:íól· ke k.c:tullíku f<oupe-.řovu, VJ

hr61:-i cvojkl!, jeetlH',fl to \-,iylo n� i:-ifku pelce, mfls čtyřku, kdyf: e<: kot:1.,-

lsky dot$kr,ly, bylo to t'.est, s kc\yf ec vfekQvaly, bylo tc osm. DvoJke 

se platila knc,f1. ikem oa koěulc, čt�yfke byl gaták, �eetka větší knoflík 

od kabttu e osmička mamerwie bua pčkcy v�lik$ koet�ni knofiík z myeli

veckého msntl u nebo zlet)Í knoflík z u.ni:formy nebo vC1bec nf Jek�· par,dn:! 

knoflík, jal:$ nikdo v Brumov� nenoe11 e nevičěl. Č:ťsl ice vyif:! než dvl 

mohly se ovčem plsti t 1 drobr�mi. t1čelem hry bylo vtáhnout pro U vnik& 

hluboko do hezarou, �e odeh6zel a getama v hret1. V nef:! ulici, jak Jser 

už pf'e� lety nsp�l, nejlíp uměl cibet Bohuelev Rolbe zvanj Cimh4lek, 

� právii jeho f'otografii r: té dob:, pocnt ilo ,e m,i p.řed týť!neir v F:rumcvlS 

získat! Takže čtenéY., kter$· ee toho dočká, Bohu�e uv16:! a pozn,, z je-

k� byl rodircy. 

Pen:í uči telkE-i je letos o jeénu élevedesátinu st.sr�:( ne! loni, t> je 

locické, �e tnk malý ťílel· nen:f n8 člcvěku znét. To jó jeero lE'tos pro 

nohu nexr.ohl vyl€Et co eitl· zvené smeke, nez6č8etnil g� V)letu po hř·ebe

nech Y1zovek$ch har s. nec1olc'1zel odpovlclit ·ne otázku, kter4i plenete se 

to Jeví aei dvacet centimetM g,padni od mlsíce. rao Jete do�etli el 

eem, nni d&l nečtfte, protoie ode mne se nedovíte• proě zro,:o s 1:ub&nci 

maJí prwň v �ole zschreňovet ze rtaJe-t:! !edesét ČJchoelov,kO.. 

Stojím zss n� j�blcni e nP.mOf.u pochopit etev svita. Y!dyt Je to 

chvil 1 , co jserr. pfed rotem z t.éto vl-tve odtez6vsl postranní oC.,nol, o 



te� tu vfte,ii ř eru celou. Z�se je jaro, P j6 v nfrr. c itim už, poazim ne

bit� eteskem po jaru. Vznil:6 c-tbzk�, mé-li to vt·eck o smJ,el. Za těchto 

cy lesy, ťineeke u� se př!,mc pllnuje, kc,r zshyncu. J.;ic nikomu pevne, ne

patří, ke�dému se m�žE! "podle ztkons" co1'oli vz:ťt nebo zoktízat: Dretre

nec Luťvik si pf\ed �eceti l�tJ' koupil ečtt, protože nerr.ínil, nechtl·l s 

odmítal fít v činžtku, & te� r,u fatrika ter. č:�1 ntsilně- �kupuje a on 

dostBne byt v čin�.éku. Tu fobrivu bJl E:rurnovu pt-vcdn? �ert dl už�rt, s 

teo !:run.ev cllu� i čertu svů.j � ivot, pt::vab e zdr·aví. Ne črubt'. e.treni věsk 

chudoba v F.run1ovf. b,fvalG pf·eC,tím velilrá, j� n-ii připott:ťná 1 foto6rafie 

Cimbálkovy rodiny. hkoV, trncický epor věak nemdfe slebá vláds it@etnf 

fešit; 10.u vl,dy mlfím tot11 podle toho, jaký ree.p�kt ei v�dohude u 

Jiných vlád, e ne po�l.e: toho, jak tiskne ob!enetvo. 

Slezl jsem opetrnl se •tromu, e kčiyf jee·m vlekl o�f-6zenf. haluze, 

kdy! jsem Tzal 60 rulry sekyru, abych Je rozdllil e pO!'Ck&l, e. kcy! m1 

to dohře no, pocítil jeein ee nncym Jiným: letce ooeáhr.u v�ku, v n�m! ta

tínek um,e1. Nen! to tat, zvléltn!7 A ptills E1 ne psmči píeničke, kte

.ou jsem o� nikoho j�ho nikdy u! neelyiel. �yl to jeno?r: t'oboTý 11,gr, 

sentiment.Un!, on viek ho pf-ednéllel v!fycky heroicky vlňteck.}m hlesem: 

/Březen l9CJ/ 

Te na�e rrah� nesa.hyne 
co evčt evf tr"m buóe Bt,t 

te její sláva nepomine 

a i,acy· nám ji nes�í brát 

e kdyby •1 pro ni pf>iěel 

v plné zbroJ1 celý evtt 
tu z mil 1Ón0. dst by ely�el 

11:a.Prahu dám 
sa Prehu dám ev�j livot hnedl 
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