
Čs. dokume teční středis!,,-o 
nezávislé literatury 

R�f.or�nčn, xemplóř dif ny 
ANGE:N X. fc Jos f Jettnek 



j l 
•, I i 

1 

l. 

3 

O B S A fi. 

�ervnová louka - folistr Le,· 1 -� 
Zahájen! Pra!ského jara - MiYcslav červenKa 1 
�ěco o hercích - Jerzy Raban 1 - Cf 

1'2. Oběti rodiny - Zdeněk 1Jr bánek 'i - 1 C 
�:i.-�� 

:Z.,_ . 7-11 

21-
Co s� stelo v blá5:inc1 - IdG .Krisecvi 1 - � 
Gordon Skilling na Ur,J.Tcrsitě � Toro�tu - projev 1- �-1'.t. J� 

32. 'Republ 1ka Du.bravn!k - lve Kotrlá ·1 - q cP�'"" 
1 

1. � ý 

1t1 T11cE-t říkanek - Xsrel Peca -; - 2 
lf, !ě!!tka - 'P�tr XabeJ 1 - Li 

"l - 13. 
4"t Cianllv deník - Ko · 
,o Včely v pnlcátu - . EYa lMtOrkavá 1- b 
6&, LadislaT . .Fuka rcd!T1vus · - Hil.r:.n Junr;m2n 1- 9 
"tS .Smu� ·prvenetTÍ - ko 1 - 13 
8€ Od povfo popuzer,é čtená!-ee - Jan 1're!"Ulk11 1- Z.. 
qo '2.t" sloupkd, k.tatí_bych rád pisel do .W.t�rárek, kdyby 

n�jaké byly - l>Ul�n .Šil'leČk.a {\ {-'2. \ l-'2.·l \-'2.. 

'ir Senos� � LUdTÍk Yac'21ík � - 3 

Copied f�om a ty�e-written ca�bon copy, �ound, and 

�'l ✓-1/7-

\.{';) - \I(, 

'}-

ho-,_ 

�, - v 

made available by 

DOKUMENTATIONSZENTRUM ZUR FORDERUNG DER UNABHÁNGIGEN 

TSCHECHOSLOWAKISCHEN LITERATUR e.V. for research and 

information purposes. Copvriaht continues to be held by 

each individual author and must be strictly observed. If 

clarification is required, please consult the Centre 

before publication of any item. 

DOKUMENTATIONSZENTRUM 

SCHWARZENBERG 6 

D-8533 SCHEINFELD 

Tel. 09162/7761 



. , .  

. ... 

.. .. '• 

�er\0nová lowu� - · tUetr L�v 1 ,.. 
:lc.hájru Pr:-t�.Jtáho J 2;re - IUrosl�v ��rvF--:nl;,� 1 
Nl?co o hercích - Jercy Rab�n 1- 'i 
Oběti rad.lny - Zde-»�k Crh-áaek 'l - 1 o 

. . . 

Co se stalo Y b-lá&1nc1 - ida I.rieeová 1- � 
Gordon SltJ.lling na Un1Tera1tl T !orontu - projev 1- �

Republilu, .::1-wovník ' - lva lotrli 1 - '1 
•. -, !'ia:oet f.ťk�k :.. rer�l ,.. 1 - 2. 

.. ,··.:·,� _: !'fiitka:· _· · ... ·:
1 

reu .h'b91.: . . -1 ·_ Lj 

. �-,•'ft' 
· _. _;_; • · ·,· .-:,·: •. :·,-- ,t-13. 

. ·,, Citmdv dsa.,.k. - ·. ., . .-. 

-' · : ·�:j: ·:>,��1,:� T�_-p4il�ttl ,! ��; .··_httl:ar.t���,-- __ 1- b _ 
. . 

. , :;·; L:Walg,�:M. redl1"1VU·\ .. ·.; .lfilm\Ťwsgmán 1- 9 _. 
• • •1 \ . ,:"•. � .. C , ' -.,_. : • . - � • .. , . 

· __ "$11utn1.:�wtú ','.:,, Ito ' .. .- . -1--13 .· -
• � l •• I ' , ' ' , • ,, • • \ � • ' 

. : . OdpoYr-3 · poJ>usenl č_ten&řce - Jtttt !r�.tulka 1- <-> 
1 Ze .a,J.o-u.pkd, ktn-4 bych r"1 pse.l do titf!rárek, kdyby 
'n,J8.kl byly "'." '.1'1Ílo .,luěk_a { :, {-'2. i l -'2. .l ( - 2. 

.. Sboeeě • �Yik Y'actll.Ck · � - 3 

. . .... . ' 



!'e r vno vé louka 

,.hmiUG Je a�..etc-ea a.oucm 

vent IIF.\VQlú vňn.i \i-4-v:, pe4 apocenelrl k�Aloa. 
�hy.ni Jww byle pordlana M ltvetoaei louea 
o e�v.p•ek� úaaiv 
byl.r. silllějli v p.uaé rutl ň'tihlá ;;.i"roéi t.6) 

J)N &Yi -t.ek bf-e$evé. kta.17 
poabyla Jc.blka Ja-áaf• 

iak nk.onět.lo JlirG �ho rokll 
a Oeni napadli 6\APJ.1. 
Slwloe &e n-acf aaaaeata Raka. 

•2-ů Je tmaaeni ltm&k4 
ptllnoěnt a\w:1eu 8.CW"4 • 

.DG lea_v ,m1ká hi)I ��• •laoe 
ěo ade vej(le pa.1)1"selt aiaťee. 
hlat.4 dl t.6 bude "81llé ltllame 1.-ti vctoaluvwi 
ail.oYB.ik al.oaU 
al• YAo1 na tM'ti &)l'al.i �ád Y;koaa. 
Duaie att. Aárliwu lanu alou 
vaek ve &Y-G aloati v�m, Jeatl lNGtt. 
A len.a lMíMta ailována. 
pro �ivnw válu 
liewlplnln4 \bubý. 
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1.1,ó 

001 



Miroslav Červeni<. 

Cize, jak tetřeví tok 
před kotelnou, chrčí Má vlast 
do prázdna 1983. Cize, hluše 5ir.1luje z rádia, 
není duvod pro slovesné aklli!Ulace, grad�ce, 
klim.ktéri�, při takových příle2itostech obl icátní. 
Vánek hraje prý osením, víly vystrkuji 
ramínko z orlické přehrady 

· stř ibřené. měsícem, Přemyslovec 

. před taktovkou vypíaá prs�, 
na tu chvilku snímá chtivou krutost z tváře, 
statý Ctirad duje do rohu 
jak řidič do pytlíku, obec polem 
pracuj í cí h.rcuje renovovat da 1 š í k 1 áš ter , 
i 1 IEI i nova t sazemi 
ještě jeden rukopis z času Karla IV. 
V č&le prý cválá sv. Václav, 

• 

na s.ku plisen z pastorál Blaníka, 
toho kopce za fabrikou Sel ier a ael lot. 

�ýte, 
ošoupaný vyšehradský jezdče v Ž61ezné košili 
z pe„ r a kolom.zi, když ne já do tebe, 

ty do mne se SKl"yj! Do těch siní 

zoufalství, je bm dost místa, skryj se, 

jen co z'pozdilá slzička z ·-h�by se na 1 íčka vtlač! 
N ikoro nemá.š než takové blbce jak já, 
s holubičím hovínkem dojetí, na chvíli 
na čelo přilíplým, s rodinným podání�, 
jak dědoček Václav Choc, studentík v nedopnutt ča��ře, 
1881 srpnovou noc{ utíkal od Bcroul'lél až k tolillA sp�lcništi 
proti Lažanskému pci 1 ác i ,i cc 1 ou cestu 
plakal. 

Skryj se, mýte, 
do těch síní, schouli se, hluchý tetřívku, skrč se, 
ještě vlahý v tom studeném prázdnu 
venku i tam uvnitř. 
Rád bych ti nabíd něco jiného, 

ale nevím co. 
Umřeme spol u. 
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J'erzy R a b a n : l� ě c o o h e r c i c h 

Vzhledem k tomu, že budu povídat nepříjemné vlci na téma herci'.. 

v profee.ionálních divadlech, chtěl bych nejprve učinit jistou výhre.-

fiiluvit špt:.tně o �ácích zna:nená stěžovat ai na učitele. Herci v c.:

VF-dle jeou podřízeni, n to úplně podřízeni. NeroEhodují o repertoáru, 

c.buizení, koncepci p:ředr:;ti,.ver.í a jejich uwi:lecké formč. Obvykle nerez-

Zásed.nt- �1 myslím, že otázka. kdo nese odpovi:ídnost ze. přítomný 

c-tav divadla, je �patně polof.ena e.. }ion na viníka je jed1úm z nejjE:.lo

vějšich způEobů uvažování. A t&k mám-li mluvit špatně o hercích, mu

E'Ím podotknout, le podle m.§ho Fc'te.v herectví gami herci nezavinili prá

vt- proto. f.e o ničem nerozhodují. l�ejde mi o t.o, :tc by se 11'.'&11 najed

�ou účastnit rozhodování o uměleckich otázkách, protože na to nej�ou 

vlbec přlpr:,,.veni. A kdyt už wluvím o odpo�ědz�oeti, odpovědnost - jako 

ve všech oblastech života - má teu, ke.o má moc. Chce-li odpovt,dnoi�ti 

utíkat, et funkci nebere, nikdo mu to nenařizuje. Moc v diva.dle me.jí 

ředitelé a režiséři. Ti tek6 vycaaávají herce. 

1. 

ht:rec je- ne"iolnik. V11 vem l'i tunce 1 dobrovolnou vel bou. Zvyl:.lý hý

bt t .se nr. cizí !'(.1zkr_zy, rtluvit cizími elovy. ukr.zove.t cizí my[lerJ:y. 

Herc! nemyE-lÍ g, ale Ja.k. �o,Ftr·.ne hotový text, dekore.ci, kostýmy, kar 

cepci inncenece. Ne�&jím.á se - přineJ�eniím na jevi�ti - zda daná 

idea, d�ná e.lova jaou ne-bo n.ejr,ou Bhodná. s Jeno vlastními nlzory. 

r'luvi t cizími slovy patří zdá ee k samé podstat�. herectví, pfinej

men�ím v divadle literárním, kde jen Epi,ov�tel je odborník na �love. 

Pl'.·oblém e. �o�!vá tedy v DE1.šern cr. cipán! hereckého um�ní. 

t co víc, herec ee u! ČE.1..!, 'to e pálil DL t1 tv-Orčí1epolupráci t, relie,é

r,e f.tál.nout a odpovídet v}hredn� zr: to. 
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ja.k vykonává r neJvštší možnou p:r•eciznoBtÍ e zevrubností příkazy re

žie.éra .• l"'f-esto�e on pctom mur;Í v.rJít př·ed diváka, zakoušet muka hry 

ve Bpetném pf.:edr-t.e,vení. Uni!i.á. doKonce cdpov�dnoF.ti za ke.�cou cenu, 

bojí !1e Jí. ChcE" být veden z,,. ručičku, �:111 v podstatu zcels zb�ven 

vlentní vi.1le. 

Rác::. e.e utíká k zá�frdá.m profe::ion1:;;.11m:nu, chce odpovídEit ,ouze za 

to, jek vyko:ncl d íl:'.::.í úkol, kter j mu byl t.:Věřen. Vyhovuje mu řemeel

ni cký úht.:l pot.ledu: já neoflám bot,Y, .;enoiii tli.li.I.ličky. Touží, Fo.by ho 

kolesové a. kritika - protože nf'. nč e ne !lé;. obecenstvo v širi'jím smys

lu se nál: pro!e�ionální herec obrti.cí - pom1zovali pouze zg ty tkaniě

ky. Tak to teké dtlají. J1nak ov�em postupuje di�adelní veřejnost, 

nepočítáme-li jístcu část velkom6Etť:�kého obecenstva, které pfichází 

na známé herce. 

Tildy je pr�ní rozpor e. první trhlina mezi divákem a hercem. Herec 

udrfuje profesionál�í kontakt r, malou skupinou profe81onál� sedících 

v hlerlilti. Zt.rácí kontakt fie i:bytkem. 

2. 

Herec teJté fádá, aby byl br&n jBko herec. S"Yé lid�tvi ohreničuje 

na minimum, :pět:tuje 5„é .heťectv!, e.tecnniku ... V �c je v tak v tom, fe 

či,Etá tecnnike neex:irtuje. Tecnn1ka t�e může rozvíjet, j(:n kdyf se o

pírá o 1né.i vidur.11 tu. J.. tady Je druný rozpor. 

Osili hercd Bměřuje k tomu, t..by pozbyli nepotřebný bale.st 

vlaetní "lidaké OF-oby" s jejím myslením, cítěním, pos'tOji, vnímfním, 

e její individualitou. Co je to "ter�cká osobnost•? V!ichni Ji od 

hercd ládáme a nacházíme ji u m�lokterých. Je to jen probl4m talen

tu? Proč ee 'Y někter.v ch kr�jích a mi.stech na.jednou roztrhne pytel 

ti dobrými herci? Uréitli ne proto, žt:: ee �!1:n náhle urodilo TÍc te.len

t�, f:le proto, ie m<".ly p.tílo?.itort rozvinout Eie -. pfíznivé i:,.tmos!éf-e 
004 



- 3 -

�i vých umT:lecký ch myflenek. 

J�k m.'l�e mít osobnor·t nĚkdo, j{t::O Etút ---.sebc reaukuje n2. �ittou repro

duk'.Sn.í techniku'/ 1\�kdo � �do !1ení, k(� o �e p,:-ine j:.llen?tím u.si 1 o vně 13naží 

nebýt? 

l"';áme rť�zné c.ruhy tzv. "obor-0.ll . V ji::t./ch pt·ípz.dech vystačí osobnost 

ččik" • .:.:.ti:ii0Í to tehdy, �)O:.'ta:ii-li int:i v ic.u:ilni b�zrny�.l E�irov ixto st. Avčak 

t, ková Oi'Obt:O!'.t nevy�tačí r:.t. to, 'o:.· z2.....: .. r.ilé:. :-:tcvkr váin�•j:-L:r, rolí na

šeho oivaťel.ního repertoáru. l�r. to;;. vla::;tn�. zt.vioí cl':are:kt.c.riEtický jev 

ná.hleho zjevení·;; �ytr&cení t„leotíi„ č,H,1.o v�likj.:.L ttlentl'.'i. Nemají 

r 1 vi'1Y k rczvo ji, vadnou. ile ni Komu ,.e ne_poc ař-í zťbtLt 11 nf-turš·31kem• 

n&.vldy. Ne lfa..:t. leta De-stačí im;,uls, je tl'·�ba e:ut;e. 

3. 
Berec 21e boj! vlšeho. Jednou vmonto�e.ný v koloběh fru�,.trace, začí-

ná v n��-fungovat. Bojí se a rtraší o�t%atní, předává ftrach dál v Je

ho triumfálním kxioběhu. Bojí se názoru. Bojí ee z�stat b�z rekvizity, 

bez nábytku, bez textu, protofe by byl ockázan gám na sebe. Bojí se d�

lat podivné vlci /f�knou, fe je to podivínství/, boJí se d�lat vl>ci oby

čejné /řeknou, že je 'to be.nálni/. Eledá, éím by mo.r.l Z&l�p1 t interpre

te.ční č.í.ry, o Jejichž exlEtenci je p:ř'e<icm př'e&vfdčen. hoj i ee ZEi.llechat 

teg1,, pratole nev�f'í, že je v stevu strtr..o&Jt ))O.:.ornoEt. Věří pouze 

v "grity•, proto!e ty é.ávF..jÍ záruku. 

Věčná !ruetrace, věčný út�k, v�čný strach. 

Proio!e uvěřil kritériím pro!esion�j_i&mu, navtdy vr.toupil clo znča

rova.nébo kruhu i Yýkon - kr1 tika. Celá ta rdrc;trná konr;trukce ti;, roteeio

ntlismu�, která jako by� posledním desetiletí získávala tolik přízni�

cd, je T na.šleh poměrech jen a. jen \ltěk. ftíká ee: Dělejme dobré divadl0 1 

to stačí •. Zatím děláme atále norlH divadlo a máme etále horě! herce. 
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Proč? I•rcto!e !'lf.G divadlem e. ruia herci mu�í 'l>,Ýt něco víc nel divadlo. 

ř�oiná obsah /pod�ttt.ta/, možná Wll�UÍ. i�le c::Tll otisah, r-i.ni Uillén..í ne!'taví 

na technice, tecbniks je pouze uéZbytným oo<l.etkem. V ideologii pro!e

sion�llsmu se r,ezbytný dod�tek mJ?uí v božstvo. 

tiVAdlo j�ko řemeelo? Jictě, ale budme d�slední: š�ec d�lá boty, 

lidé je kupují r.1e bo ne, čve,c 2-e mťižc nebo neruťže z� své no ievcování 

uživit. To je ne-bezpečná zá.1:adn diVf'.lila jako řemecla DE.. trhu volné 

konkur�nce. Za.tíruco u ná� p.,.nuj e zásada, .ěé di -vadlá teJc či onak jr.,ou, 

fe berel nemo.r:ou být propuštlni • .Bez o!:lledu na popt-ávl:u řemeslník 

fulíeří a lije. 

V r-1 tuaci volmSho trhu se kontllkt he-roe n publika. opírá o druhořa

dé �.kutečnosti /pochlcbováuí niůému vkuau/, cl.e je. hi tuace te■esln� 

monopolistická Je oviem čirý nesmyol, pro·to!e nepoikytuje žádný reálný 

bod do,yku mezi herca� a c.ivfkem. Pc::-k"Ytnout ho mdle -pouze tav. •ambi

ciózní" pojetí divadla, žádný :profes1ona11omus, tle T.rsoké ambice.Chci 

tím fíci, !e Jsme poně-kuo ru:. to ct1Mdoť!tivé výchcxiisko odkámni: nen!-
. . 

li divák o�jekte� materi�lního vztahu herco�a, musí být objektem vzta

hu čuch.(?V!Úho. A Je to Jediný �působ zaceleni vznilcaJící trhliny mezi 

Jeviětěm a hled1ňtětl, nechceme-li nebo ne��feme se vrátit k eyetfmu 

volného trhu. 

:�ouča:sná r.;i tuHce je rozporná sc-.m.:-. v GOb�. !.�i vadlo tt11m�í být•, lidé 

na ně mu!d choči t / tťvárn:y a ?aoly _ mu�í kupova.t lí�tky á d!..let nábor, 

rozvíJet vztah k divadlu, ai je Jcitékoli, televize muFÍ prop�govat di

vadlo, a\ je Jekákoli/, .herci mi.u,! �rá t, kri t1c1 mu:1:í o nich psit. tis

tě profesionální �ztah mezi herci a kritiky ze ?O�iluje. etává se vjs

pou !ru�tračního tu:nyal1.1 'Ua základě e.bourdních vztah-A mezi herci, kte

f.í nezaj!msJ.í di váty / s výjimkou 1'ilmových hv�zd, eile to je svébytný 

!DechanitllllUIJ• protole filmové hv?.:zdy dnes zaetupuJ! dávn4' t!polečné idÓ

ly/, a diváky, kteří nezejíme.jí herce. 
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Rei.:if.'.ér vyprovokoval revoluci v divadle c: dobyl ri pravF. t::&cio1-;;tat-

, � .. t 1 no zi c 1 , t 1 , li'. , neho tvurce. !�erec zu1.t a � �XXKX vyx:;;na.ve. e e. Doáud re:.:.iFeti neaa-

pirovnl1 na.. samostatnost, existovalo. jékási rovnová.hH - teci P.e -p:rop;jr

ce zschviHy: re:..isér má stále větší moc, herec se stv.huje ,� tf.lrs vic 

do role nár.:tro je v jet o rukou. �kutecr.c&t je taková, že herec ztrácí 

séra, muE-.Í odehrávat, Zi,tÍ:nc-o retieér ho vede. 

!fvti.rčí je to, co odporuje &otročující síle utilitární ksždod.ennoc4 

ti, co bojuje o reálnou a 1nrliv1éuáluí exiatenci na úkor exi�tence da

�ové, prakticki, mcchP;..nické, co uá� neredukuje rn: cigE.retu, kterou 
. 

. 

kouříme, kotle-tu, kterou jíme, na výpovM o tom, ze "lilarkýzn odeňln 

v pět". Eerci v�;;.k nachÁ&�j! oporu pousu, tehdy, kciyí. vyprt.-Yují diváko

vi hietorku opřenou o neJbanáln�j!í zákony ptiychologie. Cítí s(t dobfe, 
. ' 

kdy_i mohou - S:.bycho?ll ul_ili výrazu Artaudova - proměnit neznámé ve .zn,

mé. Aby šlo '!)Okud možno o životní logiku, kdy� není motno uvěřit �ád

né jiné. Kdy! markýza. odeěla. v pit, ted.y ješt� nevečeřela .• Kdy! mer

kýz1:., tak elegi;.ntní. Herec chce zactiovat to, co je srozu.mi telné, na 

úk:or il�tiié po<l!*-taty umění. 

fierec ví, .!e má pobé.:vit obecenstyo buo. vá�i}ě, nebo vesele. Herec 

tz-,. '-'mlt1dé!lo" divadle. ví ještě občas, že má i!vyjid.řit sebe". i.ni je-

den ani druhý nemá zs.Jímavost umrlce, zajímevor;t pocti vná po.ezi� a ne

ja�ué pr�vdy a svftla, zaJímavoFt poznání vznikající�o prakticky, zde a 

tea • r-!énri nei o vidění Jde o tv.1rčí inetinkt zku�enoeti: co fJe d�je 

�• mnou, co se d�j• • partnerem, ijfm jo taková situace roezi lióm1, 

kdy je možno Ji zalít. 

Berec to sa.haz_uje, prot..ole tomu ne•lří. Ne•ětí,_ že by Eeme: umllec

ká gku�enost mohla kohokoli aaj!aat. Me�ifí, že kdyf se eám ů:oncent

ruje, cou,ti"edí se na. něho hledi�tl. Nechce cYičit to umění, tak těl-
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ké pro proetřední t:..l�ct, l· pe je opír.-.. t se o prostf-edky. Nechce úka

zovnt celý procet> ��vé zkui'Jet,of-ti, vyt;írá z I n�ho pfedem pouze in!ormntiv

ní výsledky: vy-pov ídi o předmi'?tu, mú-:to eby ho sám poznával. Nevěří v 

sebe. v č.f! v i,; fikao tu, ob�aE, ve ckrytý didaktismus / zjevný je ne:noder-
1r 

ní/, � konečn ,.. pak Ji gc-G • 

.. Te t'.pí �e i· r•rof er: i onélem" toho, co je vc;eduí H �rozurd 'tel ně, ne� uměl-

od lidské!:O strac:iu, zná µt>UZE: f:trt<cz. J:'ierecký. i-.. tE-:k· mái!1e role bez du

če, role vysušené od emocí, zjalovělé, před�udečnl afKtivní, o�teata

tivně 1gnonljící obsah, poznamenané vnitřním rozkladem. Viiecnno oetat

ní začíná jt:dním: ne-dor:tatkem um�leckého zájmu. o s-vět, o eebe -v tom 

s'Vft�. 1,. tdc e:e -vr.i.ecnno omezuje na informaci riebo hříčku, případně na. 

•r11ozor11•, politickou nrráiku, nic na estetický tvarčí proces. Ta 

elementární zr, J.ímavo�t. zkutíenoEitl, z nli Be buduje kaidé autentické 

herectví, rozhoduje o iivém di�adle. Její nepřítomnost o hluboké nudl. 

Pro� tn zajÍP.savor.t chybí? Proč ze!liká? 

V yOdPtatě terci krom� �ro.t't<eionáld /kolegť! ze sympatie nebo z ne

přátelství, kritiků z povolání/ nikoho neznr�j!. Divadlo se dusí vnitř

ním profe�ionálním krnni� oběhem. Odchází Ekaiená krev, Yrací ee zka

i�ná ltrev. A v i1chn1 J:., ou tím smrtelně unaveni. 

6. 

lierec11 POf'ilZUje ov�ho -psrtnerfi. podle sebe, a tu�ít v něho nevl';tí, pou

ze Y jeho -proctf-ed.ky, t. zná jeho �trach. Končí "to tím, ie 1.'roti ,-;obf 

�toj.ť dva jedinci, 'fctefí jsou :x·ozhodnuti co nejlépe n př1zp1'sob1 t 

"�chniku• _pctfebám t1;c,ény, doror;u:aí"fS:-jÍ se no.· to 'téma uú ne cea·tou spo

leěné ůu�enoet1, ale cestou dohado,ání:• Ty pteJdeA sem, �á ti feknu. 

&bys mi „lezl na záda, potom ty mi dáš p.f-es hubu; ale bacha, ne'fyras 

ml zubya /tady nastupuje Gpouata Ytipd & pracuje ee Yeeele/. Kdyl je 
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problém tě�f:í, režh:Éir nemá. nápad e. ?!C�nu j� t?;tki zredu�0vr.t na jaké

ci �chémn z d1 v&d elní kolekce, psk E'tojí proti f ob;; civé jed.i nci, kteří 

f e ne zecmťšní. 1\ikdo ee ne;>ohne první, neudělá uěco výrr:.zného, proto

že �e bojí, ze to bude hloupé. Lisledkem toi:o nedá partnerovi ž.:ídný 

mťteriál. �Ecbce drlct z impulsu, musí dřív UEtélit lept.í po�t�P p�i-

stál � r,r!i.zťným;-; rukui�, člov�k proti člověku. 

Jf'kmile je nfco hotovo, po nfkolDté korekcích /'to.k ne, r-:.ožná to.k, 

ano, tf'".ki přei;;tává existovat pot!'eba. poťlouch2.t t·e n2vs.1jem. �-nr.:louchat 

je potřeba jen tehdy, když 5e má něco e tát ll. je tfeba byf:t!-e nc.vázet 

na -pra.rtnert�.v text. /,le je-11 věe známo předem, je-11 vše c..oveder10 k nor

málnosti, vF-edno2t1, obvykloati, není-li �e �céna fance Zf'_chovnt byt 

jen nejekromn?.ijší tl!jemet-ví l1dnkého kontaktu, UéČ poslouchat? A tak 

se n�kdo -ptá e zt„ujím.4 pÓEu e draší' po nř--m dělá toté!. A �céna je ho

to-.á. 

Není nic ťivného, že �rvá horečné hledání a licitace nápad�. f'rázd

notu je třeba něčím •�plnit, z&plnuje se pokud možno efektními nápady, 

to je \ipln� přirozené. Neexistuje-li partnerství, nápe.dy ji:;ou vt;kutku 

potřebné, to tvrdím zcel� vážně • .Du<l se děje nit'o �lvéh.o, nebo musí 

být •čízlo", to je logické, jiné v:;,chodisko neexif,tuje. },fco je třeba 

divákovi �rod�.t, n�co je tteb&. prodc�t kritikovi, z;:..:lepit oči r:obě i ji

ným. 

Tento stav se !'.i tel normálním, pi' iroseným, r�lkdo ul nemyElí, fe by 

byl moiný jiný. V�em· se Bdá� le když to tak je, tak to tek být muoí, 

takový je obvyklý pořádek věcí v div&dle. �Jedí, zapálení, ctiládos

tiví "prnvébo di"Yadla" pf-icházejí do těch Dcén, cítí, fie něco nehraje, 

ale nedomj�leJÍ se co - v mietrni utkané ztclonl zr:kr�bjící nicotu a 

prázdnotu je t�fko n�Jít č!ry, proto!e epole�né �Eilí lidí pracují-
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cích v divadle se orientuje na 

Slovy_ je možno O.?'-pnvedlni t a 

' : : '.-"« '. •' ·�. . . to, aby byla pokud m_o!no nepr�ylm ... 
: . � . . . . . . _; . ; ·. � ....... :4, .- : ·. . pfetlwnočit kaldou·hloupost.' •!ktefí 

. ..  : . 

staří harcovníci ekvěle vědí, tle mlčí I protole se ji.�-- ne che�� . p�Ó-
. 

�' .!" 

to!e je· nesmysl odchylovat se od slavné�- aě tiché t.pole�_ná· 
0

dohody. 
, : 

Proč právě tea te.kové velké vzrušení ve věci hercd? Protože v cel

kové letargii pouze herec má j�!tě ěe.nci e tát Še zajímavým, protole 
. ' . . 

zamotanou 11.í\ neporozumění intel!sktuálních, umělec.kých, ja.kol 1 ob-

.. vyklých _ naporozum!n! nejJ�ctnodulAím 1'sltt� ndí souěaen14· spole�ná •

xfateno�- nel&é �.-tuto ch.v{li rospl4et Jinak nel ekrze'l 1 d 1 ·st�j.ť- . 
. . - : - . . . . . 

-�í na .j·e�lšt1 � sk� ekroan4, část�an4 vybudo�ání ·kontaktu� ·herec· .. 
. . . . . ' . . .• . 

-
., . � ... .... .. '·- -

div�. ve; 8.téfe pr(?•t4ho_ Ynímini� ·s vya�ten!a �ry_· ametti·_;cť!,ro�� _tll 
,:. ' 

1 
.... • • • � :._ • • 

• 

• • • -

• 

• • .-: 

• 

' : •• 
:
" 

: 
- • •• � - � • ) :,.I ·. __ 1_ •• _ >"· ........ �-. 

na'trstv1la ideologie, JIÓda, o bla u tní u.n:fry, . WÍěleck4. }mánit.aty. · 
... - -�- • c; .. _,. • .. • .� • • 

• • , • 
: • 

- •• - •• '
.
· � ... -- � • •• I • ' •• 

_ ... - • 
. 

•• • , _,. - • • ;, :�" , ��-•• _: 

- � Jestli tedy jedinou Iane! snovunů.ezení Em1ala ·4.Ívadla Je 'na�-4-
,, �' ' . - . 

. , 

ni těch .. dr�bný�b tenkých nitek, Jak' ee navazují Y dobl _pfedataYellÍ 
; . . 

mezi hercem&. di�ákem nebo E'kupi�Oll di-.ák-a. d�etá�ť�e•iierec·do''etfe-

du zájmu •. .Počítá 8e 8 jeho v�mavoBť! k ·di'fálcovi, · a jeh�--�.�- T�í

ti t se do d.1-Yá.ka, kontůtovnt se a nía�- dobfva� -j�ho �zor��i�- :· • .;_ 
' _,. i . 

j�ou d�le!i té koncepce, ini,cenace, 1,cénografie� .Jen to,. ťe nikdo ·�to-

jí, něco říká, Jiný ho poeilouchá a chce poslouchat. Jde· práv_� o ty· 

okaid,1lcy a ty jsou -. rukou hercd, pfinejmenší1:1 6.as od času •. 

• Cbra\me pogornogt na to, jakou Yálui v nich. ma3í eloYa •. J�kou mocí 

• nich nabtv, yýsnamaa nlco, c.� prot{, ui��nl�é '-�lácininl �{��iá�.-; · 
" 

' - # ' o • ' • • 
•• I •'" l • I _;_ ••: : : 1 ' • �: • • ,-.. • :•.1 • •-- , :' ,,;'" • 

elovní kakoton1�, panující 'V diYadlech, kde ul elova·nic neanamenají, 
, • • 

' • ,. • t.. 
• : • 

•
. ' • ; "' _,, 

,J, :,' ... >,I·•• 

je Slo'tea • velkým s. 'Okas opoaíJe_nf� a;ié prosti• ·víra 'V ·s1011��-·::, <.. 
• . • • 

• 
- • • 

• 
- ' • � '... - � • • ' • : • • ..

.. 

J. \ • �. • _ .. �-- ·:: • •. 

v to, le ješt� něco znamenají.· Stačí víra·epizodnílio'herce a·múe"opllt 

slova v divadle. Není třeba 1n:,icenačních ekv1libr1et1k. 
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3'vrdím, !e pře-dsevzetí "sebe.rorozuměr.í" Je bez ěc.nce. nepřf>dchází-

11 je předeev2etí porozum�t t.ipolečenské fii tue.ci, v níž .fung-ujem�. fe

mohu v::,dťft, kť o jeere, odhlížím-li od otázky, kdo mne ut-váfí a v jA.l!:é 

eitusci. Jinak nsm hrozí indeferentní kvezimyeticim.nus, zajímavý, ale 

zcela odtržer.ý oc. toho, co je t'.pole.terrnké, vr::řejné. 
Zfrcven e.xiEtuje v div�.čle vete.iná a rmolečennk� r lit , xd • _ • - � f� l'c: r:a:.:, y 

den večer n.s der:itY.é.ch jeviťt &tojí nerci � v f..::t.lcch t:edí obccen::tvo, 
které se ru.: n�: dívá. renn� je š;rnce, aby r.e t12 ·tenká nitk::.. nEJvázaln, 

denn{l je nr-_r,lňo-vána - byt eebez:nrzi,čeněji - zá.�ada divadla je.lco n-;io

lečenf;�ké.ho u��ní. .Je 'Velmi amoho herc O obd�ře:c.ýeh "V� irvém povolání 

ro&hocu jící ci tl 1 vof:tÍ ne reakce diváka, ro„nět a1....-1oho je těch, kteří 

by c �káz�li jít rychl� ze <lobrým příklade.n. F..erec je jediný �lověk 

v č.iv&č.leo, který "fÍ o obecen::tvu něco prt".Jetieky a smyelcYě. Jed.in� 

herec a. nik.do jiný - j z.:·ou:..11 ·skeptiekt naše .oček&ffní ve vztahu lc pro

gramům, 1necenátorum, věemu, co by mohlo zm�nit �itúaci jáke.1 Na�ora•, 

js:'lle-li nuceni čekat na to, �..;z · o::::uei zeňle amovu chvíli t-:pclečen�kého 

otiveuí - jeoin.:5 herec 11 nikdo jiný d.rží "f rukou 1..riadninu nit. 

· 1i.eni to i?.f..ť..iý -oot.tulát, uikdo n�je.dnou n�přemlu.í htrce, i\by se 

poté, co ztre:Ll-11: oporu v feti telích, r�!.1 e:érecn, k,olezích, poku�ili 

"131-!t �e 0
· diváu. většina na ·to nttp-11::toupi'., -protole nemá iádoý pocit 

epol�če±':i:;tví : <ii v�kem, nemá mu co tíei, nemá s ním nic t?poleě!'lého 

k 1'roiU tí. 

1 "' t -1 e to herec, ktery' drtí v rt1ce Ari&dnlnu nit. A e µ •. eE o „ 

/Zx.ricená -veree, která �e spont,nn!ch 
or,inech kcluJe �eci ěeF--kt:11 pro!esio
náln.ími herci/. 
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Prý krom l'lokt�J'.j1ch etrýct'l, bratrn.nc� a tet nemú _r,d -arii psy, 
kočky, andulky či dal�i rodirm� p�íslu�níky

1 
a to apodilcti�ky a obecně. 

Je toc:u jin�k. A zaviniln ten sl'l�it�j�:! vztah d4.vná zkušeaoet. 
Půlvilku na sv�hu ,'od Krocínkou ve výňi koutů z vyso�anského O�

kolka � Pr&govky obývala kole� roku;tficet apolu s cou mtJtkou, otcem, 
hr .... trero a se mnou hrozně milá foxteriérk& se straftnjm jm4nem Jlifi. Změ
nit se nes.m�1 ls, protože mu př·ec:t:!m uf rok uvyko.lsi v l'ukaěevň. Odtam
tud ji, v.mof.enou čtyfi�cvaceti l'H>dinami le tn:C jízdy vlakem, pf'ive·z1 
n.ezr�oř·i teln...f pan L:.::ti.,;lr.v, ze 0krytfch př-:!čin zcela neziskuchtivý niS.
hr!lón.í z&hr...,dník, insta.latťr či etř:hove.č nejiiršího „kruhu na�í rodiny, 
v nfa.,ž z{troveň z jedn9ho už,;•ího oddílu do jiného dod�vi::.l nevinné i na
dlouho znepfátelující výroky a zvěsti. �nud to pod�ité !há�stv! aspoň 
zčásti vysvětluje jeho nápomocnou cizopasn��t. Mluvil kvikově a �oho, 
oetře mu čn,1 z tvdfe �enichsvý nos a měl am�•sl pro ironic)cy a snad al 
tHdně vyhrocený humor. Kdyby si byl paal deník, mohl jeem mít pro b4je 

� stvotitelích svého světa, zvláěi rit�mnnnx■xti�napUIISSsijw 
. . 

o t�ch nejran�j�ich, vydatný pramen naYíc. Dodanoa Fiti doprovGdil s�ě-
leo.ía vzkazu jejího oeesilatele, se!stně i po duchu poniku4 odlehléhe, 
ale pt>taj! obdivovan6ho švagra ajch rgdiča, vzpurně. svobodomyala4he a · 
prosto�uvného sociáln:!ho demokrata, ktecy tam aa východě zakl4dul a 
:3prcvov&l opetrt>vny pro .hejna nalezeacil a bezpri zons_ých dft:í,' eik4uk1ch, 
:-·us!ns)c!ch, m&!arakých, židovských, Jakjchkoli. Pr'! ai se, zazobanci, 
d�vědí, co je psí !ivot. 

Opomněl jaem kanárka. Taky ten žil v pOlvilce, i kdyl nikoli vinou 
pnna Latislava. llstka jej i e klecí, ale beze Jm4na dostala ofl av4 
př·�teln� dOvňmtS občasné �vadleny pan:C Burdové• kdy! j! nově z!skanj 

�ivot11:! druh fekl, �c se o jej! pf!zeň s nikým nehodlá dělit. U�! tak 
�árlit, zrudle a ned�enč �ept�la šeaesátilet4 paní Burdová zpod hlnvi
ce šicího stroje, tfebeže ji má satka prstem na �etocb upe�orňovela 
na mou nezletilou pi"·:!tortinos t. Asi zu rok pf-i.šla v ticblch alztlch pro
cit, sby ji k.&21'1-ek. byl vr'1cen. lepovecllo se tQ. · B;ylo poz�I. Ale o tom 
nl po FU'i. 

Ta ae smilnou i líbeznou vyz:fvnvoatí nnkl4nila hlaYU ke stranl, 
j,nko by z& cebe i ve jmtfn.u Ylech sv$ch druha c drll!ek ko11e�nl u! Jed
nou chtčla znčít a ookonfit diskusi, jak to Yl&stnl Je a Jak to a4 
být mezi lidmi a. tvory, která $i lid4 vyp�stovali ll v�zn! je. 

A! mi bylo mezi pstn�cti·a šestn,cti. Tehdy se enrid skoro kaldl 
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cozr'�vnjí cí �u:. brt.�ní r,lf:� i, e.by ir;e jím sám �!'-ed sebou o zvlá�Í r>ť-ed 
jinýrd ne;,on:!.: :il. Fifi nr:. to nehled?;la.. Byls časně ritto nalezena 
mrtvá v h:s.le n6.l kober-ečku 1 klim se a óojemnou rmmoztejm•et1 večer co 
več:cr očeb!ralf� ke Dp.1.nku. 

Plaki.:.l jsem 6 díky FU-i prvně vytu�il1 !e pl'č stejn� jako humor 
u mr:ich ulevuje oc rozpor\\ a lltrap livota. Asi tím, že zncjnsn�n:!m 
zvlíóňujc přitié á úplné pr·ozrení � pravdě. 

1�1e p!>ni::_uj:íc! ičLrie}� trve1l t.ím !ipí x , š.e j:-:.em se newroěl uchýlit 
óo svého počkroví o hlea�t útěchu v ntkteré z knih. Jakk�li matka pla
kt;ltJ t:�ky • zár-0vcň p:fí2m?: p!-ikázsls., at u� jsew ve ěkole. 

Fi:fi ncc:f· lé. ve mnl- vydař-enj pCJh:-eb. V �.i bec se nezasl �u� ila svým od
choóen; c. t.c, ilb:=cr: r:f.l ,�ou;áct�1 chovúné pny z ::íto�:ti nnc ní tím radě
ji. ��p:!š jsem na chov psO. v Ct")mácnosti za.nevřel. 

Její omrt si oce mne vynutila mnohem víc elz než v§echna bezpr,vt 

& nerovnosti, jež jsem vici�l kolem sebe, ne! věechny popravy, vr2!ay, 

hladomory, zetlět!"eeení a války, o nich? Jsem za těch da! četl v novi

n�ch či. v aijepiených knih,ch. Tolik vědomě dopouštěeych či prov&idl

ných krutosti i n,zorně l:!čeeycb tcyzni a· oči nic. Stačí v¼1ak zesnul4 
Fifi a elz jeot.1 proudy. 

Tak trapná a propustná nerovnováha. Znvittil to m-lj �vod, vfchova, 
trodični lDQrálke1 citov, opiěenť spjat4 8 tou mor,lkou? �i nás v�echny 
ten prni StvQfitel v experimentu s lidsky obydlenou plQnetou zútfnl 
tak zpotvořil, a.by získal zkuěenoet._pro óalší výzkumnick, pokusy kdesi 
v 'lléčné drúze? 

Cestou čo �ko�,, nejdřív pijělcy na tramvo.j podél zdi Odkolka ve em�
si kekaově pek{t.renského a uhelnáho z,pachu, jGem se ll.3víc pozvrncel. 

Nebyl to nejlep..�í den mého života. Ke všemu spolu.žačka Lenk& 1 ·kter6 
tehdy budila ve 11.n� zoufalé pocity, protQle byla obtlot1stl4 a p!•itom 
miÍ v krajním rozporu s jc.kýinsi atě!Vistickým zalíbením v :!enských by
tostech tak tenkJch, že ckcro neexistují, neodbytně přitabovula, právě 
tono ráno na smluvenou Zbdní plošinu patnáctky na P�:Lnovce nen&stoupi
la. Nělcdo má Beatrici, jiný Chim,ru. Já snil o tukcvé, Jel se evl4kne 
a tím skoro odejde, ale utkvěla mi velkolep, m.y6Lenka. 

To Yěechno savinile Fiti desetiletou pf-ítomností a n,hlja tichým 

odchočem. tQmác:! zv�ř u.svědčuje l!lověka s 11noh6 nevyrovnanosti či ze 
zátl.Dc!ního špotného sestrojení ve srovnmií s·t!m, za co se vět�inou 
pokldd' či za co ho �, trivi4l��j�i část literutp.IY • 

Podob� i. knnd.rek, odsouzen$ clo klece. Ta et,15. na soklu zo kf-ea
lem v kout� ha)s. Ač p�n:! Jírová. byla jen zamot&n� vzd4len, otcova 
scattenice, patřilo u náa k tetém Q navfttvovala mé ��e1če č�stiji ne! 
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jiné. Ji5tě m�la krom tlouě{Jcy s sténavého hla5U i n�j�kou �prasnou 
vl€iotno�t, ole chybil� mi trpallvo�t �átrat po ní. !�koro :1ezni,;lc ,jinť: 
tóma nei. svého jednorozeJu§he syna, s ní.ml po man'-elově neučivu.j:ícím od
chodu mi.mo svět bydlela v hospedárn6 zreglementovsné a p?-1 tom sth�co
strivovstcy pový�eneok4 uové l;,stl Ořechovky. Naf'>ťknlu ned synem, �e se 
n�o:ř.en:ť, . a jon co vz,pl-tí vychv�lila Jeho odbornou zdatnost i; s.oukrorr,ou 
pozornont, nr.'fíkals t!m v:!c, f"' s:i ho některá oť.:vede• c co potott on&. 

Krom. syna miloval,t, 1 to, co poďle jejího soudu b:ylo pr��vé mÓcní 
obl.eřen.ť. Zvl 1�-t ac .jť ot;řilo v oblssti klcboukťi. Tek jsem nedlouho 
po sr:-!rti; fi:fi otevřel na z!izvt1!lění tv�f-e e couvl p�ea k"ul1:.:ti:-.t1 �!'.>n,glérkou, 
jr,. z cr-�cl:nv�- co V�·soran ček�z1;;lE.: éo:pr.-)V i t nf:. vrctir;lu hlPv� sl�;.me"lcic. 
míBu obti�enou mnoha druhy ťele�ných kvt't•�, pef'•!m � boh'"'t�tvfm umt':-lých 
plod{;. 

i�•ij otec ji5tr neb�l esteticky necitlivý, ale tetu Jírovl'.'.,u bral 
jélksi �lobtiiln�, bez pfihlť!enť k je_�aotliTým �f.il!k.�m � tfe�n:!m. Krom 
toho privě �plícbal z dOJr.u. 

•PosaJ ee, Ma.rit? 1 " tekl j{ 1u1 odchodu. "Určitě taoy jeť.:tti bu�el, 
� . .ltl .. . . ne� se vr� .1.m. · 

., . 

Vymizei &. ona ·poelechlae �n&va z výkon�, e v�ha tlla ji evsllle 
do kfeale pod kanárkem velmi prudce. Toho rycbl' pl'ibl:!!ení špatně nti-

• � • 
• • ·- 4 

podobeného Arcbimb&nlda bezpochyby tak_vy6ěs1lo, lese při pokusu o �ik 
udef'il o Jll'íčku· sv,ho včzení. lebo to byla·'·mrtvice. otiojí se dá pochopit. 

. . 

v·11a·y vl'ss př'ítcm<f'lý pen Lctisl&V bo vynesl a a;r.kopal. Tetu ne 1 tnkle 
j$em se oč% jejích na.."ík&vých o:nluY mu�el -yzd,lit · s6m. 

Ma.tka nad ken,:r-kem u! tolik 11eplak.o.la. Taky ji ani neneipacno, !e 
se brz3 buče �uset sodpovíj&t pli.�Í Burť�vé, protože ta zatím líčila evé 
vztĚihy s ken,r!ťavým nepfítelem jako nezl,Qf·itelnf �vn,. Otec o'bč�s bez
d�ky pf·izn&l, �e Eie mu Po Fifi stýsk6, tile kan.ár mu s p:lm�ti =tizel rs
chle.' !ln� právf tek. r.f-crnto teta Jírová, pokué j5em .aa ni po1ryslcl, z�r•té· 
v:::la pro mne tetou vr.:1žcdkyní. Ptíh0t1 o klnb�;ukem r. pláč r.-e.t �yl jt:n čr;:
stt:�koll ino ici:í. 

Přcdevčím jsem ji vinil za -�o,· fe mi její �yr1 1 �-elezniční inlen.ýr 
ve vy:H\! stdtn! alu!bi a v soukrom.! potěluJíc!. klev:!rní imp:r·oviziitcr, 
pl'-i v�em ,zurm'nakám objemu a ázkoe1t�iv� zpasóbnosti ai-ce i.mpoZ1uje, cle 
hn.eč mč s�m od ·tQhO jistýci ustálenými výrnky ft zotroěftnG�t! vOči ��tce 
odrazuje. Jttko ten cedvid v Hradním pf-ítopu. Pavabně aměěn.ými pohyby 
ns reti�u se vysmív, věznitelce, ale zcela se vzep�!t ned�k,�e. Jsk to, 
.... c on-: nepochop! a neuynlni 'poutu. -

"Ten :P«1pc," ř'í�cli 1 !'OZltmn.čJi! rne.r.1. pi'-!hUZ?lýr.d. 
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Dy lo rr i t-trné.ct � z neéior� t::;tku r,f'"i.lr: �i tosti prozr.arni t cíl nedt 1-
ního očpclcc!.1.e eén, ne3m:,.12lnl cvolil jsem doprovodit matku k Jirům. 
Pepa hr�l � to poutLlo. :Psk z.s.vf>el víko u éali ae ve tf-ech do t"efi 
.o ť;,ch dall:ícb. 1 Drr, mé roztržité ul;i to byly zkazlcy' vétšinou omle
té. Zé.i·,..�l jce!:i ;,átrt.t v b"lhcté z�sobl, kni.'1 pi'ev!Sžn�: netknutých a pří
tomných jen n6bstkovč. Peps j is L.} četl t,ost, ale sebedbr.lý vy:,!ií in
žcn,ýr Jonef Jíra hlLvn� vl&stnil rozs�hlou knihovnu. V té poCobi se 
to v jeho v_yhledóvuných okruzích žii1c1alo. i1.. já m .1 Cíky tomu z čeho si 
vytáhnout Bvou mnohnstr.1�.nkovou pl:metu. 

Př·e:.1tél js.en: v r.outf n�č o..í sly8et hovor. NEhlížel jsem �etl a 
lietovvl t.é::m e z ur.t��'. r-:m z?:;čín{i prohlécat otce prokur!:'�tore, kte�� 
ei poé kru.-.zyfera ;lř·edního .lspt':-chu � atrnto.ir1osti z0chovul jistý éruh r:;y .:--._ 
<lomí, �l.e ;:n··r�v? jen tt:kl')vého, k:te·ré ho po zj i�tt-ni pré.!Vc5y dohání n6-
pra�1it ju!1tiční om�·l vy1:io?;ením or.:ilostnění pm obě{ toho omylu. Ta 
zlomeni při.jim�. Prokur.StorOv syn je vydělen a podnícen. Je mom, tei
kov.S podlo$t, !1".alost, nespravedlnost? Vyd,v6 se bledet korunního svě6-
ke, aby procea mohl hýt obnoven a člechetn! byr�krot1ck4 milost odmí

tnuta ve prospfcb zproštěn-! n& z.Skladě shody mezi pravdou a epra-
. •edlností. Ano, ovl:em, Pt:ípad MauriciO.v Jakoba l'as·r,ermanna • 

.,. 
. . 

. 

Otec e.ni �tka 1ei neťiaJ.i mnoho příčin ztoto!nov@t se elt&elem 
Anoergastem v jeho vztahu k T!'ismegistovi, �ak Etzel f!k' otci_ •.. Ale 
od prvních ces!tek strun jsem si oeobov•l pr,vo k domnince, fe mezi 

čímsi, co ee cěje ve vel.kém poftu lidí kolem mne, a tím CD se jakkoli 

sleba děje ve mni, je určitá obdoba toho vztahu a eporu. 

To ee ví, �e otec ani ké!o z pf·íbuz&nstvs nen! čarodljně mnoho
mocný 'Irisn.egistos. Ale co ta jejich relE-tivn:! majetnost, konveněni po
čestnost či dokonce náho�nost s ntk�y 1 okáz&l' spokojenost jak� znak 

čistého cvfaorii? Nej1>ou to dč.ko.zs jejich spoluviny na bic::ě či z1o�i
nech tr>lik.a jinýc!l? ř?epředste..vuj! dru!inu m&lých p6n0 von / .. naergastO., 
mluvících po česku E- skromněji, �le korporotivn� vinných stejně? 

Naf::t&lfs chvíle odchoC,u. DOvě· foov{ll jocm v klBvíristu Pepu, ale zpo
la v�domě jsem se i bál st�tně �ředn!bo Jose�s, t6kže jsem knihu 

drmel pevn?í pf-i tělě, když jsem se ho potichu stranou ptali 

"�j�!� mi tu.hle milku? Za čtrntict Cila! Ji úl zp4tty.• 
•uta!, co tf. to 1,k,," fekl t&k, ?e se to PoOObGlO pf,telskúu 

zájmu • 
. Vzal mi knihu s oklamW'lě povolných rukou, po�íval se na hf'bet,. 

na zálof.ku, na několik stran. Zru�le se obr,til k m4 matce; 
"Tetinka," éůraznl, ji oslevil, .. oe1t�slim to proti němu a tím mtEně 

proti vám, eile tohle r::u nepr.ijč!m. !fenmíte dopu�ti t, t3hy to četl. ,. 
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L'ivnl oe jincm, a po.k:uc nesečtl u kl�vec, m:v�,:-iik,;,.11 hbitoc.tí, 
tulcle js"'m mu Etzcla vytrhl bez obtí.f:! u hržel s ním ke ot!-e!:Qvict-é 
vo-zovn� na tramvaj. Ne� tu dlouhou trot c:� Vseoten zvl6("'lú i nm.tk&, 
cMvno jsem. zamčen v pookri,ví četl. 

"Oksro�ite otevfi.� 
"Memi, al to óočtu." 
"�lyňol Jsi mě I" 

5 

"P�p!:i se splf:tl. Není to tak zlé, vt�::'.ně. Hudu ti to vypr-twov &t. 11 

"V�tící si to o tcb�u otec,ft �ekl& ti�eji n� �suze o c�lo se rozpoz-
nEJt, �e se u� vr3cí po scr:ocech d�l�. 

Sknro mě z�skočilo, jak ryc�le t� v�ai.J.s. Vt:č?la p�·ece stej�t dohřG 
jE".ko j&, že ct�c není �,1dný ochr&-11ář, a kdyby o té vi.':ci mluvil s ?epou, 
asi b-�, .ze mu zuse z!:e.o,il, jak uhýbá pokufanit.1, riz.ik�r.t � ménc1 i\:ř-,itcl
ným koni'tik:trua ve av�tě. U! jsem jednou takov:1 nt:izn:;;k vyslechl. l�utka 
mělo Jrolvínšt�j§i sklony, ale v Etzelovt pHJ'Qdě zjevn� pfiznáv�l&, že 
.. i:! Pep-lv odpor proti němu o podsts.tě v�ci mnohu neříké. 

�:Ckr:l v!c o Pep'>vi oamém. Kebo sr,:!§ o t1spě�ně úf-edn!m in�enjru 
Jírovi, který byl Pepou fili láskou k hudbi pro a�ji�• přizdoben poeobnč 

. 
. 

jnkc v�t�! á hor!! .velikáni. Stafilo nemaoho.pozdlj�ich setkán! či struč
eych sttetnutí 1 &b1 se ta a,pověa a moje tu�ení elou�ily v urfitěj�í 
oáhad„ Patřil k těm

1 
·co· � .. ČHdili m:.Crnt nc..dp�měm� n.stláni i jmění, ll2ro

dili se do p.f-:íh�h.,ho �prostředí. s pi"itom 3im chybí pfed(!ltavivost na to, 
oby byli sch,opn1 ··v�fit hladovým, těm ne<lěd!cím a nen�de.ným zrozenc�m 
odstrčených rod� a m!ot, nebo aby si dGkoAce dokázsli uv�domit, fe pro
ap�ch jednoho - človtka, města, n4roéG - v2oy v ótsledcích závi!J! na JIIIX 
prospěchu všech. �olidarity pr-$ není t·ř-ehe.. D�leiité je byetr4 sn&he 
o výhru v soutě!i. Chudí jměním i tnle11tem at se bua pfekon&j! a úč&stní se 
soutl)�e, nebo ee poart>bi.vě přiz.�aobi pravielrun určeným zcstntjšími. 
Zhruba tuk UVfiŽUjí e žijí bezť{-ční C:i uvld0mt-l:í straníci prr;vice v tom 
dóvném parlamentním smy slu e bcz�ochyby i �tťcdn! n vy�š! r�íslušn!ci 
kr&jnějt;ích levic od chvíle, kdy je jim otcvf-ena cesta k :noci. Těm i oněm 
se l.íbí panovat v '1omech zlomených p4teM. Krlo nemai no. vyM�i postsvení 
2 neumí se oh.�out 1 do sv�ta at raději nevstupuje. 

�ó�nd, �• inleeyT Jira byl v oebedb6lé ěostfedivosti o t� rsdikál
n�jt!, !c cítil, .Jak ho •ezuje 8labo�sk� pfij�té pouto s r.nti;tkou. Ta 
podepl-ela má po�&zfen! z vre!edných 5klond tím, fe očchodem ze evl-ta 
pouto uvolnila t$prv nedlouho Po v4lee, k�yž Pepovi už bylo pf'ed p�ces,t. 
Z návyku ulliu neodvratně vyhledóva.l jin� pouta. 
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V �-tín-ových náznBcích, .jclco ... y jen na zf.tklaCi nat l�ťnutí co ()kn!!.. 1 

1:;luvily o tem zvtoti v rocinč c népovloi oe sousedO. Bydleli js?i!e u!{. 
tchť�, žem:., já a dvč dc':ti, v ztiženém nejvyš?íím potf-e činl,ku Za Octár
nou, kóe byl z terÁ.�k�· v�(hlcd na stl'edostavovsky spoN'1anou vilovou 
sérii ji.hovýchocuího cípu Oi"echovky, ockudjsem kcysi.prchal a ttzelem. 
1nže:iýr Jíra ae bezpochyby p!-e�koloval. Nerr:ifl mnoho Č&i5U na. f1irší ro
dinu a tím mén� nu u.ne. Vče bylo jiné, než koyž mi bezétky poskytl díl 
c i tov� výchov:Y. 

L\éžov, a ote.r�i.ová unit'ormita Glvojvil a trojvil Aedla a opE&d,

V6la. Osudy lid! uvnit.f fl8 pr-Oir:Ít8ly óo vnčjld vyrážky. Synové a dcery 
tfch, cr„ ce tr;.m kč�-1si polopitnsky usídlili, bu� byli zaneprázen�ni nově 
:!..Oe: i:fikov5nou ke.riórist :ickou honbr,.,u, nebo j iro chyb{ la. energie k.e vzdo
ru i �níze ntl �průV'y. 

In�eeyr Jíré p5tfil kam.si ooprostřed. Ze v�lky se nevyznamea�l, 
tile ani nespclupr<lcoval v.íc, než jako vy�ší ministerski ilřední muoel. 

Zachoval si své postavení & tíhl k soukromí. Za novými ·pt>uty netel da
leko. 2il e tou, je! př-ed m:irtí jeh.o matky byla v de.mě elu.!ebnou. !:tár
nouc! pravověrně stf-edost�vovekd č4st okolí· ho za to zavrhovala. F.:odi
no si šeptt.!la a v2.d�1chala. Ale jiní v okeli ··říkali, jat, ú pa11 ia!e
n$r Jíru ňtěst:í; ta jeho J>GZdní láskti j� 11:il'- a hodn4 a „ obtt!aých pod-
mínk,eh výtečně honp� aří.. 

. ' . . . . . ._ � . 

P&k kolem února, pczdiji velmi slaveného, Pepa o•emocnil. Byl_ope-
rov&n1 vrátil se dome, ne vliak do pr,ce. Prý r�kovba� �ť Pr�vo
vlrn! to f-íkali s tajen,ým zedotstiučinč11ím. Odpadlíci od p.rová ofechovsk4 
a :::-o<iinné morálky či někteM nevychovaní pf'-ivsndrovalci dojatě opako
vali, jak akv{>le se o něj bjvaln slu!lta litar,. 

Nastaly· p0sledn! t,ýdny a ze{ala. se objevovat jej! sestra. likoli 
rin.ráz.·tochúcla u! df!v, ale v i�tervul�ch mnohem ťellích. Soused4 ji 
vídéli, za víc penĚs ustrojenou, celkově apartn�jš:! i l:!p-učeBanou. l"očle 
jejich líčení to byla Popelčinu favorizovan, oestra. Nyní �ocházela "enně. 
r i vlastně ji pf- ivážel muž kolem tf'iceti, čcrnovlesý a velmi aebej istý. 
Auto v tom čase vedlo někóy k z4visti, nfkdy k prostému aociolo�ick,mu 
odhadu, lo jde o oportunistické zbohatlictví či pfimou pfísluAnost.k apa
r4tu. V u.!nčn:! o čern�a lovci se et,rnouci ortodoxnt·Ofecbovka zhruba 

·shoóovala e tou chudň odpadlickou. 
Nelíbil se jim a zjevnl se nemjlily. Jednoho dne v temn,ých prvních 

páees4tých letech se inžentr· Jira, vyhubit á. UptJutan, na :lň!ko, dal pfi
volutl$m ill'ednťk� s favoritkou o�dat. Popelka� jel to pak odňlila nětterlm 
v okolí, byla svědkyní a čerey lovec evědkem. o tfi dny poztěji in�en,ýr 
Jíra o s ním nane§t�stí i Pepa zemfel. 

N�Dtup opGr sebeoslsvrtě nsi�hum.ánního nl:)v4ho zf'�zení U& O:i'-echovku 
se v torz:to pHpat.f, nevyt�ui'il. PopelkOÍ? brzy u?! nikdo neví 'sl. U oílu 



v ilov� série• kcl�·!!i Jirov'11, e v j�ho nitru ze:č;:.li pracov G t "'�cníc i, 
. . 

fasidn!ci; _ pokryvači a instalnttř'i. r 1�m to potř'ebov:�1, é..l� b�•l to tehó_; 
ojediněl,Ý :.1k&z. In!e�4r Jír&, EtzelOv nepř-:!tel o. v sociGlnĚ: politick;:ch 
vč cech· l:·&ma tupli lhoBtejnost či retikce 

I 
occvzcel svuj óruii .s. h:r�d komu-

si blízko. nov, :moci, útls.jn�· f�š:ťc:! v socit.lnť: rolit.icr.:}ch vl'-cech věechno, 
sr.i.rř1v.n� a nav!ey. Temná irr.:inie? Spí� posl,;mpn„Dt. 

Pepijv klt-w!r·._1byl z doinu odvezen brzy po n�m. 
fJ.éně razantní občloba Pt:pových skoro brilantních pi'·ehr�vck a impro

v iza.ci zněl& ·o ni:j�ký č�s déle z prvního p�tru t:in�.iiku v Lipvvě ulici, 
L,�e b·v.:S"el n·l'•i!>'l''';l\C\.,.x t1ctiv ...... ,x.J•;c.j ��,�., , .. ��1u· � ... ✓1.o x�I'�Í "'"C"1'n'-' Fr'"""-Jli.l) , ,> V.L, ,.. ,., ..; � U,iJUt: ... (..-1..í, J,, ..:,_',l. (..;(:..,. ... ,.s.. �·· ..l \,,,,j ..,,...1. ..... , .. t:� ... : .. '-=' � �. �, t �.u. 

t i�e-k f i Fr�mci t;i:xta, povoláním advokót. 
Tetll �-i�t!ivfl• jeho tnť.tk�, bylri ncjstcr�i 0c:::.tr-cu m�he: ,1tce. Kčyko

li wi v ť:čtf ft.ví r��:li, Q.e se k ní j0e• pCiteří iL.i ;;re;Jel mr�z � říkG.l 
j:::,em: 

. "lile pan .KQttnauer si c�ce se EnOU z&hr6t šachy." 
?.nn �ottneU:er byl v�t�lý a mel�11ehol.icl.-y čer:"lCIVlasý u černovousý 

C�ílf;V'.tlÍk v �ÍGlO ne�m v K�WliC4'Vf ulici, kde j�e tehdy byčleli. On 
eice li-�chy hrál tak:· zaujot�, :!e to Jejich vinou 4ól nel n@ čtJmovníka ne
dot4hl/. aie- ml e� ··protivily a nevyznal jsem ee Y �i�h • 

. Ne�č�ivala_mě v -�aných letech' a.ni.vyhlídka na setkání se synem pc-
. - : . . . 

ní_ f.ixttJY,. Jistý· stupem sblilenť nEastul teprv_ později sa jeh.- samo-
< . ,, . ·: . 

. stctl\1c.h ·n4v�tfv u m$ch roťiič�, kdy! jehG m&tlm, j�ai trvale podráž-
ofnó nejvyě!:( Yeln:-oc. � neargW:>ontovan� př!l:rá atrá!kyně r')di.ny, ke 
konci V.1lky tu svou· zatrpkle povýše1101.1 úlohu lŮOnčila •. franti�-ek byl 
jiný. 

Za p�tGm!lo�ti vehue�t.o.lfj!ích host:{ svý.m pozvt>lným a pečlivi mo
dulovaným hl.nsem skoro nep:-0:11luvil. Ale jlndy nfi!bývalo marné naslou
chr1t jeh� zvláštní snwsi nadlerd & pozornýctl uneerat�tomcnt� ohlcnSně 
J,ntonín.o I>vúfák�. Pf-estoža so ;,ezéč��i ukézc:'..o, �e- G"V6 fakta i soudy 
o I::,vt:ifakcv i �, o� svého c;t;.rl:ít:o př'ít.r·le � �i:;tr�va bi�grafe ?'.ourk(;, 
byly ty ol'{lmluvy nearovr.ntol:1�· bli:f!íi ?:i.votu ne� p-fevá.žná č��t. ť-C?�í, 
je:f, kolem t�ho� st�lu vt:dli ji.�:! hostá. 

� Jak,musť �vojznsfntm11 zlomu v mém sblížen! s Franca �r:.šlo roku 
puc1esát tf-i. !M�u. otc� 0ev;,attúm zp..'\oe�em u! dř!v otňsli ett?tek. Na jeho 
polích a lulcl.i_eb m�lo ze iivá a pro eebe hospod�f'it c!ruf.etvo, sle dluh 
zn stodolu, posiavenou teprY pfed :ro�G, m�l i s úroky plntit �n. !o 
nic. Hl.avnit ňlo Q to, fe poóle mnoha Jin$�h pi'-!poťd e.ěli či ruohli 
p.f·tat,fh'!'&t otcé i 13atku a.ě�am �o i)('lhrmtiě!. Jemu byl.o fle�ma3�du1�esát, 
jí o ,,vnnlict let mdně. Niaptnl jsem nymbJrakérnu otreml!eiu V.)�horu j�ký!li 
pam�tní 2pis, pmteat či oávolání. '.°el jsem zr.: Fr•únti��et.1 do L.ipc,;;é, 
gÍ to zkontroluje. r.·oretl s f>ekl n;i: 
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"Ž�ný m�j kcleg�, tím méně já, by to nesepsal líp." 
i�čl jsern na jazylru pfíkrou odpovta, kterou bych byl dal na po

oobnou pi"'ehnonost vrstevnickému pfiteli. Franciho jaem eo c:!o prdele 
;x,,,,•lfjt neocvs!il. Jen jaem mu vysvl:tlil, fa Jsem měl pf-i kompozici tohc 

textu mnoho výhod. Ocnčtí mnjetku otce ani m� samo o sobl nepobuhw&lo. 
Nebýt temných s poli ticlcy, rr.or6lně, i f'yzick3 vraže.dných okolností, 
které tu zmčnu, slibující rovnost, �t provázely v nusku,' pak i jinde 

� . . 

a tec_ taky u náa, netísnily _by mě rozpaky nn� výhrady. Sú otec, přes 
stéf'í výkonn.ý a duševně čilý, přijímal ten d�j spíš jako vým�nu hospo
céřských g�rnitur. Zechovel si tak bystrý z,jem o litermturu, o hi�to
rii, o úhrnný ?f�tomný b�h svčta, že ztráta vnuceného zájmu o stav 
vlZ;;.stniho majetku jsko by byla pominutelnli. 'l'ak m� zbavil strE-chu, �I! 

ho zvenč:C p!'ivozcné zuhálka zlom!. �io mi v pv.mětu:!m spisu Jen o to, 
aby mým roói�tlm dál dovolili f!t v otcov� rodná vsi. 

Teprv o něco pozdiji jsem s� dov�děl, �e snad skoro t,ho! dne 
okreSIÚ výbor obdr!el petici dr.ahelických obf anO. včetně pf-edsedy mstní 
organisace vl,dnouc:! st�any a. jejich �lena. Poukazovali na otcno bez
řn,1a _pO.lstolet, v�lnikaj í c! · hotJpo�afeaí, · nikdy neprov��en, t!� �korc 
bl•ln!• statk4�lcým- tÍ.9tlf"azenectvím, naopak poznamenan.4 pf-6telsko·u �čí 

. a ·pom�ct ;>t"'okazcnmiou vAem Y obci. h4a1i: oteJ ú°ě' jakÓ•
0

.J6· �-.•' n4� spisu, 
aby' �t., •• vsi' zaat&J.. Do' �lis!ce byl. data! ptedaec!�. atr�----•• aasen 
a· poslmi•-1inA11 a -ť�l�:! 1H1li1'i po�piaovatel, b1li z_e etrany vy_l�Ú��i. 
Otec měl vinou toho výčitky svidom. 

franciho ctr,�ls náfrtku li' petice ml zklamala. eekal· Jsem �d n�-
. 

. .. . "'
.

. . ho pr6vnick, opodstatnění �ch zdOvodněn! či aepon etMzliV, odha� 
zkušentiho obhájce, jakou m, m-aJ spis. aaděJi na ús�ch. Strčil jsem 
néčrt do kapsy a čekal na pi"íle!itost rozloučit se a j!t. · 

·V předcho2ích letech js�m.se několikrát ptal oice i Ji.ntch, J&ký 
je FrsntiAek obhájce. 

"Výtečey," říkuli. 
Jcnle j, ctil Masaryka z čnsa hilsneriády a rukopisných boja, 

ob�ivovel jsem Clsrence Darrowa, klei1·dva milion4�skd mlad�ky, Loeoolo, 
a Loeba 1 jakkoli skoro v�em odporn,.a snad i zvrhlé, dokti�•l u.chr4nit 
p!-ed trQstem omrt i, zvrhltm zcela j istl, a byl Jsem °"chovq l'ass·erme
nnovtmi ana]$zami morálně u krWn,lni práv1dch pMpadd. Ta let.aul chvá
la mi tedy nestačila a ptal jsem se na.nějaký vjznmmtjat pHpad,_ s 
v 'Diml Fra.�ci b'Jil a obh,Jil spravedlnost. lev�dlli. 

Te! jako by mé oHvčj!:.C pochybnosti byly poťvrzeny • František· 
jde při zoi, říkal jsem si. Majotkov, spory, rozvody, !alobi o ú-
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hrsc1u tkocy či bolc�tnfho. :o t.i,,1;; ,:,t:ho nl::L:.c·t. . j{; v nč,�, cht� l \·i
crt nřco víc, cnači r::rC::i!1.u. ·:}:e:st-:1l_ ci o to srr.-, f"Vfw. vzLlť:'c:crr, � c.hcvá
n:!rr.: ř.í k:t;l. O:tl. c p;_�l hlll\'.Y vd.tí ne:. jt:i, .-t.:.hl:,;, v fí:�tech JC i. v pro
mluvóch to, čemu se bMb� f-íkk u.šlechtilý. l:r:'-.i te1.é tah,vJ�ch zcvnčjě
kt\ se ocit�"jí v neb�zpd:í. Vy�ývBji k po :·.ad.svku, uby lo�::,·, u!!lechtil
ci,. u.tázr:.li, co v 'túr::hle svtt� př'ev�::nf nct2Ilcc!-rt.iJ.::-c1; :.vor� zmohoLi.. 

?l.ltks j�e!!! se t�- tf.l�ovýn: ?O,,&diJYk.ei;:: t.t,hi:-:�, nt:. !l�j čí-;;c.l. o,�czvo $e 

necostevila. Chtěl jf;f:ID pryč z l.i;x;,v� ulice, i kčy�. j:�em ci Zffroveň 
byl vicom, �e úderem !t.nichovu neocei�lo ze zdejťd.ho úzellií jen v�.echne 
C":olnost :Jmt.i"ov tin:í k obecnému prú:J;}t- cr-,l:c, l:. 3'.):r sveclnost i, k :� 61-j .,�an:! 
nvóprf.vnť>:-"ti Z(;cj!5:!ho r.;'.;Oleč:enr,tv.:í, :,}e l·rnir. vfeho jiného i r.-iožnost 
obh,Q.jcO. t1ft �utečn.ými obhl._ici ::; v:;hlíčb.:u vU:11{ i lc:::tn.ť u:::pi7't n:'oti 
st.dtni moci práv� v pří.pú1.iecti, k:c:e jče o � i vot a <> �voboeu r-kutků a 
rn•.rř.t.l,nn-!. �.,'r!-.!_�,..i·' �c .. ··1,,-. ,,�, V ♦ ,-, 1,.,.., •• /r.:, ..,.,,..,.,..,,,,,.( U'"''"'' � OV

"l l'"•r,_.f:;.�, 0e 
-.._;- -.. - ___,J,,1.'\ir 4,;i t.:A,.W .:;-'-'-J ._....,.l'::>WY,....•� _.._,,,.,,,,.,., • .._,,.._.,,... -ww-!1-' � ♦ ·�,••--.-. ..., ..... kil' • 

Ceé.�li jsne v jeho in&lé �olU!c! pr�ct.:vnt. Jeba-ile prone�l tu �vou 
zrozpači{ttj:!c! po hv�:u a vict:l, �-� str!:ái:t t1 pie óo kepsy, zvedl se 
ve své prošečiv�l6, p{.)dle ntkte„":lch r..ri�tob·:::tické v-J�cc a �cl ao ku
chJr.,'18 uvaf·it �vu. !.;inuls c9h� hoa��y;; či 8lnlebných. f.'"ku� !!i to 
někdo aspoň nakrátko nezuHoil jakQ Per>&• Z kuchynč Vrunci zevol�l: 

_ "Pdjéiem.e· si kávu ·vy_pít k matince �o pok.oje." 
Zaniraz�lo._d · jako před čt_vrlstoletfu • ..-:.1e pr.QL-vou ctivíli x odchodu 

j n�n1 u� proooe 5ksl. 
�� dvěma �álky nu pgeu�očínském čern:w lr�ovaném ro�:1r..su proiel 

Fronci precovnou_ a z pokoje z�volal; 
"Pojd dáli Poja dáll" 
Ztuhle Jsem. ve:toupil. V celém velkJm pokoji n-3hylo nic ne?! ki'-iclo, 

kcls'tt stolek s dvěma kf•esly a rnzmt:ro..ý m�lllíh��J �t.c:,j�n, na 1.t�r:i.1 v mír
ném záklonu st.ála bezt1�lt1 v i.ivotn:í vel ikoe.�t i teta ixtnvá. :;'.1aa jsem 
se bezdčcy uklc:mil. lc, n.�by!. p�ke,j, ·Jl\7' �bf;1cir1í cíň. ;:,1čk�1 ji\t,}f'l micha
li kévu, jak o b:ychorr. tt)čili tib�tskýr::i ;fo�líc!�i n:lý1ky. '311e:1č! vcht\
zelo st::nívá.'lí a síň, místo a'cy !l!;;h:{vi:cl& hlubší éůstoj .• o:iti, �t.,v"lai se 
-z1hled"'.lěn.tlu _Jesky:1:í „ sahajíc! z aaf ich <fob zpátx.s do civ i!isečn� se
bejintého· a moril!lě. i s'>ciáln� trapn�ho aevetan4ctóho století. Bylo 
tE.m �ist� ,, ale cítil jáem pach om�tl��ti. Portrét jako by ;,ochlhel 
z téhol �inalého století, je��e z�st�l nedotče� impreeionisty i jejich 
d6vn!jl!m1.�&čch0dci._ �ehyl aost pri�itivní, úby mu to wr.o�nilo 
bezobfaanou ráznost proveť!'2ní 1 a nebyl eni dost nechlcbovsky vz�ělan.t, 
aby mu to c�olilo na pri.nitivr&ost Zé..pOrI;i!nout. ttál� tU!ll Z$ir.1c.lá teta 
f,ixtovl. Spolu � jl!j:foi r.�U:l�neu: ?nf to vybíz!!lO vf..t!\t, p1'ii:1r,.�t- ji 
a o�trnf., polo!it na l��ko. ti pokuc �lo o konverzeci, nřichQzela 
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mi no mysl jen anek.dota, po válce č!oveze.n4 ze Spojeeych stát�. 
i1ewyorotl.1 žiclovsk, mutka vítá syna, � �oet v letech, kte�� se 

psychicky :1ecítil cobře n vr&ci se nyn! od psychoannlytika: 
··1'Dk co Mklil'i'" 
�Jestli prý n�jsem moc závislý na mamin�e a že by to v tom pH

p�dě byl OicipOv komplex.94

. 

"Oidipus Schmoieipus, ty pi·ece víš, žo máš r-iJ:t rá.ó evoji maminkul ... 
�usel bych být nNteo jiný, &bych tohle dokázal. Františkovi vyprá

včt. bylo .mu ostatně p!'ee ěedesét a nedalo ae nm jeho vztahu k ženú 
mnoho zmJnit. hle potlač-ená �ntkcota se �i �romítls na portrét. Od 

jot tet, �,i.xtové ubílwla bublinr:e. & v té stálo� •1Dicipus �:cbmoičipus ••• "' 
Jenže ·t.o k ní nepe.tfilo. rokuél jeem se pr-matov&l, vtip té včov& po 
teéliteli cukrovaru zcela chyběl, jako pravověrná příuluěnice vyšší 

stf-edn! vrstvy byla to, čemu se ekoro 6&1.o ří�l normiliú �tisemitks, 
a aynov, vlídné či obdivn, zm!nlcy e kolegovi \Jiat�rsteinovi nebo 
Kohnovi· kirela jako Jeho přehnanou dobrodušnost. Abych sebe i Franciho 
od nt odpoutal, sna!il jsem se vyJQalet etúku, která by ho �••l:I po
hnula• Gb;y mi pověděl něco ze svcl ob�Jcovsk4 1car1,ry. Vtem J!Íea usl.J

iel: 
•eo Mt'i ton portrét11� 2e .i• krásni.'',.-· 
S,lo to asi ode mne kruté, ale soublaa J••• se sebe nevypravil. 

Musel jsem n.l:co udělat a nabízelo se pr�věiTé ·. řešení, je:i asi o hod i• 
nu pf-eást.tnut4: 

,.Frttn.tiěku, odpust, muaím jít. Žena JGe večer pryč •• hl!dú tJfti. • 
Vzá�ti jeem ri přip&dal ješt� krutějl1. Dltil 

"Paní Věra je velmi Jemná a ,k;r,úd., .. t·ekl. 
A to ml za nlj polekalo. Zv.lášt jeho straně �iršíh� příbuzenatva 

se tanečnice nehoóila oo soustuvy řádné rodiny. A jeho matkS by asi 

mčla privátní a temnl:jší nén!il. ky. Ale í'rentU;ek pokr�č'lval: 
"tiv!š se asi, odkud ji znám. Viciěl jaew. ji je�t{, za vállcy u strýč

ka a tetinky v Lrahelicich." 
"Lílcy, vyřídím ji to,� tekl Jsem popleten.;; & hleděl to hned na

previti "Al budel mít �estu no tu str&n�,.atev se u n4s.• 
... Rád sajdu, oprav&!u rád," k;ý·vl ze �, vl!ky smut11! ušlechtilo11 

tvár-i. 
A ve mě araaivě zapracoval př�buJel.$ omyal pro evojv��IZIY• To 

nanc k pocitu Tetfelce, kter,f rozvr4til pokojnou dYojflennou doaa,c
nost. 

- - -
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Ed& KriseoTá 

Co se stalo T blázinci 

Akáty voněly k večeru tak mdle a sladce,ža mi ..-yskočila na krku 
a na rukou husí kůže.Zaháněla jsem ji tfenim a t!m jsem si UYědomila 
ohraničenost svého těla,ookonalou naYlečenost do kdže,ktará poutá 

y dobrém pořádku všeohno,co k sobě patří1 aby se to nerozsypalo,kdy
by došlo uvnitř k zemětřesení.Láska Je zemětřesení,ale i ta přejde 

a čloYěk sa pak di'f'á na sebe zamilovaného a rldí ae v dál.ce,malink,
ho,jakoby hleděl opačně dalekohledem.Takhle by bylo pěkné pozoro'f'at 
Tšechny situace a sebe T nich.Z prostoru,kt erý ja za tímto syětem., 

kde ja také svět.Jen se ničeho pf-íliš nedotýkat,jenom se s nikým moc 

nestýkat,nedat se sápat tímto sTětem,který člo'f'ěku nedopfeje yzaalo
Tán! 1 chce a žádá si aašinco"fll Tydanost.Chce,aby trpěl,aby plakal,aby 
ee smál. 

Akát, voněly tak lldla,tak eladce,!e mi začala bft pozemská zima; 
proto jsem si třela kdži.Moje kamarádka malířka. nosí na sobě po�ád 
plavky 'f''-"°ellcu.Ve Yesmíru si připadá jako rozpadající se planeta.To 
Já jsa pof-ád h'f'ězda.11, tělo je studen4,h'f'ěz41 a sedím na rozhraní 
mezi sYětlem a temnotou.Proto je mi asi zima.Jak zneoi tli Těl' mas:! být 
tělo,kter, snese plaYky • Ullě1' haoty1mysl1m si,ale &ase to •• maě 
budí naději,le se znoYU sačnou nosit korsety.Po Ta8lll sportoYmd přij
de zase romantická láska. 

Akáty za.voněly tak,!e se mi &aohtělo nebý\ a nedoěkat ul se aiěe
ho.Borké kaliny tloukly o sebe hlaYami Y podTačernim Yánka a aa sá
padn!m nebi se rossntila ••�•nů.oe.Asi Jupitar,má dobrá planeta.v bou
dě se pf-eYalO'f'al pea.star, tělo'-- aads'f'edá'f'alo eternitovou stf-ech• 
Jeho pf-ibytku,budili ho asi netopýři.Mně tak, pískali kolem hl.aYy_,l,

t.ali čím 4'1. tím r,ychleji,anebo se mi to sdálo,jak mne čťm dál. ne 

zaplátali do sTýoh netopýřích poli.Pole Yšeoh po11 ja Broi a dole ha• 
ly kočky láskouoLáska je tak, Bfill�Běhá tu plno di'f'olcych koček a kdyl 
nechám ote'f'řeno,hned mi •ěoo ukradnouo�ádná př!tuJ.nost,ale aemaskoTa• 
Jlá draYost,ládná prol.haaost,ale 'f'ědomí „'f'last.n:l d'llatojnosti.Bole,s'ba'f' 
mna lidi,k'teři o sobě soudí1 1e Jsou dobří. 

Vdn.ě,na lc'tero11 by se krásně wa!ralo:Yel!emiee 'f'OnnáoJe Jako lltl&i• 
ka,která 11.Me sabit,al• �' mám td jemněJI! ěich nel sluch.�chú a· cí
tím budoucí události a �ak čl.oYěk

„

páohlle aeA-t�stá.Xdyl ridi:a,.1alc se 
ke mně obr,oeným tri4drem blili maličký Peoh'f'ogel,chce se mi ut.,et. 
Zas mi bude nabizet,abych s n1a táhla b�emeno spaokan,ho !ivota,bu-

de mne oblusoTat a dojímat a jak 111 ho sačne být J.!t.o,hod! mi sucyňku 

na krk a u! mě má·oSedfela jeam se uf s leck,ýla,ne� joem pf-išle. na to, 
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že lidé milují svá břemena,že je potf-ebujiJYžclyi 00 by si počali s ne
sTázanýma rukoma,když se je boji rozepnout,nadskočit a pokusit se o let, 
Kam by stoupo.l.i,když JM;t nQbe mi na sebe nevěříoKd�i u� Pechvogel,ten 
nešiaetn:!k pronásledoYaný osudem zdstane sám.1 proto�e nikdo mu nechce 
pomoci táhnout jeho nesmyslná břemeno,onemocní.Bo�e,zbaT mne lid!, 
kteří lžou,aby mohli být malinko živil 

Život z hranice smrti jen se malý a kratinkýoDá se krásně Tydr
�et,povídém. si Y t, chvíli1 kdy ležím v trávě a pode mnou je sucho a 
teplo,i když obličej apředni část těla jsou mokré.Padla rosa,ani �
si Ji nemusela nič!m z�slo�it.A zítra bude zase krásně. 

Když je kr��e* •�-�\�S mi tuk je,myal ím na Elišku a na všechno 
co je nehybné.Eliška lež! už deset let v posteli,d�vá se krmit a mýt, 
nedlává si odnášet a přinášet mísu,křič! na sestry a- pořád by si chtěla 
s někým povídat.Eliška je moc óivný blázen.Byla tu u náa několikrát, 
T!dycky po pokusu o sebevraždu,kterou ale nikdy nedokonal a.S d�sl•, 
který nesYědčil o slaboduchosti zapsané v chorobopiae ae smrti Tldyc
ky vyhnula. V mezičase navětiri.1a Těedlny . nemoCJlioa od Košio po Chttb, 
s jedná do druhá Ji vozili helikoptérou,o čem.I tu ze ráda Y)'pr,n.Dokud 
se ještě hýbala,měla snad Tšechny naI10ci 1 kter4 se dohromady nazýn.ji 
llunchenhausendT syndroa,neboli namoo barona Pr4šila.Byla tulačkou po 
1usocnieích,al• oběas .ii všechno přeělo a chtěla damd.Doaa Ji pak Těich 
ni rozmazlovali jako chudink:u1doku,_,cl toho neaěli riichnt dos't a ona 
zase neonemocněla. 

J>f-ed daseti lety upadla náhle co nehybnosti.Psychiatfi ji měli 
za hysterka,neurologoTé hledali Tý-ron v mozku.1Nakrát. ji TQZli ke c011-
puterovému roentgenu,který rozf-eže- mosek na fizky Jeden centimetr sil• 
n., a ukáže Jeden krajíc za druhým.Nenaš.l.i nic.Lefí dál. napOl ochrnutá 
na Tysoké po�tel.ioJednou Ji teče z ucha a ušaf- tam nic neridí,pak ji 
podle nějak,ho Trdtřniho záhadného pfíkazu přestane téct z ucha a zaě
ne mo�it kreToUrolog nic nenajde a když nemoc přejde1 prokážou testy, těž 
kou cu.kroYku.A ta je za čas Tyatřidána bronchitidouoVěechno se zdálo po 
fád etejn,,ai Jednou T neděli Jsem uviděl.a,jak se Eliška nehybnou. ru
kou chopila hrazdičlcy a přit'1ll.a k ni SYé stokiloT,,jeě tě ml.ad, tělo. 
Pan doktor zrovaa. stavěl no'Y/ d-0. a ..-ečer,kdyl Jsa au to pf-iěla Met, 
seděl sám nehybně T lenoěoe a nemohl vstát. 

-Na něčem se čloYěk sničit must,f-ekl,aby neměl moc Tel.ký roupy 
a nezatoužil po n�jak' změně. 

-Pane doktora,nišlc:a se �dl• h$bat,ktly2. dl oe.J4 Ji Ti.děla. 
-Já v:úa,f-ekl,sestMčky kolikr,t povída4.f,le Ji riděly1 Jak si v no-

ci mne ochrnutou rukou obličej. 
-Mohla by se třeba Tyl,čit 1 řekla Jsem s nadějí. 
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-Namoh1a. 
-Proč ne? 
-Protole nechce. 
Odm1čeli jsme se na chYíli.V pokoji tikaly veliké plecboTá hodiny a 

Tenku byl teplý a Tl.hký červnový Yečar,v něm� rO.st. pleYelO. dosahuje 
záyratnti rychlosti. 

-Jsme tady za kašpary,fekl pan doktor.Ještě jsem neviděl psychiatra, 
který by 'f'Yl,čil blázna .• Vy jo? 

Nemohla jsem si Tzpomenou't. 
-Nevyléčíš ho,i kdyby ses sám zbláznil.Když choe,mo.!e se Tyléčit 

ale Tětšinou nechce.A tak mě ne bsYi stavět. 
-Když si někdo ch ce yzít život a 'f'Y ho zacilrán!te,tak je to snad u

žiteču,řek:la Jsam,abyc:h ho utěšila. 
-Zachránime,zachráníma,křičel pan doktor.Ale k čemu?To mitlaskaTě 
TySTětlete.Kdy! někdo nechce lí�,at nežije

1když se dlce rozT,st, 
at se rozTede.Do prdele s tím Těčnym &acb.raĎoTánía nějakých hod
nět.Al si ka!dý dělá co choe,mně at Tleze na sáda. 

Byl �ako f'lanlák,ktert se rouhá Boha a já se poleka1a,le se aám 
zbláznil. 

-Ňeridťm nio,Tolal.�.S Týsledky.Všechno si jen namlouTám.e a �• -k 
ft • •. 
naěe nemoc,ne �•jich. 

A otvíra1 ruce a zaTiral je v pěsti,aby dal najeTO neuchopitelno.st 
čehokoliv. 

�Ale ona yás má ráda,řekla jsem.A nebýt Táa,u! by asi dáTnO nežilao 
-A vite,že by to bylo dobře?l4oc dobře.KdyDy se alespoň jedenkrát 
poř,dně sasebeTra!dila.A tea já.ze.Tola1 hypnotizára al s Hradoe1 

on sem. Jede1 plat:! se au caslák a Týkon a ona nechce.Ildžu si hypno
tisira strčit kam chci. 

Jak dlouho se asi pan doktor pokoušel věřit ve smysluplnost svého 
konáni,možná až dodnes.Teď tu před+.nou tápe k nějakému poznáni,do 
lcteNho mi nic není.Jak cll. ouho potrvá,ne� se zas všichni pohodlně uvale• 
bi Te lti.Pohodl.n.4 neštěstí pot�ebujeme Tšichai,Jinak bychom snad ani 
nebyli šlastni.Janom ládnou revoluci,říkaji ti ,co Ji prohráli. 

Chvíli seděl nel)3baě,krk zara!ent do ranu1a,která Dl\1 Jako a.relená 
křídla trčela aarně do Tzduchu. 

-Nic si & toho nedělejte,pane doktore,povidám mu.Jenom blbi nema-
Ji pochybnosti o toa co činí,jenom ignoranti si mysli,le aěkdo bez 
nich nevydrží lít.Ti co je nikdo nepet�ebuJe,jsou si jisti,!a Jsou 
nepostra4atel.ni a tak 4ála,paRe doktore,a tak dál.e,to bychom se 
dostali až k těm.co si mysli,fe jsou milováni a zat!m jsou obelháTá
ni,ala chtějí být obelháváni,protfl�f!t!,fe nemohou být miloTáiů 



a je to jejich jediná možnost a tak dále,až k těm,kteří konaji 
proti žiTotu,ale TysTětlují si,že je to dobře pro druhého,kter4'
ho zaměňuji sa sebe.To jsou lidá svatí a těch se bojilll �pl.ně nej

víc,paně doktore.Vědomě konaná dobro je nejTětší svinstvo a ne
bezpeči. 

•DřiT býveli lidé hodnějši.Každá ves měla svého blázna a měli ho 
tam rádiaA tea?ZaTřou k nám čloTěka,aby se ho zbarllio 

-A byl·i tuláci,pf-ipomínám.,a diví mužoTá a divé ženy.A strašidla. 
Na velmi dlouho jsme se odmlčelioJá viděla Elišku jak se kli�ánko 

přitahuje k hrazdičce,když chce a jak pak sv4 stokilové tělo opatrně 
spouští na ldžko.šetři se,proto�e sama sebe si váži hodně přes sto kil. 
N•echtěli .ji nechat: umfit,ai ji tedy lami a češou,at se �ní dřou,kdy! 
si ji -vykrmili.Al táhnou za sebou všechDy 1 kdo chtěli tento svět pfedě• 
lat k obran aT4iiu a nepodafilo se jim to a te! truc\jji. 

�••P youree� teget.her,řikaji si Američani fatdý d8Jl a aalifka. no• 
si plaTky.l'.dy'by saěala Eliěka chodi.t,aobl.a by se lehko rozpadnout. 
llně ataěi satia kdle,asi proto„le s8 d!Yáaaa syět obrácenta triedr• 
a ayel:La si:Páal>Oh � takhle u4lla1,podival se na ně.j a fekl si,�• to 

dob170A ty bys ho pfedllévalaffo lly sis trouf'l.a?Aubo by sis dokonee 
s'111.a na liTo\,� ti 4a1 a čeká,oo s a1m uděláěoJestli mu ten aate
ri'1 n,u1 sullechtě�,stednt,nebo &kalený. 

Stafť· �ňam fíkali,le kclyl někdo něko11111 sachráni liTOt,�e sa aě.j 

al do aY, .. siírti odpovědn$.Pověděla jsea to panu doktorori,ale �•ho to 
moc nepotěšilo. 

-A fekl jste .ii,ž• .jste %.ji viděli, .jak se 11$beTzeptala Jaea se. 
-X:olia,t,pMsYědčil pan do·ktor.Jenle ona to popirá.f'ffdi,le ru-
kou aehD.111.a. a le neurolog pfeoa feki,1e je napOl neh3lm.4 a le 
'\ak $-O.Stane al do smrti.odmítla i narkotický spánek,v něm! bycho1 
se mohli něoo dozvě4ěto 

-A. oo ena si vlastně mysli? 
Pan doktor ul se pfestal. &lobit,zpokorněl,dostal zase tan Týraz, 

kterj aút aa aěll tak ráda • 

..J' nena,fekl. 
DiYú 88 na svět obráceJ1111 dalek:oh1edem a ridía nás d'f'a jako ara

venoe ,ktefi s1•něka11 plaboňi.Ale •• velikosti to nen! 1bu�to adle být 
Těechao poytěeno anebo znehodnoceno.Káně rldi s výšky �š a Já Jin•
Tidí-.KepteJt• se po smysl• Yěeho,pane doktore,stejně se to nedozrlte, 
jen blbí si 11\YBli,I• Yě4i.Hodnoty jsou tak, pro blb,,aby se nemuseli 
pof'd pt,toJestli se úplně na konci dozv:!te proč t.u Jste_, ta.k lehce 
a kr'8•ě umřete.A jestli se to nedozvíte T0bec,budete se muset asi zno 
vu aarodit. 

025 



-5-

Nahlas povídám. 

-Co kdybysme,pane doktore,vylili na sem trochu benzinu a zapálilir 
tť-eba by utekl&. 

-To by �lo,r·el:l.Jenže jsou �ná:iiy p.tt-iJ}ady hyeterické em.-rti.ona by 
mohlti VtJt:it a N§�e·;, ale mr,hle by sa i �.,e.li t a bylo 'by po DÍ o 
To jedna kol,1&,,,·ně pfi6la m vi�i tu n :t�j2.k6 hystcrl:"l na ni kf-i• 
čelu,�by šla nt1jdf!v k ní.A ona na�chvúl to vze:!.n z d:ruhdho kon

ce.ft·!,torka i1ehou pra.št:tll � byla mrtvá. ,�,:i b�reto t.onu !'ekla? 
•� efilrn:a jsi� nic ,!;\le pot-i ti!.u j:. a:i hloubku je!!':) bc:;:io�d •. BoZ!lOci, 

kterou :·1d:d;ť cit{.n,k�r:. c-hci nfkomu,kor,o rn..� rida pc:aoci,ul.c nejde to. 
A nakonec pcvtíd.Jl::.1 jNu.r:: p�J:l'.l cbl:torcrl báchoi•k.u:.,"'iogini 1kt�::-! oa pil

ně a k�fc!j esu zal>j5v:.ili jÓgou., pi'itli .se ju:!11G11 ze:ptat. boh�, jak dlouho 
budou �ucet j�š t.t! takt.o cvičit tě:.o i ducha � l;olil::rát se jelit� budou 
muset ��.rcdi t,ncž !ie ji.Q poélé.l'-i éiooáh.n.)ut airváuy .Nirv,L-\a j9 na-vanu

t!, tal!y vyvanuti, vy::ito-apcni z kclooěhu a:JI"ti « Zi'oi;en! ,.,llohov4 Je pozva
li ns prod'ltl:�}:u a přišli poc. a trom11:cle nuj,�.1 n ov�.k tunčil.m.wice 
prosvěcov&lo strom u utíu,y lis1.í nu �h&J.y M �1vlečeném lid6luia těl.e. 
Tane�ní� su �J.iál,až :iu z tvlll'e bJ:ly vid�t Ja.n zuby. 

-Kolil: liv"t!i wi před G<ťbou ten tlověk?ptlill be jogůů. 
A bohové odpQVt�dJli: jeuanáct„ 

-To ja dobte, z,,olal �lověk,který to w1Y3el,A v té chv�li vyyanul. 
Akáty wni rJ.úle a sladct.t a IA..Ylf se chce :altlvidyck.}' Ut:Jnout,proto!e 

smrt s& Zi1i. zdá .hautá tt ow,mující jal:o vm1ě kv�tO.Avšak nom.ohu.Z!tra 
musím fit,amát so a pl;;��ut,J&k si liclé p.fi.?jí�.t.. iauaím nutrhat kYěty 
akátu s usuší t je. Ulev-..iJi pi;i �!·ečích v ��lu�lku u ve ::střevuch.Ale po
zor I Všechno ostli�ní j,a nt1 a":t:átu jedovuté. 
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l?ro�E:-r,iorovi li. Gordonovi L K i l l i ;; e, c, v i , hi�t.crikcvi 

a snac ne.jvit�úu znalci novčijliicl·:i českes..lovtnsk.-Jch é.tijin r.,� Záp-n

dě, člověku ci t.011 ě hl.u boce evázgr.ému. s nu it! �í, byl v r-oce l 9::':� 

uděl.en ěe,tn;ý doktorá.t Universi't.y v Torontu. l'f-i té-· p.ř.·ileži t.osti 

pronesl Gordon Skillin.g t.ente proj�v: 

ba�lťh n� této un.i<v�rt:itě. Ve skut(}t�c1r:ti j� tomu už ,;g l€t. :et

dejJí r�kt.or, Sir ttillism U.ulock, mjvy.óší scudcf: �t.6t.u :,:ritsrio, �::;r:· 

desvad"sit let a promoval :ua t€1t.o universitě v roce 1652, 1.,;.d,y tis.i 

ndmdeaát let. přede r;,nou. ielwy ui připadal. jsko čl.ově:k dávné minu-

_lost6 /tak jako j' jiatl pfipadás vám/. cyl i.o čl.OYik nee.írni -dů

stojný ae nýa splýYajidla bil,ým plnovouaea, ale ao\vn mohl být pro 

·mou generaci pruenea aoudrtch rad. Za padesá't. let od 1.é-t.o chvíle, 

ftmb.e Y roce 2 OJO, bude mo!ná jeden z Yá.a st.fit ne mém E!�t.i s hl(:· .. 

d>J.t. tak jako já apole&lt jazyk přes pfeděl ěasu opět s jinou generz

cí. 

Co nás apojuje za dobu v!c jak st.o let.• tomto řet.čzu promoč

nich slavnost:!? Znjist.4 je to apoleěttá zkusenost ze stuč.ia .n� Yelkt 

univeraitl, insti\Uci t jel je součásti prastaré unive�sitní tradice, 

kter,á ae rozY:!;Ji v a4padn!m nětl VÍCE- ne;-! šestset let. Uni v�rsi ts 

je, anebo by sila bjt, místem niě:ím nespoutané svobody bádán!, bie 

jGou d&.stojn4 pravdy a konvenční moudrost neustále uvádlr.y· v po-chyb

n-oat prof'eaory právě t..ak jako atudenty. Je, tt-'lebo by re�1s být, mís-

1.ctu, ](de- rcyšlen! láme sv11 provinční zvykovd O?iicz.e.n! e :.m.třuje, T pro 

st.c:ru i v česo, k� ,r�em aape.ktm liéskf: činno-:iti. Je tc, c..'1t:OO by 

t.o m.�l být., tento dr>Jll zk\l�enos.ti, jt:1 ná!:. s:pojuj� na toron�akl uni

ve.raitl. 

A.však uniYeraita tfictttch l:•t aa velice lililil od t6, jakou ji 

smá\e eyn1 1 pfedrYlba Ye nú mezinárodním Yýz.nnmu. l:''ravda, st.uc!ijni 

prcsru aehrnoT&l staroY� ciriliaace, modt:rni hi�torii a kulturu 

urii t.ých ciz!ch ze:m a vAeobecnd obory pf-1rowúch vW. l'akoví vbdei 

jako herold Innia, c. JV. Cochrane, I:.arker fairle7 1 a bentiag a �st, 

doaQůi zesinárodrúho uanán1. A. pfece Te arOYnánť a dne„i:icea bylo 't.n

\o u.ni versi ta ve tticáttcn le tecb provinciálw .:! • zr, b,S·val.a se jenom 

Velkou .i:�i táni:!, západQí ivropou a SeYern! Amerikou, & připre-.ovele 

p!•odt,vl!m stud{'nt,y po b11ksláfskou hod.110�1.. u�im-1.i uvt�:r.\ obory, kt.e-
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ťé jsou mi nejbližší, neexistovalo tu precoviGtě, které by se za
bývalo Ruskem nebo ruským jazykem, tím méně se věnovala jakákoli 
pczornont malýJp. zemím východ.ni Evropy jako je Polsko nebo ěeskoslo
v�nsko. K rozšířeni horizontů naší university však mělo do�ít až 
mnohem později, a to nejen sformováním Střediska pro studium Ruska 
a východní Evropy, ale založením obord, zabývaj!c1ch se Afrikou, 
Čínou. Jeponskezn a Indií, Stř-edním Východem a islamským světem, 
Latinskou Amerikou a rozvojem věděckého studia vůbec. Na všech ka
tedrách a ve všech oborech se rozšířily a prohloubily perspektivy, 
taJže vy už jste ochutnali, a doufám, že se i zhluboka napili vě
domosti ve svém charakteru universálních. Navíc bych chtfl dod�t, 
že studentstvo, teháy převážn� anglos8skébo původu, npní zahrnuje, 
jak to dokazují vaše jména, osoby nejr�znějšiho etnick4llio a zeměpis
ného původu a kulturních tradic. 

Mnohé z toho, co bylo na t�to universitě dosaženo, zvlášt ze 
jejího mimořádného rozkvětu po druhé světové válce, je nyní orirože
no omezovál1ím rozpočtu, vyvolaným hospodářským klimatem, nezájmem 
vef>ejnosti, ba nepřátelstvím. Rovně! rozsah vědeckého bádáni se o
mezuje krátkozrakým zdm-azňováním "kanadského obsahu" anebo t. zv. 
"strategických oblastí" výzkumu, se kterým se poskytují nqce a 
fondy. Heslo dne, jež říká, že "energie Kanady je v duchovní síle•, 
přitahuje pozornost k naléhavé potřebě zvýšených finančních podpor 
ve�ej.ných a soukromých, jestliže má naše universita přežít a rozkvé
tat i v budoucnosti. Všude na světě musí naše sesterské university 
zápasit s podobnými překážkami. Ještě horší však je, že v mnoha zea 
m:!ch byla vá!ně omezena svonoda bádáni - pravá podstata každé uni
versity. V některých případech, jako třeba v Číně v pr\lběhu kultur -
ní revoluce anebo v !ránu v současnosti byla ohrožena samotná eris-
tence u...,,,_i versi ty repr'. .. sívnimi vládami. 

Te přivádí naši pozornost k jinému poutu, je� spojuje nás, ab
solventy z JO. a 80. let, a tím je budoucnost světa, ve ktErém nám 
bude žít. Vy opouštíte svá studia v čase h1ubok4 ekonomická krize. 
Já jsem začínal. svá v dozvucích velká df;prese. Promoval jsem na u
niversitě v době, kdy byla ničena lidská práva v nacistickém Německu. 
A vy končíte, když se podobná věci dějí v celé řadě zemi. Opustil 
jsem To:tonto a studoval jsem v 1-;vropě v předvečer'druhé světové vál
ky. V'y končíte svá studia v době podobné hrozby. 

Dilema• které stálo před námi ve JO. letech, nebylo nepodobné 
tomu, se kterým jste konfrontování vy - vlastně my věichni v 80. 
letech. Cé mfižeme dělat proti ohrožování lidské svobody a proti a-
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gresi e současně se vyhnout v:ilc€? Ve Jo. letech si byli m..11ozí z 
nás vědomi hrozby faiismu, al€ clcrnz jsrr:e kladli na to, aby se za
bránilo válce, nebyli jse� ochotni ri�kovat válku a zaplatit tuto 
cenu v boji proti němm. Avšak později, když následovala agrese za 
agresí v U.andžusku, v habc�:i, V hakouzku a v Československu a ú
stupky stíhaly ústupky, byli jsme dohnáni k závtru, že jediná nadě
je je v kolektivním odporu, byt by měl vést i k ozbrojenému konflik• 
tu. Mnozí z mých spolužákť. z Jxfcrdu zahynuli V€ Španělsku v této 
v:!ře. .Nakonec však dof.ilo k svčtové válce a :fašismus byl poražen, 
ale za cenu obrovsk1Jch lidských a ruatEriilních ob�tí. 

Hale c.neBní rozhodcvťmí je podobné, avšak ne identické. Sověts
ký svaz pokročuje v represích ve vlastní zemi /napt. odebíráním a
kademických hodností některým. disidentům a těm, kteří chtějí emicro
vnt/ a intervenuje vojensky za hranicemi, v Československu a v lď
ganistanu, a nepřímo v Kambodži a v F'olsku. Ávšak v dnešní době má 
c.ilema odporu proti této politice nový a hrozivý rozměr. Ve JO. le
tech jsme se báli, že letecké bombardování přinese m�stfun obrovskou 
zhoubu a to se i stalo. Ale svět to přežil. Avšak nyní atoir�ové zbra
ně, dvakrát použité ve druhé světové válce, učinily vál.ku. ještě 
strašn�jší, než si dovedeme představit. Víme, že kdyby k válce doš
lo, vyhladi1a by civilizaci v(-. všech jejích formách a s největší 
pravděpodobností by ukončila lidský život na této planetě. 

Právě jsem se vrátil z J-měsičního pobytu v Japonsku, 10 dní 

jsem ztrávil v hirošimě. �uzeum v Pamětním parku míru připomíná hr'O
zu on� skázy ze 6, srpna 1945, kdy 100 000 lidí zahynulo okamžitě a 
mnohem více jich př(:�ilo v� stavu živoucích mrtvol. Na pamětním. ná
hrobku čteme tato slova: "Necht jejich duše zde odpočívají v míru, 
nebot už toto zlo nebudeme opakovnt." Viděli jsme pochodeň míru, kte
rá bÚde hořet až do dne, kdy jaderné zbra.�ě zcizí ze světa. Letos v 
létě, při příležitosti 37. výročí onoho strašného dne, vyzvala hiro
šimská mírová dekl.arace k zákazu nukleárních zkoušek a k zmrazení a 
nakonec k zničení všech zásob nukleárních zbraní. "Biroěima neni jen 
svědkem dějin," čteme v deklaraci, "Hirošima je vě�7In varováním pro 
budoucnost lidstva." 

Hirošima, tak jako Osvětim anebo Babi Jar, je symbolem nelid-

skosti mezi lidmi a nastoluje kategorický příkaz hledat cesty k za
chování miru. Současně znovu podtrhuje problém, se kterým jsme se 
setkali při pokusu smířit úsilí o mír s obranou svobody. Na hiro.šim-
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ské universitě, v llstavu vědy o míru, jsem vedl. semin.ái· na téme 
•Lidská práva a mír", dokazoval jsem, že tyto dvě hodnoty jsou 
neodděiiteL"'lě spojené. "Právo na život" je zakotveno ve Všeobecné 
deklaraci l.idskýcb práv, v čl.ánku 3 1 kde se praví: "Každý má prá
vo ne život, svobodu a osobní bezpečnost. n Mezinárodní úmluva o 
občanských a politických právech, začleňující tato práva do mezi
národních zákond, potvrzuje, že "každá Íidská bytost má přiroae-

né právo na život", ale ěin! je součástí souhrného výčtu všech lid
ských práv, z nichf a'li jedno nen:! nadřazeno jinému. 

Ve svém semináři jsem citoval samizdatový dokum€nt Charty 77, 
československého hnutí za lidská práva, otevřený dopis mirovámu 
hnutí v západních zereích /č.13, 29. březne 1982/. Chartisté vyja
ffuji své sympatie s hnutím za mir, podníceným prostými občany e 
s jejich zápasem za "právo na život". Současně Charťa 77 zd'tll'az
Ďuje, že násilí a nespravedlnost uvnitf státň bylo vždy faktorem 
pfisp:íve.;j:ícim k válce, a !e zachován! lidských práv, t.ak jak je 
stanoveno v liel.sinsk� deklaraci, je nevyhnut.nou podmínkou m!ru mezi 
národy. V jinám dokument�, který VYšel o 3 měsíce později /ě. 25

1 

27. srpia 1982/ Charta 77 opakuje tuto tezia•Boj za lidsky ddstojný 
livot v míru bude t!m účinnější /na západl, na V,chodA, na severu 
i na jihu/, jestl.i!e bude boj za odzbrojen! doprovázen bojem za do
držování mezinárodně pf-i.jatých úmluv a paktO o občanských a lid
ských právech ••• " 

Mírové hnuti v západní Evropě a nyní v Severn! Americe si za
sloužímocenění a podporu, proto!e soust.feduje pozornost západního 
veřejnéto m.:ínění ne nebezpečí jaderné války a varuje před nebezpe
čím obrovských zásob nukleárních zbraní, jejich neustál.fuo rozši
řování na obou stranách a jejich pron:i.káni do jiných zer.ií. Někdy, 
i když ne vždy, se tato hnuti vyhýbají omylu jednostrannosti a vo
lají po omezení nukleárních zbrani na obou stranách, nejen na Zá
padě. Naneštěstí politický efekt jejich náUaku může být jenom jed
nostranný, protože podobná hnut! v sovětském bloku jsou d�sledně 
potlačována. V době, kdy desetitisiee demonstrovaly v městech zá
padní EYropy, mal.á skupinka jedenácti bojovn:!.kO. za mír v Moskvě by
la okamžitě rozehnána státní bezpečnost:!. a jej:! V\Mcov4 byli uvěz
něni. Další dllkaz o tom, jak potlaěováni l.idských práv z.nemo!ňuje 
boj za mír a odzbrojení. Kdo by mohl. na druh' straně pochybovát o 
tom, ja.k obrovslcy krok .k míru a nukleární rovnováze by byl učiněn, 
kdyby Sovětský svaz pod svým novtm vedením odvolal svá vojska z M-
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gam.stanu a z Československa, propustil bojovníky zo lidská práve, 
Sčaranského a Orlova, a n�chal Polsko Polskem. 

Uvažuje se o založeni katE:dry mírových studií na této univer
sitě, což by byl vskutku V-Jnikajicí čin. Taková studia by se muse
la zabývat nejen otázkou nukleórních zbraní, s�,"ID.ptooem nt=moci svě
ta, ele odstraněním válk"iJ vůbec, jejími mnohými př-.íčinami včetně e
konomických a sociálních faktorů a politické represe. Není to jen 
věci studia, al.c věcí vládních aktivit, které musí reagovat na ty
to problémy zdravým a uváženým způsobem. l�er.í to však jenore věcí 
vlád, ale životním zájmem každého cbčnna, který mu$Í hled�t ve svém 
vědomí. a svědomí odpovědi na tyto naléhavé otázkya žádat oč. svých 
vlád, ne z;;'ipadě i na východě, aby hledsly ř·ešení. A to není jen úlo
hou specialistů na mezinárodní vztahy mezi vámi, ale úl.ohou vás 
všech, nás všech, necht pracujeme a studujeme na kteréElkoliv poli. 

A nakonec r�ěco v iehčím tónu. Nedávno jsem v tokiu náhodou na
razil na středisko náboženské sekty Zdroj zázrakťi /Šinreyko/. Iia t.a
buJ.i vyvěšené na budově byl popssn zázrak, který za�il. jeden z čle

nů sekty, japonský student hudby, který v průběhu jedné přednášky 
na tokijské universitě zafil., jak to nazval, zázrak rozpínání lebky. 

Jeho pasivní mozkové bUll.ky se oživily, jak pocítil, a dokonce jeho 
slepičí hrud a pokleslá ·ramena se rozšířila. Výsledkem pak bylo, že 
jeho schopnóst hry na flétnu ne�'Uirně vzrostla a "staly se mu mno

hem srozumitelnějšími nepochopitelné filosofické knihy." Dovolte, 
abych vyjádřil naději, že i vy, potom, �o jste vyslechli mnohé pfed• 
nášky na této universitě, j3te pocítili podobné rozšířeni svých 
lebek a jste tak lépe připraveni na setkání s nebezpečími a rJzva
rui světa, ve kterém žijeme. 

031 



.Republik.a L�brovník 

i.dyf rozkvitá ro2o'Vý akát poč viií Min�c,t,n, .r. tílf :r.{H.E: 
cv.íjí l"i&d branou hl.4?..V\l f;-V. Vleha. patrona. c:ubro\.-nické::o. Z&:p�r--t.!·í 
:.:e iiroká ulic• �tr�.do11a pI"eudy ličr;;tve,.� lezele vlili.�j� prapor vt..�
ré haguE">y •Q.d. f:-oc'hou Crlu.tio-vou pf-eci hl� .. !J.1 el:rá��.re: rwd i,011á1·-
1u�"fli v př.-�tlliltEt! JUb?'C:·VllÍkw jiné r,rar,.ory 1:JULK ·vli .... ií- '--"'lt'.t.tt pf·i 
r.,tátr.L� rvátku S.oc1�l1t.ticki fo��r.atiV?.ii re.pu.bli.ky .ÍUf�(Hlthiť. 

5lanii bývalé kup&c,�á repu.bli�-1 l-'\J.brovni�, f. r.fčhf.niý:t�i 
ť-t-iťVÍt,.l�-k�1 parnétka.\2.1 a &'Ci Fubtr-opiekou verstli.cí. tHi!.ZÝ"��i t�ké 
chcnatr.kjmi •��6un1„ d Cl!ky' �Té· álotthé hii:--t-0r11 / S&číná � ll. 
�toletW D.Ot-10 xspoleč-a.iho 1 a e.�kým král.OVf!tTim. iQpť!.kl.ad � 
republikou fábor: bubmuiěea,. vedli ro-mfi "Vál.kU ·• c!e.fem Zik
QUB.dea , .. DU let . .ech 14C) -l4CS/ ,ale protole PiillOV�l ,Ilouho. M

ě.tli pNvádf·t redl.nou politiku -Yýhoů4 11-,olupricg f1 rú.rr. - ner1řij.,,-
11 1:1c• od Z1kiniada erb 3ako republ.ika t,bor /ta 18. lir.:to:J�..du. 
14}6,kcty klef!ci aás·-tape1 obce tábenké pfijů1 Z-ik11Und�v m�.jer:tát 
pod ale.tou pelletU, al• 1,ta l'ef 141.5 pttrvzůi cť. ne�� oe:trevy Lr2'�. 
tiv!lr 12 �orčulv, kte,r, pro nf Tybo,cTal Zik� vít?mou. Tilkou e. 
l,.uuitka!Jli. Xup�·cká Nťpublika lrobrcvník pak jel:tř lu:nal)i-mi �ínkal1>. 
od bo�ensk, !lr,cbty v· rec• l4i7 rossáh14 úe1 a pnnou hranici, 
k tElrá vydrlel� mnohi G:t..leU. /lupecká N}nlblika i,bo:r &i f".tfl1& oc 
IJ.kmunda 2!il,C, kcp groll, upsuýcb �ill u 1t.&l•i-n klált�ra. v l..ou
ňovic{eb a· ta.\t4 Tjhof!u, le konlPelé• ktf!ré c!t:$f �t?flbo jeho o-uřt-c
nlci �f • nati:tou-pí ouřad 'b(!B �; cen! tf9.x obyčf jnýcl •• / 

A -p.ochopi t�ln�, 1 11 t�·rá.núch. !JOl1V1r-lof t! jť :.ne:·hc; ro
ť.iitl �éuličon> & Vojnovi�·c,vc, P- mchutn�i l"..r-�db�::i:..1 � i,.& rt.:.rou 
ba!tou Kula �hěeta, má a dolt t:-T� ,-lávy nt�ea p2trici3d.;é p�lice. 
•l• 1 11 i�rir.at hittor11 boén.o\t ue-eeaiiatví Slcv�n�I Gučuli!ť.v 
epoa •o•aa• • iůntroTflk4 uilo ro•eeaf�íh.c etylu, kclovA-1 J �& v 
OJ)i�•cb, protole aepublilca Dabrcu.ík ll�.-Ohl� Tyd6ti JHjlFJ)Ě!n 
ťíla �ftbo ob!-. Udrea. leacťbla 'Y14ati1 jak' ft�E0tí• fe ltepubl1• 
la. e.t:kor.ln�,u�ká upoĎ. T pnaich dTae•t.1 letech \l.aolaov&l." bá�n�
ldu1 v,da.t .,,, d!ia ·ylastúm úkladem - bfl.a to pfece Ja velton• 
sor;t bodM ll. 81:ol•til :Dťk)" �l •ead�• i!ťt T opi,eeh � ·ílct
takoY,ho lakuba, 1-lla a 4all!Cb a dallích al po konec let třicátých. 
iak u! to optso.Tmd v lených zf�!! n�trvalo n.u�tcl.o • • 



ť let.tnu 1�)4 pne1.dentu repu'bl1k1· 2,0. Mae:1rykoY1 pile 
čEt2-:ký b�ík éopis tle n!nkou o D1ťbl'OW1!k.u1 "k lale a4rarl a aa 
Vati r.!lu ě�stf'.ji 1.1lottt!T.!im mii cYatou, :o.1-e aa ttl úyi,1 ndl! 
�e za Vás 1 mc-ji pt-át�lé, i 'ty e:vat4 řebolAioe Y 1..'ubroft!ku• kde 
j�� nethh'llo lé?U �, pl!oe. V�S.clm-1. ti, kdcl a1lu�ť -�• d..0.o, 
�1lují 1 Vá,;, r.::rAe :prt!Gidente." 'fo �e zh.raba �ádro oe1,110 dopir.u, 
� 1 e j ;::,k t!i Jakub Diti=l lé f 11 pl ! oe- 'Y Do l'Jro-q!kll? Ve • !11.dp t3 !ob" llllI • 
eim o tom p!le: flJ)e l"O&pakt\ jf!tGe při!el 34, kdyl i1ta u:TidU tu 
y&cb'tu. »yl� to vftší loaka ehora 1 �� ��r�a oMťntó. A t.it J,&ko 

ci�ndtá boud.� b�� ok�. Pm C\u'�l Gl11mutr mn-e Tycvd..&, a'bych 
t� v�tou�il, al• upor:-on1.ila we, !e ce domi tf lez* � ětyt-ecb a 
la 3e to 3el\ tt.ik :Phmi pro ttve, ačkoli • 11011si 1 tH le by n "tt!n! 
ve!l.1. J4 vyleal Ae pftč, t,0 e:ucb.u, raibo\ yaehta a"1a aJJao -.od• __ 
aa bfehu, ale do'fn1tf l•• nevlesl, ru. la 111 w ete.li. 1-1 U.i-· 

tel Cl.1-er Tafila obld, t� _!'eak\l_. jak -to 4�i ko,efldel.••l>J-la 
n.aeuoJaú, ale b7lo lt borko, tak' to f-1a a Ofllulla •� I• •·• 
tiYl,k4 a r:Tl6kla e• po P'• do llda & 11!ia1Yll te, Uaala ee .... 
�•�t.11 ni to n•Tadť. :, !ku,· le ••• tak ft4 'aych Jť byl JO:ndllt . 
abr· toho Tdw ueobala, I• J•• nfoo n& nb J)f1•ea1 • ••-•• ale 
ona T&Mla, •to3ťe tu �•ko ••••· X.ln,, •• 'tam af�ů& Mwlalaa 
ph!la 1idno a4.e, ni G1 ••bylo tak >sorke, pnto jaa 1'01,r··••-
4&1 a l"O�.ílel Je• •• po celu okolť, po ut1. po 1:leh horcloh 
ud n!m, po 'tt-cb. r.tromectt. �,e .ae,bl a tak' l•• aku11,l••t11 ••111 
tl.'lli obl1hmy a T tom aofekéa p!rk\l najd.\l nl,oko11 n.Jl.J.�•"''*'ho 
!bekit. le��třll 3•• IŮC takov4bo, lema! J•• ,,. d1Yll. 

hstel �1.1-ter dala 111 k •�letu, co pfe4e aou a.a hl.a'an 
. 

. 

Uftflla• tel ln-anbory a.a ol•.11 • Ta.feou lebed11. Ptala •• IU\••'•r-t-

l.1 rmt- to ehl.ťtnl. 14. flcu, h ano. 
Pana aůt� je.a poto: takié pomd, byl to fflladf,sua'1, 

velrJ. -epspaUeký aul, byl fHAtC a Jl!S�li ari,ec a pfeatflel �r:• o 
ta, jak tl ťva lité t:o potkali at jek me mohlo aiát, I• �•4cnl aa 

takori yachtf pri„i r;polu. l'ol &lu-'h'l 011-er i• aepoi o 10 let_ 
r;b.ri! ael Walte?• Y l>abrou1k1& al fekli1 le �• to lid•"tka. ·• ae
T!a, pna ul to hkll. J• to na nt YltJ.t, • �, ... -- 'úm 
a 3ebo 4ft1 ricl. 

lfn!m, �� dloU:ho tlla pu! Cl.lne.I' T t!chto k�afta4eaa. 
ale ltdyl tak &la 1;e mno,a, T kaldl ul1e1 • :1a alkcho d6Tim�- Di• 

m,ho, • n&terfch dTaM nebo ok·•• aa a1 �lali a�bo ltlTlli,uebo 
OJ'H ..... do tl�\er:#oh okea • dTef{ TOlel.a llebo k.t,al.a.A • nlkted 
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'111cJ. ana �eh ••tch doal • l.1c1! 1 vic, e.le j,i&n! Gustel Glb
mer J1e11 laal..1 •J1dnt1 o'b�atůó Du.broTnÍku a Je·ho okGl!, t�-kie 

není di'YU-1 le J�• �i pozru,l 1 já. S tím :ejieh „í§i:korV'meck:ým 
pas• 11lco byl.o, aebo\ ue lád.ala; �bych v t4 •ál•l-1tor-t1 p:'Olllu
•ll • Go•r�t ůe potom :-)s-· _- -ho eeno, lak ul vit� • 

. - V Ule dobl o piU 
0

Íiód�ch rino, k<!7I lEem ttkclytov.1il 
' 

. 

Gar.l!jffakfima. ANlldclctap llrta 1Yň1l Mrifovl, �tratil ff.E .m.1 � 
pa�, ad" áp1můk a 11 n.1D1 P.J.cel.a 1 1ui b?'i tvg a p-cnifer..k� f!·e 
vf•.1 posleddm1 dináry. I.bych se éOJ:1��1 b�: htl)\: ťo::1• JUt r-tcraw. 
k to�'G mil t!OpoMhla f!Vetá An�fka teaki � s.�jt\ bát'�iek4 �li•�.!-:,o
de&f-ení padlo �• d� c'1.uhu. byl tf1 cui o hl&ťu ztt-v·f·en na 
pol1oe3IWI k=1ad11tT! • bit• •1• pro neť.oll!''kt-ek 4fucd jt·� pro
,u�tUJ.. C• to aeůradl, �, Ti•· kdo Jlaě to Ukraél, al• kd;-bych 
to fekle nl•oi��•• haa Sestra Ga.ldaa, prfhtol•i• "SalYa
ton• • nelea11k4M don, 'by •• i.u pfed 14�• pokfif.ovala.o».a 
2• i.to .t11tl ... i,oNd •• on1iaJ• • �Ln a ke.Je. Bri Ttd,JJ! a 

. 
' .. . 

phnfff.at_ ♦- p:ra..-.. ldoCIJi Íllho pa �•a d•lik4taf a aoudh 
•'-Jll i ·�•GUu•roTI. 'Cak' d proto. _ I• se al C4Tt=I eYfft-
1&, le p1l# _. -- YÍ1J. Jd hl.# JJalan'ftlOl. & Lapad pcelouri ••• ta.oYtk 

, . 

n,t l>jl delt U7I •• · 'Yleekatl l}'!aa edOJdal ko-aU T -Xnat•f 
Jlabra Yil' � I ' 

Co •• •• ti!•, j4 Tlf.ta, .le- lise Guatel Glilner ,. to

tofne.. • geaerilll! •ekntflitou obrúoe ll&dr1du P.i&Jy, �u1. le je 

to ••• l'JoloN•• i•3-'1 podobiznu Je• T1�n a o aúl hy.mus aád!e

a{ a 00417 pll7 ln-af.atkl I.lt!on7. la .-ue-cwaou. Dolorea,ailtajl 

ot1Yah11, mllUJ..l ... aerd, D •lled.U101l V Mi yaohlf, ul ��k4 118d 
CElaTOUI ... .Ueddou a&d Ci;laťY0-111" 

Jaku- l>ffl, eed.!cí ·na :pfí�1 aoft1k' ja<r:hh, iu,\cotvn4 lla 
&emi - to odpoTíd! llt.n..nú �ltutečnotttis �eho Šlépl3e _j,;c,u báJt
aiekýa -3.•aaa.oll• ..,. tora plvo� ma7slv. - al-mannch - m!tto, kde 
pokl•ka�, Tell>l.�'841. 8po�P, • �riTb!a, , •• 1•• aa takoT4& 
atatf :_ ,edtl • ei,1.,, ,. to ÁroTd 1 kůad4f - cobovj·ch. »u
t1 •14.i. 'Ylů • pnúa na.alal 11,,1,t • ron 191 "7 a pak n nn. 

• rolna 1,,1 '"°• fl])rodllkoe ex 11bria Jekllba Deml.a& • pnaúl nas
n �• to Jel�I aohki ,auta po4 plaja1 plaobtdi, T ex 11br1e a 
dne•t let ,._. je to •I r,-�a.� lolu ":• "•••l• e po•ta�• 
adohltta aa roabo'llf�J• aofi.C lld'1.omch, apoJentcll e boah 1. a 

ne3ea aofekf9t. a aejea aa �bfel1 Dalaio1e, p!l-• De•l 'T t"Oee 19,9 
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ve š1,pi•jíeh přít:nJi�.l fUl.na:n,ých •Pro! byebom 13e ne�11u1• , 
•ieirt nru na raíP-:tf „ p1'0'to aelet:rtu3••• n•bo\ doba. 

3� �- rte.ln� vát.ni. 

'i� Aáévof! l�lttor�lt.ébo pa.l,og, Y Dubrovníku na3clete 
pomník Miha l'raoata a o to:nto vla�'tme1 .Dabroffi1!u1.t Yyp:ra'f'OYa• 
li mnf ta-11 toto: Dyl to bohntý kupec a ifobAte't'ň �•ho $pOě.ÍTůo 
" mnol�tvi ob�hoťníeh lo�.í a :boti. Byl. pak H1.b0 .Praoat ••l'Ylt

i:ím boMč65 .t1:vobod1tiho a�t.t.a �brovn!ka gi j,tho lt'df briadily 
vi•6hr.S: �t-f' uv7-tQ. Ale. bo�tetY! na TGd�, bohst,rtYJ'. ne,J1t!téJ 
e, t.&lc rte, .ls je-écnkrát, tXť'tott : Crientu, at:a v�l1k6 bouf·• Yiech.• 
ny locU: �"iiha ť·r��t& ct:rc�kotaly. il• Mlho J:r-Acat byl sillonáf • 
1 vy«taYn �1 lci!an-o �i.ně. �ot-.e pohl t1lo 1 -t1to nov, lodi 1 • 
úkla4&a., 1\defila. 1 ,&kárzi ,1n4. ltriee • • knílete .fracata. •• &lt!l 
chuG••• kte%f ,.ako jin! cbů.ť l1dj IPed,Tal Da kaafdUl4 lavJ.o1•prad. 
dYorea•• 'tfigka� :,oblíl•j• na Dóm l'e11ke Oo�p7 1 aa ■raba �J.Y'-kt 
hol\l.bet kteft •• w.�eli aa klol,cťay. aa raJDna a aa no• pttoho
a{c:h olsU.cd, l>eaat.uo�u,fch • 1\utafcll. Miho .Praoa:t Tapoablal 
'bfval.6 lťWI a1,Y7 a aoc1, 'Jr,t�d praaalla a Yalltfbo· bcťhatan� a 
1\utea 311 nebyl. Ul ho nebavilo 1ed4Ya11 Yak1l a JliTat;l° .. aa 

noh a_ pes'trf 11vot Ahfeti• a uohyloYal ea fovaltf na ..t\ftf.( 
�ekt.onltlbo pal4ee, (to 011, kTadfttu,,, kel• 'bylo aolao oMi-.OY•U 
se areh.11.e:ktoa.ickúnl 6!lu )11clula ltat13n--lč• a 0!'Tlh.1ho .Dal.mat.a 
a tam ae:�ofe• nad touto i;tudJlicf ar-tJ.1Crov6 kri•1• �llnf, lha•·• 

n•emlc\ťta•I, ayt.f a af-ete.lnl: modr4 nebe. JM4, pni4kd,. uma, bo
ra a bťlf mof�k1 racek acbo honlc:t orel, toi Y,rl7 3ed.tn, •&17 na 
aa11rev4a obran v pf•ttlifafa reci Naů••d�hO Jrol!tol'II ta� 
bcfe aad tr!k.ou a �mutnou bl'!TOU pQ'tr1c1a Miha. Prac.ata. Ale Miho 
�r�cat g1c ul n�'V1<Hl ze T�ech trc.h :en • 1trig. Jehn oěi �•.ko c
ar.á.ěen4 netífat- .t:!růy Y j�JU> J•,l�t aí!Jto. Al• a\ síral:r ťc.l! 
Q��bo ro'Ylll Tpřa4., ty of1 ec ne�•tk,Yaly r• a.em1, -.y oa1 dotýkal:, 
ee utttrdal a. adal•ka a t.aJal �••• straeeaého ltle�t. 

A co t• ,9dnou Miho Pnoat �•o eoeha llleei phd ••be, 

sp dl& l•ltlrka a l•�.oho a aohll'tllfch slollp6 11; pol!"t4111. Spadl.a 
J,,Jto • aebe, plesk.la ••bou o ••• M1ho Pn.oa, to ely§el, ulll.edtl 
•• Y to afeto a vldt, le ,.1,irka 1••• na.bona aa tea elowp,a kte

r,l!lo epadla. L•••• le ... a -poalTa.41 1••• '.Pf!lil aedoQ.aYI, :rychle 
a ahurta,, pod4 aan JUL ••• ile alo •1 • toho J.\e4flal, le ea 1ade-f'1-
la, ao,... aag�11puJ• l'TO·\l o�•tu• A tak pa.li, a Tyl'ú a T)'16d a 
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pa44, al �fece �•n •• Jí podefilo vyliati do hlaT.tc•· gloupu. kde 
d "' hrdsdo. 

V Mihu Praoa1oT1 probudil ee flov�k. �roc1 tl kzt!l,H „A já le 
ám b1t m,n1·n•I tento 1>laa? On se nevsdári & já ee mám vadát? 

Zff.bl &noft, aa&U od rybá!sk4 bártty • o4 r&l\lého člunu a pn.co
val a J)r&conl a njm pfiěiněnim, nou odnliou aaee ee vyh'ihl na 
nejvy!lí •i•t& •vfc.h ne.cUj! a nabyl jmfn! mnohem T!tfiho nelli 
kdy phdt!m. A kdyl ee au aaee a jettf víca obd1vcvnl1 jeho pMtel4. 

f!k�:nl jim tic.hf• átn1fvmu 91Mohutiú u Jenom s thl!el• 
la l1n4m tllÍcti tlchto nrv. tli;plJí Deml 1rorJcky volá: ttJlch, 

hnití a enfní je tak ,shstnfJ '9 '- to v ·t4to �ouv1F5lo�t1: "!-ovid&la 
3•d.na dívenka, kdyl ee jí. ot•e pt&l, co by cUlal.a, kdyby Yidlla 
pr,otni, nuteeú Oněm l'áuf l •f, bych lem sni en.11.a... • Ach, 
hni U a aW 3e tak alaatn, ••• t• 

tolik leklll:t Delal. lbůt1 a elal �• tekl pfanqa osuleúa /ltrit

k,bo?/ obdo1-1 � np,tbllkyt Mao .1Dllin119'9 Ypln3• 1-1 b4n1• 
lnt. Staaiala:n le4m&O't'1 do kaill7 •s Mho oěiatoa• tuto cl-411cac1a 
•Ste.ntalaTe hdúhll, U:konec Yil! et &lnik �•no• avfho utrpem. 

Je to e.11 pnú dkea "to ••�I." 

A Ílolllltú ... , ... • ••• , 31BI •• eloftUll,'ho rod.li., �GTlt•kf 
. . 

epteontel-.Andre� 11.atoUT e1 poM.t• Vi°'tfcJ& let posn,a.11e8'n 4o 
eY4ho Mpiaůku& •J:olcho.,- �mw ule �ediú. aa41Je. Co byclaoa •1 bea 
nich pokl.17 A o dncel let posd.131 T roc• 1950, kona.i ni dp111ky 
posMní■1 •QecJmo �• aola4 - • 'Ylec.hno •• podaM, hl.aru ale �• -
sae,n.t duh do U41�1•j•• spleontelf 114f,n1'š.tf • Sl.oYnd.,kafí 
1 atTldomky, Yl.ffft po celt 11Tot a1e1jrů kMI? I ... 1: 8rpll a kla41ftf 

Bad l>ll�• e:rp a klet1TO Yl.aje 111 l>enila ltjf1eet letslalmb 
l>ul,b48'1Úk, eld1nl T atbroTlÚkll •11.Pfttdtfa,,· roee 1917 potepeal. 
lcvftnoyt laairest čeeltýeh ll})1ir.cvcte1A o ěeakf l)Oll Uce.Bylo to nutn,: 
o rek poadl31,T kvitnu 1918 byl 4ubrovn1ckf "bá�n!k Vo3noY1�, kter4l:lo 
�•!ti spieoYate1, do Pfthy posval1,pol1eejal • C.ch TypOTčaen - 1 �-

•kt•l poUeejnial 4btoJúk,'. Ale mohl Deal dÍkJ 11tuq11,alovlen6 • 

1-a)ronilnl� poollopit to, pro! po aocte.UaU.ck.6 Jucoe1áT11 pošilWri 
eoc1&11etlclt4 CeakoeloTtHleko ocl poloTiDJ ltyfid tfch let? .l p?'OO IRl4e 
•ít l'lt44 T1-jka Áa4 �b1"0TD1k•• •prosto n1'itd odeti1u �• aoln4 u 

c{Ut 1 • oftdd11T h, aa1 T Mroft!Jal 11•la• dnee popfít t.a n1.tlt
ú nltoYf f' ... la, le U'fra•te Tieo� alo•ana, ná.rodJ li�i pod. n

pt-11 a kl.&41Tmil 1 tea n•l••nli Dárdd.ek Lulicktc!l Srba ltje • aoeJ.aU„ 

en c!lrinla4• etttal, al.• • roce 1983 procítí. �•akt turista T lltlm,Y• 
níku anow • Jiuk Jleml.ty dp1• Te llfpl3feh s 6.X.l9�6a •Nadi�• te.M 
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,e Jugoela-ri.• a nadf�e Ju1osl&Tie �e po,ugoeláY!tiná Ce-ch1e ••• " 
fy literární souv1�loat1t »!ky bltskoetl It411• F- •'-�dní c1vi

l1sece gtává ee Iubrcvník od XYI. Tiku stfediskts rene&e.něn! kul tu.-
1'31'• I epolí e dnma dllbronickfch báeníkti dosahuje v � cobf nevida
nf umcl�ck, .,.,,. e. duchoYrú hloubky. Mtmět:'tič, l>rlič,Tunculiě, Pal
moUč, Eunič o Dortli! jfiou Wenťci-knfif, ě1 odchon.nci jezui til -
ktef:! se n.r:.konoe uuě! ra1Ee-t: Yělchni t1 jaenonní se odTr1;.cel1 od 
eyých u�fle�kfeh pr�cí s opcvrlenim, kdyl do�ru1 &ftlej5ího vrku, 
ano ničili Je 1 ohnim. Pf€č em:rt! vlnon.11 te pfed�vfím, po lé.te, 

apn.covsn! témz.t s Fíc;m& � zanedWnl1 národn.! liTct; �mi to sloYy 
3 • motno ehrnout 1 posdní r.;táf.í Jakuba Lemle-. !Tl:il t�: v l•t�eh pe-
deeá týcb ••• A �ni v Cechách neb�l � •••• I to Je nu tni mít M pe.a�ti ••• 

Stejně jsko tu naději - o 11eadY1al.oeU .. �•dMJÚ ronifho a rovnta 
/trpasličí Dubroník e c!eafea fi!• l1aa4 liknndtna/. lti tělce Tybo-
3oftnou tn.41c1 svi;nje J11.goahYie Y ko11c1 n. atol•tis na 3@,kcna 

tred.ic1 pfilwntch Tib.od /Tldy aa '1�•t Tl&eW seaf/ nannje 
d.aein! essa 1 

Jakub .Deal. ve atejn4• dopise. • nlhol �• c1t4t1 - •la413• Cechl 
3• JuaoalaTie ••• " - pod,Tá i sal!nT;f Jtlíl ke rr4n Ulus 3• l'P• 
pút o klíe1 k dílu Jakuba Delll.a nel k díl• repbl1k7 teakoaloTen.ak, 

- úale�uje citát •• •$ifpljt• • �-ejl ra4131 uTedu Tlaetilimi aloYy. 
/Deů ae T n�a sm1mije 1 o fi'oekfa a to nacl by ul bylo „ Cealtoalo
Tnekll 1ss, pf!li!llS-m pokoulená ondu - -citont a citont./ lpft 
k tomu klíči /kováfsk.4.mu/s Deml Yyrtltlu�•• I• o4 •l'-d.í •1 vi!mal 
koYářa• lat.k do ohně vidy cb.ntnou vodu, kdyl cbtlli nfšit lú • .l 
obdobně Deml do plápolu Těc! f1•tfch /1 eakrihíoh/ �• pokoul\en stfik
nout aspoň slinUt ale to 'pro ten Titl! Ur! /T •�•'1 11 korife byl 1 'fGM/ 

K novému roku 1942 vycMs! knileaka,kd• cbrá&ck proti titulu re
produkUje originál Mo,dony hsoYsktS. t1 tul zn!: "K mrozen! Panp.y Marie. 
lape�l Jakub Iieml, knčz o!rkTe f!mekokatollckj." •� 11trllně ě-etttt§ l• 

pak tato dO.le!i tá Tita sp1go-rnte1e .c MoraY71 •n11tdo není s tohoto 
nětla 17louě�n, nikomu n@bylo odephno, nikdo neaut Ttalu"7, nikdo 
nndle· f!c1: J' aa to uaohul 9 /Nillocho4•1 3•n T to■ :rooe 1942 
llmo1 popreY111 �1 �in.ak sl1kY1donl1 aea!i.d•tup leskfcb kn�lí a 
sp1eovete1la odneeli EY43 kfll 111.&y do 'lllly ••• / 

SvfUo a Ur - �&-k to 3d• k eobl I A. nejn T roapilenla l>ubroTIÚn, 
kdyl nad. ním elunce tfelt1 ••• Y •1&poae:matfa nlU•" Jakuba Demla 
'tu Tjh•i / srdce / pf!tlO cťt!ae - ůryTeks - •Pan• Bohu�l&Te PtáčlN, 
�, bych k vú ••�koa11 e le�dla, a to letadlo '1 auaelo 
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�t.rtoYI) t v fasoT u Ktio �-0.w\11 att 1:: U·eš• -'i b.(H: !1i.ilťy·• o k tcri 
b7ch V6':!t ťovcfl.J. as.ps.at T()�tm, h l:y l'!...sid jtřbo U'"dH>U h�J. C'k
•áfi Jasyka -'= aep·Mtetld.�ého. ?�nfvadl ·:Uá.ra lup.tr.U - v:ttfé? a 
poni..-atJ -MU of.t ••• .I(;! tc �e:�u1-o-..�:jl! IsoU dar. J�i!ifii, �l.1tuj 
•• A&4 ·t.'iOU b!l:!ou. &�Ch eopovldll. ?i-�! \it>l�t! �e, aff'Oplt.=. a 
potom t.o "f'kelf.no nht>f! • m�ci :hl%l ie�j-w11 d"l!-át,- v ko�t.N t.t1ho 
a,ej!t!l•l31.íbo 1.-wum1 ,u,jtou llil.lt :uh�-ta.á 't�la.. tc �e&t 
:!DQJe a. ,_.. ll.lo, aeb jrs-rne- bá..':',n!c-�. · t.obe:u �•• Já aol>k kC!á.e•r-
wj1. ••� i'e--Yla i.:rtll-CC'tt& nwťil.a 5$• a.·ťa.f.o'va-t ovoce,n� • h by 
to b1l.a ehtlila, ů� lá jw� �- � o�l lí f}e .mcruĎ.kJ· Q tŇ&

Jli,\! a h-e�tky ft hf::L,_,- nl.�;ay aaJu.-tdl.J·. 4 vt te. čím tof i'�-:vl� 1 vťlJ.• 
C'0'1i ••Uce pf-esa� ro--.áv'IQJ.a tyto .m'\,--ck.� lo:rtť�.�oh 1.1 tls.Ur. 

· Matko ·aeleadalJltl aata, ••�Uatltl �atko t.�!1irttr1a�J!tlf ju]ku 
-t-1•'4. totbů1-tt6 • $hUt:fí •to •i•chlso �sJk,i:1 �iv'• od té GOb1 
to\11• oo n _.rt.1• kla-#1-4 tllclog11J1 u'bo\ p.heal od t4 4o-l>),' 
a«tlkw "doadun.., mi N -"� mllmk.oll. haeovai :al�•eo • ťf,v
kou a pt1 • ua4l St •hJ)talť Slet.o• 'f7 �•te Jdj ide411 Caa u 
... -· .,., ... YJ nSĎQnlJ »,,la - Hor-a--. 'hdy - �--�· Odb,
a1•· ai,._ ta Untzinaot1 -�"--••• ••• �• a um •ot tn-

. afft7 4o�.i. tl• 3-,.. �t poa� ·PQd U. .,.__J17 
W.ffllci 3•• aa 'toa ale• k4fl jee e• volky llffollcy .at1Mll aHe.1 
ld•flt.• 

A, a.>. ., 1'to póa••• T.r<i.-4 vl�efflb ntitl,ad• r. 19}4. -
1>0 ltoafte,k.ael "'o�•• � - /to eta,3�c1 " atalo ul zi&o-ll
,�-t 1 • n�J.kou 'CeakoalOTet:uiko,u •My po .1•j! koat'�skacl se 
aa n„t.l• lo.U. objff11o 3•3f o�•' �,•4klada vl.u1lwll. 
a. hal • •�ut. r;,"'.ltlrr" ��n.4 �,llJ111 p.:re IW'/l•t Um talt 
:m1.f'.tNrt·&Jtr•h lta.á.f olk'lhá-1 )IO.g--11ť - j�ko ro-spáleů hrad'by � 
bl'ovn!ku.pokz-:" plliolt rcsre.i-e,,-'JI,(; �k - �tllj protlé2:I v„muiri 
li t.ralnd, •Jleckl • ťuchoval tTer\'ll�J .ai.w.úae t.e ·•olky a.-..olk7 
&Mot .-.job .UeG.U /A »ad to• lť@•c kcm-d• 1 aO oo�1 pro
atfe4ůf/ 

&t.-.ril:lo e-e •utale af-iclT 4 �, »t)d.olal �e.ko �lo...,U 
Wmfcl. ........ �lbo 2>amfttkv. Jlám 9ri• aa io 04poTU41 ..,.,_ 

llw't•• .14•41.y Mo. kt.M U.;Jť • Uhad · 14-'1"-• J,:011 lacto ani!, 

••·• 14"'17 pnpaUli.6 • Jnipffll• nJQ.bl.l)Q'. iako tia�t-aů.._ 
1.:,, a 'POffO):nl seuWu • aa.l>yly �• plue'lúúoh :ro•lri! A Wen1c1. 
kleli •ri 14Mb bl.d.tíJl • 4o'bl n••·lt.l&a 1 úpa<flm "P•bllk•"'ůoaac 
nj,a l,l,rota. kdyl ho uauir•Jt. 8Ylid�t O pon1nhoěaéa f'O)lO�tU „ 
Nf kfc-.h p:-ew•-eh �i:.l•U dlrtá'.\'"4 k:i.10llcká církev � ;tt� �yat'4mim, 
kteij l• chrúfn * b'-uút,r - � to n�su•it O 3 8 



SyaUa, cb.riliia.t bůatk7 Uwta - aan n1a4 '\uto t:}'1>

tó� Nt 11yi;-.l.1 Jů.ltb »eml, kdyl lffád.ll do lnk4 literatury pfíblh 
dubro-m.1ckéb0 kupce Miha Praoata'f livo-.1 pftbih ri:kutefného báw

u li�ota �i WHC p:rcbiba.t ..,- pf-NaiD{ch chri!:u;yjch, J1°6.le T 
11.m 3 ft o proaaJ.� �rltoYárd se da• aa de, el.•1 •11eb.11td iz• 
3-.,a a dele t • A o to11 Wenid. YMi • U &111 by Yfdlt .., cn • • • 

DG�, • J�hol alatektcll. s4ffh aabJ"l e1oTae.elcj llv-el 
pftrvru1y •• A tejaf době• jako 'V l•w$óh alstecll /prnú. pil• I.V. eto
let!/, byl od gyéru) �&f.eú bdtou lta:tol1ck4 c!rkfl /ama.TCU pf1 
pchl�<tu s dáiky a aed,obytnou mbli&ka pl'O obft rcratrr/ • • to je ciar
teč:icflt b.oent bl.ea!kdl poesi• je 1 �i.steh, h lfl ac,. aepatmém ,_ 
!Ú r.T!tt /1,7\ by te byl bn,,b av. Fetra/ waír•t pro het a pf1tu 61 
aaoho•at 11Yotl /Opůnaali p.fl atdku a .lal.e •• llil. C?tol•ti OóOlal 
l>ab.rorull htata ste,n& p!en&p1YI �- te�• •• s'llDl.ell. X'Vll. pfe
lU 11Di1a•4 �-•i.� -•k4hct � l&ataauetn•-.1 all1TOU 
jóo tfic•Ul.•'4 rila �lo pro 1>ůro1ftdk ... ,tt.aeai • r. 1661, a W• 
'b«o. pro& poH4 pM.poaiaat Jdallluta TIW &bi obyrawletn l••foh 
.-i byla po •ta.let.i� �·baeitew,, aa 'YIUtai itaai kol• 
Z.l>rovaika bylo •lo••-' o'b7'ht,1ewo sapG,eo •,._�, pro 1,o,..U•► 
.,,, ,. adera atole� l• t.o ••• 11Tet pod ndA "1.aJkC'll ecu:UlhllG,«l• 
Wmťc1 • kalit pfttdlfl.t "'' 9Mon'ta1 " �-- • 4•1•1•/ 

� ton J)Ohledll aa Mro-.dk Sbl.ilb-1 ..-e njo.•llfpJJlch• 
ot!:ňUJ• .D-1. Jedtaou �topclf"11 • tohoto alnta - sdaelc hboW 
f!eetry „ n•�*-'1lo den •a.i,y,:iton.•• :a1c llrl.ri T ún!! alff'filD
*'M kluka.. Co t1e Na1k ayelalt 

� uMo 11Tí felU bhntc1 • ffldtfch l•� /kteM o.io. 
""13! �t•4fe 1 ••"• po pllee ,rtoleti, al •• w zata3·uje dech llilko 
pfi ponchn! d.o h1vb1ll, a ••len mof-�kjcb• a ne3en poe&J.e/ • Jaku'b �. 
Fr11:J1tiiittk lis.lae;, V1at11m!r !lolan, Jan Za.hradA!�ek, Joce� .P.;live.o, Ja• 
roela• .D.&rycm. Jaa tep a �S..! - saehcrral.1 ee k• ke.ac1 PY4bo ilw»ta 
,aks1 n1"tal„ ae�e•7 a a •· o b o b o d. a I - sloYo •• pro a.I 
••�-1.o •1tnae al.• llbfisl.l 

le Ity ut.BtoYala pfťbut:a0n elffaatteh búaM pf•• bN7 
• doly,propuU no.1,u A bi-alo• 'bratnkjdl ffPlilblikT Ju I• "�--
1lCTall t1 dwat 4•vo.UU poe11? Jak �• •taft poed.e? �., oo IIO!nl► 
Id • d11leT Po !toUk:a a-1.túoh lae llet nhdoaohkn J-ieea ti-1,ae
l>e Apckal.ypn • Ol!V(lft .l'at!&od le1Q'la Ill T boúrůl poeall ll)'lltllb. 
I• <1011.še.k oWtova, kn• ■li• aa'ff'4t1t 11n, 1 artri důl? .U• i kt1,
bychoris mluYiU jea o aalih'tdt a._11 poJl16qout •• faec-vekOu Jll-4oau, 
abycho!I • ai ecítllt alovanskf jih. •• �- od tůc.a 31blnlt! ••• PO:d 
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t::.lF,rtnýe-. jhert ••• I �lovo má e;vé nt: S:<.�-24i!nut�laé ba..-r.yl Zvlá� tftkdyl 
s-e ..;,lovo �td.vit sapomenutýrn cv�t.l�lř. v Eilova..1tr:kých &emíeh .... 

!e-.n ěe:.ťký 'eár,nik, ktert �1 cpak.o.,--.f lir,11 Y Dubrovn!.\cu plíce 
/ aby to kt.ih vydáveých Tl1urtniffi nall1adem mobl -,·k.l,d& t Vll\ist1d d.eoh/ • 
ten -pf-edovli� tu vlitu: "�aóije Ceebfi Je Jur,oc,;lavie a uad�je Suge8lo1e 
je- pe>jugoeláv�tí."1"� čechie •• ,."- n�y�lel mi1 tak �11t1cky,!hur.o spi.I• 
ve ��y�lu j 1 h n u t !, tildy haut!.kdy sjit.lá Sl4Vie pf�kon'1 hralce 
'Vieeh mAlý-ob pc�tářl!}(ýoh repu.bl.ik.•tale i 0ech1e na �ebe 'VCm'lO 3h0 

TnjJe€!h'-no králo"\itťh·! .... /ne-jmenoval.• ee t;ak čátt Jut·o�lil:vie lr.Ql• 
�brovniku n .D�o�� l1vota7/ 2:r.ojjec.iné krilovť:'hís politik� q.�• 
.ele p�ezie - to n�í hr& ne 1:,lov-y .... �1 tta tfieet �tř!brnýd1 ••• Al� 
égkc·u hniůctru r.:o dcut�čuých kra;.jin 1'rolle<ibého krilov�n! - l• ••• 

lepubl1k1. Dubrovn!k, ta bi��.i. tůo�o·u úakou brankou l>lO'VU�ch 
úrod! jiba k eápadú e1v111sa.c1. ž1·"'1Ú repul:lika /1 e é.Ílem JakUb& 
Demla/ je �konu ,:tile e• mtv.J!cf braůoll /pro l•choslovák.y • �ak 
la• ubibá/ k téh c1T1l1aa.c.1. aowtJ:xwpec� A--ta n'dka anE>Wl.e, 
vťo a Tice, aa.rlst4 tnwl /tki trny �so11 1 rake,1/ • a rlld' rl.le •t4-
le T!ce oví3t blan. 'Ylabfho 14clava • felt1 Wate1• ti phet4vaJ! plJál 
pret:-1.deah republiky a 1:4.pous led• e1 3• • \Judneri1t l,Qgo11 1,11, pl.íc.t 

V h.bro'YJÚn Pr/ apt•&lt elaY!c:1.Aapoi •• o tOII n STfoh llqi- o• 

,teb ...sillJe Jekv.l, �.Je!\I ael vlaJt m •ll4pl,e:• sa,lal Yyd.Ya.t, .... 
bjy&l •• apfyb rl.evM. V roce 1.912 V,d� phklad SlaY!ka �Ta'4bo Boaa
yu.tury a 4op.rov&dil J•, �yja .mmutilut. V ah ad·6raĎu�• �eskja Sln.

nb, 11 3.•4ea k.atol1ek.j b1eckup dpaduí C1Til1sac• pl-1:rcmuJ. kf•�t.7 1l 
�.okol&o./Vbk Gb,-Taklé yiecb SB! a republik ai,,,.1. ••Joeu lr.lli tak 
ůav!k7,�alto up!ie solcoly - Tis 'byllay - n-1!-,.1./A kat�liekj � 
pfiroual. Xri,:toYO &kna'Yfl.4 auo lůo Ú'f'.11.0du pro I dravé púk:y/ c!lll•• 
ltdJI odmft&l! •• ne v&letu vr4t1·t ee a uedllout aa. vatalettou nku 
ráea. J eii'tlile nic jic6ho, to kn�vé &$.SC J$ ir:nad pfll.itá •.•• č!,a SIJO
hut.nfJš! a •l·t�! je t�e, t!3Z ví.c tdt- �• In! ••• .Ue lc·ťcm, l.OYcea 
l .- 11 �kl.o j 1'Af 1 

tak �ti&?kf bá&aik v roce 1912, ,eltf pfed é.'Yiaa /dYbrlt/ tTltoYjmi 
Tilkn.1,.a l•!ti p.hd U=, ael ttl 14�11 v l>v.b1'0'"1ÍkU pl!c-• /T bi\11 ,. 
psji,.oi•- oh:r'Ů.t. •1 tech liTOta a ae'b,dte an1mt1•, ta vnlitTdtf ui•• 

. ť!okonl!wj!e! cbroaeaeek, �Oo v • • 5 l 4 cd obitatoh tťlol-6, YT'7611 
oei,tu yachtf ěetkf poesie, hkonea.• nad. odavo\1 ••• ll�eratura •• 
/n•�•/ pro :al-3 etala. kusem knav4bo aaaa., Ye YI{ n."'1>110.:ti ,..,.,r1ea,t.o 

pMtlo •• livota • a s,rdc• ••• 
/'f »1lbro-u.ílu1 Tye.�1 obdon taeoTt?k.' Madoar. ll!tě je u..ch10MO 

na pohled lebce T nán�i iut�ia�, j ko poegie Y dl'U.či m�te:f'�áh.o �a&y. 
k-e. • co je TIGk a tÚJ YňÚi barvy tdumffi - o·č1tt:14 knet/ 11.,. �e·tr.ltt/ 
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Tucet říkanek 

Jednostranně odzbrojit 
hlásal :F'oot - byl krutě zbit 
Taktika tu slyšet stejná 
jak z Neville Chamberlaina 

Je tělké d..isku.tovat 
když tvým soupeřem je kat 

Dlouho bádal ideolog 
vydwna.l myšlenek sorok 
zbrusu novou skoro co rok 
Fo stu letech k poledni 
obJev11 věc nevšední 
že málem vymyslel prolog 

Svobodně si létá ptáěek? 
Opratě a zhasí.náček 
dusítko na mluvítko 
Je třeba ho z oblohy 
přitáhnouti na nohy 
vžay! tady má krmítko 

Některý den klesne tle.k 
a mně je hned všelijak 
netěš:! mě an.i Vé!.lně 
vy!ívat se sexuálně 
Ney,im přesně na co hynu 
na mor nebo na vzteklinu· 

Nevím jak se k tobě chovat 
milovat či nemilovat 
kdy! to tvoje srdce scestné 
je pro mne i pro pocestné 
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Vodecký ortel· mě kruš:í 
najisto �e nemám duěi 
!o mít psýchu 
je jen k smíchu 
Přitom bližší než.li bratr 
každému je psychiatr 

Týún� hr&ju nonE:jbal 
e:.b;:;c...� ddy rozllej·oai 
I'eskovt.léi. mě mú JJan! 
hlue:né v �lou"t:;ech za loupárl:C 
stě�iljí si t,ou.sedi 
ktef-í vedle apť za zel! 

Nejraději ze zvyku 
čtu .si černou kroniku 
Bapadá mi �áhada 
kdo koho víc okrádá 
01 jsme národ zJ.atn1'.ke 
kdy! zlodě30.m taktak hoví 
nakrást lup stotis!cový 

O význa111u �Tt?jka 
kdekdo hlučně hejká 
Mé to jednu drobnou kaňku 
Kwr. S€.s podčl K�.rl� Vaň.1.ru? 

�i.it jen moe a lťldnou pt!zeň 
to J' e život ·'ro vraha � 

. 

plyne Z: toho nt!:&.Š!!á ž!zen 
a zvý�ená 06trEt.ha 

Kdylii sláv& velikán1l 
�to�pávals do nebes 
dnešní pán eotva je v .Pánu. 
ui neětě.lr..ne po něm pes 
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Fetr Kabeš 

nahof-e bez 

dele šef-ík 

/epitaf' praeeox/ 

Pout.níae, 
poa tdj aad hnao•• Ti, 
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Te Tě!1tka, Tíš, te jaou míoty 
nearozwsdtel.J1'. Já chvilemi nevím, 
pro� tam není n�co jiného namísto 
toho, co tam je. 
/pfít�lqně prozntérka Jaroslave R./ 

k�elí ve tvých atopáeh pdjdou, 
tebe T rů zahrnn. 

-

Z Palerma do 1enev •• Tyd.al IÚreTý pochod. Vzhledea k velkfí 
Tzclilenoati ura�! ěút cesty T autobuaech. 

/St.anice HTěsda 1 21.5.; 

-

myška leze s díry 
ned, pokoj, al tam Tleze 

Cel.á t.ato pi'edmluva je napaána toliko, a� volala, �e tato kniha, 
na neštěstí, m\že býti pochopena toliko li.dmi, ktef-í ai uchovali 
dosti YOli:11Cb CbTil k ěilenatrl. 

/Stendhal: O Uace/ 

� 

Termiti ve skupinách ae aUnjí peatupnl •t4le pfátelltěji:ími a 
artinějši&i, ale nejeT:! UdnQio aklonu ke k1aden:í yajee nebo k pá
�en:!; IÚSto toho omezí aYdj pf-íjem Tody, hlidaji si rihu a miteebon
drie �ejicb létacích snld •• pf-edstihuji Te zvšoT,ní metabolické 
akt.ivit.y. Termiti ve ekupil1'ch ee uatan.enl dotýkají navzájea ty
ka�ly, co! je z�ejm� úatře�nía řídťcúa mechani•z••• Být.i dotýkén, 
t.o je, oč tu b�f1 /fekl by Hamlet/, a je to �ůle!itiJěi než dotýkati 
se. Jakýkoli teriilit zbsveraj tykadel ee aru!e stát skupinovým ter�ite�. 
kcyf se ho druzí dost č&ato čotýkaj!. 



\.) ':i 4 

v pQrecl:1 izc<lcwni ter�i ti jaou docel.s jinou historii. Jak jo 
jsou vzat i z náručí kolekt i TU I jak jen skoně 1 to dotýkání se riech 
stran, st.anou se agresivnw e podezf-inY,tai; sačneu nutkaTě pít 
a pl-estanou ae c}otýkat jeden druhého. Nikdy si dokence MTújem 
ukousnou �istální konce �vých tykadel, aby je to sbyte�nf neavádělo. 
Rozmrzele se usszu.Jí 1 e eby udělali r. nouze ctnost, začínají a pf-!
slrwným.i p!-ipravami na kladeni vajec a na potOBatvo. Zatimco mito• 
cbondrie jejich létacích sva.16 se ocitají ve vjslu!b�. 

/Lewis Thomas: 
Sunka, medúza a já/ 

Já žiji te!, řekl. Jako kdybych já mohla žít jindy. 
/aYlvie P.ichterov4: 
Rozptflen, podoby/ 

-r,i pase! tabulka mam� ženu. a te prote, le �i.jiú nej
rdzn�jš1 typy písmen. 

A 

Tet•• kdyl nejsi. 
fo ta&, pokua jai. 

/A.r\eaidÓrea: 
Súf 2. ♦ 45/ 

Pro� mul pf-i re>zbovoru s ženou Tlely rozfllluje o rouabu? Těla, 
hladu, vášni? 

/Iw Xotrli: OdcbJt and!lO/ 

f{edit.el n.p. tfricla, aoudruh Kobylka, e tom f1ké: "Po�prsenlca, 
to je r1ěkdy jen iz.al.ý kousek lai tky. kle za ním je skryt.o hodni 
préce, na které ee podílelo mnoho lidi.• 
I ••• / §vadlena uvolni p,tel opf-enía o pobybllYou o�rku a prcndí 
pracO'YJlí �ony, kter4 maj:í takf rehabilit.aěni Týznam. ffi atf'ihin! 
pou!i'Yá nO.!ek a tnronnou rukojetí, kter, vylučuje df'!Tljli bl!nl 
Y.1ak;.Yt moaold. 
/ ••• / O t••• jak tyto výrebky" nakupuji au.li existuje mnoh• rtipd, 
ale naotn.4 podprsenka je vtrobek polívaj1cl Tel.kou rilneat. Je 4•• 

. konce atrategickja zbolia. l obchodu •• sovlt•� snza zaujíá 
leaté aiato na eeznaau atrategického zboli amlniteln'11o za nattu. 
Víc o tom Tí z,atupoe PZO Tranaakta• ing. Chlup. 

/s úaltu na propagaění f'il.11/ 

Jeltl pof,4 tu atojilt Proboha, Tley't. úa tady na •tole rozp4lenou 
lehliěku. '?ft Yoskoft kfid1a. 

/�l Tie Richte.roT,: 
Rozptýlen.4 podoby/ 
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·ay1a . to jedna z tich roTnostáf-ek, co trávi !i Tot tím, fe myslí 
na neromoat.1. 

/Anartf Maurois: Ariel/ 

-

2iwetenako-bollericki dcerka: tou!i nejen vlastnit. ale ·1 
vvlaatňovat. 

Jej:! slzy vakak:oftly 
ai na ai. 

Xdyl .1• nel\u·tuJ alnlk ll.aatne.1, te Je \lplnl Ji� vic. 

/JI./ 

Idyl -i' lnalq hlaq hlaftll neai,Aim, tJ nikdy atrašnl �vou. 

/B./ 

-

Res/aliance. 

Jlebyl Jttem ai jiat zdali .Ja• aufel 
ale atejnl na t.ea neulelele 
Jako • poh44ee eet.kala •• eaaeta •• aaaoteu 
•lilk• byli apolu a pak 
kaW e4ůl.a do ••4he doaoft 

Jlesluka in extreaie • 

-

nahef-e be& 
dole lef-!k 



Ale Yen kcyf ee probil, tak na nij stejně �akala smrt v toa 
•17• pa�_"ilcmu. A ócel'7 sily kostry� 
Ale to už jsem byl uae j4 • 
"Za to I že jai zabil naši sestru,• fekly - voni totil byl.7 
talcoYý ci tli TI ty kostry - ji se jenell t}bna1 a Ytma hned upadle 
jeana z nich. A ty zbývající ae kolea al aeakupily a tak divnl 
na ml Jll.č el.y. 
Tak jaem stál Jako Z!lbalenej v tom jejich lll.l!en!, kterl Jako by 
ae ke mů pohybovalo ě!m 441 bl:íl... · · · · · 
Ty koatl'7 byly takovj neailoardn:#. A· veni al stejnft ubily• ty . 
�ostry. Tak jsem chtěl nf-(!e ,,ykflt.nout . proti toau al!enít aspoň 
Jedno slovo, a pf-eir.išle1 Jse1t, že kdy! jedno slovo, tak f;e by to 
alovo 2:Jle být livot. A pf'eu�ýšlel jsem taky, Jestl.l. Je lílám. nazvat 
S1eěny Kostry, kdyi budu TO ten život Udat. 
Ale moh jae2 si klidnl to v�echno pf'emajllení uA•&foit. 
A Yod tý doey •• mi nic t.akovjho nezdál.o• takoY1ho krásnýbo. 

/Eugen H. • a.edm l.et/ 
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CianftT den!k 

V ťcbl,kdy Ni'.mci opl-t pfedvedli ula.t1lé Evropě evt.j nEchutnj� t1m�c 
s Hitlerem /tentokrát s jt:ho ud1tjným 601 n�zkov�rm dcr.íkm/, není 
marné si pfipommout r.kutečný deník 1 talt::k.Sho minii tr�. z; .. hr.,.ničí 
hr.-bl'te Ciane, který b:;l n� rozk.;:s Muaaoliniho 1}0pr&.ven pff.d čty:f·l
ceti lety /n�roé.il se pfesn� tfi.cet let po diktátoro-v,1, v roce l9C) 
a koncem dvacátých let se o!f.nil '-' jeho dc�rou l:dclcu/. Ve vtku ,,1et 
se Ft�.l nekmlaciěí::i cir,i�tr'=a ZE.hrt\l'li�í It&lekého krá.lov:- tví ;:, vr-tou
pU °tEik na evropskou scér,u - (�'\"ými činy ovlivnil i osuc: čea:kého ná
roda. 25. července 194, hrál w coucí roli v puti pro ti lY.ussclinimu, 
kdy! ul pfedtia provád�l poli tiku nťmecké fíěi n1:p:fátt.l�kou. Výběr 
sáau-11'd a jeho <ieLik'O byl proTe,den • Tfěe uvedl!ných hledisek: 

/& 2. ledna 19,9/ "Nňj eopie IiibbffitroFOVi brl sehvilen. f..ítra jej 
odevzdám Attollcovi epolu e pokyny o tom• co má tíci ll.,m�, nlittě 
o obchodn!ch stycích obou sem! • o Horn! J..diti. Bylo by d.obri proyéct 
li1tlerovu ayělenku &. evakuo'V&t N�mce, ktef{ l!i přejí tento kra.J opus
tit. _iele.tonoval �eem Eibben'tropov1, abych sriu krátce omúil roebod
nut!. MluY111 jeftlE G Jistým.i pot!lem1, nebct bylo špatné epojen! a 
nemohli �s�e i.i toho mnoho fíci. Byl v!h:.k epokojen a pourc.il,le kon
cem afa!oe mt.le bjt vte -připrave-no a to 1 �e strany J apon�ka. Déle 
rozhovor • Dllcem: nnfíc.:11 velT;tlanci Pignat1mu, aby ed?lil V"tikúiu, 
!e je r. politikou Svatt e.tolice nerpokcjEn, o'bzvláětE pckué jc.e o hnu
tí Katolické akce. Wluvil rovně! o odporu kliělztva k pcli tice osy ti .  k 
rE<.eovému zákonodáratv!. ňecht si nedi:la�! llu,;e - moc knUtťtva je <vel
ké., aT!ak vft�í je moc i:;Utu, obnlá!ti ritátu :t'ašistického. Nechceme 

konnikt, �v5ak jsme odho�lá.n.i po6porov�t politiku r,tátu a T ts-.kevém 

-připsdě prcbUC:!t:o vfecr...r.u :rpící protiklfjrikáln.! r�(;nlvif.t ••• • 
/s ,. ledna l93S/ "Jio;tcltý velvyslen�c ci omá:nil ncdchá.Zi.jící becko-

w ná.větt'VU v �erl:!ně a po&dčj�Í návf,tc.!vu, kt€;rou má f,1b�ritrop vyko
net T i-·olcku. 2o ue.n&.dn.Í moJi ná'Yitěvu 'Ve Varšavl, která 1.= e má konat 
v poitledrůrl týdnu mtE!ce áora. !otoa u wceho s tinnerický!: Te·lTye.lan
eem, jenl pfinesl sdtleni od hooee,-,el ta a několik nk:f t'd o usaaent 
lidt, pro nf I by podle preE-iůenta Roceewel ta přicb.áee.le. Y iJ.v�hu i:áct 
Rabeěe a okolní kolonie • .Duce tento návrh &&mitl a pravil, !e Rusko, 

USA a Brasilie mají materiál.ni .c1olno1tti rozf�l1 t lidovskou ot,llku ta.k, 
le by lldfua přidělily část cv,ho ů•e�í. lroJEvil příznivé r.tanovitko 

k sf!aen! nedv1el4ho tidoT�k,ho stitu a E-líbil poeipo ru c:l.e mo!noE. ti.'' 
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,� 4. lecn.a 19}9/ 11 V :Bngdá4ě �sou demonstrace proti na.ěemu hromad
n�rau p±·il·tai.ov�;J.ectv.í do Libye; maj! ca to, !e toto 1 talrucá 3ádro 
z.lomí �.mb�·lwu převr..hu· "·e .St!·cdoiJof·í. f.i�i pr&VcillJ je�t to naš!il c!-

' 
lem; J..'UCt< ci vick př·ál, E,..Oych likl.1dn11 iráckého vyslance. Ve !}>enfl-
r:,k\t jceee kupřNlu plnou pu-ou. Gamba1·a provedl skvl;lý inanévr.O,zvobo
dil rvé boky 2 n.e-beEpečí G. sám napadl rudé rui. jejich bocích, ě!mi 
cp'ů.r-obil velmi vámou kri%i.'t 

/ z 5. l�dna 19"9/ "Dobré zprávy s:e �p&nll1J.k�. Jediným ntbesp�č:úa 
n& O'br.';Cru je případná velká. intervence Francou.Iro přes Pyr�nej&. Aby 
t1:..ková hrozba byl;a oó.vr&cena, r.-dflil jEem l,onriýnu a Berlínu, ie po• 
hnon-li ee Fr�nccuzi, buLe to konec ne.intervenční poli tiky. féf; my 
poĚ:leme- f-'.Vé -pri?.Videlné óivi�e. �o zn.amená, ie 'budeme válčit a !'ran-. 
cii na špe.nflském území. ?omdal 3,;em Hěmoe, aby uvefoej.nlli y Diplo
matické koree,pondenci ·poznámku na pod.peru naší these. 

l>lice m1 řekl, !e iJl!omov&.l krále o nadchá&ej!cim vo,e-neké?a spolku 
a Baneckem. Zdál v.e tím spokoje.n. Uemá rád llffaoe, &Tlak oškl1vi e1 
Francouze & a,,á o nich špatné m!nmi. PoYalu,e �e Ylak sa zcbopy ná

hlého útoku na n,s a proto hledí a uapokojenía na nlaeckt sávuek 
přif!l)ft Italii vo�eneky na pomoc. Oata11li aaay ee mhú. l'rot11talsk, 
projn"y ve l'ranc11 a i�n, gesto Dal.adiera, �enl Jlá ch'tll. pe4fesat 
hrdla korsickou dfkou a tisk, jenl nás 1lril{, twf!, ol>nl,!'tl med. 
prontým l1<!em 1 ovsc!ui! nepfátelE-t'Yi k Franc11.Aekl 3eea CiuetU.U.aby_ 
codf.l prot1trancou&eké propagandě mesi dtl.Júky eociálního ná4ech.fran• 

cie je 11U:tácký stát,obh'-aco aěl\4.ckfch Tjaad& to •' nem!mf -4l:1nek.• 
/s 6.ledna 19}9/ •Du.ee projnuje etazooet o čeeko•maursk4 pohranibi 

incid.l!nty. Zdá Be, le tentok.rit dosáhly Tltlích rosm&l nel obvykle •. 
Dosud TŠQk nn1úae pf!mjch apráv od nfho -yyslanectT!.• 

/se 7. ledna 1939/ •A.ttolico podal správu o "' rozmluv·f c Ribben
tropem. který je naším ro�hodnutím velmi nadšen. Avěak Attolico •�!el 
přílii d�leko tím, le uvedl b0Epod.ářoko11 otámtu a otá&ku Honů . .Ule 
jako podmínku spo�enectv!. Xdelto ht>BpOciUeká ot4aa nás •• sfetel•_ ,. 
na poli tickf ohlae u veh�n,bo ainěa! sajbtá mnohe:n více,na.t bft dra
há řešena klidni, bes sbyteQ:14 a pMl11n, reklamy. Poata.at, kctyl Ilaci, 
ktef! v t\tto chvíli ma,! Tdkou potřebu lid!, pM.jmou obyn.tele,kteM_, 
si nepfej! �r.tat na 1 tal.skú \\zea! ••• Ribbentrop mn� poflal text pak• 
tu, jako� 1 text tajných konTenci o TO,mekfch komiEZ.ích." 

/-8. ledna 1939/ "Al n.a jednu 111&11 v '1Todu �chTalu,e l>\lce texty po• 
slan4 Ribb�tropem. hlna byla 11liteč1:ul. V lednom odeta.vc1 byla �akt 
l1�el paktu 'lťvedena •hrosba 'bolle'li.ck'11.o rosklachl•. �de �e n ekv.te�-
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nor.U tato hrosbs.? A 1 kdyby taková hroEba exir tov;Qr .. , byt. nikoli 
pro �• eeml, -proč bychom !'e mni o to i:;t'.ars.t? Naopek. Muc.ti1e pc
vzlnleo'Yat a porlporoTát kal<lou mot�oet ro�du '- &r.:rouce:ní jiných 
nárcdd ve vbodnou ehv.ťli. Pak je�e a lJucem c',loull.O ziť.cn.1r:Húi bu.;:.oucí 
-politilrul ul!! etyky s fihadarF..kem, JugonláY1í, !m.in.mckem tř4 ened .e, � 

/ 

Pcl:1.k.cm, 11.by b rly s1j1�1ět ny 8lll'OVinYl &pojcnectví se ff;_:naníil r.-kf'vm, jak-
mile bu.de vyhrána 't'álkaJ vyfÍBGtnÍ ,P:ttl n P-n,ncií • .Ani l,iz�m,EJli Sa
vo�dto,nebo\ letí n .Alpským 11!-ebenem.Korrik.2:s autono'lf..iP.,nev..ávif.:lcEt, 
anexe. �ies menšinovt E:tatu.t pro I'b.ily, bejovs �utonOJ<Jie, i tt�"•ký 
pr0tektcrát.:D!ťbuti1 nobociný přír tev E. te-;l�.zr,ice, r..polelrj.á t1práv� g 

fnncií,�..nexe.Suesnký prlµlav: P.illlá '5čart ve r--prdvl. • .i.ll:vádace il M
nic v dohodl: s Bělehrtadem,pfíp�dná J.>0ťpora &rbckéhc tl;;.ku .rui Soluň.• 

I• 10.ledna 19,9/ •Podle in.torm�cí, 3el nyr .. ! t1'Jám.e, je jaE.né. í.e 
odp�ědnos-i sa poh:raničn.t t:ráf.ky eet1 Mt.\d&Zy a Čechy DM! vtecli.na n& 
s.tranl Prahy. Naopa ••• Mabnký poeto� není eympaUeký • .woe, J� Um 
ronil velmi ro&la4k1 a to · úm vice, le !rancouank.ý ti&k mt.le vyuf..ť
-yat tito pfílel.1'toet1, aby diekred1tov&l vli'f a činnost oey ve Etfe.d• 
n1 BTropl. Pravila •tlh1e Kslafi sač!nal! atrácet mé Bj111)e.:Ue. liemlli 
odvahu 3edna� kdyl aohli ••• • 

/• 11. ledna 19'9/ •Cbaaberl.a1n'h pftjead.láT-štěva nebyla pf!lii 
8d6ratrDOTána, nebo\ �ce i �, �fflle o je Jí ufi tečnot>ti phevldleni 3en 
málo.U'ritán! obyve.telewem bylo dobri ••• Clbamberlein jr. pfilE'ili 'fel• 
a1 e.J)Okojen. lepo.chybnl �i j8'tě Tzpomúi4, na projevy oťperu,G nU!lil 
byl pf13at pfed n�olika mlc!ci ve gpfáte1&né ir�ncii ••• Fn:r/ kon
takt nebyl učiněn. Jak jae vsaálen1 od. těchto licíl Je to jin:f Fvět. 
Mluvili 3 sme o ten• po Tel!efl e 1-cem, ltdyl j tme r,e t:f.l ll.1 v j eťno.;a ro
hu m!1ťtno�t1. •tito lid.4 ne�sou J11 s téie hmoty•,pravll, •jůo Fran• 
cle l)rQke a .or;t.atrú skvělí do'brodrust.kteM vytvotlli jejich t!ii. 
J uou to tm�.ven.í a-ynové éloullti :ře:dy lx,}-;.;;tých licí E r1:r2'tí evou tíěi." 
!alt mluvtl �ce o Francii s. byl roň o ben llánke--r:i v "1urc:pe fiouvell e•, 

jen.I uZ1n11 nevlítni poznMlty o jeho �,oukro:aél) t1vott":.Pravil: •fito 
J'ranccu&i patinou pr'ffli.J1&t4 urálky jecu treE�Y dl-len: a punu1mi. tt 

/ • 14. la-dna 19'9/ •Mu&.eolini 1nep1roval n:eptí.mo Pl'�-kf úvottú.k 
T •tevere•, nanant •Pl.1"'8 na ?ranci.i.-• 

/n 2?.ledna 19'9/ •J>Goe k sob, po-.olal hcklho vyd.Ql'.ic�. Pocl.e 
spri..-y, do11, • Jlwcurašti, ufinil feckj vo3en�kt atach, v roml.11vě 
•• ,r,fa aaaanJcým kol�gou '1ftl11n pommny o na.fí armt\<IE-. Ubohf 
hckf Yyelan.eo se u-,e1 jako 11e,t, kd.yl MueEJol1n1, JE!hol tnt •• 
sv, 'h'rdoetl nabyla koYOv,ho T■hledu, mu ednu, lo nec.ogtnne-11 Ee 

. . 

1161 do tM dril pln' eaUztakoe,na ... tZt.nou vám, konmlik�ce.jtbo \Sieyelc.11 
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jf. O(:evzdat pGl! řeckému vyslanci, jenl při t.S bouřliY' sc,ně ne
mohl říci nic, leč nám gra.tulov2t k do�tí Barcelony •. 

�a.nělé připr�vují UZhVfít s Efmeckem politický pakt, jeho! tert 

náz:: Němci �dllili. Euc�-11 tajný jruco nát pakt, nebude proti nfmu 
námitek. :&.d�by však ml.l být uvefejněn, roá:n za to, le je nal�havě 
nutné, abychom byli první, kdož zprávu or.námí. Jinak buc�ou lidé ř!
kAt, že Itálie ve Špar.fle;ku válčí a I�tmecko má z toho pror-pčch. • 

/z 30. ledna l939Í "!·tecký v;:.-elenec pZ·inecl ccpovčcl r.:vó vládJ'i je 
to cpravocvé pocrobeuí, tlm�očeno Llovy, Jel Deponccbávají lácn, 

poch;ybnosti o tom, fe ce né.e I,el.ové bojí. Ha.jí špsmé tvtdomí &'!. 

pcf'leéní i'.ku12e11ot. ti ukázr ... l�· • že 11u.,.lé 2e!ll€. mohou .rpoléhs t j u, nt;; n.e
pi'átelE tví & p:řá telťtví EVých zemť.'.-pirných eouc:,eci�." 

/rz. l. února l939i '1I'f·ehl:Í.l.kt, milice. Celkt:m to b;1lc v�lmi pr:kné. 
Jednotky n:-rn! tvoří opravc.u bloky. bloky licí e. ocE-le. Defilf vtak 
bylo monotonní. Kikdo není větěÍJI přívriencu ř.!.mského kroku nel ;Já • 

. Vyladu�e foray, jel dodává fiTot hmotě i;am6. Avšak zrui'íit huč.bu pfi 
pochodu, pdsob! do�e• ti!i"ri �ednond.rnost1, 1 kdyl toto hmlni kro
kd ru.. dla!bě vyyol,vá pocit síly. Nbc1 slučují krok,huc

ť

bu a bubny 
se skvělými účinkem. Měli bychom dělat totélf není to lpa.tn, ulívat 
jejich vlastní &kušenoeti, •• Casini navrhu3e. aby byl v f'4Ímf vytvo
fen politickf deník, jakt tu dnes neexistuje. Souhl.ae!m, aTlak a pod

m!nkou, le nesiaí být -ve vlaetnictv! pr6sysl.lúkd. Proě ho potfebuj!? 
Má-li bft utvořen deník, mue! být logicky 3•ho vlastníkem ta!ietic� 
strana. P&lc mne naTitivil P1gn.atti a nuncius. Ovsduší pro osla'YU de
sát,bo výročí �e aacbllufu�e, .Duoe nem, v áyelu odpovědět na �apel6v 

lopie, E.ni povolit m�ny v zákoně o sai�ených aanleletT!ch.� 

/& 2.'1nora 19�9/ "Přijal 3s-a Baudoina. �í na mne Eluěný dojem 

klidného člověka e dobrým chován!m. �ekl mi, le měl v nedčli roshovor 

a Dsl.adierem a l3onne'tem e le mluv! ca ně. Pf'iro&eně nezavazuje tmi 
Faří!, ani �ím; kdybychom se rozhodli, m�le být jeho náv�tfVa kdykcli 

dementována. Dalad1er ••• je ochoten učinit t:,--to ústupky: velké evcboc
nc§ paismo v Dlibut1. pod!l na správč př,stavuJ poEtoupení !elemice na 
habešekám úsem! Ital11J podpora na�ieh poladavk'l, pokud jce o Suez, 
rev1ee dohod s r. l9:S5 o Tun16u s podmnkou, le s Tunieu nebudou 
ufiněny "italaké Sudety". Vylc!il jeem,mu, I• i;e sfetelcna na !runie 
ládáme jen jedno i právo Ital� metat Italy.• 

/s 1,. února 1939/ •Lord Perth ee mnou op�t mluvil o naiem vo�&.ku, 

jel má být poEláno do Libye. Nedá �e nic dělat. Pom�r mezi anbakja 
obyvatelc.tvem v Libyi a obyvatelstvem francousF-kl f!še je l8:l,po11lr 

vojenských sil l ,a. r.iu6!me sr.ujmout de!eneivn! pof'.tslvení a toto právo 
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nám neldle oť.p.írat Udnj článek italsko-britské t:ohod;y.Duce l.comento
valzprávu o incidentu mezi Goebbelsem a Froehlichem a řekl: 11 Goebbel
sovou chybou není, !e uloupil :Froehlichovu fenu,tle že t�e necla zpo
líčkovat." - Bylt¾ poa.eJH!ána. .obchodní dohoč.� mezi ltf:lií z ··t1;:it'd�eru. 
Znhrnuje umohé obory � jak ť-íki:: .. jí oť�borníci, je Ycl2i u�·;,c:-:.o�ivá." 

/ze 14. úr„ora 19;,9/ 11 .l)uce pr�vil, fa: J-1okud jet; o iU.blr.ii, �:--...:u.::.:L�e 
vyčkat dvou uc.áloetí: VJŽ·r:oer ... í vóci i:;pc.nčl::·ké a poč.1)icu q::,ojen�ctví 
a Nťmf:ckem. Mezi tím musíir.e tíři t co nejrůzr..f jčí povc·::-ti; r.tuc:íme ka-
11 t vodu jako Mecluc..a. to\'lit,f mi řekl, �e máme tr:.jncu zbr.i:ň, jež 11 ,,icc· 
není zázralná, mohla OJ,' věak nicméně mít vliv nE. prt1:,th vá.L�_.._.,,:. 

Hol�č.Eký vysl;;..nec Ee pokucil o energický za.�1.·ol� ve p::-oc:p,' e;h ho
lendských ťť.idll, avšak cle vil, kúy" j U;;m ;nu i'eitl, že OJ Chem :..-.:n-:,d něco 
poč nikl i t!o brovolnf, avi;;� nikdy poč. ná tlakE.llh :Pi·ec: Ft� vtE: t,i liolanaa
ny, kter&k ee pokoušejí o �ilácké kouskyt• 

/z 19. února 19}9/ •.Duce je stále saujatější proti Francii a pravil, 

le v posledních měsících óoeábli 1ra.ncouE1 vrcholu své perfiťie a ne
návisti. Označil,. sa •podlý národ11

• lttlové ji! :Francii nenávidějí, 

QV·šak Du.ce má v Úllyslu tuto nenávist otupňov�.t b0lem p:číš tich nlkoli• 
ka měsí� do krajnosti. Al ee dá do války ·a pcra.zí .Frf.dlcii, ukále 
Italb, •jak ce m, dllat mír v Evropě." Nebude !�dat odškotinení,�věak 
mlčí vše a srovná -mnohá mfsta se zemí." 

/z 20 února 19}9/ •rele!onní rozhovor s Ribbentropem, •. bycbom rmlu
vil1 společný postup Evých 'Velvyslanců u Fraica a pfe1,;v(dčili jej,<:by 

přistoupil k pe.ktu proti K.omintern�. Demcrfe l:ude utiriěn�, �--ž Loctane 
evé pokyny téi japonEký velvysl&:nec. JeEtlilt hanco přiEtoupí,budeme 
musit učinit konec pověstem, jel se ĚÍří, a to 1 v Itzlii, o jeho 
pf.íli� d'dvi;rných stycích r:e západn!mi demokraciemi." 

/z 25. únore. 1939/ •Ptijel jEiP.m <.'.o Varšavy. Uvítén! obyvr:telctva 
ee vyzr ... ačov�.lo zvěde:vo:;tí e Ena.d jietou dévkou t'��p�tií, r.1.�dť.en! 
vě�:k Vť'lké neb:-·lo. M�r-to je tecivé, ploché a velm1 Ii.ev-lí�né, tyt 
unavené a nenykle \';"hl!lejíc! Fl'W ce oz�.ž·ovs.lo, :avšak neri:�_hi'ívr�lo 
ulice tito metropole bes charakteru. 

V�či Ital-C.. jsou tu poEitivn! prvky obecných Bl�patií, jež však 
n�maj! pr�..ktických· výrleck'd. Poláci n-:aj! vltěí Eájem o lJ.de um{ní nel 
o gptBob n��eho liTota.• 

/e 26. ť.nora 19:,9/ "Miluj! v nás naěi umčleckou E;tránku více než 
t:.ilu ru1.-lich sbrsin:!, 'Y nll Etálc jcšti úpln� nevlfí. r1usín.e pilnl· pra
cov� t, abychom na�ravili fp�tné j�éno, je! náll: přinetla uplynulá tfi 

staletí. Promluvil jFM ntco málo t každým, av�ak obzvlírt� c beckea. 
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Folr-:ko bude pckr:a.čcvet Yfi evé pol1Uce rovnováhy, jskou Vyleduje 
j e:ho ceml-'pit:ná poloh& .• 

Je c:.or::ué tmE-čný nek11d v otázce pcdkarpa:teiké. Polcko nechce ,eš-
tf., pov&žOVi t če::ko .,.lovt:neké hranice s„ kone!né a oceurl doufá, le ee 
u .. k1;teřní tpolečná hr.:mice a MQAarel{eza. Str.roet o ult.rajtnFiký prob
lémem tí�í mlčk:,• pcle·kou aye;l,,..ačkoli Beck ěiurto zd�razňu_je e uapo
kcjen!m,a.však bez pfesvědčení,uj1ětf.ní,jel mu dal v této "f1:c1 Hitl.e:ri 

/s 27.úncra 19}9/ "Mluvě. o nyn�ji! e:1tu�c1 ��koslo'Yenr,k:=.,czrui.�11 
ji heck za "doč.a_snou úpr�vu,je! erdle nijakou éobu t.rva.t,ani! v§ak 
p.i:-E�f'tr.la být úpravou dočasnou� Omezil j f\em r,e nt< :pov�echnou rospravu, 
při níž j�e� eo nejvíce v.térnmov�l r-Vbt:ky,je� nár- poutají k N�aeckuf 

/Z ,. března 19';;�;/ "Přij�l 3r-;e� ťo fi.ims.. Musím pf.1purt1 t, le Duce 
viciy,i s �!ma,viatl polPkou fil tuae1 � vittr.-:! jneno�t! nel t1,keo etrá
v111 na místě cilouhá léta. Nasvel Poleko •prás·dn,S ofechem". 

/s 4. bfesna 19}S/•Sdělil 3f'R !vfca�lufmu -ey11lanc1, le opatfení 1 

učinťn4 za mi nepfitomnof'-ti proti t"Yýc2.rtckt,. nov1n4Mm, byla odlole
na. Byla by mohla být odvoltlna, kd:rt-7 byl ITýcarrkt tisk seuJel 

wúrněn,jě! etenoT1�ko. f�lef•nick, rcnluTe. e P.ibbentrope111 3e a·tá• 
le �1ut účast! laponeka v trojetrann4m paktu, avlak má sa to, ie ba• 
de p01ifeb! a�kolika týdn-d, al,y byl u&aTfen. • 

/,:, 6. bfema 19YJ/ •Po!et keadidáto. �o liiro<!n! rady korporaci 3• 

vel.ký. J11árua Ee mohou ami-ni t,z.'Yšak nikoli �uch -a není filladn4 YyD'/• 

tit se rarccí ltalt,by\ tc byli fa!iE\,,jejieh odddot:t parlamentu. 
ln!onu.ce z Berlína pctvrsují,!e j:r:pon�ki ,-lácla :a4 námitky proti 

po�p1eu tro3etnnn4ho paktu. Cňi!la boclá odstoupit. �!, !e vlád.a 
padne. Co se stane potoa? lieTid.ťa to ,a.sni. Je Tšů Te-.kutku moln4 
pfi,mout �o eTrOptkého politickiho !iveta mem1 �:1ko Jg.ponerko, �el 
je ak� ta.k T&dél.tn4,3cf je ctált neklie.t1rjr! r-. nervomě�l:í ,;. jel 
je cchcpn�. m,n1 t P-e oť. hociny k boťinl· nr. pouhé teletor..ní zG-volári..í?• 

I• e. bfcsma 19�9/ "Scht.r.e úrtx•r:ť.ního výbon korpor�.c! "f �enátsk'• 
paláci k úprd-vi aesd Foukromfcb n f'tátn!ch •aměr.-tnanc!l u pfíleU tos
ti 2C. výročí. pfevsetí moci.Duce je � uěinr-n:fm opg_tfením Tel.si &,po-· 
kojen a fekl 1111 •fá TEkutlnt smenfuJne tociilní roadily.Soc1al.1e
mue fíkalt v!1clm1 rovni a vš1clm1 l:obati. fku!enoet náe pou�ila,le 
je to ncmom,.M,- f!kúea Tfichni ro'Ylli a Tš1chn1 dost ch11d!.• 

/r, lC. b_fena 19}9/ •aa Drlceho 11č1nlla v�lkj c!cJera A,t.olicoTa spr6-
Ta, jel v pod.t:tat� potTr.nje dT� vf.c1: 1. le Fthre-r ,e pln.� 1:olidm.i 
� Ittlií e je ochoten jít s núiJ 2. •� něaecký národ,�mtoll pevni 
podporuje ev4ho ..ec1ce, by dal pfeěno1rt tomu, Tyhnout ee lak&ukoll't' 
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válečn,mu nebespečí. Duce pozna.mentl: "B�ecký n,h'Oč je národem 
Tojenek1m, nikoli válečnickýl!. l>ej te IH'.mcůru hodn?: vut�, máf'.lti a 
�iva a lidovt W& a.nebudou �1 chtít nechEt provrtdv&t kú�1.tt 

Ribbentrop přijal nás návrh, aby b;yly neproclen[ nE.:váztfo:r rtyky 
obou cenerálníe:h ktáb-u., a Fálu n;;:vrhl �Crí.tr.:lU .l)l"! ti Kei tE:le:r.i P Jip..=ia
nim. Přijali jEme a n;;;.vrhli jfírne za .ruí:--to sch�zky l:ntpruk. ,:;chůzk& 
by �o mč„la konat co nejdříve � r-;e značnou rd,:l�;:;cu. r. 

/m 11. llf'ema 1939/ "GE>JDbr:11"2 :pocfl.l zprávu o cvé t·ch-0.Ec� c- Prú.ncem. 
V c!.obě po 15. březnu počne koneč-Lá ci.:: ce. :budeme or,erovz. t r.:mč-:::-e!ll ?lE.. 
!r'oledo. Sch-0.&ka E lTancere v0jcr1c-ky 1 pcli tick�· veli.ili uri te�mf. Fran
co Eé v,yjac.f·oval ve V)Ta&ech jacnt protimonz,.rcr-1ck.ých e p�ohlstoval, 
ie. 1 kdyby byla nutná. reEte.u�ce, b�0lo by t.ř'eba '1 ček;s,t řadu let". 

Slovenf;ká agitace v�bucila v :at.ld�.rt:.-kých srdcích nová naděje na fe
šen! podk�rpatflk' otisky. Pfijtou-11 K "'mci na SlcvenF.ko, hodla�i Ma• 
!afi uskutečnit společnou hranici s Polskem - col je Ben,jehol ce 
nevsi:dají. Pf-iěel 1d to tidělit Yillani. Vyzval. �tem je�, &by byl klidnf 

a čekal. Mezit!■přitly veě�r eprivy, podle nich! se krise jfv! gén� 
vám�u, s Berl.!na se nám Edělu,e. _le SloTáci naleznou �ešení es.mi. 

S Hristiéea �-=e se dohodli o Oblavl clruh,bo vjrcčí. bl:lehrarhkého 
paktu. Znon prolevll nad�li ve Sto�adinovié-c.T návrat, �1 nynl-3ií 
vláda stroekoU Y 3ednú! s Mačkem. bkl. •caarvatEký problém je pro
bl4a n&olika generac!. Xrál .ilex�ndr, jenl se o jeho řešení z�eadil 
ve�erou svou vá!moetí, ntu1�l úupěch. lim epíše, nebude mít úr,pěch 
vláda, jej!i autorita je nedost&tečná a trvání krátklfl . 

/12. břemn 19}9/ •Korunovace EV. Otce. Očactnil �sem te obřadu Y 
čele 1 t�lt-ké delegace. Bslo velzi chladno a v orpn.1•�.ci pont1.fik'1• 
níbo Dfzn protokolu byl mirÁ�ný zmt:tek. Jl'apel byl rlt.niortní jako 
eocha; před měs!cem byl jeitf karcaruUem a pou\fm človč:ke:m jako 
oe:t-.trú. Dnt� se zdál ekute�nť čotčen boick$'m cechem, jež jej 
sčuchovnil � povmer.1.• 

/1}. bfema 19}9/ "Nic obzvláttě: význQ.mného pro ná!', nebot Duce ne
hodlá pfipieovat zvláftní vjsmd &loveBllk, krici,, je! re ptioetfuje 
a nybj'vá meklidňu�ících roaměrl..Glring od3el n Snn Rema,eby ve úa&ct
nil echůse kabinetu. Co aEi Německo samýll!? Prezatí� n�� nebrlo �dne
no nic,poui:e · byla 'Yš�obecně vy Já.dřen& neepokcjenoFt c pr�.!t::kcu vládo•• 
Variava a Budapei\ .počwj! ptiroseně být rovně.I nervózní." 

/14. ciezna 19,g/ �Dlouhá rosraluva a Wellingtonem Koo o �!neko-japon• 
Eké &1tue.o1. Jako všichni �iňané skládá.i on nsděje v čas jako ?-1n1te
le, jen! vyčE:rp' J�ponf3ko. Ňidil jsem mu, a�• 11e éohodl pi·!mo e !rokin 
a ne:ipoléhal na eliby 'poaooi, jel pficházejí od t�..k zvaných dunokraci! 

053 



a ne3�ou ne5obeck,. 
Zprávy me rtfedn! Evre�y jFOU rtále váln.ljší. Ribbentrop, ml.UT�� 

a .Attolicem, n�me.č-11 -poprvé, že. n?Sm�cký progra.11 Zf·hrnuje toto ma
ximum: p!'i vt?:11::ní becn, vytvo:řr-.J1Í va.c:"ld�ého e:t� tu :u Sloven.::-ka a 
-pottoupení Poc.1:�rpc.td-c:,, r-,�.dl�.rt:m. E-elze čo f.'Ud x-í ci, j aJ,r,: .z. kdy se 
tento f;!.'ogram Ufkuteč-ní, a,·rfok t.�Itové V:Yhlíc.ky mUf"Í piic,obi t na 
1 t�l8ký národ nt-j �mutnrj rí� cojr_;em. 

Oga púF-ebí jen �F r,:::-ocptch ju:'l.noho !:;Yého pél..rtr:er�, jcr ... ž 11�bývá 
VElké pf·€'v2hy- r� ji:-čr,€ rcu.r-e: ze r: vf ir:.ici;. ti v::;T c -v rl;Di z;;.�lý,1,i otJ..edy 
né· né.s. V�0lo ?:.il j f �:n l'Uccnu : v{; i t.sno\""i�ko. z.� chovtvá r·e�erYu E ne
zdá �e jeftf p.:-i;:ic�v;: t ucilorti velký Yýzn;:.l7!. ř:l.f.•ť& rrotivi':hu ve 
Vy"hol',(.ch J.l.,:.i!'. .,. .. PJ·;,o,, r!,,,:': -;;r" 1r'\' r.r.:. C-T',c"'r:-r'...,i/.. r!"?"'•·,n1·c,,,. r r�- ✓-:,,�,, :-:. po-.... g . 1 .. � � •.,/ 'V ,. w . �1..,-'--�; .. �Jr„ 4 u� ··� .J.., .. \..,,4.1,� ____ ..... . . ,., .. v....,t:;.:.t ... ,, _ 

věřil mne, éibych r.dtlil c::c, Bud�pe:f. ti, �.by t 1 ve,c:11 ::·o zr:o:.nj7.l zpt1so
bem. r1ně se to �-.:>-k z.:.á velmi cht.bcu kofi!per„1:.:r-.eí." 

/z 15. března 193Y/ 11 Udilosti měly v noci pře�otn, te:npo. Fo schdz
ce Hitlera, :fláchy a Chn�kovcJtého počalo nťmeckf voj cko obsazovat 
teel:r. J�: to vá?:ná. vt::c. obzvláftě kdyi Hitler u31riov;,.l, �<S nechce 
�nektove.t a.ni jednoho Čecha. 1;ěuaecký zákrok však nim.čí eeEkoeloven
mko Ter�ailleské, nýbri �eeko�lovensko, je! vzešlo a Mnichova a Tid• 

n�. Jalcý význe.m momo napříště ;!-ipiE:ovat jiným prohlášením a sl•bllm, 
jel �e náe- dotýkají blíže? Je Ebytečné popírat, fe to vi;;e ncp,'h,ob! 
1te1�kému národu fftarost a por.džení. 

Je proto nutno dát mu zadostiučinění a náhradui Albánii. �·Iluvil 
��em o tom s Duc�. jeziui j�e� též tlur.1ocil přE-FVřdčení, že ,, této chvi-
11 ee nesetkáme ani e místní1ni př�kážkami,E.ni s váin.ými mezináročnfmi 
komplik2oemi, je! by c:.,rly v cestě našemu -plinu. Zmocnil. mne,E.bycll te
legrafoval Jecomonimu, ab:r připrévil mír �..i revolty e. oe;cbně nařídil, 
aby námořnictvo mr-10 připravenu �rub.cu eskRdru v T?_r�ntu. 

r•lesi tim přitel vevoda Hef:lsenF..ký E< o b-v:r:r�lým r;d?-leni!n. 1entokrát je· 
verbální a velmi mé.lo uspokojuje.F1ihrer ná., vzka.EUje,.!e t€ uj�:l inici
ativy,nebot teši nechtěli demobilinovat,udrlují i nadále rtyky a Buskem 

a tr-ýmí Němce.Tyto vjmluvy j�ou Eiw.d dobré pro Goebbel�ovu propagandu, 
avšak nemělo by jich být ulíváno pro náe.Udřleli jsme cm·bu, !e jsme k 
lfomcúm pi·íliš loyální. i1l.umoče l'lihrerovy líky zt i t9.1Pkou ncochvčjnou 
pomoc,codtl vévoda, �e t.é.f:luhou této o-perace re uvolnilo cv;,,.cet ť.ivisí, 

jichž je mohlo poulít v jiném páFmu n_a podporu politiky oey.Scučasně 
Tlak 111 tler radí Mussolinimu, sb_y chce-li podniknout akci ve velk,m •�
fítku, r�d�ji počkal jeden rok nebo dv� léta, eby pek �?l k c1Epozic1 

E'to pruekjch tivizí. fento přídavek ei mohl ušetřit. 
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Po oc!cbod• 'riffd7 Beeeaekfbo �eea se Tritil k .Ducemu. lid.sel:& 
•·a1.aeal ,s .. �•3 tfmto a41lea1m neepok.olen,ho a depr&mcv:mébo. t,e
chce dod.at tisltu sp:rin o princovi úvl\tlTl i•Itc�ové l.ly [;.e mně 
udl1a 11<> kaldl.k4yJ ll1tler sa'bere n�2ekov. aemi,po�le mi "známení"/. 

Dace mllffll tmow o Jl'bú.11t avlak o operaci jet.ti ne.roshodl. Při
jal �au pol.t,k6ho Tel.Tyt,lanoe a rwaumk'11o Tyel.ance,ktef•í benu rlo
ko».e.nj čin. • dtato�no-� na Yldoai. 

T posda!oll bodiůeh oápoledntoh ,au• byl snoYU u hceho. uv�domuje. 
t.1 nepfftfbkt ohlaa u 1 'kltik4bo 114:roda,aTlak tvrdí, le mu.a.úae éltl� t 
ptí�emnf obli!e� lt lipatn4 nl'a.teoké .hfc � Vylmout se t.omu, •mel.!bi t ee 
Bobu 1 1t;TJm nepf,telb" .Duce •• movu a!:n11 o mof.no1rti ))1lče "' Alb�i. 
••lak Je 1"1.e a&roahodaut.Obaaaw l.lb4n1• by poěle j ho názoru ne
•ohlo •• l'Tltoria vefe�n• ahllil'. nikterak TyT,11 t takt, ie- k f!!i bylc 
i,f1nl1eao �eúo • ••i1'ohatllch iae:12! sYlta, �!ml �eo• �=r• 

I• 16. bfeaa ltlt'9/ ••11 Ja• dallt rolllll11'Y\1 e M•aaollnh. liuoe 
aout. le prulci na4T1'4a • Knepl ,. �11 unte�n&a. H!ní, •• koalice 
Tlecll oa'tatafelk aooneatť, a 't. 1 I'-11•, by aohl& nhaeokou •xpaad. 
saat.."1. t, nikoli vlak �11 potl.aU t. 

Cetn, úTlth'y 41ploru.tl T pal4c1 Ch1g1. Be�uta.raně�ěí se vte.cll 
ltyl Jqoel.4nkf .,-.laneo, jcm.l • n tle.royl poli Uce dl.e44.,, pf!snač
•• ry97 ,elle raoun,ho p6Ted1i. 

I•• 11. 'bfe-.a l!J'J'J/ •S.l'toff Tefe�,i, IÚll&li je 4eprlmovho. Ze 
Tlecll hlaruc:ll ■let docUseJt 11411eú hlegnay. An.1 „ Ma!a.rDkll mee-la
Yi o'uaseid !odkarpatllka, •••\ •• bo�t Je1,1 •lle�lich po<:!nikl. 

Xlrrll J1• • af.!kterfml d1JlÓllat7, at.o �inf a belg1ěkja a aaerickj,� 
Tel TYal•oem, ktefi n mal něfilJ. •• njmi obavami do wdoucaosU a 
ee ...,,.-,. nllhoffeaú T6!1 »erl.!nu. ,�••• le ,e• ne-doTedl. J&al, at 
madno �ft• abych oepraYedln11 a&leckj postup. Bama�U j�e,a, i• 
J ae e"°uhlasil.1 anebo le , .e pH ne,meal!■ byli inf on,ován1; .eviů 
�ak �• to nepft3an, lháti" 

I• 18. 'bfeaa l.9'9/ •mrtent • papele. Sblec,T6ba �e� takovja, ,a
k$il byl �•ko kardiúl. 1aoelll1 TUdDja, laaka. a lló skja. Mluvili 
, •• o sl •aol• les1a1Tal ff1c). obaT, jel n- pdaobi \1tofú alaeck, 
politika • dodal,le je •eklldala Ml �ako Ital.. Pro�nil Tel.k' uepo
ko�w, k47I i•• a· e4llil,le l>aoe lll'lln11 Tboc!Jli ope'delú,c.by Sl\drlel 
a&lecko• ro-ap&a.,..t ••• •aa10111111.I ·pfineal Qrin o roal.uTě e Bau-
4n1Dea. l>t-1 aaJ1am v1011 1. hamceu1 �eo• oohouú 11č1ni t ne�Tětši 
\tsapkJI 2 • .nlea, �•• oflllalil haco.ab.oTO polllúai U� 'byl eáa 
lt1'b'be1ltrop

1 3•1 tak •�lall a.a podlůadl lldich h.1'oraac!. Skutečně 

ne&-toj1 sa to, 'být k Ji�tjm Udat lo1'l,n1. 
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�r,vvky s deníku 1 tal.ského ministra &ahrani�n!ch vtcí j f'OU /v roce 
kl983/ zámťrn?f: pfepr,ány jen s doby hlubokého míru - ne! ge c-ttla :tak
tem okupace �e·ských semí nl:meckým / a polským a maaarekým/ vo3 Elkem. Do 
bf-ema 1939 exie.tovala jeětě tzv. l':efJko-slover1�ká republika & národy 
L"vro�y /8 r.větEJ byly ukol,bávány ni�!m nepodlolenou perspektivou 
<ilouhociobfho /e -vykoupeného/ míru. 

Ha poč�tku roku 19,9 to však nebylo n�olik náhotiných ěílencil 
/ Hitler, Mu�aolini/, ale mačné mnolství nedemokra.ticky zvolených 
Tlác, které se vfím ÚFilím čobfe prcpojeného zákulisí pf•epravovtl:y 
vál'ln: a př-Li:i v,r1'.)uknutí 1:,ojt. Prckticky před. Eraky všech. A t& ivro
pené, kteří v té dc,b?.'· hájili svť.j nárok na prof'tý tivot v m!ru, byli 
VE "·!ech rczheť.!nutích o vále, pečlivt znkalkulovéni, nebot zaručovali 
•vni tfn:í rozvrr�t"; totá�,, 3el mlly být obrt! e.grese. /Maé.ové mírové 
hl'lutť v tot�1itt!cb státech pochopitelně nebylo./ Ptitom cíle 1mper1-
'1ni poli tiky byly vytýěenyi pre.vde!e, k válce nem,u:elo dojít, pokud 
by všichni Yyhow·ř.:li ci.l{tátu těch vlád, které byly pfeev�dčeny, !e Evro
P'- nemá bft �k líp�tně rozdčlcna - E-vrcpa a ce1f �it. !o pro lepš! 
ca:1it�n! trvr:..lého míru. Xoneo koncAa 1 � ministry aahr��n!ch věci 
bylo mrnipulováno, ncbot b;ylo nutné •kal.i t vodu jak m�dusa• • .lby 
mohla b;f-t •města Erovnána se smn!•. .l sta.lo ee. 

V roce 1983 se hodnt uvaluje, mluv! a pcchoc!u3e • pod hesly míru.· 
.Ale r.umč mne napadás nevidí ti, kte!-! v tobě míl"ll erteticky hodnot! 
názory na up1atnr-n! •Mmek€r..o kroku" nebo •kroku pru1:kého•, prostě ne
viC:.í ti, kteří rozhoéuJ! a 11 kterými je t.ak& msnii,ulováno /k vál.we, 
k válce/ včechny ty mírové pochody a přesuny lidí :pod m!rovými trans
parenty 3ako ul praktickou ukázku pfeEun-a. ekupin a mas v oksmliku vy-. 
puknutí válEěného konfiiktu? I tyto pfeEuny ,e pfece nutnf copfedu 
tr4novr.tl a\ Ei jen lidé rvyk��i na me!oT, pochody 11 jejich nepohocil! 

- 1 to je ::·oučárt pf·<,évojen,r.ké pf·íprt'-V:"• 
Víichni zn�jí ten f.nlct ve pro�pěc-h války: zatí� viJechr.y tbreně,které 

byly vymy.t.le.ny n. v::robeny, byly proti lidem pouli ty. Cian-0.v de:ník upo
sorňuje je!t� na �ednu óoko?l.1lou z'brai, ::lou�icí pfípr�.v� války· - a 
vjEl�dky sásračným.1s telefon. Poli tikov4, m�j!c! tento �á2račn# / ve 
smyilU sa zr&.kaa, mimo ttak/ 1>f.ír:troj pf·ec �ebou, uměj! T jeho anon,y• 

· ai tě iťiotc•k' pf.íkazy r.měni t Te vfroky génia - aspoň 3 tou o to!I pfe
syědčf'.ni, nebo\ jejich lidf:..ký protihráč na febe vmtl přiet;l"ojov, ros
miry. A stro�e ·�e nutné ovládati Demokracie /napf. Ch&mberlain t'e e-rJm 
deštníkem, putující &lo?:i t� zn lidmi/ propadtly staroc.ávné nE>.1T1 těs 
,ejich ptii.rtnery ul bJli vyme.Te.ěi p!·!!:tI-ojov·, techniky, které jenom 
hl.a! v mikrofonu ud1·lovů mimo &dání b:,-t!l 
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Všichni ti pfedr tavi tclé tct.;.li tních r:-tátťi /ne3en pocuč1 tel 
MueEol1n1 či čtloun!k lii tler/ e.1 ;>řipadal.1 nepe.trrú u! nejen pf·ed 
'tVáfi Bolí, tle 1 pfc-f pouh�i licir::·kými rozmJry d.ruhých lidských 
bytost! - teprve v p+efE:cionálních zábčrech :t"ilmcvjch kamer, a 
hlavně pfed �1.�rofonem /a� uf. na tribunách či v pohod1í pracoven/ 
posn.áv�li sami sebe. A tato momost osobní změny, jaké&1 moderní 

pfepodetatněn.ť jim doťiávalo a! teologickou /démonickou?/ sílu. �ak 
p-0.sob111 1 na ru1.ayJ ťlovfil< od.kojený prmny�lovou civilizací v nich 
vytuš.U 1 11:voji l�nci: lk d!ky /p@rfektnoi;'ti, C:okonaloet1 a neustále 
slepl-:ovtt..n, ekvrlot't1 přír.-trcjt/ mé i on drJ>Ovmou pohodlnou cectu 

� poče>b.rié mtnl r:vé OEobnoFti ••• /Proto nutným doplňkem jejich učení 
- poli tik&. Fe v tomto F.'.!n�ru teprve a2učovn.lt1, - �·l 1 ra.eif-l11USZ to 
etro,o•I zpfoesňcvé! vr:hledu a V$'Tarm lie�kých bytoet!. /Dnes ul to
ho není 88.potfeb!a lidé 3 F.JCU a! e!l!�šni5 nepatm! pfed drtivou /komic
kou/ r:ilou •ál.eěných pf-!strcj-d ••• 

Ohnberldn • R1 tlerem. Churchill v diekue!ch ee Stal.ine■, �1 »e-

11•! e / ••• / byl1 pfen�dl5m1, le ee d' mluTi t e protipartnerem a le 
ee aa n,gěem 1 domluv111 a druhou lidakou bytostí • .Ano, bylo tomu 'hkJ 
domluvili ee jen s tou druhou 11dekou bytosti - tedy &dúllvla ta 

pnd ěekal.a na blng • mikl"ofctnl / ndj 1 cid./ a ten 'teprYe respekto. 
valal l Mtnf 31nf pctlušno!!t1 /T rúci totalitn!ch pfeds'taT/ tato 
byto�i 'br-tost /poli tickfch ptedP.taTi teld/ ne1Dklino'Yala ••• /I Cianoa 
kdykoliv 6e osobně cetkel /vlaFtnč jen pro terfllU/ e Bibbentropea • 
byl deeguetov'-n: pc tel�tonl- ee však T!dy bájea� rlozluvilJ.I Nebo J)f.ť• 
klad s našich souě&®ýeh d�jini ,ma.d �i n�do Tspomcne, 11 3akou Téhe

aencf TYstupovtl p!ed mikrofony a tel�vim!mi kaeraai T I. pololetí 
rolc\1 1969 ěenkoGlovenr:ký ob!an,l:teribo není nutn6 �•enovats o �akou 
politiku u�ilovel,o tom T roce 198} nelte v essR pochybovnt ••• / 

tbhá�ci míru by tedr •tli - �p!fie nel me.kety raket - nosit pfi 

svfch mírovfch pochodtcb :nclcrty TUcých telfltonC. /nebo ěernfcb/ ••• T 
Z t�ch fiě! mrti Je to ovč!en4 ••• 

A �e&tl �ec.nu ov�fenou a podstatnou IAcuJ;enost CianO:v deník prosra
AJe& t1, kteří pfipn�! válku, �tou T sáeadi proti �vobodl ti.lrk•, 
pz-ot1 C!rkT1 a proti kald4mu, kdo nu,ašuje málem neo11esenou etá.W 
aoc. h Y)11oleno�t n. E·tolet!. 

/CimlT den!k - •!he C1r,.no Dinres• - phlo11l c.o ae!tiny 1'heodor 
Procháska a Tyda.l ,ej v roce 1948 Melt)�tr1ch e obálkou od Iarla 
!eigebo./ Z vilečn;fch ěesd ls� pak ul len etrumě citovat pas'-le, 
t;}taj!ci ee ?:echd a nf'lcteeych d1E.1dcn'tdtých slolek v buc!oucí pcvile� 
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/g, 20. 11. 19'9/ "Zprávy • Pnby llkaft1'i, le i.ituaoe je nemaci
nl� ě!, nel pfipouit��! ,lferlní správ,-. ho81Rl to pfrnobi �spokojení, 
před vším proto, le ■yo1!, le kriae v �echách sctrlt anebo 1 &cela 
znemof:.n..í c.!cneivu, pn>3ektovanou na sápadní 1':rontl. Myilenka, ie 
Hitler vál.čí, a co horě!hc, le by mohl vilku vybr'-t, �e pro Museoli
niho nesn.esi telná. DQJ. našemu koneulov1 T Prase inetrukce,&.by ra41l 
techme, aby ce prohl,elli za. komunisty. fo at!li n�eck4 repreeálie 
a světě! rozpory mesi Moskvou a Berl!nea.• 

/s 2a.12. 19)9/ •&sěftnj a prolhl.ný tele&ra!I Stalin-O.v llibbentropo
vi 1,en1 mluví o krri společně prolit, - avšak kde?/ dokanje, le 
Etyky n&CiP.mu a bolševictv! 3sou stále inti.amějli a G�eáhlejf!. !úa 
lépe: bucou mít stejný oeud.• 

/ s 20. 1. 1940/ •Minim"terskai rada, chankterisovmá tan'tat,tickýa 
tence• m1lillrd, 2e1 neúe. Bospo�ty, 3el by srychlily plll,; kald,ho .. 
e -ry�imkou Duceho, jm.l sachoTll'ri neochYf3nt klid.�, le se stá

ty nikdy nezhrou'tlly pro tinan&li o°"*Yf f-{tt ae 'fflitfnt Bla'boaU 
nebo w,enekým1 porilk•l, aYlak nikoli • pMčin hospou.hkfch. • 
. /s 30.1. 1940/ •Parlni 841111, le pro�eaof1 a a'Qldent.t Y_ Xor1c1, 
ktef! ned,"YnO vyvolel1 nepoko,e, 'byli •311tmi a■4 aa to• le bla4e 
pothbí přien4bo potrestá{. »uoe to echYal�•• lele�nl �e•, 
le •us! bft ut�eni a dcpn.nn1 na oetroY T l)l'dleask'- ■ofi. Pnt.t 
no•' a1tuao1 ae pfirosenf bollM ne�noe elWnlU lnhlektúlo..-1. Je
li to momf, auEíme 3e s!ekat a postilmout ty, ktol �soll nenap:rari t-'l
ní. není to vt.lk1 probln1 �de �en o 200 nebo :,co osob. Lid úa sta� 
ro�tí nep!�obí. Pracuje, Tydilátt a tll! ee • l>lahobytu dosud nem,
m6ho. !irok, net-,,y �sou gpoko�eny.• 

/se 7.2. 1940/ •Duce fekl,le •etity ete3ně 3eko �ednot11Yci mu�e�í 

aachoviva" l)f!kasy mraftosti a cti.• OpakoYal, le ,. pro 1 taůskt riá
rod tt�2t!&, le je TyP-b?Yen skou�kám, 3el otfúa�! jebo rteletou du
finní leno�tí. Je k lidu velmi 'tvrdý. •Je tfeba �e udrlcvat od rána 
óo večera v př!En4 kámi a uniformě. A potfebul! hole,hole, hole.• 

/• 13.3.1940/ •tibbentrop ■t tůefon1oky lald.al,al,y ecMaka na Bren
neru byla stanoTU& na pondl-1.ť 16.bfeaa.. Musolin.1 'byl podrildf1u•t1 
Ilaci 2sou neeneeitelníl lenecha3i TÚ !aa YJdeclmou"t a romyallt se.• 
:tak vlak ctotel k •'•ěn,le k4yl •• •' achtaa kaat,�e 14pe, aby to 

bylo hn•4• PotTI'dll 31111 t�dy tib'ben'troport 4a_'1lllt 
�•I nol11.• 

/ s 24.,.194-0/ ttMuaolini ■11 noT/ áchYat antlkl�rikal.iaav.. lf toěP, 
nn Yin, poct1Yoet a ■orillnt lmll1na. Ukal,le ..- letntch ,1boltal� 
skjch Yesnlc!ch O'byY2telPtvo 1'a.rif1 tak!ka 'YIIUt! kozakv.b!Dlle aby ne
chal ostatní leny na poko�1. • 
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/Z 26.4. 1940/ "Byl aatčen f.urnalista Barzini. ProbláE11• le 
•Muasol1n1 �• blázen" e fe 1 tal.ftí �rntlie-té nenávidí kaldou fádku, 
kterou mucí napsat. Duce zu�í � mluví o zvláĚtním �oudu.h 

/& 12. 5. l94C/ "!elE"framy, ktc.rt r,oslE.l :papež pz.novníkům tf! na
padaných �eve:rckých �emí, rozhof·č.ily Mussoliniho, j�nž by nyní,kdy! 
jE:' odhoclán ke krf .. jr.ÍL'l é�.i:le.c!k�m, cht�l ě:ir.nort V<itikánu zastavit. 

Opakuje v tčchto lnech často, �e pape�ftví j� r�kov1nou, j�ž hlodá 
x -� 'ní - . t" r. • h l t b d li tř "-- fí it na nE.bem ,učl.roc m zivc f;' f:. ze Jt- :r-o,z, .Ot-nu · - u e- eua - vy · ť 

ten to problém j (.ť.nou p:;:,o vžd::·. ,. 

/z :�o.5.1S4C/ "Hcz.."loLr.utí b:,:lo utir1?no.Kor-tk2' �EOU ,rrženy.'Mus1::ol1n1 
w.n·· ť.nif; (�Opolcť.nc oc:.�vzd r l u.::01ud.,jímž E1tl�::ro'\·1 c:zn�.mUjE' llEÍf vr:tup 
clo vál.ky.Zvclt;ný-..n cn� jE. 5. čt:.:.:-vcn,r_ebué1;:-li :::i Eitler r;ám pfát,aby 
d.etum b:rlo oélo�f•no o nfkolik r:ní. Sd?'lení b: lo e:.odár�o fifrou. 1:i 

/z a. 6. 194C/ "D,�hoéli ja.e f·e: o příchodu eovĚtského vtlvyů.&nce 

. cio Říma. Ribbentrop, pro jeho! pol.i 'tiku b.;rlo toto sblílEnÍ ,7mamnou 
eložkou, buo.e EJ)okcJen. • 

/ z 28. 6. l9 4{)/ • t�u::k, ul tim2 tum Rumunsku. Z liukurer t1 &e mt nás a 

úzlco$'t.{ tii!, co mn�í dUat. NE;�e oc.pově! mí: 11tístu:pte". Je nu tne 
Tyhnouti ee na :Balkbiě za. k&> !c:ou Ct'nu konn1ktu, j tnf by n,ť1 zbavil 
ho!3podUskfch sdroj�. My pf'Jt sad.rrue Maaaz-r.:ko a Dulh&r&ko. 

Rwznmeko vckutku uetoupilo E. velkým O!:iÚtkem, �.vt,Jt též r;; Ijchlost!, 
jel odpov!rl.á vá:1.eěnl'� tradic!ru tét0 zemt. Mluvil jsem s f-ačou diplo
matických úetupcft. a vylo!:ll j6C11 jim 1 taltké c.ti.nOVikkO. 

Papef bodl' �roči t ve proE'pl-c:.11 mí1-ul l"�luvil Jse.n o toJ1 telefonie• 
ky � Duet:!■, jenl se proti to::u plánu ihned jasn� pot tavil.• 

/,: 27.7. 1�40/ •řřijal jt.e� l:l.l1»uny. Jc�ich b2nblnor.t �e odporná. 
Otv!nůi ústa jen, a.by nás zcsypávtli přív:ulan �iických a nučnýc.:h p� 
klon. Sts.li se protifre.ncouzc:Ký,.ni, protiól'lglickými .Ji pi'ot.1ženevcltým1. 
Mluvili c.okr:mce o versf;.illeském t!dfr.. tátu"! 

/z �. s. lS4C/ •F.oC:pie ,,. :B&l·vE;·dEru. :t:d;,:ž M&a.afi spat!-111 zemfpia• 
nou mapu, byli n.d.ofti cE.lí bez !'ebe. Pak b:;lo slyl.et ťutý zvuk. :Byl 
to Jlienoile.ecu. jenl l.!e zhroutil pod Etlll a omdlcl.Lék1..f:i,masále,ksďro
TÝ olej .Pak �e poe.léze 'Tzchopil• nvěak bylo na ně·m j asn� Tidět otře a. 

Odpoledne ee konala hromedná ma.ni:t'eetace p!·t..>d het�lem. Na to, !e to 
byla vlc organiaovaná, mobls-. mít větE.! rcm{ry s vřelost. Vídeň 
opravdu zeiedivns.� 

/s 25.10.1940/ •sMueeolinim ,mne et�ovili,možno-11 tak f!ci,diplo

•atieké etapy řeckého podniku. Sohvtlil roTně! mou myflenku ::rouluTy 
ae aov�tr;kým velvysl�ncem ihned po zr::hájru útoku. Je to gesto, jol 

11-df.c uklidnit myeli c, r'.nad pf1pr.av1 t p-0.cu p::-o bučoucnoizt." 
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Eva Kantdrková 

I , 

• I 

·Jil'.úm B�koyj. k 7ó. naroaeninma 

�dia se zslyksji airovou ag1 t.&cí� lekl.a bych si: lépe 
kdy! iůuvi o mrti, ne.I kdyby lil.uvili o válce - kdybych ncvěděle, 
jak je takové aYalo•dnt olidn4.· � �• po�• podat.et.nější, než 
aby aloulll -�en politiokéau. pfetaho„Alú� Jako airo"II galaprogr-am 
zinacenovalá iukotl.oyeílaJká tel.eYis•·· dnlia'\Úaci. Aldridg-eo'f� ro
mdml •mpl.Omsi\··;� S•. a.piQY�t.ieai -� -.. poHciaÍi 'f Loal$nl roabo
"or • spiaov•tel.. -�;.- �;--... aa:_� .iaq---� pfili� �•Pieho!é .. · 
laty bum& -� ·••-• 1.naceiiacse 11\diá�: J••• ·.Aidř.1.4g„ -t,aq 
pf�ede V -�- -�-�:b SY.ě�1'f -� �dlJd: a _áa 0- .. 
túku. YT.,.,uu,; i. atflf.v-1>���--•(•���ň-. -�� - i1 ier:ámt. _d*e; 
ae ú. •tyli&ón'tt, prtouňi:.a- �edn.aul•··'tak�"- a'b:y- b),l aroswnJ.teley 
co n�vlti:!au oauiui: U41'. �at,o .'��akf-Dnt lij.tet T '.Loně$-
12.1, noa.itel Lenin�vy c�. �i,i a�• �4 ·avi·te'Ýé války 4op1aove-

. 1.el: v lloakVI, ·_haps·a1· hned- po vilce -'-�-� �---�poc\ivoat1 bntaké 
1l1.plomac1. .• , o �•�.t a ... 1no •. tl :. a -i.o a\_., mn!ch kon:aerv-at1 -n,.:( 

· nebo ·l.&bo\UiaUcké:poi1·tilJ. - jedttat a pretin!ka na podkladl 
·· pnvýcb akute&lostt,.· ·m�omaq1e. f •' po4kl:ádán! .zltch Wt>;Yald proUv-

. -
ntkovi s schopnost z t.�--to um.lle vykons·tX"llOYaných n.apjat$eh si-
tuací vyt.i�1 \ ve svůj prospěeh co n�v!c J, alespoň takovou zkuě.e
nost. ud�l• hrdina Aldridgeova l'OPlánu Mac Gregor, 'v3brarq pro diplo
mati.ck-ou aiai' 4o Roak.v)' pro avou _&naloat. paBlcych pomird; proto!e 
vlak. v_nlaphdehOat_ Tldeok4 ,pnx• �ov�a �•l. pro objektiVi

t.u, Mf41t _uNPr •• ,neotn'1m 
.ua"lni n: .. ,_ a•it ,_ 8 t.e<'.13 iťf$Z pfed-

•8tav�vzepfe. Z iucmace .pák .naoJ)ak _V7PJ.iinuio-, le Sovitalq 
avas,· Bri'\;J. oninlnt, le polbilcňQ•· •�- •� 'prc�pěcb rovoluěni <le
mokr-aUo�f, �u�f\1'.. :f�; Te4• �OU 41�0�11 .etod&ai Ma\&tmi 
a pravdě bli.iiim1 a pf!bě-h t.o deaona��• t:a poataváeh ltolotova & 
Stal1na. ocenila jaemt jak neie tele•1z• ct'..ytz.e odtabuizovala pro 
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púvodn.i inscenoci �tcl.ínoVLl c.)sobu ?Omocí díle britského spisova
tele; v zájmu ;::iravdy k tomu vaa.K 1nusú,. poznemenst, že St&lin ne
byl eni otylj an.i neměl při t:r-oublý �.m.ě=v. Jestli se někdy nest.r♦e
f.en�· usmál, bylo to sp:Lě potme:čile E náš herec mohl -vynaložit 
�spoň tu naruruiu trochu zhubr�ou. t. Jinak se inscenací n.i.e tuk špttt
ného neste.lo; zdc.jsiho sp�sovntele nanejvýš m\l.že nepadnout, že 
bx·i ts�· .spisovatel, ten se má! ir.u.fe volně napsat vl.astní názor na 
diplon.:�ci.i své zemi: -E- ;.,oc11vali t prey...i protivní.kovu e jeho román 
m:i:Xe být v protilehlé poli tic é cbl-&sti vysilán televizi, oniž 
on z toho ms. nepl-.ijemnost.i. s �'t:i.dJ nebo dokonce s policií, a vy
�ede si v:.,lně na kongre-:1, kde bl.l.de nepoen,ybn� t.rár�a v potaz 1 s.ou
časná zah.reni čni politika vlády jeho ze.mě.. Ale tei;ov$ je svĚ t: 
Anglie t!:-ky neao&áhl& t€chto &áviděního4r4cll pomlrů neráz o ·zo
d:ermo, a pan Aldridge měl prostě �t.ěstí, že se nenarodil jako 
Čech, cle jako Brit. Ostet.ni jeho hrdina, chlldi mlac\ý vědec v 

dip1.e.mat1ckén žaketu., podstoupivš:C chcrakt.�ě dramatický boj o 
pravdu., je muž sympst1clcy, e rozhodně není vinen tím, te �ej eut.o
f1 na konci pfíb'1lu lcyčovi tě obdarovali k obhájené čestnoati :1 
l.áskou pfteboheté krásky z vy�okých llechtických kruhd. A k..dy! pak 
odblédnse od konkrétní.ch ok:olností děje, -můžeme zjistit, le zá
kl.ední konflikt dile - .zaa být v d1ploJJ18eii korektní pouze vnějěí.m 
vyst.apovánitl Qlebo respektováním objektivit. - je převedl tel.ni i 
do našich pomfrii. 

f'ro't.o!e u nás tatcy ži�e vědec-dipl®l&t, který proti t.adldm 
mocenské menipulEice e .f'tleinSm výk.ledllm skuteČllost.i poloiil dura& 
na její„pr.uvdu .• Jak o něm př�1ělim, svém kdysi vysokoěkolském 
prct'esorcv1, teu pi·ítcli v dokonce spoluobviněr1é1tt, n6.p�d� mě, co 
to je, onil reblita, jíi se politi�ov� lsk rádi ohánějí. Mít sncysl 
pro .realit.u - zna:r.ená to jen t. jen ustoupit :m<><:enské přesile? T·o 
by pak dnešní real.i tou svt ta byl prosti lirubý fakt t.cho, na čí 
straně je víc a Účumejěich raket, a svit.u. by nezbylo, nei se do
nekontJěna touto tužbou vysilovat. e pf>esto všichni doufáme, le 

vici nejsou t&kto jednoduché, já aspoň vff!Ja v to, ie hro·zi vost 
zbr&ní se jednou zvrhne proti l'l.im. v j�jich nepouli t.elnoat. !ivot
n! realitou Jifího Rájka ae pak rozhodně to,Je ul patnáct let ne
ní státně činným diplomatem a :f'esc1nu.j:!ci na �•ho osudu je, le 
pfteate být di;:,lOLi.Gtem napfieat.81 a že navzdory ztrátě st.átrúho po-
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vtř·ení jeho činná diplomacie není vtbec nereálná. �'o jenom n&še 
státní socielismy m2jí sklon považovat ��a pJ.atné -pouze to, co je 
státní, o Úřad Jiřího Hájz.a nejcpíě na shromážděn.! ke sv�tov�mu 
.miru nep•zve, raději postaví před jeho vrátk& ntkibl1k hustt osB
zer.ých �utomobil.tl, jejict:.l posádey budou dbát, aby k ri�mu ni.kdo 
neproni.U; a zde taky končí podobnost s pi"íběhem Aldridgeove 
diplomat&, riskujícího vysloY1t pravdu, a začínají tu plstit 
zvláštnosti našich po.mt:rů oproti poml;rrun třeba englici.;.ým. V Ail
glíi má. ka.fdj tolik možností, jakou pravdu chce hlásat, že se mu 
tyto možnosti vl�stně rozpl1závuji e stanovisko �á p� sllon klou
zat k solÁdům příliš vyhraněným. Vlivey je ten, k.do vládne µevně 
a vidit.eln,ý ten, kdo kf•iěí ne,hl.as s hodně provokativně. A.spoň m.ě 
se to tea tady tak zdá. Cenou za to pak ale mtlf.e bti ztráta 
nuancí, mi.zej! v .hlučném h&l.esu z _povi;domí 1 tak dill.efi té právě 
pro slo.11 tost vztahd, jel a-e nazj-v�.í :mirovýd.. Kdeltc u nás je. 
v1.áda_stále t.ál, nezměnitelná za n-edot.knutelnou breďbou st.átnť mo

ci, a každá, i sebetnenší názorová nuance ""l.t v ohlupeném tichu, té 
zadní st.ěně o.f!.ciál.ního monologu, oatf-e vyniká. A Jllá naději vynik

nout i �zináro<lnl, ·protože je policejně ai:Ouaiá„ Kdyl si li�c Gr� 
gor chtěl uhájit. nutkán.ť-lt pravdě, lli\U.el se diplom.etické kuriéry 
vzdát; kde.ft.o Jiří ,Hájek práYě pro své nutkání k pravdě být diplo-
1:il&t-em nepřest&J.. A nemúset mít k ěinné dlplomac:1.i eni tribuny cvij
tovych shrOmildění sni Čem!ns_tý p&láe - no jesU1 nejsou naěe po
měry výborné? Povrchní usuzovatel ted jistě podotkne, že Hájkova 
ř-eč je pouze f"ečí "odpadlíkd" a ztracencd, kdo ale e> sobč m.O.f.e s 

_ jistotou tvrdit, fe obstojí před všemocným časem? 
.Nebol. v čsse, promiňte ci tu banal.i tu., dochází k ;:,roměnWll. 

Smysl hodnot se nemění, co & jek kdysi hodr:iě dávn.o človl:.k os.my-slil, 
os::nyslil to dobře e m:y původnímu pojetí dodáváme jen jiné výrezo
vé prostředky; na povrcl.Lu věcí se viak stále děje nt:co nového. 
Vilka a mír. Do dvou. pojmd jsou- dosedl telné celé národní dějiny .• 

_ V ji!n�ch Cechácli, kde tento blahopf-ejný fejeton p!.ěu, jsou pro 
válečně-m:!rová rozjímán.! ž1v, tradice dvě. Jedna je ke!doročně 
oživovaná zákazem Úřada připomínat ji, je to lidová vzpomínka na 
AJaeričar-1.J', kteř! os'Yobod1l1 západní a j_ilrú Čechy u mimo vzpom:í
nek ne svoje zvlá.štn_oat1 tu znne.chal.1 1 něco potomkO, prý i če.rcé 
plOti; druhou fivou tradicí, j!I Úfady přej:!, je tradice hus1 tskó.. 
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Je tu prostě obst,žen� v kraji, newúk.nei3 jí. tamto se n'-rodil JM 
Bus, tomto je jed� z hrctů Šuma.vy, kol.e1rť ně.hof µrošel. c·estou do 
K<:>stnice. A ze zehrád.t:y vidíia mis ta, kudy táhl Jer1 �Le v roce 
1420 s houi'em. ozbrojer.;1ch sedlákll od r•lznlt zBlotit Tábor a kde 
svedl. u Sudoměře svou první vtipnou bitvu ve volné krajině a ?�

tf-el několikatuisobnou _p:ř-�silu vojsk par-1.stjch t6žkooděncll. Oó této 
chvile se jednook:$ vojevadce 2ádné pi•esil� nepoleká., v ddvěf'e v 
bc!.i pc slaní své pf e vždy ns.jde ví těznú foešen.( a zemře nepokofen,y. 
Sadomlf ;je n.elá ves s r .• rbn!ků .1eolem je {jek n1:1t,eto. A tli jmén&l 
i-m.ov, Itiske, Šilhav.Ý, J.ícKovec, Kobl.ižn$·, l�adves1cy, teěeto, Ovč5lc
Jcy", Osek, 1'!-etinov,ý. Vodní ploch3 od s�be odděluj.i lárcy prťtvě Uu
ti kvetoucí i-ep.icy a lit.a cbyst.Qj.ícího se k opyleni, leaí.ky a .mokré 
loučlq a �m,ály & pctolcy, nízké vyvtěenir;.3 oó u,,ělkýcb Úž:J.ab·1n • .nu

boYá stromořadí na hrázi.Ch j.sou 5tfdetá a je jich tu tolik, ie 

�edll'O ae nelogicky ocitá 1 napfiě l.ánu ayt.ě zeleného. Stf-ed audo
mifaké kot.Un; "vofí t.f1 nejvttš! cybr.ílcy, N.snove,c • Ška.radf a_ Fro
sUedn!, jaou va';;emni propojeny pradávnfmi hrázemi a·korytJ �

ml kalne Todl. Mesi sebou uav1raj1. v3vfierú.nu1 pfa.!st"1pnou ;iT;nom 

po hr.áa!ch1 $tředobod, Odkud h&a f-íd:11 bitw; ted �• tu jehO 
peaátn!k. 

Pi'-este!• �• to ve YOlné �rajinl, mis'to je u.pravené, tráYa po

aečená, laTiěicy nerozbité, keře a at.romy ošet.fené, eest.iěk.3 rtdi
t.el.Jlé. l.odetoYo originál.ni yttvQfflá �eěení pmaát.n:!l.11 je wienátnt 
oac�,osti, Ji! osl&vuje. Žilkova st;yli.zovaná ;,ostšV& j_e sestava.na 
z lttl.Ó'f'Ých nádrd, s dál,r;;ý ě·est.náctim�tro1S.á figura vyblili �ako 
obrovská iedá •�la, se-atou_plá sem s dávn$-ch ěasll, z'bl.ízka je t.o 
z.achmufoen$ vojevůdce, zavaluj:ťc·.í vás mohutností; hl.edit.e k l'lěJ:lll 
nahoru, jen n&:t.-oru.. V j 1:.dné ruce dr!í veli telsq- pttlcát., druhá r..
ka apoěívá na trestajícím meči. Ne hlavi má vejccvitou hel!Úci, 
�e<lno oko �• zastřeno páskou, zb.1lé hledí ptísne do kraje. Ze své 
9l1ie JDaai vidět daleko, jistě puUmak�u vě! e střechu itěkeiíal;éb.o 
a'-ku, 'YII pťaec-Jtou a kd:ov! jéSt..li ne strakonickt hrlid, rozhodně 
ale rybník lda·buec z.s t.ret!, re�e--rvaci �oiravjch roatlin o síd
liitě racía chechtavého, jellol rodinky zrome &e� na vejcích. Jo.k 
mu ad. bylo ten�r--.it, kdyl tu st.ál, nilcoli fulový obr, ale č"l.ověk 
�alto m:J, první vít..izst-ví nad ptin.Skou pfesil.ou z� sebou? tiebyl ui 
nejaladlí a dos\ prolil, lapkrs a loldnef, revoluční vel.i tel a w-
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doucí dějepisný idol. 1l �e ne.pf íč hrází :.::ezi rybníke:rr: hl&.rkcvce� 
a rybníkem !;kareaým JllPDI% postavil vozovou hradbu E per..:3kou jízd-;... 
donut.il sejít v brnění do �inat.ého, v březr.u jen .na.půl pro�rzlli
ho terénu. rločaliska byla tůfkooděnc� osudtH'i• sedláci je po<:hyta
ll & postf.ílel-1, poruhali jako křepelky. lblě býval �ižka obdivu
hodnou záhadou; t.e ne;,orazitelllost plJnul.& nejen z voóens1;.ťho tt'..
lentu, taky .s. rozmyslu e věrnosti středu. Zd.ecinwvel ijanské 1 eds.
mi tské, čtyf-i arti.kul.y, ono poli tict.é vyj�dření zákona božího _a 
budoi.iCÍ dip1omatickou plaU'o.rmu Prok0pa Hoi�ho·1 Jif�a � Podt
l:řrf!ó, pevně zas.az(;ny do chorálu. Ale tlch kl.áštez-0. & kostel� zni
čenjch, t�ch památek .klenotnicqch e gotických meJ.eb s obrazťi ! 
e� vypieněllé od bezbo!né nádhery, kt.erá by cyni plnila výs'tev
ní aínf e národní pakl.ad. AYěak pf:!t.el, kt.erJ mě k p&Dlátníku vezl., 
místni člověk, f.ek:l: "Boše posl.e.dn! po�á armáda.• Ano, a co je 
p� dilleli t.ější? lmpo&antn! Kodetův Žilka tady neru.ě:t. &ni l.1<11 
ani krejinu, uměl..eclcy tvar ;jen doplňuje �imavt kout, ;jeden z mála, 
;,jej! Jeltě nešpikuj! a�o!'r., elektrick.&ho veden.í; e do tt•té 
fepq, barenáho v/k.filcu 'fidilel.ného na kllo•et.:cy daleko 1 uaadill 

po�.ízdnl vaelin. 

Včely! l'e&lllll zapomenout na Y6ceql !itta je auwt.aven z přes
ně tYarovarJých kvádrů, i meě má kamcm!lý, 1 pf-ilbu, o.ko e vous, 

jen llal.cát je if..oYoY§ a pokcytj lllěc.llnkou. Kamera1á ruka si palcát 
op!ré o pfedaunutt kYádr, v �ehol tvaru čtu Bibli, bo.�í zákon, 
jeho! se. bo�ovník p.roU bohatatv!m Zkalené a svEt.&k3 rozmařilé 
cirkVi dovolává. A � palc.át proděra-,ěl enebo bjl do něj od za
čátku pfistup, aaj:í v něm Úl divoké vče1y. Živo�tváfí symboli
ku, již by um.ělec nevymyslel. Včely vlétají dovni tf držaue&, 
helhií st; kolem nesvyl&.léh.o čegna, přítel byl u pomnít:u naposled, 
kdy� se tu točil. o Ž1fkovi tillil, tc je víc jek před dvaceti l.e
ty, e. Úl ui- tam byl.� e. vy si adfete pi·edatav1t. �ak �e ta obrovi
tá blaviee voj ev:1-<!covslcého oznaaerú plná p].áatvi a medu a včelích 
krilo'Ven o $.árodkd. Pratlovi tá vae41, llu t fepky • temná zeleň du
bů, l.esk "fO� t tiiina n•be• a rdl.ová zái'ie kohoutk"d 'Y neposečených 
lu.tinách1 t.o �e m.tr. Vilka Je tu. jen vzpominkou. V blíZké Ba!ant
nici pak, mezi ollemi, bf!&ami a amrky, ntt aúa1.ě, k nělllUŽ s• plou
l!Jrla vyaokou trávou a prodtráme k:fěYiak:y ěerného bezu a plarcycb 
�efabin, dCJau4 s tojí hlkdv 4-b. J'e vlkem och.romeey, mrtvý. 211.ka 
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prý pod n.íc. od;počívG.l v noci pf•ed bitvou. Peň dubu by dva muli 
pv.žcmi neobjs.li, vftví má do klry vzt�·čeno plt a katdá b3 v_ydala 
ze saccstat.ný �ccný :;trom, � je EJŽ do tich ;>ěti větvi Ú?,lnt du
tý. Poru5enou stěnou se shnilá dř·eň vyvcJ.ila s. uvnit.ř l.ze z&hl.éd= 
nout pil.ně mr&.vence. r.,ub? .Pod dubem prý se Žiž.ke na.rodil, zde 
ped dubem odpočíval, u hábí pod dubem zesnul. 1ento ztr-ouelurivělý 
obr vypovídá o čase. i-'ět set let. Osm set let. i'isic · let. Už t.D 
níkdo nespcčíté., dřevc je vyhnilé t.. dutý obr čeká jer. r.!.a milosrdné 
zhroucení. Ch-a ;jsou t.:.k velicí: i .i.-.:a:-r.enný Ži.ž.:..a, i tato jeho noč
ní stráž. 1� podiv\Ujodnou -�hodáu jsou obe tak podivni zašedlí. Ba
revná je zivá kra.jin&, fivi jsou mravenci & fivé jsou včely. Ni

kdo by mohl f·ici, f.e !.ivá je 1 mýšler�a: pr.vč s J;)anstvem
J 

které 
lže o Bohu, přivlastnilo si bolí milost, kupči s ni a za vyk.upčé
né se pf-efirá. Je živá. V!cyclcy t>u.ae iivá, protofe 4QJ'i odstra
níte jedno pfežrti-Dé panstvo, vznikne na jeho irdstě jiné. A ve 
mni stejnt zlst1.vá lítost za zničenými ·jihoěeskými msdona&i. 5.,_ 
z1letct Rof.mber-k nepore.žen,ý, n.e;něl,1 b3�hom. f.ádnou. 

Včely v p.eleá.tu, to je proměna válečníka k míry; ostatně, 
abych. se vrát11a k diplomstúm„ i konk.rótní okolnosti Aldrid.geova 
románu byly - a dokonce n{!kollkrát - překonány prominou. l?fevrat 
za pfevretem, si!- v Perzii vládne ChoILejn:!. Chomejního vous, by 
se. nádherně hodily pro včelí Úkryt. Nešema diplo�etovi bez p.:l.á� 

ce pak přeju k vzácnému jubileu hodr„ě zdrav! a moudré diploma
tie.ké �sli. 

6. června 19a3 
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Ladislav Fu.ks redivivus 
------------

Edyž se na počátku. sedmdesátých let u.stavoval nový Svaz česlcych 
spisovetelů, zůstaly mu ze všech vyhraněných individualit jen dvě 
výrazné prozatérské oeobnosti v plné tvůrčí aktivitě, jejichž ruko
pis neomJ1lně rozpozná každý jen poněkud sčetly čtenář: Ladislav ř'uks 
a Vladimír Páral. /Bohu.mil Hrabal se vrátil do literatury až po čase./ 
Poetikou., viděním světa a lid ského osudu i výběrem společenské prob
le�atiky se zřetelně odlišovali od toho, co se tea na spisovateli žé
dalo. I)roto se oba brzy pokusili své osobité pojetí epiky zbavit driž
divé "jednostrannosti zi.poru. 11

, ale zůstat přitom sami sebou.. Ch těli 
vy jít vstříc nároků.m dobov� kritiky především tím, že dají svý.m pfi
b&hům kladné vyznční, což bylo jejich púvodní koncepci zcela cizí. 
ll.:ravní poselství jejich tvorby tkvělo totiž v su.gestivně rozv,inutém 
podobenství rozkladných sil, destruujících duši moderního člověka, 
čímž se v čtenáři probouzela vůle po zápasil s nimi, vědomí, �e nelze 
žít bez hlubších etických principů. Neorganiclcy vpád cizího prvk11 do 
světa jejich epiky měl za důsledek tvůrčí krizi, nebol znásilněey 
talent jako spoutaný živel byl sice poslušný a slo11žil dál, ale ztra
til svou hloubku., původnost a spár. Jejich rukopis ai zachoval své 
charakteristické rysy, ale výpověa. byla stále méně naléhavá, vytra
tilo se z ní kritické zaujetí lidskou problematikou pro ně příznačnou. 

Ladislav Fu.ks, jeho� posledního románu V�vodkyně a kuchařka 

/�s. spisovatel/ si tu chci všimnout, se v 60. letech prosadil na 
troskách tuchfch předpisů socialistického realismu. V roce 1970 za
znívaly ještě v �yších Natálie Mooshabrové a v Příběhu kriminálního 
rady jeho staré avaria.ce ria temnou stru.nu•, ale zároveň u.zavíraly 
tyto:i dvě knihy obdob:! příběhů zla, ohrož11jíc .ího člověl::a. Následo
valy prózy, jež očividně prozrazovaly �sil! o •přerod•, snahu vydat 
svědectví o př itom.nosti li:la:lných sil v lidské společnosti a ze jména 
ovšem socialistické. Nejprve přišla· •malá humoreska• Nebožtíci .na 
bále a pak utopie s filozoficky zaměřeným sporem dobra a zla Oslo
vení z tmy, nad nimiž snad bylo ještě možné větit, že jde o hle;
dání nových cest. Potom však se objevily dvě •angažované M prózy 
s takřka aktuální politickou problematikou. Návrat z žitného pole 
a. Pasáček z doliny, kde autor vskutku brutálně sáhl na hrdlo své 
písni a vší vůlí se nutil být hlasatele m pozitivnosti. Tato vúle 
ke kle.du. vše.k byla zá.roveň ztrátou vůle být aám sebou., Fu.ks 
znásilňoval dispozice svého ta.len tu.. K sta b ab.ů na sebe nedala dlouho 
čekat. Z jeho pera vychází životopis Julia Fu.šíka Rfišlálový panto-
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flíček, Úkol dobrý leda pro obratného publicistu., a pak propůjčuje 
sv é jméno jako spolu.au.tor 1 na podřadnou. detektivku. Urtvý v podcho
du.. Další sesta.p u.ž byl sotva možný. 

V ú.voda. k 2. vydán:! llJší Natálie Mooshabrové z r.1977 ee Fu.ks 
pokusil odvést pozornost oM svého selhání tímto uteoretickým• vyzná
ním: ptá�e, •jaký je vztah takto vytvořené historky o pan:í Mooska.bro
vé například k socialistickému. realismu.?• A odpovídá si: Hpopravdě, 
nikdy jsem se s těmito otázkami nerval. Nikdy mě snad /?t/ nedohnaly 
do u.mělecké krize.• U� dávno před Freudem věděla lidová moudrost, ie 
šídlo v pytli ne11tajíš. Iroč si Fa.ks vůbec .takovou. otázku. klade, kd�•t 
mu. vztah k požadavkům socialistického realismu byl lhostejný a nedě
lal mu. starosti'? OVšemže, vnutily mu. ji jeho vlastní pochyby, jeho 
rozvrácená tvůrčí jistota. Jako aábla zahé.n.í slovo •krize•, a přece 
se mu. do textu dostalo. Velkoryse však nabízí kritice jiné vysvět-

. 
. 

lení svého uměleckého poklesu. po nezdařeném pok11eu nesoa.rodě zkř!!it 
groteskně-fanta stické vidění světa s kladným principem: šlo prý o 
•hledání nových . cest, možnost:! a postt1pů• • •nových a nebývalfch té
mat•. A oficiální kritika se ovšem na tu. vějičk� chytila. Miloš Po-

, 
, 

horský_ v doslova. k té!e knize míní, !e •po vrcholech ••• zpravidla ná-
, : � . tf',· . , 

. 
.. . . -

sleduje na. tnost zkoušet za'e j int§ · cesty•, co! prf Fu.ks dělá. •pokaldé 
v jiném eměrai• v Nebo!tícich na bále, v Oslovení z tmy a v

1

Návra1n 
z žitného pole. Kr�z!, ktero11 si sám spisovatel zřejmě 11vědomoval 
a·ktero11 ovšem před veřejno st:! tajil, kritik nerozpoznal. . , 

Tehdy al si však Puka přiznal, fe horlivě přit�kávat se mů!e 
na· schůzích, ale v litera t11ře že přece jen pořád n.ejv.íc • záleží na 
tom, jak je to .napsáno, zá.lež.ť na postoji a11tora•, co! ovšem věděl 

· u! kdy! ,vydával Pana Theodora Mundstocka •. Pro mo!nost tvúrčí obrody 
však bylo nezbytné, aby toto přiznání mu vrátilo jistot•, aby ho ved
lo k poznání, že má-li se znov11 najít, m11sí se vrátit k výchozím 
dispozicím své tvorby. 

Pok11sil se o to v novele Obraz Martina Blaskowitze_ z r.1980, 
je! byla tedy koncipována koncem 70. let, která - jak známo - pozna
menaly. z11fivé propagandistické výpady.proti chartistům a pak.i prooeE . . 

s VONSem apod. :Pa.ks v té době p.íše evo11 komorní novel11 jal-.:o vášn.iv011 
obhajob11 tolerance, snášenli voeti, porozt1mění a sm.íf-en!. Pfízračnost, 
známá z :Fuksových knih 60. let, nemá tu. ještě bývalo11 in tenzi t11, není 
t11 tolik V,znamoV,oh a motiv�c}cyah vrstev jako dtív.e a typické :twc

soveké postupy se tu vyskytu.jí spíš. jen v náznacích. Děj je eo11etfe
děn do jednoho večera, v něm! chce vypravěč usvědčit přítomného 

''. I 

spisovatele milosteych rcmánků z hanebného chován! za okupace. Ochye-
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taná pistole• jež t11 hraje roli ho{orové rekvizity, je vf:ak nepouzi
telná, hrozba zastřelením má onoh o prodejného pisálka jen pořádně 
vyděsit •. 

V té chvíli však mrtvý německý přítel l'tartin jako by oslovil 
vypravěče naléhavo11 pochyb 011: a není možné vysvětlit si jednání toho
to m11že také jin.ak, není tvá obžaloba postavena na faleš�.ých před
pokladech? Není to místo spre.vedlivého •posledn:Cho soudu fl jenom ak t 
msty? A pak zazní v závěrll novely tyto věty: • ••• proč jsi to jen, 
léichale, chtěl provést. Postrašit ho, vystrašit, způsobit mll šok, 
s nímž by se t2.hl jak s železno11 koulí cely- svůj život, jak s pro-

1:letim ••• ale proč? Což by to neb;yla tEké jako ,yražda ? Jr;ou straš
nější vraždy než vraždy těla., Eichale, je ou. to vre..ždy du.še /pod tz-hl 
řl.J./. �áš právo ••• zlomii navždy nad někým hůl a vrhnout ho do pro
pasti ••• copak tolikrát žijeme v tomto světě, abychom si ts.k tě?.ké 
břímě vkládali na svá bedra? Michale, člověk setá lehko ohnout, 
ale tfžko narovnávat, člověk se lehko z.nič!, ale těžko křísí ••• • 

Není obtížné zaslechnout v těchto slovech hles jiné mravnosti, 
než jaká promlouvala tehdy a jaká pr omlouvá dosud naš! dobou, dobou 
bezohledné netolerance a fanatismu, je to nepochybně hlas humanismu 
nezdeformovaného žádným příviáetkem. A pfipomeneme-11 si, že v 1.n
edi tním roménu Evy Kantůrkovc§ tlerná hvězda z týchf let se výraz 
dt1chovní vraždy stává, označením pro 12mlčení tvůrčích osobnost:! v 
české kul tu..ře, jen stěží se abráníme dojmu,· že Fuksova novela zá
měrně protestuje proti krutosti a pomstychtivosti doby, �e celý pří
běh, jenž prý se adál •dávno, velmi dávno•, míří do středu dobov é 
polem.iky. Vcelku j ednodu.chá stru.ktura této komorní novely /v ich
-formě/ neumožnila F11ksovi prolnout rozman.1 té motivické vrstvy a 
tím vyvolat napětí, z něhož přirozeně vyplyne etické poselství, 
autor se uchyluje k přímému. vyslovení myšlenky, jež může ler.komu 
znít tez:,vi tě. 

Jako by timto drobným dílkem nabyl Fuks sebevědomí a zbavil se 
jistého proklet!, vydává tři roky nnto nejrozsáhlejší dílo své do
savadní tvorby, román Vévodkyně a kuchařka, který má 723 stran. Je 
neobyčejn ě složi tě komponován a má všechny znaky jeho •staré• pro
zatérské práce, je to nepochybný, pokor.ey- návrat na kru.hy své. A je-· 
ko by chtěl Fuks po letech sebezteknutí dokázat, �e zůstal sám ee
bo� a že nic nezapomněl ze svého umění, hýří doslova vším, co t,oří 
podstatu jeho talentu, až  virtuózně si pohrévá s čtenářovou trpěli
vostí a zachází ve evjch ptedůklad.ných popisech věcí na samu mez 
únosnosti, jen jediná další slovní zátěJ do klenby příběhu a cel� 
stavba by p�kala v základech. co

0
b6� jiného působilo ja}ro rozvlek-



lost, zachovává si tQ napětí, zdlouhavé pasá!e - například nekonečné 
citace z fantasmagorického tra.ktátQ o čištěn! zrcadel - čteme díky 
oscilaci mezi groteskností a mysterióznost! s neutu.chajícím. zájmem. 
Na mnoha místech si uvědanujeme, !e se s námi hraje bláznivá hra, 
ale ta bláznivost má svou sQgestivitu a nepřestává nás poutat, ne
bol za její nesmyslností tušíme jakýsi zvláštní skryti význam, za 
ironií jakoQsi Qtajenou vážnost. 

Amalgam smysluplnosti a nesmyslu, význa.DU1 a bezvýznamnosti, pra
vosti a podvrhu, pravdy a klamu, naivity a iafinovarioeti je vůbec 
pro Fuksův postup typicĚÝ, ty dvě strany života a dějin nelze od se
be snadno oddělit, jsou na. sebe vázány a svou •spleteností• svádějí 
člověka na scestí rezignace, nemyslivosti, vyprázdněného života bez 
vůle o jeho naplnění, znejasňQjÍ nám pohled na naše místo v dějinách 
a na sám smysl života. Protagonistka románu vévodkyně Spphia La fal
liere d•Haygueree-Kelesberg /bizarn!mi jmény se román. opět 3en hem-
11./ píše hm o konci l!še římské a 11vědom113e si 1 •Nenapsala jsem hr11 

přece jen i o tom, !e !ivot ••• , pfece jen má ••• nějakou ce.Dll? !e kdy
by ji neměl, k čemu by byl? Jalr:1 by měl smysl? smysl ••• • /str. 826 � 
trojtečky autorovy/. 

Zálo!ka by nás chtěla přesvědčit• le &Ístfed.ním tématem. romárul 
je tušen:! .neodvrat.n'1lo zániku rako11ekého mocnáfatT:!. Kdyb7 too tak 
bylo, přišel by Fuks se svtm románem •tll!en:! kon'ce jedné epoch7• po
někud pozdě, toto téma mělo svou naléhavost v době Hasilova Mu.I• bez 
vlastnost:!, ale etělť ji mule mít dnes. Pu.ltsův román však směfuje 
hloub, proniká k filozofičtější poloze, orientuje se v lidsky záva.1-
nějš! problematice: sna!:! s e  ukázat, le člověk !ije utenticky jen 
tehdy, uvědanuje-11 · si svou vřazenost do plynut! čam, umí-U spo
ji t •vtet1ru1• s •věčností•, •okam!ik• s •perspekti v011•, ví-11 o po
míjejícnosti a marnosti, ale doká!e je ptekonávat vědomím, že js011 
součásti trvání, p:ředpokladem evoluce všeho živého 1 zhodnocování 
lidského bytí. 

Stě!! postihne nějaká kritická interpretace celo11 problemifim 
Fuksova mnohovrstevnatého románu. ,. v!dycky jí nutně_mnoho podstat

eych rysů unikne a lecktert motiv musí prostě pominout. Ale obecně 
si troufám říci, le je to mohutně zalolent a v čeak, literatllfe 
ojedinělý poklls tematizovat základní existenciální otázky člÓTěka, 
probl,m lidek, situ.ace, vztah� věčnosti a ěasnoat1, opuštěnosti člo
věka ve vesmíru., Jenl ho děs! evo� nekonečností a ml0enl1v�sti. Ro
mánem se jako pevná .nit spoj11jťo! jeho clil�ť témata „ celek vina t� 
zán:! po smyslu livota, hledán! odpovědi .na otán11, Je ěemu. Tlastně i(/ 
livot, je-11 všechno odeouzuo k zániku., je-11 �!e�o pfechodn.4, 
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jsme-li všichni jen práškem v wůverza., okamžikem ve věčnosti. 
Jedním motem romáml je věta ze Solóna: •celek se pozná až nako

nec.• Tento po�adavek platí vlastně pro celou Fuksova. tvorbu, jež má 
povýtce parabolickou povahu, triviálně realistické •zrcadlové• zobra
zení skutečnosti je jí vzdáleno. Proto nelze jej:! jed notlivé části 
vztahovat k realitě přímo, k té se vztahuje jedině celek. Lidský osud 
ta. není popisován tradičními prostředky klasické prózy, je však přee
to vyjádřen v tom podstatném. Tato tvorba je založena na s ilném sub
jektiv ním prožitkU. a vidění, jež deformuje záměrně realitu /například 
a.� tím, jak nás zavalu.je •zbytečcymi• informacemi o nejroztodtvnějšícl. 
věcech, aby al do konce zůstaly utajeny věci závažné/, dává jí jiné 
dimenze, a proto si žádá od čtenáře, aby ji vnímal jako moderní epic
kou béeeň v próze. Musíme si k ní najít •klíč• jako ke každé •hře•, 
která má svá pravidla - bez jejich pochopení můle leckonu připadat 

· tato próza jako podivínství, zmatenosj a násilnost. 
· Typic�m P'á.ksov.fm prostfedkem je například •hra a tajemstvím•. 

V tomto romáml ji rozvinlll do velk, liře, jeho atmosféra je zapl.nělla 
ne11stá]$m tuše.ním čehosi· záhadného,�· joř�d je cosi v e  vzda.cbll, něc.o 
nad člověkem hroziYě vis:!� Hajn$ Xrietfl má vidiny, které všichni ze
smě!Ď.u.j:!, ale vévodkyni j� k11podi'Y11 bere illni, dlouho se jimi obí
rá, chce jim pf-ij:!t na klo11b·, ·za nai v.rúm ,Yiděn!m atrášidel tu.š:C 
vě§tbg - věštba. •konce naší epochy•, col je právě její •téma•. Po 
zemřelém: strýci poděctť barokní klekátko a od té doby alyš1, tak jako 
kdysi 11 strýce, pod! v.né zvuky i v e  své k.cm.na tě,· je! ji svou záhad
nost! rozvracej!. Právě pfljatá ku..chafka,�etty Barbelová, !ena prak
tického, zdravého rozwn11, však záhadu Pázem rozteš!, pro .ni totil ne
exietu.je .nio taja.pl.ného, nadpfirozeného, .nic záhadného ji dosud ne
potkalo, jak si 11 .ni vévodkyně zjišluje� Stačí jedi.ey pohled a k11-
whařka zjistí, !e v klekátku. je - červotoč ••• 

Jak$ smysl má taková banální demystifikace mysteriózního tajem
ství, jeho odhale.n! jako nejvšednějšího přirozeného jevu.? Bylo VŮ

bec á.nosné zatě!ovat čtenáře tak dlouho tolika .náznaky, nedořefe
nostmi a nápověam.i? Jiné záhady /.napf:ík1ad zvu.k1 kapajícího vodovod
ního kohou.tku/·nechává a�tor zmizet •do ztracena•, nepřikládá jim 
podstat.o$ v.1znam,.j1n,·jso11 spjaty a v edlejšími motiv,. Proč si tedy 
tolik pohrával s tajemstvím klekátka a pak je tak banálně vysvětlil 
jediJ:Jlm k�chařčinlm pohledem na chodbičky vyvrtané červotočem v dře
vě? Potkaly a stfetly s e  tu. dva livotn! postoje, �hodčin a k�cha.f
čill. Vévodkyni �e ai vědoma, !e lidsk, byt! je záhada sama o sobě, 

. le vznik livota a jeho pf!tomnoet ve veamm 3e nerosl�štiteln;fm 
tajemstvím. Předznamenáním je j!ho problému bý mohlo btt Paeca-
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lovo •nevím, odl:ud přichizím, nevím ani, kam jdu•. Kuchařčin zdravý, 
:prakticlzy rozum, jenž chápe svět jako beze zbytku propoči tatelzl1 a 
prilliledr2-ý, však si ví rady se vším. Ale opravdu se vším? Příběh s 
klekátkem u.kazt1je, že •zdravý rozt1m• lidské praxe je sice s to mm 
kktft rozluštit dílčí tajemství skutečnosti, záhadu yěcí, nen! však 
s to odhalit tajemství existence, existence fivota a člov€ka, •zdra
vý rozum• umí obratně manipulovat s věcmi/ a !el i s lidmi/, je 

však bezmocey před tajemstvím lidské du še. Ale jde-11 o něco, pak 
přece ne o včci kolem nás, ale o člověka, o nás. •zdravý rozum• je 

tedy v koncích tam, kde narazí na podstatn é, existenciální problémy 
člověka. A právě jimi se zabývá vévodkyně, ty ji mají ve své moci. 

Jednou z podiveych postav románu. je �iň.an Wu-1-šen wej-če, což 
znamená Ten, kdo nic nedělá kvůli životu. Po poradě e ním začala vé
vodkyně budovat poblíž Vídně hotel a zároveň panpptikální muzeu.m 
přechodnosti, dočasnosti a marnosti. Tento záhadnt m.u.dřec sem má 

• • • • I ' • 

zřejmě vnášet prvek orientální filozofie, rozjímání nad podetatou 
. . 

' 
� 

lidské existence, jelllll! je vzdáleno lpěn� na věcech, na doěasném a 
nepodstatném, na všem, co je •marné•, vnější. Nedělá alo pro ynější 

. ' r 

život, je zaměřen k yni třn:!mq �ivotu.. Z'Yláštn:!, tajemství obestírá 
. 

� .. 

1 vévodčina bratrance Berta, jehol_ �trýc vyděd�l, prý pro zhýral-
ství11 Vévodkyně, to.š:C, le Sa tím je něco jiného. A -vskutku, je �o. 
opět kuchařka, která odhal:!, �e Bert !11 _inkognito jako pan Se�bt 
na dvoře Lu.dv.ťka Druhého bavorského, pod.ní.Da, romantika, snílka, 

. 
.. 1 

jen.I I •neměl zájem o hospodářskou. situaci zem�•, sta'Yěl záalcy a !11 

ve svých iluzíéh. Proto ho rodina· chtěla_ dát do blázince,_ on 'Však 
vol il dobrovoley odchod ze světa. Bert byl viněn z toho, !e ho k 
podivínskému životu. sváděl a !e byl příčinou jeho smrti�- Ukazuje se, 
�e Bert ••• není !,ádný �ralec, al� skeptik, rezignu.j!c:C na 

pozemská statky, jen! zřejmě marně hled�l na�lněn:C !ivota, a proto 
si zout'al nad lidmi a společností. •Láskyplné pochopení lidských 
slabostí, nic vyššího neznám ••• , místo toho samá lel a pfe tvářka, • 
svěř�je se posléze vévodkyni. A ta si QVědomujel •co f:Cká, mů!e být 
pr�vda• /str11 720/. I rezignace je jedním ze zpllsobll., j� čelit po
cit� nesmyslnosti a marnosti, zhnuse.ní nad spole�ostí, lenóuc! se 
bezhlavě za ziskem a Ú.spěchem. Jieym ztroskotancem !ivo:ta, j ani 
zřejmě rovně! poo'ítil pascalovskou •hrůzu z vesmíreych dálek• a byl 
j! pfemo!en, byl vévodčin bl".9.tr Viktor, skončivš! sebevraždo�. Vé-. 
vodkyně mu •v tom odporovala•, protole podle ní •smysl našeho livo-
ta na hřbitovech nekončí• /str •. 719/,. · 

V ruzných variac!ch, eyletov.fch liniích a epizodách je tli tedy 
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znovu. a znovu. opakován motiv hledání smyslu života, hledán!, jež mů
že mít rozdíln� podoby i výsledky, lze při něm podlehnout hrůze z ne
konečných vesmíreych prostorů a věčnosti, lze dojít k rezignaci na 
jakoukoli aktivitu. a hledat samotu daleko od lidí. Jen moud.Iý pocho
pí, �e neexistuje žádný spásný, absolutní bod jistoty, k nětmlŽ se mů
žeme vztáhnout a jen! nám smysl života vyjeví, jen moudcy ví, že Ú.dě
lem lidské existence je vě� zápas o smysluplnost života, Ú.si.lí o 
naplněnost, jež nikdy nekončí a v něm! definitivní, poslední jisto'tll. 
nikdy nenalezneme. Zoufalství ani rezignace není odpovědí důstojnou. 
rozvinutého člověka, mírou jeho etické vyspělosti je schopnost oddě
lovat smysl od nesmyslu, význam od bezvýznamnosti, pravdu od lži, pod
statu od zdání, čili !ít livot vědomě jako mravní Ú.kol. Mnohovýznam
nost a enJigmatičnost, jí! jsou. tak silně poznamenány 1 Fuksovy texty, 
je tedy jen odrazem vl_astnost:.C bytí samého, člověk se mu.s:! oriento
vat v chaosu, jenl ho osudově obklopuje a mate ho, aby si zachoval 
svou tvořivou integritu a svobodu manifestovat S'Yé bytostné lidské 
s!ly. . . _ 

Vévodkyně, která po _sez.náme.n! ·s Cfiia.nem. zfejmě poprvé .nar�zila 
na existenciální otázky�: je _crilem jako lcaldl. vpletena do společen
ského ruchll, jej:! :ďen je· Jiaplně.n maiicher,ntmi starostmi, sháněním., 
obstarává.ním, tlacliá.ním,. péě! o správ.ni vybrané víno. k určitému. j :!d
lu atd. P

.
tá ·se jednou samá sebe, •zd� se celý �ej!L_te�život neeklá-

. 

. 
. . 

dá ze sam$ch hloupostí• /str. 593/ ._ !'u.ks vskutku nemodela.je !enu !i-
lozofující, .nýbr! !enu. jednajíc:!, !ij:!c :! bě!.n.011 každodennost, avšak 
zasaženou poznáním, le ftvšechno jedn.ou-poai.ne, skonč!, zmizí v ne.ná
vratnu., jfi.ko je. sou.ze.no. všemu., · co lije, existuje, jest ... Věčné jsou 
jen lidské du.§e a nebesa• /str. 683/. Od té chvíle u.silu.je o to, aby 
dokázala epojo·v-at každodennost, •okam!ik• s tou to "perapekti vou.• 
evoluce všeho.živého. 

Budování muzea přechodnosti je její odpovědí na nároky, jimll 
ji osi"ov·ila •věčná duše• a •nebesa•, tj, cosi transcendentálního. 
Jej! pečlivé obstaráván:! !ivotn:Cho provozu na panství je pou.ze jevo
vou stránkou., po'd .n!I Ihne touha přesáhnout samu sebe. BudovEiní mu.-

• - • • � J ' 

zea se tu.dí! vůb ec netiká jen konce jedné monarchie /román také .ne-
končí světovou válko�, nýbrl koncem století a zavražděním c!eatovny 
Alžběty/, ani_ ko.nce jed.noho společenského. fádu, eybrl daleko nadča.
eo�ějš! dimenze: kon� celé epoclly·, ·Z ní! se vytratil zřete l k lid
ské duší ť epochy,_ �el. zabř�ala. do slep4' �ičky mravního a duch·ovn.ť
ho vtvoje,. nebol v n.ť došl�. k degradaci hwnanietického poslán! lid-

. 

. 

. 

aké existence. 
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Když chce vévodkyně opatřit do mu.zea zimní zahradu. s rozmanitými 
květinami, keři a stromy, navštíví pohřební Ústav, jehož majitel ji 
provází rozlehlými prostorami a u.kazu.je jí nesmírně bohatá květenství, 
barvy a tvary známých i neznámých exotických rostlin, které nezni "ani 

ten nejslavnější profes or botaniky• a které jsou. ještě pro storově zné
sobeny zrcadly a podivcym osvětlením. Popis této zahrady patří k nej

pozoru.hodnějším pasážím knihy, je nesmírně důkladný, •rozvleklý" a 

bu.dí dojem kypivé hojnosti přírody. V�vodkyně 1 její průvodkyně , k<>
morná Ju.stina., také patřičně žasnou. nad tím, co vidí. Nakonec majitel 
Ústavu. lakonicky podotkne: výhodou. těchto květin je také to, že se ne
mus í zalévat, jsou. u.mělé ••• Když pak vévodkyně stejnou. zahradu před
vádí svým hostům při otevření hotelu. a mu.zea, jsou. rovněž všichni nad
šením bez s ebe. Umělost je vůbec nepřekvapuje, jsou. na u.měloet navyk
nu.ti, pohybu.jí s e  v ní, u.mělý, nepravý je celý jejich život, žijí ve 
světě zdání, v u.mrtvu.jícím ovzdu.š! lhostejnosti ke všem11 opravdovému., 
podstatnému.. Tom11to světu. chce vévodkyně Sophia nastavit zrcadlo, 
zachytit ho jako odstrašu.jící memento pro potomky� Ano, v tomto mu.zeu. 
přechodnosti bu.de zachována podoba nepravého �ivota, hl11chého k per
!adavkwn lidskosti. V závěm románu. si také vévodkyně klade otázku., 
zda s e  vlastně mu.zewn •neprom ění v památník slepoty přespříliš sil-
né a přespříliš velké �víry;_ v člověka• /str. 722/. 

Vědomí zániku jedni epochy vede vévodkyni k tomu., že se obírá 
zánikem nímské říše, píše o tom hru., čte a dělá si výpisky z posled
ních římských císařů, filozofů a historiků, Marka Au.relia, Tacita 
atd. Poznání tohoto období ji naplňuje jistým dějiruzym optimiemem: 
všechno s ice zaniká, padají říše a odcházejí celé epochy,- avšak nic 
nemizí Ú.pl.ně, jisté hodnoty oplo d.n11jí, ovlivňu.j! a proměň.u.jí kaž� 

další vývojový stu.peň ku.ltu.ry. necko-římslcy' pohanský svět například 
svým rozumářstvím •naiušil• křeslanskou. viru. tím, že jí poskytl své 
intelektu.ální prostředky ve chv !li, kdy původní nereflektovani víra 
v příchod Mesiáše se dostala do krize: křeslanství si vybu.dovalC:l · 
pomocí řeeko-římské filozofie složitou. konstmkci teologického učeni. 

- I • • -l - • - - • 
� • ·• - � � - • ' • t---. __;,...__ -

Psaním hr;· o -:zániku 'ní�ské f!š��- tedy·--h�fiV,m �iem , ·_spo;���-, 
. . . • ·•· ' I . 

vévodkyně _•okam!ik• s •vě čnost.:!•, jel je podle S.aldy •světem hodnot•, 
a dochází k důvě ře v smyslu.plnost lidske existence: •život ••• přece 
jen má nějakou. cen11. Kdyby ji neměl, k čemu. by byl? Jaký by měl smys l 
Smysl ••• • /str. 826/. Tato zažitá du.chovní zku.šenoat je jejím pozems
kým vykou.pením z existenci á.lní trýzně, je pro ni filozofickým zdu
vodněn:!m dalšího zápas� s ohroiením nicoty: člověk má naději, lidst
vo má před sebou. b�dou.cnost. Vždyl jen vědomí, že další evolu.ce 
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K-i� rµo.,tí' 

má smysl nás chrání před zoufalstvím z F •• divá nám mravní m€řít-
ka, základnu pro rozlišování mezi dobrem a zlem, mezi svĚdomím a des
truktivními silami v nás. 

l:fa konci románu. se vÉvodkyně cítí •jako potitni ce, které je t'ř-e,ba 
vykonat ještě mnoho přerozlič'°'-.ÝCh věcí, aby se její život na této po
zemské slzavé pláni naplnil11

• • Otevření mtizea netikončilo její h ledání, 
nebude mu konce. Na rozdíl od sFLrti je život nejistý, je nutno ho 
stále kultivovat, žít jej jako mravní �kol �plň.ováni/humanistických 
principů, jako Úkol, kterého človčka nezbaví žádni společenská promč 
na, žádný nový řád. Je to Úkol lidský. 

Ladislav FLlks n apsal svou Vévodkyní a kuchařko� mnohovrstevný 
román wgestivn! síly, své vrcholné dílo, v nanž zní základní exis
tenciální otázky lidství i obavy nad vývojem spol ečnosti. Dějové si
tuování na konec 19. století a do šlechtické Vídně je pouhá vnější 
dekorace, vyhovující Faksovu způsobu psaní, avšak svým smyslem míří 
román k nadčasovým problémům člověka a naší civilizace. Magická moc 
této prózý tkví opět v tom, !e nás obraz negace, obraz ohro!ení 
a ztráty lidského a dějinného smyslu vyvoláv�I/- potřebu hledat pozi
tivní- a smyslu.pl.né hodnoty, !e toužíme popřít všechno, co .nič! naši 
au.tentici tu. Fuksův román je protestem proti tomu., co odcizuje človt:--
ka sobě samému, co ho nutí zříci ae sama sebe ve jmé.riu. konzumních 
ideálů a faleš.néhOJJ pocitu štěstí, je.o! plyne z rezignace na mravní 
nároky svě domí. Návrat k sébě samému., k původ.ním dispozicím jeho ta

lentu tedy rázem obrodil Fuksovy umělecké schopnosti a umožnil mu 
naplnit t oto dílo velkou. vnitřní pravdivostí a naléhavost:!, jeho hlas 
dpléh á ke každému. vnímavémD. čtenáři a vyzývá jej, aby překonával evou 
vnitřní p�stotu a obnovil svou tvořivou. integritu, jitři v nan vě
domí odpovědnosti za život důstojný člověka. 

Milan Jungmann 
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Smutné prvenství 

tíkáHt si, � p �knP pot, lch'tJ, t. j • pou�eně: vida, zase jsem mbob2 tlE: 
• získala. j&em smutné prvenstv·íl Ale rozhlédnu ee kolem sebe &. vi
dím, je to jen smutná hrE. - vždyt žijeme všichni v období smutného 
prvenství ••• 

Pfíkl:...d za. mnoh.é: K� konci roku. 1970 bych pi·evel.mi uvítala - jak 
jinwt • kd:rby se v čet,kýeh Eemích našel jediný 1.1. terární časopis, 
kam. bych mohl� poElé<t evůj :příepě-vek. Ovšem realizace byla nemotnéi 
pfe�nf po l5C letech• rnad se nemýlím! - proetě od roku 1820 
poprvé v čecltých č. ?:' j ir.1.icl! r!ev-yc.ht�zel "' čeckérn prostoru ani �edinj• 
li terárni č:�sopiE. A to v uobě h.luboieého míru ••• /Stitní plán byl 
v tom roce ji.E;tf ve viech ukaz;;..ttlích s-plněn _,_ překročen, taie o 
nic podsta:tného nešlo. Jen o to smutné prven�tví ••• / 

Nemoh� Tě&k mluvit za druhé a zevšeobecňov�tJ 'blties pohybovat 
se natrva1o ■i■o Prahu a její 11 terárn! společenství - v čaae, o 
kteria ,sem se u! mínila - pfedpokládi aachytit se aspoň dr'-plt• 

nfjakého literárního vzoru. V oněch letech, kdy jsem byli opra'Ydu . 
hluboce otřesena - � ne talt žitou Bkutečnoetí, jako jejími pro3e
vy písemnými /např., a je to Dm�oié, a! na rodných listech děti ml 
roztpčJlo, !e povolání uklízečka bylo nai,eáno e dlou.hlm i • nevim 
pro�, ůe dlouhé í mě pak bodalo i ve enu/ • �=-o�tě v těch letech 
jsem se j�ko spát�y u.ch;vtila vzcru a vsc.or.u ěesk, spisovatelky -
Dolany llěmcové. Jako jedna ze stovek � EtoTek českých ien 3sem čet
l� jej! dopisy, pcv!dky a pohácky a za tímto štítem na mě doba ee
nila 1-'TCU a.ábtlskou t'váf.> ••• J.no, píši vědor!lě: lábelskou tváf. 

!iebo¼ �sem n�rarila.: ta. česká. žena neraěla dobrou pověst u •tch 

současnikdl Ale proč? �e ji neměl&. u s,tch současn.ťkt, tomu 3a• 
nemohla do vš�ch hloubek porozum€-t právem - nilt<io u! .z nich nelil 
a coba právě t�kovéto vztshy milosrdně zasypává• kdyi ul ničía �1-
ným, tak tím, fr.: o mrtvých jen d$'bré ••• Slu!n! lld' pf-ed ma3estátem 
mrti pfeoe smekají ••• 

.l kdo není, sám pfed sebou, e;lu�nýia ěloTěkaťt / ile tlme to T�1ch
n1t jeji milenec a p�itom 16kaf /humanista/ píše o ní ve svých do
pis�ch jt-..ko o Slesině a 2:trl., - tedy národ byvš!ch cynik-O.?/ Ovšem, 
ale proč 1 JPÍ souěaen!ci? Kterým nemohla niěim a nijak ubl!llt - __ 
spi! naopak'l Je snad svit dospělých v kalcula obl.edu schiw.o.tremú � 
1 v ohledu na dá.Tnou existenci čeek, epilt-oovatelkyT Jinak Te spo
le�noE-.t1 n �in.ak v soukromí? .Ue proč sro-.na T �ejím pf:!paděT 
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li.ejsem pro nekritický ob:: iv 2. ka.�·ž !:!i b: lo cor i 11�me.čeno - ve 
:.:;tylu literárních Z<áEVl-cenc'C., to je • .Asi to b.,-lo tak s. tak, ale-
je 1,p€ o tom pomlčet ••• , Zé:.Čtlo mi: to hníst. A.!10, to je to epráv
né e:.eeké EJ.ovo - hnírft, h.I1čtenr�, hnfte.n - v hn-0.j? Málem mi tc tak 
připadá a i proto se ti..m ::..21 ... léu; zz..bývc.t mur,ír.a, protože bych jinak 
eams TO.či sobě., �.tel. Cvtc-r.c. nemohu f:e tít!! zabývEt zptsobe:m, lcd:i,· by 
po citátu z Karl&. Čapka. rivezmě-te ná.rocu mravno�t e. 'L.•€rete mu nesmr
telnost• nás.ledoval nmohoetránk.ový f'iflej, a;ač!n�j í ci e;lo,rys " V 19. 
Etolet:! českfi.. národem p'.!'otlo !!".noho ;nilior:t J.i(:Í. 'e!f,chové při tom 
hráli pfi tvorbi - c,vé liter;,_ tur:v - �vláštní, trochu ncd'ér hru: karr. 
a! za�la � ó.o jakých č.:;: sled.ků, o tom je- nu tn6 uv.,. žova t na konci 2o. 
Etoletí, kdy �eiSká litť=ra:tu.ra. f:ú,lízí. pr&:podivné· ovoC!e. Aemohu v jed
nom ee.eji :rozeb.ír-t t pfíno� samotného Hanky k dějinár.: čeEké li terárn! 
v�dy, ale mohu připomenout, že m�l i žáky - ktefí maj! vidy momoEt 

vyniknout nad mistr-.. J edr!i.m s nich byl 1 Václ-.T ?:eněk :Bendl ltrá
nickf •. •" • Ne, to bych neobstál.a& j eFtli.�e za několik fádek na okra
ji, &a pouhou aín.�u lze •íska·r. v č!?ekf 11 teratufe amu:tn4 ·prvenství, 
�ak bych dOJl\•�.:a., kdy! bych o dohz.dech ko":.eru problf!Au • :Bolena lim
cov, svobodně a be� zábran prornluT"ila? 

,enOvie■ T.Ím také, na co má spisovatel právo: ,.estli!e se budu 
něko� klanět, protole je můj vzor, pak ho �.:tdu nudn� e. pohodlnl 
scloroTat. A tr, nemá rád arii :Bůh ••• Mně vvc'.l'loval.o soeialiEtickf fikol• �-

-· -

stv! a i kd�i �sem jalu;i v muže nevyrne.:tnl�-, ttále mi ve škole Sdl• 
. 

ra.moval.11 ie je nutné "porvat se s problémy•. I �;uťm tak ••• / .l 
protože ei Kilan. JungmE?.ne.. rovně! válím, zap,\jč.ťm mu::: část EVf pNJY 
"Athény • blíny"• kde pa:ná. tku Bo �eny ti ěmeové - 1 tak je to moln, 
vidět - napadltm ui po léta zle �- nevyb!t·avě • tiii�h několik f-áckfl v 
!roskánsku je vedle toho E;elankou ••• / O ?šem činí� tak vědomí v li
terární etruktuře jiné, neři jt kr·i-tický eeej. A to je 1 problém 
obrár.k-6. s cesta když jf:em v roce 19C2 sdr:ka.la :momo�t px;id2.t s'ri 
příspěůy ke strtijopimi;.D jiných auto�, z�ěala 3stm · o svých li te

rárních problémech, vzorecb. a __ láskách peát .fc�,i, _ která má ev4 

struktury ul celkem zab�hEan.4 - od obrámc� z cest, elou!!cich Tě.'.t

linou �ako ěaeopi�ecká příloha, n.ik::Jo phTI'ilt:nf objfl!vy, a\ Eeal
pieného ě1 ul jiniho ráEU1 neo�ekivi ••• Ani r.!1� Dutor nes ·piěe o 
skuteč·nostech eobi dobf� �mých • .- A to je mAj pfípa\l1 -ve &"fém 
�ctu obr,akO. z ceF.t ee sn�lím j6:2.. f'I netuctový pHFtup k probl.,mtm, 
které mli v •tm livotě ZR.Ujrů.yu. Abych to opisem moimá pfesněji vy-
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�áUUat obrillky • cei.t ch4pu jako takovou t:f!š\. !asopieeeky plu• 
3! c! do eblteanosU amtn6ho skupenictT! •.• 

8.'�ule�a� eAUtnébo ekui)enirtyía 1 ve :ťak-tu, le o1'rát:ky z cest �sou 
z m!s't, kd" jstm ni.kdy li.ei,yla • přece 1 · v lf ťtoši!m ro·ce nebyl udElen 
dev120Tf · pfiGlťb tm· turistd';' ktef.í ul v �<api tallErt1ckých 1:tá.tech · 
-byli• .ťdyai, chi�, a.tel. Skut_eěnf obrá&ky •··cest tak �byly �en au: __ 
torOm• k Je3ichl spole&los·ti vlid9t:1l patřit nechci., .. To ovBem nema• 
men4, le mám práTo ua historickou nepoučenost: Bolena Němcová se 
evo�í llabičkou není sde přece proto, &bych Ei do ní při j�.kémsi vf• 
letu ko�a. ·Beni to také žá�ný kamín.ek na. cest�, de jip;tým sp�aobem 
kámen ��1'• I pro mněs chciitli �šak saloiit vlas-tni etavbu, musía 
se vlaa'tnon&li na e-.nnJ.lti přesvědčit, sda se takovj úhelný kálen 

. . . . : 

nen:klail nemohu se oh."-.llet na to, le mi aomá pfiskř:lpne prsty, �1 
le · to ne'bj'ft nýltea1 le ge to prc:,stě nedlli a dnhf t!m mechutúl •• • 

· Tld.yl. 1 �:l pnni bych . .:_chtlla kfiěeta je to Tjbo_mf, co růovo 1Sab1�, 
to 'Yě'ta • ka°'ecllialt - to ,e i ■-G.j pl"Ogr2.11 pro stff!I J. bea úrokt 

. . . .,.#' . . . . . 

· na �-ak�liY »nnetn.1 Eateehisaue trid.en:tsk,ho._koncilll byl p!eoe 
oblOeno•: letbo•. popf� w.aft,�. Boll•sl�Ta . Reynka.�- s� ee • toho 'fy► 

iu�.1 •. .U••·�· .:.��•kUT.Dt poeity po'Ý�y 'ideologick4 „ a práTi k4yl k 
111m tihfti,;. neru.j! eelkem nic l!polečného s prací -�iterá�! a kaltilll 
bud �• 'taa. �teěnl p&taT!, · anebo je to struska. O•šea -.. a 'to Je 
�'4ro pro�áu • ui 'tot �ak a tím kámenem úheln�i. vikláa • to moha 
p!edJ&dět vefe�něa všdy\ 'k.dl.e se ul v ·české lit&rm.tu.fe po mnobokrit 
,not 

� 
. . · 

l Te nfrJl clallích o'b:ťúcicll a eest /ne3sou to literirn! nebo aaa.4 __ 
kr1t1ck4 e&Íe�e a ne411'8l si Mcm, nii.�ky na 11 terá�rumtoriclt' ob�� 
TY prvního řádu/ se k Bolen.a )lěmcové �eště vracím • a $rovna v 801ťvi• 
slost1 se l''zdán.ím bold\l •Naší krá�.né pru" • kty tam __ ty dva z ne�Ti.� 
!:ích naiich. básník-a. Yidíra ,ako Bytífe iepoakv:rnt:nf • barok �e T ac,. __ 
4emí �eak, poesii natolik silný, !e i oni museli navása.t. na 11ari� 
skf kul°' • a podatatnij 3inalť nel v,cla-i Renč ve &T' "Popel•• nasare'l
st,.• Ale .-lTěre1u T-do'bl, kdy pfefti:n.ou Tltlinu �da ard.le 11el!9 
eTCťbodně NB-Tat 4o kapi tal1Bt1ck4 cisiny, mrsí noe n.ě, .le epiao
vate1,- n•all. wa na pouh' 11 ter4nú spoleěenatn /'oe• ldeologicklcll 
upek"/ alr.t: uhlť Aahl.4dnollt do tvorlly 31n,hoa kte�ak sáklachwl 
kmaenem �bi on? Oópak ho Tsri1�2•7 .A. protole nemám 'tyto inf'ormaoe • 
drubt-ch • a rácla bych· �• měial • mal!m se to. co chci od �infc?i. saaa 
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jir:: Jx,e-kytnout. Ve elu�ných /řeholních - a k�c tlt)llÍ v řeholi • mu
ier.!m f-áoťi j eme �e v ní oe1 tli věicl'-..ni/ apoloťnoe;-tecb ee -to tak 4i::li. 
A ar.i � t•,"'(;h nf'.,Ěiich �trojopi!!ir..jch rouv1slo�teoh neJ · m phoe MffllQtk<:1o 
'tak i,in!. • • f"ror tě \lvtlly .i.utr,�inál.ie a k to:au phkvap1vá cw\ epif.rOY�
telt:'kého práva ruit coh&dy, :::•oboěn?: vyjáťhn4 - nJ.c vic ••• Já n=. 't.teblt 
to nmi tiit1 :::prámý-.a a adekvátná ap·C.eobem - ale p-roč &e o ,,..,._� Clgpoi 
ll�llO�i t7 I e v��!m, h kdyt n.e ve timUtnýcb prv�n.etv.!cb. l')ě-00 Dalc.ou
me, � �e to ul selvjkává a.i de ti posledlli g t$, chut1 ••. 

p. s. �cntáf k t� fát!k'Oa, týk.e�!� t:• v fctk.Ňl�ku Dolf41Y llaco�; 
v druhém cuie�vcl 3• a:únke o Jh�ty14�. �ral>:l'..na. toN&:6r.udt,.,,kter6 a&.

edhla. do nl·toTfcti d131n • e.,epoĎ oelj !':\'ět pouUri iflko 1'rásl. •oea"1 

do Caaoar,y" - d.n 'by bes té l'lá'ffi-' hnJ• poaáha�!ei PoJ&tti t c1eah• 
nebyla. Canoeea - to byl brad MatyldJn./V t4w IIOIIYielo•U ,4. ltoleba 
fi&acori �onh. Y Babi�• � bred • Bdl&fla•aůO•-t T teztQ a 
•• �ch t.cWcb - 1lo ally pf1nuUla 31t nejen m ecnalla..t.ky • .ie 

1 dal.li• dal.li do hblf�!na tldolť - a;by ee ta'II oklODIJI•/ V ...W 

\\-prnl Jeea tone lknla, pntole to o� prnolr.aUftOet ..eao 

hraeni o Bab1ěo• - 1 kdyl ta nlah k loůtllekU n ta1 Uld.11 o lkr1u 
ee nl.Ď'a,31 proto.aby d. mad nlkdo po ,�� S.tn4bo Jl"&flt'd ·ne
m,.-tůel, le obh"-3uJ1 nl�ak, pd.w nt.or.a .no. h.anJ.vo•t. u.pf. c,pb• 
/tt11\.pluj1ci ••• /1 '8. 11terind ttil\ �t bit. volky Defl>lky,tMěti 
• l�dnoe /opět op1ss ae eedm! oamin pod p,rrrc.hf!la/. bkles toaau m-ae,. 

ad o tom. le �e Babi&., �4!:dnQma&,f pro� p.�cb.líú • tuta !o
mcántika n.eáni pro-wokaUvn! tTrUd, le je 1"o kniha .ne,hlUjltl ./af>

mlu'ň o 't.o:I, k by 11 t. kr1 tik •�Weh drodG tvrdil totélt/Jm1ba noj
ništt3ti,ne.j!'ran00u!tl'.J �í,ne�,m.gl1čtěj g_í • Don •at: '1;JJJot pak kr>al!la 
ne,�mli�'tfl:jil? l?rotolo ee Y Jin$eh obrúeich • cer:t sabývú h•�n. 

r:nalll.A 3aeiia M nů6&t 1 u malých Dllrod'A -kniln:l neJě'ridJV�!Ítllejbolenó• 
l�f:l�i a 'tako•' bled.W al pfipadalo podl'IÚ t. • aalfcb rw:od:6, kteri 
pr.oll7 n4ročnfm obro� arowia 3ako •Yl kDU>a ne�ftalt1:a11,u3belgle
tti,U, ne3fe!�,11. 11eJ1JloftnlUJU. J•e- tedy velaoo,Uted.rrd• kdyl 
.. e knihy aej&tltt}3li cyf.t .A pak, , .. u • nlcll pr4vf _kld.&ta aejleltli
li - ,, eliuteu 1Ul4.&eníal Ale pn>t41e l,fch nebCla na.rulla lllaWG éo •'?'O
pu - aohltl m111'4bo - 11ealobte ee1 obraoú tu krl.lh\t • nakúh - Ilji m•1e 
na M.ornl - f-tkM 1;la tnk tohle �• mlha ne3telU�lťl lbodll ee na ůa 
1 kr1Uc1, k'tef1 �so• jinak e� antipod,rl Ben 'tedy te%� l'>&bt.&y do 
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Ei'Ttho erdce, roce-Třu te.."'Ct kntolick�ho ke.te:chismu, &ť:'bo i tert hym-
ny rakousk,ho IIOCJt.4fetT!, porcvnú t�xty ::-1.. la.snu: vfechno to jeo\i. 
texty nejen hluboce nr:i.w.4, &le ponořené &mthluboko c'.o l:'V�tového 
násoru /cht�jte ttlyiet koloritu/ f'ím�ké Církve. A je-li jt,r.hm i?, ti':-cb
to tex� osn�.aen ve XX. 1::toltJtí za knihu r.cJčeět<-j�.Í - nepf-.,rtává� 
ee t1v1t - v jském nároclt 1:o r...i;1 já? Vldyt bych r�dl-j1 v pobleťu néó 
t.ivf &oulfoeniky označila za c!lo neJě.eštt:�t! ó.ilo /litexární,�e vt�ím 
ff/iudy/ VácltaVfl. li.�yl 1ieu1 on t&ké v dobt'> B�bičky? ile to bych ei 
dů.11t B:!1}set, Je Ee.bičk.n je JU?.-jčeftl-�ší - to je v.lac'tltť' chvál\Z n.b-odc, 
pro tu mr:ri'Tn.o�t to kaldý 7;eeh tak cít!. \" éruhém pt·:í.1:.r-Hlě je to pohs:1-
nrm ni.rod�: altJ �o kd�I ne? t:eh� vňe;110 j m,u f:et:1 �chopni? A t-:rime 01: 

19. r;tolct!: �cltý hfícb by JH:meová učinili:., kdyby Její lk:o.ičkri b;rle 
3e-cinezna�ni prorekoutkd? V dob�, kdy Ii�bičku ptal.r..7 J eký- hřích, kdy! 
spolelnottt mulnfch •oM�atyficátn!lc'd" f!>t v·e fť\ré v�ttine· jinclc necho
nlaT PMkl.ed ca nmohl s !eeký vlaetenec, o kterém ni1'do nikdy nepo
chybova.1, bc3offl!lc mnohokrát ,se a)iraj T lJUiSh Irantiček Zach,ktcrý 
a Palackým a iafe,Mko epolutcr.moval auetr02tloTanGkou koncepci Slo
vanstfho ejesdu 'Y Prase /na prvém Slovnneki:a 'bále • Tzpomeň.r-::1e l�emco
TOU - •Eha�oval jao prft! tanečn!k tanec/,� ta ul 26. 11stopadu 

1849 nepsal, Ye Tyf!Ylitlll3!c:!ra d.opiee pr.o mes11J,rotn! c1a.nu l G.o P•M!e, 
Jm!l�t1 Admrtl Csa.rtoryEkáu, TC.dc1 polGk' aaigrace/ w·leďulicí QK 
uffl1sú Bho,nocen!; •v Jiskeueku dol.lo k revoll1c1,která aepřátel1la 

roml1�n4 nár-o�nosti, z nich! �e tento ctát E:loien. i"émě·f vfecbny elo
T�ntlkc! ntrod,- ., Re-Jtousku &t dohodly me&l Debou n&. otr�t evé národno
titl proti náročným plánů ní:'tAeckých � mt.dUských rEscUkil6. V tomto 
sarput11,. aápa �- po t'te:.v111 se Sl.OT&n' na e tranu &kouE.ka ••• • / 1 / 
Dopie odesla.l • Dtl.ehndu, kam ee uehy"'lll - nle ne aaa4 Jako proná
r,le�ov�.ný bo�o'VIÚ.k c btrikádl /Z P.ultí J. V. irič� r,e dovíláse, le f'e 
15. června 1848 do�t.r._v111 do Xlc•entir.a,kce bylo t"tuč.enteké vele.ní 
povetán!, čl.encrré tjeacu ll&kunin, aioudek, ttúr a Zach, s.b;y poMáhali 
•při obraně proti co chvíli očekávU1ému útoku."/ Do li�lehra.du od.e�el 
�;.'ko prá"Yn:Oc, který ae v r. 1849 nedohod1 právě a ministru Bachem o 
Tfii n,ho platu pfi snonsah.sexú éio eluleb rakouEké Jutstice. Ve Vid
a.i �• • ainietram Jacha selel po • Glavn6 rt!'Yolučd éfe• v tom rooe 
1849 T!ce�rát a to na doporučení• �Prahy, oteTír�íci fvefe Daoho

TJ· 111nia'te:r�kl pracovny - doporučeni bylo od jednoho s Vtldct ěeak,bo 
drod& - 1-. A. l3raun�ra. Zack nakoneo ••hl Te Tlaeti jako -velmi 
iepl-if.nt pend.onoT,.n,t erl>ů.l gilaenl., na i;ri �1horlovenské !i,pclub:rat
ry Z&.Dechal ne,lepf-! dl·31m:lt do�•• ittl 1a, Jejich h1E=tcr1ckou osoba
noeU a T Brnl byl ptitoa pohfl>en ee Tlemi poc'bmi j�ko rskouský gene-
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A čeho vt>eho jsou l:eěi - doma 1 v cizině - schopni? fo trapné selhán! 

prd�ské národ.ní gardy, početné a dobře ozbrojen4, kteri se odm!tla re
volučních bojů. v r. 1848 vůbec Ztičastni t - · i kdy! Windischgrl\tzova 

E�ld�tecl�r:: sproEt( olupovala civilir;ty .;. tedy 1 je n jejich rociinyl 
Fr?žský m;.::girtrát dokonce otmítl/1/ požádet o pomoc národní gardy 1t 
jiných ř.·ePkých Měst. F. ZQch jako úč,:.stní.1< Ó tom /rozhorleně/ píše s 

:D�m j�c� vidřl lidi,kterí �Eak�li a. �roEili o čopia od pražské obce, 
:ab; jc--j mohl1 0041;;, U�':.ázr:t, nebot tiBÍce é:. tisíca čekali ne. pozvání ••• " 
/Už t . .s t,o Ytt;,, v:---povídá o koi·ene-ch ČE-ského národa. vic,nc·ž mnoh, romány./ 
A z�ch "t" dopise Gé:·XPši.nil10Yi poi-:ra.i:uje: "Bylo ti-ebe. více <:.ní, ne� lid 

poE::.F-1 p'!::F.:.VÝ � tFv vťcí; už 16. čer,'!lr' přiflo ci.o :Pr;;;.hy kolem 7CO oběan-6. 

r:i&lých m t �t; 17. vidfl j'-em n;� že-le:.'né C:ráze kolem }CúC /lidí/,ale pos
df. Kdyby jP pr1:·ŽE.ký m2gistrát poEVé:l,urci t!. b:y pi'if.',lo na pomoc 40 000 

/lidí/.• - O rok pozd�ji neváhá Zeh ovéem žadonit /ucházet se/ o pf13!• 
tí ťo služeb té jue>tice, která :právt v_ té době jeho spolubojovníky od� 

suzovG.ltd A :pořádně •.•• Zato čedtá spisovatelka, žijící v bíd�1 opon-le
ní '° bP-z prof·t:řec'ků - ts nesmí v cobě Bechove e.bsolutismu napsat kn1h11 

pror?J<ouskou é::. v r2l:our-kém o.uchu - jen pomyčlení.in n2. to by utrpěla __ 
rer�vno!'.t národE. ••• A z těchto dů.vodů a myšlenkovjch pochoč.'d jeem na

?Bélc Avé provok�.tivní tvrzení tak, �ek �s� de napr.als, ••• Není propaet. 
mezi /rad�ji neozna�uji/ politickou reprezentací českého národa a bo�OT• 

nou čerkou kul tu_T'Qu /údcjně - aspoň v 19. Etoletí/ trochu <iodntečně a 
trochu umrle -rrohlubovaným korýtkem? 

!::-ní l: pr jénu nq CÍEšaře a ělechtu& co je to paján? Vítězný zpiva a 

mu�t vrchr.oct zvít�zit víc, než když s� olebračený poddaný, vláčený 

ve ctopách zb�•tečných válek a nakonec i žisota "' lásky - schov4 bea

crnou med2ilku, kterou od původce všeho milostivě obdrlel? Za to, le 

dčtsk;r p!'ihlížel? Držme Fe textu Babičky& ta mince Magcl.aleně ?-IovoW 

jí nr:-y:Í (';�E o( ;-om::Z<'ného cís;;::ře pi:·i jakékoliv pfílefi toeti /napf. le 
oře - �pc-v:=- .;t tr.·1..: hl1.1bC1ce tr<':;dov&ná v českém lidu/• ale když pt•\fli 

on z� po�oci nfvídrné t€chniky kontrolu�e výstavbu do té doby ne3aoder

n0jf! p�vno�ti nr- čP.ské půdě - jím vymyalené a po něm po��enoven'tl 
P.evno c-ti zriHiné nf:tolik, fe neustále zasahuje do textu Dabičky.Salla � 

,. . -

právi o vtem, co se dělo po jejím /d.ětsk,a/ obdarovúú(a•Byla �s• 4h• 
čice VJTOFtlá j if., kdy� začela Marie fereaie a Prusea vo�nu.o něoo •• 

ncrohodli. Císař Josef /1/ s vojskem p.fi� k Jaroměfi/1/ ••• • • 4'1 __ 

r.nr d nEmUEÍ.'!l pokrečOVE.t. N ancová vědomě uvádi Babiččin při běh jůo p�i• 
bĚh o '·:rvcvé minci: Jiřík musí u-Wci tio l.ladeka, tam ;Je pr&kticky •••·

j�t do pruské armády, nebo\ ta peffioEt lidulla,ho a oeT!cEného TO�en

ského proktike je v očích prusk�ho kr.Ue n&tolik tt6dná, le neváh4 8ll1 

z českých hochť činit potn:vu :pro pevnóEtní kanonyl Al ee tím •kanonen• 
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rut:rem• J1fík 3ako otec aerk, rodiny nůcnec i.tane. A památ-ečný tcl�.r 
na 2ebe vene podobu 1 krYaYtf mince elrot!i: 'Babička to1'.le Yl;e vykládá 
KriEtle ve chv:fli, kdy jttjí Mne. 1:končll - opět jako neťta,otný voják -
st:1 admi on, peVJlo stl l Do cl-0.el.t\llk-a domyllet10 • kdyby bti.bi&a / zá�ahcm 
nsprorto kfea\anekýa/ ne&l.o!!1la v úv�.:ni knihy toto / Jose.toVF,ko--;,ovr.oF. t
n.í./ p:rokle't!, byla by nuceno �r1:i:tl& 6tt3 pan!& P'fedll.tl A le neraueela,
to �e tostáYúe k pajamu na filech tu.s Paján 3& Jhce chTtlozpěv na počeet 
bohR Apollóna, naného Palán. • Hoji tel. A �ak lU,flcová 'V'Pdomf a etru.čnl 
chnkterisuje 11Yotní pro&ttt�! bflny /bojitelky v případ� m1nce,kdyf 
Mílu II pevnor;t1 Yyrekle.muje/? fert1 •v Jednom rohu u oltn� rtál� r;ocm. 
Apollong & karar�.kého mramoru, v ťruhf= rohu ��čnorluchý,tůe velmi vkuf!llf 

pracovimj pfi\ac! ��1. U �'tolu -v lenošce 111avoselen;pa eksami tem pctt:fenl 
sedna kntlna. 'Y bil.lm rarm:!m obleku. Pr4vi odlollla p6ro • ruky. k.dyl 
bab1Ek11 • 'mOltč&ty do dveM vstoupila. •Poehftlen bud Jef!i I.rl.rtu.cl" 
posdranl.a 11otivl •• pokloníc.• - Ke, • 'tlích alov1 •pajú ng itt-drého 
a dobrot1nho e!eah e !lech"tu• �••ohu ani a'-rku odetnnit - ,ec kdyby 
ee ,w sp1eoTntel4 na.ufili pod.olei pa�o,-· p8'tl a.. riía poéitextea a 
trar1kou T to• nell.ep§!m clova. em1•lul 

leaoh• sde nl1 t etrúkla •• •trinkoa, kcl1I a1 pfipad.4, le n& k&lttcu 
ot41kll odpoT:Lcbba T dall!ch obr,ae!ch • oeat. Stalilo �• alkol1k alis!C'd 
poěkat,ale 11e•ta10°1 fel o "a•dcu•, •hie'torickf nepouleaor.ti• a"linbfa 
ůrealorint•Be.bilkytt ul byla proael!en.a. /Lituji .■oaeaw, ve kterém ml 
napadlo obri&ky • c1-at aattm� nefe3i vat - 1 pou&e pro pfátele./ l�y
n! k 'fj-roklt o eennfe /pra.l&k.4/ • doby 19. g�lotL • .la1 by llylo s:sam, 
pfipomtaat, le u.to oensura litoTLltt 1 toho, le puetila k t11Jku Máchf.v 
•M4j•, na. nltll �•*'': poesie .aoderú rz-tcjía 'byla �su 'Tysvúa k pronette
ní l•••• :nlkohc, kdo pfe1ttP..l p�t, t ťb-1 neiau�el cHlti.t komprom1ey.Je to 
tilk, a kdyl nlkťo phf'-tel, tak pfesttl a málo ne o to.11 Ti.Pfeeto ci my
ru.:!u, le čá.,:tečn� e;� t.!11 Sfl.býTůl T tť·Ch obriac!ch, kde IŮUVÚ 0 j)f-át� -
l!ch J .J .�al.lnoTi a v,claw t.rclaur.ovi. V !Ulprosti &k:ratoe o jf'dnom • 
n.1chl f.úu.'lko-katol1ckf lm'-•• kter1 ul T r. 1610 / 1/ pf-elolil církevní 
agenrtu do iel\ Uny a. .. aa1 podle ll! clokoru,• TykolláT&t ! •• Lyú c!ntevn! 
obfa4y.latnalo U. na eebe 11p0sorn11 rakoaakf '1.fady • Jak, to není nut-

. n4 sdlraao•at. liakonec doNbl.7 �eh.o 'J)fecl!a•lho peaaloao•ái a pokud 
trolalle an!nll pe,t a Ty4'.'Yat knill:7 o rtltc!eh. �ako ••• lrckop,nebo o 

nl§g �lpfl„ ne•n • pralak6 eennr, lanc1. J>f011 u, ••• uposornil1 
pcu■e pod pen4-on�• /ne.ra-4,aepoň �alto &llllon/ a pou•• T eel11ech 
nfl T letecb 184S • 18�7 TyilTat e'ÝI •staro�••• poYl1ti, splTJ•, br.-, 1 

obyGe�•• clavnoaU, a n,plT.J ohlede■ na WJeeloY! !eekoaloTmekl•. L o  

�etl. 1 pocbopí, le ! tf!t!! mn n.�kozietn, potíle a e•nnroa Q mačná čá.Pt 
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1 tohoto ctil& Sllt:t l.;. jen v 111kcy1e:e. /Ilet1D-tln4 lidoTb-dné X.rolauso-
Ty práce z lc-t lB5}-lB6v poulil - 1 on v ne'\l.plnocti a po letech -C,ena 
Z!brt1 Viz 1'1Z netU\tr-ných �pisku ltrolmur:ových • fJecl<ý lid V-VII/• I 
přl četb� toho, co vyňlo tir:kfř'JD, ru-.pf. "Kronika �111 cll-�epie všech po• 
voc:n.í, porlo-upnýeh let r1uebých � moKrých ••• v knUove,tT! �ei:.kém• a roku 
1845, ne-bo z r. 1844 APoel.t!tiJÚ Wajil.'tě l:e:rnobcha e runami. na Skel�ku•, 
jsem byla -p:!-ekvepená, 3eké to jM>U moderní texty. -pMbum, bodně a pn
cemi NápX'flffi!ka, �r�d.lera e. �1.nýeh e blaMho obo.obi �h. /V obráeoic.h 
• c�ct se :r.m�uji o Krolmu�ovi 1 v eouviclcEti 8 �. llnb�lua, který /le 
to 3cn m-ól ná�r/ etj-=, spůeobea n:tve-.suje n& tohoto éá:mébo pábitele,q
le 3t:.sykovfho citu a tantaskních nápadt - wdy na rozeného zpieov�'kle 
a o3ed1nl'lou q>is.oTetele,kou invenci, který dodnea �• /1 pod <1rt1Tou TIÍ• 
bou éÁTJWho \1.deru oencury/ ne znám ••• 

Ale spft ke ko■elltil'l "Yěta/•etesk 'Yl.ácnouc{ lleehty po od:trlea"8 ltlad• 
au,atd.•/. Ano, 'byl to •u• a llechta saň plafilaa dopončllJ1 úYltfw 
arolliw .&rcťbienpsnt prale:k6ho • kolik hak.4 ll.ecbta ,U�ict 'Y c1obl Jio
laa1 l&llccv, aapů tlla a rid.a a dobre"YOlnl- sa Jak4ai neoftc1'1ai p!'ita
hlú lla4aka k tecbá. Ml.v.Ti• o ••te�eu, I• llrab•tTt lladek6 - T 
er'blil le1.kf ln korunovant - pat!lle • dolll ». a&acoT• ,.1u k eiaeuf 
k pralak' arc141e8'&1. Byl to ••la1 c1t11Tf pro14á T 'W 4ol>I • Itald.&a 
na to tu�rilía proteatan,ak, 11aa a katol1ck4 lladako. /Jeltl Y r. 1890/1, 
b7lo lla.dsko katol1cltta aaaellroni•ea v altleok6 ě,eu Pnekaa pha 9� 
ol,yTa.telstTa •• hl4ail.o eteint jako v l:ech6ch k CS.ztr.-.1./ 0ata1:a61 drlme 
n te.rtuJ Babi člts., str. 77 • • takcS ai nm.é ten pa generil dal a't'ol• t a 
fekl ai, le budu do1-U.'f'at n�nl nEcolik tol..ad • etilou práci • railoatl 
kriloYGk41 chlapec le p.fijde cio Yoje:nl!lt4ho liz�ft a divaata le mohla t,i 

do kril.oTsk'bo \iataw pro lent-k,. to rme llic netflllo, 1 prosila �••• 

ei.by mi 4F=l1 :rc4l�1 p4.r sl.atfch penl•, eh't�jí-11 a.i n,3a1tou a1lo�t pro
káut, a h pO.�cu do.O. <!o tech. Dlti �le le od eebe nedá• le ci ,. -vy
chovám poťlff evé Tiry & Te ev4 fefl. fo 111 ůe nech'tfl1 do'YCl1 't a tekli 
m1, kdyl ta neMstlmu, le aeéo1ťtanu Jllc.• - »en! tohle 'text pfůio do 
nkeukjch čítanek • obdob{ pfed 'ftlkou Jtako,usko-pnieko111 /Oet&tni aa 
••1'• ao4ala tlouho �ekat/. Bapfe4 •podle sTf � a pak •Te _., hU�. 
Ale lakou,iko nic �inlho T &eákú proatorv. nechtllo • le aako11sk0 ta!Z'
Df·n4 aeletn v l•akn pro•toru poth'boTalo - to 2• phoe Tfo d''nO pro
k4asa4./ A Jtakou.eu e• to -vyplatilo • neroshedll ee , .. 111e1:f1 6eek4 kUl tllry· 
- •·• na �•4•a cnoayaú hl••• pc,dpoNT•nt okupanty • i,e prohren, ...O.oe 
�lccuko-pnad,, pro lakcuRko?/ l!!•cori se ti c!o� nedolila - ale c.opa.k 
no! •oln, • Babifflty Tyč{et dpomt TBtell k Pnekllt /Mi Dinka o fůi-
4.nwnu chtt1ra. j�em jen poukásat na to, •� pht Tilel!nýa1 uť,loe-ta1 
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exif"tuje TG: velkých i•!li!.ch a stá.tech apolečeru•,ká objGdnáYka a j� na 
�pi eovs::: tf; 11, j f.k jí vyul1J e. / J„ na cmsufe, J &k Jí porozumí./ Kdyby 
hakourtko váll�.u s r�1"Ur:ke;.1 V�'hrálo, rozhodni by bylo 1 pro �tátl'L.•adm1-
n1,\tr-:.tivní njl':dnoccni prii��é k'irc1é1ecáze e l'�J..�dflkem; 1 ty Tambef-ice 
v tt'.xtu :Ekb1čky aohou - p.ťe toho kdo svrhle uva!uJe,a �"- si .ayslá,r;E: 
c�nzur� zvrhlei: uvaluje - n�,značovat, jek tmoho český /a n'fffAecký/ li 
�ento pro�tor - s nábofen�kýoh tltvodt - potfebuje. /tet.ký néro,ppis 
:pfc-ce v!, le hakoUt"k.ý rtát poutě do Vili?lbc!·ic élo roku ·1s66 r�mi)\-1 apt.i
oobe� /� poehopit�lnl ve tpoluoráci s Cí.:r!,r..ví/ �odporov�.1./ Za-kfei 

T.akourJko n�.bogeni:::.ký vztcll obč;...nů k Církvi prokázui � sneuliv.t:lo ke 
etáuir-r1ecenskýt, cíltm: nikde netvrdím, le 1:l.&co'\', Babičku peůa s 
tl>ch � t;cb J,oli tiekých eůvod-0., i::.lt- s textu pro mn� v:yplfvá, ie k �u 
nemele tak dnlekc. Proto ne.rát!m na ftliéna /Te vjchodl:úch ?:echách 'tro
chu náeilni uístt'llého - pokud ne-byl Rkutečnou h1eto,:1ckou po1.ťteTou -
a to n-evía./ Pruáo /koueek od Starého Bfiidla/ �e v taxta logick,, fa
lJ.sn mi -tam pf1pad4 nelogický, proto uluumli prateta na l&aoovo11, le 
aae m4 nlal>é aiDto a hlediůa epieovatele./I kdybf proto, I• autorka 
nechtna drildit cesuru po�u•ou Sltde�a • -.1to1u •iak7 olka, llúa rádi 

Pro� • �ekúakll pro'YOku�lt be_n 'text :lal:,i&y tak ,ak I• /Deaechutil; 
-mi ho Mdná a1moe!tankow. leťb& • o•tatal, ae 'Y)'náles eoe1ůlaUck,bo 
likolatvi • aú dome a.bo!itankoftu ěe'tbll 1 lfO'bdllobi protektoritll • pro
dukce Státn!ho nakladatclstv! e -ryroetla na "te47 1 gene.race atarit ode 

,mf,/, s jakých unechtilfoh pohnutek a v '*• !i�tnůl /etnso/ ten 
te:z:t vmrd.kel,ně neatle b�íuuit, protole v!m, le to ne•�á4 .1. dJ:lea niko
ho I krit.ikd, pokud ae sabývaj! lij!cía.t. autory. Cen.ara Y �rn..e po r. 
1850 pt1stupovala k utoroe llablčlc.y 'tlik' ,ako k liJie! oeolti a WsX't 
gbJ.eů,le Ybcd11j /.R&kousk4 ain1etminvil8; o nlco poa4t�1 dokonce jclto 
••1•1 vhoťný/. -Co �e v mám riásoru, u censoH mobli /Te evés bl'ltmi/ 
zneul!t :Be.biťku /ve c-'Vjoh Sdf-voén�nícb/ - �ako n�ejvýi Tb.ot!nou htb\a 
pro pro 1'tt ěeský lič? A neetalo se- truťl /Prnlsk.1. c�nsu.ra nepraoovůa 
pkce jen tů, lti pf,u!lcitml !(pia asa{tla nebo achv'11la /l:.1 v.pnnla/ 
- �• o ta - o 3e�!a 1 ,11ná pll.so'bent T ieů6 nltufe a liter.tufe dcet 

pfíkled-d. Jednou ee 31etl aa�cle hifltorilt literatury, k'hrt aonognficlty 
spncu,e preJsk4 11 tarám! censory 19. stoletL - 'Ylf!m, le o niell �eltě 
ex181:uJ e posú.vaci materiál - on4 tot11 neby1 ph■e •š• tak anollylllÚ 
�sko ti dnehí. Za n.11 mmobo vedle�li prioe ,yykoú'fa3{ ktaltu.rld 1aet1W• 
oe, 'V prabkfoh po•ll'Hh pile 19. atolett naprosto neanú, •• • / likde, a 
také nikcly bych nenapaala, le Babifka �• •,ec" pfed Sabino� ptipaclem 
Ylnetn ·. ·prvn! zradou noToGcWho ěesk,ho �pico'Yatele.• to Fp.ťli naopak. 
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A kone·čn? jett� poznámka ke "krvav4 minci•. O r-tf!bmém tolaru u k• 
bičky /ne zl�té mincil/ pojednáv�jí obrámky z ceet VIII. �od násvem 
fu?.kou�ký tolar. 8aalím se ta.'?l poukázat na to, !e pro mně není Babička �
tím, co E:e o ní všuc.e uvádí /skrovničký syiet v koloritu lidových a ná
roconirných �1'Tl;ů, jak rok jde a atd./• tle že je pro mně příběhem s pas
tí, ttk -miFt:rnf. V?:::ta.včnou, že čtenéf kolem ní chodí, cítí v celé knise 
je jí č ech i,. t� vwf ho láká k další a. opakované četbě.. Ano - je tam ten 
stale•tý 12. svttové kul tufe tak blíEký příběh o •stfibrném" sa nejlep�! 
snahu - příb?.h 11

0 krvavt€ minci" - /1 v bibli se najde/. A Němcová na naa 
Eabi[ku vĚdoml gt2ví: v začátku knihy /str.36i, ne! mince plně pronikne 
do dčje:, je ba.bička znovu zhodnocena.i "one měla mnoho zkuS:eností, zn.s.la 
vojeneký rt2v, jí kc.ždý v;,řile" Dále z textu připomínám& •Jakpak bych ho 
neznala.. vldyt j s:em e ním mluvila, v!dy\ mi tuhl.eten tolar vlastzií svou 
rukou dal., 11 řekla babička, berouc na greátecb/ l/ savěěenf tolar do ruky.• 
/'1.o ele nese.číná pf!běh B typu vyprávaii l>abslt6bo • lašich :turisntd � Sde. 
jde o mncb_!m vicl/ - llenohu ele na afll, ploše opakovat to, co neumía *ri• 
ti t jinde - proetěs l.motra /kfestn! kmotra a meta J1fíkal/ •■emoaocí ee . ' 

podívat nechtěla.• ·Ditě vše.k tu past ,eštl nech,pe /kaldf s'tát to vi a .... 
dětský přístup očmlň�,el/ a s "�o 3e• 'RIi, 11d1čky, m dl'YJ' e:patMJ.a,•. 
l>!tf pátr4 po cisa!Ů•o4san, eo mu patM oltol.Jl.í BT'-t• "Mn.I tnk napadlo, 
kdybych Tiděla ekrze to sklíčko Joee�a cieah,a d!Tela ,l!lem ee n.a Tleomy 
etrey ••• •. A sa toto dtvěfivf hledúi podoby pdna evěta - ,. to hrat�eho 
tváf je přece v ne�těsněj�! bl!dtost1 - 1e d!t� l)e.tf-i!nl odlD&tm.01 stfíbr-
• 

n4kem ••• 
Na konci svých f.J.votn:Cch sil pf13íldí pak babička na ltar, �fl1dlo,kde 

uTede počátek svfho př!b�u,aby l!I n:Ca T eelft1 d�ji kD!hy 11ětoval.a - �• 
kon.trontoTán 1 e pfíbaem Viktorky a 3•�:!ho poetilen! •st2.Tem vo�eneit,m•. 
V obou feieních jde o llvotní trageč.11 - jenom!e Ba.bi&a na rozť.!l od 
Viktorky neĚla ce�tou savrfen!, hříchu - který ve�e 1 k metef�ké tragedii 
ve svých dtsledcích - tle eáme'.rn.P oest.ou ke_techif!fflU / sňntek atd./ e. má 
proto e:tále '3mc1, aby umřel"' jeko �taP.tná !ena. /_'lo lpin! na vnou�atech -
nl,šti llanm.oe, kteri m�- k •�v�!en4 -krven minci nejbl!I - to je ed'dru
n.&11 čegtn6ho aetefství - to be.biěee nikdo vzít nenrdle./ Ale 3! 3te o. Tíol 

! 
. 

• 

�nl·lnu - tu si be'bička "Ybrtal!t jeko boji telku ran, kt�r, byly nad '•3! 
sily /a, o nichl T�ichni TÍ11e, !e ,rJou 1 n�d eíly nale/ • A yývoj knilly ,._ 
1 'Y to., le 1mima. t, '\"yeok, hfe bab18ty - o emysl fi-rote. - t,edy 1 o pfe
:ruf!ení fEt�im neR11yeln�ho utrprn.! • porozumí! Proto t� _ehodAocP-nÍ bablmty 
• ��jích úst1"it2Ftná to !enat• Nebo\, ruku na r,rdce • kťo ii tuto hru 
trouf� nládnoÚt7 
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. t �b1čcl' U�oo� r:p1eovr;;�lc.:k)' �xoc..l.uj e - � Oe�! n"�)'lrlí s:=.la 
/1zltu1.t1'Tn!?/ • kcyf t&� mno� /a s:io� �aci/; Li-� ,,,_ mi! � 
iíi11i1Mwz,_, PfiklOG aa mnobt /ll.V. klip./: "kb1čkc, vy �s�e ;it loĎ.c.-k! 
l"'Ok · o STlU-:1:. peaia Pro�a �e!c-.. la. te váš nebottík podobného cos do�. 
� ctrpěl e n}u! jste st c::inila mase; ,á sapomnéls j�o na smrt/ 1/ 
túat et Tá& od tá doby ... • t a �e sby'teblé p�1pc,GÍ?la'-, �aK příběh vr
chcl.!, jr.k �e Yse doEtane de· tl:?'ll a k..._-ty ,�u vyloke:rl) - 'be�- jectné 
chyby: ��T. to, 'el: 'Vi.l:to� konči, -p�eně Tf- chTil.1.�d.y č�ci mucí 
být P=i'.OOlllU1utti, k(- jáe o p�ibčh tiTOta ll i:!"ti - !'".ilr ,«alí: T � E:.l"OCf.!"
rJcé J)efl:ro�ti r: Vit:to�.: &r.. bc,uh-. w:irt.: "Ce t� ad. bclel.c, 't� u'bobl cro
o•� Ce ti u4ll.cl.1?• poruů.c. c! �b1&.f� tichý.z: hla,-e:-.. •i,i�• uf ti r.ac.o 
nm,,� COF utr;>tl.a... káO �t! rtn�. lAih ho wo.t eouc.!.t, tyf; •c cvl'tl� 
R pokoj�.• - � ,. Tůsů eClefi tf J>OTlld•ch • ba.bi!oe �!! tot1l c 1'ot! 
BODG.. ci � má aa ne�lnf cule a. o llff4en! n 'bftm •�c! evtk • 
kol• sel»e - co � pokc�•t "no_: •eo t1 1148.LU.,• - 1'c �e ot4*� 
k� 1 •Y t1114aae ('.C tri...� r--mmltch • 'tDk �der- - t.l� l>Qb1�� 
• ,e11 nepti.J tUe ,e1e s. fTja llkol•a nuu!i� &IIJ)Cm ,� aú� 
�111• - tt= au111t kolob& ry�l /liiroóop1,cf kol.ob�.b • kb16c6, to 
'II01l lm � Júari � p!!llf. !sl.ad ti prwní boule, R IWůl ,e nkryU 
1Utri •el.oli.e 'bol•�•fch a••� ncc! - '-k11m aoW pau-i ,w nl·tl, 
jl.� y,rof ne bB tkll'8� Prof ft o 'tc, nepolme1t! - � �• 'tál� kb1� &i 

proto c1 kaltna ltCboriTt ,ej! portri�& 1:d!, k to nmú ,en gtmiu loc1 
k!er.� kde bab1l!k: 3áou mob:ly � � koneasm! " k�y -
� � knttj f:190tzl.Í J)Ml:>lh pochopil,- a tacboplly /1 6o eep,�itc:b rvk./, 
ale k liw1Zl! DOble. ,:poč!ri 1 T ta, kd� bH vallt6� kHlcu � sp![ a 
� lll&ei - floYlk cd! --�l't !e't�. s:,l,�Ch pf'ie..t.zl E. .  knm 

a1Dc• s�ini't pffyěaet 11dkocmf a: poTfloe ,em pllÚtey ••• 
I.. to ee „ lirtlb1ěcr pod&.filo: nemuE! L-1etlt- ti �e1 pfeC!I.Tc:t., naopak, 

k?'á.Qie T�� do c�be � IT te-%11: pfednfí:li • &9-�t�: L:rifl"tl�·: •Vit!t.t 
sůl' pezme nevěsto, praT'Ur. ba"t:1��. k.l�ouc !! zu. rmtnc, •tru: ,t- to c 
tou n�c-.ont!. ?:lv,i1t tr racH=31 1111!-cl.a, nel �'b: 11eakomlrJ.., cc ::t-cG r:i.í& 
Uk.r!'1í0. E- k4,ň poť rou!ku rt5bJ !�na, nechytl pteo� llic.• J.. 't�1 to r.loTr 
b&b1� T knia � tl.TO'tll! pMbP.h konf! ln�, iae� m llkliSco • 
d1tan!, l..l.e.i,fa uhl.6a.a/ • lim. r.n.OJ; pak jeh1 -.it!Ti�� N al lek&J.a.kd�f 
lí 1 kMlaori tolR.Z'!'" de, tifnu pa4elyll • a:1� to ,e d ,c úl.tik rador:�. I 
1 �to poiem,,1113f '1.dt aiue i,Hza,ae,t ... 

C. toa, le Sbtcori )tQ"blfku ,eko pMbaL 1 c af •)tne.ft a1Jlc1•pwc. /�l 
:& ,e,t TFtlZp c.o ll��, sm k� pl&Ul.aTí, n-�t! 1 phepofl1ecní 
T1k 'b&bll'.k_.T& •-.a..ami ,a. 1.11 ,t ul 11t:'lffi�w� e-ll J)Ek itn.�mf?• f.ebct 
�nlc6tcollw pfítcllDDet a.z..aky T ah�� bn:TIMJC!dt'-: 116.TF-.ft ptib�s b;' 
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byl& neprv.vc.ivá ••• A llivá ••• V tom �e ul tragika Boleny 5ancovf a 
tr�gika neporozu.miní. které ji obkl.opov&lo ••• A ne•!ml je�tližc �sem �á 
první, kdo to tklivé a při tom akuteť.:né tajemství :Babičky - o� jí. !'J.o -
poodkryle, -p.dc jée �kutečnt' o Eautná pl"'Venetvi ••• 
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�i sa&if.it, ro�f gt:ko té gEi oc rectu liwa, dj pew;_ruk 
�ele, fr n, I ce na 1'::wrtn,hz; kři ceů�l. l:ikoli• o-ťpewj wt:E1lič-ktt, tc;br 
1r-r:et tu tm"'�c gec:u rtt:.let:nb.uti, _r,roto!e- g-1:1 e�á gttť'ow:;Jt1r.i:. 

+ 
+ 

+ 

!ak l!QlOhj w tétc kn�lce n�de potrt-w pro Slll&U p-c-kilíe.i,cr.t, 
kd•!to ein.Ý • n-3 ardce sw, na;rra.�@, 11 roawa 8ti'd(. yYgum.u,e. 

Jgn4c Šief�ler. 

Idyl e• po pam4• d.Jl\l eetaUo, chla,ť1l •• co ci2'ahf k4raoo 
tfpyt3c3 ee bra11ettlt v alk, tralwl, na nic slibe nemyelea w tom ohyzd
n4 Mba • babna al k nf.mu potichu pfikra4la s•, a nenadile leynu 
n'jm ho •�atf,O.ue tvltl.oct geho eaala o. aallla • Proč mno kilj�? 
bole..,tnl swolel. brauěek. Oelitf ee oajri& a na p!'Jčinu ptái? hfwtle. 
chroJJta.wl gedowaU pot\.tore., ncm,11 tc opo-.r;áll11110et marU hodů• ie ee 

ty nifent braun ta.k krimi stlQOI? lec:1T ee llechetný přjtel.11 
kdyl klewetnj ga&ylt !e�t twau hysdj, n�� platné z,eluhy Bd.ngj ae 

sáv1st1vy.a nel1t chetnjk'Om býti pro�·1nfnj tr&?t�tu hodn•. 
�. J. Sychra 

I lmih7t Slow�noat enel, Zb3rk• pfjk.laeC. e kritk1a pogeddnj11 
O SI.CHU. � prosplchu wla,rtens:k, tll.ád,ele od Josefa JunpGDa, 
doktora "e tiloaot11 a prot�aaor� bmaan.J. Utn3 ttlcly na c. k. 
gymiuiu11 akademie Pb.lů,, 

•a treat opeaůa 
• r. l8l0 n� sebe /ko/ - /k.o./ 
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popuzené čter,ářce 

r1Abych se zast..�la čter.ářek beletrie: 'to 
j�ko �e j�me blbé?� 

lnu, m.ilá Ee rie, já js<;m to taktle r:enspst,_l, é.le když se tak 
príl!!c :ptáš, tedy právě jalco�to generalif'P.Ce: ano t Ono to lze říci 
1 docel.E vědecky: ''U tvořivosti bývají též rozliěovány její rúzué 
úrovně� ty se u tvořivosti zvn1třnující 1 objekt1vující přibli!nl 
sbodují.:ba nejnitži úrovni jde r,i-1 prolívání uměleckých dll o ser.
z.itivitu,Epontánní otevř�nost v�či ctílu,naivní recept1vitu,pt1 
tvorbě pak o expresívní spontenei tu, svobodu.• /M.tDr. Stanislav .Drvota, 
CSe,Osobnost ?- tvorba,Avicenum,�'raha 4973./U.e je t�ké odpovta rm 
o'tázku,jak to,le se Frýbové podařilo •na.peat ěJ)8t�ou beletrii tak, 
élby tyla prodejná•: ,rotole valr" větliina milých čter.ářek dokáže 

_.2/ 
. 

,;:Y. vníma.t li trá:ní dílo pr�.vě je�� té ne jnižěí úrovni, protof.e se ji!ti 
to holt práv� t�khlc líbí,proto!e to katastrofální zjednodušení 
pov��ujou zrt prf�vdu o životě, protole se- výborně vci tují právt; óo 
té polohy, v níž oper�je autorka.! A se vzděláním, ba molná 1,111 inteli
genci to nakonec nemá co dělet,autoJ:ka s.ama jietě není nev2dc:l2.r.á 
e. :no'u je docel'.I rkí.jemné si s ní popovídat,a konečně,knífky tohctc 
tyr,u mi cpou. vft�i.nou různé 2:ná&é s akademický� vt.dělár:ím �vrc:íce, 
žr to si �UF.'Ím pfečíst,žE jf: to výborné! Li t�rsto:rl'? ton<'.bt druhu 
se v� Evft� ovťe� píše nn daleko vyšt.í řemeslné úrov�1,vzpomel Ei 
na S�gt:.nku,n;.; různé ty Bro�fieldy,Věčné /imbry,H!nězo�f:r1ce,h.cla cetds
etd.tle aby ti to nebylo líto-nechci se tady BÍřit o mulekém čteni, 
jen z�s generelně:mu!ský v p�tatě jen rozvíjí pfedpub�rtálni četbu, 
od 1nd14.nttk se proprE1.cuje k detektivkáa, jen!e -on to zpravic: la nebere 
tak vátni,jako žen5ké Frýbovou.Jsou ovšem čtenáfi � čtenátky,ktetí 
čtouce spolutvoří /když je na čem/ ,kteří s�ojí tró.nty na docela ji
nou literaturu.Jenom vyjímečně se �tává,le se skoro věichni shod.nou
treba ne Sei!ertov1 nebo P.rabalovi,e pak je v knihkupectvích zle. 
Výklad tohoto jevu j� myslím hodně slolitá záleiitost e jí� ae zde 
r.erninim do ní pouš'tlbt. 
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Ná?: ;,r�:V(�L,.,S;.:ir:.ovt·•af,lky jSE:í!: \'ZB1 v te close hodLf- zkrátk,.,. 
'Tltt,·:,.e �i ,, r:,,...n-..•,,vc·, . ..,,.,,, . .,..,.,_,).'-., l:; f:: � ):',,.,,.,_ ,:. r :U -:,- l rr • - ii '- <. ,•:I(. ..... '-''-''-'1·• ..... ,:. · ·- .;�v;:••:>-�•···• C.. .._e ;i'.s;:.,.;.,:,. d ,:; ,U.ZE,ř..,c;. ... ni.,f.; __ gence, 

tvd'i vost,psycr;ika .:: �ohopncť ti. vub�c r:f :1P..k podetz"tt:� liší.Jenomže 
:;.,rP.vcie taJ:é je,�.e tEr·:" jS'7 t;. �:ivotem jir-..?.� .nrsmtrované,�jí pcřác. 
mnoheffi víc co diS lat, F. t2.k se- u r�icn vyv.í je jí vlas'tnosti- na.nříkl�d 
prF.ccvitoat,píle,\·ytrV'E.loEt,�chopnost vydrfet u něja�é mecru.nické
pr(i.ce- kttr:rs �íEou pro nt nezbytné ve vf�ednír5 �ivot?1,leč,f-Ekl hrcr., 

dost nevýhodr.é poku� jr�F. pr� ví'. o li t<:réil"!,Í tv-orbi.:.. Tzkov-á p{l. v;::.tn.:� :r;.:, tké 
dV('� nebo tří č�'ti Tif.;1i.E-.t: v ohroami ČBsove tísn.1, � r...=:léh.cvou ttexpre
sívr:í spontan€itcu'' pf.K.rmu knížku,r.l..spire z� nEcs�irne obtíi11ých r.oe

mínek i druhou,ponená.r.l� PE� pi'ijdou. léte,kriy :r..á jake1 víc času, 
e. proto!e je pořád pracovitá,piln& a vyttvalá,npjetlnou se jí v ruce 
octne pero,jako její bt>_tičce je::lice-,e. tu píše e píl3e e pile,potád 
Epontánně e E'-Vobodrjě,alE už o věcech,které ani p-řesn� neví.na které 
ncmá,r,íve,enif by u tohQ mue�k doopr�vdy myslet a cítit,proGtě 
jenom l!.by se ut-2vila, vypovídall!.,n�kcho poučila nebo nflco.:nu ed�lilé 
pár šlavnatých drbi1.f.o a já Bi :nyslím,když. má člověk volno,nE!:uá. 
myslet pfed�vším r"<' pear.í,&le ěe by si mohl dát dvacet.jít n�ivo, 
dÍVflt se,Jak plají obláčky,lenoet je výborný prostředek �rotil 

fpatné litera:tutc - a požei.mAná le.r.10s� bohi.ael 1 chytrým a jit"!ak 
dobrým autorkám vi1;li.inou chybi.Fsá1, by se mčlo,kdyf: u! opre.vctu nelze 

,..-,., 
jir..eil,_pro krásnou in:;pir::� neoo že w: opre. vdu �e1..i. co jiet,r.ikoliv 
proto,!e dt"ti právě spi,ne víkend je navuřer1é a �ádka uhrabaná.. 
L nčkterých autorll je le11os t jf. jich vůbec největší předností - sá2 
se k nim počítám a. aspoň trochu ji pf-eju v�em milým kolegyním. 
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Ze sloupků, 

které bych rád psal do Literárek, 

kdyby nějaké byly. 

Milan Šimečka 
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O přesahování. 

�dyž někdo trčí příliš nápad.ně ze svých �alých dějin a v něja
ké zvláštní posedlosti se cítí být součástí obecného lidstva, ane-
bo dokonce pocituje naléhavě svůj díl zodpovědnosti za stav národního 
společenství, a'to sám, o vlastní újmě, aniž by byl k tomu pověřen 
nějakou úřední mocí, p�sobí ve svém lidském okolí poněkud vyšinutě: 
jako blázen, jako maniak, jako cizinec. Jeho řeč je sice srozumitel
ná, vždyt neob&ahuje jiná slova než ta, která lze běžně slyšet v rá
diu a v televizi, avšak to, že používá tato slova jako svá vlastní, 
je podivné; takový člověk je často vystaven podezření, že svým přesa
hováním k obecnosti, ke světu, k lidství, sleduje oklikou přece jen 
nějaké soukromé cíle. Nejčastěji se jeho okolí domnívá, že reaguje 

nepřiměřeně na urážky a nedocenění, nebo že si už ted zajištuje ně
jaké výhody v jen jemu známé budoucnosti. 

Není to příjemné postavení, sám jsem si v takovém postavení 
ufil svá. Abych se vyhnul zesměšnění, přehrával jsem své přesahová
ní do nefilosofických poloh, tloukl jsem se do hlavy, jako by ona, 
hlava pitomá, byla vším Tinna., a naříkal. jsem na své prokletí, vul
garisací své posedlosti jsem si vydobyl ve svém okolí jistou tole
rantní shovívavost. Tato shovívavost se časem prohloubila, zvláště 
kdy! s .e ukázalo, le jsem se neobohatil a že hraji pořád jen roli 
hromosvodu pro státní nelibost. 

Přesto byly v mém životě chvíle, kdy jsem spílal onomu neblahé
mu pocitu spoluzodpovědnosti třeba jen za osud národní kultury a du
mal o tom, zda to přece jen není pýc� a přehnané sebeTědomí, které 
mi přihráTá stále tyt�ž obecné myšlenky, myšlenky, které se netýkají 
oběda na příští den, devastace, kterou zpllsobuje ěas na bytovém zaří
zení mé domácnosti, a dovolené na léto. Dělal jsem pokusy odpoutat 
se od těchto myšlenek a ponořit se do svých malých dějin, které jsou 
bližší košilí ne! ten kabát obecného lidství. 

Byl jsem jistou dobu zaměstnán jako děvče pro všechno ve výzkum
ném ústavu technického zaměření. Pozoroval jsem, jak vzdáleně tu běží 
!ivot od mých myělenek. Viděl jsem, jak nezávisle je možné žít na 
stavu světa a dokonce i na stavu státu, jeho! zaměstnanci jsme všich
ni byli. Mí kolegovti byli ponof-eni do mikrokosmu ústavu, který byl prc 
ni autonomním světem, v něid se odehráTaly všechny lidské zápasy, kon• 
flikty, minulost i budoucnost, tento malý svět byl polem úplnáho roz
sahu lidslcych situaci, které člověk mdže rlbec prožít. Poznal jsem i 
několik lidí, ktefí byli opravdově zaujati svými technickými. problé
my, vložili do sv, práce nejlepší ěást sTého života a dávali mi tako
vou existenci za příklad. 
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Zvláště jeden inženýr, pracovitý a úspěšný a tedy i svým 
zp�sobem nezávislý a prost běžných občanských strachň, mi upřim
ně radil, abych se zbavil svých obsesí a napodobil jeho model ži
vota v mizerném světě.Slíbil mi pomoc při získání nové kvalifika
ce, slíbil, že mě zasvětí do tajemství svých vpnález�, což mě 
zase učiní hodnotným podle měřítek spočitatelných technicky a 
ekonomicky. Potom prý budu moci být sám sebou, protože má lidská 
cena bude vyjádřena hodnotami, které uznává každý stát a každá 
společnost, nebudu muset vláěet své pochybnosti a zoufalství nad 
bezmocností rozumu. Chtěl jsem okusit tohoto klidu a upřímně 
jsem se snažil. 

Byl jsem členem inženýrovy skupiny. -JeCdili jsme do terénu, 
měřili pnutí v základech staveb, zatěžovali piloty, kopali jámy 
a prohliželi rozdrcené stavební prvky. Jednou jsme vykopali leb
ku, která ležela v hlíně možná sto let. Vzal jsem ji do stanu, kde 
se válely láhve od piva, papíry se záznamy, zbytky salámu od sva
činy. Dloubal jaem hlínu z míst, kde býval mozek a přitom jsem 
pronášel koktavé parafráze na onu debatu, kterou měl ul pfed drah
nou dobou hrobník s dánským princem. Inženýr posloúchal a pak 
řekl, abych tak nemluvil. Díval se mlčky kolem sebe na celý ten 
krám, na displej, kde se třepotaly červené cifry z měření, na 
láhve od piva, na převrácenou stoličku a pak na dlouho zesmutněl. 
Od té doby mě už nikdy nepřemlouval, abych nemyslel na svět. 

A já jsem se už také nepokoušel vplout do zdánlivě klidných 
vod, ve kterých převažuji hodnoty měřitelné technicky a ekonomic
ky. Stejně jsem věděl už předtím, le nezáleží na tom, zda chce
me nebo nechceme naslouchat hlaa\ml., které zaznívají za věe4ním 
vymezením našich život�. Věděl jsem, že nezáleží na tom, zda jsme 
vzdělaní ve fysice nebo v metafysice. Záleží na vnitřním ustroje
ní člověka, záleží to na slo!ení atomd jeho duše, zda se vysune 
víc neb■ miň ze svýclll malých dějin do světa, který jejich rozmě
ry přesahuje. Takto ustrojeni lidá mum.lájí svá myšlenky neodbyt
ně, dokud jim někdo de�initivně nezavře hubu. 

V některých okam!icích livota se však skoro ka!dému člověku 
stává, že se najednou rozestoupí zdi jeho nejblilší skutečnosti 
a v mezeře se objeví propastnost společn,ho lidského osudu. Vět
šinou se věak na to vyspíme a druhý den začíná všechno znovu. 
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O výstavě. 

Někdy v roce 1952 jsem byl jako student naverbován za prů
vodce po veliké a bombastické sovětské výstavě, která zobrazovala 
tehdy aktuální Stalinovy představy o komunismu. Ta výstava se skl.á
dala z obrazů, fotografií, map, projektů a dokonce i předmětň vel
kolepého světa, který bude v komunismu. Nebylo přesně řečeno, kdy 
to bude, ale já jsem sám pro sebe počítal s tím, že budu ve svém 
zralém věku v takovém světě žít a že zítřek na výstavě bude jednou 
pro mne světlým dneškem. 

Budoucnost se na výstavě projevovala projekty velkých staveb, 
elektrárnami a kanály, které zavodňovaly pouště a měnily je v zahra
dy. Větrolamy, táhnoucí se stovky kilometrň, chr�ily úrodná pole, 
na kterých oraly elektrické traktory na pásech, krávy s obrovskými x 
vemeny produkovaly řěky mléka a hory másla. 

Ukazoval jsem začínajícím družstevníkmn svazečky trojklasé pše

nice a obrovské klasy jakéhosi mičurinského prosa. Naši družstevníci 
si vše nedňvěřivě prohlíželi a kroutili hlavami. Óčast na výstavě 
byla organisována. Jen občas se sem zatoulal nějaký soukromník. Je
den.takový soukromník, stařeček, možná však ani nebyl stařeček, mož
ná nebyl tehdy starší ne! jt¾ed, se zastavil u trojklasé pšenice, chví
li si ji prohlížel a pak se mě 'zeptal: - Vy na to věříte? - Překvape
ně jsem odpověděl: - V!dy{ ji vidíte před sebou, můžete si na ni 
sáknout. - Návštěvník si nesáhl, připadal mi v.té chvíli stejně za
ostale jako ti kardinálové, co se nechtěli podívat Galileovým da1e
kohledem, jen se na mJ[ě podíval a řekl tak, že si to pamatuju tři-
cet let: - Lidé pěstují obilí už po tisíce let, kdyby něco takového 
bylo mo!né, už by na to dávno přišii. - A odešel. Já jsem si řekl, 
!e je to tím, !e je starý. On se nedočká, a tak závidí nám, kteří 
budeme jednou takto žít. Ve velikém sále zářily barevné žárovky na 
místech, kde vyrostou hydrocentrály, továrny a nová města. 

Dnes se mi zdá, že jsem nemohl být tak úplně praštěný a že jsem 
nějakou tu pochybnost o lepenkové budoucnosti měl. Ta se však krčila 
před rozmáchlým gestem, kterým Stalin měnil na mapách jedné·šestiny 
světa přírodu a připravoval mně a té díTee·, • se kterou: jsem tehdy cho
dil, ·nádhernou budoucnost. Kdybych zapochyboval o pravdivosti troj
klasé pšenice, musel bych zapochybovat i o kompletní budoucnosti, 
která zaplňovala několik rozlehlých výstavních místnostío S pochyb
nostmi jsem se smířit mohl, ale nemohl jsem se smířit s představou, 
!e všichni ti, kteří se usnesli změnit váhou své moci přírodu a za
jistit·ltěstí svému lidu, !vanili jen tak do větru a plánovali bu-
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doucnost, o které neměli žádnou jistotu. Neodvážil jsem se prostě 
předpokládat, že i samotná nákladná výstava by mohla být jen propa
gačnim trikem a promyšleným podvodem. Dodnes si nejsem jist, že jím 
byla. Spíše si myslím, že Stalin a po něm ještě i jiní vůdcové pro
jevili prostě strašlivou nekvalifikovanost stran budoucnosti, jejich 
duch, nadnášený jen samým souhlasem a nadšením přestrašeného okolí, 
se odpoutal od země a bloudil jak duch jurodivých. 

Přece však tento nekvalifikovaný náčrt budoucnosti určil na chví
li mé postoje k přítomnosti. Zdálo se mi, že by se mělo udělat všech
no pro to, aby lidé vpluli se svými životy do nádherného sociálního 
přístavu, který se pro ně chyatá. Neuvažoval jsem o tom, co si tam 
se svými životy počnou. 

Po třiceti letech, které uplynuly od této výstavy, zjištuji, jak 
nicotně ovlivnily ty blýskající žárovky a velká plátna budouénosti 
dějiey mého vlastního života. Když vzpomínám na všechna období, kte

rá mi přinesla vytržení, lásku, klid, štěstí, žal a zázrak životní 
intenzity, uvědomuji si, že se téměř .vůbec nekryla s etapami Úspěš
ného i neúspěšného budování onoho sociálního přístavu, ve který jsem 
kdysi věřil. Jako by ten plán zářivé budoucnosti přestal v jedné chví
li s mým životem souviset. 

Pravda je, !e.jsem nikdy neměl hlad, neměly ho ani moje děti, 
měl jsem se svou rodinou vž� střechu nad hlavou, jezdí• dokonce au
tem a asi desetkrát jsem letěl letadlem. Koupili jsme si ledničku, 
automatickou pračku a psací stroj. Díváme se něk� na telerizi, o 
čemž se ani té výstavě nesni.lo. Chléb, který v libovo1ném množství 
mohu nakoupit v obchodě, se mísí z mouky namleté pořád ještě jen z 
jednoklasé pšenice. 

Přesto, že jsem chtěl žít v souladu s dějinami, moje malé dějiny 
se s velkými minuly. Revoluce, vzestupy, pády, extáze a zklamání se 
nekryly s týmiž událostmi ve velkých dějinách. Když jsem vedl své sy
ny poprvé do školy, stanul jsem ve svých malých dějinách na prahu ko
munismu, když je pak po letech nevzali na vyšší školy, posunul jsem se 
o něco ke středověku. Jsem už opatrný k euforiím, které v našich ži
votech vyvolávají naděje velkých dějin. Vím sice z vlastní zkušenosti, 
!e na nějakou dobu jsou velké dějiny schopny napumpovat rajského ply
nu do 1ids}cych duší toužících po štěstí. když Yšak !ivot trvá dost 
dleuho, ukáže se brzy těkavost a nestálost tohoto plynu. Tato zkušeaost 
je však, jak se o tom znovu a znovu přesvědčuji, nesdělitelná: mladí li· 
dé budou tedy nadále čas od času fascinováni velkými výstavami zářivé 
budoucnosti a budou se jistý čas domnívat, !e by mohli zápasem o tako
vou budoucnost naplnit vlastní livoty, aby se v nich něco děloo 
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:�oj(!; 5aci.."lla:t mtlt-: :�va hft:!try, �1,.4d\í se: jed.noho dne �ebn.li t! 
ode!li do svóta. Kevk u! _p!��nt. kdy to bzťlo. oo�á za první n-aw
vd viilq, n�bo krát.ct po ní. 1.�hds tzyly skut�-ěni po;;.!ivně pom�y, č.l.o
Yik set aor�l sebrat e jit do avt'.tn. t·tal jrse�. se r1vého k�nráde, his
to:·ika, j-s.:� vlns1.nč ooez;�1 do ciziny �ll.ie.aryk• když ne; rozhodl. rozb:í t 
liamuti�. ��d � f'ekl, fC; odjel no1�,1n.� vl.ekn& e fe;•lic�snon, 
kde btl na l:t-č<r.n!. i,�cji strjccv4 nLl� .. r;tf!z.livějJ.ť eile;i, toulfÍJ..i &e 
po- n�U, &:-li ae ::mver�t do cizinecké l.eeio, jeť!et} sí pax vz:f"� 
za !.mu �':.:rabku 0. �čl. ol.ivov.ý bt\j. rt�'.kr.1y T4ali j.e,dnou � rok, ;jindy ;je,t„ 
nou n de�t 1ct. • 

.t�y� $� 1.0 t�k Vt-�E, byli 120::;i �ti--Jcev� (::1:'��"lty. JC..'1.� j4 j.GGC 
� neslj�l, !e !1;, -u nás v ro,,!in� ft:.ld n�mo o tť'cb dvou &trý-c!cll1 

ie jsou emi.granti. ť�kru.o se o nich, lc- ntli n�po�ojnou krev a !e t.o 
byli dobrodruSi, aY.aw:. to e:i.ovo em.isr.mt s ccli,a t:b: dr1e�l.i tic
lqll a ci t.o-v,m :aba�czú snad na�i au.i ne sna.li. Ve J.kole � s:=e ae učili 
o poWl.�ak;tch exulentedl, �nsk4a� ee řii:alo exuláll\ a ne ea1„ 
čnnt, pfeatoh. �• to podle al.ovnťJw vlast.ni jedno. �"-0144, le jsou 
-., jel&t-6 i d.n•an n,jaké liaatnf zeal, .�le lid.ti, t.ruc jako naši -kdy
al, aloYO �\ jelU neznaji a naoa! �eld �akoa národni spad( 

4ove-4e nft411at Tkcbno to, co za_ Um alove:a. yisl. M.o.W jsou �e.!t,ě i -
\U.o94 Htů, .kde kdy! ae Ucrrlk sebere a adz11 sb,1 pc-$0.al svit, \ak 
�• príbu;iú spráamou ruce e. pak ai j�nom pioví-4a�.ť o tclc1 

jek$' t.o 
b3l Yláy do�, !� nedovalJ. sedět llli Urt.m a r..rscovat j$k ;li.11t, 
i=.!t 41\i a b$t dGmB v obci, kde a vlichni od nuosen! znaji a k.de s:1 

člověk ji&ltotu. la lm �!'lidmi přijdou M pohf'cb. 
Zdá se .i u vtebo nejbar.li, �e pc sli� v)voji b7a i na!e •

a-I satalena do .clábelsklJbc kruhu. u2! 1 kt.eró �i pc!:�d Q pť)ř·ád nlj0-
b! enigrnnty. Je to jako jiev� r� tváři, nebo hrb, n�bo od pti;j.!ce
pro.p&dl,ý nos. M.oji at.rýcové- jeitě 11,(:l.,7li emisr-anty a nebyli jiir.i L--ú. 
ti chud1, ne�"tn&rú a zouhl:!, l:.t.ef-i oo_j:íidili ,:to .htmt-.urw � .n 

poal.e4ni Péld&e &i koupili lodni U�t•.k do J.meriq. ;ťlhl.e U,14 proatt 
ctrtlll &GISi\ l1�1aU n� ji.'lde a ne. SYf/1.1 V�ti\ M ne.J.ob.U.1. D;yli 
-\o o4YilllYCi, kteft c jilQ'mi odYá!liYei � ta mist.a na ze
altouli, � H ještě n�st.aěil,y vytYoři\ strnuld aociaUn! aU\lktm7, 

11 nePoCh3t.ně mlU pr,wa o:d r,,odil na ponan:eaW innovaei b:ospodclfalcé

ho ě aoej.álo!ho liYOt& na té'&.O planet.i. V�t.i!inou nooclcbúeli Ut.o li• 
d.d od náa 4o nit.a kVW nepfiani vel.Jqcb dl�in ale .n-lli t.ow, c.o � 
Uan.Uo v aa.Ucb apol.e6enatrich. �I 114.l aetllák tti ayzq o pMa ach
la ulivit. �•n jednoho„ nesb;fTalo tbl ayěG& aladš!D, ne! aby odeltU hle 
de\ niloo jlndbo. �"\Oú pGk odcbáaeU proto, že jim bJ,lo doaa t�ano v 
m<>bn jin$ch ohledech. Q 9 5 



;;:•ar.zatuji ee z d�tstvi • šc ae 'k1.kov$--u lideť� 1u'o.1LJ::z.-ov·!:..l.:� uc'L.ťl> � ;�
lo Stí o nich v nov-lnách a kde ke.o ;ja závidě..l, co v:�e:c!"inc. Yid�2i ti co 
vlocl'> .. :Hl profili. ť,-t.rJ�e·li: ''i'elzl odt:�el n3 dalt ťv..ý sever .u ti.l t:-:� -�o�
t.o v c1�i.ira�i rr.ezi J�sk�ák._y • ni1-tlo t2t1 ,ale nenatl.1�Yru. ú v�:ictni ::i..ť· t�.!.i
U, ft: rrAtlj.í t;)k: o<řvá!n�o Ja�e:j�aa. �ti'J!:.i a �lcviici ! i:tcd:-i o:,;,c.::.l.i (1::) ��-

� 1-- l' 1 · c .... •· � . , '} t. t � . . " !'1-4./ a rot� 1. ;m.k v ..,,.ueugu. t::ao¼o:1cf;- � SVi:.JO s sros ·u, rwt.v.u. !f,r.::�.r;i•;;uh,.Y• 
Takt! jtti� nikd;.r v d�tst.ví nesly].t:l o- n�ko:. !-ici, :;le utekl. nebylo 1li-ed 
čim, ll\1:::o.�t kl\1ci ut..!k&li a; <lomov;.t. A nikdo nez;:.ivid.ill třrE., 1:tef-í se v:r-
... · 1• "'- � . \....- •_;i! • i,,#-.. I".• -�!l'fJI'� ~ t---\.-� • ?'1 �. I: .• ;; '61\" • ,_,l..! ... � ,-,\..,. ,,...,\� •·� ,.�an l �� �Ort: n�Lrol "-'O '1il,a.r"l1Q"• · .. -..!� ,1;. n�;..:;:.Q V�{.,.. i.,,t, . .,.-0-l!.,.:. ,. .... n, ...... �. ,.-vu.. .. O ..... , 

?(. 

dostal Z!B t� �si dobfe, ttu,pl&Cftno, filf! o�t:a'L-U �·� .lll,-1. t.6::.:. p�_JiBZ.t.;� uť 
oilli�vktw.s hrr,,,.n� v�1ira, 't.Yt-XJ a jt:-:lovetf f.tJ�r. Ea:i lidi o-.Jc!.1ťhzel..i co 
ciz!ch Zf'..e! �,� $el�·,•h.dmúr� pr:f}C-0.Vr.!cl'. n kult.urn!ct nóvyk�, 1:terd t;,:tl.v 
ocffiov�ny. JJ,c.lttli ťui ebt.i.t s nežili z cig: tt.il.oz'li. irot;tl: t-0 ni�• !}.C
b.Yli M�ei. 

I&igra."lty �� o4 roka l!i��, kdy aer. vt...-hl aii.lt'tr ... �. o.i tA co� 
jsme je ne=_pře$tall Git. C'!..:1 t;é �oey s.t: na tento .Uv-ot...'li �U n.2Yr�Uo 
tolik rlznoro�vch náno.d, je .m tú.m spoje..llO· t.cllk rQ&�.í.ln:rch emoci �: je 
v-Jct.aven tak •xt.Nmni �i.�� interpretacím., !e ěloyěk n. nor.ml.il.nim
=,alem pro pc;d�dek cd pc;)mu wge.ce ute!e. r·o .nen1 pojeiz, 'to je hro
mada gordiek;tch uld. i.nt naplJ.'io't'al ttt,nto r,oja. vl.d;r s\Gjn,.vm. zou:tRl
stvia ja.m ;,ot.i.l."·i ne scmmi.oo, rtbářsk/ Ylaaao, kterJ .ee vy-.ekl z :i� 
vi�áku. , ... !� pf;�flen., .!e je v7louěeno ho ro=out. 

i?ecít� zvld!Stní hMost ťlí1 t.o, �e. jae-11 a'lstsl dolila. v·t.dyt �ě.�to se 

po r{m.a pťino h.e:ží li{l?ú. ,- .:-:tefí teké ztstnli do� .• Ne&dl:dil ;}e� .atti 
nic: % dc.,m-odru!n'- po11ar.y ff§eh -stl'jcfi. éitá Vi;ak. ů existuj� ru11r..rosto 
-1ůvn! a roahodujíet =�t!tko pro k.v:ů.it.tt :-=!, ve kte.r.ýc.b lij�. 
Dobi-4 Z�lli&-1 jMU \:, • 'km H lidé uchyl\ljt .ze at.rachu, : bídy ne.trn zou. 
f:al.atvt 1 � �patn6 se�ě ;}sOQ i,,, 01.�kt..td se � těchie -dé-vodťl utíká. i.. to 
pleU. i J�i.JbJ' t.yl on.e� chuchvsl.e::c bf;z�st.ředr.icl.: pi'.·.íči:: cz.igrb:ce se-
�,_ �1'l'"-�• P;n li :i�_,• - . .._-� ... � �1w•·"'-

1l;e.u1:! t-o být. velmi náteč."'11 p,ci t, �f. �á ělov&l: vlast. 1 k8a 2c li
dé ucb.tluji do aaylul Jwco tfebr- t.i R&ku.iané � � :w�vm .. ?�dm ,;JrOt.o 
na ni závi:ti-.$ \'Xtek1 le Jmji takov.()u um. • .A to keyli. .r�llyli o iů.c 
lep!! M! .,,, •pítfo ho.rit, babsbarkoT4 �atd.I A lítost se JJ:Č ch.1\4. 

· kdy.I pc,�lli•, fe po ct.lou mot& doapiloat ae •- •4 umě uultá, �,s drd
ty 01-bo .s čedokem. 

O v,&echno •-Ole Wt- apor. iddA, &al nÍni t.aková, jakc t.n z.a mohm 
piva, kd• hou_y nech\i� acr, ep4t. Ale IIOftlá aláve.1 ni:c6.žf: bit moc dOb
ri taková aal, •e kteri „ ut1k' a r1e je,aom 0<1chác:! ,10 svět.a. I k4.Yby 
v m b�lo no�loci::al.3!1 pivo na niti, jak t.ŮJ' je. tli by to jedn:0u ca
lo Uf noj!t trn1 n�fe. 
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/fejeton/ 

D:ylo �ářivé čosné ráno, proto�e veicer jsme u! m:!nili zebofit eviA

t:íc.i kosy do trávy kol jist� n'1-lorn:! usedlosti bl1zko felcy'· Iptu, JeJím! 

stfcdero jee maěnreká hranice. �!dil Ondré.�. Nenechali· jsme ee Edrlet 

Dni Drnem, a tsk po deeťtd mohl.i jsme 1 e koeou, novou, jugoslávskou, 

��še. zastavit pod Duchlovem, kde jsme ee na kosen:! posílili jídlem a kávou 

z termosky. "Já oe neňeho tety jenom v:Cm," pravil jeem, "le a,ct v fsei 

s otrlým�� ctižádo�tiv�11!i sekáči je hrozn,." 

Z8 cvoc�t minut vbloudLli jerne obj!žěkernj na námf.stí Uherel4ho Hre

di�tl, l:c!c j�me si ihned koupil1 del�i l!osu, českou. Uložili jAlle ji do 

vozu 2 �pčcheli k antikvariátu. Byl zavf-en!, prot.ofe b,ývá za.vfeey v �e

desáti pf:ítl1edech ze ste. Rychle jeme proto ueedl.1 do kav•árnič_lcy, 11zk4 

a doet u�ubrené, k�m na dopolední kávu e cigaretou choéíval v 11votl 

Le�a Vaculka. Vyu�U Jsem čeau e povykláde.i OnOráAovi o svých leteclcyelt 

a v jednom pi"ípadě 1 pilot-,rúch zltušenoatech • letadlem )U.g�esi-19, 

. s vrtulovým eroplánem Zlín a � větroněm Blaník, tu nad 1nlatem e oblbl� 
. : 

,,. . 

" I .,,, 
• 

Každou chv:íl i mohl se obJevi t 1..aaa, et491!1out : · vl á�kd beretku, •tr� t. Ji 
vv,'de-f 

do kapsy s usměvavě nás ,otJgvi, ve sv'1 kÓJi:_ "Tol vi�aJtel" - "Ui•tf• ť 

to sat1á Jo.k Těera?" zeptala by se ho ihned dGvfica.- "Kávu s tonikem," 

odpov�dn Jsem, "a tomuto mládencovi tonik a sékuaek." 
. . ' 

Po poledni dorazili jsme cb Brumova, k�• Jme Jen mai paní uěitel-

ce pfedat líeku jablek a lehki nákupní vozík, který jí ud�lel nff Jan. 

�t:!mco On�réš ho ses·tevovel, pil jsem č11j, lietovsl v posledním čísle 

"Vesm.íťu" e hláeil paní učitelce. ti tul:b.7 článkd. Vybrala ei "Irvasar;y 
' 

, 

po dvaceti letech" a "Obfí myši - �spich genov4bo �enjr1tvt•. 
. ' 

Ok6nkem vozu d$chalo ne. MB l'ov41ť _ ,8'VOU vO.nť aena, 1 ip. a T°"7 t t�I 

Jaem ae od volantu zeptala "Jak ·daleko ·J•1 ee s�dnick$m1 �orlmtemiT Ale .. 
' , . 

hlavní Je školas• - "Je pravda,' odpóvf.,�l, "I• ko,�a ._. 11km4 sf:t·t•ln� 
. • � 4 �- • • � ' • j .. , 

• 

ce?" - "Nemdí. Ale mv, J• sa ln evltla do obdllmku. r.<1e•· to .vze1,• -

"Má• ti rádi pro tv4 nechvaln4 pOveby,• saeitoval s �eho■l,. •pro tf4 

!lut4 oko, protst, likmou sarkastickou pupilou, pro uOJ 1110tenW 
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\lern�v." - "Jeký?" - "Moknntn!." Pf'ed námi ee moc1ra1'� rý eoval ni tr-Einek.$ 

hrad. Kde!e sd tie faey, v ktoeych ••• znilo mi hltťYou. 

Bylo pOl čtvrt4, kdy! Jeem ze Levicemi zeto�U na 1181011 silničku, 

ktert náe dovedla do stínu, kde Jeme vdz nechali, c1obytč:!m1 cestami poo 

mocnjmi topoly a ol!em.1 došli k Hronu a ponof-111 s-e élo Jeho byetrého prou 

cJu. Přes vyeok, bfehy viděli jsme z vody jenom nlnlJJI hfeben šedomo� 

ey·ch hor-. "Ale hlavně ti z�vid!me, • pokraěoval, •tvou likmou sornici, 

tvou neetoudnou, vyzývavou, persiflující o�ní ětirb1nu." Nezt Jsme zas 

vylezli s feky. �ad fepný obzor trčela řade domkd; nových, stejr.cych, tfe

njch, a On�raU� fekls "Nfco J1n6ho by bylo ee tu .narodit. Ale změnit eem 

!ivot - hrozn,1• - "Ano, protole etejně \V aea nezmfnU. Jedině le b7a 

1:a jedním kaUtaráé!em muael al do BretislaTy, &a drtJht- �eba ao Pubnce.• 

X pf1tel1 do �ce doJeli Jeme, Jr4yl elunko M�alo na Št1avn1ck4 

hor;y. lfez4r!el1 j8118 jeho ani eebe d,le, nel lqlo nuW, ab7 odtmkl. koa-
• • 

•

• > • • 
•

• • 

tel a &ahr'1 n'8a na v�han;J�. saapfval1_ J••· al l�t•rdnatou pf�n llrac1 
. -

pfepevnt •·dcetal �n• ochutnat 4eput4tn1bo kŮltor�lc4bo·vín9. A pfeeto 
' . . 

. 
. ('' 

. . ' . 

byla tma,
\ 

tayl ., ... vJe11 do okreeního mlat� Jai.ne• Velkt l'rt11. l1c1u 

OncJráil • J' Je• fekl a "Kd7bych •• měl JmtD Ólat Veik1 i-rta, ta.k •• ob� 

· eú.• - •Al• Potor •• •1 l:tbt•,• f-ekl OnttrU „ d.al.11 obcl, •nev:ťl, s ěeho 

to poch4z:t?" - •Jtetl • potoru, • fekl .1••• • "ele oo 1D Je l!1 bylo, ne

fekne na1m Ida�." v·pM. avandct4 nál vOa !l'rabant �ltvere,l na kopec se

vr�en:$ proti jaa�m nebi siluetou c1ntor1na. -vea J' mé Yietko poko

seni," usm41 n evalnatý, červen, a lesklý noW nat. 

Rmlo po anídani - borovi�ka, lal,t,_ klob'•• - n ... uk,sal ndJ veli]Q 

•toh aovAo eena; sakeytl starou · eluou .,.,- ••ill� tJ�•i• Šli J•• • on-
-. • • 

•

• 

' -, 
• 

I ..:.��, \ 

• 

• 

• • 1 

4r41an na houb7 a tnalo JUlal a't71'1 �c11D7 pl.ól ·leeních „J.oc1 1 k-'rd, 

nel Jame nalli ceatu sp,tky. 04 hor 1ť n111Dá •• idace pl�slla--�l)fe. Jet 
- ' �! ' 

mall kouaek tr"7 &byl na doln1m konci lam-.;, ten e•poň;'·.chtli .1••• poe,ct. 
' \ � \ 

. . 
ale nat nedovol U, dokud ei epolu nevyp1Jae· poh'1-ik,., Xc!JI Jae 'Y)'pU 1 

(ha a tf1, nQ\le otolil 1 " .l �o Ty ea vo�•c �o toho eeriet• t • 
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lpe! r'1'l ::-·c;zc��l 06 hronu je : C::ka p�ltj s hlinitá. Flof.ins z tdto 

str-enJ,· byle prézčr.:L, pokr:,rté zrzavým senem, ms�er-ek, lavice byla obyéil e

na libiksmi. Ohčse ee n�kter� b:!l' heJno nedlo e. uspof1iC,eni, cldatoJně 
�";Y eeilo, eeliouplo se nebo i skutálelo do vo"7. Stál.i �o páe .lr-řece, která 

hojivě laskala naše unevEné těla, e etátn:í hranice probíhala nmn v tu 

chvíli enad kc1ovíkeoy. Tu př-i.šla se elovenab1 etreny !ena černě odfná a 

začale volat: Libika, 11b1ke, libike ••• l A huay, Je&lo heJno za dru:h$m, 

obeplouvajíc nás, bralo se dom.d. 

"Vy m,te, ke! už ste rez tu, eediet pr1 etole," not lepá�em na mu

chy tfa:!skl do stolu, "o beeeCovst eo mnout" Sedli jsme si. ".Roku petče

siat hédsm tri som ne kontigent odovzd&l des-st metrov zemiekov. Viet.e 

�o ai &e ne del.i? sto aect�maea1al lrorún." - "Sedmn,ct hel,fd za kilo," 

epo�etl jeem hbitl. "To eom, pravae, _.nechal bnea v kr&le. Rezal aom. dre

vo, .. zvečll levou ruka, "a t, cirkulárka mi vzala dTe. pret;r." Zbyl7 mu 

tfi, spočítel J1e11 tile. Naetál veěer, !li Jsme spat. Jlepťiu oviem vlecto 

Jhtuhfho élne dopoledne E.1 Jsme na eouee&d nmotu ku aterimtl otco- -
. 

( 

, 
.. 

. I 

vi, atarfw .Ph• oem"ee.St let I odevadat po&draY)' o4 vrm&:7 a 1'1lev boro-
. . 

vilk7. Calclr41 vylezl na 1tr011, trhal teri t feln1 1 �, Jaem 1elel v trdvi a 

- etar.t oteo opťraJe se o hlll. volal l "Len. trhaJ' trhal. na �o •d .. ·sude voJ-

_ na?• - "Nev:tm, to ví tata," ozvalo •• s tfelnl. "�el1m, le nebud.1,". fekl 

�••• "al• e11l to nepomole." �•trčil ••• popolel k proulk_u- lita ne4, ae

dea. f:tvl na ml, abych pfilel bl:!I,. "Pe1':M obilie," v&&l klelafk 4) ruky. 

Bylo velice pěkM, to v:lm, to znám, c hlavně J� riC, vidlil po C,.louh4 do

bl sa■ re!. A tu on t1ch$m hlaeeD'l, ened Id myslel, f,e eito jm myslť, 

fekls "Všetko Je smrdario ••• " 
. . 

04pol.eilne aae pha ten Xrt!I zp,tq-. lraJinou vlem1 amě%7 ;,o nllo . . 

aeno, trf1Ya, l:!177, rd!e •• • "Jil n4■ �selo noeiti _okrowt1011 sorilici li-
. . ' 

. 
' 

c1:!. Ty, 1t.u1tn, kozle, vidíl nit v anek4ot,ch," Za ná1 �• �podl:ru 

■d•tal pi.k.ni atoh eena. I ko•y obl J•• tam nechali� 

/l!enea 1983/ 
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