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č � r v e n c o v ý c h 1 é b 

Julius císař se n�rodil 

�vsnáctého dne toho měsíce. 

Muž žhč.V�/:.1. srdcem žne rozpálená stébla 

a žena na.ruč otevíráo 

Když slunce vcr..ází na zn9.oení Lva 

dej sobě bohatý udllati 

zlatého subtilniho lva 

a dávej z něho píti nemocnému 

chudý pak b,yiliinku Lví zub pilně sbírej. 

Lev jest páté znaoení 

nejhorčejší 

a má v sobě ttyřicettři hvězd. 

Dítě na Lvu počaté bude slunečního přirození 

po celém těle hřivnaté chlupaté x kadeřavé. 

Muž slunce spravedlnosti bude hledati 

lživé slovo spalujícím ohněm ničiti 

milován bude více od cizích 

zvláště p&k od osob ženského pohlaví. 

Žena bude mít vl&stnosti mužské 

milovsti bude víno a nápoje opojné 

zahyne v čas mdlý 

tělu lidskému škodlivý. 

A muž jeden k smrti bude stonati 

pro její odchod. 

Kalendář z brevíře mistra Lva 

1356 
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S r p n o v é h u m n o 

Augustus je císařsk-J měsíc 

Octavia Augusta. 

Humno se topí v bohatství zrní 

v bojovném rytmu cepů. 

Slunce běží na Pannu. 

Panna jest šest, znamení 

dle přirozenosti tak nazvaná. 

Nebo jako panna již dospělého věku 

jednoho muže potěšiti schopná jest 

tak také když slunce do téhož znemení vchází 

množství rozličného ovoce a jiných ourod 

země nám \rydává. 

Počaté dítě bude zdravé a sprostné 

ale ženské povahy 

strach však aby neplodné nebylo. 

Muž bude přirození Merk'...iriova 

hvězdář a lékař a velký pochlebník 

ženy bude milovati pro smich 

lásky vyznávaje očima mžikati a mhourati bude 

sem i tam a nohou zemi tříti 

jako osedlaný kůň dlouhou cestu očekávající. 

Žena bude lehkomyslná 

zlt,'lil zlá dobrJm dobrá 

od nnohých bude milována 

od muže k muži s poslestvím lásky půjde 

však tělo své vysoko nad srdcem ponese 

aby obraz života svého nezradila. 

Kalendář z brevíře mistra Lva 

1 3 5 6 

02 



z 8. ř i J o v "j' l'"' O z s é v ač 

Se;itember sedi2.lý od března. 

Staří toho roku otví�e.li dub�nku 

jestli v ni nalezli ,2.vouka 
. • _.y + , hm , pr2v1li: r-o}: nes-l,as J:iy &. c ur:!.1y bude 

:12.lez.li-li mouch....::. pravili že rok prostfední 

byl-li- červ rok dobrý předpovídal 

;>e.l:li nic ILoc velkJ vyz,namenávaloo 

Váhe jest sedmé zne.:wení 

znamení sladkého obydlí Venuše. 

Los těla na Váze počatého je dokonalost 

zde jest zvážen rozdíl 
• , ..., v mezi pravym nadre� zeny 

a mezi levým ňadrem ženy 

zde jest určena citlivost r:iisky praYé mužské dláně 

a citlivost misk�r levé mužské dlaně 

2 zváží-li muž 

počet ženy nB misce sv:/ch dls.ní 

budou ti dva jedno tělo. 

A kdo nezváží r3ději necht svo�odný zůstane 

a žens ze. muže at nechodí 

tEJ: vyhnou se neštěstí větĚímu nebo menšímu. 

Běda báeníku jen2 pro tu ženu 

neobnovil toho r-oku píseň lidského rodu 

bčda f,eně jejíž te.nčíci noby 

svou píseň na rtech toho muže dodupaly? 

Kalendář z crevíře mist�a Lva 

1 3 5 6 
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Drtinovy paměti 

Rozsáhl� čtyřsvazkové dílo, vzpomínky Prokopa Drtin;y ne n�j
dramatičtějši scény našich národních dějin, mělo, jak vime,své 
vlastní dramatick� dějiny. V druhé polovině sedmdesátých let se po
staralo na delší dobu o pracovní ná:a;i zaměstnancům boje pro.ti ideo
logické diverzi, několik lidí bylo �-vlili těmto pamětem zavi·eno a 
televize vysílala o jejich expedici dosti nepodařený thriller. 
Těžko posoudit,proč vyvolal tolik strachu záznam jedié jedini lid
ské paměti. Zvláště když se dovídáme z pamět:ť samých, že na nich 
začal Drtina pracovat už ve vězení, a to na požádání režimu a že 
Úřední místa mu pak dovolila, aby si rozepsan, dílo odnesl domu, 
když byl ne amnestii v roce 1960 propuštěn. Ještě méně tomu str0-
chu rozumím ted, kdyf jsem si DrtinOV".f paměti přečetl. 

/Upřimně fečeno, rozumím mu dobfe, ale tady se mi hodí před
stírat, že mu nerozumím. Kdybych toti! začal psát o tom, jak to
mu strachu rozum!Ja, zavedlo by mě to daleko od těchto čtyř pělalých 
knih, která jsou 119. publikaci milosti bož:í provázeného naklada
telství.;+ 

Paměti nepřinášejí !ádná nová sensačn! odhalen!, není potřeb
n.S pf-episovat kvlli nira nezávisl4 dije.piaectví, do základního ob
rysu minulosti nekresli iádnou novou hru.bou ěáru, pozorujeme pfes 
ně jen z jiného úhlu. známý obraz našich nešÍastných dějin. Zaplňu
;j:í však známý obrys !ivtmi, drobnokresbami, zalidňují obecnou histo
rickou skutečnost živými posta�ami, polidAtu�í hÍstorická sch�mata. 
Drtinova poctivá reprodukce vlastní li..dak4 'skutečnosti provětrává 
vydat.ně ty prostory naieho vědomi, kd�eltě zal.ezlé stokrát opako
vané l!i a iluze všeho druhu. 

Profesionál.ní historik mě sice upozorňuje na to, fe nebylo 
všechno tak, jak o tom Drtina píše. Některé události probíhaly ji
nak a v jiném časov,m sledu, svědčí prý o tom neklamné archivníma
teriály. Ale na tom snad nesejde, já jsem si vzal tyhle vzpomínky 1:.4. 

�'na prázdniny, abych ae dověděl, jak vypadal svět očima člověka př:ís
n4 masarykovsk4 viry a národnl aocial.iatick4 politick4 orientace a 
do jakých neltistí zapletlo takov4ho ěloTika jin' pokračování dějin, 
ne! na kter4 byl připraven. 

- ________ ,_________________ ■----- ---..� _______ ,_,_, _____________________ _ 

+ Prokop Drtina: Československo mdj osud. Vydalo nakladatelství 
lixty-Eight Publishera, Toronto 1982. 
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U� když jsem četl Firtovy kouzelné vzpomínky n2. dvacé.tá s 
třicátá léta, zdáJ.o se mi, že bych měl závidět lidem, kteří SE 

narodili tak štastně, že to vše mohli prožít. Drtinovo vzpomíná
ní púsobí stejně. První republika se tu čtenáři jeví jako oáze. po
litické slušnosti a vzorné demokracie. Tolerantně přiřazuji tento 
pohled k tomu, co mě učili ve škole, že se totiž střílelo do děl
níkli a že většina lidi žila v nouzi. At bylo, jo.k bylo, je pěkné 
číst o tom, jak se střídaly vlády a tiť kteří se dostali k moci, 
nepověsili hned na druhý den své politické odpfuace. Je pěkn6 do
vídat se, že se lidé Drtinovy orientace mohli neházet 1: debatám 
třeba S€ Švermou nebo Sekaninou, nebo dokonce i s Němci 2 nevrh
nout se hned na sebe pěstmi. rile, presidentovi Masarykovi zůstaly 
nějaké peníze a tak se rozhodl poslat za ně dva mladé Úředníky ze 
své kanceláře na rok do Paříže a do Londýna, aby se trochu otrka
li ve světě. Nebo: ještě i ten Hácha měl problémy, jak dostat t 
presidentské kanceláře osobního tajemníka bývalého presidenta. ne
byl na to paragraf. 

Drtina vnímal skutečnost první republiky ze svého místa na 
P�adě, z pohl.edu oddaného stoupence obou presidentd. Ve vzpomín
kách se tedy nezabývá šífe sociálními a politickými nemocemi prv
ni republiq, které jiné lidi vedly zase k jiným typllm oddanosti. 
Přesto věak dává někdy nahlédnout do intrik partají a do oné pří
slovečné malosti české politiky. Idyle však rychle skončí v něko
lika krátkých kapitolách. Vše spěje ke krisi a k Mnichow, k bez
nadějnému stažení opony za příjemnou pfedehrou, která jako by ne
patřila k tragickému divadlu dalších let� A v!dycky, kdy� dojdu. až 
sem, u� se mi nezdá, !e bych měl závidět těm, kteří se narodili 
dříve. 

Znovu se vždycky přesvědčuju, jakým traumatem byl NL�ichov pro 
všechny, kteří dozráli v bezpečí první republiky, jakým traumatem 
byl pro českou politiku a vdbec pro národní sebevědomí. Z Drtino
vých vzpominek ono zouf'alstTi přímo čiš:!. Bezmocně a nevěřícně se 
Drtina dívá na pomalý rozpad Masarykova švýcarského snu o soužití 
několika národO v demoltratickám státě, tuší, !e je vlastně všech• 
no už ztraceno, !e nen.1 vllle k přetrvá.ni, fe se všechny temné strán
ky evropských dějin spikly proti této republice, ie se asi objevila 
ve středoevropském prostoru předčasn�. 
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První republike. byl.& státen pro d.obre;: počasí, al€ do nečasu 
se nehodila. Její odolnost b;rl.e oslabena už cel.ou počáteční kon
cepci, především trváním na historiceycb hrar...ic:ích, které ji za
tížily břemenem tří milionů Němců v pohraničí, neštastnou c1 um�. 
lou ideou jednotného československého národa, rozdrobeností poli
tického živote a mnoha jinými věcmi. Proto bylo její odumírání 
tak tragické a zbabělé. 

Některé partie Drtino,7ch vzpomínek na předmnichovské a mni
chovské dni působí nechtěně groteskně. bezradnast na všech stra
n:ich, vyčkávání a odevzdání se osudu. Čtu ti'eba, jak to b;ylo, když 
v oné předmnichovské noci při táhl.i lidé na Brad. Zř·ejmě to nebyli 
cizinci ani revolucionáři, byli to občané, kteří si šli pro něja
ké ujištěn!, že se bude něco dít na obranu státu. Drtina živě li

či, jaká panika padla na Hrad, když dav začal hlučet na nádvoří. 
Nejlepší by bylo, kdyby někdo k lidu prom1uvil. Ale president. 
spal. A paní Hana řekl.a: "Pánové, odpustte, já opravdu nemohu své
ho muže vzbudit. l4ně je to lito, když vidím, jak spí.• aa tomto 
místě se ukazuje, jak slepá oddanost zatemňuje rozum, protože Dr
tina dodává ještě i po tolika letech tuto irapnost: •�emohu slovy 
vyjádfit, jak uklidňujícím zpňsobem ten fakt na nás všechny pfiso
bil, Maně se ělovikÚ oztva].o školská ponauěení o spánku spraved
livého." /Kniha I., str. 126/Nez�slepený člověk, byt osomú tajem
ník presidenta, by si měl v takov� chvíli přát, aby.ten Beneš 
vstal, kdy! ul je tím presidentem, a šel lidem vysvět1it,. co si o 
všem inyali a co hodl.á podniknout. I my už víme, že z tohoto mlče
ni presidentO. se stala tradice. Zažijeme �tě i jiná presidenty, 
ktef! neřeknou sv�mu lidu nic právě v takových chvílích, kdy by 
t.o bylo nejvíce zapotřebí. I sám Drtina se přesvědčí ·o deset let 

později, v únoru 1948, že tentýž president Beneš své souvěrce ra
ději ani nepřijme, aby jim nemusel ř:!ci, že je právě vydal na mi
lost a nemi1ost Gottwa1dovi. 

Při ětení podrobného líěené agónie první republiky ani člo-
věk,a moe-t_1enapadají ty staré "kdyby". Ony známé úvahy o tom1 co. 
se mělo udělat a co se neudělalo. co by se stalo, kdyby .•••. se v 
blízkosti Drtinova bezprostf-edního svědectví zdají být bezpf-ed
mětn4. Udělat se molná·něco dalo, ale aspoň za trochu jiných okol
nosti a s jintmi, lidmi ve vedení státu. Bude asi vždy platit, !e 
mal;f stát, navíě vnitřně národnostně roze�tve.nl:eaá proti odhodle
n� diktatuf-e téměf nijakou šanci, snad jen šanci ne sebevraždu. 
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I:fmozí Češi byl.i asi ochotni bránit republiku jako svůj národní 
stát, ál.e kdo ze Slováků, Němcň, Pol.álru, Madarů a Uiu'ajinců byl 
ochoten ji tehdy bránit jako sv�j.demokratiéký stát? Demokratic -
ké pohnutq kulhají v krizích vždy poněkud za jinými, jak se o 
tom sám Drtina jeětě přesvědčí. 

Paměti pokračují napínavě a zajímavě vyprávěním o cestě do 
exilu, o létech v Londýně, o rozhlasových projevech, které auto
ra doma p�oslavily, o pobytu v ·Banské Bystrici za povstání, o po
bytech a jednáních v SSSR. Konečně vál.ks končí, pres1dent a vlá
da se slavně vrací do Prahy. Na to si už také trochu pamatuju. Li
dé se přestali třást o holé přežiti� Od Drtir.y se dovídám, jak už 
zase začal.o záležet na tom, kdo s .kým ve vl.ádních konvojích jede 
v autě,· kdo kde stojí a s do jaké blízkosti prominent-O se dostane, 
jaký pokoj v hotelu byl. komu vyjednán, která pani se přátelsky us
měje na jinou pani. 

Euforie gítěz-0.l Na mO.j vkus měli tito vítězové dost málo vel
korysosti� V iiu:zyni byls veřejná poprava, na které pražslcy 1id nad
š_eně hlučel. Dovídám se, jak se v přátelských rozhovorech diskuto
val. o tom., koho popravit a koho nechat na dožití. Ve vládě si po
b_azovali s Tisovou !ádosti o milost jak s horkým bramborem. Pořád 
ješ.tě byla· vlastně válka, popravy n�. vydr!ely tak dlouho, že se 
na riě.inohlo po únoru organicky navázat. Scházel se parlament, di
skutovalo se ve vládě, Drtinovými vzpomínkami procházejí lidé bez
starostně, zaujatí budoucnosti a širolcymi možnostmi politického 
podraznictví. Z našeho místa v dějinách je na ně zvláštní pohled! 
Kdyby měli tehdy aspoň na chvíli možnost nahlédnout do budoucnos
ti, mohli se už ve čtÝřicátém pátém zdravit vítězové i pora!eni, 
kolaboranti i partyzáni, komunisté i antikomunisté, podnikatel.é 
i dělníci, statkáři i bezzemkové asi takt.o: dobrý dft Vždyt se 
ještě sejdeme pod šibenicí nebo v Leopoldově. 

Ssmozf-ejmě ;jsem by nejvíce zvědav na to, ;jak bude Drtina 

vzpomínat na Ónor a na to, co mu pfedcháze1o. Musím říci, že mi 

imponoval nadhled, s jakým Drtina o konci sv,ho politického živo
ta píše. Vypadá to, jako by u! tehdy cíti1 neúprosnou setrvaěnost 
dějin, která prosazuje své. Byl. si vědom toho, že osvobození re
publiky' Rudou armádou, revoluW nadšení, aocial.istické iluse a 
nejasná :formulace lidové demokracie nakl.onily republiku zřetelně 

na Východ. Tušil, že organisovanost a konkrétní mocenské posice 

komunistické strany jsou dlllefitějš:í než vol.ební výsledky. Vedl 
se svými přáteli zápas, ale byl to zápas ústupový. Lidi přitahu-
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je moc, konl:rétní moc, pr> eitotE slibuje buó..oucnost na slunci, i 
když nikdo z2 .. ti.L:; neví, js.ké to slunce bude. A tuto konlc'étn:( moc, 
slibující v�· sluní, tu už něli komunisté. 

?ol:. tické síly, které stál,y proti komunistwn, se chovaly· ja
ko uhranuté, jako ochromené obrovskou gravitací Sovětského svazu, 
přestože Československo bylo tehdy jednou z mála východoevropských 

zemí, _kde ·sssR neměl svá vojska. Jak už to b$rvá, nekomunistické 
stra.'lY mě�l na své straně VĚ·tšinu těch, kteří byli ochotni odevz
dat pro uchování demokracie jen ten volební lístek, komunisté by
li podle volebních lístků v menšině, ale byla to menšina odhodla
nější, organisačně upevněnější a neúnavně agitující pro nový svět, 
o kterém nikdo nic nevěděl. Nemluvě a.'li o tom, že na jejich stra
ně čekala na příkaz armáda, policie a lidové milice. 

Tak jako v případě konce První republiky, ani v případě 6no

ra nevzbu��je Drtinovo vyprávění otázku, jak se dalo všemu pf-e
dejit, co by se stalo kdyby ••••• Ze všeho spíše vyplývá, že· i ty 
tfi poválečné roky poměrn� svobody se konaly z dobrévfil.e Stali
na a Gottwalda. KSČ si mohla dovolit čekat a pomalu upevňovat moc 
ve strukturách spoiečnosti. Stačilo čekat, až protivníci ·udělají 
chybu, za daných okolností ji museli udělat. Ale i bez demise ne
komunistických ministrů by se asi na východním osudu země nic 
nezměnilo. Komunisté snadno vyráželi svým protivníkllm všechny po
pulární. argumenty z ruk:ou, uctívali Masaryka a Beneše, přísahali 

na demokracii a svobodu, měli prostě své učeni o strategii a tak
tice. Říkali, že �ádné kolchozy nebudou a že p�jdeme k socialis -
mu vlastní cestou. Hospodářské argumenty neplatily, zemi se vedlo 
lépe než všem jejím sousedmn. Demokratům Drtinova typu nezbývalo 
než argumentovat tím, ja� vše špatně dopadne, když získají komu
nisté všechnu moc. Takový argument však nepohne lidmi, kteří jelá
tě nevědí, jak to dopadne. Nároc neměl žádné zkušenosti s dikta

turou domácího pOvodu, za války se všechno zlo připisovalo Němc'Om. 
Protože národ tuto zkutenost neměl, musel ji prostě ud�lat, aby 
se po letech poznalo, čeho všeho jsme schopní. 

· Divím se jen, že Drtina a jeho přátelé tolik věřili na Bene
šovu schopnost postavit se tomu všemu na odpor. Zvlá�te pak eni, 
kttří ho d\lvěrně znali a byli si vědomi jeho fPstckého i psychic
k�ho stavu. Beneš však pro onu rozhodující chvíli, která přichá
zela, �ádný plán neměl. Neměl ani dost síly "demisionovat", jak 

sliboval. Chtěl prostě pobýt ještě nějaký ěas na Hradě. A tak Dr-
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tinovi e jeho přátelfun nezústalo zhola nic. Co pak zbývalo Proko
povi Drtinovi, ministru spravedlnosti, než smířit se s tím, .že mu 
e.k�n:i: výbor odmítl vydat klíče od kabinetu, slušně zaprotestovat 
a potom odejít domů. Jedna mladičká úř·ednice za ním běžela a pla
kala. Sekční šé:fové a úřednici myslili už na to, zda si udrží svá 
miste i za nových pánó a klopili zraky. 

I:ozd[lení sil v poválečném ČeskoslovenskJ. bylo takové, že od 
samého Z'.-::-.č:::tl..-u hlavní váhe zolpovfdnosti za národní budoucnost 

� , 7 
o • t h r, t . , 'l l v t. v7 "'' spoci vs_,_s na 1:omu.rus ec .... vS a1.n1. si y ve spo ecnos i nem.e...J na 

to, aby v7chýlily zemi z urče::i.é dréhy. Na Gottwaldově -Jedeni a 
všech lidech, �teří se tehdy podíleli na rozhodování,spočívala 
zodpovědnost za to, jakou z těch mála možností, které ve V'jchod
ni Evropě zbyly, pro �eskoslovensko vyberou. Je to už čistě jejich 
tragédie, že vybrali pro pad�sátá léta tu nejbrutálnější a nej

horší. Lidé jako Drtina byli už v té době ve vězeních nebo v exi
lu. 

Pro své další osudy vyhradil už Drtina ve svých pamětech je
nom dovětek. Učinil tak se skromností příslovečnou pro vězně pa

desátých let. Přesto je jeho dovětek velikou černou tečkou za tě
mito vzpomínkami. Pět let prožil ve vyšetřovací vazbě bez styku s 
rodinou, bez vědomí o tom, zda svět venku ještě vfibec existuje, 
v naprosté isolaci. Nevěděl, že umřel Stalin, že umřel Gottwald, 

že svět se svíjí ve studené válce. Pi'•iznává, že !il v té době v 
Ruzyni v ja.lcychsi halucinacích. Domníval se, že jeho okno vede na 

Staroměstské náměstí, kde se konají veřejné popravy, rozmlouval 
prý se Sta.línem, s Gottwaldem, s Henleinem i s Hitlerem� Měl pa
nický strach, aby nějak neublížil svým blízkým a tak jim raději 
nepsal. Když čtu takové věci, utěšuju se jedině myšlenkou ne to, 
jak ohromně se poměry od těch dob zlepšily. Když jsem já½řieet 
let později trávil své dny v Ruzyni, mohl jsem si pfedplatit Ru

dé Právo, psát dopisy a !ena mě mohla jednou za dva měsíce navě
tivi t� 

Drtinovy paměti mají podtitu1 - Kniha livota českáho demokra-
ta 20. století. Je to pěkný podtitul.. Zkuste nabídnout takovou kni
hu života lidem v naší zapomínající Evropě a zeptejte se jich, zda 
by takový život brali. Už slyším, jak.jeden za druhým říkají: "Dě• 
kuji, nechci!" 

Milan Šimečka 
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m a 1 i ř s k á p o v i d k a 
Ivan Klíma 

Je smutné odpoledne, ze sklíčeného nebe očkapává páchnoucí déšt, 

kouř se válí s mlhou v objetí a dusí každý rozlet, každé vydechnutí. 

Dneska ráno, když jsem šel na tramvaj, dostalo se mi totiž výsačy, 

že mohu na tramvaj bua lesem anebo parčíkem, uviděl jsem uprostřed 

asfaltového chodníku. sedět přikrčenou holubičku. Hned mi� jejím po

sedu připads.lo cosi podivné, a opravdu: byla mrtvá. Vzdala to zřej

mě a já ae jí ani nedivím. 

Její smrt se mě aotkla, přišlo mi jí líto, že tak bezútěšně skon

čila upro�třed bezútěšného choaníku. Já vím, že na světě umírá spou

sta lidi právě takhle na chodnících, ale pořád se mě ještě dotýká 

smrt každého živého tvora. Pro tu holubici byl její život stejně je

dini na této zemi stejně jako pro mě. A ta její opuštěnost, v čem 

se bude lišit od opuštěnosti máho umiráníT A ten chodník - čím se 

liší od nemocniční cely, do které� poslední chvíli člověkově nesmějí 

vstoupit ani pfibuzni ani kněz? 

Peři měla holubička šedivé. Hned na to jsem viděl v parčíku stra

kspdia velkého, o němž se v atlase ptáků praví, že jeho hřbet je ce

lý tmavý, jen v křídlech jsou c-vě velké bílá skvI'r\y a pod nimi něko

lik bílých kapek a nápadná, že je sytá červeň okolo řitě a na spodni 

straně ocasních krovek. Všechno souhlasilo, jen ty velké skvrny neby

ly bilé ale skoro šedivé a červeň okolo řitě spíš než sytá mi připa

dala uprášená. To se změnilo proti dřivcjším čas&is b�rvy v přírodě 

šed:iou, zatímco na obrazech;.ljsou čím dál křiklavější. Kdo chce popi

sovat vzezření ptáko. 1 st to neopisuje ze starých knih,aÍ se nejdříve 

přesvěd�í v předměstském parku. Protože to, co je ve ste.rých knihách, 

nemusí být už v�bec, anebo to pokrývá vrstva popílku. 

Ale až na ten prach a mlhu s kouřem je všechno stejné jako bývalo 

a v podstatě už není nic, co by nebylo zaznamenáno,změřeno, prozkou-
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máno a popsáno. Dokud je člověk úplně m1adý a hloupý, vidí kolem 

sebe spoustu neznámých věcí a vzrušujících dějů, a kam přijde,tam 

naráží ně. příběh a většinou se mu zdá, že ten příběh je hoden vy-
, 

právtní. Však o tom už říká Kohelet: 

Slova z úst moudrého příjemně plynou 

kdežto hlupáka vlastní rty pohlcují. 

Sotvaže promluví, prozradí pomatenost, 

a kayr domluví, zlou ztřeštěnost. 

Pomatenec má plno řečí. 
; 

Koheleta miluju, čtu si v něm a klaním se před ním tak jako před 

Senecou, Tacitem či Shakespearem. !1luju také jinéi ftemingweye,Bei-,. 
le.,l'.arquéze,Čosiče,Demla či Hrate.la, ačkoliv mi vzali posledn:! zby

tek naděje na to, že bych ještě mohl najít příběh,který někdo hevy

právěl. tiluju je za to, že nic nevzdali a po kapkách hledali v to� 

úděsně šedivém moři slov, v němž stáli,stejně jako já -v něm stojím, 
• 

na špičkách od rána do noci, aby jim aspon oči a nos vyčuhovaly naa 

hladinu. 

Dneska se najaou autoři, ze zouf'elství anebo z vypočítavosti po

pisujou, jak hrdina dosáhl orgasmu,když se vrhl na šedesátiletou 

znehybnělou stařenu,co žije jen proto, že je napojena na několik 

přistTojů, anebo je vzrušuje chlapík, kterého blesk připravil o 

mužství, a mysli si, že přece je4 snDd našli nový přítěh, anebo 

aspoň nový rozměr hrůzy a ošklivosti, ale mysli si to jen proto, 

že nemyslí na báji o Oidipovi či o Tantalovi a že neprožili ani 

tie-icinu z toho, co prožil třeba Dostojevskij. 

Není už nových příběh� a já to vím a skličuje mě to. Žijou ješt� 

zajímaví lidé,to je samozřejmé,ale bojím se, že jich ubývá s tím, 

jak ubývá řemesln!ků,rolnilru,zxKh kupců a světoběžníků,co ještě 
• 

chodili pěšlcy aneto cestovali koruno. Ale nedivím se tomu, protože 

většinu licí to �oře už dávno zaplavilo,i když si stoupali na špič�-
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ze všech sil. 

To moře je opravdu přišerné a nejpříšernější na něm mi připadá, 

že se ho lidé ani neděsí - svůj příděl děsu zřejmě vyčerpali při 

setkání s příšeremi, které na prvý pohled vyhlížely hrozivěji. 

Ti osobití a zajírr..avi nebo zruční to nemají lehké stejně jako 

poctivcio Někteří dokonce skončí v krirr:inále. Jsou to peraooy..y,jak 

říkal v jedné s�é hře kolega Václav Hevel ještf před tím, než tam 
aávno 

sám zahučel. Ostatně už to �x•núm pfesně vystihl KÓhelet. 

Ne vysoké místo se dosadí pomatenec, 

kdežto schopní zůstávají sedět dole. 

Viděl jsem otroky �a ko�ích, 

kdežto knížata jak otroky chodit pěšky. 

Ne konci naší ulice, mezi lesem a parkem si jakýsi chlapík sta

vil pět let dům. Za tu dobu zastoupil nejméně deset řemeslníků od 

zedníka a tesaře až po pokryvače,elektrikáře a lakirníka. Čekal 

jsem, kdy spatřím na jeho stavbĚ aspoň jediného odborníka, ale i 

zdi si omítl sám. l�nulý měsíc klaal dlažky ao koupelny. Pozval mě 

dovnitř a předvedl mi svoje ailo. V předsin.i ležela linolea s top

ná t�les& byla vzorn� zev{šena. SchodldtG ještf �onělo dřevem a bě

lost zdí nic neporušovalo. �ekl mi, že se jmenuje Vondrák a pracu-

. · k kl i f. � Pt 1 . . h 
, • 1 hn l Je J-9. '"'J rE E.!!L'1 gre. ·i!:).. _ 9. JSe!!! se r:e Je,_.o prac1., e. e vy u se 

odpcv�ai, nezdilo se mi, že by ji chtěl ulajmvat,spíš nevěaěl, co 

by o ni řekl.Jeho život se vtělil ve ste.v·�iU. Vykládal rni o tI'ubkách 

r�z�ch rozměrů a o svých svízelích, když sháněl krevní trámy. Pří

ští týden, pochlubil se, bude ddm slavnostně otevírat. 

Opravdu, několik dní na to 1'·styčil májku e/. koneCně použil $lužeb 

profesionálů se stěhovacím vozem. Nábytek byl obyčejný,ošoupaný -

spíše zasmušilý. Večer však naa ulicí -,esele zaplanuly světlice. 
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že lidf tonou v moři, má jistě nejrůzn€jší důvody. Už KÓhelet 

pravil: 

Shledel jf:em, že není nic lepšího, 

�ež kóyž se člověk raduje z toho, co koná ... 

Koo ee však ještě dnesl:a racuje z toho, co koná? 

�iví pracují bez radosti a ml'tvi umíraj:! bez ucty. Nikdy se snad 

ne!Corn�lo tolik zneuctěných pohřbi!i. a nebylo zhanobeno tolik .hrobů 

jako ve VĚku, v nšmž n:.i bylo přisouzeno žit. Dřív mrtvé zahalovali, 

dnes je odhe.lují. Cír:i v�tší n:rtvý, tím častěji ho předvádějí obna

ženého. Snad je to tím, ie óříve násilníci zbf<vovali vládce ži'vota, 

dnes díky pokroku v ostraze, mohou je zbavovat jen památky. 

F: slušnérr,.u pohřbíváni je také třeba aspoň zákla.dn:! liaské solida

rity, stejně jako k tomu, e.b;y mohl vzniknout příběh.Antigoné byla so-
01al�; 

lidárn:f. se svým pfdlfm b-ratrem. svť.j život obětu§t,ále cosáhll.a toho, 

že mxtvého pohřbili se cti. il Jejíw tragickým příběh• ,e už po sta-
p>:,'i'� rl 

n,.t 

letí cw>J..ea:ri,i.1i36tlii9 se zatajeným aechem. Ale kdo se zaj:!mal o popel 

bratří e sester, které v našem století ubili,epálili a rozhodili po 

polích? Naše soliaarita je otřesena stejně1jako jsou zpochybněny na

še aějiny,naše tradice, náš Bůh. A příběhy se rozsypávají jako roze

schlé stěnyJ z�stávají nanejvýš hospoaské anekdoty. 

Odpoledne mě navštívil přítel Karel - grafik a restaurátor. Kdysi 

ps&VE-1 také verše,ale od jisté aob;_r už jenom kreslí a maluje obrazy. 

Karel je zasmušilý astenik, má hustý výtvarnický vous, fanatický po

hlea vizionáře, jenž již zahlíží budoucí apokalypsu 1a bledou tvář 

denního sp;�e. Když mluví, jeho hlas tiše kvílí jako zimní vítr � 

noční zahradě a tím ještě podtrhuje obvykle skličující žalobnost 

sdělovaných poselství. Karel vybalil láhev rakije,nebot se právě 

vrátil z Jugoslávie, a jak jsme popíjeli, sděloval mi skličují do

j:azy odtamtud. 

-•Já už viděl ruzný galerie,člověče, ale nikde to na mě nepaalo 
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tak jako tam. Viš,kae je Čer�á Hora?• 

Přibližně jsem to věčěl,a ·on mě navíc poučil, že to je země po

skládaná z černých hor a pustých údolí, v nichž žijí především se

dláci,vinaři a případně pasáci ovcí, v těch údolích občas člověk 

najde i městeč�o s mešitami a s trhy a v jednom takovém městečku 

v bývalém paláci, že je aokonce pěkná galerie. •Já tam,člověče, 

vlezl jen tak, že mi zbýval čas a venku bylo strašný vedro, a jak 

tak prolézlm sály, já žasnu. Vidim už zóálky Braqua a Roualte e 

iuncha a Ernsta a tamhle, nemůžu tomu uvěřit,visi Pollock a Har

tung a Reinhardt a dokonce i Anay Varhol. A vidím s úžasemsopatřili 

si i naše. Zdálky rozeznávám Radu s Fillou, pozdního �uziku a vr

cholnáh� W,edka - tomu vyhradili dokonce celou stěnu. Pak jsem si 

nasadil brejle, abych si přečetl podpisky,a víš kdo je pod tím 

�ším podepsa.n!T Nějakej Cvetkovié a Stankovié a foškovié a jakýsi 

IWt"dj�_a Sf:UilOZřejmě neclzybť ani Danica,už ani nevím jak dál. A na

je,c!nou,toho jsem_se nejvíc bál, jsem našel i sám sebe. Nemoh' jsem 

si vzpomenout,kdy jsem to namaloval,ale byl jsem to já asi tak před 

pěti lety a podepsal jsem se jako Kavurié-Kurtovié.Já už jsem si 

toho všiml '9Íck1'át�ndíkal, •tdy! jsem byl v Mnichově a 'Ve Varša-
. 

� . ' ' . 

vě a �  Buaapešti, lebtu všichni visíme,že jen popletli podpisky, 

ale nějak mi nedošly ty tragický souvislosti. Až tačy mě to vzalo. 

Xamaráae,je konec s malováním. Už se nic nevymyslí, všichni něko

ho pajcujeme, na jeden nápad stoji fronta čekateld a a.ni nepostře

bne,!e ten nápad je starej padesát anebo tři stai let. Jeden Mon

dr�an anebo jeden Be1Dllll.n to.je zajímavý, dva se dají vydržet,ale 

když �idíš ul po stý ěervený,oranžový anebo žlutý plátno přelatý 

bílou anebo nejvýš.černou kolmicí, je to k zbliti. Protože sasťm 

za.tím ul není· nics ani nápad, ani prožitek, ani invence, o oprav

dovosti nemluvím, ta je jim k smíchu. Je to čistej malířskej 
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švincl, z kt0rfho můžou udělat kumšt jen stejně podvodný kumšthis

torici." 

V té c.:wíli �vcnil telefon. Volala má sestřenka, která je náhodou 

t"'ké m.:.lířkou s kttr� je ni;;.VÍC nEfžn[ E. dojímó.Vt krásná. Vyslovila 

_., , -v1•t • � pr::.,::i SCt. l. I!ll. r.;CO, co nechce povídat do telefonu. Řekl jsem, že 

ji budeme netrpfliv� očekávat a potom jsem trochu těěil svého příte

le, a tím i sebe • .i:ikdy, v ��oné oobf, uvažoval jsem nab.las 1 nevzkvé

tz.lo urr,t::ní tak jako -.; našem ťtoletí, tolik vell:olepých zjevů., tolik 

ori[L.--.cli ty a geni.:lnich počinů by nám mohly závid�t V3echny před

cházející éry. Mával rukama, a.by mě zarazil. V tom.hle století. když 

už ho chci ohrol.l.i t množstvím, žije na f:větě víc lidi než po všechny 

ča�y od dob, co se objevil homo sapiens, tak proč by se mezi nimi 

nevyskytlo taky pár malířů anebo spisovatel�i Ale kdo z nich byl o

pravdu vyvolenýT c��bí nám odstup,nemůžeme nic posoudit. Navíc jsme 

zblblí revolučLími teorienJ. o pokroku,o svobodě,o novátorstv�.Jenže 

co jsme vlastúě dokázali kromě toho, že jsme rozbili jakýkoliv řád 

a tradic�? Co jsme přinesli tak opravdového,aby lidská srdce mohla 

zatrnout? 

Pochopil jsem, že to nemůžu být já, kdo ho utěší,protože mě sužu

jí podobné pochybnosti. Ostatně sužovaly už mého milovaného Kazate

le, který ei stýsksls 

Všecr...r.y věci jsou ts.k únavné, 

že se to ani nedá vypov�dět ••• 

Je něco, o čem lze řicis 

m.e�,to je cosi nového� 

I to bylo v dávných dobách, 

které tyly pfed námi. 

0bčes mě straší :?nyšlenka, že se blíží konec.Utoneme v tom mofi 

slov, v těch závějích papíru a{ už popsaného anebo pomalovaného. 
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Není už tvar, není věte,obrez ani příbGh, které by se nedaly vylo-vit 

z toho moře, osušit a nějak použít. � nejhorší je, žex se ze života 

vytrácej:! charaktery. Když už se zrodí, často nevydrží nápor všech 

těch -vychovs.telů, prostředníků a zprůměrňovatelu,kteři Ee, na něj sá

pou ze všech stran. A kdyz; už to vše vy5rži, číhá na. ne;j psychiatr 

s injekční jehlou. 

Te.kovou jE-em elyšel před č.asen histcrl:u. o náčelniko\' i z{v odní mi

lice. 

Během cvičného poplachu mu �pustila ffiálo baělá stráž do závodu 

záěkodník:y a on je na�apal právt v ol::&.�žiku, kC:y r�a nejpřísněji stře

žené objekty malovali barevnou křídou křížky, čímž značili jejich 

zkázu. S pistolí v ruce se pohaněný náčelník vřítil do vrátnice, 

pistoli hodil strážnému a vyzval ho k činu onou z moře vytaženou 

větou1•Dou:fám� fe viě, co s ni máš tea udtlat.•str ážný se vrhl na 

kolena a prosil o milost,zatimco velitel čekal beze slova ve dveřích. 

1-Jožná,že ten vel i tel se prvně v život� projevil jako dramatický cha

rakter a jednal ve shodě se svou i::ři:ce;:;enosti. Jenže,samozřejmě,při- · 

volali včas sanitku a psychiatr zasáhl. 
vše 

Ale nechci ÚR svádět no. psychiatry. Dramatickým charakterWR zvo-

nili umíráčkem stejně v té chvíli, kdy vymysleli milice a cvičné po

placby,jako ve chvíli, kdy Oidipovu tragédii přeměnili v komplex, 

který se dá léčit. 

Aroře nás obklopuje, moře nás oblévá, už se skoro necá zahlédnout 

hrdina,který by se ř:ťcil naaosobnimi při:�ázánimi,jsou jen velitel,, 

co se řídí příkazy osob nad uimi postavených. Občas jim,pr avda,pi'e

skočí,ale příběh z toho nevznikne,nejvýš t�ochu smutná anekdota. 

Svoji poslední sb:!r::u veršů zahajoval Karel tal:tos 

l •.• toho dne 

2 ••• toho rána 

) ••• toho dopoledne 16 



4o D. e toho poledne 

5eoe toho oópoledne 

6 ••• toho podi,ečera 

7 ••• to�o večera 

8 ••• té noci 

9o•• ano 

10 ••• prsvě tshd;r 

Kcyž to pscl,jistě věřil, �e právě tín se s�aví prtoti vlnám,že 
rojí 

si st�" vle.�tr..í člun &n.et,o aspoň vor, ale pak pochopil, že na tom-

hle pla.v i čile se ..r ... ezach.rá.r:i.i, a v podstatě to vzdal. Chtfl se ještě 

zachránit malováním, ale tea se leká, že ani tím se nad hladinou 

neudrží. Chápu ho, mě z té strašidelné hlubiny jímá závrať a čas 

od času se lekám, že utonu. Naposledy, když jsem v čekárně u léka

ře zvedl ze stolku obrázkový časopis a náhoáou v něm nalisto�al 

stat svého jmenovce, jakéh0si Klimy Josefa a �  té stati jsem si 

přečetl, že •rozsáhlá kabelizace je neod�•sli telnou sp6u�ástí ks!dé 

elektrifikace.• Neše řeč se svíjí v předsmrtných křečích a nejsem si 

jist, jestli se najde aspoň jedna di�ka;jedna statečná panna, která 

by ji důstojně pohřbila, a! amtrpío 

Letos na sklonki.1 ziny jsem se �tavil u své sestřenk-y v jej:! pod

horské chalupě. Všude L.te. stěnách visely miniaturn:! obré.zky plné př:!

šer, strašidýlek, trubek, záhadných p�iBtrcjů a n�leštěr..ých e.utálru., 

11 nichž cestuji upit i a b.ílé paní. Uebct tak -vypsati. moře, které ob

klopuje moji sestřenku a ona je zpodobuje,• zatímco j! pod oknem 11e

sele řičí rÓmská cláde�. 

Hned ve vedlejším domku, jak jsem zaznamenal, byol! mladí cikáni 

s dětmi. Cikánů se sice trochu boj:ím,zároveň mě však přitahují, a 

tak jsem občas vyhlédl oknem do sousedního dvorku a pozoroval, jak 
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9 

maminka sotva osmnáctiletá, vyb:íhá každou cr.víli na � czivý avorek 

jen v halence s krjtkými rukávy a bosonohlo Ona také 0očas vzhlédla 

k oknu, kde jsem stál.Jednou, když právě dosbírala zrrJzlé prádlo,mi 

dokonce zamávala a já jí v oopověd také zamával. One �ak pDkrčila 

ram�ny, jako by chtěla říct: už je pozdě,a usmála Ge na mě zeširo-

. ka, jako by chtěla dodats třeba někcy ji�dy. 

Jejího muže jsem uviděl až večer. F'i)d n.ose.:c mu rostl rr.ohutný 

knír a nad jeho mužstvím pivúi pupek. Tlapy měl obrovité, nechtěl 

bych se aostat de jejich sevřeni. 

Po večeři se šli ti dva prcjít�nejspí; ili.Í1ili Gc hosp0dy, on kr á

�el majestátně, one kolem něho poskakovala drobnými krůčky a švito

řila v ja�yce, jemuž jsem nerozuměl. Potom se zastavila, uhnětla 

kouli, a když poodešel ,hodila ji s .hlas i tým křikem po něm, on se 

však jen otfásl• ani ee neotočil. 

Sestfenice si všiml&, že j� pozoruju se zalícením, a řekla mi, 

že on se jmenuje &mdor a pracuje ne statku, ona je Marie. Brali 

se velice mladí, ji bylo patnáct,tea uj meji avě dcer,. �koda, že 

jsem nevi děl cikánskou svatbu,zalito�ala,ale víc nepověděla, má se

střenice toho nikay moc nenamlu�í. Jenom z afevěné truh ly vytáhla 

obrázek, nax něm bylo několik ztepilých mladých čarodfjek,jak vy

stupuji z auták�• a c�vstají se �řipojit k �cji svých družek, po

znal jsem mezi nimi i mlaóičkou sousec.1ku. '!Proč jsi ji t&khle vyma

lovala?" 

•však ona se tam h odí,• prohlásila sestřenka a tim ve mně vzbu

dila ještě větší zvědavost. začal jsem tušit možni příběh, čistf 

pfíběh, kde se vá§.aě vysoko vznesou .nad hladinu: a-vobodné, niěivé, 

úchvatné. 

Příštího rána jsem zahlédl souseda, vyšňořil se do svátečního 
'?.Ot 

a hnal se na pražský autobus. Jen autobus přehr�&l,u sous•�ic pl:Jtu 
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se ob,jevil j2.1:ýsi prcšedivělý elegán, mladá maminka vyběhla z aomu 

a přes plot se domlouvali. O čem, to·jsem nemohl slyšet, slyšel 

jsem jen vysoký ženGký smích, kterým ona doprovázela svá slova. 

Jiti. sestxenka se v�doucně usmála a řekla:•on se vracívá až pozdě 

večer, a to už bude zase všechno v pořádku.• 

Za chvilku nato :Mi sousedka zah.alens au vlňiku vyrazila i s dět

mi za tím chlepikem. 

(..Tenže v poled.:-:ie byl nečekaný mw1.žel zpátky. Já ho náhodou zahlédl 

jak spěchu od a'.1tob:1su. V ot::10-vité tlapě svíral dva balíčky. Chvili 

bouchal na vrát�a, kdyi clouho nikdo� neotevíral, odemkl si sám. 

Pak jsem uslyšel, a�koliv nás oddělovala dvoj itá ze�,je.k volá 

jeji jméno. Několikrát je opa�oval, naposledy už vyaal jen nearti

kulovaný řev. Aspoň mně to tak připadalo, možná, že jen volal z ně

jaké odlehlejší místnosti. 

tťi.že vášeň,může žárlivost dát ješt� vzniknout novému příběhuT 

Nevěófl jsem, poc�boval jsem. Cítil jsem zvědavost a záro"Veň jsem 

se bál, že by moUo vzít vrcr.. hloupé a tupé násilí. 

Objevil se z& chvíli, už nebyl ve svátečním. lfavlékl na sebe 
. . .. . . .  

červenou větrovku. a tepláky, za Eebou táhl saně. Saňkám jsem nero-

zuměl,pak mi napadlo, že si je vzal a sebou pro vbechr.y případy. 

Bůhvi co anebo koho a v j&kém stavu se chystal odvážet. 

Vyšel jsem před dilm,- d0konce j:=:em kráčel etej:iým směI'em. jako on, 

ale byl� mi trapné s+ečovat ho. Zastavil jsem se teoy a di-val se 

za nim, a ke s�é�u úžasu jsem viděl, jak míři ke stráni, na které 
. .  

výskala černá i bílá drobotina, nejepii všechny děti z obce,kromě 

těch j2ho. Vyšplhal se nahoru a za chvíli jsem rozeznal je'ho ěer-veno� 

-větrovku, jak ee řítí dold s vršku. 

Večer jsem ae ho do�kal v hospodě. Hostinský mu donesl pivo s 

lomcovákem a já slyšel� jak říká nahlas, aby pobavil i ostatní stoly: 
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•vypadáš nějak ztrápeně ,;;anaor !" 

Cikán SE nBpil."Kebyste vedeli, aký som ja :c:J.al scr.d" A začal hned 

svůj sen vykládat. DeRátuík ao dal vystřelit raketou až na t.'.ars a 

pak musel pěš1� na Zem. •Ale ten čurék mi ne to a�l len tri dni a 

ja tak soc bežal1af; som celý srntldný. 11 Dopil pivc ochucené rumem a 

doGal tI·pc&o ''E�tf si to musím zapise.io • 

Veče11 už byla sousedovic rod:na zase pohromadě e ticho tam vlád

lo, anaa i láska. Ničemu jsem nerozuměl. 

Sestřenka mi tedy vysvětlila, že ,její sousedi pro s�é mlád:! po

vinn� museli ještě před s�atbcu do předmanželské porbdny a tam je 

poučili, jak se vzájemné vztahy mají budovat na obapolné a·ůvěře, 

snášenlivosti a shoviv�vo8ti a také je upozornili, jak je důležité 

sledovat vlastn, sny, nebot v nich se ozývf potlačené� podvědomí, 

které neodhaleno žene často člověka k nepředložen#m činwn.Šandor 

se tak polemal, že souhlasil s ná�rhem,sby si sny zapisoval. S nimi 

pak chodí ze. psychologem a ten mu� pomáhá odhalovat spády podvědomí. 

'aenže Šandor na psaní není a taky se mu většinou nic nezdá: jen o 

vojně anebo o jídle, tak mu s tím pomáhám,• končila má sestfenka. 

1 Někdy mu daruju svůj sen s krásnou potvorou, co se na něho sápe. A 

on mi za to naštípe dříví.• 

Tek to dneska chodí. Příběhy se zabíjejí ješte,než se stačí zro-
Asi 

ait. Ani Shé!.ksspee.re,kčlyby žil, by si s ti!:! nepere.čil. qaů by to 

vzdal ve chvíli, kdy by Desdemona trvala na tom, že Othello musí k 

psyehie.trovi. 

Dílo pana Vondráka jsem sledoval e obdivem. Někdy mu pomáhala je

ho žena a poslední dobou i wytáhlý mladík, zfejmě mu během tech pěti 

let dorostl syn. Ale většinou stavěl sám. Naplnil si dole kbelík 

maltou, zavěsil jsj na hák a šel ne.horu táhnout. V létě i v zimě 

nosil modrou kombinézu, která poEtuperu č&eu stále vice vyblédala. 
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Nezameškal e.ni jedinou sobotu či neděli. Ten člo,1 šk n€:n.:tc J. čas ani 

zahlédnout to moře, které všude kole� nčho 6plaehov&�a všechny na-
kd 

aěje. Nělfy jsem ho slyšel, jak si kdesi v nitru budovy svobodnĚ pí-

ská. Budova lil mi připadala zvenku obrovská - ráa bych se ho byl ze

ptal, jaký to je pocit, kclyž člověk �lm postaví tak velk;ý éJům·o Já 

ho nepostavím, chybí mi k tomu odhodlání i dovednost - jestli jednou 

poznám me.rnost evé honby za příběhell'., kairi �� uchýli.n:.? 

Télkový clům je nEjspíi;; vhodné místo, kaII! se �človlk může uchýlit. 

Všiml jsem si, kóyž mě pozval ao�nitř t že ani jedno z oken nevede 

do ulice, v šechne Tyklížels do pustých znk�uti e. "a hra.a. Stěny bílé, 

žádná tapeta, žádný vzor, ani jediný obrázek. 

Když jsme vystoupili až po6 střechu, požádal mě pan Vondrák, a

bych počkal na nejvyšši:o schodu, sám sebihl dolů a já slyšel,jak ote

vírá jakési dveře- Pak se zničehonic prostora domu naplnila vzneěe

nými tÓcyf mardě js·em hleaa1, oakua vych:izeji.Byla to Bachova :f'uga. 

Když se pan Vondrák nevracel, šel jsem ho hledat, abych pochválil 

dokonalou reprodukci. A jak jsem schá�el ze schoao, uvě�omil js�m si• 

že hudba vychází až oekudsi ze sklepa a sešel jsem tedy dolů a tam 

jsem otevřenými dveřmi uviděl na betonové podlaze har�onium a za ním 

ve své vybledlé kombinéze seděl reklamní grafik Vondrák, s hlavou 

zvrácenou nazaa si hrál Bacha. 

•s .jef.iný,co ln€ tam vzalo sned !c:'omě Hegccusiée,kterej už je stej• 

ně po smrti, byl starej Generalié,• hovcřil K�rel. "Koukáš,jak jeho 

kočka sedí -v okně a před ní pár jablek s. cibuli a citíš ten chlap 

má invenci jak bejk. On přitom za to nemtl�e, on je opravdu primiti�, 

on nepřemejšlí ani nevymejšl:!, on j�n maluje. Třebé: r.ahýho kollhouta, 

jak visí na háku. Doveceš si předsta�it větší pohan� života,než Je 

pták,kterýho svlíkli� peří? Dovedeš si představit �ýmluvnější obraz 

dnešního s1ěta? �lo'Věka,co u! nemá nics ani Boha ani naději? Jenže 
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on o tom snad ani neví, on si myslí, že na�e.lo·ve.l 

�ekni, má to v-0.bec smysl se ještě nemi.heť? ifoo:rl o 

kohouta. 

poctivě 

si přiznat, že na to nemáme? Ale tec! mi pověz," např2hl proti mně kost-

natoa ruku, •kao na to ještě má?" 

Na to odpovídá můj milý KÓhelet� 

Kdo příliš dá na v!tr, nebude sít, 

kdo hledí na mra.k:,, nebude sklízet ••• 

Vtom se ob,ievila .m.á sestřenka, stvoře:z,,í tak čroboučké e i.:řehké, 
, � . . spat:ři . . že �ao Ji axxu, pochopí ihned, pro� vidí moře kolem sebe plné šelem 

a urve,.:'.1,ých hnátů, z nichž s..:.-.;.i to ::-t.::ožstv:! �:)::!J· neste.čí �pl6chnout 

všechnu krev. •To je ao-bře 1 že jste -všichrl.i v i)ořáčku," potěšila se, 

•já se polekala, jestli ·se někoillU z vás něco neetelo." 

Hz,pila se rakije a pak .. ,ytáhla z kabel�, jec cn ze svých oiniatur

nich obrázků. Byla na něm vznešen.á dáma„ v jedné ruce držel�1. váhy, 

v druhé dýku, tu ó.Jrku tD..k jako v životě trbchu skrývala za záhybem 

šatu.A sestřenka mě poprosila, zda b:,rch tu dz.mu rr.chl předat kolégo-

vi Vi.clavcvi, který se před neaá,,nem po několika letech ".•rátil z l:ri

minálu, kde si odpykával zasloužený trest za to, že Ee odmital s ostat

niL1i ponořit. •Já jsem mr-la v létě takovcu zlou nálaau," vysvětlila, 

•všec.r..n.o IL.Í připadalo zbytečné a nejvíc ze -všeho to I'.:oje malováni. A 

pak náhodou ke mně za�loudil úryvek dopiEu, co on Lapeal z vězení, a 

mně to vrátilo chut k životu.� 

"A co bylo v tom úryvku?• ,1yhrkli jsme. 

Zarazila se a chvíli přemýšlela. "Já už -vle.stn� ani nevim,• řekla 

a začervenala se.�Pamatuju si jen, !e ti,co aělají divadlo1se účastní 

na životě v řjdu ducha. Dojalo mě, !e někdo tem v tý �píně přemýšlí 

o životě v fádu ducha." 

SeEtřenk:a se rozpačitě usmála - už tohle byla prc r-i dlouhá promlu

va. Ale já ji rozuměls člověk má pocit, že- už z po316cních sil vzdoru

je běsnivému vlnobití, a najednou,kdy! už klesá, když už se mu zdá, 
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že nejlepší pro něho by bylo všechno vzdát a klesncut do =ilubiny, ob

jeví �e oc.c.šk-..id číei ruka a podep.lie ho a někdy ani tc ne, jenom. spa.�· 

tři v dálce, ja.k nad hladinou vyčnívají čísi %11.E.• oči s. nos, a to nu 

ulev i„ 

?ři večeři mi žena oznámil8, že n&šeho nvV6ho souseda pana Von-· 

ó ráka odvezl& odpolec1nt:: sw1.i tka.&::{i�ndE:lwX Bua e to asi infarkt. 

Chuaák, ř�kla žena a poučila mě, že to se často stáv&. Lidé,kteří 

úsilovně směřovali k nějakému cíli, se zhroutí, l:dyž ho dosáhnou. 

Asi to je pravda. A já se těm lidem nedivím, musí to být hroz�� 

aok:ontit dílo e nemít už sílu k dalšímu. Hemingway třebe1 se v tako-

v� chvíli zastřelil z pušky , z niž· se už kdysi střelil jeho otec. 

:Někteří si nevezmou ži'vot,p1ws·t.:tiě čekají,s.ž život sám fekneidostl 

Představil jsem si, jak pan Vondrák si� podvečer vystoupil až na 

nejvyšší &chod ve svém nové.m ao1té, -jist si• že si 1těch pět let dobře 

počínal,že tady na něj voča neáosáhne. a rozhlédl se prvně po t� dlou

hé dobt kolem sebe a vtom je uviděl, to moře, kterému chtěl uniknout, 

na které mu až doteá nezbý�al čas, bylo tady,jeho vlny mu. šuměly ko

lem uší, a v tu chvíli to vzdal. 

Člověk si nemá nikdy stsvtt dům, jen řád ducha, 

d�m, nesmí nikdy dokončit poslední schod,neboÍ tím by si uzavřel 

neaěji. 

zívý pes je. na tom lépe než mertvý lev. 

A tu jsem si vzpomněl na mrtvou holubičr�, která to �zdala dnešní• 

ho ráp.a. Já ji vzal,aby tam neležela uprostřed asfalto�ého chodníku, 

a jak jsem ji zvedl,§edi�á stl• peří z jejího těla opadávalo jako 

podzimní listí ze stromu a já nevěděl,eo s ní póčít,protože hodit 

ji nahou do popelnice jsem nechtěl. Donesl jeem.ji tedy až na okraj 

parčiku, polo!il ji do vysoká trávy a pozorove.l, jak tc. EJe nad n:! 

zavírá, jako by chtěla zakrýt její nahotu. 
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Karel Pecka 

�tvrtá lokalit a 
---------------

(Vzpomínka na Petra Koptu.) 

Před branou do krematoria ve Str_ašnicích postával parták Vrá
�a Bezděko Když jsme vešli dovnitř; připojil se k nám Miloš Ritter, 
ta.ke pariák. S těmi dvěma Petr střídat4Lvě sloužil. Z dalších čer-
pačd přišli ještě Zdeněk Pochop, Michal Matzenauer ,Marek a Karfík. 
Nad rakví promluvil Jindřich Pokorný, také bývalý čerpač. Loučili 
jsme se s básníkem, kterému nevydávali jeho verše a překlady, a tak 

musel hledat obživu u vod7. Podobně tomu bylo i u ostatních z této 
branže. 

S Petrem jsem se sešel pracovně poprvé v �ebířově u Mladé Vo
žice. ·Začátkem ledna 1978 jsme s Vrá�ou Bezděkem a Michalem Matze
nauerem skončili přípravný čerpací pókus v Srbské Kamenici. Když 
nás odtud stěhovali, začínalo sněžit a mrznout. Než jsme večer do_; 
razili do Vlašimi napadlo skoro deset centimetrd, celou noc vytr
vale sněžilo a Ifíštího dne dopoledne v �ebířově byla vrstva sněhu 
už dvojnásobná. Lokalita ležela na levém břehu Blanice, asi čtyři 
sta metrd nad obcí proti proudu. Jarda Korbela, řidič latry, kte
rá táhla vlek s nářadím, na břehu zastavil a zaváhal, pak zapojil 
redukce a vjel do brodu. �íčka měla jednou tolik vody než v létě, 
kdy tudy touto jedinou přístupovou cestou jezdíval za vrtacími 
partami. Mohutný náklaa.ák jen s nejvyšším vypětím překonával sílu 
proudu, uprostřed brodů sahala voda až po kabinu a cítili jsme, 
jak za.námi plně naložený vlek nejistě plápolá. Nakonec .tatra pře
ce jen projela, ale na úzké cestě podél břehu,.... čekaly další pře
kážky, ve dvou místech jsme projížděli v náklonu třiceti stupňd 
a z valníku padal materiál. Když jsme doharcovali k vrtd'lria odpo
jili vlek, Jarda Korbela si zapálil a řekl: 
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"Tak, pánové, a šmytec. S maringotkou sem nejedu ani Bohovi. 
Když s·ní nezůstanu viset uprostřed brodu, ztroskotáme potom. Zkus
te ji přitáhnout pásákem támhle," ukázal na druhý břeh říčky. Nad 
ním se prudce zdvíhal pás pole, bíle vysněžený. "Země už px,omrzla, 
pásákem to půjde," dodal nepříliš přesvědčivě. 

Vrátili jsme·se do vsi. Ílidiči odpytili maringotku v boční 
ulici, naložili Michala, který nastupoval k jiné partě a s oběma 
tatrami odjeli. Vydali jsme se s Vráiou hledat předsedu JZD a pá
sový traktor. Cestou jsme zašli do konzumu, kde se Vrá�a zaradoval, 
měli ještě na skladě starou zásobu partyzánek, považoval to za zna
mení, že všechno dobře dopadne. Byl kli�as a fatalista, dávno už 
věděl, že čerpačské řemeslo provází řada neočekávaných situací

1
v 

nichž nezbývá než improvisovat, že vždycky všechno probíhá jinak 
než bylo naplánováno a ostřílený čerpač mívá podobný úděl jako ště
ně, když je hodí do vody; musí umět nějak plavat. 

Odpo+edne jsme se dočkali předsedy a pozdě večer i traktoru. 
Trnuli jsme sice, když jsme od břehu pozorovali, jak z toho krko
lomného kopce maringotka strká před sebou brzdicí traktor, ale na
konec ten zápas skončil nerozhodně a dostala se přibližně na urče
né místo. Noc už jsme strávili v ní, zatím sice bez elektrického 
proudu, ale v teple u naftových kamen. Příští dva dny zabraly pří
pravné práce. Natahovali jsme elektrické kabely od prasečníku na· 
kraji vsi, z rozvodové skříně pak k maringotce, a když jsme pře
mostili Blanici úzkou lávkou, také k vrtwn.. Byly čtyři v řadě na 
úseku asi tří set metro, zapustili jsme čerpadla a udělali odpa
dy. Třetí den jsme zahájili čerpací pokus, odpoledne jel Vráia do
mů na volno. 

"Tak tohle ve dvou dělat nebudeme. Hned volám na podnik pro 
třetího," řekl na rozloučenou. 

Po pravdě se tato akce ve dvou dělat dala. etyři mělké vrty 
se stálou vydatností, hospoda čtvrt hodiny vzdálená a v ní jsme 
byli vážení, protože obec potřebovala vodu. Kolem krásná krajina, 
stromy ověnčené sněhem a z říčkÝ, kde, jak tvrdili místní, ještě 
žijí raci, se "'1Mu.• voda pít. 11ředně se tehdy mělo střídat pět a 
dva volna, ve dvou bychom střídali sedm a šest, ve třech samozřej
mě sedm a třináct, zatím se to jaksi tolerovalo. Po týdnu však 
přijel Vráta bez posily, když jsem za další týden nastoupil, se
děl v maringotce pořád jenom sám. Revírník mu sice třetího muže 
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určitě slíbil, ale dosud neposlal. Vystřídtli jsme, převzal jsem 
lokali tu a večer vypočítával v hospodě předsedovi, že když vrty 
dávají jeden a p�l litru za seh"U.n.du, mohou si dovolit postavit 
kravín jako hangár. Musel to sice už slyšet od Vráti, ale roz.ra
dostnilo ho to natolik, že objednal dva rumy. Připíjeli jsme si 
právě, když do hospody vstoupil Petr Kopta s naditým ruksakem na 

. zádech. Rozhlédl se kolem a přistoupil ke stolu. 
"Ahoj, tak jsem tady a dám si jednu vodečku," řekl. "To bude 

parta· jako zvon." 
Nebyla. Večér mi stačil povědět jak probíhá hon na signatáře· 

Charty, koho vzali a kdo byl u výslechu. Druhý den jsme vyměnili 
porouchané čerpadlo a odpoledne jsem jel na volno. Když jsem za 
týden střídal Vráiu_, oznámil mi, že zítra přijede revírník, aby 
mě přestěhoval na.akci prOzkumu Severočeského hnědouhelného reví
ru k Mílovi Ritterovi. 

Takové šibování bylo neobvyklé, party pracbvaly roky ve stej
ných sestavách. Jenomže vypukl čas Charty a z čerpačO ji podepsa
la více než polovina, procentuálně největší počet z jednoho oboru.. 
Petr ji samozřejmě podepsal s první skupinou. 

Po druhé jsme se sešli v Kyjicích u Jirkova. Mezidobí, skoro 
tři čtvrti roku

1
jsme strávili s Mílou Ritterem v Albrechticích u 

Mostu. Krajina v k�matu, její živoření dokopávaly k zániku. obrov
ské železné obludy, rabující uhlí. Spad popílku a kyselého deště 
takový, že se nedoporučovalo sbírat·houby. Mlhy tak husté, že do 
obce často nedokázali dovézt ani Rudé Právo, a oble�� e mlélm: ne
� Práce nechutná, krátké informativní čerpáky metodou neustá-
leného proudění, každý týden jsme se stěhovali na jiný vrt. Větši-
nou jsme dělali ve dvou, střídali jsme deset práce a pět volna. 

· Kyjice navazovaly na Albrechtice. Ležely u Jirkova, blíže k 
Chomutovu, více v rovině, ale charakter krajiny zOstával podobný. 
Stejné mlhy, stejný sirný smrad v ovzduší. Lokalita Kyjice byla 
vládou sledovanou akcí, jejíž průzkum zdťrvo�oval plán na posunu-
tí Dřínovské vodní přehrady, pod ní! objevili ložiska uhlí, o dě
set-patnáct kilometrů na jih. Voda měla být zachycena SJI>anou hrá
zí, její-ž koruna přetínala obec v pOli. Na tento úkol nasadil pod
nik mohutnou kapacitu, pět až ěest vrtných par�t na hluboké i měl
ké vrty. Přistěhovali nás tam začátkem listop�, po čtrnácti dnech 
přivezli posilu, Vrá� Bezděka s Petrem Koptou. Vrtů bylo jako much, 
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měli jsme předepsané krátkodobé čerpáky metodou neustáleného prou
dění, nejdéle jeden týdně. To znamenalo zase po několika dnech stě
hovat maringotku a valník s materiálem, stáčet a natahovat kabely, 
zapouštět a demontovat čerpací zařízení. Jenže tea jsme byli čtyři, 
Cri� �Vhl\o nějakou sílu. 

Večer jsme v hospodě rozebrali podmínky a stanovili plán. Stří
dat sedm a šest, v každé maringotce bude sloužit jeden, v případě 
potřeby kolega z druhé vypomůže. Rozdělení Vráta s Mílou a Petr se 
mnou. A tak jsme to rozjelio 

V Kyjicích jsme zůstali tři a půl měsíce, až do poloviny úno
ra příštího roku. Na tu dobu rád vzpomínám, s Petrem se to dobře 
táhlo. Naše maringotky nestály nikdy tak daleko od sebe, abychom 
se alespoň jednou denně nenavštívili. �astějším hostem jsem ovšem 
býval já ú něho, Petr totiž kromě všech ostatních předností uměl 
navíc vařit. Vařil dobře a rád, vynikal pohostinností. Trávili jsme 
spolu většinu ·volného času a překonali nejhorší část zimy, s ním 
se stávala i v tak nevlídném kraji pouhou podružností. 

Nerad jsem se loučil s Kyjicemi a s druhou partou, stěhovali 
jsme se s Mílou k Berounce do Srbska u Karlštejna. Cikánský život 
v maringotce s sebou přináší rozmanité Ff>O�y, někdy příjemnější, 
někdy horší. Jsou lokality pod psa, které� čerpač nestačí 
proklínat, vyskytnou se občas i takové, které připomínají spíš pla
cenou dovolenou. Srbsko patřilo k těm lepším. Dělali jsme tam re
gion až k Libčinu blízko Svatého Jan.a pod Skalou, sice jen ve dvou, 
ale už jsmě byli tak sehraní, že stěhování a zahájení čerpacího po
kusu zvládal každý z nás sám, aniž povolával toho druhého z volna 
na pomoc. S Petrem jsme se v tom období stýkali často v Praze, ně
jaký čas působili s Vráiou na regionu u Lužnice, později je přesu
nuli na přípravu velkoakce do Srbské Kamenice, kterp měla být zapo
čata v září. 

Byla zaměřena na průzkum vodních zdrojů v rozsáhlé oblasti 
na trase, jejíž osa dosahovala délky třiceti kilometru. Podél sil
nice Srbská Kamenice - Jetřichovice leželo dvanáct hlavních vrtů 
s vydatností•kolem třiceti litrů za sekundu. Pozorovací vrty se 
však táhly až za Krásnou Lípu k hranicím a jejich změření předpo
kládalo najet v autě sto dvacet kilometrů denně. Pokus měl trvat 
půl roku, vzhledem k očekávanému snížení hladiny spodních vod a 
vyschlým studním se pro tři obce instalovalo náhradní zásobování 
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s komplikovaným rozvodem. Převratnou novin1..-u znamenalo nasazení 
automatiky, každý z hlavních vrtů měl být sledován elektronický
mi měřidly průtoku, výše hladiny a teploty vody, výsledky měla 
každé dvě hodiny zaznamenávat tiskárna. 

Automatické měření se částečně prověfovalo už při našem prv
ním dílčím čerpáku v Srbské Kamenici před jeden a půl rokem. Tech
nik jednou přivezl asi čtyřicet centimetrů dlouhou průtokovou rou
ru a malou černou krabičku, podobnou kapesnímu tranzistorovému při
jimači. Roura měla uvnitř sadu trubek a na povrchu elektrické vfrvo
dy. Zamontovali jsme ji na odpadové potrubí a technik ji propojil 
s ovládacím článkem. Krabička ožila a na displayi začala pomrkávat 
červenými číslicemi. 

eerpali jsme tenkrát padesát litrů za sekundu a tednik se roz
hodl novinku důkladně prozkoušet. Začal od pěti litrů, na stupnici 
nastavil pětku a totéž číslo se za chvilku ustálilo na displayi, 
za desetinnou čárkou se pak třepotala čísla nula nula dvanáct, nu
la nula jedenáct, nula nula třináct. Vráta šel se stopkami zkontro
lovat vydatnost, ale přišel zpátky až za delší chvíli. 

"At měřím jak měřím, průtok je dvacet dva padesát až dvacet 
tři letry," oznámil. 

Běželi jsme k měřícímu kesonu a zjistili, že je to tak. Tech
nik vrtěl nechápavě hlavou, v maringotce jsme luštili návod. Byl 
v angličtině a všechno se zdálo v pořádku. Zapojení odpovídalo 
schématu, krabička si předla své nula nula nula devět, nula nula 
jedenáct, ale průtok seřídila skoro pětkrát vyšší. Po poradě jsme 
z_kusili zvýšit vydatnost. Technik nastavil desítku, na displayi 
vystřídala původní pětku šestka, sedmička, na.konec se udávaná hod
nota zastavima na desítce a za ní zase poskakovaly ty nuly s malý
mi čísílky. Jenže u kesonu jsme naměřili vydatnost čtyřicet pět 
a půl litru, ·průtok byl téměř pětkrát vyšší. Znovu jsme zkoumali 
návod a nakonec tu záhadu rozlouskli, kouzelná krabička pracovala 
s galony a ne s litry. Další zkouška už jen potvrdila, že pracuje 
bezchybně. 

Podnik akci Srbská Kamenice pojal skutečně velkoryse. Nechal 
vyrobit dvanáct skříní s· automatickými měřidly, ke každému hlav
nímu vrtu jednu. Pro měření pozorovaček vyčlenil dva terénní vo
zy a nasadil na úkol tři party se dvěma elektrikáři navíc. Dodal 
krátkovlnné vysílačky�echanické přístroje alpiny pro ruční měře-
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ní. Investiční náklady jsme odhadovali na stovky mili�nů korun 
a úkol měl být proveden vzorově na nejvyšší úrovni. 

V době zahájení tohoto velkopokusu jsme s Mílou Ritterem skon
čili region na Berounce a přestěhovali se do blízkosti Slapské ,ře
hrady. Měli jsme čerpat tři vrty klasickým způsobem na tři deprese, 
celkově skoro měsíc, za běžných okolností hladká záležitost. Vrty 
však ležely daleko od sebe a museli jsme táhnout přes šest set met
rů kabelů. Po zapuštění a rozjetí čerpáku jsem nastoupil volno a po 
návratu a vystřídání Míly narazil na další malér. Poblíž lokality 
se rozkládala chatařská kolonie. V sobotu v noci v rozvodné skříni 
prsklo a byl jsem bez proudu. Ráno při obhlídce jsem zjistil, že 
nám nějaký chatař ukradl sto metrů kabelu. Ani se dobrái: nenamáhal 
s rozpojováním vidlic a zásuvek, přesekl ho prostě sekyrou. Během 
neděle jsem všechno opravil, uvedl do chodu a vyrovnal hladiny, v 
pondělí dorazil revírník s příkazem okamžitého přesunu do Srbské 
Kamenice, kde to hořelo a hrozilo krachem. 

K nepříznivému vývoji došlo přesně podle předpovědi čerpačů, 
jenomže ještě dříve než očekávali. Aby se ušetřily devizy, vyrobili 
podle původní měřící skříně těch jedenáct_dalších z tuzemských sou
částek_ a dílů. Když je zkoušeli v laboratorních podmínkách, všech-
ny fungovaly, ovšem v terénu to dopadalo jinak. Na jednu svítilo 
slunce, bylo jí horko, zbláznila se a za týden se dostala o rok na-· 
před, druhá zase trpěla chladem a za celý den vytiskla neochotně 
sotva jeden údaj, navíc nepřesně. Inženýr elektronik, technici a 
elektrikáři poletovali od jedné ke-druhé, sotva seřídili první, dvě 
jiné vypověděly službu. Nezbýval než potupný návrat k ručnímu měře
ní s pásmem, teploměrem a stopkami, ale musela jezdit obě auta a ři
diči trávili za volantem deset hodin denně. 

Když mě revírník pozdě večer dopravil na místo, Zdeněk Pochop 
se teprve myl. Pro;tuásil, že v tomhle blázinci končí, protože tak
hle jezdí už jedenáctý den bez volna. Revírník námitky uznával a 
slíbil, že po skončení čerpáku přesunou·sem Mílu Rittera jako ři
diče, že další, Petr Kayser už je na cestě a pět řidičů by mělo na 
tu lokalitu stačit. 

�li jsme to prodiskutovat do hospody. Tam seděl Petr Kopta, 
Vráta :Bezděk, Michal Matzenauer a dvojice Kočka s Davidem, - k� 
jsem 'CMII doiiiía. neznal. Zdeněk byl dobrý organizátor, když se uklid
nil navrhl plán provozu, podle něhož by se práce dala zvládnout za 
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předpokladu, že ovšem budou jezdit dva řidiči s oběma vozy. Lokali
ta tvořila velkou osmičku, jejíž elipsy se protínaly v Srbské Kame
nici. Kdyby jeden vůz objel dopoledne velký okruh, na druhý by při-

dl kr tší al,.s.J v ··' ::.,
,\

l'I(� dm""·t 'l "'ší pa a m Y,/ vecern,,l" .,,�a o eri vzda eneJ hlavní vrty. 
Zbývající tři přímo v obci by obsloužil jeden maník pěšky, to zna
menalo celkem pět lidí na turnus. 

Druhý den jsme to zkusili. Kočka s Davidem se vydali na malý 
okruh; já s Vrátou na velký. Už jsem neměl řízení dlouho v rukou, 
ale za chvíli jsem si toho gazíka oblíbil. �lapal spolehlivě po les
ních cestách, přes potoky a bahnem, poskakoval jako koza na úsecích 
bez cest, všude však projel. Obrazili jsme poctivě i ty nejvzdále
nější pozorovačky rozstrkané po kopcích a nebyly ještě dvě hodiny 
odpoledne, když jsme odbočovali ze silnice na plácek za hasičskou 
zbrojnicí, kde vedle sebe stály naše tři maringotky. Kočka s Davi
dem skončili dávno před námi a nad schůdky ve dveřích té prostřed
ní stál Petr Kopta. 

"To-·je dost, že jedete, kluci," přivítal nás. "Uvařil jsem buř
tovej"guláš." 

Práce býla náročná, ale za pár dní už jsme přišli na praktické 
zlehčováky. Některé pozorovačky jsme opatřili stálými měřidly, jiné 
držely hladinu beze změn, stačilo je kontrolovat ob den. Pokud šlo 
všechno hladce, dokázali jsme nakonec v jednom zátahu objet velký 
i malý okruh, a když jsme se tak po jedné vraceli, těšili jsme se, 
co dobrého dnes Petr uvařil k obědu. Mělo to něco podobného s kov
bojkami, chlapci přijížctt'." z pastvin, koně pustí do ohrady a sami za-

' 
sednou ke společnému stolu. Konečně, jen s jistým časovým odstupem, 
se vytvořila ta parta jako zvon. 

Vyskytly se samozřejmě i potíže. Jednou po dešti jsme zapadli 
v poli a teprve pozdě odpoledne nás vyprostili dřevaři s tahačem. 
Po druhé zase, po příjezdu z volna, jsem našel na stole vzkaz: Jsou 
přehozené blinkry. Toho večera jsme se nějak pozdrželi v hospodě, 
ráno jsme s Vrátou nasedli, jedeme k prvnímu vrtu, vyhodil jsem pra
vý blinkr a zajíždím ke krajnici. Na levou stranu odbočovala polní 
cesta, za námi se VJilOřil autobus, zabrzdil a zllstal stát. Vystupu
jeme z gazu, řidič autobusu otevírá dveře a řve: "Tak co, odbočuješ 
vlevo nebo ne?" Zapomněl jsem na ten vzkaz a směrovka ukazovala na 
opačnou stranu� 

Byla to dobrá lokalita, vzpomínám na ni jako na nejlepší. �ko
da, že mě brzy přesunuli jinam, o dalším průběhu a novinkách ze· 
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Srbské Kamenice jsem se dozvídal od Petra při setkáních v Praze. 

Teu je Petr na jiné lokalitě. Představuju si, že tam má novou 

bleděmodrou maringotku, kde ve volném čase překládá své f'rancouz

ské prokleté básníky. V kuchyňském koutě potom sady hrne�, kastro

lů, spousty talířů a příborů. ·A až tam jednou za nim dorazíme tím 

gazíkem, co jezdi s obrácenými blinkry, Petr bude stát nad schůd

ky ve dveřích a řekne: 

11To je dost, že jedete, kluci. Oběd už je dávno vařený." 

A na té čtvrté lokalitě se taky konečně sejde ta parta jako 

zvon na delším turnusu. 

Praha - červenec 198.'.3 
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NÁVŠJ:ĚV A A NÁSLEDKY 

Zde n ě k  Ur bán e k  
/Část Utkání s Varšavou/ 

Když bylo Shakespearovi čtyři sta let, už nějaký čas ve světě 

1 

i u nás obnoveně ož.íva:L a přidruženě se v Divadle Na �ábradl.í kona
la konf'erence k jeho poctě. Četl jsem tam z jeviště několik stran 
svých shakespearovských poznamek. O hodinu dřív za týmž pultem pře
vážně spatra přednášel pronikavě myslící a bystře vynalézavý Jan 
Kott, skrytě humorný, nosatý a obrýlený zar.ytec, objevitel příbuzen
ství mezi Shakespearem a novodob� dramatiky, především. Beckettem 
a Genetem, autor esejí obecněji u nás známých o rok či dva po�ději 
pod jménem Shakespeare, náš současník. 

Smělost obsahu i titulu té knihy m.ě zaskočila méně než jiné, pro-
tože mi už někdy v zimě 56 - 57 dobrodružná i cílevědomá trojice 
Krejča, Kraus, Pleskot zadala překlad Hamleta pro nově procitající 
činohru Národního d.ivad1a a mne na rozdíl od takzvaně historick;y 
tlUI11očíei školy, tehdy široce uznávané a opřené o vi.ádnouci moc, 
nenapadlo nic zvláštnějšího než mluvit v tom textu řečí co nejpří
tomnějši a nepachtící se v rozporu s dlouhovělcyn přirozeným. růstem 
jazyka po umělém sestrojení jakési alžbětínské češtiny. 

Roční zkušenost s tím přek:Ladem a pozdější reakce na jeho vydání 
a jevištní provedení mi umožnily vytušit i nejpodstutnější příčinu 
Shakespearovy neodbytně trvalé či znovu a znovu objevované aktuál

nosti. Szkice o Szeks:pirze, obdařené shora uvedeným razantnějším 
titulem teprve v anglickém a francow.zském vydání, definuji tu pří
činu. koncizně a pádně. "V Shakespearově světě existuje protiklad 
mezi řádem činu a mravním řádelllo Tento protiklad je lidslrjm osudemo 
Nelze mu uniknout.o" 

Bylo mnoho o čem si s JaneDt Kottea povídat o Rozhovor, který umož
nila i omezila ko�erence, připadal. mi příliš letmýo A tak jsem roku 
66 před cestou do Varšavy dopisem poprosil přítele Z:iemk:a, aby se 
pokusil sjednat mi s Kottem schůzku. 

Ziemkovým osudem jsou každodenní protiklady uvnitř humánně účast
ného a kultivovaného mravního řádu, shrnutelné do otázek, co je tře
ba vykonat hned, co lze o den či týden odložit a co je nezbytno ulo
žit k provedeni někomu jinému.o Píše s.vé divadelní texty, má starosti 
s kobietami, pracuje v dobrém literáxním. něsíčník:u a jako rusista si 
především ukládá tíhu překladů z Mandelštama a z jiných ubit-ých či 
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později zvolna a nefyzicky ubíjených básníků. Ve shodě s tím. vždy 
pečuje nejméně o tři stejně milované nečistokrevné psí nalezen
ce. Nem.ěl čas o Svěřil vyřízení mé prosby jinému přítel.i, tehdy 
řediteli Studentského Teatru Sati.ričného, ve zkratce STSo Satira 
se povedla i v poboční maličkosti. Kott tehdy hl.ásal. své plodné 
bludy v Anglii a Ziemkův pověřenec Andrzej ve snaz.e přece jen vy
hovět usoudil, ž.e bude vhod i jiný varšavský shakespearolog •. 

Náhradníkem se stal. přesluhující profesor Univerzitetu varšav
ského jménem Helsz.tynskio Přijal mě vlídně, dokonce se stopam.i 
nadšenío Sotva jeho stařenka žena donesla herbatu. a zmizela ve 
stínech nadbytečně početných kasů antikvárního nábytku., dal se 
do toho. 

Ctím samoobsluhy jako jeden z lepších plodů civilisace o Okouzlil 
mě mnohoznačný varšavský neon SUPERSAM a chodil jsem pod něj i 
pro čtvrtku chleba. Tady m.ě hostitel obklíčil svou tělnaiiou i hbi
tě úslužnou přítomnostío Stolek byl poodsunut vlevo, vpravo, blíž 
ke mně, jen abych měl sklenici přesně u rulcy. S úklonkami nabízel 
zasloužilý akademik samoobslužnému samoukovi cukřenku, zákusek, 
popelník. Uprostřed neodbytně plynoucí řeči odbíhal ke knihovně 
pro důkazy zmínek a tvrzení. Jedna z nejchybnějších adres, kde 
jsem se kdy octl. Co minuti.u mi připadalo, že jsem. v té předešlé 
zmeškal poslední příležito_st uniknout. 

Za medium. zvolil pan profesor angličtinu. Vyslovoval ji pokud 
možno ještě hůř než já • .Ale to byla slabá útěcha. Úvodem. dlouze 
litoval, jak málo bylo a je českopolských styků v anglistice. Vá
ži si amerikanisty Vančadla. Ještě přednáší? A co Vočura, stejně 
znamenitý znalec Shakespeara? llé opravné odpovědi zanikaly v Hel
sztynského kaskádách •. Šlo mu o to, aby dva zm.inění a dal.ši byli 
pohnuti k těsné vzájemnosti s Poláky svého oboru. Nebýt mezinárod
ních konferencí, osobně by se s nimi ani nesetkal, i když je 
z jejich spisů ovšem znáo Jistě i oni jej. 

Zatoužil jsem, aby pronesl či udělal něco, v čem by se podl.e 
mé neakademicky popletené mytologie dala vidět mince vtištěná do 
dlaně Chárónovi či úplatek svatému Petrovi, jÍllŽ by uhnul pekluo 
Velmi s tím otálelo-

A dál se šířil o Fordova nadace mu umožnila roční okruh po uni
verzit ách Spojených států. Nedocenitelná pocta i zkušenost o Rád 
se podělí. Výměna výzkumů a názorů je nezbytná. Ještě zákusek? 
Je i třeba navzájem se vydávat. 

''Na to sotva jsem ten pravý," z.kusil jsem ho zadržeto 

33 



3 

Ale marně. Byl v rozběhu. Ano, ano, VÍo In.formovali ho, že jsem 
extramurální laik. Nic proti tomu. A dla.Ď., zdvižená proti mým pří
padným námitkám, se vzápětí změnila v nučeně humornou hrozbu ukazo
váčkem •. Není přece jen smělé pouštět se do Shakespeara nebo i do 
pouhého Dreisera bez fakultní přípravy? Be careful., boy. Hned však 
ruka zase klesla k misce se zákusky, přis1.mula mi ji a pan profesor 
z:vážněl. In:torm.átor mu též sdělil, že mám úspěch nejen v divadlech„ 
Mé překlady a studie jsou i tištěny. Jistě jsem tedy ve styku s pří
slušnými lidmi. Odběhl ke knihovně a hned byl. zpět. Má na prvním 
místě dva návrhy na překlad do češtinyo Myslím si, že by přednostně 
měly v Praze vyjít jeho studie o Američanech dvacát;ých až čtyřicá
tých let? Nebo se mi Ólověk Shakespeare pro začátek jeví jako pří
hodnější? 

stižen neurčitou hanbou, snad za něj, kam až dospěl, snad za se
be, jak mi vůči němu ubývá snášenlivosti, nedokázal jsem víc než 
jen pol.ovnímavě listovat v předložených knihách. Opožděně mi došlo, 
že ztichl i on. Přezrálý uchazeč o ediční přízeň poskytl mylně zvo
lené opoře studijní dovolenou. Nem:.ěl. to dělat. !iez:děky jsem jí zne
užil. Vrátilo se mi na mysl téma. s nímž jsem. se před hodinou blí
žil k jeho bydlišti. 

Byly tom.u dva dny, co jsem viděl herce Holoubka v Richardovi 2ře
tím. O tři roky dřív jsem. tu hru deset trpce potěšujících měsícu 

.:-�Ěe�ádal.. Jako vždy před takovou prací a v počátcích jejího prubě-
1�vářel proza-tímní ·teorii o povaze a smyslu daného textu. Stavba 

pomocného lešení kolem této hry mi ve srovnání s Ham.letem, s Romeem 
a Julií či s Caesarem připadal.a snadnáo I z toho jsem usoudil, že 
je -to - snad spolu s tím zase jinak di,mým Titem Andronikem - v sou
boru Shakespearových her výjimka. Všude j:inde ten autor, bohatstvím. 
účastně pozorné a výmluvné imaginace kdekomu nadřazený, noblesně 
zachovává rovnost mezi sebou, jevištěm i hledištěm. Nesoudí. Dává 
hru. Kdo chce rychle uzavírat, odsuzovat, hot ovit ideje na změnu 
světa, at k tomu ve svém vědomí a podle svého svědomí dospěje, pře
je-li si; i na zákl.adě této hry rovnající se koncentraci značného 
počtu dějú. v lidech a ve světě. Richard Třetí se mi jevil jinako 
Devětadvacetiletý Shakespeare, patrně podrážděn pokryteckou dvoja
kostí, tou běžnou normou morálně společenských postoju, jednání 
a promluv, jako by tu byl našel v předlohách příležitost k útoku 
na nositele této falše. hilantním nástrojem. záměru je sám vévoda 
z Gloucesteru, později -titulní král. Vtip je v tom, že autor z ně
ho vytváří pokrytce ze všech nejkrajnějšího. Při všem lstivém důmys-
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lu je tím zcela průhledný. O to sntěšněji se vedle něho přes mnoho 
různých zdatností jeví celý sbor běžnějších pokrytců, když se 
Gloucester mezi nimi a po jejich hřbetech dere k nej,vyššímu místu 
hierarchie, nadán pro ten účel onou inteligencí, kterou Schopen
hauer nazývá '1pomocnicí vůle k moci", bezohlednou energií i smyslem 
pro krutý humor a navíc poháněn han.dikapem tělesné deformace. 
V rozhodující chvíli před vzestupem. na trůn užívá k získání potřeb
né podpory i svatouškovsky křestanské přetvářky. Nikdo už nemúže 
nevědět, o koho jde, a přece to Shakespearovi a jeho Gloucesterovi 
vychází. Pokrytci jsou potřeni pokrytectvím., na prvním místě opře
njm o institucionální a zritualisované křestanské učení. Tak Shake
speare zpochybnil i křestanství své doby jako získavačskou přetvář
ku na účet původního Kristova učení. Sama relativně primitivní 
stavba té hry, která jako by si některé& postupy -vypůjčovala z fol
klorně pokleslého d>řadu pašijí a obracela je pro svůj účel naruby, 
odhalovala ji pro mé chápání spíš jako výtečně proargumentovauý, 
o v1rtu.Ózní soustavu situaci a replik opřený proticírkevnick:ý 
pamflet.než jako hru ve smyslu jiných Shakespearů v jejich energic
ky aktivní neutralitě otevřenou každému individuálnímu dorozumívá
ní: "tentokrát autor prohlašoval, fe on ví nejlíp, co světu prospiváo 
Hned po překladu Richarda Třetího mě čekaly jiné práce. Chtělo se 
do nich a byl o ně zájem.. Divně nadějná šedesátá léta. Ale ten 
jejich spěch též přivodil, ie se z m.é prozatímní teorie o Richardo
vi na čas stalo přespávající dogma. 

Gustav Holoubek na varšavském jevišti :aě z něho probudi1. Nevy
nechal onu protipokrytecky, protikřestansky, protizbabělecky útoč
nou výsměšnost. Ale předevšín a navíc to byl Gl.oucester a Richard 
stržený soubojem svých vlastností a energií s vlastnostmi a stejně 
depravovanými energiemi okolí do oné kottovské propast i mezi mrav
ním řádem a řádem činu. Byl jakoby Hamletem, který se jednoznačně 
rozhodl. pro čin a trpí proto ve zbytcích svého mravního ústrojí 
pocitem: sebepohaněnío Dělá, co umí, aby se z toho smysiem pro hu
mor v,mani].. Sebe pro zrak naší mysl.i vymaňuje. "Království. za 
koně!" je v oné předem prohrané bitvě o přežití mnohem spíš posl.ed
ní.m. soustavným vjrokea trpícího lidského tvora se schopností humo
ru než výkřikem sebeopojence hitlerovského či stalinského druhu. 

Ač v tom druhém případě nevímo Od první.ho se liší možná až ty
pově. Roku 47 byl v Praze Tito. Za jeho návštěvy v Černínském. pal.á
ci zimprovisoval Jan Masaryk tiskovou konferenci. Byl jsem tam. 
náhradně za redakci Národního Osvobození. S �item to 
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• nevyšlo, nedal se k nepřipravené rozpravě vyl.ákat, a tak se 
pan ministr rozpovídal sám. Bez.obřadně i o Stalinovi. 'J:en prý 
žertovně hýbal ušima směrem k těm, které si oblíbil. Byl tak 
poctěn i Jan Masaryk. Vzpomněl jsem si na to o rok později po je
ho tajuplné smrti. Smysl pro humor možná ulevuje od tísní i vra
hům. 

At je tomu jakkoli, Holoubkův Gloucester a Richard byl. na prv
nÍDt místě lidský tvor, stižený těžlcym případem choroby jménem vů
le k mocio Mé zjednodušující dogma splasklo·o T·ím víc mi to před
stavení vázlo v mysli. 

A jak jsem nazdařbůh listoval . Člověkem. Shakespeare1IL, ke všemu 
se mi objevila před očima definice Řicharda Třetího jako bry, jež 
prý přisluhovala "dobové zálibě intelektuálů v krim..:inálních příbě
z.ích vylíčením skvělého machiavellského z.lotřilce"o Než jsem. se 
dal do překladu, četl. jsem o té hře mnoho studilo Nevěděl jsem hned, 
odkud to opatrnické a zároveň unáhlené i nepříliš prohléda.vé tvrze
ní znám.. Tím. usilovněji jsem. se zahleděl. do Helsztynského řádek, 
abych měl čas rozpomenout se. Klíč poskytla náhodně objevená zmín

ka o Rom.eovi a Julii. Je to prý "jedna ze tři nebo čtyř nejskvě

lejších milostných básní světové ·p.oezie". Ani tato povšechnost se 
mi kdysi kdesi při prvním čtení nelíbila. Není "to nejlepší pojme
·nováni drama.tu o Shakespearově veronské Antigoně a jejím milenci, 
který se ve vzpouře proti -vrtochům 2-avedené m.orálk;y značně za D 
Julií opozdil. Pocity z četby často zůstávají v paměti zaznamenány 
určitěji a trvanl.i věji než přesná znění a význaacy- textů. A s tímh1e 
citátem., který Helsztynski jako citát ani tentokrát nevyznačil, by
la ve mně spjata jakási nahořklá lítost o Ve své "zálibě intelektuála 
v odhalování", či jak to vlastně je, postupoval jsem elimáDačně. A 
bylo to tady. Vděčně jsem si vážil Johna Dovera Wilsona, editora 

Cambridgeského Shakespeara, toho podivuhodně nápomocného komentova
ného a glosovaného vydáni, z něhož jsem všechny své Shakespeary 
překládal. Dover Wilson však napsal i Shakespearovu podstatu. Je 
tam mnoho historické ndělanosti, lidské chápavosti.X i kritické 
pronikavost;i •. J.le několikrát mě v té knížce zaskočily �věry až pří
liš obezřetně konzervativní. I on jako by částí mysli patřil k té 
no-nonsense school zastoupené i v Oxbridgi, ale hlavně na menších 
univerz.i:tách, a ctící o něco víc vykladačské tradice než. původní 

text: žádné nesmysly, přátelé - chytří ho vykládají už tolik stole
tí a my že bychom mohli v něm. objevit něco podstatně nového? Sotva 
však jde o skromnost. Akademici tak uhyoaji obtížným. či pro ně pro-
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vokativním. pasážím. Pa:tří to k jejich morálně psychickém.u syndro
mu, daném.u společenským postavením a endemicq rozšířeném.u ve 
zvlášt výrazných podobách i u nás: místo poznáváni se stává jejich 
snahou uvést imaginaci a myšlení i nejvzpurnějších autorů aspoň 
do přibližného souhlasu s morálkou a názoro'rjm světem establišm.en
tuo T·ímhle že je postižen i m.ůj vděčně uctívaný editor? Věřím tomu 
podnes nerad, ale stalo se. Podl.e Shakespearovy podstaty je napří
klad "správné", že princ Jindra ve chvíli nástupu na trůn zavrhuje 
svého · kumpána Falstafta. Jako by o to šlo 1 Morálně se Jindra dopus
til nečekaně nedůvtipné a přinejmenším tupě nelaskavé hanebnosti·. 
Ale tak to prostě je: mocensky ctižádostivý muž činu nemůže nabliz
ku. snášet muže otevřené pravdy, chce-li si tradičnÍlll způsobem naby
tou moc upevnit. Znenadání jsem už neměl. trpělivost hledat, zda 
Helsztyn� souhlasí i s výroky Dovera Wilsona. o Jindřichovi čtvr

tém tak bezvýhradně a bezostyšně, že je prostě opisuje. Jakkol:i 
však plagiáty•nejsou nejlepším doporučením. k přátelsky žharjm spo
rům s jejich původci, ještě ve mně účinkoval. zbytek jakési sou
strastně pozorné účasti se stárnoucÍllt pro:tesionalea otituiované 
ctižádosti. Má sladkotrpká favoritka Varšava se za něj přimluvil.a. 
Pří.mého obvinění jsem se neodvážilo Potřeboval bych den či dva, 
abych shromáždil a uspořádal doličný materiál� Jen jsem se zeptal: 

"Je tam. o Richardovi �řetí.m ještě něco víc?" 
"Proč by bylo, příteli? V shakespearovském kánonu, jak přece oba 

víme, je to jeden z nejslabších článkůo Asi vůbec nejslabší." 
"Do předvčerejška jsem si to skoro taky myslelo I k�ž ne tak 

rigorózně. Ale pak jsen viděl Holoubka a celé představení a mnoho 
se zm.ěnilo. I to je hra a nikoli jen žalobný útok. To jsem měl na 
mysli, když jsem si dovolil za vámi přijít. Promluvit si o tom." 

Neodpověděl. Zřejmě ani nevyslechl závěr mé repliky. Už při ní 
odešel k oknuo Za zády si mnul ruce. Tušil jsem nesnáz. Do ticha 
ve šla stařenka s konvicí a tušení DŮ potvrdila: ani nám. herbatu ne
dolila a vytratila seo Zřejmě znala svého milovaného despotu do
podrobna a nepotřebovala být u toho. 

"I vás nachytal.i," slyšel j sea Helsztynského mluvit do záclon o 

"Žijte tu a uvidíte, jak je to nesnesitelné. Zmocňuji se divadel. 
Přonikají i na univer�itu." 

Budilo to zvědavost na bližší údaje. Nepřicházely. Uiil jsem 
tedy modelu střediskově čekárensk:ých konverzací, za nichž je třeba 
stěžovateli odpovědět vlastní stížnostío Jinak se jeho stav o do
tčenost zhorší. Sdělil jsem od stolkll hostitelovým zádum., že to 
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znám, i když jaksi z opačné stra.nyo Za trochu neortodoxní překlad 
a výklad Hamleta mě roku 60 skoro všichni na katedrách anglistiky, 
v divadlech, v poměrně úctyhodných listech i na kolegiální konfe
renci překladatelů vinili, že jsem. zkáza Shakespeara. 

''.fo je to pravé sl.ovo," vyjel. a zarazil se. "Ne, neinformoval.i 
mě, že vy tam. u vás jste jeho zkázao Naopak." 

"Zatím už asi pol.ovina jich stačila obrátit o" 
"Al.e oni tady jsouť' 
Mladší generace? Nějaká nová vl.na? '!lak jsem se ptal, a když ne

odpovídal, začal. jsem zobecňovat dávná zjištění, ž.e Shakespeare, 
jako by opravdu ještě žil a bránil se mumifikaci, provokuje k revi
zím výkladů a tlumočenío Pod.řidte ho jediné tradiční interpretaci 
a je z něho nudný průměrný pořadatel neškodných zábav a významově 

němých uetívacích večírků, dvorský přisluhovač, tudorovský&pro

pagandista. Necitlivost a nechápavost obdobně degraduje i mnoho ji
ných. ile byl jsea přerušen: 

"fhe Jews, y01mg 111.&D. 1" 
Nadeeb1 jsea se a zůstal ztichao Zažil jsem. mnoho rozprav s anti

semity. Nejhorší byli ti, co s tupou samo&řejmostí předpokládali 
obecný a "tedy i můj souhlas. Vinou rozčilení jsem ty spory příliš 
často zpackal. A tak bylo třeba zůstat co nejstřídlll!ější. Vzal jsem 
ze stolku druhou Helszt;ynského knihu a šel bliž k němu. • 

. �ady z toho jsem stačil přečíst jen obsah. Nevím., jestli ty 
autory máte rád či nerado t1 

"Kriticky je oceňujio A. co "to s tím má společného?" ohlédl se 
jako po studentovi, který chybně odpovídá a je navíc drzýo 

"Měl jste je asi pádně odmítnout o Kde Sherwood Anderson, Dreiser, 
Faulkner, Hemingway, Steinbeck, Caldwell, Dos Passos například va
rují :před zhoubou hrozící z největšího židovského města na světě, 
totiž z New Yorku? Je tam těch zkáz lidstva :pětkrát víc, než jich 
před válkou žil.o tady ve Varšavě o Americký humor v divadle, v lite
ratuře, ve filmu v;yrostl z nicho Nová generace prózy, Bellow, Mala
mud, Roth, je skoro celá žid.ovskáo" 

"2t iracionálního antisemitismu mě neusvědčíte, t1 znemožnil mi hos
titel mrazivě zvládanjm hněvem potěšeně pokračovat v oblíbeném ka
tal.oguo "Amerika si podvraceče může dovolit. Má dostatek pravých 
patriotů� t1 

"V literatuře či v dramatu o nich není mnoho slyšet. t1 

"Nic nevíte o Polsk"Uo At jsou jich milióny nebo jen tisíce, tady 

byli a jsou zkázou divadla, literatury, celé kulturyo Richarda Tře-
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tiho, ten velkolepý historický obraz - " 
''Podle vašich tištěných sl.ov podružnou· hříčku.o" 
" - hrají jako sarkastickou :frašku." 
�o není tak špatná definice o" 

8 

"Nic jim není svaté. Nikdo se nemůže divit, že nepoznal.i Mesiá
še. Vylezou z ulity talmudu a hned všechno relativisují, aby i ji
ní ztratili prostou víru schopnou rozeznat, co prospívá, od toho, 
co ničí." 

t10pravdu to některá u.stál.ená víra dokáže v potřebných okamži-
cích přesně a včas rozlišit? Promiňte - vy to umíte?" 

".Ano•" 
"Z hlediska které víry?" 
"Jako polský patriot." 
"Katolík?" 
'':fo je moje věc." 
"Co tedy ten patriotiSiltlls právě ted aspoň v obrysu. znam:ená?" 
ttspolehnutí na Gomu.lkuo Našli jsme··v něa··dobrého vůdce." 
"Skoro totéž jsem tu slyšel. i od jiných, a:Le to nebyl.i antise-

miti. Naopak doufali, že on tu nemoc konečně pomůže potřít." 
"Pod vlivem ženy Židovky?" křivě se na mne pousmál a hned se za

se mračil do záclony. "Pletou se a budou zkl.amánj. Je od Oděsy, 

Chazarka, a to není, jak pomlouvači tvrdí, zbytek �idů přišlých 
před tisíciletÍlll z Palestiny, al.e kmen původně aongol.sk:ý či tatar
ský. Z té strany nebezpečí nehrozí." 

Náhl.e jsem měl pocit, že stydnu a blednu. Nebyl.a to ani tak pří
má reakce na hostitelovu proml.uvu. Zl.e mi asi především. bylo jako 
částečce obecné lidské bezmocnosti tváří v tvář přesvěděenostelll 
vzešlým z iracionálních podnětů a o ně opřenjmo Ještě jsem ho sq
šel, jak doříkává: 

"Zakusil jsem. to na sobě a bylo to dávno přede mnou prokázánoo 
Jsou historicky a geneticky nadáni a vyučeni rozvracet. A užívají 
toho, aby ovládali. T·en váš Kott, Holoubek a všichnio" 

A zároveň mě poJ.ekala a sklíčila i má zapOlllětlivost. Než jsea 
se vydal k tlelsztynskému, nahl.éd.1 jsem. do pl.ánu města. Do prázdné

ho půdorysu před frontou domů s jeho bydlištěm zasab.ova1 nápis 
MURANÓW. Neopomenutelné jm.éno. Věděl jsem, kam j-du. Jen to ve mně 
do tohoto okamžim zakrýval.a usilovně :z..dvořilá trpěJ.ivost s pomi
nut� starcem - representantem obdobně, hůř či miň, raněných nebo 
posedlých miliónů. Raněných? Posedlých? Svitlo mi za bílého dne 
v hnědavém přítmí u Helsztynských, že antisemitismus vůbec není 
patologický způsob lidského smýšlení. Jako jsou na světě medvědi, 
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tapíři, hadi, lidi, hyeny, komáři, tak tu existuje i druh živoči
cha jménem antisemita. A jako některý tvor má parohy, tak on nená
vidí Židy etnické i židy náboženskéo Jinak je ten jev nevysvětlitel
ný ve svém pokračování tam, kde ze tří miliónů těch i těch zbyly 
tisíce a přičinil se o to týž velkoantisem.ita, který zároveň zmučil 
a pobil zrovna tolik Poláků.. Není koho nenávidět, ale druh antise
mita s podstatn;ým znakem nenávisti trvá. Nebo je třeba při každém 
novém setkání s antisemitou v duchu i nahlas znovu otevřít celou 
tu temnou a trýznivou řadu otázek, vedoucí od drobných soukromých 
hnutí mysli přes společenské svazky a střety po velká vraždění, 
napřed chaotická, pak zdatně organisovaná? A"t tak či tak, stáli 
jsme ted s panem profesorem na místě činu. Za to, že "zestárl dřív, 
než zm.oudřel", dal by se přirovnat k Learovi. Ale to by bylo rouhá
ní o Lear při vší k:runýřovité okoralosti své mysli raději prchl do 
šílenství, než aby nechal svoji zlobu růst o Helsztynsiti okoralost 
znásobil. Za jeho ramenem a vetchou sítovinou prosvítal pietně 
zválcovaný, bělavou šot o linou pokrytý reál onoho půdorysu o Asi 
čtvrtina katastru. varšavského ghetta, do války třistatisícového 
města v městě. Když ten počet odvozy do lágrů, popravy a beznaděj
né útěky počátkem roku 43 ztenčily na šedesát tisíc, ghetto se 
vzepřeloo A bylo smeteno. Muž přede mnou vídal to křičící pro
stranství den co den. Snad proto v něm došlo k jednomu z těch mo
rálně psychických procesů, zdánlivě protismyslných a zjednodušeně 
shrnutelných 'rjrokem:"Nemá m.ě rád, protože mi kdysi ublíiil." Nebo 
se prostě s tou vyhlídkoů suverénně vy.rovnal.o Z velkolepě hromadné 
vraždy se mu stala one of those things, jak někteří Anglosasové 
říkají nehodám., které se jejich představám o přirozeném běhu svě-
ta či o možnostech lidského vývoje nevymykají na:tolik, aby bylo 
proč z jejich podnětu revidovat názory a způsoby myšlení a jednání. 

Patrně měl mou odmlku za ústup či souhlaso Obrátil se ke mně: 
"l!akže se vrátíme k věci, že ano, milý kolego o" 

Ještě okamžik jsem snesl dí vat se IIIll do tváře. By la se svým 
neúpravným knírkem, při své změklé oblosti a z.a brýlemi spravený
mi prouikem. leukoplasti až ber.m.ocně lidskáo Jako by starořecký 
dramatický tým m.ěl pravdu proti Shakespearovi: nejsme strůjci 
svých životů, postojů a osudů, ale jen loutky či oběti těch naho
ře • .Ano, ovšem, co jiného zbývá: rozplačme se nad tímhle počest
ným komplicem elitních SS, za nic nemůže, je vlečen, nemá svou 
hlavu - jen takovou, ie ho stačila vynést do čela anglistiky 
slavného Univerzitetu varšavského, nad studenty i kolegy a k ná-
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pomocném.u souhlasu se stávajícím. řondem.. Chyběly argum.enty, o nichž 
by se dalo z tisíciny doufat, že tu zdatnou hlavu, přes :lidskou sla
bost dozráJ.ou ke zkamenělé sebeú.ctě, pohnou k citu a myšlenío Hro
zilo mi, že na něj budu řvát či ho škrtit. otočil jsem se, vym.otal 
z hnědi nábytku a seběhl do popelavě zelené al.eje podél. Muranówa. 

Ziemku, Andr-zeji, Ello, to přece nemůže být pravda. 
Nebyli po ruce, abych tu váhu :něl na koho svalit. Sám útěk mě 

neosvobodilo Dál. jsem se v sobě přel o toho nadbytečného znechuco
vatele dějin lid.stvao At žárlí na svobodně a objevně myslící kon
kurenty. Má proč a lze ho za to jen litovato Jenže ta žárlivost t 

ja.km.i.le je akutní, budí v něnt k činnosti atavistickou či nedávněji 
nabytou a dřímající chorobnou psychogramatik:u. potenciálního pogro
misty. Mohl by ji umírnit či převrátit v něco humánnějšího. Má jis
té vzdělání, a když ho nabýval, rmrnani Fáční vlivy se mu vedle ji
ných jistě nabízely k volbě v několika vydáních. Brzy po vál.ce zjev
ně chtěl nahoru, a tak se nejlépe hodilo aspoň nominálně přijmout 
to pravé importované učenio Kdo je smí podezřívat z rasových či ji
ných předsudků? A přece se v jeho různě znárodněných, zetatisova
ných či stalinských variantách našlo pod různými jm.ény pro antise
mitismus mí.sta dost. Tedy vliv spíš pochybnýo Ale přes všechny zl.é 
osudy tato rzecz pospolita podnes živě trvá a d;'ží se v mnoha ohle
dech vysoko nad temnou hladinou duchovního poddanství i díky raně 
přijatému křestanství, jehož intenzita v katolické podobě je tu vět
ší než kde jinde, snad krom. Irska a Itálie. Doktrína církve sva;té 
obsahuje na předním mstě i příkaz milosrdenství a lásky k bližní
mu:. 2akže pan profesor a s ním značný díl spoluobčanů musel chodit 
za tradičně katolickou školu, jestliže v něm za:vrženci dokáží vzbu
dit nenávistný hněv celá desetiletí od časů, k� byli skoro zcela 
vyhubenio .Ale neo Chodili do školy možná příliš pilně. Flux dějin 
a učení církve svaté obsahuje i divně černokněžnické a v důsledcích 
vražedné p.říměsio Jen co Tertull.ián objevil, že existuje anim.a na
turaliter christiana, už se každá. ta dobrá duše mu.sela bát, aby si 
křestanskost nespletla s m.ěklcym srdcem a nez.a:tratila se tím, že by 
neposlechla Šim.ona stylitu a "nevzda1a se všech světských přepychů 
krom nenávisti k fidům.", že by se snad smilovala nad něk:terýa 
z těch, co neuznili Mesiáše, protože přeslechla něžně svůdný hl.a.s 
Jana Zlatoústého, podle něhož "zvrhlost Židů není. v jejich jedná
ní, ale v jejich židovství", nébo ž.e by za bližní, jež. třeba milo
vat, měla_ i "vrahy Pána a proroků, ostouzeče a nenávistnílcy Boha, 
pohrdače milostí a nepřátele víry otců", jak krOlB. dalších vynaléza-
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vých spílání říká Židům Řehoř z lfyssy, ctěný v Církvi za blahodár
nou výmluvnost. O šestnáct set let později ho skoro předčil popu
listický mluvka a obl.ioenec obdobně polonawmých katolických psav
ců jménem Bl.oy, který navíc ke knižním kládálll zlehka utrousil, že 
''kdo sj'lllpatisuje s fidy, přiznává tím. svou zkaženost" o Hitler ani 
křestany neměl rád. Al.e církve krom velkoryse i skromně hrdinských 
a humánně motivovaných individualit z jejich řad přečkaly Třetí ří
ši bez úhony. Kancléř možná ocenil vynikající kře�anské materiály 
k protiž.idovské ideologiio 

A náhl.e mě cosi začalo hnát k rychlejší chůzi směrem k té Aleji 
Niepodlegloséi, kde jsem u Ziemka měl přístřešío Jen co otevřu., vy
bafnou sice· na mě tři pečlivě ž.ivené i vězněné nal.ezenecké fenky, 
ale je nezbytné to riskovat a zamknout se tam. před nimi u psacího 
stolu. Sestup k rezignaci láká víc, ale týž. vzduch Varšavy, který 
k němu vybízí, rázně jej zapovídá„ Kdesi tu žije stoicky jemný i 
drsně otevřený, humorem. osvobozující i provokující Lec, původce 
epigramu: ".Byl jsem na dně o Náhle se ozvalo zaklepání zdola." Asi 
jen tady se k tomu dalo v mysli dospět. Nelze si tu klidně zou:fa;t o 

Zkratkovitě jsen spěchal. tišinami i bulváry té neodbytn�ce 
poutavé koláže, vzniklé ze sutin, z tisícinových zbytků. dávné Var
šavy, z vůl.e co nejdřív znovu. ustavit i fyzicky zjevnou oporu 
specificky- polského, vždy dalekosáhle rozkolísaného a přitom ne
zničitelného smyslu pro niepodleglosé. Bylo třeba sednout a písmem. 
se -vyprostit ze zmatlmo Jak svědčí i· materiály té kol.áže, skoro 
současně se !idy a skoro stejně zakoušeli tak;y Pol.áei nestvůrná 
ponížení a děsivé ztráty. Přesto nenastal.o dost úplné vědomí rov
nosti. Utrpení nezušlechtuje. Hloupost. Helsztynski zdaleka není 
sámo Neurčitelný počet s1abých, neúspěšných, zdánlivě či skutečně 
odstrkovaných a urážených se mučí :fantomovým steskem po amputova
ném organiSlm v nitru města. Po zaniklém ghettu v ghettu nynějším.o 
Chybí jim hromadné odkladiště proher, slabostí a 'Vnitřních svá-
rů. Odhazují je na hlavy pozůstalých jednotlivců. Jak dlouho ještě? 

Osamělost, podle dávného anonymního :Řeka "nikde tak veliká ja
ko ve vel.ik:éa aěstě", chtěla ze mne uděl:at zrcadlo zdejší schizo
frenie o Bránil jsem. se. ·A spíš než sou.stairné myšleni vznikalo 
s toho div ne propagandistické řečnictví. �o bylo druhé téma, jež 
jsem spěchal zapsat. I za pomoci dávných pomyšlení rostl náčrt 
manifestu: než i poslední člověk v tomto světě vidy včas v sobě 
.zpochybni prima facie význSJllY impulsů, vysílaných nelibostmi a 
exuberancemi z chaosu podvědomí, a s umírňujícími důsledky roz-
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pozná, že takové pohnutky uvnitř individuí i celých skupin v souhře 
s danými poamínkAIIli plodí předpojatosti za.vi.Ď.ující -vraždy ve vel
kém, rozpad duší a zhoršení stavu světa, at Je uvaleno moratorium 
na šíření či provozování antisemitských a Jinak: rasistických a nad
řazeneckých autorů. Nejde o pamfletové štěkavce z dob hilsneriád 
či drey.fusiád, tím mí.Ď. o streichery. Zašli či zajdou. Jde o autory 
písemně či hudebně energické a přimknuté svou vjmluvností k látce 
života: strhnou, očarují, nestřeženě podstrčí vnímateli svůj anti
semitismus, nebo ho ukonejší, měl-li už· z vlastního antisemitismu 
zárodečný pocit nesmyslnosti či v:iny • 

.Ano, ale dávno dřív, než jsem měl za toho širého če-lfo-ového odpo
ledne Ziemkovo obydlí v dohledu, neklidně rozpolcená Varšava ve :mně 
vykonala své zase jinak. Z těch, jimž genialita či pologenia1ita ne
dala dost sil na to, aby se zbavil.i znelid.Štujících odporů - z ubo
žáka. Wfr1S::W�třebujícího k pocitu převahy mučit a ponižovat až 
k SID.1.\f?,�a Hermanna1 okouzleného jeho pustými nadsázkami a 
neschopného vzdálit se včas, z Demla, jímž patrně v jeho uchvácené 
a místy úchvatné, přitom vždy přinejlepším polom;y.-slící psací akti
vitě hýbal i ten "polský" běs, radící odkládat vlastní :,robry na 
proklatce, jak to možná proved1 i pozdní Céline - bylo m.i z.nenadání 
nejhůř za to, že mě svou vražednou cenzurou na účet údajně nižší 
lidské odrůdy dohánějí k cenzurismu. Ani :mnohem vyspělejším inte
lektům. a mravním organismům, či z jejich rozhodnutí právě jim, ne
ní dovoleno ochuzovat nynější či příští generace o kterýkoli arti
kulovaně sdělený díl zkušenost i lidí ve světě. Ochranářství může 
konflikty na čas přitlumit či VZ;dálit z ohniska pozornosti, al.e 
jejich ponorné :intenzity tím asi jen přibýváo Je to zlé, pane Dem
le, ale naneštěstí jste tu byl a dokonce i jsteo 

Z,e psaní nebylo nic. Nebo přece jeno Sotva jsem vyvedl skákající 
a štěkající Soňu, Belu a Sandru na trávník mez.i vozovkami široké 
předměstské ulice a vrátil je, vděčně spokojené, do přítmí bytu, 
chlubivě jsem. napsal velkou ceduli: KOCHANY 7.IEMEK, mám. rád i ty, 
které vlastně tak moc rád nemám, takže jsem jm za nepřítomnosti 
jejich pána trochu pomohlo Jdu do 8.rSo Přijdeš? B�lo by to dobré. 
Jinak je možné, že se bez přítomnosti �vého rozumu něco stane. Zo 

Ziemek opravdu k mé lítosti v STS nebyl. Zato herec Pracz měl 
narozeniny a v rekonstruovaném empirovém chrám.ku., kdysi sloužícím 
zednářům. a nyní obdobně polotajnjm satirikům, se už o přestávce 
Zlaté rončky, drobného, ale razantního novodobého varšavského Re
vizora, maličko připíjelo na jeho zdraví a kariéru. Co jsem za 
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odpoledních hod.in potřeboval ze sebe shodit, nezdálo se vhodné 
k rozpravě ani ted, třebaže pan režisér Markuszewski, maJ.ý, rozlo
žitý a chápavý za„mnoho jiných, koutkem úst říkal: 

''Pan vždy ve Varšavě najde něco horšího, než už pozn.a.lo" 
Flám. byl neodvratný a šlo se v sedmi či v osmi po větrných m.os

tech a bulvárech blíž k středu m.ěsta. Až jsem. na velikém prostran
ství pohledem vzhůru k červeným varovnjm žárovkám. pro letce rozpo
znal, ke které obludě jsem veden. 

"ram. nejdu," zůstal jsem. stát o "Ještě tohle navíc o" 

"Ale Zdeniek," vzala mě se stříbrným smíchem. Ella pod paží a jen 

Kalvín sám by nešel. 
Ella byla nevelká, v obrysech štíhlá a velmi půvabná nepříliš 

průkazná herečka a trochu lepši zpěvačka. V STS druhá či třetí v po
řadí. Jejím kouzlem. byl.o, že ze sebe nic lepšího nedělalao '.fo je 
všude vzácnost a ve velkonárodně ctižádostivé Varšavě z.vl.ášt. Tys 
nezpívala v Newportu? Tak to nejsi nic. Elie to tj.evadilo, i

„

když 
své touhy m.ěla taky. Zatím ji bavilo brát a zpívat pod zednářskou 
střechou, smát se tam s přáteli zrůdnostent času a místa a dokonce 

v těch krátkých týdnech mého pobytu věnova't trochu pozornosti mně. 
A ta zmíněná obří obluda, k níž jsme se blížili, byla ovšem. to zdo
bením. přetížené mamutí šídl.o, rukojetí zasazené do střed� Varšavy'. 
Byzantsk:ostalinský dorto Kdyby jaksi hegelovsky existovala idea 
architektury a ta se porůznu promítala do viditelného světa, tohl.e 
by asi byla její nejtrapnější ostuda. A Varšavané, partajní i ne
partajní, zjevně vědí, jak hanbu toho danajského či vlastně Stalino
va daru aspoň ve svých očích odbourat. Ve čtyřech či pěti kinech 
uvnitř brontosaura se snad zásadně prom.ítají jen nejméně přípustné 
filmy, jaké l.ze na východ od Odry spatřito Ve třech divadlech se 
tam hraje, co by jin.de v satelitech platilo za provokaci hodnou jen 
okamžitého zákazu. Takové bylo i Rodinné shromáždění. Věděl jsem 

o té hře své. Asi o tři roky dřív jsem. ji překládal pro Ostravu. 
T .S .Eliot navždy z.ůst al větším. lyrikem. nef dramatikem.o Pře st o má 
i tahle jeho druhá hra své účinné ostny-o Jde o poutavý obraz morál-

, ně psychického úpadku vyšší střední vrstvyo Rež.isér a především. 
scénograf varšavského představení �il disposic daného sálu, 
jímž byla improvisovaně předělená obrovitě velkopanská chodba 
v jednom z niiších pater Paláce ku.ltur;y. Pro účel inscenace byla 
ta nabubřele monumentální chodba prodloužena ve vybledle popukané 
podobě do jeviště. ťrpadek jedné vl.ádnoucí vrstvy se rovnal nepři-
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�anému úpadku vrstvy údajně zcela jiné a jinak motivované. Varšava 
se převážně s úspěchem. brání ponižování svých vlastních z:působů 
myšlenío 

A to jsem až do toho večera nevěděl., co se skrývá v dvoupatrovém 
suterénu té neštastné superstavby. Z jakéhosi důvodu se to jmenuje 
Sala Kongresówa0 A je to přitom veliká kruhovitá taneční a pijácká 
síň se soustředně kruhovitým baz,énem. a fontánou uprostředo Večer co 
večer ''tam už nikdo nechodí, protože je tam. pořád plno". Kdosi to 
pro Pracze a jeho přátele udělal. a z:adal stůl.. Olivrejovaný vrátný mu 
sice dostal své zlatúvky, al.e v lllenším počtu, než jaký "é?Podle jeho 
hierarchie hodnot patřil, kdyby šlo o nepředvídaný vpád hostío At tak 
či tak, byli jsme uvnitřo 

Nikdo mě v tetj. večer ani později nevinil z opilosti. Jen mi bylo 
po dvou či třech wodkách volně. Nic míň, nic víc. Poprosil jsem Ellu 
o tanec. Ploužili jsme se nějakou chvíli po š:irém parketu k nudnému 
slow f o:ru, až se mi vzadu v mozku jako těžkopádný výboj ozval.o temné 
varšavské odpoledneo 

"A přesto Varšavu miluju," řekl jsem.o 
''Nebylo by zlé zkusit život jinde," zatřpytil miláček Elia zelena-

vě modrý.ma očima vzhůru ke mně. 
"Nepomlouvej tohle město." 
"Ja Warszawu nie odczierniam.. Ona to denně dělá sama." 
"Hloupost, Ello. Zažil jsem. odpoledne to nejhorší, co· s.e kde dá 

zažít, a přece je Varšava - i díky tobě - svobodnější město než mno
ho jinýcho Vsad seo" 

Usedl jsem na okraj bazénu, zul boty, svlékl ponofilcy, vyhrnul. kal
hoty a vstoupil do mělké vlažné vody. Ella se střídavě smál.a a vola
la, že mě budou zaarestowaé. Rytmus kapely znenadání drhl., ztišil. se 
i hluk velkosálu a já se loudavě procházel. bazéneao Ziemek jako by 
odkudsi trochu znechuceně říkal: "Ty wariat." Jiní, přítomní, se zvuč
ně smáli stejně jako Ella, až pak nastalo skoro úplné ticho. Bylo mi 
nemístně jako tvoru, který chce provokova:t projevem větší volnosti 
než sami zdejší lidio Decil došel i Elle. Jen rukou naznačovala, at 
jdu z vody ven. Byl bych rád vyhověl, jenže napětí v síni v téže 
chvíli vzrostlo a viděl jsem proč. síň má hvězdicovitě rozmístěná 
schodiště sestupující k parketu a k bazénu. Jedním z nich se medvědo
vitě valil dolu olivrejovaný vyhaz,ovač. Jiným se s nenápad
nou hbitosti ke mně blížil muž v dokonalém civilu, patrně ředitel 
podnikuo Vyhraje-li med:i"ěd, vynese mě v zubech, říkal jsea si. Při
vodil jsem pošetilostí půl směšné, půl vážné m.inidrama. sporu dvou 
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z mnoha Varšav. Nemyslící sl.užeb.ník zákona a pořádku. se utkával 
se zdatným intel.igentním kariéristou. Nedalo se hned vědět, jak to 
dopadne. I síň jako by byla rozdělena. Ozval se pobavený smích, al.e 
i tlumené výkfiky. Jejich zvuk dával znát, že žádají zá.k:t-ok proti 
výtržnosti. Hudba zmlkla, parket byl prázdný, jen krásná Elia ve 
stříbřitých šatečkách zůstal.a nablízku.o Sledoval jsem ten výjev 
z bazénu, jako by jeho aranžérem byl kdosi jiný. 

Civilista o tři kroky vyhrálo Pohybem ruky pozlátkového medvěda 
zarazil a odes:lal.. Ke mně promluvil jako hostitel k hostovi. Ella 
se k němu přiblížila. Asi chtěla pod záminkou tlumočení ovlivňovat. 
Stěží bych našel lepší Porcii. Ředitel se jí s úsměvem uklonil a 
prohlásil, že pánovi rozumí. Trochu se mýlil. Nevehnala mě do bazénu 
jen Elia. Byla to po černém odpoledni sázka s Varšavou, jaká dnes 
vlastně je. A Varšava mě překonala. Ředitel vzal z kapsy saka vzor
ně bílý kapesník, rozvinul jej a nataženou rukou mi pod.al tu vlajku 
smíru llleZi pošetilou výzvou a lokální autoritou, štastně obdařenou 
přinejmenším na okraji m:ys1i chápavostí k unáhlenostem. Varšava zná 
unáhlenosti z autopsie. síň se s úlevou rozšum.ěla. Nebyl to doslova 
happy-end. · Spíš jen otevřeňí skulinky pro život ve světě tJ?'často 
nepříčetně svárlivéa. �o vše v podzemním. středu shora popsaného pa
mátníku.. lfuřel jsem. si ředitelovým kapesníkem nohy, obu1 se a shrnul 

kalhoty. Vznikl už jen přátelský spor, kdo dá kapesník vypra't, zda 
já či ředitel. EU.a to vyřešila tak, že jej vyidímaJ a do bazénu, 
skryla v dlani a slíbila co nejdřív řediteli přinést;. Půvabně rázná 
Elia. Dávno mi říkají feminista a ted jsem zase jednou věděl, že 
nejsou dal.eko od pravdy. Bez ní by to nebylo začalo. Bez ní by to by
lo skončilo zcela jinak. Hudba spustila. Ředitel polsky políbil 
Elle ruku, já mu poděkoval a cestou ke stolu na gaJLerii jsme potká
vali dvojice, jež, šly pokračovat v tancio Byly varšavsk:y hrdé a 
ničím. nedávaly znát, že se snad něco nezvyklého přihodilo o 

Ale je, jak bylo řečeno, mnoho Varšav. O dva m.ěsíce později mi 
Helsztynski poslal do Prahy obě své knihy. Ve čtyřstránkovém dopise 
vzpomněl na mou milou návštěvu a pak u.i jen opakoval, proč jeho 
spisy mají vyjít česky •. Mou naději, že se v tom drobném mnohomluv
ném rukopise dočtu třeba jen zlomk(?vité opravné zmínky o našem var
šavském střetnutí, zesměšnil jako naivitu či důsledek poznávací ne-

. schopnosti •. Neodpověděl jseao Hlavní bod sporu bych nebyl m.oh1 z.a
m.lčet a nový, tentokrát zcela záměrný pokus rozrazit zkamenělinu mi 
připadal jako násilí na polomrtvém. Viděl jsea neoblomnost kleslou 
v sebeponižení, zaznamenal jsem. to jako další z četných obdobně ne
štastných úkazů a hleděl prací, zábavou a jinými starostmi vyváznout 
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z jejich důsledkůo Helsztynski jinak. V průběhu tří či čtyř měsíců 

poslal ještě dvě uctivé upomínky. Hlavní bod i v nich opomněl. Ne-

stačilo mu, •••••••••■I že mě z bezmocnosti usvědčil už 

tehdy n� břehu muranowského Mrtvého moře. 
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G zas sešel, poton1 5. téhož více 

I ... I 

- Já zde tí:nto pří-to;·,lli�:r.1 ps211ím �ádného nepomlouvám eni neodsuzuji,to
::.iko pravdivou hictorii o jejich životu a smrti píši. Tak jako o kaMé� 
i o mnt se :nluví, tat: tcl<y ue i psáti může. K.do by cr..tll :péru psáti ne
:iati, wUE'.il by 1 ÚEta lider1 z2.Et2vcveti. 

I I 

i • • • I 

Zde nEpÍ[;u :pro otL.:rr.ort, neb k EVému. psaní mám cíle jen vždy na 
maličké chvíle. 
/ . . .  / 
J. est tclty napsáno, že čím kdo hi-efí, tím také trestán bývás Litera li 
�ajíc sobě zamilovanou literu z, vandrovala s ní a přišla do 11 tery P,_· 
kteráž byla npojena s literou t, a. napti:hdla tam jinou literu N spoje
nou s literou D. Litera � oblíbila sobě literu N s 2)-terou Z a tu. ll ten 
N e literou D z litery :e vybnala. Frotol zůstala tap.1 tera N s literou I __ _ 
při liteře b a sedí jí na krku, rov.ně jako žába oblíbila sobě jednou jeJ.
ka a n�í od něho utíkajíc klne ho, když k ní chce lehnouti. fo\ mál pan
tomii na vzdor té pafílské,kdežto ně.jaký Kuba tyto 11 tery dohromad,: smí• 
sils L,M, C V, P, ale k posměchu• tato pak není, nýbrž k na.učení.- 'Chceš_ 
vědět tu :pai'íiskou?: Litera L roza.ála oheň, 11 tera M přinášela dřín,li-
tera C ___ V mečem ten oheň :rozmetávaia a li téra P ta prý na ten oheň olej 
lila. - Kdy! oni sm�j!; proč my ne? 
/26. ledna 1779/ 
26. ledna po:ručení do I.ouřimě přišlo, aby se všecky tdry s magacinem jil 
cio Náchoda a do Duěníka, jent v hra.bstv.í leží, posíltly a obracely. 

I •.• I 

V ten čas veliké klády dubové na hollendský Ep-0.sob v Kersku se rozřeEá
valy, nebo 500 dubQ. k potřebě oné nové pevnosti u Litoměřic /Terer.i.ne./ 
tu se povracelo a některé celé klády k Labi se vozllyl ie pak zima nes'tá• 
lá byla a cesta bahnivá jsoucí ne.dal.s. takovou tíi k Le.bi vositi,protoi 

· takoYé klády na vysoké vozy se vystrkovaly a nNtteri na 4, jiné na 8 1 _ 
na 12 a na 16 díld se rozřeBával.y a tak teprTa roEřetantS k Labi ee VOE1• 
ly. Vory z borovic se dllaly, jichžto 1000 epět se povracelo,a na n-chs _ 
vorO. klády dubové a ty rozřeEané díly ee kladly e. tak po Labi dol-O. plav!• 
ly. Správce té plavby byl nějaký Vostrým �oetomlátek. Ba vraceni tfch 
dubb na hran&ů a rozda4Tán! těch kl4d, na delúú e. riún! TOr6 a t, 
plaT'bi mnon lid' Tel1k4 pen!ae Tyděla11. 4 8 



I ••• I 
�e dříví na rumburském panství poraženého počc.. z�r , - . 

::::�;...,_.., �c. ,1,L.l(._LJ O� 

ru:_ :::vého, Voj ttch.é.. Vavál-�l:,, kter;� té:r: V(. v�:i i it,á.crcrun'--;_ :;:::.:.::. 

nici pikéreJL j cst r:. Et�:r:mím i:,. pcltsn$1Il ČE-.f to r:luv:.:.. 

I •.• I 

Ttct. mst., nE�šich hoctí., �it JL;.LlI!lc vc..:i.chni č.oc:ti. J er;tl.i u C::.lculic, ·buc..:.cu, 

učiní zemi chudou, i ar.i. pr-ve mwo mllE., neb vl.eck� zhubcnrl2 

I ... I 
Již cc vidíme, e3hl6, skrz ty letotní bre�le, 

hned nE· jejich uk'-zce pa.cií.;i k velké otázce. 

Ce ó..ile uhléu.éÍme, j ef tt' D.E. hů.i-E:: mmne 

I ••• í 

Jak kráSl'J.Ái a Epanilá Těc jee:t n�co staroži tnéhc C:ísti, vidčti.o ton: n.lu• __ _ 

v1 ti i ps.í ti uměti, mohl bych na to o bzTláštní př·eámluvu učiniti, al.e ne

mám času. Zkuste to, dětil 1.dyi mt•• aamy eobě odpovíte •. Kd�ri �á budu 

ležet v hrobě, Ty mně budete sTědkoTé. 

I ••• I 
Potomk-bl to budi cii."121', �ak se tel llci hubí mylně. 

I •.. I 

lly j SIDe krlllli, se straehoTal1• syny sri • • • 1 ty Ruay ži Til.1., s nimi 

dost mnoho 'i�f.ltoa'ii a nea&pra41teln7ch ikod lk'Clsll1, tak ie an1 �eden __ 

den nám bez tělkosti neainlll. Ale pylni �akfbokol1T clrahu a ,yy�aanění po

l1. t1e1, U se •'11• pleaal.1 a ,eětl Ti• těch trpkých a nás zabíje3íc:!c� 

časů oěekáT&Jíoe aíti ch'tE.1.. Jak lítee't1Té patření bjTalo ,en na ty pol• 

eké wly, ktefí nejen & Polaka. ele al s Podolie e. Ukrajiny přee- ,co 1111_ 

k a.:rmádě do Mše ,íti J11Usili, tu T pfeůrutné zimě a sněhu, tu zas v dg. 

ti, blátě i:li a pfea noc stál.i, malj kousek a třebas ttikrát shre.'banéhe __ 

a shnilého sena clol!IWJ.J nělttefi pfetěloe na nohy &lmětčni byTše s odp� 

číváiúm D.1, oestu km kropili a smutnf na lidi a na m honce se oh1í• 

lejíce ještě k STé tě.BtoBti mnoho ran do�ttli. 

I ... I 
foho dne s,n mC.j Vojtěch, do N&aeo do 'Ysi Doubi blíž Reclll.ice němčin{; ee 

•�1 ti s formany od�e1. T p�dpraTe� Bechliů ,11 pne od měsíee černu, 

'WI 111'6.3 starií ayn Jan T 1;eJmf !kole na u�em.í 3est. do kteri!to ěkoly 

1 tea. To�tich chodí. 

I •. � I 
■y U.dnou bouflm saěínati a natf poko� rašiti nemúúme, jen mirnoet,jen 

aesi"9dlnoet Udáme. 117 1ll!lÚle dosti �lk4 břemena nésti, 3en nám· te.koff 

ielto pn nemeai� ned,n�te 

/,o. ledna 1119/ 
�. ledna Onclfe' Bartolomf, Gria, direktor panstn kol.ínskěho, tam os'lá-
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vající p_�, - nebo prTe pans'tTí to poděbrad.ským hejtmanem vžd�rok:- nt
�:(dilo, - jako!to T den sobo1:Zl! Hzení drobet přísně-ji konal,pc kterérn�
to přised. do FTého kTartjru na Feeli sedl 2. tu lmed Ftřelou mrti t�cí'er. 
a cne l. února, v r,ond11! po dentníku, pohfben. 

I ... I 

J.2! r.1�-lif i E:?..rr.é nP.fízen.í tak n.é.s trá-oiti, !e jako při nen�.di.lén: o:tmi 
m:·Ele .z-Jeterio c- t činí, rozum trápí E dokonalost ten.o tak třžce vvhled.fv2 ti . . 

se má? Víme, �e Te vl��ti nafí jen za naš! pamíti mnohokrát nepřátElÉ by• 
li 2 V�€liké divné vl-'-ci nd1zove11 1 c1�:!mi i:. neznámými j�.�yk�· t'!luvili, 
FYt2-k :p±·E'C"' bE� výkl�du t'e jir. E:roZUinělo - E. nyní domácího nz.feho ptnc: i 

mon�1·�b: n�.:!'.·ízení td·: tr�cr cc- pocho:pujt::; od.kuť to? 
/ 3. ťnc:r2 177C.:,'/ 
Sr�íh, jenž 5. ledna spr,.c.l, tal� !)Omtlu se ztretil, že hc ani mát neb�·lo• 
a tak vžcl:· na llolo, j2.k říkáme, mr:::lo bez velké e prurlké zimy. Dne :5. ú
nor� zas něco málo sněhu eyadlo a ten do veěera seěel a hnea začtly teplé 
a p�Jtné časy s ranními mrádty, jako z �e.ra býw.. Ne, horách ale Enthu 
dosti bylo. 

I ... I 
Co se nyní wkol mluví e v novinách čte, nen! moW ,ak pro mnoiEtvi, tak 
pro nepre.vcu vf§eho paáti. ! I ty norl.ny některi věci �eden týden tTrd! a 

č.ruhý týden od.voláTe.jí 

I •.. I 
Druhý c.íl, •epnoetatné jeho dílo, dloubo_ mstal v rukopise v kniboTnč klá5-
terní se nacházel, který pro s-Yé milé l>echy mnoho práce perem udělal, vlae
ti s-Yé se odslou!il, všem potomkb.. zvíái\ pak. lenocln1m a mU"nOlroutelm 
přiklad zanech'11. Men linými mnohjmi spisy 1 Xrolliku českou obnovil, ros
l.!:fll a Hájka �ěf mrtvého ca.se �ako s artTjoh T.r.kMsU, kterélto první __ 
dn� potud totilto, pokud Há'ek psů, &husta ee 11adáz!, druhý pak dil, ru
kou jeho sepsaný, le!í v ěpitále u vody � u branůho rybnike. a nemá ji! 
78 let Clov&a, co by jej do vody ,wwt, - chci Mci do tiskámy hodil, an 
tou voQoU n�'D.Í dosti často nevím jeký an�el hýbe a kalí. 

I ••• I 
Dne 4. tého! Belan bobůckf • Prahy s srestu d� propušt&1ý- jsa, do Bob
nic k menieloe se n�:nátll, uěiniT 'YJlinÚÍ .'rlr:r ka�l1ck4. 

I ••. I 
Támul Hol.anoTi pi�čil �sem �ed.nu laúfku vira 'Yy'll�!ci, ládost1v jaa, aby 
se z ní ru?pra.Til.1 ale on •• JlSl)re.Til jako f.eaea T ůli, ba &1 snad Y ni 

nečetl, nebo v roce, kdy mi 31 odT•dl• tak no'Yá a oelia'há byla, ,ako by 
�í ládný T ruce n•ěl• 
I ••• I 

m.e jak to škod:! pfeoe, kdo nikdy knihy aeate. 
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/9. února 1 Tit/ 

ke 9. ,1nora_ T 11ter.f po neděl.i Se:mges1ma, okolo lC. hoc.in:· před :pů.l
uc! ěerTe11oat ve11ká na obloze nebellkl Tiděti ee de.lc e tf" oc' �trc...'t'l; 
p-alnoční k sápadu šla, od ní!to paprsky vzhůru a dolů se S!)é.. ti·ov::.l:· .DnE 
10. zas u večer v těch míctech 111:::..liIDtá jen toliko červenoet sE zd.':Ll.c. e 
trvala do osmi. Podle mého zdání a očí našich spatření ri:<i.�o se, �i:sKo b:r 
-sa červenost nad Kladskem se začínal.a a k Prase šle.. Mezi ní v,,:2ts.:_ •• "' 

C ,J 

okmnlení dYa bílé pruhy a hned ce zas ztratily; potom poclál o{. toho k 
tltreně půlnoční &aee �eden bílý pruh anebo tloup vyskočil c: hneC.:. sE téf 
&tratil. berveno�t ta barvu krvéVOt:. měle. e.. takto téměř vyhl.Íiícle: .k. = 
konec ten; jenž k západu šel a ned Praho-i: jeko by Ee ztrc.tfi. B = konec, 
jenž od r:trany púln.oční r:tál. 1,2,3 jsou ty bílé pruhy eneb sloupy. -
V ia.s té ěervenosti noc velmi jasná a tichá byls., �e nejrne:nf·í hvc zc1... vi

dět bylo, jakož i ta červenost 'tak subtilná byla, že skrze ní hvr za�- ae 
spa tfoTaly • 

I ••• I 

V těch dnech ,ak v koFtelich tak v Áacícll. problál!itm jest opět přímý 
mmd41i cíadskj proti všem bludrůkfia a od. viry sva� katoliclté hancbnJll ... 
odpad101m, v nichž doloieno, kdo by Ty�eTil a dokázal někoho, jenž bl11d
né knihy má. le '1ostane 100 si., a wh6, jeni je romál4 kdo dos'tén€, 
má míti aio al. iakoTj bludn.íJť po pnn!m ziapomcnutí nenapravil-li by ae, 
má· býti na rok do fipinhaueu. dán, po d� na tf·i léta ó.o pevnosti E-- po 
třetí yěčně na iaiery edsousen, s�atelť mu Tzat_ d.čti, měl-li by velké, 
•• tam roneseny, a mel-li by malé, po katolicku vyučeny. 

I ••• I 

féhcl dne z �1sté dileli tosti & města byd�n do vsi Sterého l>�d�OVé. 

3eem př1�el a 'tam 'ten dalece· roabluenl non při kostele fa.mím sv. mi. 
l•Uio Prokopa nsici q,&1ifil. llo té vsi ó.ole�šíau iienkffi, ó..obrému mu�i, 
poslal. jaem•h'TOt sv. Prokopa" v o•erce k Teliké jeho ra.<ioe.ti, ClEiDno. 

I ••• I 

Klyož Gebalistýcký 
A'b·c de� g hi k lm n o  p q r st v s y z i v x y z 
l 2 3 4 5 6 7 6 9 10 20 30 40 50 60 70 80 �o l(JO 2C>l, :,Ov 40L 5'Jl, 

I ••• I 
Gabilai I� WSSai MILI •.. 755 

.i I.�VI .••••.••••• ;,2 
O� PliWI •••••••• • 'ltJ8 

' · ... ' 
Mrúm se sám, ŽE; vše nemohu ps,u, m, dit1, wm obiírnou zprávu aátt, 
neb na kri'tce má T1aluT dosti w,aas krom Tlí J'niOe musím oréti 
•'nlma. 
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I ••• I 
Buil ml do'bfe a já �-, stfL2me Tlely v té mířt:.Je2t_i tt mi rá.dl::-:· mrzí, 
snad m,š míe'tů. dosti-, zahoo. je od sebe brz:,., c.řív než :přij L.ot.: húr t.::..r-:.�t 
�e tím nic neubl!M, já jf'.ém nyklý vfemu, mť.j vtiJ: rT l1::.ubccc r.ir:.:: ;ro
ti vtipu mmu. Abych tě dél ne�držoval, redt"'j ·oucu r::lčet, b�T n: tc, cc 
j Pem � t.z■t1Ktt zpracovc.1, nejal se snad vrčť'.t. Enoh;'.- Ce�:r. -oi.. ::-t:1-:c�· i:::-:.'-·, 
voak E r...i ch máJ..o VUi. dá -
I • • • i 

?:echové milí, ciobře se m�jte, tuto :picničku !'::ObL zpÍTT.it'-, - ke.o cl::...ád&l, 
ji. f;á,m VÍIIl, V .. ak jr.1énf'. FVého n€':pc'VÍJn. 
JE, té. -pÍsr:.ičk,. v thřích di.'.laii., po jistén. po:..11.. co be::::t. po:.,1.n ..... , �i cobř
zpívejtE, sobr přepsenou dodejtt. Kon€c. 

I ••• I 

Aby pak někdo neřekl, �e f>e jen jakc ona 1;zopon. vrln.s cb.lutío E jako 
lejno na vodě plynouc! za �ablko se -yycláTám,napÍĚU zde 2 Epon všcck:v ty 
zapoTt'.�ěn, a kacíhk' krJ.hy, kten 3sem skutečnl četl e. v rukou f:'Tjch 
měl 
/15. února l 779/ 

Dn• 1;., T pon.ciěl.í masopu.s;tn.í, celý den mlha, v úterý pěkný teplý čas, 
a vidy al do pnu! neděle pos1zl4T kterou! takový jasný a teplý čas byl, 
�ako býw -'3• mlsioe, a ten mm t;den napořád orba polní se zdia.la.Ob
nláště pak v semích �emjch, T dol111á„h a mokřinách dobře se oral.o. tak 
�e, kde se alluty al o sTatém Jili 11e,e a dfíT pro mokro DIIDlťtže, tu se 
velmi dobře oralo. 

I •.• I 

Bylo v 'ten čaa sa 31stou věc praveno„ le ti lidf mají mezi sebou popsání 
Tšech v královstvím ěeek6m se nacbáscjicích osob sw sekty a že jest �1ch 
přes ,o tisíc_ col -mecko vyně4ěl.1 ti, jil knihy ,1m :romášeli a od �ed
n!'?ch k dl'llbjm Tšelik' 'te31losti a p1111tr,"t'ání -pfenáštli. 

l ••• I 

Vielikf prorocttl, která ne. ten jif J)omíjej!c! l 777. rok předpovbd?:na by• 
la. pozadu sdstala. col n�teM pú.1 proroci Tidoue€ a le ae s netrefou 
potkali, •nalylíce, .IS&h.ll j1n.ou pMst4 totil le 'Pr! to není pravý 77. �. 
ale ce •• pile eedat, ta le 3•ot les-tf a eo 'bllde osmý, ten le 'bude tepz-
Ta spra-Yedl1T'/ eecbtdes4tj aedaf 

I ••• I 

Ona pak ateJÚJt. •1Telt • HynE byl neil,Ulto pro m ctnosti e. Telkou 
melnos-t, el.• taky pi�.- ·milo pea bntn., �tyaléhc tu n.,. Máebodě po tolik 
let direktora, u T§ecll lid.i 1 • pat ffln:f ěloYlk. • •• Kter.t! Eioe ne�prt' 
moudrou fe�! 3• krotil a �!JI ae k eluh,ám ob�1:cTtů, al oni ror;li�nf Těe1 
na n&n chtn.1, al on ma,e §&Ft píaaf! na rcsli&if zámky lif;°ty poFíltl, " 
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nichf bylo psáno•;�aby se ony dáuo s'trany B"f'Dbo4y patenty dané lidu 
přečtly ••• '- tak se s tím lyYel tem i:talo ,ako s někým, jenĚ víno pi�e, 
!�teré dokuc pije málo a mírnr, zůEtává moudrým, ale kdy� jif pije :nnoho, 
buáf' potom bláznen. Aneb jako kdo v čas povodně hráz u rybnílt� h::::-udÍ a 
cpr.::vujc, por:lé� i E tío oč vody vzat aneb zahnán bývá. Tentý?b 1-yve;lt 
jettt pos.::vad v I_;raze věznčo jest. 1·cn pan direl:tor l{yvel t v-.rdtl českou 
knížku o :Fannč Marii Svatoňovéké v osi:,erce, v roce l 736,l:tcrouž mrun. 
/26. února 1779/ 
l.>nc- 2�. , 27. E 2e. 1íno rf. ve lne i v noci "tmavá .i huntá 1r.lha b�rla, že na 
jeder� hon sotvr vid�·t b·:l.i. z'ot.ot:i t,·1y pcřád jc.snf " p�íjemnf clni,lidé 
n8.:JOřé:iC f'eli 
I ••• I 

IH'-l ji::em já po svém otci, Janovi Vavákovi, chtlupu gruntovr1.Í a děáičnou 
poe nr. 4, kterou byl otec můj od gruntu n=• , v rooe 1754 odtlělil a 
vyetavel, pf1po31T k ni, kopy sáh.on� rolí. fa chalupa aneb gruntek Pr! 
milost místa velmi skromě Tys-tavený byl ••• a pak Jlllě v roce 1761 ode
vzdán byl, kdetto �sem �á metával al do roku 1778, T nčm!to přestěho� 
Jsem se do statku nr. 16, kterýito a-satek mo3e manielka ••• práTii� 1141-
dilaf v té chalupě pak a� posud podmhy � eem aíTal. i■ xti•ck7 

I••• I 

00 Bllša.n, h.rkb skrze pořád Eběbl.ých 20 let vzali a �alt d1 ml 1 při 
aofi Prostředzemrúa /v mapách me.re Medi terraneum eloTe/ své panství ro_!
šíM.11, mně není mobf všeho psáti. foto �en přidám, ie vtté ruské YD� 
ne, kterou na moři Prostfadsamním s hmy vedli, teky několik nuich 
vlaEtenoa �ecltav se nacháEelo; neb jsem e jedním mluvil T Praze,kterýl_ 
i: .Ronova sá NJD1bUrkea rodič jeet, a ten 'byv na vmdru jako msl.if v ■i-
tě Padui Te našich práv� tehdál, kdyl Ruson /fíkáe taká •xoUkTaú•/ 
ji! prve celou J;vropu ob�pluvA, k Padui pfie-tál.1, kdel on. �ako olralt 
na vojnu jim se del, po tém� do l.odi na moře od nich 'VJlešen celá tři 
létt u nich Eloufll a. merd tú 1 několik jiných ěecMv tam spatřiv, & 

-toho veselejií byl. 

I •.• I -· 

Ze.túu le Tše bfvá pravda. co se mluT.í, ne Tle to 11'9 čím se kdo chl:a
bí. lf�dy praTdu neníme ani T nallch •o•l+Ac\ �lnách, lel pak a.a. 

Tid.íae 1 T tiš'těJtfch m,Tinách. 

I •.• I 
Jle ;>raTdu psáti dlu!en jsem. �a.!di pr/ ffáaa sri lmí&do chválí a nedo-
eta1iky m ládnj nes,eTi1 Jlicaéně, co se píle, praTcia psáti se_má.OYě� 
�ak na -vysokých horách. tak T hlubokfch dolinácll sníh padává, - tak 1a
leř a lest Tmtdy se l!'bledi'ri.. S_ejemet ■y Te Ti• čisti 1edláci, jsou 
mezi námi taky nm.on čtveráci, - al5 některé �alie a chytrosti u náa pro40 
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,sou s č6c1ky, le JlelŮae nikde 1l TyiEích lásky. Nech\ jmr- boh�.'ť ne't: 
chudí, mnozí 11,s vidy pfeee hub!. !tak :1m proti nám chut ztvrč.l&.,nepřa
'!\ nám ěeat 1 hrdl.a. .Ale ■y na to Jleďbáme 
I : •• I 

Měl bych já zde mnoho psáti o té bídě,• budu rad� konec čekLti, j€Etl1 
př!.,de, který nepř13de-li dlouho, pravím sn�le, ne:matných sec:J.m mnoho 
nn drt snele. 
I • •• ·1 

Po tom sněhu opět pole tak ee rozkvasila a roraokle. e vni ttní vociní žíly 
se DŮXJ: zdvihly, že saee velmi dlouho 3amí setí trvélo. 
I ••• I 
O těch chlumeckých zajatých listtjší spráw dos'tav od jednoho pane. lai• 
tenaDta od regimen'tu Wallis, ktertl tmu byl, píšu, ie ti toliko z téže 
jísc.ámy s padesáti ranami propuštt'?Ú.m ktefí málo Tinn1 byli; k"tei·i pak 
nuceně šli, ti bez b1 ti pušthli, oertatrú ale odrižl.1vc1, jichlí ,est aa 
200, jsou tem po&2.Tad. těm kdyl sačali chlfb dint, fek1i, lese o ně3 

aaproa!1 protel -cin. dJl1 nelÚ ,111 dáno, e.l o .ně� prc,slli. Vodu taky do t'-
clěe na kaid6ho �e4en le�dl!lt1 Jim 't8ll Tle,ou a 1:slt 'tem do•aYaci j eouce y 
neffdu nf• �as'tlÚII �is'i11 lelet1 ■use�!, pEece Tlak milor-ti ne!'-da,!. 

S1yiel � sem to 12. dul:lnee T Sar.ome'tnou stfedu. · 
I ... • -I 
Jllle!e ehsea l,yl túě! yesltrs s'Q14enj a nepf!�emnt, 27. a 28. �hol T oe-
14 naii jl;eai bralo se na TO,nu a ka.ldý hoepod.il snhc syna neb čeledína __ 
111l.81l sám k r:,oh'táři aneb do simku pf1Tt§etf kdo to neučinil, tě!ké odpo
rlciél! měl. Lidu 'Yelik' maolstv! p�ho a mlad�ho dostalo se. 
/ 22. 'bf-ezaa l 779/ če 
J>ne 1,. t4laol JUllčkt dešt!k ráno spadl, jakol 1 dne 22. tého! za.s ráno 
drobet prše1o. 
I ••• I _ 
�, kde jgi spraTedl.nost - proti ne�avedlii.ost11 6, kde jc.1 upřímnort -
proti �2l.etmostil 6, kde �si poslušnost • proti dé svobot.noEtit 
I ••• I 

ane o'bnl'-&'iě do brosn6 nenáTisti vze.11, ie jEem je drobet jednou písmem 
p�•áhal a i• sal:amť�nl 1 proto teké1 ie �hé &rát;ím, ab:r s nimi nic ne
■ěl.1' a jia ne,yěfili. •• � Protol 1 lalen, ale lliwu, �elit panu :taráfi, tak 
panu Trchnm• na aae u.dali, totil, le �s• .shanU c!sahký patent e. le 
je aatraou.ju a d.o pekla odn�u, col vlak Mňn, p�Tde. nen!. Ale není 
di.W. neb kd• lllT� vlM, l'ii.Tě ml.UT!. 
I .... I :. . 

'fpravcii schyl�• •• k enoll\1 starodáffÚJDU proroct'rl. je! d!, ie pfijc e ha, 

T aaal11o na pralsk6c aos'tf bude tak vsácný �ech k spati'.-ení,jeko jel�n •• 
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I ••• / 
J eštf nEcc z strany e:pisování knih: Plá� v�dět„ sprostý, upřímný keto
l.íku, že kacíN::tí Epicovntelé p:ř-eveliké množství knih sepsali a opi�u
j..: dos�.v2C:, všé:k všeck:, E malou prací a krátce, e to ne bes chytrosti: 
ile: :př·eé.mluv�- mají vel.mi ob[í:rné, lahodné, právě kramář své zbof;í chvá
l.ící. hajdeš v nich teké lechtající přípisy, v nich oulisné l�chocení 
rozlic�ým pánwn; v t�ch knihách vsech �e ověem mnoho břesku, a1e málo 
vlny, • tak neší �taří říkávali o miserných, nemocných e. prašivfch ov
cích, že m�jí mnoho břesku,t.j. bečení, ale málo vlny. 
I • • • I 

teskou vlnu a český chléb všudy rádi ma,i, na ěeskou řeč a český vsml.ed 
neb.rub?. co dají. 

I •.• I 
svobodný Pm s l.e.ryghmeyna, Jeho c.k. Jlllosti eku'tečn, -ta,ni hcla e i:o
moriúk, král. ffd11 ltěpásk6ho koaeaditer, a f>resytent •• k. hbem,-, 
yeh�ně se „ l•d.DO:m'na Tfm4 f:echy prob1ileů 'takto 'fYhl'slU 1"'!llt •1, 

,se na to hrdja, le �•• teclil• llm 1"l�11 1 TE&i památka T 1'echyelt• 
ni.rodil to111lte Tmelaáu a 'pfeala't'Jlnni leclnll_ 
/2.'J. bfema lffl/ 
A tobo m�síee pfestal.1 ,ne ,esd.1t do Bradce na lanoe.h -. Jemdězů a 
lidí posílá.! n!alo ee ,11 mtnul,ho, 1778 roltu T m�eíc1 bfem11 a trTal.e 
eelf rok e.! BBl!I de bfema. • •• �- to taky u.,, pfedn! BOUiení kdyl ,11 
ltald4ho omrzelo e. Tel!kf t!!tfsk&í pan Trclmí elylel 1 8'm posorc'YEl,pro
to! Jsk na, skhll eufadu, tak 1 do !-rahy psal a ltes'tně pfeetmú toho 
obdrlel, a tak bfeime měsíce na semh :Do J!ra»Oe foroWaňl a naJ>eňikT VI
lumml prleetl!LoJ aebo !aaera, kdyJ n�rtiert i,odrah, nlií\ Te bii� tam ae
lel, na kanoel4H karabá�em bit byl • .Ale � bli!�!ch penst'Y! T na!em k�1 
a.! J:IOsaTB.d tam jedou � �dou. 
I ... I 

Oo j eem tam T!ce narJtffdel a abeoedn� epofidal., to tobt, bratře čteniH, 
kle.du chutně pfet tvou tváři. Tem si medle s toho pfíklad E. s'ri anysly_ k 
tocu pfipraT, abys, kde co podolm&ho epatf!� cti., oh�y hocnfho, neo� 
melkel to nape�t1 e. pctomktun zanechatiJ tím �e poTsbud!I k pllnosti,po
'tfebn� prot:fetelnoeti ··a bude! s �1 mlutl ti, by\ le tno au! hn!U1 ba, 
kdy! budel 1 v kostnici, tTi_feě Te dne 1 pH n-ťci bude od uohých �{'16-
na e od �1.nýah poslouchána, - _:tak bud�� se radoTat1 a na tebe vzpomin&U, 

. . ' 

některé v�ci TeSZBou „ diT• ty • mrtvj • budel �eko li.v. 
I ••• I 

pf1tla k Tytiftaií l�!ka lm,nem •faa ve dne �ako v noci"• T zúi se �au

Dě vypravuje ••• kteroulto laůlk11 loňE;k'bo roku aěa!ce bteaa a clullDa �, 
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�s• sep•al. a Jeho JllloEtU J>• baronovi z Iti.egerrl.., poc:lf:l, l-:terýž dtl 
ji hned de n€111f1nv přenésti e: Trtle.či ti; nE:to mr.D�CE E:::1mr.. u�řel, � ny
n! kdo tu-to ěeskou /čeho! jsem �� nikdy nenadál/ 6c tif"\<u oét1 é pei 
ylast1 �i om.úi1 ti sob� o�líbil, já sám a� dosavad nevím. Ntktcré ch;.-b�-
T feěoTod ne mou Tinou do ní se vloué.ily, jal�c nr Ftránce e7., kde Fto:í 
"ftr. 11 /jest znamení po�tá�k�: FtJ'.-;rchy/' nĚ' b:�t.i "fs,'1 to je:--t kc-py ntd. 
I •.• I 

V tj! 4en 'Y mé dome. nebymost1 přijel ke mne fo Hilčic onen znamehi tý 
?:ech, Telebný pan Josef Deb:rc,vm:ý, 1-:te�� nedávnc v zc.:ii rvédsl--.:t: v mĚ.stě _ 
Štokholmu e. T jiných zemích Eé. :r.,=-ícinou :-tr-..rJch čc,sl,:j'•cl: lr..r..ih l�r • .i!:á=ny pro
lÍl!lel. S nim t:;xy přijel veleb. po: !román Weininger, fc..:-á� l�teznický.�e 
j 2'em dome nebyl, oba 11 tovtl1, �á jménr::_ napsnnl 'li. cnc zanechtli. 

I ... I 

S�ov4: Jen Ivan narozen 20 června. ME.Xtin narozen S. zá.i·í.O�enil se 28.l. 
/ 24. bfema 1779/ 
Dne 24. bfema ebdrlel ,sem listou e. dokonalou zpráw o propuštční a do 
domt navráeen! nafich ěeskfch 

I •.. I 

Obl§an! • �raby skr& tu rebelii sedlskou byli ti to: 1. Jose� filirán z Před• 
letie, panetví St�c hraběte Losy, za branou Pc:říčskou. 2. Jose! Dvoř'-:_ 
s Re stok kn.!lete L1echtea�teina., � branou �esdskou. �. J oset l>emi,P-~. 
oholelt • Roztok t&iol l)yofálta, za br-G?10u l3r11skou. 4. Jose! r,a.t'ář • z PostfJ.• 
lína, psnstT! Tel trlle hn.b�'te Chota, sa branou Vyiehrad.skou.šamí Jose�T,. 
I •.• I 
Ro'"f?le! 1 po11tika těchto _čaw mamenitou pohnutku a n1ysle rozondě:aí &ko\iši, 
aspoň tnky cle -toho, co nelvíc mil�e 

I •• ; I 
ltěco o trpěliTOs't11 :Dne. '• duma, v I>rovodni aeděli, zh�ul.a mnt klisna 
Traná, pitile� ca n.11• aobl :s• dostati 150 zi., 4. dubna, v poa4ěl.í, 

sesypala se mně studnice 12 loket hluboká, která nEiž k STému etavu pfilla, 
mnohem více dala práee a "taháni nelli nori. Pfed tim dne 2. úno:ra,na de . 
hromnic, 8 � aa4 ■ari'tali, kter4 �en 10 let tam byly, ve sdech pfelmi• 
ly a apadl7, kdel au nov, bfti musi. � tosu ládn' klima ae ft� hf-!báto 
nedala, a takl n,n.{ T 1'to pfevelik, koaak, drahoti ,, láč.n' hfíbě nemá 

.a pro dz,ahot.ll koupiti ••on a pf1 wm J. oeta1aů nny penise míti cht�jL. 
la• J' ao,-8'· aťliz'aB'tllf romt ,ako lin! 

· a ■'1ok4y 1\aa'lllt • n'bytkam1 nja1 
a sf!dka "8Íe1' 110,e myel bývá, 
T14ycky ne trllchl1"ri s pf!�1n, kteri míri. 

li 
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I ••• I 
cot v-· Y f'V�- n2Titt.:.._ I:1·"4tt . . � 
r= ZCE svýc či te:. pC'\"Íd€jtc.., 

o �vé-:0 ::--o(:u Y�1-.f� ( � 1�olD:.;.t!�ho r·tupn?:' • 
Zetím jen toto ttř:te, f3el'J€. i ·p:-�'ed1��- ctřtc1 

I ..• I 

vše.i čin.: ti, �;c tu n.eni mofu{: včeho 
vysloviti. Nnohé hor:pod;_m.� oC.: tohc: Jif tén�f v�iecku trpf.;livost ztrZ1tivši 
lád:iému ciobrého �lovr, ned.::.ls., 2le j ..-+;: k č·€lác:ce, tek k dfiter...n, é.no k muži 
své!!iu tvrdc vel.--::i r:iluvil;:- :- r:c i::)!lC' �-!:' ; ::.ubov. dtlc=:., hac: práv� nebo ne-
právř, ti:'žcc l:o vy:pl::ffiilt.., .í·I:oto:.: Li:JUc.�ť; :no�!;aé.;iřov6 obyčej Y!lP.'li v t;:: 
dni radt'.j v poli a ven z co□u :;:,::-úci i:o��� ti t: Clé.lý der_ c.ia:n0.v ne o[i tclco
vjr;l správnicím nechoditi. 
/20. břemc: l 779/ 
Item dne 20. března, v sobotu přeo.. nedCli Smrtnou, pan vrchní podfbradský 
pfipamatoval všem rychtář� a liciem, pokuC.f. ke.o p00l€ loňckého naMzen! 
stromoví nasásel, aby sobE'· pro peníze :přitel. hylo ZE.jicté loni od n,=,.fí_ 
nejmllostivě�fí paní a královny k lepšímu e. hojnej i:iímu s.ázem.í e:troJJm. vs
�ueno a pf1poTezeno, kdo vsadí 100 Etromt blW v Ealiradě aneb okolo pole, 
a ty se �mou, ie doEtane �eden souverFJ.n DÓr -aneb eufi'h, to jes'i 12 &1. 
40kr., a kdo 60 stromt, ten p'U.l sufr1nu, €. k<ic 40, ten dYa zleilé. Protol 
to ne.M&ení opětoval a tai, ji! by to učinlli e. skrz rychtáře dokáztli, 

pení&e hned le dostanou, pfifekl., ano 'té! hned v ned�li, 21„ téhoi, kdcif 
ryehtáf pomamenání, co k<ie loni Etror.-0. Tsaciil e mnoho-li se ji-ch ujalo, 
oťv�eti musil. 

I •.• I 
Jle&i ne�etareli:t11ě�ěím1 rody česk,mi �est roe p. :p. z Lobkovic a oni taky_ 
ae 3bule nel T Lobkon.cích ee rodí, neb tam kaldá a :vidy paní těhotná p!.1.
Jede, porod! a 6 neděl od.bude. Buc.iž tak 1 c.ále-1 

I ••• I 

fen dabrj muž, pan H&chenberger, natlačil taky mnoho VBeli.'kých knífek i 
pieni�elt sektáfskjch e doui'án!m hojného zisku, P.l.P přešlo j e--·to, ror-te.ly 
llll v lcTelbu. ledá'YnO mnr. je v�ecky uk.21K>vsl a nr· ně lál, fc ji� nekupují,. 
a proto I tento kal.end�f �1JD �amyElil, na něj� větti! odbyt má. Mn� pak ,e
den damo dal a tomu chtn, abych sobč, jak' chci, laúfJty 1 i,ísnč vybrel.. 
le mně daxmo m�i k 6lu!bi býti, tle já jeem na to fekls "Pon�t, kdo 
praooT&l /t.,. ty p!sně a kn!Bty skládal/, dokonalý nebyl, taky\ práce Ba __ 
IIJ1t4ho nes1:o3!." faky lsem mu řekl, proč ty pae:tory v tom kal.endáfi. telt Te
leb!, �elto 3eou jen holi privátní oeeby'P Oe.pověděl, le to prý ti b1,zn1 
rid1 m�.! a t!m 11p!i kupují. m.e, jak k dosáhnutí zisku nl':kc.o třebEi. Ba 

nehet ndfel by Ei třiskul 
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/ ;,,:L. b::·e zn,., 1 779 / 
L,,� . ._- �.,réi-,, .� n._. !:.. vřt.'1.cu neděli, c.ne 28. b:f'ezna, toto pÍ.81• ·pf·ipadl.o mnf 
n� :.,· :.::..,l·.tcr·aJ::. p:b.:c. 6.u·eti lety ph:f'.tal ter:. starodávní obyčej, fe drti 
w- ;,y. ti::.c"·.;._ ned�li pi-lmť' pfietrojené jsouce spívely "lístkyit, to je�t 
"tr·l� z,:,... ·,,ovFnt: .- �10 žcmé 2··ýrny o přehofkém Uillučení Páně a 1>ro pf'lllátlrn to
ho : :i..:-,:néhc oc. clr:. ti. ��idov�·kých Pánu Ježíši n& oslátku č.o Jerusr-.lem� je
( ouc.;í1i1i:. prozpf·vovw:1.i. l·rvnf zápoved téhož zpívání sta1a se v 1.-oce 1769, 
2. hr1cč toho :rolm v mc·ctech to pře:::talo, nl'kde tepTTe v c.ruhém.l 77C .rooe. 
xrc,c· b�- to l:�.-lo p:řt:·:::·tá?w,rozličnf o tom byly soudy. Někdy taky ciob:rá 
v, c y, ��len:. Et: pr-ornhli.; 

I • • • i 

Coko::.iv�l:. nyní pravtjí noviny, ve všech zemích ne všech strr:nách: jen o 
eamych t�žkých ranách, které nárooové hojnf§ půF.obí k budoucí vojn?, j@ko 
bJ· ·bylo cioRt málo, co se až posa:vad fitalo, 

I • •• I 

K.do ty Rusy trochu zkusí, o ěkodách poTíde.t mue:í. 

I ••• i 

Jak pak by takoví loupemíc1, kdy! ee čot:tanou, tresténi byli, z toho se 
pozná, že onen :laiík, šenkýi· velimEký, u něh<>! ee ror;tlučen:f fkramnickf 
kal.leh naleEl, byv �tyfl. nedfle v i:oufiml T latl.aTl, � domtv puftai ,eat 
e �botí jebo,které mu oufadnli od dmku podl;brádsk'ho vEato bylo, ses m11 
vl-e vráceno. Slyiet obecnf se da.lo,te v Pra&e takový �eden pti právě fekl: 
":Cdy! vlád2 bf:re Te dne,proě bych �á nebral v noci?" 

I • .• I 

Aě to sa pravdu neEtaYia, 
sni ty f,eěi neslevím. 

RuPkých out:ra:t neb náklaM, 1-;teré tento měaíc popisované a ku král. kraj. 
ouřadu a ke e;ubemium odevzdmié byly,ač pak �en na spros-Wbo mule '° krej� 
cerů f, nP oficíre 38 krejc2.rů. Ae počíttlo, v;:;neslo to ne :panFtví poděbrad
f;l--:érn :n:ř·e� 10 OOL; naše ves Villčice má 774 zl., OhotDuň l�O zl. atd. 
i I 

' • • • I 

V �reze povodeň tr,kov(1 byla, jc.kou! netoliko �úeiný tam nepamntuje,ale 11111 
v kror ... iké.ch zapsán.: není. J.čkol1v léta l!j(Jl taková v�da tam byla.le �t• 

nr. OV€:enéa mandelxi seděl a tak na StarcaěEtském ryliku ploYal• niaoénl 
tchcá� cyířie do města. vod& vyra&.1 ti mohla nell.1 nyní. a přeoe tehdá! pfea _ 
zábradlí ne moe:te nešla jclco n1n!. • .• Ba moatě a-so�ici strilnio• /"Wach� 
ttubny" / zadn.i díl spadl spolu se dvčas. tam lelícimi "fC�álty• d.vy pek vo�6,. 
ci přece ne. mo stť' ZU.Fte.vše /neb pod ztrAoen:Ím hrdl.a se P.trá.!e 1utddcb4NU 
rcgu1c jcst

i

. potom když voda pf-es zábradlí o obou konod IIOE;'Ql ěla,oD.1 • 

v<:likým f' tra.chem dvt. čni c é.vii noci JŮJIK)U se tfesollcí 11proetfied moatll 
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/1. ·ftlllla 1179/ 
aa �elený !nrtek,l. dubna, nát paL vrchn:: ::-E rozr:-tona..... v zá"!llk1:. podč-b
re.dskéa.11 Velikj pátek ráno s výchoéem ::lunce c.u�:e � tčlé:. Ja.n..:: · Cermáka, 
purkrabího 118 Poděbradech, :po vy-stálé c'.louhf nemoci t2ky T:-"šla. t.. na.to 
sa dv� hodiny zas Mat�je SchUelhofr&, tam� důchočního, též $ ttlem ae 

rozd.ělila. 

I ..• I 
Ntc dl.ouho ta.,né nebývá. co spravecUnosti nemívá. Oo jest jistého� to 
poVÚl, dal to n�kdo al do novin, le u lioZ:." l.utné domek,kterýž ·o_ 1 zl.odr
'd 1tl.omek a nálelel jenom katu, jest řeEIÚ.kwn .za šlachtatu. To kutnohor
�t! páni. jil 1 sami čtouce teprTa prohléd.11 e. poe1e.Više odhad do Prah�., to 
jen spAsobi.ll,le to noTináf' v jiných novinách odvolal, jek.o b._· to neby10 
pravda; ale co! platno, kdol to z lidí vymaže? 

I •.. I 

obut jsem clos'tal.,a.byeh ne 1;ak pro sebe jako pro potomky nějaké popsán! 
a �lldfen! o Tima tom 11.finil h ač v vl.aet1 e. zemi na.i!.. ano i v kraji 
T nailto bydlim9 lel!, pfece ale 8 mil odBUd vzdálen, jest.a pro podnět 
j1ntch Tlaatenc4 svtch. jak ma�!. kdyl Ee s domu někam odeberou, místa 
nem&4 vyletfoTatl a je sob� 1 potomkb mámé č.1n1 ti a tak v emi své 
upoň poTMorlp sebe dna.ti., 'toto vypsmú zvláětě pro váf!1 mf mu, dl5t1, 

neliknuji n. eem pfidaU. 

I· ••• ·1 
1 tas �emll práva chtlj:!., kdyl primici &!pěj!? Věci skrz to zlej! a, 
11.d' • lkGdou·klej{. 

I •.• I 
Šelmy• praria, neb kalcii Á!mlmá a lid trllpici Th od s'tarodáwa �meJlU-
3e· se kri1k1a sloT• lelaa. 
I .... I 
1'8ka se mai!v ukrutnoet, nelidskou zuřiYO�t, Eeb.ynula přívětivost, jen.I 
byla o1;edT o'tnost. 
Zdal.1.1 co TY'fídúae, nenáe 'tak brsy, neb snad meta.ti ausíme &as v tom, 
oo 11,c mrd. 

I ••• I 
1, b�1 T Prase J�T toho � ěetl jsem to ta pfi 3�dnom k'Ya.BIU 
I.cil• .u. • ..... • W, Iller• tnft selen.i, J'raaoo•• - rdlé 6enen'-• 
Íak a._cty l&c1 e.chb almnl.1. bplika: 
PH.le1 �. sl.6aal W, a•lral traln selenou,poeral ňli. ěernnou. 
hk lec1-ri •1acta o4ped4'ftl.1.kaw, branl hanl, pearell 

I .�; I 
J.etošn! �are podzl,t a1 4alo, bl'U ,.ho krin & ttch teplých h� poc�-
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... ející, :potěšující mamenal perem v duchu •••eléas Xdo letos dřív jaro 
;.,řllmal.? !replo. �do poimo� dny pryě -yyhnal.t 8Yf'tlo 1do aimu mrasy roa
razil? Teplo. �do polní práee na.raEilt 8Yětlo. 1do osení saselenil? !eplo. 
:i�éo tmc.vé páry TY.Plenil? Světlo. Kdo stromy od ;líni chránil? feplo. Kdo 
f'tudeným dýmům brénil.? Sv�'tlo. �do brzee • Ah.radách sázel? feplo. Kdo 
husté mlhy rozráiel'l S'Yčtlo. Kdo brzoe sem travoa odil? Teplo. Kdo jasnos
tí celou polil? Světlo. Kdo nám to všecko ukázal.světlo. I.á.o nám to znáti 
:!'ozkáztl'? Teplo. Kdo nám rosum k všemu dá'Yá? �'větlo. Kdo nás ve všem za- _ 
cl'1ová.vá? �eplo. Kdo nám radost romhojiu�eT l'Yětlo. J.:cio úa T stál.OE-ti pn
buje? Teple. Kdo nás ve vnitf OF-Těcujé? Světlo. I.do se'V?litř obohacuje?!rep
lo. Kco náE v tP..mnoPti rozráží? Sv�tlo. I.do srdoe k sobi přiráli? Teplo. 
Kdo nás oůtuč óále Tede? Světlo. Kdo nás tam někdy přivede? �eplo. 
Jasnolibé Světio, čiň nám milé teplo, by �souc osnoeni světlem, byli 
sjednooeni • !epleml -� ne,lasaějěí S'Yětlo, srdee oněouj, ó nejvS&cmějšÍ. 
feplo, 1,skau rosněcu3 I 
/4. dubna 1779/ 
Dne 4. a 5. dubna, • mtlty velikcmo&d. takov4 teplo a �asne 'bylo, �ako 
téměř T máji. 'f eeaiác� Tludy plno praaJm. �ako Te mi lajTá a Tvpolich 311 
BUCbo začínalo bttJ,. Stramy meruĎkoT'• brosnori, �alůoňo'ri i hraikov, a 
trnové salS!naly kT,et1, ano taky ·T P-4ěbradech T neclil.i. ·1:větno11, 28. bf-ea-

• 
na. 11ermiky kYetly 
I •.. I 

!e pak po natolik& letech.· kdyl ■Y paa·l"tníci toho Tyllha•• IIDOEÍ aic Tě4.ě
ti nebudou, co � so• byly li '8rátsk, kAr.f. protol ,eiich �eetost tuto 
ltrátot, napíii, 
I •.• I 

Od pU, má�e bQclllll �ejich ,ak,e laú•7 aal4 :t1,lt1n4· rosúleli a dra.se Te!
■1, totil a. 8 la'e�earl prodáTaliJ tis pak 4al.1 jaáo "b!•y bJ.anpa � 
tleckQ.o•. !u bylo radosti.• ae,iúě nel ,ako by nebe ote'Yfw "fldlli, tu by-
lo scházení, blbM{, poillání, radoaWbo č'tení, rwcaaa pl'-e&í, be. mnozí 
anad ai plakal.i a oelé noci nespali, le kn!iku &amébo biskupa hradeckého 
aaji. My katolíci nejpn jsae nic nevěclěl.1, jak' 'to jubileu elaT!,al �•e 
•e vidy " alLraJid llolayl.Q /■a,tcS. na kř{dleoll •leTa/ dobrali a tu m1l.n 
laúlku biskupa hra4eck,bo /tak jak hl.u lel./ taky spatflli. 
Byl 3eem :31 �oa'ti.T vidlti ládná1l ni.o aevlf1v. al �sem 31 t41 desáhl.au, 
pemrajl ji, • llll:ů:ill l•• •1 ,JLěao la1111 k ,� Ji ť tak' k •��ak4 ocl• 

. 
. 

povědi na ni, u.a llltri'lk... �u.u.·· 

I ••• I 
lad1io vela1 mála aneb nic v feči. aali kaloli •• vydffl. a f4drrl Úklad. 3ako 

na :31.úe na ni •• -ecl nilaa4 •••••.Odlnldl JUmÍ· dlft•le kdyl knihy rieli'kb 
•bí • vlutnia Jasyku n--• a eebe CT1ě1't nmletae, opit ed JJaact,�ial 
bihJr 3ako fek.y pl.yaeu 
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I ... I 

JJoc-t< li pak peníze zlaté: l. pan direktor kopidlanBký, v s!le 20 duk,t6J 
,. P• YiktoriL. �i-epcl.a, -prv kontralor, nyní d6chociJú poděbrad.skj,v síle 
16 d.ui-:átů. :Peníze stříbrné: .:,. pan obroční dymokur·eký, jehoito penís nad 
vše o�t�tní etřib:rné peníze větĚÍ byl; 4. direktor neb správce & m.ušie 

blíž Jičíne.; 5. E Miletína,6. z VrchlabĚ, 7. 1:e &niciar správcové,jejichf,
to penir;e zároveň s ryohtáfekými Teliké byly. 
:Potor: po dostání "t�ch milosti peněs mnozťt ee 'těšili so'tně takov,mu dam, 
kteří pak dělali notně, t1 drbali hlavu; Pan! Závist k tomu ještě dost 
posměchu ctlala, mnohému hned, tt, mi vť':řte, byla by �e� vsal.Ei.. 
I •.. I 
Míster.i zas muEiku zjednavše při ní veseli byli. Ani na písních nescbá�elo, 
,1chž k tomu mno si vtipnější, jak mohli, 1 doe:t nek.ftal to\7lÝch naděl..ali, s 
výskáním le spÍTa.l!oe, a! 1 jednu tištěnou na �amareích prodával1,ktem _ 
ač dost ■ilo aěla fuy a llie 'Wmlf kriay• Tlak Jůaa6ně nastaěil �• p!ad� 
káf prod,nU. li ltdyl ,eem ji ne,pn 'Y BJaburee v.alylel, bae4 l•• �1 sa
Trhl a nio se mn� vn! nelíbilo. Proto vlak pfeoe onde 1 onde pá1 súaelti 
o:tic!fi mysl.Ul, le byeh �á 31 4aat ■n, al.a 3, �sa fekl 1 sde prana.le 
bych se za takovou práci styděl. 
I •.. I 

Co ,eem T Rrade1 nd.TanclrcťYal, mo�• m11, dltl• to �s• Táa tulil• .damYal· _ 
k dile�I! paalti. Pficlal �sem t41 Tyevitlení staré ainoe aeak4, al a1 D!
phjou 19ezen! dny,v nich! liju, t111t,. Pf-i�mfte ode 11De wě&ll to a �!t4• 
n,te, takon věci epoletsně .ridi hled,Te3te. Banelmo aest Te sri vlasti 
aepoT�dcmjm bft, • nemU se obilí 1t1,st1 w. kde není co llt. 

I .•.• I . . •�• 
•tt,elo Eem 1 mncho n-clmoetí obojího pohlav! _3ak J)Ú4 wskfch ff-••'111 

tak To,ensk,ho oftc!n:tTa • Prelly 1 od31na4, pro aělto nrcbld. dil -us11el.a 
112.d schody odhodl.ú a proix>l 1 vartou vo�enskou obaazen, le tma ládn1 �1'1lf 
J>fij!ti nemohl, vgak pro mno!ství jich 1 to saaé Jt!stc těm lim bylo.to-
11ké! u všech kostelních dvefí vo�enská Etrái stála.akr&• ailto pr0.cbo4 __ 
�edn�i toliko dTefmi do kostela a é.Tlsa s kostela 'llklisán byl a tudy pM• 

limiá tíseň lidu, le ,eclni proti dJ,wija neěl.1, menlena �eat byla • Dl0114N 

�yflen!.. 
li. �en! toto pí�i, o n1č• doaa ne-vida, na ■Jsll toliko �- pum 1illll �•• 
iel• anil na eee'tě co svH.ěl• al "811 pf1�4a vieo)dm epatfil 
/15. dubna 1779/ 
1,5. ·duma, ve �hrtek, a 16. téhof. v pátelt po ne4ll1 h'oTodn!, ta pan• 
slunce bylo jako ve mi btyá. 1ál8 duma. T nedal. arů talaf "yl a po. ala 
s&e teplo. J e&neay i plllliee 1111rsl.7 1 11 ta nama ltyla. hplo a nolao Tlq 
pc,fé.d bylo. Jea:iena mnoho ani neTae§l.0, tak BRc!lf T semi lelel. 
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I ••• I 

Ph,, hanba, aby 1.u stra-.u p"1 se svým poc1d.aným zárovet:.. jíst.: mč ... c nic 
napřed pfed ním aulll 
Ještě o tom ,edna jiná našich pfe�v l�tinka: 

I •.• I 

V bospod� často stoli ti, v polích ae zbré:n.Í chod.i ti,_ 
v kartech předním se voliti� s kurvami s� voditi, -

to jest Ftejné livobytí. 

foho dne v Pra&e slaTiiý pohfeb mn vznešený i ne Elovo vzatý jenerál,pol
ní zbrojmistr a komandant Prahy 1 celých ?:ech, Šiškovič, rozený Uher, jeó
noho též uherekéhe ptčího regimentu roku i762 jenerál. llyl on zrozený kal• 
vín, é.l.6 roku 1779 tlru katoliclt0u při�el a letos pobožně po katolickU 
svátos1mi zeopatfený v ó.omt Kelovratském hned poť kejetán:r n& i1icl.é Stranr. 
umřel. • • • hnus tskto TEden byl: v pondčlí a v outerý, ty dva dni, byl on_ 
T dom� a knrtjru eria Tefejn� k d1Tadlu nechant, ie kalclý, kdo chtěl, vol
ni ne.i podívati ee mohl. !r'I po ty dva dni hlavni kostel -sv. Vita se stro-
311, kdef'to dokonce kaidý ol táf• co 21ch tam �est, �E:mjm Euknem &a.střený 
'byl a na kald6■ -6 �ednolibusůch nic s'W.01 na hla'VJÚm ol táf-1 ale a na. 
ev!cn!ch kolem po kostele dTOulibenů n-ioe se spatf-oTaly-. Vealtrr: celý ko
stel· čemjm suknem pf1eděaf )yl tak, le sdi T14ět nebylo, krom klenuti.Ba 
ke.Id' ti sv!ci· erb �eho aalovaat a pfipaij byl. 
llrt� jeho tno bylo takto pf1atro�en6a Blan' u.fl:isírovaná, pucircvaná, 
k1obouk pod pef!m dobrýa &lata premoTant; laty, kami&ola a kabát,ši�ký
ai zlatými portaai leaovan,, okolo pásu drahá &1.atá pinta neb i�e,d.rase 
premoTaný pás, u něbol lavle se zlatou stn>j! aeb rukovět!. Boty TOskonaé 
• stř!bmjmi oetruhaml. 
I ." •• I 

. 
. 

•� eli se na ten do �o PferoTa páni a do brt -d!l té ů.mulny snědli e Typill 
aemi. :Páni hodoval.i • a lebráci hubova11; pini vydá.ní napstli - a �ebrác1 
málo dostali. 

I ••• I 

hto 3eiti sde pfiaad{• a pak •• s toho Tyohl.adúia ••• tecl zas něoo pfee
pola{ua !ue5' -..,�aa Ularta k l\aatnoeti poaohla, nebo oni �eětě_ za 11.,._ 
l»Tt{_ elaah necky eri Mdo•ti 4Óe'1111 a na4 tím radostně pleší, - my pak 
\tilf+H Tld.y k'Y1l.&e lell • ... '• k•el 3•"-• Bdí allí pfedkové 1 králori 
- a.I byste ayn1 T ti ·m -U•TBÚ Tlast1 Tidllil iemohli bys• mw1 T_ 
klbm t6 cleU, ••� a1k4e hl.aft peleUtl.1 kde 'by Táa nep!cbalo.líy �•• • 
práTI_ ftll potoacl • •• Ti• hc!lo?f, el.e ••• T�cly ce eloupo..-é alčicí ••• 
1xnu, ,, pHSdll -& posp11 'ta a • ., at ··- T seai aal! ... 8ftll un

•o• ee tftll tt a "f1aa1id h!! h!l t1 •.• 
/25. duma 1719/ 
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V sobotu přel nedělí tretí Te11k.cnočn!, na den ST. Jifi• T �eděbrad.ech 
čaent ráno lunt hofící se naěel. v tom plott,�ml od ■ys.1.1.'WD.y k 4f-evni.c1 
F•e jde.Protoť pf1kázáno,aby kaldý hospodáf T tá přípa.4noeti. bed1.1.vost1 
přié:a.al,nebo již je dávno slyšet,že by vysláni byli paliči ed pruské 

stran�,., již by zemi skrze oheň hubili. 

I ••• I 

pan Filip E I.1nnartu, rozený 1azozemeo, hejtman od Qeramingen regimentu, 
�ede se �1ř1c do Prahy a odtud do Himosem! naurlaub aeb �ow,lení, c.J.e 
n�j.aké pověsti sem ke :.imts přijel a sytě ee mnou pofeě1T saae de Prahy 
cestu t'VOU konal. JeEt to pán Tysoko vtipný a epatř1 ti něco l.ádostivý ••• 
e. potom uhledev u I.vízova f:tEltku kuchyň nádhernou, e:�U. tnou, i tam 
·jpatři ti ji šel, kde! i do sklepa Tel.mi úkl.adúbo �e• ho také uTedl.. 
fekové věci já taky rád konám a &a�isté mnoho na 'tom záieli,nebo E>-patti � 
více jest nežli praTi ti a větš! Jlkuěenost pocbási ed spatřeni ne! ec1 sl.y• 
len!. 1'do nic nellkusll, nic neuai poválitla kdo -'lo vidll• �lko m• !a.a• 
lll.uvi ti. 

I ••. I 

an Werlaaaer Tariko'Vi peslal apráfte ce • ala T kal•d.áli la:f'bw._ /• 

ao,rp4ch filaktch/ ... púu s'iál.o, "ll•I• kterf riÚI -VO.•bém saal.v.hu3• 
ll•Jn�okovi, IůkoVS.. Kauao'Yi a �in;la šleehe111ýa- n4'61Í ••eokfbe e'iaTU· 
aedlak'ho nabok sd.ti. Od. neJJlla4iíoll 1et a?jeh alU Jaúk 1'aldf wlú 
Chvile, by poaěuiíet knihy letl, píaaě spival,- · ba on 7 M písni skládal. 
i pfíběsých Tlaat1 sri a vieobecnú ••ěJln Yelai �•si sběblt. On dělá 
aapy, ,est -aalflč,aá ae T atanmí aostv. a ·larást• �est spiaovatel•'tak' . 
poloTJ.črú kon!f J"u,nekf lékař/ • na.ei\aaii111m prospioh•• Sn pol.lů úau.
je a náMdí doaáct 4ěli sobi riecu ÁIÍ. lello přtkl.an d•'ca' p1lnos1:t a 

Si.Jllch c1118aů �i oayYat.16 �-- TQ 11De)aý pro-.lcll 7 1-,li a'taT � .. 
•• clBtovaU. Pro d•áct apor.r a �i.Ch roůodn•tl· 11.ncll vlastni Jaůhll,T kt-e
ré bjvsJi feč1 y oaprandlněJÚ obou stran sobě .odporných saznsmenány.J>ro
středek tento aěl. převýborné následky. Mnohá tff'deěl�ná bla.n. s'iyděla se ... 
sa ·s"t'OU pit.kul jiní lao�íoe se, � D.eDyll T Imise 2ak• halVllvi e. nepokoj• 
llÍ l�dé samamenáni, livi byli T pok0�1.• •• • Po� novin.ft, lilaecký. 
/oelou sprá't'll aěll•ck'bo DOvináfe otiskl .mt. Pue�e.�er T "loyfcb \Jémúch• 
• rolal 1802, su-. 101.-112. a doda11• !Dto ri• pn,to sde posasu,1, bych p. 
Tankovi. nfe3nt � dal sri k n&a• ri�•tl a letmosti. Xdyl cir.o .... _ 
-d áal.QJ jeho llaá�ÍI ěÍII -d„ ay jebo �-- ■áae lecha � Y.fbom'-
• T •c'ii.wat1 a!tS.t1 
/2•. duma lciB 1719/ · . ... 

. Oelt tento tjclen Tě'Ry wcb6 byly,■ 6e:bol podi'ftl�,nel se kdo .na4'1,paně1a 
a laD•HDek se kdea1 Tulo.kteá ad. ft dftll dneoh s:roa10..y ·a su,,my lm.laily. 
� ]'alt 3•e c:tnní llousenky ee'bral.1, vlak tyto nové T�ecko list! snědly.JI 
Stflisali Jme �e ae stro�, ale nic neprospll.1. 
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I ••• I 
•a lema a d�tl Ment ebled neni; ke.to tc1 !1vi t bwi.e po vší naší zemil ••• 
Al9tol1T � Á.rllnltlcu 'teplf ěas , pospěch \ práci obilní sl�e � potem dáYal, 
ale mi.mutek od srdoe je hnal; roc.H�e �ro dfti, děti pro otce, manželky 
pro sri bratry etc. kvíl..ili a nařÍkc.11. r.., t.omu slyšeti �eFt, že Rllsové 
ep�i s našim dvorem 

I ••• I 

Stalo Ee tehdy, ie odpoledne potorr. skrze oclou b.oriinu já eám tém11i pá.nu 

lsem edpov!clal a na �eho otázky, jiohr: přes :,. bylo, a 't3T kněti, škol, 
k�.ntordv, dětí, nádobí k ohni, wzáni pst.v, trertův :�. pánů oficír.i:. �E 

týkr>1y, f' jeho spokojenor:tí řei".:ll, ,,č meiz:i mnol:ými rychtáři nemálo zá• 
vieti jf.'em získal, �e prý jen se rimou ten pán tvá�í ke mnf obrácenou 
mluvil n ne e kým �iným. Já tle po kc..ždé otá&ce jsem mlčel ček2je, c.b3� 
�iní mluvili, kdyl ale tádný nemluTil., já teprYe � sem odponatl • 

/ 25. dubna l 779/ 
25. dubna, T neda1 Jublla�, deijtik mal.ičký zde spadl a jen mís�,mí
atem nic. Pastvy 'tak4 ěpatně pf.1.býyá a tráva. T �olích Mdná n�roete. Toho_ 
dne poručen! pMllo k dal, aby ta sláaa M�, �e! 26. '4§hotí do Hostinů
ho Yesena bft1 aěla, sa■ dma ds'tllla. 

I •• · .. I 
P·a1 T dom!ch kláty v11c, na k%'k1l ROe1t1 •"alli, aby do poli neebod111,al� 

aa1 n.a tem dost ne97le,. J•IV ne. aoll&ch puoury jim utínru.1, a.by 'běhst ..,_ 
mohli. 18� ul fe&ali• a'by prf �im do Jlich,kdyl obilím ,aou. rosa pa-

•&1•· a "tak 1e alka_ ra.4'-'* •• clon ffátí. 
Za!aa'W tak' �rit 1 �n1a po vemici �el e. kde psa bez klátu spa tfll., . 

tobo hned v s!n1 aelK> na d'TOfe &a.střelili jeEtll 'ten pes <iiTDký byl a � 
&at .nzm neobtU. tak • hoepodil 11.a prtftn 4edrleti a ed sástfely �•1-
.'tf 1 kopu diU ....U. E'lerf pak it•• •• �•rš1ioT1�ml.á4ec1 neb he.jnému n.a 
lMtty• spodky ne'b •-- nijakou šikoTel, by\ on měl klá\, byt on měl tfelNL 
socbcr1 tohe p�cl sa,gtf-elil a to obyče,ně do oka ·mu ránu dnl, aby k"l�J�1 
aepokasill pMčlnu k ucu n�u r,i vsal., Ee ho ncdámo n� políl!h vidĚ:l.to 

kde Be atalo,nebylo tfeba pro biřioe posílat, a.b:'r toho pea od.řel,neb � 
lir•• ■82• ed tori'ta;.�TIIU.. aú při�el 1.1. odfeT no, :torěto'Vi �ži při• 
ae■liw .lako'Tf. na J �, da ri.4ěl. 3sem,kdyl &de eoused Václu HotoTec,kde __ 

• �eat �!.elo 11., •eJ• Telk'bo pea, toho na &ahradu• an kli t měl, vy-rieti n-_ 
' 

' ' 

•11:,va ».emoha ·•• na llllri. jebo d!n.t1-, 1l sl.ÍTy ho urimal,kdel ho f�r�t eth-
l,eato�1 1'1Up ...,,_,,, de oka atfelil a 'brao sekund.nt se Se.dek, při�e4 

. • �T •• 2en kUJ., 4ne�. • n!lto pr1ncip'1. potom pěknf boty měl •. Mno• 
�hloh a takeT#oll ad b••• ňeho nědomí apáchmlých mohl bych napsati, 
ale le lu pewl� ■'be aedaw1�e a 'tmt' na mnohtch panstvích �eště je■ · 

te k spa'tfeaf, 19rotol o tam doet1. 
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I •.. I 

kC..Y'bych měl zue všecko obš:ú.'11ě vypsat.i. musil byoh i já i ty.čtenáři,až 
pos"'vac plal:-.é:. ti. �eo. když umře mnohá vrchnost• poddani mají z toho ra• 
d.oct, G. �tdTž nová vrclmoot panství é.octane, pod.daným zas nová žalost 
nazt&ne. O·::kuu to? I•'lnozí poda.aní již j&ou zšeeivěl.i• a �vou vrchnost 
je:.tkti_ ncvidt:11. Jestli pak kdo k ní kdy pi'išel z své ouzko.e:ti,:pán ho 
tam pi'edep.sal, ie jde a �elmoTství. A tak vrcbnost neukázal.a k poddanému 
n&chylnoet a podnaný ztratil k vrchno6ti lásltu a d-0.virnost. 

I ••• I 

I. Ve�kXá země jakékoliv tvái""DOst1 jest aěřenaJ oesty, příkopy, struhy 
mts"tt::ké i vesnické plaoy. ná:vse, ulioe, ty jsou Typuštené.Il. uži tele aeb 
výnos kai�ého pc;;le, vini.ee, rybníka, l.esů, zahrad, luk, pastvišta"t,jeser 
2 řek oe k tomu ustano'Yených, přísahou vásr.-t11ých v,ýchomíah - z ka� Td. 
tří • určen e.. eo by sa J léta. toto neb ono místo vyneslo.III. Obec jedaa 
2Deb jeden spolek H d"fOU9 •• tří i -taky se ě'tyf Teanic •činěn a to 118. jed
nu obee pololeno a ■!•'ta ne,sfe"el.aě,št,�eke jso• ••s�y, příkop7,s"trlahy, 
řeky, n hrani•• urleaa a' tak �vjai hrenieni netoliko od těch epo,-.fch 
S'!)o1ečných, ale 1 od jinfeh mnohfch, t�eba lS l 20 nenie pole, luka a-N.. 
r;asálmuta a T jeden na.seJt 'alt 'Y m!fe tak "'ÝllOS9 na 'Yepeána byla. I'f a 
:lrej e krajem, panstT! • penatrla, yes · se 'YBÍ · aneb • aěstaa,kdo e k:JIII: Jara
n1�11, s tím sec, Tfno•�l111111TiU.,3eden �Petr Pavlon. a PaTel Pt:�1 
pole �ecoTati, kolik po korcích man4elt. a mandel �ak mnoho srna dári.T?-__ 
fk:nouti a· pakli by kdo co sapfel, ie sbaTeJÚJI toho l!rtralm, • a to se j ... 
nove.1o controlatio,lkontrola, spoluúmlUTa aeb spol11ero"Ynalost. 
/28. dubna 1779/ 
Celý měBíe duben množství t1Eic aěfic obllí 'Y :tolíně lidf nakládejic do
m-D.v od.Terl.1 ••• Mnozí· sde, kdyi to Tiděli� Elost iuaal.ou • toho měl.i. 
' ... / 
mdj syn Tojtich Tavák, učiv ee v Praze geometr11,t.�. semoměfi.čsní u 

onoho slavného profesora Hergetta •.• 
I ••• 'li. 
.Ale nanysl.1, čtenáfi, ie to snědli Rusové; �edll taky partikář1,nai1 vlast
ní bechové. 
I .:. I . t. 

liecht se troubí nebo vrč!, noViny :vidy o ve• mlěi.�č.o ,�e ěte,m, d 1 
kle�•, �en co se kra� STěta d�je, • a eo pH ús, okolo úa. nmú\ • n1.ch 
ten ne3meněť hle.a. 
Co napíši nyní, budeš. ětenif·1, v�d �t, kter-Jc skn noTiny md!E11e kdy • 
n�dft. 
I •.• I 

Vldee Tojeka rllBk'ho byl kn!le Potlmkln.lilla takon. ,_ �la.!e dolmd T 
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pol.i BusoTé le�é-li. jer. v jt· .,nora ;ií�c.nf.b-.c, rer:L'Dm1.tu /Itu ori filu:j..: r,lk 
� m,: ěechoVÉ hluk/ ll-l l::.or� r .::>� ;:mfa �rJ'.l.c.. 

I • • •  I 

Dne 29. c'ubnc b::·l jr-e, jf: v to:: n�kt; r„lzvném k1.á tei·E cieterclen�kém ne. 
Zbrealevi, kterýi �c.lctil krl: cE:-kf Václ.av 11. roku 1297. z. tut mime ji
nou cláw a krá1nl jeft, jr.·e;;- !:'pr.ti'il jeh,(; hleTU, též ble:vu S'.'lll� jeho Vác
lnve, jen! v Clo.mouc.;_ z,_·oit b:: .... L t_ .. jr.au v tamním r.ákfift! EP.. Fklem.i'o
lťk41 tan ctaroli tnf ollr--i: 1-ann� 1z.rie..Kte.rýi tu hneci ocl Eaěé.tk:u kléfterf! 
porustává; on má ol táž- mr�orový � rámec okolo fiebe• jen tli r1t" mcelt zl3-
t�i, nr:-poř1 r.tfíbrným · P poEle.cený�i ·:)lech·,.· obložený, rtojí v če1e nravé-
ho boku koF.telního ::.. veclr: n�.:lw ne. pr2:vé ctrani' vieí obre� té! E"té':.:rož1 tný, 
tak dím oC:. 15.o etcleti, ni· l)rKni' ms.lovár.. P tut. ob� k.rilové, otec é s�, 
Václt.vové tod krucUixem klečí e. nr, tom ciEtf-' n�d.:: poh.fbeni ocnotivtli. 
m,pit:. nad jef1ch lů.8Tsai v latině �ro "f'ýšku nemob1 3P-em čiet1. Obrasu to� 
ho Panny llad• 7 empláffl cloii'tal Jeem od taim(ho l)ar:ia �aráh e •a�e cob

rillo -rld.c•• jeal taky tu cukr d.ě1'Tal• ten mne po ,Jeh k· T611 cukru uděl.a
ntch �dlů4ch a pr6ehod.J:titich. Jel-to TrikeNn klAl1:er k tomu obrácen � 
a e• t.am i,ro16úa byl. CO T ně,akn kritská labyru.tu prc)Tedl. 8 T�ecko 
ocbotaf *'1181• .ne �11 tu taky ta 3aEDOmt � cUkro'ri ŇT.V ciocele. pominul.�. 

I ••• I 

V 'tn dmi spatfll �sem 'taky. jů se 11ale tsaaj'1trit1 • nn-ffe ■aaleleký 

poklai• a"b7 lle afttdo neok1"ad. 

/1. kTlina 1 ffl/ 
la 4• •• ferep1.Jul. poalecbúho �•taa.. �é Mll dm •ealatl n!ll bolnt 
••-tihk • �• a 01l1"0dnn -po?ftrnostf.. po k'leftlllto deftíaa&a Pnn! 
•• afaio• �• T.rPadl • nel»esk'1.lo �•• neb 1')r1 � .. 3eef a bílf. i,f-:í

lnm.1 • ltrimtf • .Uf. 
I ••• I 

�n len.El. se.31E'W nějakého trestu lmdoucnl se do� nebo\ 'Y �ej!m cel& 
liwtě nic c1:noetúbo n poboinéhe vidE5U není.�j. kdo oe e ní net<:roY
aári, 11ení dobrfe kalci6bo pfaele ••• J4 a&m11T � e• 3í snob.i a Ttel1'kjm 
apl.aobell �un6 óobrod1Jú llděl.al• als ona n,ní mne rlc ne! koho j1nfbo 
prokl {zul a TI• s1.6ho pfe,e ,-r pro to �• eaH ••• Jylo by e je�1m M.TOtu 
IIDO:bo peáU. al• takto ltritoe as:Tn a aioe prnd1TI ltese 1fi! ■sU 'tedlnei!U, 
m• ■ tt-UpDOaiU,. le ri•ckJ' hokyni • Pftlly g-otft by �f odolaly•e�4Qy 'by 

N eaa4 Nll7 a Ji .t,1„t.t neebaly. 

I .... ./ 

•• nad� i ••t JtaJdf Tesel. 
U.lJaa l,Jl l;Jůlff aeb posel.I 

»•�• lak• pacbol.ek, 

66 

J• an-lsta d i,op1'h, 
Pro1:o phdoe rMa slmh. 
Poechrtupte pú.1 hos1' I 



Mu .... , mládenec, br. i dědek; 
ŽenE, pann&. i � babke., 
Byt nemr-1� zubť- kouEka. 

I 

I 
I • • • , 

A ne. nás tu.se nelezte, 
IIAle'Ut ae pod!Tat1, 

Jak se badem radovati. 

Iter: mezi těmi ko::·-ani na1ezeny byly spodky oelistvé aneb kcl.ihot;;, 
kterť Pvr�1ek z čir:tf ho kvtt,ovaného mcnžeEtru černého a poděívku z cis
tého hecvábného atlasu téi čemého mají, okolo pasu třemi pentličkami 
hedvábnými jsou lemované; na předku obou nohavio jsou dvoJe �cle 
visuté s kno:O.íčky z hedvábí děl.anými a tél pentličkami lemovené• Talc 
mohu říci, kd�,.by n� pťtsobené byly, 25 El. by koi:tovaly. Kde se t?:le, 
hrdjícího nedotýk:.--,1�;, jestost jest jako nové. a nemůž se ¼.áclným trháním 
ro z1Jhnouti. I j� j S€1ll toho kousky á.omů př.i.nesl. Žes pak rovně:, r.iť.j 
čtenáři, takových spodků ječtě neviděl, tuto ti je p:ř·edočním: Po pi•edu 
mají dvojnásobní fi"anele fi kno:O.íěky, které jen u vrchu -�sou přie:1 té a 
pentličkami lemoTaDé ••• 

I •.. I 

Mno Te E'tf'ed• �el ja• spol'." se SYJl• YejtEchein do vai lidie k vel.eb. 
p. fa.r4M. a tam mamlllitj kostel "• •arUna, kdel 1 na nlkém ol táH� 
jsou se eklem ko.st1 T stojícím spAsobu spoffdané a dra.se- olldobené sva
tlho � a11f edlnika.· nQ:f'y pH!inmía lm.ěln.y teůú-', drži telk�I 
panstTí bdtěbraclsk'1io, s l!aa. sem pf1Tesa a do kostel.a ·daroTan,.Ryaí 
te pe.nstrl dr!! ku�irst bávorskf • •• • Od tild potom �, do Prahy odšel ••• 
I 2. kv�tna 1779/ 
V nedfl.1 Centate, 2:. 11á3e, �tudeno túaěf celt den. ,. �hol nový pan 
t:1rotč!, kterfl dne k 1 • pfedt!lteTeD _ byl, sTdj oufad. říditi sačcl • 
I ••• I 
N4š oufad poslal po panBtví ,��bo invalida-·• sloTe .,.,cle.v �onopa, 
spuftěný ch1e:p e. prevá pasote., - a tím poru�enim, aby kdo· pea uTázanlbo 
nemá., rychtář samemenel a tu potom ten soused hned tomu lnTtliču pil 
zl.e:tébo, do zámku pak 2 c pil Ele.tého Elo�iti mus!.�áčný pes ze ZE.jÍ• 
cem snad nikdy tak rád nebělel, jako tento &1.ostn!k po vesnicích e po 
pr;ích běhá a kdo uTázeruiho nem',k rychtá.f1 3e3 vede, samaaenat dává a 
p'Ol mlatému se těší. U n,s pak sa celou TeE, aby po ni nechodil, tvrdj 
tolar v&el.,t.j� ·2 zl., a odefiel. Zdal.11 to �en1 taky ,edno eoulenís 
Zlode�-a mnoho - trel!ltd málo, ve dne ·dělati • v noci ·hlíd.átiJ co má 
pes sastáTati. člověk mus! TykonáTat1. 

I ••• I . . 
l.dyl pak· �sem ,, ten pf!danlt �11 odftdl,-' to\ pH.no·• Kol&.a omáae-
aí panu vrchlůn, le tak' 1111• T llilZ51cich bsori leletl bado1l • • • 
Pln4 eta� 1 v těch bericioh ,1ch bylo. kollE -na d-.o�ich. sahradáoll 
a Yěud.y okolo plotu un.sané 111i11 s ládnf • nich mů rusky• mi1 elon1u1ty 

67 



::_lťJ,-::."t r., ,..u----�.::.., ,:--u: eit --v: tele r:mc.:11e t:ir..i tel-:::, trápen.i b:'11. ••• 
1�c·.,,1c r- !·.ic .. y..i,c ·. :_ ...... _r;; r,:·cn:, ._ ckvcr.-tno(ti mi v odPvu.,e.ni v EtraTt, 
-=r:i ve y·lJ.ec_;j_•;ar..:·. JL:eL.no, � [. :.láv:: t 2.Ž LOSéV&d Etará sproEtnOFt; sle 
k c.os�Lu--:..;. 1'e1:.·-7. ; .2..cuD(::�� ".1€l.'1.i cí.In:ť�lr..í, d;.'Chtiví o:1 pilr..í. Kd:v! teple 
b>·io, nnr-.: :r.._; ko;::,ic} o nrc;lížcičli t. i:c.e cc mohli komu uchvát1 t, nic le
�tf't nenech· li.; i t,_\;�: ,.o ·r�::.DE" liGe;;1 sr.:chnli a pell.Íze br.:11. ••• Te �e
jich :-eruJ..c-- b:;lr., v co�1íc:rc nic neplatiti t:?. TC vtech naf:ich zemích E-tn:vu 
dé.:nDO reíti. 
/ .. . / 
C tof!lto nové':' z�·ízf•ní r -cr2.:ú.t:étr1 uctémovení =:-in! v tis.ku V;,'"dal j r:ct 
Plučný J cri 'I'Ol'llá.f V;v5okovrL'?l�, imore.soor Ill. H2.lé Str-dle, kdo j cj che�, 
t@n jej oort, ne. ůr. tét tl2č.:: t1n0hé kr...ih_1· ne �-·to ted nové vír:-;, j�� 
nn,taJ.�· v tomto vš!�u, t lc in:: aor:-t málo vd'1n:: Hnoho v kvelbu mu jich 
le!i, e láclný pro nl n�brží, f,� se jim 11ase Eda�!. nových novtjtí 
ládeji. 
I •.• I 

Cbloho nebes�, 
roEkntáš, 1 zemek,, 
pojíte se jedn� s druhou 
oo ó.éšt e hrudcu -

• toho nám u!i tky p�jdou. 

itact-to sladce sp:!Tá, 
al ee nlt rczl!há. 

s cisích o•! s• YaA�i, 
osUU3í, 
sri pleméka /ml(lá1:ka1 ro&

I ••• i 
amomji. 

Basička, nlalula. 
Tětfiček �oc�e. 
slun,čko poTOlně hf-c�e, 
sem ae aě'•• 

�da se z etudinek le�e. 

Obll!&o Man.I 

Tscbicí nl.ml knllllli, 
etrmaori 'Y aahrad4ch puči,· 
ň•ly bJ:u!í. 
dobytek ekáče a nu�!. 

Jlt>ltcly milA �est prochádta. po ní pak nechutn' láska. 

/ 5. kvr-uiE: 1 779/ 
Item toho dne u večer � bouřkou e. blýskkí.a R.ae hoJný <iétt � sme doEtal.1, 
jakol 1 5., ale menfí. Item 5. e 6. Uhel studen.o a včtrno -b.rlo.Po "c:a 
deštích seěalo se obil! v pol.i sprt:Vo'Yat 1 �ečamy �rcbáEet, el.e ty- an

sy pfece uškodily. skrse něito 1 owce neme.lou *I.au 'Vlll'.1o, jakol 1 
sltr& ty housenky, kteri nic neshynul.y. 

I ••• I 

O !fisn' drcllott v Uhi\ích kaldodemi� clyteU. MJlog{ Tlutenc1 ndS..kteff 
tam ode�l1, trucbJ.J.vá pst'!JÚ sem pos!la�í. · · -

I •.. I 

o noyJ yYdených ■fstekjch pr-'.vích a �1».ých nonll,ch.�ek ty dlftf -,1„ 
.. , 
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upleten( Jso�, r1.€chr.:v„r-_ r:ou: to., i-:t�f • se F nimi a.Ě do umdlení trápí. 

I ••• i 

Z toho jer-t zná.ti lid.skot:. ane"t politickou moc, nakrásně te "3est uyn! 

tak slavně /jekt praví/ vyjN:n?sna: !l�ho, kdo cává 1 caehoTává zmo a 
'Všecko, nechce ani nevelí prosit. - s sama dává radu k tomu, čeho an1 
eTinr neterou & cof, kdekoliv roFte, 1 �eté cmo 1 stromy 1 byliny, 
kYít! 1 vše11kou trávu hub! a kaEí. 
I •.. I 

lne '• má�e E východem slunc� slunečnice na lev #: Etraně od sl1mce se 
ukág&la a tne.1a a61 do 7 hoc.in n&. den E lmed é.ro bet SE oteplilo a by
lo 1 druhý den teplo, pak za.r &ima. e r:tudení Vf[trové vál.i ••• 
/ 1,. května 1775/ 

hll Te�er pfed a po s1a'ffi0st1 vět hl.avního kostel.a mnoho tisíci lampa
mi oníoena a okrállem.a skvěla ee, na níl nan-ahu obzvliltně kunstoftl 
obniri dilo eelt kostel 1 Bámek kriloVBltf oeTěeovalo •. Mimo to Ml4 � 

. . . .. . 

11a tak ·omema 3ak 11111J!llll1 � mallčn� lamstowjml.o� byla, ,le . 
�ako ":e dne �v�tlo b)"loi neby1o W� okno lla ulloe, v něal by..'""* 
mnoho_ l�_ nehohlo. Vlecrky ndn! domy 1111111iaýroTant aneb osv!eeny 
JID!»he. _'ti.del laplllli bylyJ )tyly -pak na -_doaeoh rada!ch 1 -� -�•� s-. 
.,. -■io)ť .YlellJak lame-.O"ffli do rQali�jd). krisllých.. poffdkl .18'11)J J.'9T•· 

. �•·· é• · ._ row ·1 nla-W lm1e -phdata�íci„ J1D4e � 3•'1u» ff• 
Jaaa,. S. JCUIDS, T-kaldá ů:DI .3edlao elm .s l.a1lp Tylleoh'U1u1• -,1a4, . _ 
1l& pl41al tak• llwt n. ,_ po --11&-oka•eh .phdstaftllfe•. ·kterf- · 
ldlto·- obrasy lapy llefely„ a tak aáloftlií Teku ·p&d l.apa.1· EloJ·!cL ' 
Telmi -trisaťf k spa'tfení v,hlileló. · ,_... O tu on!eilld ·yefe,nl llllff'Í1e 
�•• ·co1_1 ·,,·ffrdim; · ·•• kuclykoltv k4ó ·lel�· ·3eblú na s.i :na1,su ·� aad• 
al s·dal.eJra:.Patfiti aólil. -!e tak4 31et4 �•e",le :tako..4 onťoenf' aa1 

. p!e! -50· ·i-ety,·.'-tdýl kanoniac! sv. Jaaa -byla:, en1 nikdy phd proll.jal 
vBty pfi korunovmú b-iltv Praha 'V sobě neměla. 
I .••• /. 

· O těch uhaD111�!ch a JDa?Ůl!Ích, · jim� n,rtí sadsfl. řikaj!, nebývalo «Al 
·s1eebu, kraa. ,éstU kde eoused mě1 <base velkou sahrad'G, ten ji -prodal, .... ·�· . . 

. ' ... . . . - . 

ccťl. •'1okde -�• s·ta10. ll,n!_.kdo H Jen pú- Tiiio.,,ch tiJQ-' llleb pfl 
.. �- thlaf 1

ť
ietia ·s�,1--11, jeJl odkftile•lll '8' npee. :X ltald,·bftaa 

T ,oU;·· ••i �e1 . �11 preclaú· 3�st. ·. . · . 
. . 

I . ,, l '·. �- ; . . . ·• ' . ·, . ,' •. 

: . . . \.. ' .. . . - . ... . . . . . � ·. :' . . . . . . ' . . ' : . ·. ... ... 
�éepak_ ara'l.•· �Bedto bylo drah4 .�. - .. · . . . •· . .- i .... ·· .: ·_. 

t ·;; •• · I ·-. 
- . . . 

,.: : . . .. ···_ 
boha: ,.� �n,rú· �eů· lidmi. ls,udfl-a amobo 1.·• no'.fin 'c5.4 'se dllat ·lll'lld.t. 
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/ 7. ČC".'V!H l '77S:/ 

v.rozeni pan J aL.. hapt. Clenner 9.: I..ngeleho!en. panství n.a.�eho polesný• 
jehožto -pan otf-'-c pi'eó l€ty tu na Pod�bradéch přes 30 let rozličné e:'tup
r:/ úi·3.ó:ú, p�k napo,,ledy i hejtmanem byl 1 umřel. Druhý, vzácně Elovutný 
pan I-r,.,ntirek .xv.�. Dvorský,měste. Fodfbrad �eloužilý konšel aneb, jak_ 
nyní říkáme, radní pán • ••• 1-:ejvť'tši zfytel měli, aby hodllě mnoho prv_• 
nícr, c druhých kla.r:,'Ú nadělE.li, e pončvadi na. mokřinách v toto eucho o• 
bilíčko jekž takž b:ylo, protož podle toho některé motály víc6- ne!' El.u
šelc zvý�.ili, nic :ř·ici tobt ned::}YĚie, neb ne. to nejvíc sli, eby ne sní
ti t, n··-brž zvý; i ti mohli. 

I 
I 

. . . ' 

dne 1 7. mé.je j iL tý vzhl efný pán přij edéi ve V.ícini nG. j ečnu hof:podu ihned 
žád.al. hausknechta, aby mu přivedl kata, a. od cesty mu sapletil.l který 
když přiveden a do poko�e k něnu pušt&l byl, � tea camknul pokoj a 
maje j11 na stole 2 nabité pistole a 20 dukáte., ptal ae kata• umí-11 

Těšett. kterýi odpoTědě1, le WIÚI 1 �ekl au pán, aby ho ilmecl .,.. tom po• 
koji oběsil a. za to těch 20 dukátů sobě v&al.1 col lestli neučizů,veaia 

pietole v ruee• le je� lmed tu nat.f·elí. �t sděail ae nad to11. ládoe'ti_. 
a pravil., le · on takoT' 11.dJ. nemá dovola. Tělet, .ie �ea ty� ktefí k „ 

bešení od práTe. e<iaov.seai a Jemu ocievsclánl l•nt. Lkl pán, e.by ho s T/• 

mluTamJ. nemrloTal. a koaečně f-ekJ., chee-li to učinit; �estl.1 ne /měHT . 
mu obana pietolemi k srdoJ./ • le �•2 med polol! a potom m E.�bl to 11E1-
n!. l:at opět•• vyal.ouval, le nemá hřebik ani prova& ani něje.ki'kladiTe, 
ními by hřebík san.&111 pán ale vše au to na stal Tylofil. Xdyl ji! kat 
Udné výmluTy n•ěl, připadlo mu na myal a tekla •Je31ch Milost, kdyl 
tomu chtějí, �á to učinim, ale aby mae T ■4 priei. a 3111 T jelich smrU 
ládná pfek.á.lka ee nestala, rálie�í dovolit .obě ruoe násat1, tollkél 1 

nohy,• - coi pú ji.I Těeclten matený dowlil. fot kat sTázav r\lCE 1 na
hy jeho vzal piEtole 1 kord E v;yběbna ven učinil <křik v ťoml s.. lidé 
sbrhnouoe se od"feť.1.1 pána, kam petřllo. �t ocl jeho paní vyslanec, jen.I 
ho hledal.• přiěel i B81U:L pu.í a ně4ll• se ·lm.e41 kdo OD 3est & prof tak 
náhle umřít ch'těl. Skrse &a.ahoTárá �•ho liTota 1 jiné ua47 a f'aleěa, 
p,mto"fárú při ad• dftfe na sTltlo vy�dOUJ tu\ 1 pomel.o se, proě •• T 
Prase nr,Tj paa kraJský oběsil. 

I ... I 

IVoD Da Muhl CleCnI Oltenile& Mn.os! 'by nd1 who wl•t,t a • allea Tl-
40.11 el.e aby • tí■ Maa, priee a ev.traty aemělil Knihy mají rid1, a1e_ 
jen pučen,, ae pak S&. "flaataí penise ko11.penl1 bozi aafí sveJ �a• • 'fff• 

hleds 'Yěeí 11am:fch. aell.i by slyleli hlas historilrov elaných. 1'1aJta 

známost dobrých oechll lest cesta k prospěch».. 
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/ 24. července 177�/ 
24. července rychtářovi z C{:;liho panst:vi c.c zámku podf-b1·e.dcir.:éhc pcvo
.láni byvše• tam výnos ZI'lla podle l'.lasi:. j;:;kocti vyřknouti e. vyvcli ti 
mueiliJ ale málo na jejicl: nl&.s�- f.•ě d.a"Lo, ne·�· on.i rá,'..i -oy byli mao 
výnosu dali, a :pan vrchní 2.-e.se 21.ollo c.~ .. ti�l, a::. vzci.y _pi-ece napsáno 
bylo podle ouf·adu libosti. 

I ..• I 
KdekoliT RusoTé pfebýv�jí. VBUůe jii oíaa e netosta�k potravin se 

or:ýTá. Nař!Icáuí lidu nikd.e není pi·ij2.to a por:Joc jen ze sahlého nebe 
se očeltává. 

I ••• I 

Vša.1-c kd�by kcto jen to uávd. 
každý der... by utíkával; 
m;y jim mnohem více o.á.me, 
a. přec dobrý cb i:lov ru,.rnámc 

V městelSku lieustapově raěštan jeden :pfíjmí:Ja Slavík prodav svůj óomek 
sa _:;oo &1., chtěl saae v Domašíně spálenJ.ště �e'b grunt tam shoi·alý 
koupi t1 a •• aěa 'YDOTI staTěti. Onehdy pa}: na den s. Fetre. a Ievla 
laa j•bo• Tel.Jki lako'tllioe• jdouc 11edaleko phs pc>le k dceři vdané, 
lakjf ... � be�ío ae • ty peníze, VEal.a je19 &ebou. ule t'.;iJI:i na noclehu 
31 •• wlm.i se stratlly. Ona ráno VEtaTli R peněs neměTěi, tsk e.e zpo
lettla. le dOJDA b��• a napadli v komofe nle spícího tam ho zamkla a 

·•aho1'1l vběhš1 ·tam _dTI děti ukrutně nolem zamordovala; ttet.ího.chlapoe 
lOleUhe, �• sab!ti chtíc hromě cpíchala,a že se jí br&Lil a utíka1 
1 ltfiěel. pnte doeeia neusmrtila,ale on vidy �. tí den oé. toho Ul:l�el. 
Pe tom 1 nm!on tolik učiniti chtěla.. ie P::1k on pro bucii v ee • av�ak � ko
■ory nemoha• taky kf1l!el, lidé nl:ktefí se k tomu sbíhali, které on� 
T1děYš1 bfi.cho so'bi roafí.zla a sti-eva se Bebe s2ma. vytahoval.a; Y. tomu 
1 p1odem u 6. aěeío obtěf.kaná byl&J to Tie se sebe vykydla, a kd.��ž jil 
11dá pfibíll&j:!c! do l."Ultou ji dostal.i• v té v�te}r.loE t1 &cepena�. - a. t.-"J.k 
� ty ,00 zl. !tyry duše Ee f;Vč-� odešly. 
/ ••• I 

hyne všecka llaěe sbo U, však Maný se ne nekof í. 
Strom TllAhle, -� se hloM, evod roE:te. víra se bo:čí, 
kde.• koh.o a-0.le bit, mof1, - bud utone nebo E.hoří. 
JJ._4 opol-t Ťs-tekl.ostf, spuEit�t ·Tiry a ctnosti 
al ned1- na lliluU• u.i JLa hrln. Těčiosti. 
I ••. I 

&:d.yž ne�p� aaplet' dluhfl• Tp&d d.o děTčiho blUdu, j e.zdll• hnil. a tuniý
ro..-al, .... tente roskošn!ěelt Tšecl-:c to :proml.sal., co bujný koníaeK & 

lech• 4�01l llkl'Ual.. 
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, L... r-rpnr.: - Zl. r;rpne. l 77f;J/ 
; _ 1. r:rpr.:.e:, s:a:č�l:• ee mokré !aay a trvaly dTl ae4Qe 1 Tica ocl toho 
r::rioi:w psenic onde- 1 ono.e srostlo a proaa lpatně zraUa.. 14-. arpu 
"Dovc�..ni rH. :nr„ohc- de. t5 p.ř'illy, luka Z&k.tl1l:v 1 pole- SÍfl.tem zatopil�. 
- t: cl: t':nt:ch j�.k h.ottclíc:h 'tě:.k v &Q.me:íc'h �rot.lá e:t. jest opět pf-!e
r..�; 02.nc:.l t císah.kj preti v €.m blucn!k� ... 

••• Í 

Yl,eélto, co lit' El:vši, vic:.í. mivl cvcjná cbn� l1ť1: 
..i t:tr�i or1vCí. c:.r,n:! haní - bud t cum:161&.e nebo mnni. 

/ . . .  / 
�r-to v tfrr.ti: Franf�,li:tu naci Hc.hcr.err,_ o<.: 'Vb€ch. fít:it:.kýcn volenct n.c. 
cíu.tr:tví zvole f;t&rr�t ••• RiEto T0ltnce krile če&k,ho a&e:tu knih 
.Antonů: k'terb.áey. jNien � nejphdll{jtích Eta:v-� uhtrokjch. dli čehot 
pUmi čei:t pro �· • plataÁ e�edneceaoi.'t UhrO. IS a.chami.DeJ l-'áa � 
dál.et 

I ••• I 

Vftecice. eo nú léu c1alo, nalednou parnem 11plálo. � 
kf-iěi:i.1, vd, trhej 9 sqe� a cUOlJho a kl1�bo• rutěeke�l 
J.le tfÍke �est kl1d1 U, k.etyl aen! kde lió.1 "Va!U. 

I ••• I 

Prl\ha obnlá.i\l- WA (l& Oflla.T0Tala, neb politika pro�iaa'Yli ff S 
i5ehos19 &aH lajTalov. f'l.ávu 'tOil1l ón1 � tlla a 4aTl1 �i na. ■bíc 
pfed. Um do nona, a&oll "f' Kdn•u de Prah1 aenala, Tlak pn• tJ.si
ce UE!CAT lidu taa a.I 1 a ekolůch ... 1 pf1,-w•al•, 41• leb.ol apat
fil1 Tlallú l'rala4 1 oriatai �otaori, Jak IIUhe ta 1 tea !lezli� 
Jeltl ••• 

I ••• I 

1-etob;{ IDě, loiukfch dcera. pfee pole'Yi.c anoho aed, o atobl.eh aelle
dc t:m.ínk�. Tl.on1 lt: 11n J.ar;. 1 l irka. S\ará jest hl, le ramů aeltj'Ya.3í 
nikdy hla-mi. llal'kétu ftt':.ívá lence, le'llOa fí jil T1Jí Tmoe • 11 ta, 
3e&ama, -plaic• anoh, blDra&y dělnice. )larta � Jlio •-UJm•.Aa&-

4:.u.aae Tlecko pfJJ••• 
/28. arpu 1 ffl/ 
28. erpaa •• Y Mil�.ldů Y'°1aT lo� �aa 4'YI 16ta JO T'ola'ft h11-

pov1, mú k!tánod., ryclld.!111,a "tollo se T)'proell a pnpllltlll �•t.k 
!eaul .._.. pa ffO!m! Íraalllka Tawka talallf �Ul a páw „..i. 

11a!el 4. 1111ft pMealm p�al. 

I ••• I 

Dne :. ú.f! T ou�rf po 12.. ae4U1 po n. ».c>a. T,daT Ynllk1 8J11 
, j, :eřl malela4 potn-ae1 • .IIUln.1 Ttl•.e• po tiolaft kh.eon .. 
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vsi Velenky; oddtini �sou tam v Velenoe. Stari! pak syn mO.�, Josef, 
měl oddavk:\' v t:i.ňovsi s .Al!bctou pannou ••• 

/ ... / 

J l sice v šedivém kabEÍtĚ s připatým evým praemium aneb penízem,který 
jsem ••• v Jičíně oc.. Jl• krajského hejtmana dostal, šel jr,em napi'ed, 
ZE. mnou llo 11 párii mladých lidí ••• 
/11. září l 779/ 
11. září opět d.ivali v Bydžově Vl'lllUStrovanf koně do celého téhož kra
je; k nálú opčt dostali :E'rant. Vavák jednu k1ienu a Václav Vrána jeunu; 
t;i, obi· jcld; taki příjemné byl:y. 2.apl&.t l-án :Bůhl 

' ... ' 

povoltli jsme pana. H,těje liomolu, rychtáře t;třcbešovekého, vyučeného 
zemoměřiče, kterýž nám to vl.ie v:,.měřil a vyrovnal, i tem urozeného pana 
Voj tčcha Jana Marle, cirotf:!ho podibradcit4ho, který! se panem synem · 
svým, Immanuelem Marle, sem pfi�ed.a věedty ty smlouvy sepsal a my Tši.ch
ni 1 e manle1kam1 svými na to lam• se podepaal.1. Pfi tom také v �•dné 
veselé spcleč:noEti u mne v nr. 16. ,aae poobě4Tal.1, pf-1 kterát! na po• 
kmy já a nra nápo� Václav Vozáb -'1dacl jsme Tedl.1 a T ne�lepM spoko�e
noEti v�e dokonEii. 

/. ••• I 

jsem saěal df-íví a kaafJIÚ kapoTaU, 

I .•• I 

f•ro� děl.au ••• 

aeveoelé .lně, neveul.f �aa, neveeelf boj, aeTeaelt hl.aa. Yleoko autno 

a trucbl.1TO, o chléb nejTÍc starcurtl1TO. 
I • . •  I 

Těecko kald,mt neslouti, po �I kaldt netoul:!� 
fot• ee tak Tldycky pf-iháú a po a'8 'blule ,eiti, 
kdé Ee 1r.ll0ho ·lidu a�zi,Tldy někdo s nJ.ch �ut s Hel-U. 
I ..• I 

J. vy vlastencoTé milí 
Pfi�d.te dom'O. T scira.vi llv.í. 
My kclyl Táa buclam spatfeTat 
Spol• budea •• radoTa'\. 

I ••.. I 
ae 'iak seaů Mciil,lako s Di T�ecke kliill a lleelly --� iiciilt 

I ••• I 

1,oe pfe•• teoh• ·brath, • toho 4•,cO., Tra.boe, al�- aal.1&81 
dotknu nyrděko. 

' ... ' 

teskj'ch děti krá.a.' Ttlpy 
chtěl.i T jiné T&hled• ■Ítit 

kd;yl tak r.tlal.1 a my spal.i 
lpalk'l 'by s náe lladaal.1. 
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I na.�i samu �eštinu 
v tvrdém blliu a termínu 
aám točili 
a. zvučili, 
co. sme se s JÚ naI!IUčili. 
I •.• I 

Co pctoi:. l>,,- b\·lc L.i'\'l.i, 
kdvby lic e:,.::. ru:.. o:1J::.u 

r1:--cc znáti, 

Kdyby kaldá věc E dobrým povážením 2 lic.d:.ýrr.. u·pcr„ b�r:e!!. r.r 
mueile. by býti sneci tec.l.na � ktyt b�, b:;lé:. cnesi ts�lr.:.�. tr„k. t b� l': -
la /mám &a to/ pfi�c:.ta a vykonána. I to hovsao, když FC: bi'emer1e:: 
přelo!!• ohl.íM se, zastavuje se, poleh�ení hledá E. pakli tc nécosa• 
há, kl.e.sá_ pafá 1. uzírá. !rakf i poddaní, když jf:lOt: přílirnýn:i tiho
tami př6kl.ádán1 a. takměř odi'·er.í , jir�k zhubeni, chřacnou 2. n_ .. --rw1,;., z 
čehož ani péi �e:aě aemá iádný užitek, nýbrž Ucoc.u, Ul.i dtc.ic..:n.{. 
vrchnost žáanou čest. 

/ ,o. r.áM 1779/ 
!i:éhol mfs!ee · Mři, poněvadl nebylo l�e panu dů.chocinímu oboje, toti! 
dlcbodaudct 1 obmě•sk1 oufad sas1áTat1, protol přidán �est mu ku 
poaoci koll1irc>lor, to jest spo1uf!dící, a ten ge sem z Pa.rc.ubic nostal, 
•�• 3Jaáo .haaU§ek Vikt�rín Kfepela. 
I ••• I 
někde aamyelll, . aby fseslniěti. cecbov6 korouhve neměl.i a s nimi na 

· pnoeÁ aecudll1, ie ·prt··na 1:ó 4a.ramn' outraty Tycházejí a mnozí 
clnld! feme�ci le se tfa hubí. Pral§tí �ffdkoT4 dovol�..no měli v 
dea ioiího těla naposledy s ko:rouhv•1 31'.ti, ale !e ten den prř;elo 
/Jtd.el 1 3' Jsem, bil byl/ 1 protol ani nešli. 

I .••• ' 

S"8lo •• ale rok1l 1710• kdyl graaatjf-1 od regementu Václa.v Wallis Te 
T!daJ. byli a • nch 1aěkteff T hradě aneb paláci císdském ctráž c.rle-

. . 

u. rialeseaa tma byla �ednoho dn.e cedule v 'tento suysl1 Umřel v Če-
cbich 3ec!en absaaur aneb 1vers,3ter nad tebákem s přišed k nebi,po
tloukl na dveh. Svatý Petr jakožto klíčník pootevi·ev d.veře E :po:-;J.e-
4ěT naň ptá i;e ho.kdo by byl e. odkud, je!!luf: on oc.pov�dě.l:"Já j::em E 
l:ech �é4en 1nrafte� aad tabákem.• I zakroutiv hlavou EVatý P�tr fekl1 
.•Jiena, abya ty fiech byl, počke� zdeť al Ea.Volám EV�tého VáclEVc.,�e�t
ll • ·,1 pom' �&kolte král a ústupce sTých �echf.-,.• I přišel bned n. 
v,c1ay'a 'pU se b t,l,odmd a kdo �eet,jemuf ·oa sae tek odpovědč11•J, 

: j•• �ed•. halr:/ 1beraJtr nad 'ta'bákeal I fekl natý Václav1"�,ó, ty 
-. �8� -�JakA TelSk' lel■a, takorl be&bofaí lidé nikda �eště T �echách 
· · ••�• · á ellritlT ..- k "• Petra fekl.1•1Jobfeé uč1n.11, Petře, žeá ho 

•• aeputil• Tlak amú f:e� ale lelaa. ch-ta eem pod tím mým Jm,n• 
/YJLU.• .al• a\ �de radl� ·c1• borollc:Oao pekla.neb co irme tu koliv o sria 
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rivott. é povolání rúuvil, ani lásky llolu., eni bližního nic se netýče, 
ale: s2ml marnof:t E dábelF-tví." - 1u ceául.i gr-cinatýři at -em u.o Liltic 
:pcn;or:: roí�u 177"- :pi'inc[_li. 

F..ovnr tclty i v :pražEkém Eámku 
najr-e� časem takou známku. 

I ... I 
H' • ·, "t b · - ... "' d " t . ,l.�C �·l.C- J;'O.t�e E. , 

Jé.k se umčjí vrtět, 
J:u:d:e mil.é vrcbno !:'ti, 
A �ilovníci vlasti. 
�o česku p0sk�kovat, 
1 ••• I 

Upří.mnf'.· ze rm OT•,t,· 
Čelil buamei �echovéi 
�ylit cmé brciinové. 
Bychom se piiCini.li• 
Yíc b:, cho� cti �b:, l.i. t; 

Jalcých optt m€Zi eebou :prcroků a proroctví ._ nejvíc pak bl.ázn.ovE.tví 
m;:;.jí, nemomo jest mnr �-pseti neb oni vždy 11a proro�tví se vázou a 
takovým se koj!. Osta:tut. proč se to váie, 

čas eám aejlép� uk&ie. 

I ••• I 

Co bya myslil, bratf'e mllý.�ak T 'takovém mu'taém cilJ. měli. Jcllle uli
tování anebo nahralovmú? .l.dybych měl. věecko vypaaU. �all bysi se 
•rul p1aka u. 

' ••·• ' 

Oběími popaáa! Těech potfebntch TěcÍ a )Béna sounedd, � E.níkt"l. i t€cJI 
mu&ikaa 'td Y té báiee na jednom arclul Pa.>Íl"ll ede IIDle sep� a v poue
dfe mal.éla tam pro "potomky skryté �••t. 

' ... ' 

I ... I 

Rovně vldycky v kaJdn cechu 
neJ del hnidu, vel 1 ble.chu. 

Některi třelĎoT,, �e.blaori a hraškori stroay tak dobri,chu'taé a ve11k4 
ovocP. nesou. !e arci f.ádný nem-0.le ním pon-ci,nfbrl jako sahraclové ovooe 
vdč�� pojÍE"ti. 
/ 18. říjne 1779/ 
Jeho c!sa:frltá Milost Josef II. do města liyaburka na Labi přijeti ráčil 
a prohlfdnuT okclobělnost �eho, - neb se praTi, le tu �edna znamenitá 
pcvno st hotovi t1 se bude ••• 
I .•. I 

prohlálea jes't patenta II. Oaeba lenaká nefádaě obtl•an,í lácillého pr6-
Ta ulíti a náhrady iiě�ak, na evém oučaatnťkon clodc1 aeaá alli p:ro se
be 2.ni pro d!tf.leě by �i SŮi debroTVlni co d4t1 dk chtD. 
!r41 poručení byle, e.,-Y leaslw osolty aecbodS.ly T lalroTa&ách utaieú, 
nfbrl T l�bl fk'ch a napaltW, cel allr.taft �11 ..... •11a1y a 
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n�tíee " enfrovatkáct c.tmc.i t, j2,u, :11nc :-�in? beze -vL�r10 prr!'..t 
&ů.rytí muiu,mu poh1r,ví yohori,.er..i. t pc.cmf' t ti :-ir.il, t"Vl.! cttve:.ji f.l. 

se stracea.! n-i cU r.ic.: J<'Obr L.ečiI:.í. 
I••• I 

I tem z ncnrln T&litoS lllle 21. říjru:. ,; 7 hoc:ii: večer � ltam burku ::. v 
okolní krajini k ctran� z.;.pac,ní �i�;11 nz, r.c.;Di ohr„ivo'l.:. kouli,i,,:tc.::-.1 
s velikjm hmotem se rospukl6_ E- poto:!. .z toho 'Vyfel 'VeJ.oi clouh.ý po
-pelt'l:té b� a propletený oca&,jenl pf�s lv minut 'Vid?ti se mchl. 
J>ne 20. tého! T JF-raatu.1'kt?' na<! Cclrcru T:id7ti u, dt..1.F. kO:!J'-_t:-. an-::'t c.ce
ea'tá hYěSda, která �chlc k !>vletrd ,trz.n .,. btiflr: .• 
/ 2C. proF,J.noe 1779/ 
a. prosince „ timi brodě českém ptt domť. vyhořelo. 
/ l. ledna 1Jao/ 

I ••• I 

ls4h polehAe� TOkU toho a. de,,e.\: 311 tentokrát mnobe 
horl1Tfch crdcí nastane, neTě.ra.ht!ch a\ pfer.taae. 
Jbaes!• :11 k Korimu roku Tšel1ké "t'ěc1 stlali, 
ae1talo ee ani cvcicu. - prctoi to všecko lhali. 

la�l•W• saJled •tlak' ae • ttm lidem llvu �jt1. !'altové a amolw ae
khalaa•• a aeUtťaki Yěci �. od Ilich 'ri.dčU a slyšeti. ·� },y\ by 
'e4ea pofft aadll. • paal., naobl by Tiecko TypnU ••• 
I ••• I lel saau aoyt rek pd.t1 

I ••• I 

�,eiti 21lEÚl pfWad. c1át1 
-pro všechny uiumilu\ty. 

Wn.t a trpět <len po cJů 

a vidět nic - ne�Eme hodni. 
• • • 

ML ec,t,;t Ct:ch chuti 
kierá ho nut! 
s nepf-!tel.em a€ biti 
1 doa& 11w být1. 

• • • 

.&le pollf!clm 
T 1Ull1l 1 Y tichu 
pfi maf11 při pefe 

�tl»el něd.oc! Wfe-. 
I • •• I 17nor k47I au'-1. co 1•4• autl.ů, l•itě te su't81 a <1rlel. 
eteJal dle. Ok.o1o U.llllC - atuclaulbo Jů-c a taplf bo Tic 

ean m0.1 )ae �w.c. 
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l'omámka: 
Z textů Pamětí Františka Vaváka, 80U�ed2 milčického, z let 1770-1806, 

tak jak vyšly v DPdictví Svatojánském v 9. zvazcích, j $ei'1l opsala a 
vybrala ne pro jeho /Vaválrov/ včrohoclný obraz, tle z.bych takto ne-vy
žádaný ťoslov či pfedJluvu učinila - pro Český snáf od Ludvíka Vacu• 
líka. Proto jsem také swj opis z P�.mětí datov�.ia prO.btžně stejnými 
de.ty /1779-80, ovf!íem !e o dvě stě let př-edFunutými/. !exty pod závor
kou s tečka"!li / ••• / jsou Vs.vákovými zápis�.� pochopitelně z jiných 
let, a ne v čt:sové poEloupnoi.::ti: takto f inil však i autor beE.kého ::.ná„ 
ře, e. proto jr;e:n Ei ciovolil"' totéž. L„dyb�rch tctiž jen. na.p�e.ls., že 
Vavák byl Ye.culíkův předchůcice,mnozí by mi to n€v[řili í 2 proto jsem 
tuto opisova�!:-kou :práci :podetoupil�. Nebot: hTotc vt.e proto zoe posa• 
zuji, bych p. Vaculíkovi veřr:jný a-O.kaz dtla své k němu váŽll.OEti a 
fetrnosti. Kdy� cizozemci .záF:J.uhy jeho umávajíJ čím více my jeho 
krajané máme Čecha tak výborného v ucUvoEti m!ti?• 

Iva Kotrlá 

P. s. V •�eekém.snáři" je.zamamenán een /• 8.5.1979/, v nl>mi se au
tor sna!! ·o domluvu s ·.luerspergems to hraběoi ,m,no �ednoho z vlád
noucích muM :reálnéh�- social.ismu v l:ecbách mi připomnělo staletou .. 
modelovou si tua'ci a�c�s všeclmy ty ·pokusy o dialog sedláka s ·vrch• 
noetí. Vavák přes Tešken /"J'ýf;e · opsané/ náfky nikdy nepomýšlel ne. 
odchod ze země s mnohokrát se TzdáTtl 1 · ryohtáhtrl a jinnk Tšelijek 
léčil svou r.kormoueenou du�i, ale vytrvával..' A těšil se dostupnými 

. 
. 

pozem�ými a literirními_ slastmis kdyl se ně,aké ne.lly� Jistě,mnoho• 
krát hrál Vavák nebezpečnou hru: 1- selského povstání se v počátku 
ú�astnll, ale tahle role, k níl byl donucen jinými �edláky,naprosto 
mu neseděla. Jeho �íla spocívtlR v tom základ.nim: fe v zemi nepohnu• 

tě Fetrvával a �·dávaJ. o tom svědectví. StávaJ. se tclc, konec konců, 
3akýmri mluTč!m selského stavu, a.! Trcbnost /1 císařská/ tu jeho roli 
uma1a. K.do TÍ, ma Vaváko-yy paměti - kdy! ul ěeský národ sůstal bez 
�le-.hty a ví. se to o něm - nestudovali 1 zodpovědní činitelé v Moskvě, 
aby se s�mámlli- s kofeny /celkem ne protiEtátními/ �eská _ rezistenoeJ 
s kofeny těch, ktef!. ze r;emě neodejdou� A pak je 1 pochopi telné,proč 
autora 2C00 .slov doposud nesavfel.� a ze.tím zřejmě s zaTřít nehocUajíi 
cizí ·vrchnost, byl: národ ·•allape sebe víc do z�m�, pfece �en se o 
jeho myflení ... zajímá; čae_od času. A nčkdo tu zprávu o domácím prostře
dí tlumočit - a vydávat • musí ••• 
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Dr�.hl Licl� kniha o Československu 

liinule, ked nám z kriminálu pu$tili aj pan:1 Bel.entl Gondo
vú, tak sme o priatelini věelljako spomínali a. eratúvaJ.1 a .na
koniec niu'Il to vyšlo tak., že momentálne na Slovensku nemáme 

žia.dneho politického vazňa. I\ie som si ,i stý,- či .to. bo·ia vtedy 
pro.vda., a.:Lebo sne pri SVOJich v-jpočtooh na l'liekoho ze.bud.li, .· 

či o .niekom nevedeli. A už vobec si nie som ist.ý• či je to-prav
da ešte aj dnes. Ji.k ánoa sem za to, aby sa to dal-0· vere�ne na 
znárnoi:re, dokonca, aby sa to národu. každý cleň slávnostne ozna
movalo: jodnostodvanásty, jednostotrinásty deií od prepustenia 
posledného politického vazii.a ne. Slovenskul 

Od.kin! sa to však má našinec dozvedieť? Pre dornáce 11&so
v6 lcomuniy..ácie sú. takéto intormácie prísne tabuizované, takže 
zoutáva i ba ústne podanie a tam-terny. Niet však Kramériov, kt<>
rí !ly·so zprávsmi chodili·z dODl do domu. (navyše, dnes aú na 
to para.sre.ty. ktoré ešte za. Uhorska neboli) e. .náhradnú tam-ta
mil:ftickú .siet ane si dotera.z nestihl.i. 'f1'bud.ova-t:� Zpravodajatvo 
zvonku nám dosi: účinne rušia,�-- !ťakže o tom• čo sa v tejto · :a:t4re 
u.. llás deJe Ca nielen v nej) aa človek.4ozvedá iba náh.odn.eť spo
ra4icq,, často z treteJ· a1 štvrle� rulq: a ,NA� skreslene� 
Bratiialavčan maže maf talQJnto sp8sobcmť ako tak zmapovanú l3re,. 
tisla'VU a n&Jbližiie okolie, nemá však an$. potuch1' o 'tem, čo 
sa de;je v .Mikul.áši_, nehovoriac -ui o Xošiciach� Na B10V4Nu1:.l.l 
nejestvuje dokonca ani spo�enie s VO?fSam, nemáme jediného je
ho slovenského o1enat: A tak tu vznik�ú aJ také absurdit7, že 
kcd mi telEďon�e z Pralq priateI, aby sa čosi dozvedal o · 
priebehu a výsledkoah ne�akého slovensk&ho politického ·proce- -
au, musi.m aa mu. s hanbou. prizna1:, že sa o iiom práve po prvý 

krát vobec dozvedám�- Ke! pustili �ilana �i.mečku. z nuzť1e a 
vlak„ kto.rý ho viezol damovt mohol byt: už asi tak v llalackách• 

dostala sa táto radostná zves-t: ku mne Yia Ham.burg. V ottave 
a v Canberre o tom nepo�bne vedeli o čosi akor .než ur, v Dra

, tislavea inao b7 predsa. Gordon Skilling nemoho:L Milana (�ele-
:tozdcky) vítaf dema zároveň •o mnou�• ..,.. 

· !I! oto � e teda prvý a d6vodov:, prečo p!ěem teto. pl.aidoyer 
na PreCanovu d.ru.hll :Bielu kn:Uuť- o Ceskoelov�lm, (prvá. VJlla_ 

. 

' . 

v októbri 1977) �: v1.,., pre tieto ú�e17·.uebola v8beo u.riená;t 
Vyšla ako dokumentácia stavu J:uclákýoh práv v tieako.aloven� 
za jedno vyše ročné obdobie (BUMAN RIGR!S IN CZECHOSLOVAKIJ.a 
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A DOCU1IBNTA7J:ON • SEJ?TE.tisBER 1981 - DECfil'JiER 19b,, compiled by 
VlitM ?llliČAN, l'AlU5i AFIUL 1983) pre účarrtníkov Mo.dridskej 
konferencie. Kea. som ju · vaak dostal do rúk• mcla pre miia pre
dovšetkým v/znmn onoho tam-tmnového posolstva. llovek si v nej 
totiž liatuJe a hov<?rí sis áno, o Františkovi Liznovl. som ve-
dal.i Jan Iira.b.1na mi Je nejako povedamý, len s-1 musím pripanenúť• 
o čo tam vlaetne _šlo• .kea. ho zavreli na dva a pol roka; Ivcn 
Kožíšek;_ no. pozrime sa, to mi vtedy -vlastne úpl.ne ušlo! A ta.k 
sa z poslednej Bielej knihy v mnohých prípadoch v6bec po prvý 

krát, alebo aspoň annoho úplnejšie dozved.mn1 čo sa u nás v ob

lasti poruěova.růa 1\1.dských a občiansl.7ch práv v poaled."lej dobe 
udialo. 

Druhý .• Z'OVllako osobný dovod je v komplexnosti pohledu na 
vee. Nomáln� mrte!rúk si obvykle. sám pre seba nerobí 4oku
mentáciu. adalost! toh.to · typ�· ·a tak po· čase prestáve. mat pre
b?sd, o . celkoveJ. si tuácii •. Ifa!a. tl.aě mi aíca . skoro denne ser-
·yíruJ e _F�� a_tavu.. sovi•�� ko�onaittov VO vemíre, ale 
pr�f!h.ti.ckých 'JfizňOT v ndioh ·kriminál.och mi ešte nepo
dal.a. fll • 'UOlek mt2BÍ apolieha:tr na :no3pamoc •. V1e aíce1 že 
Fet.r 11:BLI �oll JÍA.r.rllt_ a Ladial&Y LIS. eite flále sedia_ fle 

· u tých o-siiatných aať m11 to· :zalín.a postt1pne pliesfa pu.st1l.1 U.I 
Jana LI.�Olllsdllo· a ·Petra POSllGBALA. či Die? Kolko m6žeme ma-r 
a� poliUclqch �ov dnes 4.ohromad7? Je +ch tam ve:te. či mile? 
A čl.ove1t· poeíta asi ako v �e� hádanke o ele.ktričkes na prve� 
zastávke xiaetúp:Uo, sedem ce�a�d.cicht na clruhej vystúpili dva
Já a· pri� ti-BJ� � Lůie� •• � 

Celkovi 403em� ku ktoréml.l ·dospe�e našinec čisto empiriclcy 
a otupený° realitou, je asi taký, že teror tejto n..:ie;j pol.iosJ
nej dikta.túry �e v podstate dost mierny: niekedy prejdú aJ ce
lé týždne, že aa v tanto ob?ade nič zvláštneho nedeJe - nikoho 
nezavrell ani nezbili, nekona.1.1, sa domoyé prehlidq„ policoJti. 
sa ,B1kamu 21eV7�• ani si_ llikolio nepredvolaJ, {pokie.? o tom 
v.Leme) � •• Pot ca však !lo"fék dost8118 do rúk Prečanovu Bielu kn:1-
bU a celá _optika samu re.zGllll,·men!. I.no, oproti pi-ed.esiatJm ro-. 
kom debo- .Roku. Cl:lari7 3e ten teror pod.stame mieme�iíí. lenže 
vo svojaa sdm.-ne �e · ho stál.e eite dost a do.r�- Za patná.st ale-·· 
dovantch)iesi�oov mJ.4esne ... �ol.o&ickej časti práce 101 za
znamenaných prípad.ov·porušenia ludských a občianskych práv v 

fssR. foda zhruba jeden a pol prípadl1 na týždeň, pok:ia! sa to 

vobec dá kvant i tatívne takto vy3/gr11:. Z toho prevažná �čšina 



- J -

je takých, že sa týke.jú ne.raz viacero ?udí, niekedy dokonca 
nczisteného počtu (ako to bolo 1 napríklad• onoho povest:ného 
13. decombra po vybl.ásení stanného prs.vn v Po!sku• kecly sa 
hromadne predvádzelo a zetvárolo na 48 hodín). A prltom tre\la 
ešte stále počítat s možnoseou. že ani Prečanova suma.rizácia 
nebude úplná, pretože sa opiera a - samozrejme - m8� opiera:e 
len o dokumentáoi�, neje.kým eposobom nerejnenú v �eskoslo
vensku: ko!ko je však !udí, ktorí z obavy pred aa1šou a tv.rd
šou perzekúciou odmietajú prípady avojich pollcajných a iných 
postihov vobec zverejnit? 

To však už Vilémovi PrečtF1ovi nemožno vyčítat. Ten - so 
so svojou povestnou vedeckou precíznosťou - urobil všetko• čo 
bole v jeho silách, aby v tejto Bielej· k:nihe mohol prezento
vat rietku_ dostupnú ,dokumentáciu o stave ?udsk;ých :prá:r y_ Des
koslovensku a predloži f ;J11 prostredníc� Madridu svetu. Kto 
vo svete chce,, m8že sa v nej ·na· ěiste objektí'ffl.0D11 taktickan 
základe dozvedief • ako si u n.ás na taa sto�íme so _zákl�mi 
demokraticlcým1 právmd človeka po tridsia1ichpia.tich. rokoch 
intenzívneho btld.ovatd,a· stále vyspelejšieho soaialiZD111• Olcraa. 
spomenutej - ohronologicke�. ěa.sti najde Y spise aj �ufi::venO,a
nú popisu 3edn�tl.1 v;ých pr:!padov„ ako aj rozsiahl� prílohu.. do-

. . ' . . ' 

kumenttt3úcu F9dovšet]Qln úatavný a v8beo právny kontext věet-
Jcy-ch týchto zál.eiitostí.: 

Ale č� našinci? 
A tak ma ·pr1 l1stovan:! tejto :·:Sielej kn1� napadlo,_ že by. 

. . 

vobec nebolo � vec1·_. ke� sa okrem tich povolaných vo :_· svete 
dostala do rúk aj našim danáciln "recipientcn•, llapríklad tamtl 

pánovi z Fll.ohovca, ktorý - a nebol to žia.den primitívl - bol 
úprimne prekvapený a vydesený •. ked aan mu v náhodnej besede 
vylíčil nieko?.ko známych prípadov ?udí, ě* šli u nás V posled-
nej dobe do kr:lrn:tnálu pre svoje prenedCenie ěi názory�� Ko3e-

___ ,. 
ný i�a oficiilnou. infomačnott s1e1:ou tvrdil•\ ž• nie�o ta;kcS l1 
násu�red.sa dávno nej eirtw: e- a:' myslím�. že m1 11J.Pokon. ani celkem. 
.neuveril ,, 

Prá� tak. ako mi asi neuvente·· vý_ .., Prahe, 
ho Hlohovčana neVJDJYsl.el..� 

1:41.l-o.alav Kusý 
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Ludvík Va-culík: V letecle 
/f'ejeton/ 

Z rozv:í�en;i�ch myšlenek nečiokáž;u ooetet na papír ani větu. rrotože 

bych Jen houpal podlahou, a už tea mě bolí nohy, jdu si lehnout. �tu, 

ale nemO.fu se udržet v předepsa11Jch řádcích, tak zhasinsm. Tím ovšem 

jako bych zapnul pf:íetroj, jenž ty di.voké vlny pořádá v obraz. V pro

storu pru!ně tkví obrovské, zavalitě setrvačné letedlo. Najeclnou se 

obraz začíná kfivit a rozpadá se. Je to legrační i zlověstné, nedá se 

to pf-i jedné projekci ani dost pochopit, pouštím si to znovu, jeko když 

zl� chlapec trápí nevinné zvíře. až poznévám 9 co se etalo. Kao to byl 

a proč to ud�lal, znt zdě�ená o tszka, e.le já to vím a mtifu podat ti s:!

cilett popis: byl to vrah rodem i vjchovou, přáním i velenim a cb Jeho 

chud�ho livota svitla radost, kdyl uslyšel povel, pro nějž ho otec nevě

da· uJebal �, a tak4 .je�·- potomstvo budou plánovaní Yre.zi. · 
\ ·1 • • • - • 

' -
• Ráno vilak vid:ím ť !e to nemO!e b$t pravda. Tu zpr&vu n�kdo musí od-

- ' . 

· �y�l6-t, ěin __ .ae oděir:1:!._.Vldyt v prosto� ae houpá záf1v� slunce·, Jak,si_ .. 
. -� . . ' ·' . �. .:. ' '. ' : - . •, . _; -,� .• . - . ' . . ,. '. . 

. 

noen1-mllJ.nt.se'rozpl�aj:! v čerstvl atmosf'4fe, Jen vítr kol,bá &ah.ra-

dou a vi Zároseril! tráv§ válej:! se hrušky.- Md!u, bohudík, psát o hruěk'ch I 
1 

... .. • . 

Jen!e čiat1 papír, který �\\stal z noci ve stroJi,' mi ruň:!, jako by se 
,• 

Dli nAJ. přece dostalo. něco s rn,ch prokl!nnvjch myěl.enek. Vytrháv{:ml jeJ, 

zaluádá noV,,:a jako by'vliech 269 lidí by:to doaa, vym$E.:!m podle p� 
' • • f • • .... •• � :. "' 

• 

ř . •  ·i' \ ., . 
. . 

vo4n:lho· pfec!eevsét1 prm1_·:v�tu o konč:!cím liti. Věta ee 'ťlak ne\dafí. 

Samo modré nebe ztrácí svou Jistotu. Ano, bylo léto, přijde z1ms, potom 

snad novti léto ••• ale co a tím? Jek a kde ei vynutím prz.�vdu? Zas ul do 
, I 

, I 
• I 

- I 

' ( 

bil,ho papíru Úv�luJo, co vAecko bych mueel uzavfít, zafťai t, zabezpe-

if��. �ch ·�.·� �l. J,k se mám �1&lo�m1 
J ., ,·, . . :: Dcml'tilkt kan9eláfe1cy ·etroJ e nesu ho po schoOech &l-0., pf-es sa-. ·'J' 

.. ; ' } • •  ' • �, • • . ·• • .J 
-r„ t'. 

I 
• ·"' L 

'. hraclu;:t.10 letnťho altánu·� Von:! tu dfevo·, v�nec česneku, krtimpáč • lo-.. , ' ,' . . . . . 
-. • , ; .. +: '\ • 

• , .._ t-
• l � , 

.-: · patou, �bolka a' �k7•i. s�roJ p.evně · ee<l1 ,na_l?!lém "fn�n4m s1Dlth _·. · 
' \., • 1 

yralen4• do ·rohu � •• 1 · c2v·1 okna. Oknem pf>ed sebou vidím okrouhl4 ohn.11-
. ' ,. 

ti poakl.á(1eJ14 i h:rubtch kamenO, pln.! ]cyprého popela.· Okno po mti lev• 
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ruce veaf'. čo zelené sinf. sklenuté větvemi oře�áku, �o jeho! kmene os

tř'e sel:é utrakapoud. Natáčím no� papír, který nic nev!, jen se těňí. 

Přee okraj papíru zamýšlím se oknem do popela. Vedle ohniště stoj:! 

zdráv a svěží špalek na sekání dfeve. Sekyra Jedna visí na st�ně u mé

ho lokte, člruhá - těž� pentok - je opřena o- �.těpu,._ -Tady v al tánu je 

mnoho dobrých mufrzych t�mát 1 všecko potřebné nářadí, já jsem rup f:íkled 

už neráz přemjšlel o tom, zda a v jakém sporu by se člov�k ubránil 

dneskv sekyrou. Kosy dvě visí. mezi okny. Filka irialá i v�tší oblouková 

1 pile třicha.tka. V�e k postaveni domu na neznť>..IIJém n:.ístě, ksn by za 

človlkew: nedolezla žádná vláda. Kde takové naj:Ct? Taky železná_ postel 

je tu pro případ nepssní. Tfetí sekyru dal mi pfed des·eti lety eloven

sk$ spisovate1·· Pavel Hrúz, ale nen:C dosud neeazena. Slylím �krabot 

orechových včtv:ťna etfieše altánu, sly�Íll strakapoud.a, cbkonce iumfn! 

vody na Jezu od feky slyl:!m, a práv� se slabounce zozc!rněela.tabulka 
• 

• 
• 

.. ... ..'_ � � :- -i� .. 'l :� ;-- • 

Y oknl, upevnlná. hlavn� pavulS1.Il$s1-, : zt�.e ěeká, do�4,- se h�'t _ ie-. 
- ; , . 

• 
, <. ! I 

• 

"'. .:• 
• ,•� •. • , • : i r�ř -;,' "'; � ! ,..- ::, :'t,.. .•. :,.'.._ . _. l,•

• 
•. : ; ., ..,. • 

· tadla nepfesune sa pohof-! a tabulka · se ne&achwů.á zas �ó svt<;h paťni"ěin. 
. 

, ... ,.; • i .. - '·,. � • •• - :, • •• ' ..; · },;.·;�_ .. ;_ ,, ,. ,,_... ..-
�bám. •• na zem� beru ae)cyru cel Pavla �• � Jd_u _ • n1 do, dilny. 

Nejprve Je ovšem tfeba neJ:!t kus tvrd4bo dfeva. PracuJuesi hodinu, 

protože práce s�, jak je pr�vidlo, rdzně zkomplikovala� ť�,.,:lou_ tu 

dobu cít� ae _přirozeniJi nel pf i paaní o Jek.Smei letadl�speě-
. .' -• 

. . ' .. "".; 
: � . . .· . " ... . . .. ' . ·, �...::1 . . .· �". \. . t - { 

nlJi, pfeetcle etfecha čbma Je _eternitová a ani zdi nejsou moc tluet�. 

Jak jdu se sekyrou na dlouh� násadě zpátky do altánu, Je.k sl��:Cm padet 

hrulíky a vid:ťm lcy-vání světla v korunách bfíz, jsem zase sklíčen$, proč 

nedokáEu z.f deházej:!c:Cm nádhernfm l<!te11 prosti! vy�le t nev1nn4 ti'i, strán-

ky uznání a poděkovúi1. · ·. , : ,, . 
- sv��omitl useciám. ke etroJ1. C� ai kl1au··• pdlmetr_o'Y4 'YjlÍq,-.al-

r '"·'':'•� • . •1/ ,._ I •_' 

tánov, podlahy nad zemí. UvaluJu nacI.pr,n!'vitou. Dokud; totiť,neJH• 
• j • -- • ' � .. 'I:. 

• l ' • •• ":" • 

epotoJen a prvn1 větou, nemd!u nik� dobfe -pokračovat��Teprve kdJť.m.dm 
• 

• • I • 4 „ f,: _I\"' • 
•' 

;' _,.. �• • • • •• 

d'YI se sebou spokoJen4 etrmik)'ť nsbídne ee mi vhodný nadpie, t&n mi 

definitivně obJaenť, o �em to cel€ bu'1e, tak!e tfet:t. stránka ul ml 
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baví. Zbývá ty první dvě pf>epsat, aby ee k těetí lip hatily. Je to 

vlastně zamítavý zpdsob psaní, při němž je p�esně vynecháváno to hlav

ní. Jeko kdy! kreel1f vykreslí jenom okolí figury, ale tak nadaně, že 

figura ee pozná. NěkOy naopak vím hned přesně, co budu peát, a začnu 

rovnou titulkem. Ale ani to nezaručuje rychlJ! úsp{ch: máme září, a já 

z červencov�ho fejetonu mmn jenom výtečný nsaipis: "Černoši v Brumo

v�l" Dopsat ho bude t��k4, protože co k tomu proboha óodat? Proto jsen 

se rozhodl, �.e v srpnu a zář:ťm etr�im pepír oo stroje, ro zhlťdnu ee 

po okolí o zo�nu líčit. 

Papír je ve stroji. Rozhlížím se po okolí a hned si vzpomínám, co 

jeem chtU nutn� udělat: beru lopatu, Jdu ven, nabírám popel - podzim

ní dračí vítr mi ho roz�ukuJe - e nosím ho oo J6my s nahnilými jablky. 

Krásnou procházkou chodím po zahred� a vidím, kolik zase napadalo hru

šek oa chvíle, ,k'1y jsem začal· psát. Sbírám je a ulepené ruce si umývám 

ve. v�i�c•� Pravdu se· ate.jn! nikdy nedov:!m, a kdybych se k n:! i při-
• i • � 

' 

bl:C!ii; sám,, -��dou; .tfeba bloudi·. v noci, Ještě by nť zabili. Jd.u. •i 
• • • • , • , ... _. ··: �.... • • • : • , • "'1. l ·. 

. 

pro kus drlitu·:a. pfivezuJu :tf:tmetrov4 ňlahouey červen• rt\!e Jm,nem. "Sym--

pa.tie � • · < . . . . . . 

Č1etá __ šeC,omodrá obloha potvrzuJe mi rozh9dnutí 1 !e nejl!p ke!dý 

uděl,
,-

kdy� .denn� bu�e pokračovat na sv,11. Musím psát.' Zcela novl ee 
'• ' • ' . • .J· 

' 

, posazuJÚ_ �: 11011,· Jako .. by_ �rvně.· Ul. bez tíhy hrozn, noční mÓry kladu 
. . � . 

ruce. na kl�vesn1ci stroje, ro�dnut nenutit stroj ani ruce čb ničeho, 

co v_nich nen:!. Uto ješt� nekonči, ješt� bude pár p�.kných ani. lt'i6 

prsty hned naostro píň:! titulek - ten který stojí ne prvním z tčchto 

tř! lieta. 
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