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Kantilena inhonesta o mu!i roku 1971 

Miroslav Červenka 

O básnících tuho, tvrdo 

láta psal, 

všechny na Jadno je brdo 

psaoval, 

dělával z nich moučné stíny, 

smysl pro pach člověčiny 

nevykazoval. 

Řečnil, lidé se mu smáli 

/pfi \děn!, 

ještě spíš však usínali 

znuděni/. 

Pak však ústav fungujíc:! 

dostal jako kyrysníci 

město k plenění. 

Když spisoval vyhazovy, 

byl tak rád, 

ucítil v své hrudi nový 

talent zralý; 

o básníka aotva tuk-li, 

dokázal ted ak-věle mukly 

kontr:f'ejovat. 

Vlny se· v něm twrčích vášní 

vzedmuly, 
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pro každ�ho našel zvláštní 

formuli •. 

A �e nebyl humanofil, 

ti, jimž psal kádrový profil, 

šmahem hynuli: 

přesná chs.rakteristika, 

mužná řeč, 
·•. 

koncepce, jež i· jádru vniká 

jako meč, 

ostrý rozvrh světel, stínu, 

moudrost, soudící_dle čind -

ty smíš lézt, ty kleč. 

Ač se vtínaly ty věty 

v naši plec, 

hl esli jsme ztuhlými rety: 

maladěcl 

Přiml"azeni náhlou hrO.zou, 

zdrceni; že se svou m�zou 

směl se potkat přec ••• 
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i. 

i 

.. . 

na sam4:m .k:onc1 roku 1960 byla u mne na n,v1těYI bl:!zk4 p�:ttelty-
ni z Kyjeva - kl&dé a velmi krásn, ukraJinak, spisovatelka. Jak ul 
to b;ýv.á, oetkaj:!-.11 se dv• ao'bl olízc! lidf, ktef':! ne ·vťdajť sfl:ídka, 
naš• ro�hovory nebraly v pťvních dnech konce. Vyeeddvaly .jne do �vou 
do tfť do rána. Ale tehdy, .2.6. prosince,· .ja51e ae rozhodly, !e •1 lto
ne6ně Je-dnou půjdeme lehnout dl'.ťv. Sotya jm:le ae drlely na nohou. 
I„ráv� jatr..e v kuchyni, v noaních ko�ilích, do pi jely poslední !'1.ek ěa
Je, když ae nc�ekaně ozval telefo..,-1.. Pl'ekva.peni Jam• ae na r:ebe podíva
ly - kčo mCže zvonit tak pozd�í' Zvedla Jt,e!!l. sluchátko. Volal.a p�ítel
kyně, moetevslc4 básn:!f\l::a; .. Neopíte Jelitě? Zaplat Pim!:>uf 'Ryohle s• o':')l?k 
nť!,te, :ve:nte a1 tuxíka o pť-1J•dte% '" - "Kam? Co bldm!I? Jda si s:r-ovna 
lehnout.• - M�adl!da Jakovlovna Mandel§tamová uaťr,. A chce slyiet st3-
r4 utraJ1nak4 ;,!snil. Tak Jsea ai vzpoanila, fe m.,1 n,vitlvu a KJJeva. 
Al• poapli te •1 I „ Pcznaaenala Jsem •1 adresa a Yritlla •• clo k11eb,1nl. 

. 

. 
; . 

Zbrkle Jam• na ae'be navlókaly, co nta padlo ·do rwc1, a l>O.hvípro4, ;,s-
tmi s ?tár.lábo rozčilent • J•$e se chechW.Y Jako pominuti ... /lilmocbodem. 
v psjct.datr11 se �ik4 cbování, kt�ré J• Y p�.!aém roaporu • dan.og •1-
tuaaí, � pt!čn, r•a�ce�.; K�yl méJ mul pozoroval nQš• pHpravy • naYíc 
to d1m4 počín4n! 1 usoudil, I• ai chcem v7razit oa fiú. ocela ho pak 
vyvedl.o s m!r-y, kdy! Jeme ae v chvatu snalUy vecpat do pouadra kytaru. 
Ro&kl'-1kl se, •Tak toblt neJ S kytarou vila nepu.at!mJ Zbl,anily Jate •• 

nebo co?l Na noc, a Je!t� s k,;ytarou! . o svět neviděl! ·Kytaru v,m n•d'=ť 
Kytsna jsme tedy n•ct1Qly být, vyblhly ns. ulici, seno.s.ly taxíka a &a de
set minut J•�e ul zvonily 'Q dve!-:! v pr-!zeat. !lebylo to naltfat:t daleko. 
1-radi!d� JakovleYns bydlela v Čeremuš1n:ťlt4 ul1c:1, kouse·ic od nás. 

JteYl"el� ns� p!"i telkynl, kter, mi p�ed p\llho�inou volala, 4 • ní 

ještě jin� �.enn. •1:one�n� r• Nat.:l,�tla do pokoJ•• '"�bd.:�ido Jakovlemo, 
Ul J1t Ot._ t.\lČ.J' •'" 

1-·vel'e t!o JediniH�o pokoje i;:yly dokofán. Z pl.'-edaín.ě jeem vidlla le
let 8tafenu • dábeluqa, met1stof'elak3JB px-otil••• Barvou tv4l'-• a ůa
menělý:a1 rysy vypadal& J�ko ne!1•'• Na pokr_ýYce se l'l·o ... ral)' ne�otnf, 
be&kremé ruce. P�1pomírualy skelet kfídel p�edpotopního pt�a. 

Neměly jsme odvshu vejít romou k ne r"oen4. Nehlučn� Js::e ae pro
t4bly do kuchyně. Ženy, kter4 naia otev.!'-ely, �•ptaly, 1• Nadllda Jako
vlevna má Ylekl.1 3épal plic, pr$ J• to·• n:! ve 1ce lpatn�. Ul bea,la 
deset dní a• u ní po dvan4at1 hodinách atfídaJ! pfttel&. Žena, ktero� 
Jsem pfeótís nesn�la, uaeťla k• k\lcbyňuk�au atolu, ro�•vfela tl.att 
aes;1 t pY.ipo:tlnaJíci l.odni aetúk, u�&la �ap1sova't �daJ• pro 1,k.afe, 

3 



2 

teplotu, tlak atd. Nahlédla jsem do knihy a všimla si, že zápisy se 
vedou zcela pravidelně, ráno, večer 1 v noci. Na zdi v kuchyni visel 
pečlivě rozepsaný seznam přátel, ktefi áejniají v oset�ová�í st�ídat. 
9ezděky jsem si v duchu posteskla; Kdyby se jen setina takové pé�e.vě
novala každému osamělému a nemocnému človjku ••• 

Náš šepot přerušil velitelsky naléhavý výkř-ik: 11 Tak děvčata, kde 

j s te'i' I II Vešly jsme a usadily se u lližka. Pozorně, soustředěně se na :n:ie 
di valy veliké, vypouklé zelené cč i, velmi ii vé. •• PJkná děvčata," po

malu a težce vyslovila Naděžda Jakovlevna. A poto::n: "Zpivejtel" To zně
lo jako rozkaz. 

Začly jsme zpív�t jako dvá ryby - bez hl�su. Ztratily jsme ho 
strachy, o be dvě. A opč t se o::valo rozk.s.zovačné: "I-ilasi těji 1" Rozkašla
la se, sténala a z6roveň natahovala ruku s vyhaslou cigaretou ka·zbek• 
Gesto naznačovalo, že chce připálit. Aniž přestala kašlat, lačně vdechla 

kou�. 
Když jsme se z rozrušení trochu vzpamatovaly, spustily jsme hlasi

tě starou ukrajinskou píseň "Ot čej-to kiň stojit". Jen jsme dozpívaly, 

ozvalo se tiché a strohé: "Ještě." To se opakovalo po každ� písni. Po
stu.pně ná.s zpěv docela zaujal. Já se však musela snažit na nemocnou 
se nedívat, protože její tvář s těžkými, spuštěnými vičky mě děsila. 
Ne tím �rtvolným vzhledem, jako spíš celkovým kontrastem odumfeláho ti
la a emocionálního, vášnivého výrazu pevně semknutých úst, úst žen�-upí
ra. 

Kolem tfe tí zrána byl náš nepř-iliš rozsáhlý repertoár písní vy�er

pá!'I.. "Nad,xžao Jakovlevno, jste už unavená, zkuste u�nout, •• n1�žn� k ní 
promluvila ošetřující. "Ne, zpívejte dáll'' - "Ale my už víc ukrajinských 
neumíme," namítla jsem nesměle. - "Tak zpívejte ruské." A my se znovu 
dal�· do zpěvu. ?ř-i to:n jse!'n pohlédla na zed, za niž patrně nemohli spát 
chud,1ci s ousecé. ·Ale ne;_:ro tes tovnli. -'�ikde v �elé:.., pokoji kupodivu :ievi
sel.a fotoc::rafie Jsip& 1,l�ac.el.;ta□;), jen �u:::.�ou n;;,3,-:rt •. Jt;y' portrét. 

Kcyž js�e odzpívaly tfi čtyři ruskJ pisaé, v;i�lJ jsme si, že Na
čěždě Jakovlevně nejsou příliš po chuti. , z.;.pi::ti to pot\ť:!'Ó.i.la; "Cho

chlacké jsou lepší." Potom se obrátila k oběma přítelkyním a očima 
:.ikázala na n.�s: "At jdou óo kuchyně." 

Nic jsme ne·�hápaly, odešly do kuchyně, sedly si, mlčky na sebe zí

raly a čekaly, co bude. Z pokoje bylo slyšet, že se tam něco děje. Sté

nání a kašel �eustávaly. 
Uběhlo s.si dese t min ut. Tu jsme ve dveřích spatř-ily neskutečný vý

jev, uchvacujicí svou hrůzností. Obě ženy nesly ne�ocnou na zk�ížených 
rukách. Seděla Jako na trO.ně, vzpfí�ená, zahalená do sv�tle r0.-
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lového peit,ll'Jloiru, v oblaku v�dušri_ýcn .1n�ajck, .Jú::o nev'·-sta. Je tětk, a1 
t•�- o�raa pl"eč!etavi t. Jek'.o b}' do c h�J,1, t�nnt; t:.l�l:yn{ sls.:vnostnš m4-
fel . .Y- .u,mu vltidkyni Stu• t.. 

;"O'"VO"""a 4 o.,;. .. ,i,.,...,l:(. b,"1..y ..... l�.cob�ly C'"' .,,, ·\ .. ".,;;;,· .,,,,.,·J <'-.ti• ukl.(d""lV ji ... ·.· "' �.,.-A <i11 ,_,.,. "''' �.IZ' f G,,1/1 t/..,.;;;i -- v ., � .• 1 •• -....._..:,,.., ..,_- e'-' '- t " ti ·a ,1 

Už pololefíc, anil 

spus t.ila oč1, . ty sv4 vypoukl:S oči, z mif ;;?·i te.:..i-�yl:lt':, zf:pt.k-iila se Jí• 
"Ty Jt.11 z Kyjev�·, Lio k"tc.n'"ého gymnrii;ta jsi ct.0-:::il:1'; '"' 

;r,
.,,. telk,yně · se po

uazn,aa tá�ě!- z�poroer:.wt·,�1uu 21ovu .t:;y::!1.t5 ziur::: "�;si :J·vcv:.;.��;,: :i11.:.1:;;:Dt:! ... S n4-
snah.cu a ttik?-k� ntar-oz1,Ja:itt-lně ze �·ebe vy;:.:'.:..:v:la Naděžó,1 �f;;kovlevnai 
"'?ilám ráda cno�Loly-. :.\!éj pr·�i n::1:._,,nt:c t:,-1 c:-,:;::iic-1 - zn::: bylo čtmi§ct. ••" 

f'_{tii -r, ·1•�Mt, �..,, pf',.,_.',,:,,��"""' ť'r- t:,,,,\"vn'-'· .:; \,,--1., � 1•~.-1;-�-; O ir.· 'f<"•V "i 
..... ...., .... ��to,�. A;,'\.,: ' .. v • . .  ·� � :,J. _,_ :i.:a. .....:-.. .. ,. .... 

v
... . .......... .i. �.1 .. ,.. • ...... 

' .. , ,.,.aa,..., ... } 

znovu vybiz:f·:,t', aby si r.119 �d!'-i:.;;,:'1out •.. c.J.::J.J!:11}.•;;. J:.!�O pirto, která aie 
nev,I!, Jut:" ,-:iGl., děcko, j:uko its.ro<.J pane�.l::u jz�;:;( jl 'n;�la de aárua! 
a po�lu n�sl:i zp4tky do ·pokoje. Jukž takž: ja:.:t ji ulo,Ž.ily �o postele. 

· · Byťo ��ejm4, ž.e vzr\:.aení ť pl\i n;:n! .:;e .1ukrá tko vzc�;..o;il.:i, Ji docela .,.,. ' . 

. 

aerpalo. ilyly atyfi h.-'J�iny rá,,,c. Zaleptaly j�e její� ptitolkyn!m, le 

jedeme dosO. Zdálo ae t,ám• · ,že !)ad6žda Jakcvlevav. usnul&, a chtěly J••• • 
�an4padni vytratit z ptikoJe. · On� vše.k otevl"el:a oči a z pohybu JeJích rtd 

·jsme sp!š uMdl.Y nel alyšely; "Počkejte.• Neji;;tou rukou oát�ala pod 

poUltáfem, sl vytáhle a t&i"cckou !.e,4nou kabelku. VZclla. z ní deaet rubli 
a k:rálcvok$:t geste: - jrJkO bJ atfut)Lb�.iu.1 oóměňov.sla cikťm:ikou kapelu - na
p!-áble. riJku k n�. "N&te, ó·�včr:t,u, ve��e si t.1:..xik.'' - • D�kujeme, ale 
t".3 na náj roá.;él • ., - .. Cofe? 1" pro ml uvila náhle docela =�<-telně: "Rueaf'-1 
p&!ze neberou'i' Nebo jsou peni ze nJj.r.kj ':l..cv;i itr,ek,t pohl.:-�vní znak? Berte 
Já je:št! ir1á.in ... _ :iDmoz�eJ!:!-l js;-ne nevz�ly. A .¼:Jyl ,.;:i, js1:e, stély ':/ p�edsin1, 
zept&la IHH "Kdy pl"ij::ete':"" Obě že::)' si i)os;;;i.:i1y 2 odpov-}6!; "Pl'-1Jdou 
na v nejbl1žsich d�ech .... - .. i:·!•i,jde-::, př'lj·!a:,;, nťz:,· �,:i.: j.):'-iJdcm,• opilko-

mtíete j�to domu ••• •:jr.rn:r v.tdyc�.:,- t.s:i,�civá," c'./:,,a�-L;r1ě, s:&ií :;lyě1telntl 
c&achro,,tÍJlra ne ;:acná. 

Vyšly J•�a ns ulici a :.t::.iat:�Vil_y n.á··.l,��í u��to, které tu .;.�réana n,hod
nl proJiždilo. �ekla jse� p?-L:.el k_y.:11� "�:; �:-ska .1si vidfla poeledn! histo
rickou osobnost nal! zet1! •. Z.a.ptmmtu.j si to dobře. abya mohls v r...yj•YI 
vyprávit.'" !;;:tu t.,ě ae u.s.:nála � "Cop�k ai it.y�lú;, že tc v�� b�c :::ůfTJ nAko:tu1 
f-!ct - kro.a-I sYiho ou!eY f"a:c: 't;-;; .rAi ui pfece j1idiv :i.ic ne;n,bllk.ovali ••• • 

� ni�oli.11:: hodin na to .P.i't wlkJ;i� o;.,.,elti .jw Ky��-v ... J>t-i�tí r'tlO, 
28. proai.nce • Jse..-i doa tal& 1:právu, že Naděžda Jalcovli'vna �eial'-ela. lJo dOilll 
pfilla m.11100, ilatkla jeJí tilo a přáteli.Lm 07.ná.ůla, le ze:all-el, oaú pM
tnusn4• a- proto o Y!ea daliú ro21n�• ilt,t. 
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Pfíchod noy.,Sbo roku jsme o<Jlav111 v tichosti i:s a-:iutku. Jenom Ja�,• si 
. 

. V· 

p�ipili ••■pan.alcým. ,Prvního ledna ráno Jame pf-i jeli k nlárnic1 An tr-opo-
�ortologickfhe> 'Ú.Qtavu ul podruhé /po prvním �a.r:-ném pokuau )1. prosinee/, 

8. opit zo;;tečni. Čekaly tara dvě promrzlé ota!-enky z okrutu p�át.el 11udě�d.Y 
Jakovlevny a ka�d�:::u p�í cnoz·:fam velmi t-:-p!lli vi ·1ysv� tlQvaly, te r.n1 

dnoeka ae ra�ev vynátet �ebude, al zítra. tťusť se ovšem pf'-ijet 6aaně rá
·no, a ne aam, &le na atan1c1 metra Říční nádrst!, kde bt.i-10 v bliz'klm ko-
s tele alouJe�a z,dulní m�•• A�koliv j�me 1 tentokrát o�ekávoli nějakou ne
:-iorl\znoat, zádušní měe ue vskutku konsla. Lidt se t!o malého bílého ko
stela vtčemalo mnoho - v1tA1nou lilladých •'neof1ciálních"' sp.isovatel6. V;;
skytlo se tam v�ak 1 několik of1ciilnich, a dokon�e ol&vnjch. Zní to 
podivnl, Ale v kostele p�evládnla vzne-fient r:.dos�9lá a:mosté-ra. Lidem v tom 
pol oleru oči záfily, a nejen odleal:em pla·m.ínlcd aví�ek ••• V41om.1, kdo tu 
y rakY1 le!íoí miloYali, spole�nl Y.Y•lec:hl.1 slavno■tn:!, n4i!hernou boho
slu!bu a modlili .se za klid její boul"livé, nesmi�!: telnl a tol1lc strnda..: 
Jicí dula. N9raohl.i jsI:ne se .ner'>tOOVat, že konečn� doJde pokoje. �oYněl nu 
pt.100110 r-�doat, !1 váecbno pro�lo tc::eckonc� dob!'-e. Zádu.)n! raA1 dovoli
li oi:,slotl!it - ::iohl.1 Ji tak6 zak�zat -, ;:>�ed vchode2 do koatela ná• kordem 
m111c1on,f0 nezadr�el - 1 to •• mohlo stát. BJ11 Je�• spokojeni, !e obf'ad 

m�l c!oc•la , li 1stcf prob�h. · 
7. koste-ln se Jelo na �eevok$ h."''bi tov. který Je n.9 opaěn4:: konci 

mliata. Sníh toho dne nebyl, fičel vOak le1ovj vítr a n� t:1a14c, po::r.it'!rnA 
nov�m hf'-bitovi, kdtt Jeit! nesteč1ly vyrúat :str02y, jsme prot!f'tthl1 al na 
k:oat. P�sto YAint\:;1 muf1 111 ui 1iskví s o ;ru.iftmou hlavou. 

Rakev nesli mladí, ap.!4 Yýrostc1, a zp-!val1 .zodlitbu • .Pocnoval1 Ja:.e 
Ji mlěk1, ;,rotole •š• • náu zanech&la pooi t h,11r'i:l.onick�ho dovr;.,,ení, lc ni
mul nebylo co dodat. 1Učky byl� rakev spu6těna, �lčk1 proiel jeaen aa dru
hým kolem otevl'-enóho broou. Ihned �• pro1.reďil1 dva p!"edetav1telt1 K83 
mul.i steJn.ých tvár-í a ve • tejný-ch kožených lr.'1 'bá tech. i'rozrad11 o je to, le 
sOstal.1 �tlát na miatl 1 kdy! v/Hchn.1 ostatnt, celý ten zást:.ip. poa tuµně 
p!'-iat1.1poval1 ke hrobu a há:::el.1 na :e-akev hnt hlíny. Poni}k�c! str-anou po-

s t4vals ještl dall!·n,padn, dYojice. Lva američt! kort>spondent1, Tony 
Aust1n, ArP-�rwičan ruetého pdvodw /li" York ?1:mee/ a Ton, Darbieri /Dal t1more 
súň/. !i dva n•rosl�ftť p.!"4.t•l4 p-1111 spoleěn! 1 nci pohf-eb •. �71 na ni 

� 

amutn� a zároveň •�lša,1 pohled: Ol)G • uJankam1 aaváaanými pod bradou a 
oba • ;,lnic!mi pery v z1itou pro:no,1ral$ch rukou. neu,t,Ue psali nepollul
nJ,111 praty do bloku. l'ak!e tu alu!ebn! povinnost plnili celk•� aty�i 
lidi. 
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Nebyla.Jsem se.hopna Jtt po pobl'bu Je!ti: ne amutečni hostinu a vr-·�.:i
la. Jsem se doau}�- 1'dyl Js•�- oč�hihsela • obklopily mě P.ezná'né �tar-enky, p."· '
telkyn! Na.dlid.y Ja.kovlevny • .Oov3děly se ul o nsše..1 nočním zpiváni, ii t�k 
se n& '.mne ua&:!valy, děkovaly a líbaly ml. 

�- til�ito ataf'enkami ·Jsen1 .se se
r

ticJ�lla jeita jednou, na pamětní hosti
ně devát4ho dne po pcbl-bu. Konala se u máho známého. lékH!'-e pr�ychi-r, t?B 

1 

který se báhem poiťleaúho roku o lfad61du. Jakovlevnu vel;ni atarol. Ml;'>deí. 
se u s t�l u tváf-!.la zaémru!'-en!, byl 1 to vltAinou č erstvr. pokt•tění a ve 
sv,m zunícen:!, _pť-.íznačndm pro neofyty, �nažil.1 se vypadat kti1toličtfji 
než sám pa;>e!. Zato s tarouílkov6 a stal'-enky se <:hovali uvoln?m!·, 21 vě. 
Hodn� se smáli, vyprávěli ei historky �e ti vot::a Os!pa :..,;andel.t t.a::;.a, •s
ditd:,· JakovleV03„ Ann, AowwtovovcS a 4.aláích postav z t�hoto ckr-�hu. 
ulo s•, le Jelit 11J1 lidd, pro ni! Jao\l t1 llistor1ck4 osobnosti ;n·o,.__ 
OsJou, Na!ou, •AňoŮ.�. V t::ch atárýcb .tolea atolu bylo nico zvláětního -
- na ulic1 tuť a takovfaii ul Q1setk,váae;- �11 krásn.ť • m!lt mladd, zá�í-c! a ve•el4 �t. A prdvl pl'i pohledu na ni, a ne na unylou uhr mládel Js•• 81 Poa 1 el 

· , ovi "ou 
• 1• •• Je Je dosud moln.4 Ut na tOln bolím av�ti. A !1 vot mi p?'-ip-adeil nejen moln/, al� 1 Udouc!. 

/Pf.eklad 1. V .I 
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Marxizmus a ekologická kri2'.a 

Miroslav Kusý 

Dnes u� vari niet na DVete k.:·ajiny, Ktorá by nezápasila s ev1-
dentným1 ekolo6ickjmi problé::.a:ni. Obv_ykle už ni.icde nejde o pl.'"obl,
my, vyskytujůce .sa len príleži tostne a vznikajúce náhodne v rÓznych 
oblastiach života človeka. a společnosti; naopak, stále viac sú to 

problémy c.t-1ronické a komplexné, s tendenciou neustáleho rastu a 
prehlbovania sa. V tomto zmysle sriorsdické ekologické probl�my už 
teda prerástli v eJ-;:ologickú kr!zu n fc.kt jej súč&snej existence 

., dnes uznavajú všetci, čo sa touto proble'TJ3tikou seríozne zaobe�"a-
.1 t1. 

Všetci - až na m.9rxistických ideolÓgov zo aovietskeho icic10logic
k�ho tábora. V dobe, ked sa vo svete začalo verejne hovorlt o eelo

svetovej ekologickej krize, tito marxisticki ideo1Ógov1a skromne 
mlčali. Ešte dlho poto;:n, čo vznikol ?.imsky klub, potom, čo so širokta 
svetovým ohlasom vyšli jeho prvá práce, varujúce Íudstvo p�ed eko

logickcu katastrofou, potom, čo veóci cel6ho sveta /vrátane soviet

akych/ hlboko zdovodĎova.11 potrebu nOV8hO vztahu k príroae, k prírod
ným zd�ojom, k životnému prostr�iiu človeka vobec, títo ideolÓgovia 
eště stále i,"!.norovali V3etty tteto varovné hlasy. 

Jejen oríklad za všetky: v reprezentačnej práci Filozofického ú
stavu Akadémie viP.d z:�SR, Budúcnost Íudske.j apoločnosti.preloženeJ 

do niekoikjch svetových jazykov, ktorá vyšla v roku 1975 III, sa 

eště ani len nez&registrovala uxistencia nejakeJ ekologickej proble
!!latiky vo svete /10/ • .,�kú-takú slivislost'' s ňou pripomína ioa jedna 
o�rnjová poznámka o tom, že "sovietski vedci jednomJslne a kategoric

ky odmietsjú všetky teÓrie o budúcom -Lledcstatku e;-.. ergie- a -ne
dostatk:;_ sarovin- a.ko absolútne nepodložené." /lJ, s.)15/. 

A proti podobP�'1n -kuvičim hlasom- sa tu nadnÍej jednoznačne zdÓ-
v , , 

vodnuje s propa.;uje klasický óob��vatelský vz"b:ih k priroda, ospra-
vedl ňove.ný tým, fe "�útore$� �drojom postupného rozvoja komwiistic

kej form6cie je úspešná riešenie vonkajšieho protirečenia medzi ao
cialistickou spoloč.nostou a prírodou ako celkan" /10, s. 375/. 
Čo je to za spoločnos ť, kto:rá jl?S tvuje a rozvíja ea v P!'O.�!'amovom 
protire�ení s prírodou? A úspešné rie;enie tohto prot1rečen1a m, 
spoč:!vať v "plánov1 tej prestavbe povrchu našej planáty" /lD, s.}}l/, 
zahrnuJdceJ, napr!klad, taká projekty, ako je m.ena podnebia na 

Sib:ťri, AlJaike a Kanade /bez ohladu na to, či a1 to aJ Amer1aania 
a Kanadania !elaJú, alebo niel/, ohriatie pobrelia Ochotsk,ho mora 

8a pol,mych obl.a1t! na rovrúkov, teploty a •vytvo�enie -bielych nocí-
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po celej Ze-lli, a to poJstatne avetlej.:.:.'.ch r.:.ež s:ů Júnová 
noci v Lenin$radeM /10, e.;3�i. \' 

Nemá teda celkom pravdu V.Mit�Áč, ked tvrdí, �e podobná ekolog1ck4 po-
l 

stoje sú záležitostou d,vneJ minulosti: •v časoch prvej priemyaloveJ re-
volúcie, ale r.J u nás v časoch prv;ých patročníc;:vznikol naivný a lliyt 
slogan, že človek je vládccmi pr!rody, čo v _praxi značilo,_ že človek je 

oornený nepriatel prírpdy" /11/.Pre aorte�a]CJ'ch 1deolÓ6ov to bezo zvyi

ku platilo eětě aj pred desiati�i rokmil 
"Je čas, - pok;-a�uje fil:NÁČ - � t o  čas poslecnábo zvonenia, aby sme pre

hodnotil1 tento hrdopýšsky postoj. Ni� sme páni.prírody, sme jej s�aat, 
sávisiaca s ňou tisícoraký:ni vazbami, a pr-eto od nej aj závisl,. Iba pod 
touto skro:nnou zástavou, pod zástavou porozuraenia s·prírodou múžeme žit 
a prežit.� /tamtiež/. 

Čo na to naši id.eolÓgovia dnes, po tjch desia tich rokov"t Do teras se 
pojmu -ekologická kríza- dÓsledne vyhýbe.jú a pokiat sa s ním u nich •Ó
bec stretnem•, tak výlučne v sciv1s1ost1 s kapitaliaom, v aplik4c11 na 
kapitalistická krajiny. leh ortodoxný predstavitel akademik a doktor ' 
til:soficlcých vied I.::- •. FR0L0V, vo avojej. poalednej rozeiahlej aonogra-
t11 Pe�aoektivy člpvéka /li, ktorá sa v podstatn0j miere zaober4 pr'•• 
/medz1t�ím už aj v Z�SR a u nás of1a1álne uznanou/ �kologictou problema
tikou, t,:1dšeJ tento oše-uetný termín na:tradzuje, kde sa to len d4, ne
utrálnym •ekolocický p�obl�m�, alebo o�raz� Mekologická hrozba• či 
"ekologicktS nebezpečenstvo ... Svetoň ekologick, kríza je podlá F.,OL0VA 
výmyslom. jedného peaicist�ckého ameru západnej ekologickeJ literatúry, 
•Pr!vrže:ici tchto smeru majú sklon generalizovat. Ked hovoria o ekol�
giekej krize v západnej civ1lizác11, p:-enášaju tento Jav na cel4 · 
ludatvo• /L,s.129/. 

Toto svoje principiálne stanovisko obhc-iJoval FROLOV ul pred p4r rolmd; 
ke� prispel zásadnou statou Y.arxisticko-le�inská chápanie ekologick,ho 

probl�mu do repr-ezentatívneho sovietskeho ekologického zborníka /2/. Je 
priznačná, že už vteiy bola jeho stat jediným ta�to zameraným mster1'1.om 
spomedz1 dvanáetich prí1pevkov· /z ich autorov je seóem akademlkoy/. 
T,to odlišnosť vypl$va jednoducho z toho, že ostatní aut01'1 neboli ideo-

� 

logovia, ale odbomí vedci. 

!apríklsd., akademik KAPICA. svoJ úvodn1 ělmiok • uvedenom zborníku na
zval Zg Je náJi spoločn.ý Qomox a ul samotným t,mto n4zvom polemizuJe 

' ... 
• FílOLOVClil; navyěe Yýslovne zdoraznuje, le ekologický problthl je globil-
l\111 probl4acm ÍŮdstYa /poari 2, a.6/. To 1st, sdÓramuJe aJ U'ftN5Q 
priapevok NOVIKOVOV. •alob'1rq charakter aien prťrodn$ch podmien ok na 
Z..l, ktor4 prin,ěa ladalc' ě1nnoa(, stal aaneapomou realitou. llaJnoYllt 
ekologick4 prot1Něenla sasiabl.1 Y poaledfttch rokoch priaao alebo ne
priamo, hoc i „ nerovnakom rozsahu, vše tky kraJiny na sYete• /Social ta tio-
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kf apolo6enstyo a p;9dzin4codn!i aapektY OC! ran,y ŽÍ\TO)ného 
proatred1a, 2, .. a.1)6/. Doatáva aa teda do priar.reno p�ot1�ečenia a c:1-
tovaným FRCLúVOM, kea tvrdí a •ulobálny význam, k to:::-ý nadob:.:dol teraa 
probl.6m livotndbo prostredia, · vyzru1ěuje sa predovsetk:;,� ,tyin, že kal46 
jednotl1v4 n4rodn4 b.ospodárstvo zač.ína stRle ostrejňie poci towt·.:.zá
visloat nielen na svoJa:n pr!rodn.om sys\4m11, ��o to bol o člos1al:, ale 

• . I ._ . , 

v niektor$ch ver!Jii dolelitýah vstahocrh aJ na celej zenskeJ ekosfire. 
, V.mik obJekt:ívn'eJ· vzájomn.ej ekologiakej z4v1sloat1 k!"Bj!n je nov1 

. . , . . 

Jav „ ro:,.:voji l'udskej c1v111z4e1e a avetov4bo hospoddrstva" /umtie! 
e.137/. 

tJviedol ser., tC!nto .zbom!k aj s danýml poi_t!"o�:m.}�mi citáeiami preto, 
l•bo jeho p�er aíl a ich zameranie Je eite stále aJ pre dhelnl prí-

1 1 . . stup lc •kologickej probln.atike _v marx1st1okej zone vplyvu velmt prí-
znP!�ný. Na - J•dneJ stra�e z•fl�nen! a_ osamoten.ý 1d�olog1cko-triedny 
postoj pl'Ofesionilneho �rxis tick�ho f"ilozor-s • na druheJ vecn$, prak
tický· postoj odbom!kov z rÓznych oblast! vedy � praxe. Tieto dva p09to
je akoby aa navz,joa vÓbec nedot$kel1, llkoby boli voči sebe vz.SJoam• 

# tranaparentná: 1d•olog •• tv,ri, akoby práv@ t1eto odbom4, Yecne do-
. . ' 

, 

lo!enri etanoY1•k4, predkl,dan4 Y m,u·•x1et.ick•.1 zone vplyvu, nejeatYOYa-
11; oďborn1'.cí n tYiria, akoby icb odbomf atanovisk, bol i v aamoz
rejmej shod• • marx1at1ckým1 vý�hodiakami a neb•rú na vedcmie prof"e
sionálnebo marxiatu, ktorj tvrdí niečo naprosto iDA. 

-Ziat, odborníci nemoz-11 v tomto prípade zrejme postu;:,ova t 1n,č, pre-
tože .FROLOVOVO •aarx1st1cko-len1os.lc4 c:Mpanie ekologickdho problém11" 
je pre sllěaanú vedu a prax Y Sovietskoa svaze, a.ko aj pr• rie�enie eko-
1 ogickej situ,eie vietkýcb re,lnoeocialiatickýcb kraJ!a vÓbec, abao
lútn• neprijatetnf. • popieran!m glob'1neho charakteru ekologickeJ 
krísy popiena no• medů oěam a celý jeho ideolog1ok$ prístup k neJ 
obehádza podstatu tohoto problámu tak v kap1tal1ee, ako &J v socia

lizme. FROLOV n Jeho ideoví sóputnici ea zmocňuJú takého kvalitatív
ne nov�ho všerudak�ho problému,•� j� e�ologická k�íza, len pmc-
cou prázcJ.nych, v danom prípade nU5 neVN\l'iacich it'eolo.gických noskul.í 1 
ktol"'á •li pre vedu a prax naprosto. neplodn4 a atrai1a ich len t,m, le 
a\1 zabalenf do m�rxiatictej term1nolÓ&1•. Nerotli!I to preto, aby prob
lfm neJakýa spdaobaa rioš111, ale.1bá preto, aby ho zabili, teda 

-

aby ho mbal111 do_ zvetral.6ho !deolog1.ckfho klii1• a v ta.keJto podo-
b• odataYUi do beln•J 1deolo&1ck•J ••tele. ,

<

· 

A preto 1oh ·b1.avnou dlohot.i J• �eci neust'1.e uvác!u( n• •;n•v4". 
1deolog1ckd mieN. 

Glob'1ny probl4.■ :tudetwa bi.j\l na poplach ul aj aovi•tsk1 ��ot
nťci? Nttdajme •• tlm pCll$11t,opravuJe a doplňa 1ch • 1deo1Ógov 
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.E.A.AMB-03-L�; "Ie�!n i;lob�lne p:,oblémy p:-iJ.'.:iM. všetei, 
no aarxiaticki & nemarxiaticld auto.r1 vkl.údaJ·� don rÓzny soc1ál
noekonom1clcy, politický a ideologickl obsah. Na roadiel od burlo
áznych vedcov a politick$cb čini_teiov, ktorí 1gno�!1 a znilnJli 
soc14lno-ekOllOQ�cký povod g�ob�lnych probl,mov a pripisuj� 1■ nad
triedny a nllideola61eký cl'lQ1:-akter,ma rxit1ti tvrd1a, že ieh vyvol�va 

, 
. 

. . 

n1elen a nie natolko •�vratný rast tecbn1ckých proatriedkov;- kto-
rým1 společnost pÓeob:C na prírodu a oorovskj rozsah Jeho hospo
d4rskej č1nn:st1 ••• , ale fivelnoat a aercvnomernost spolo6enskóho 
vfvoJa, anarahia výroby v kapitalistic�o.a systé�e a Jeno antago
niatick� protikla�y, deaičstvo kolonializmu a nerovnoprávne ekono
mick� vzt&hy :edzi 1i.-i;>erialiatický.a1 a rozvoJovými kniJ1na.m1, 
ho�ba �edz!.národ=.ých korporácií za ziakam a inými vjhodr,.mi Dál ú
lcor Gpoločenských z,ujmov" /:,/. 

�oa inak ne�áte, tek hoci aj glob,lne problémy tudstva - ustu
pujt1 teda nAkoniee idttoJ.Ógovia vecnej a racionálnej prealle. 
-�l• -globálne- vjlučne po naácml V tomto zmysle ul aj FROLOV n&J

nověi• pripúšt.a, že jeho pront! -ekologick,ý probl,■- dnes dosahuJ•• 
••• tak� kr-•jn� fo�• le je ohrozená aama exist•ncia ťůlst•• n-.. 
!erp,ním p:r!l"Ot1nýeh zdro.joY a 11neěi■tení11 !i•otního prostredia 
člo•e1ta• /l,a.119/. Čo je to inl, ako priznanie glob'1.neho charak
teru ek:olo,e:ického pl"'obl6mu, te-�a alro fskt1ck6 umanie ex1atenee 
evetovej ekologickeJ krizy7 Nepodlahnlme v�ak pokuěeniu unábleo$cb 
zl.Terov: .. .,jsma ekolo3ická kr!za - nap!sal F'ROLCV pred rokmi Y ul 
eito•anom zborníku eovietskych �kaa•mikov /a doteraz to neod•o

lal/ - je •�astou a Jedním z prejavoY v�eobecneJ kríz7 kapita
lizmu v sllěa1noati" /2, e.14/. 

- V mctr-xist1ckeJ ideol oeickej interpret,cii je teda fl!kol og\ek, 
kriza globálnym pr-oblámom ludatva :ťba v to:a zmyele, akým je n!m aj 
vš•o�ccn, kriza ka�italizmu. Z toho t1ef v�plýv�, Je reáln0$0C1al1a
tické kra,11ny na čele so ->OYieta)cym zvaz0Cl s� v tom nevinne: nie 
le by d�aledknmi !!l-:ol Ógick�J kr.í. zy netrpeli aJ ony / t.k. ako trpia 
aj doalet'lkam1 v.,eooecneJ krí&y itapi tal1:ciu vÓbec/, ony Yh.k a ne 
nijako ntt:11Ó!u1 to ioa kapi talinws YO svoJicb predurtQ$ch kŇocb 
kope vA�de okolo s•ba• 

Vin!k J• tt'da známy. KkolÓgieltá kr:!za je glob'1.nya probl4mcm 
lu4atft iba � hladlalca evoJbo .:rozeabu a do1abu, ale n1e u.I • bla
diaka. GvoJicb pr!č1n a adrojov. wToto vzraatajdoe a bezobla4n, •1-

toriatoftllie 4lo•eka a prlro47 J• typict, pr• pryotn4 4t,diua tecb
n1ck•J kul táry, t.j. pr• ks.pi talietickll spol�enako-ekonomickd 
tona,ciu. Capitaliamua teda repr••entuJe takt typ aocifll.neho 
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TiYinu, z ktordho neqhnutelne vzrast� ekologická h�ozba� - tvrdí 
FJULOV /l, a.151/. Je mu to súdené preto, lebo "pre vyspel4 kgp1-
tal1st1cké krajiny je olDedzuJúcim 11 �.1 tom ekutočnost, že neexis
tujů mútorn4 ekonomická predpoklady n.& ekol ogicley vhodný rozvoja 
/2, e.201. 

U našeJ �omácej autorakeJ obce, zaooe�ajúcej sa touto ekologic
kou problematikou, molno na prvi pohlad diagnostikovat rovnakú 
sch1zotNn1u medzi JeJ odbornou a ideolo&ic�ou zložkou ako u sovie

tov. Napríkled, za odborníkov vystupuj ůc 1 J. čEflOVSKÍ pr1 hodnotení 
vJsledkov -.ed%1národnaJ ochrany pr:!rody za u�lynuljch =�;) rQ�ov vecne 
konštatuJe: "'Am�rická a aovie·ee;..a koncepcia oc.c.rany, rozumniho v;,
u!!vanie a obnov.Y prírod.n.}ch zarojov je koncepciou uvedo"1&oleJ %á
vialost1 ludskeJ apoločnoati a jeJ blahobytu od pr.ťrody .. /4 • e.4}4/. 

. 

.. ,, 
Ale k,.!e!e, hrozí ea a totálne oponuje 1deolo6 �.CUJ.Ll.E�lK, predsa 
práve „rozdielny pl"!stup lc r1ešen1u tohto problému, ktorý v all.3ae
ných podmienk&ch na4obudol gloWlny význam pre existenciu ludatva, 
charakteriauJ• rozd1elnu povahu dvoch triedn• o<!l.iěnýcb spločensk3cb 
ayettimov" /;/! A v mater1'1.oob pre úě!latníkoY etranicltébo vzdelávania 
ten iett ideolÓg dokonca doslova tvrdí, •t• aj preJav7 ekoloiickýoh 
;,robl41!!D'I maj\1 1n1 charakter,• kapi tallatickom svete a in'! • aoc1-
a11at1ekých ld!aJ1n4cb. ilovnako aj pr!stup k 1c:h r1ešen1u j• podstat
ne cdl.1An1 Y dvoch N>zdielnych aociálno-ekonOZ1ických sú�tavácb" 
/6, a.4/. UÓ!e mat 3 tohto blad.iaka vÓbea nie�o spoločnf am•r1ck, 
a sov1etaka �kologiek, koncepcia, lik, navyše, •výlučne kap1talist1c� 
ká spoločnost je hiatcric]cym viníkom zhuhnej exploatácie priroey 
a n1č1 telom prirodnábo prostredia" - �ko Flt"JLCtVOVI a �UNDiRLÍKOVI 
p!"1.ivukuje dalli n,ě ideolo;_;1cký autor s. r.LrDÍK. Fodla neho 
" ••• Je to objektivny pohyb k.api t&l�,, k torý si prírodu ul v pn$ch 
fázaeh al-umuláeie nepodmanuJe, ale ni:f• /7/ • 

. •.tc Je to t�k, s.ko unisono tvrdla všetci t! to ideolÓgovia, aktS 
je potom vÓt>ec rieJenie celej e..:olo.;ickej krízy7 0dborníc1 na oooch 
stran4cb sa • týmto r1e,en!a trápi.1& ul roky a považuJů ho za talk:,, 

, 

zloži tf, poatupn, a dlhodobé• Aíarxi1Uck.í 1aeolo30Yia aa viů len 
zhov1aftTO usmieYaJú nad t.jmto icb pechorenim a sem tam ich pokar
haJ\1 bu! sa aoc1álno-ekolo61ck$ peaiaú.zzus, alebo a tecmokratick$ 

. opt1"1.zmua - ako napr!klad J. LISÍ v st. t1 o &J.obál.nych pro'blémocb 
y burlo,mi10b koncepc1,ch poat1ndustr1'1.nej apoloěnoati /pozri 8, 
•. ,,1, alel»o FRCLOV TO •voJoa roabore pralc R!m.slc4ho klubu /pozri 
1, a.128-149/. Pokarbani• ei aaalubuJů predověetklm preto, lebo 
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predovšetk,Ý?ll 

a panatvom sák ,.,o::ného v1 us tr..:.'. c t\�, 1:to.rá .1.1.ť. za n5sl�c0k kri�tn!ak,y 
vztah k pri �odnércu p!"o::, :. .. ediu • .:. r·irod�ftne, n"' Lá!d.;,.�e t.ikoveJto 
abstr,ak tnej konce; .... -cii' aotvE.l ;; .. ei:.no budovat k.0:1krt·tnu a reál.nu s tratá
giu oť!vrátenia �.lubálnyc.b .kríz vr&tane t�.c:::ologicke:J• ll� s.136/. 
No a zhovl-ei:.r.�n't tis:ilev tých to .::aerxia t .c.kjch ideclo.;ov vyplývá. z toho, 
!e oni pr-eds.'l už dáv�o m:ajú vo �recku recept na �ko·.,.krétnu a reál.nu 
stNt�giu• rie3eni.r1 v:}etkjch globálnycb kriz v1",tane ekologickejt 

,,,.nnto """"C""�t J'/:} c•e�;�/..1,""'"' ía ,'h•�----••l"hlV - •p'I,- ,.,;_.,.o kn�A� -� ..... 1-1:lP'IV re-.1..v.... � � �Y � r_� ;,,,-..--., -••":." y c ....... v�u.• ....,,, -. ..... .. ,,,. ...... MU "-'.,\J..,! .s��J. tt .. ....,, . 

cept - 1... na::•,.,."'t:it·c :osi'.'.!:-.::y V?:;::lýve. z ;,� .. e.'.:� '.dz!!j�eho stanoviska marx'ts-
til'!lr··:- .. � 1,,.,.,.010' .... ou 'i• .... í,,-.'I o···: -kť l·r� "J'. .......... , .. 1,, ...... , z -�)o.4 3 ••ftt"I, .,,.,:.-,,otn4-ho .-r.. .... �·•• _,,.� .:1"'

..;.. 
Y. ,,.....,, ►f:.V.,j. _,,.•- t.í.u. •·- •-.:i •.Jt..,• _J "IQ fl ů \i,Q ti1 UC.-,°" - • 

kspi talizmu, ak je p!'ej!iV:>� jeho v.':.eobec�iej krrízy, potom - podla 
FROLOVA - •na likvié:áciu ekolo[:ick:ébc nf'�ez-etenstvs �• nevyh:lutn4 
podetatnd preetavoo kap1 tnl1st1ckáho sveta, odstránenie súkromno
vlaetn!:clcycb vzto!'lov, tr1edn�ho ant,azon1uu• /:t, -3.15/. To Zl\ame.n,, 
I• r1e!en!m ekologiekej krí r,· je Yla• tne i'ba. soc1al1etick4 revoldcla1 
• Pr-eto p;--echo:i od kapi taliz:11u k socializmu sa dne a J&l'í sko ekolo
gicki nevyhrmtnos.t, to je pre ludatvo jec!ir..á mofná ceata u-:3r!an1a 
s daliiehó rozvoja v nových ekologiciQCb pod:n1e:1kach• /tutiel/. 
,Je to s!ce vyjad:-ené vel:Zi k:>strb!ito, ::.le je to tUl obGiahnut�. 

� 

Takto ms.jt �arxiatickí 1de-olo.gov1a poruke dalfí a1i�ori!ldne záftln.1 
su•gument prf!' ""evolt1črié oo�tránen1e lrapitaliZi-:iu - a to v dujme záchra
ny lu<!ttv.e ;,rej ekol oz_ickou záhubou. Pretože ".· •• pre'konan:!m tohto 
Atádi(i historick�!10 ,..;vL"lu, z ktorého el{clo.;;ická u;-ozba vyrútla, t,
to h.ro:«;ba prest&nfi �yt zl.ožkcu lu.:;ekej :;;Ku. toé.1oa tl. :oto pr-ei..:onanie 
:-Ja pr1 text. cr.ápe ako komunistická perspektiva li.dstv.a• /l, s.15�/. 

1=afdl ir.� liečenie e.íi.:o 06iCkjch Ged?..L'10V :.:s.pitalieu je t.e::3 pre-
. dem o:!aúden� na !"leti!ipecb, ?ret.ofe je ť0c1 liečením prízn�kov choroby 

a nie jej ;:,odE '....t.t�·, ibL. '!..i.�čeni'.: jej n.s.�;- eJb.)V 61 nie j@j pr!čin. 
Fodla ma.rxisti�k;··c": ičeolÓ;;ov t� totiž mi..:sí íst o liečehný zákrok, 
pr1 k toren dod ova �;il2ti' .star�J ml,.,iy vtip; o;,erácia au podatila - pa
cient za:�rel • ..E:kolo_:1cká kríza s.a zlikvidu.je spolu s p-3.cientcm, 
ktor-f na ňu trpí. 

. � 

Na!111 i�ecl o;;am zostáva zod;oveda t už len ot,zku� 

A ako Jr to }?9tom s r-kol9:;101cym1 probl é.:iWlli soeialinu? 

.Na svete totll jestwJe r-ad kr&J:ín, kto:"á u! ma.J\1 soc1al1st1ckl1 
re•olúclu u aebou a buduJl1 ai stále rozvin).t�Jší aociáliuus. TI• ■11 
tpao takto a :ras preYldJ' ab11Yen4 molnostl tr4p1t •• Ylaatnou, d•ácoa 
etologickou Jcrísou. lrtsa Yobec - a ekologie� sYl.'1tl - do aoc1allam 
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zr:-� .. �·- r. � 1 :10ho u.:_���:�o ,o,r�n::.i· �-:.2t-... ·--t�J-��-Íct-.: ·:. :�:}: !":0�·�"�::t „-1 � :..::-1eu v.:,et}::\�Ch 
:; l f-_·::: ,:T�� E ;.cl c.1;�1 os t!, ic h V -@f: t r"3nnť{ :1f"J !'C- ZV(';�t'"� • Z t�r :.t :o ;::,d = i i vy� t;:;.-.-: � 
1 j uc�r..�ten:!.P. ulohY =.ivr.•t!! .:.ho ;:::--o:-,tredi� :.; ±iv�te �pclc::"'6c,st1, nini sa 

n·-{::>1 f!' r..t� --ostliv:.s� o r1e:-,0N.:'.icwost -�-iv0t��ho ;:,rcs"t�::!l;... .:;i jeho ooncvu -· -u . . . 

� , ., 
kríz!l, ;'CZP�:·v" s� n,;t i.,.:.:if;.,,�s .... .;.:, keč •·µr1::·o:9 !:.. ji:j l.Jo�t:!tvo Je 

ms,ietkci:! vf.etkfho luclu, tvo:-02: �lvctn6ho proutre.:..:i� j� suc ·s.tou acc1,1-
neho pl"'n · .�.2raa apoločnosti, zoaµovci.::;nos t z:;. t:.. ._Tetu� .a µrJ. roo.ně pro.'.;tre-

� . , 
� . .. 1- /1 sp�.1. O:;e .• s;rj.:1 zau.r;_ol! , J 

�•o::11. t,:i cbt:· '. cel{t1c 'tt..:t;; :i'-1�.ích ;:::iť!�;j:1;,-::h i-:..ecl t.1ck;ícti prc'-:l:9-
má.:ii o:: t::, :.'...� ·1;.úo vyzr.r-:::.t _-1"' <.;ko:i·::.l.___ e:�olo,�lck.:.. .i::ylu. :He colk0'.!l� 
::1eolo::ovi;. pťipů:jie.�:., :.e :;,:-�::.,indl, ;JOťln .!(tCr-frio bol tento ooraz 
robtm„v t -:;1 �.št� st,fle uY!it:§ j-r-ob�é ·:oz:-;:etic�i 'lady. ":-ieznamen4 to 
v.šat, - �ozn. >r.€nFW'1 :-.1,i o�:r�j rs-�:,;.._/{ - že v :S.:-�' _ie ekol �t:;1cký probl6'!2l 

.. ., 
č& �&�, v tv.::.-:..o oLl.�,de ·- • .;...; UJ':,i{�Lt vo svoJieb ,?odkl,'ldocb ;;re =itmnícke 
.�.ko:.enie, ":ie':iolo b:�· il�mk a.:)7.'C:i:;.-�e, >-:ú by e:ne sa nazd&veli ., !e u! �aniot
n� n�!:JtQler.d.f' :.-,, .• ci . .:il j_,tic�ýah spolo,�Pn-akýct� vztahov vmeii všetky pro

bl4mJ ekolo.:;ick�ho :..haNtktPru" /'..,,, s.:J. 

,�le, .icn.;;zdávó�.e e2 .:: nev!.eít; c n1kam, kto b:y sa tak ke�, nmzdáv�1l 
/okre:: �!í.!rxlstic�jeh ideolÓgov/. � pcldoia sa nb Y� ará.-, u;.. •�=ie-, 

::.e č;;:,;i • ekolo,;:i "' k$·.:b ;_irculá.11ov l.oats..lo eat-é .j v so-:iolia11e. 
Oo uú to te�fo vooee z,;. tat..:.0:atií 

Za u.j 1 � 1• vě. tí to :.a rxis tic.u ide ol Ógova, � tarí tak rad.i, 11 YC 
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a detailne 11'.�19. dr�1stické prej.aYY ekolcci�kE-j kr.í-zy .K3p�talismu, 
� \I> 

zostt!vaJú. naraz len vo velmi élb:itr.aktn_ých , ovin�ch, ked s:'l z�ienují 

0 neJak.ých tich ekclot;i::!tJch ta.f·--:o.;i;i tlach. so�i.:. .1liz.'.!iu. Ako"t>y ani ne

�táli %Sl rea. A bk, t:e] s.:a ��'!CeU,lt? n.iečo .;;;111:iie o nich do&ve ... iet, 

musíme ea obr.i ti t na in-1 zdroje - pold;i:.:� r; 1 tu vÓbec . .;)ej&;cé zdroje 

dostupná: na vedeckú _pa;;liclstťku, .l:i o �bo�� �aaopisy, na ineditnú 

llteratúru a po-dotue. f.-;..:.:.. s pre,-=.v-, pením zi�tí::u�, le tieto ekologie.k., 

tt1�kost1 .-�oc:l.311:.:mt: ,.1�l;a:t že � loJ�'l z� :·e�, ,.a1e ;;)-� doko.1cu s�r·telne 

�l!',ne -- ·•-"\-r .!-.f:-1•--"'t(..'tj ....... .... 

rr ·-"!.� (· v-·,-_,,..,�:: �· • ..;_�r, J: <CJ.-..�_-.. �(�1-:::.; k,1:1iz,-:1 .:.tz�):!7,-Ju, 
V1tt.� r-

-
,. � ..... ,. .;.._; .. 't.:.,>-.... • �•-� •• �..!' ... -- ��--.. ,J,..;:� � .. A-- - '--- ... ___ -� 

!e -�--i q /:nc::-:et ,,,.':->o2.�'li teLtni·-;1:... ič:eclo_:;ov/ t-:OV:1-i:'ikJ ;:;c�j,:;.Vy � ., . 
kY ak o ,:,;-.s,. • 

?-Iapr:ítlad, t:a;.;;:,écllu pcp.1.l '�rne ve,,:.ecY.é�il p;J.L..: !.� is tovi, -.j.i.j:.n je i.l. 

„W.\!3AŠF.V, i-1te ol ul1 ku cti, l.e uj 4�d v seztdeaia ti{:u r-o,kov llo,rlivo 

�sal _ s;>ÓS�'>oc:h?pakorenia prí1>QdJ' $OY1t:t.sky-.:.1 lu�i /po�i 121, 
velmi r;tcblo sa • tohto 0$i'1lu �pa�;itel. li! v roku l9TJ - ted.11 v do
be, �edy Jeho ld{;olo ""i� ti �•.lle;;ovia vydávaJ� ;,voJ /y �vode tejto 
sta-te ci to't't\ný- / 1�nti�:;.:olo,Jic�i ��5. ,if.est o nudu.:nosti ludakeJ .sp�
loono3ti /10/ • pohlikuje -'.D. �n .. :;li/ v teJ 1s !ej :,tookve v�rovn� �kol cgic-

� , . 

kě memento. f!.!?t� :z9.it!:<� - . t:ť'a�t:d.t,_,. alft�O hE<t�o��i� /1�/. i t.lvo-:n3j 
kap! tol• /nazv�eJ: Z�či..- tok lC.'1C�.1 / tej to práce :roziíJ·a p�$w01 vj 
ob.rnz _o tom, :a'k-o 5ovicti do�áz:1;,i .:1epre,;:yrileoý:r1 Z&atlhiil �ičit celú 
oblast n'l J..t!nom O'.�rsJi centlrálnliJ púšte I:SrakUJt /pozri 13, s.7-10/ 
a po_.,i_3uje, to s,;; stt.lo � t!.lkou k�jsr:.ou, ·!1stou :-..t mob�tnou rlekou, 
p.rame:,.15-ccu " u�lskýe� J �ai:),::h, ;�tou :.•old r:.et-�a Urol; •�0�1:.:tnou 
zo-stal.a ťb-:i v m.:ip�c::h €, v &po:n.icnb,et, z-::�::-cov. iij v okolí :·!�en��r_gu, to 
Je • Jeho :stre:::no.11 toku, kde ul co �e.bs prijal vooy K'u•ltJku, J.ťje, Ou
berly ú dallieh prl'.to.ov, je ;.Jr11l ib:i ;-o-:ll:dy te�:..:.r:ou rie:'.:kou, kto:Ni 
m;lete k:}e�.1lvek ;.:,.re·:1r-o-:5.it a VJd:J. \";t� ť:{:!::);.:d€ .3it:1r�t a�1i po kole��.i" 
/1;, :s.:i..1/. -•�-f.'J-,e, ;--J��o::tae !Jl�O v in;;-ch i,.,·rie�:rseln�!cn o�lastiach 
sveta, kť.P. sil vody p:-ea;,'ten'-5 prie.��v·$elný!lli od_;).:;;:.d:ú, .,.:..ni rLel:a !..1�1 
-� jej ;Jr-:!t.o-í::.r_ ��u:.�ikn.i rovn,;kému o:m.·-:u. ;.j do :iich .se 150.!,t:ilO mno.tetvo 
naJrozn�j�.íeh odj).!ldcv" / � tif!>i./. 

To ioa pt'e 1lu··tráciu. :�etreoa � nAm toti! hr.::ll'>Sit v ekologi.ckJ�eb 
tal�osti&ch náiho Velk�ho .srata, \ed m..��c 5Vojich vlastných - a často 

aJ potlstatne va-či:ích - l•tologi�kých tr�blcv C:ivt:tt n dost. e 1ch ul 
tollco, le 1ch iitn1 :1�ša 1-r�eopol!ci,1 n1;>�oi.:.á!:e Je„ t. �i.nne za ta.ji t pr•� 
svetom - hoci && o to r..axiIDálnt �s.luje. � .. uk viec.ena�á televi&ia 
vya1ela otr.sisná ob.r:razo'I� �;-r�vodaja tvo o č�.q_4'oal .;,,.venskoJ c�ologickeJ 
kataatrÓf'e /14/, h:3mou.skj v.:i.R .S.Pli J:&l., pťin&ša celj ko.aplex :a.drvuJú
cich udajo-v, svedčiaglch o to�, la naša ťk. 9Jina bude ěoskoro ne
obyvatelná, pretole eskooloven�ko " ••• stojí nepopieratelne v čele 
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e�ropskych r1ečla tova. tel ov vzduch� a Yody" /15/; parí.�1u:.J· .i..-

.. o:;D;.; � :::"'o�::uje E1Vet o wjncxn ek�lo�ic�o;; doku· .Jente, k:.o.:--� si á..ll ... : 
l':eskocloveraurá vlá:ie. Vipruco.at oo �..:,1.-.v /lo/. 

. , 

(. 

Prav;.ict, rJ.a3i iaeolo,.:;ovia J'..Jž .... toto vt.et1:to .:mevne oo.miet�u.t &�o 111.Yi,,;. 
nepristelsku �ro�u&.:t.ndu, ��o ue\.&..lernf �veličOY!i.il1e ne-ich ckolocickJch 
r,!'Obléraov. ls te, priznciv� d.o�anc:1.. aj 1oen-erilay tajomn.í� .i:�: J. HJ.jiK. 
na lC. z,�aadázú dl v apríl:l t.r., 111�• tie! " .•• eJColo&ickf: p�oblémy, E 

ktorým.1 Al.il U-iUSíme vyrovn,.;vs-:; tat is tc, ako v."�e tt:· os4itné µrie:::,selné 
l'.' :--ajiny v· ::._,1,,a-Ó�t"�' /l 7.-'; :;,.�l:. n'3čO :en krik ;,rf.ve okolo násrt 

V�i.mnir:-,e s:.: vsa.i.:, tc .. , .... �. ut ttenovorí c. zi„c:i�,ch odli.sn_y;;h /t� dckon
�a slebšich/ prejavocb � odlHm,ýct prístupoch., '� tcrýr.li nli� 0;:1lamutie 
p!'ofesionálni ideolÓg-ovi& .... nasin;i ekolo:;ick.vmi ;Jrobl�m&r:ii �e musíme 
vyrovn,Yat t e k i 3 t 0 ako ti, to podla nalich !deolÓeov trp1� tou 
ni.jhoršou ekologickoo kr.ťzca! Teda aj podla tohto prianania musíme byt 
ne t01tt ul dost zle. 

:�ico .sme ·te6'a na tom v aku točnos t1, podla naiich d.oruic1ch pl"llmeňo.-t 
Velmi dalt'kO od velt.:ouubýeh yyhláeenť 1deol.Ógov t 1• - VO VěeOt>f!CD08ti 

- soci&lizmua a pr1or1 " ••• vytvára optls'1ue aoc:1'1ne a u.teriilne 
preópoklad7 na uspeane rie&eni"e ekologicjE;,bO probl4mu„ ll, e.157/, 
či - konkrdtne u n'8 - že máme • ••• dostatDenf proatriedky na otroaedsonn1e 
a z:amedaen1e d�v5stácie pr!rody, m�1■ i;Oftllia !1votn�ho pro,tNd1a" 
16, ,.ni. 

'1'1etc vyhit.rne:.11a ai. a.s� také pNsvd1 Yé, ako prsYd1'ri by oolo moJ• 
vyhlásen!• o tom, z.e "Roblnson ;:.rUMoe mal v1fetky o;,;Ua�J..ne pa,chic.<é a 
:t'yzick, predpoltla<i)', vsetq doatatočn, proetriedky A.t: to, ab,y •• na ■Yo
jcn ostrove .r.iloval s a:rliso.yi-1 aomoroókaai. -..�a.la aa k tomu I.li lm 
zanedbatelnó malic�ost; tensk,l 

Cherch�z la fem.::ie: touto c !,Ylxl.jucou - ienskou - sú pr-e uspein' 
r1eaenie čea.::osl .:,vensk,ino ,u:cl Oi;íell::ého proti ... éau neéostQv.j�e s.a 1nvee-
tíc1e. •Je toti� Z!�jmé, - píoe as v epomínanom � u ná5 com. stále 

..- V tomto člAnku •a dal.eJ uv,�a: v -:SSR J• )4'i ,ln�• talko postihnu
tých !!1 �okon3& ul llpln• &nič:r.ijch, bt,ri .,,.Uiony Cechoy e ;;loY,kgv 
- �51 obyvateloY štá�u !1J• v ovsdul{ uaorenca aa nejv,lší atupen; 
'.;''� riečnych tokoY v �eakosloveneku - to maaen, viac nel 5�000 n -

- sd ul biclog·icky mrtve. •Nik.:'le i:ldt rqe aú .h.>dnot· epada popelčea 
na obyystele Y)'lli• ne! v �SSR. 15 m111onov ��1kooloveqskjeb O�L�ov 
zne�iituje voda takou mierou. •ko by ioh t»olo o 4 miliony viac, • čistí 
ju, alce by ich bolo o 4 Itllio�.y aeneJ" /15/. 
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eitě príene t.ajnom doku�ente �ShV, nazvanom Rozbor ekologickgJ 
s1tyáe1e y Čemkgslo�,pftku, - !e mše ohmedzen, zdroje pr1 vysokeJ 

ener&etiekeJ a surovinoveJ n4ročnosti výro01, pr1 maleJ rozlohe it,
tu pre ukledanie a vypúštan1e odpadov do proatredia, r✓faduj� daleko 

vač!ice proatriedky na ob".nedzenie porúeh na ž1vctnom proatredí nel 
u iných štfitov, ak ne�á byt ��a ekologická a1tuác1a v porovnaní a ni
mi podstatn• horši&. ?ri tom vook podiel t:,�hto prostriedkov u n,• Je 
zatial naopak nižší ako v inýoh št�toch a navyĎe má v posle�nich ro
koch tlesajúeu tencenciu• /18, s.111./ 

Prečo je tomu. t�k, je notoricky m,me: vyi!Ileli Bille ea z podstaty 
a dnes ul musíme tvrdo ěetri t na všetkom, kde sa to len trochu dá - a 
to aJ za cenu tatkých buduaicb dÓsledkov. Naáe dl.by - z toho �vl&ši 
na Upade - aů naJv,1išie akl ked,y bol1 v celých naiich po�oJnovýcb 
deJituich a, lial, naatal č:as ich •�l;�tnoat1. ?eda. "no.stala doba ts'f. 
- o4dlilovan1a -, ttor4 aa uskutG>ěňu.Je predevtetkl!R na úkor 1nve•tť
o1í a 11vomeJ úrome obyyatelatn• 119, fi.81. 

Pozhop1 telne, a toho oboJeho 1de hlavne o .1nveat:!c1e, pretole 
•aby aa prudk$ po\lea u!1 tfbo n4rodn4ho dÓcbodu nepnjavU plne v 
zn.ťien! tivot.neJ úrovne, boli ka!doročne milované objemy 1nveetťc1.ť ••• 

Potlea objeau 1nveatíc1ť ea prejavuJe u! dne• Y ,ni•ktoeych oblaeti-
ach n•s-ibezpečen!a ani proateJ reprodukc1e • níal:YJ}i ekologic)eym1 
1nnat1ciam1p - píše prof. v. KADLEC /30, s.48/. 

Pr1·t02 Tlak zdaleka nejde lan o to, !e mo:ent.alne na to nemú:e, 
ale o celú naA\.l doterajěiu konc:epciu inves �.1e�eJ poli tiky? reda o 
to, le za uplynulých }5 rokov bu.do�ania socializmu u náa "nedoata toa
n, čast invea t1čných prootr1edtcov s:nerovala k otmedaen.iu nep tťv
nych dÓsle<!kov raatu eton�ickeJ záicladne spoločnosti a !ivotneJ 
úrovne obyvatelstva, čím neu.ataS.ie nerast.&11 cieproporcie medzi čer
psn!m prirodnych zdrojov a vyulťvóním pri:rodného prostredia a mcf
nostam1 jeho re�enerácie a p!'e.myslených, ekolog1ck� z6kon:, rešpektu
j\lc1ch funk!nych pra1en� - takto hod.�otí vztah medz1 našou 1nv,st1č
nou politikou a jeJ zodpovedajl):k našim 11 vot:1.}�m ;,rostredím K. 
VIP!tn: /2o/. 

Neuatil• n&r&.stanie tjchto diaproporcli ne.mohlo nakon1ec VJ'11t1t 
. w 

n1taa inam nel do aučaaneJ ekolo61ckeJ a1tuác1e C;..SR, o ktoreJ aj 
� uvedený d.okU!llent ,.;;;,...;.V hovor!, te Ju treba •cmrak�•r1zovat Jako Yellli 

Yá!nu. l..en m.1, aa1t hlaffllch ekolobickýcJi . .ikaaatelov J• na pr1Ja-
- . : ; . 

teln•J úrovni, vaělina naopak aignalizuJ• narulenie r.:;zn.vch &loliek 
proatredia. Jtuaťm• konltatoYat, �. YO svetov011 porovnaní .1• a1 tu'°1a 
u n,, velmi nepr1aan1•á• /18,a.V/. 

17 



ll 

�o v_y o"' to, 1.ieol�:{OVi4ú .i....:J:.,L;:;..:u.,..(-h �• vo .svo)a 
článku o ekol O€i.::.::i'ej etike poL\čN o to,:11., te "s tr.az·oG tl1vo-ut aoc1al1a
t1-ckej spoločr..ost.1 o ži ·;.::>tné p:.:-ostredie, cchrarut pr1rodn.jch zdroJOY 
1 udskej exis, te;:tcie, zodpove:.inost Je&Ll.otli ves. i eelej spoloěno$\1 aa 
gáklodné hodn.,ty �iv:::>tn .r.40 "'tostr-HUa, prfro-js a lc�jiny pre vňet
k,Ých. l3. 1,,re buJu:-� s.e-.ner.1cie, Je nielt!ll bloloEickou a techfli�kou sále• 

. 

. 

. 

fitostcu, �le v$sc3L"le politickou a etickou otázkouE /5/. V tO'iJltO 
pr:ťpnd� ;;. atm nř3prcato s1hlaaí�: 11.o je to teda len �eJ.ruc.S nedopatrenie, 
ale pr1amo �ločln·,: ž� oapr!-ttlad, - •:ko d-:ikazuje do1.,:Ment .:srv - na.la 
zel�nln!i z inte:1.i!vnych ,,u1 t:.11• Je �:ont-er.iinovoná .;1:ooliviriami /19,s. 
r:<./, žt: .!:;.kO ,1:l tni:. vodu _.;i�Gtťiv41;ne - výr--o:Jok'-, ktorého kv.ali ta čss't.O 
nevyLc-vť.:.j� a.ni �-:;re z�vl ny z• v .1,mon,f ch pr-ip.ac.och &kutočne oh.roauJ• 
n.sše zór&vie /19, s .):1:r/, že aa u nás poaůva podiel a:artí z post
produktívn.;no do pro�h .. ·-!tívneho veku /19, s.XV/ a že "'oddalovanía 
zay..-Jen1a ú•!innich .:,� t.re;ú e,cpon.eneiálne por.aatd_ pOr"J.Ci:\Y lQ;:iak-J po
pu.1�1e a nie Je v3lúčen$ vznik t�lko ods�ni telných porúch v b\1111;_ 

" . ,.·· 
ctch gener-.áclach."' /taati•ll. 

Lenle poldal ide; o mo!nost zav.ád:ania t$cbto "uěiraních ops:trm• 
sá aj 3utor1 c1 tov�ntho dakUT.eatu n&leli te aJtepticld, nakČlko ptiáa 
•v :m�hjcn �03tihnutjch uz�ci�ch dnes uá váa� �eJde aai tak o optima-

lislciu, ako skor o z.aoezpečenie takjch -lill.:i tr�1cb- _par5metroY, 
která by uc�rá.nil1 sanj .!:,i'!Jté{:i l'11l9r.! ... lad vodárerui�4 nácrte/ p.re4 
�ook�n$-m: zhr�'te!jít.1•· /1 �, ::; • :v1 r /. 

tbs1 marxistictí ié�QlOi�vi.a viak v to..to všet�001. eati stile neY1• 
dic hl botó. '" �&lekcsa i&bl;.i eK.vlc.>61ckll k.r:!�u a ranceya.l ka t.lstrot'1olqai 

• 
. -� ú 

pr:!snakmi. --¼.lebo obv1ni� aj dok.u:ient !.,;�t„V z �.:-eMrunia, .& prílil 
č1nr.n�ho v.icen1ti na�iej ?"eálnosocialitJtici<eJ ak!lt�;iosti'i· 

:i&':·uio.:: Z!.ltaž.ovat či�tela ;:;oéirob:l;,;1111 otrr..sn.,ými ooa.jmi. tohto 
óotaxe,, ti.L • .:.:.,po:úr .... s� v ;cm, vl.:sk, žt> "'..i�e.ui� �, �:·< je n� tom poJ1erne 

- . 

I lep.1i-e„ v porom.ini � O.J!j;;;l.:.tn:.Ju vaél,ir„c� ·�ze.zir1 �:.:t, /1;:, s.vl. 
:.�vedit.� ·.;,-:.-eto ib.'.i r.:iet.:c-lit� ·_1u�1trikií z � ... ;eJ tlS&ée o tom, ako to 
vyzerá tJ �1•dný.n je51ný,:i ekolos<ickým ;,ro�lá:m�, s r�roblémom vody, 

, n'l to;:.to -,>a::aer-ne l ep�Oltl- s loven.atom ú.-'e.:d. iáot toa m1 tu l>ude azlo-
, 

aa nášbo t!o=r&áceh.o, slovenského itjeeloso, blás!tjuc.Q, !e "v�t.r.ti koau-
nlstickeJ apclo5t.osti k ;,rirode lner:aÓle oyt./ vzt�h0$ dobyvotela k do
byt{ku ·úzesiu, t.&le muaí byt mo.rálne potlloiei1ýin vr.tfihO:ll r•acion'1.nebo 
YYUfivanie ft tlu.:'J)!i!llZ&Ciec /7/e 

Nuf ako teóa vyzerú tL.to reálnosoci.o.lis tick:á -hu:nanizláe1a- nflbo 
y:tahu k prírode v aúěa5neJ praxi olovenskáho vodného hospod4ratvaf 

•z oln�aenáno pi-ogranm Yjatawby č1at1am1 odpadoY,Oh „o4 na roty 
1. patrc>an4ho pl�u x;iolno predpokladat, le aa opit sYjA1 me!iltlnle 
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,ody. Takto na5t&ne 6itu�c1�. keČ prevá!n• vačš1M nať1ch 
roahoduJtlc1ch vodných tctov bude mel i nevyhovuJtlcu kvalitu a bude 
rást počet a dlžka úGekov, v ktorýab je voda nevhodn, na pou!it1e 

a sděaatř11.:Je &a na znehodnccovaní �ivotného proat?"ed1a". '!o ul nie 
J• c1 tát z tajná ho ra3 tet>iálu akadómie, &le z norr.ii11ne a ot'1c1álne 
1vereJneného hodnotiac6ho článku o rozvoji vodnáho hoap�árst't"a na 
Slov�ku /:1, a.76/1 Ked t1s. u! u nás tak•1to kon!tatovnni�l: publiku
Jd, prečo a• e�tě vobea �oai v teJto sfére taJ!?; tohto článku sa, 

napr:C.klad, daleJ dozve<iá::ne; ,.Koncen'trácia dueičňa�ov v tokooh vzrást
la v posl e�ných lv roko•:h asi o cve tretiny. V n1ek torých zdrojoeh 
vody sa uf .;,rokr�ila pri;;.,ustn.6 ko:i.centráic1a dueičn11nov p� koJen
cov. Nepriaznivý v'jvoj zneč.iiitěni� tokov pri za.a.iahnut:! dalších vo1-
n,ých zdrojov može vtH�1e naruéit cel:/ syat4m zásooovania pi tnou voeou" 
/taatiei/. No a na dovr.šen1e tohto všetkého '°nepr1aZini vý a·tav 1c.v!!i.l1 te 
vod:3 shorll.lJú naviac hí&v'1r1e. V roku 1982 icb oolo na �love?1atu 104, 
a toho ro?nioh 4.0" /tamt1el/. 

. fleto oaJ4ebe&peěneJiie a nich, ropnd hav'1r1e 1 ad naprlkla4 aJ 
·d�aledk� ,_o�o,· - ůo ,&& nad. t$1t pohorluJe •�otd bŇUslavakA 
PR.\VDA, - !e "z hladislca ochrany al:.osti vod bole so lC} kor„trolovan$Ch 
podaemDÍcb nác!rlí /pre mlftu, benzín, oleje/ 86 a zo 61 nadiiemnýcb 
n,drlí ,6 nOY.)'hcvuvúcich. Zo 114 kontrolovanJch ploch na ak.ladovan1� 
pohonných látok tíl �•ad1el v sudoch 94 ncbolo zaoezp�enJ1ch proti 
'ln1kca. ropných lá tok do podzenm.ých 9-1 ebo povNhovjch vod .. /22/. 

A pri tcs toto viletko ad iba lapálitt p�ot1 jei!iniámu, mamutiemu a 
trnl4mu zazorovaniu n�jvač4eJ e�•opakaJ �ásooáme pitneJ •od.y: 1de 

o rop11é Z&m\)rovanie podzem,ých vÓd �.;1 tn6ho oa trova Slovnst'tam, a to 
� .:: � 'f roaaah\.l 100 l/a/Jtm- 1 ?.rito2 "s tupen z.."lečiatenia a plo4n.1 l"Ozaah 

. 
� 

nie J• mú.J. rueši aa pděerp,ván!s mft61stených vod" IZ>• s.45/. 
J stupni tohoto z.ne�1ste.-iia ai n:,Óž• člcvek urcbit aspoň pri!Jli�nú 
predsta.vu, 1'4Kl »a len. tak mi1'tlochodom z Uače do-ivie, že „nydnaul1cká 
ochrana poJztilrl.;'ch vét h��.aj č�sti Ž1 tnáho ostrova umoinila pomoeou 
dvoj�doveJ h;;d.Nulick•J clony VYta�1 t z hlnd1ny podzenmeJ vody a 
vr4U t apa t do výroby dotcraz ui vyše 73 ailiÓnoY 11 trov ropnich 
1,tok" /2'4, a.109/. Tu sa Jlieto číll.\ ehv,11 t, ako •• tam tie m111Óny 
11 troY do• távfáJů7 l)á se tu ešt5 vÓbec hovori i o nav,rii 1 N ie Je to 
ul ekolo5ická kataatrótat 

O k)'elých da�doch ame donedlivna �í tavall ako o exot1ckom ale 
ya&l•J dpadneJ c1vil1&&la1e. tne• 81 r1ad1 t-1 Krli:ono�k4ho n,rodn4'bo 
parku ataluJe, le y icb dÓaledk\l •t,ebom niekol�ch rokoY došlo 1c 

, 

tam•• úpln,mu yyeyb.nen111 krkonošaleych tokov" a čoakoro mole doJiet 
•k s�iku botutvch alpinSk.ÝCh l � v ka.roch ... V�4cne a chr4nenf . � 
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o:'g.:..nizt!:y, k to!"fr.i bol i krkono�;sk, l dky povestn�, nenávratne 
mizn.!" /?·/. :':�3:lc r.a tom na ClovenBkU lepšle'i ��viem• ale -"zisti.lo sa., 
.:.e d.lný:n. ;}:·r.kyselen:fo: eú post1hnut4 toky a j.sizer, v n&Jvyášfch 
oblastiticl1 našich vrchov vr4t-me l'atrunakého národného par�u - ko:.,šti
tujU �!: 1 f4I::Kf. %'.JJ'/INl v člfinku a primačnj� ná:llvom, í��pl;l d,:Uih Y..ll!,!.? 
- V š�m:1vokom Čiemom jazere za.�egistrovali v;;h_ynutie patru.hov •. R,íb.)' 
sú 1!:ly sign:1lizáto:-011t nebe:z.pečenstva pre váetok :livot. Jhroz;ená sú 
�ovr: hovJ i podpovr�hovó vody, pÓd.a, lesy, kul túrne i,iločiny, zver, 
4dravie ludí� /�5/. 

Vo:1ohospod&ri u mís už d.é'.ivno veltr.1 véžne vro�ujú� nedostatek vody 
sa stal li�itným �aktorom vÓ�ec pre prežitie. Kea nu to upo�o:mo
vali e,t1 Bt�Cli,KA, vraJ 1m oapovedal. •že bude málo vody: V�ak �o
v!etsky zvšz n4m dodá t • t� čo dneaT 8 'f druh•J pol. vici roku 1982 nedoa
ta tok vody pocítili na �lovenska obyvatel1a v 542 mesUch a obciocb, 
t.j. 40t z celkovlho počtu a ilo o 1 .- 6 miliona ludí" - pr1m4va do-
konca aJ NOVÉ �LOVO /�7/. Zlybala príroda, upracovala Yia maior? 
t.le kdtfe: •� n.a,,�v prolal4m je v hflvar1Jnoa • tave roavodneJ aiete, kto
ri Je vačěinou stará vyše 100 rokov bea kval1tneJ ůdrtt>; a novo 
o�ótalované rozvody chótrajú. velmi r$chle. Zanedb!lná Qdriba ro%Y�n•J 
site p1tnej vody i úžitkovej vody si nsJbliišeJ dobe vy11ada obrovak• 
n�:�l.:-;d:, -, kapac1 ty ze:n.'lých prá.c, ule ich <fal�io odkl1.1danie 01.lJe l on 

:r.cJ.3�{1:111 t ř.vy!Jovanie už aj tak vysokjcb strát s tált tažáie zíakavane.1 
a uorovovsnej vody v rozvodoch" /18, s.71. � zase sme pri tej Robin-

-

, 

no�ovej ženskej, pri inveatíciachl 
Poalednjch pár nézomSch prikladov a V_ý�boaosloYens,dbo kraJa -

- z rozhovoru oratisl:.vskeJ Pit,, 1D'! s P� edseéom taaoJi1eho IJZV l • 
. :.;JŇKO:'.: ".ř•ravidel:lé niekolkohodinov.� 0GB tá·-;jy VOÓj 3� uf stali VO 
v1a::er;ých .rr.eGtlÁch v�·c._.o...,oslove..."lz:k�no k::�Ja, l'�ošice nevy.úmaJ.;ac • �1-
do�enný:n pravidlc.n. Na .;ásobov�nie: cb.; t>a vJse 5:;.:. l.l iro ;:,l :.r.�j voay 
za seku.'ldu. tiie vš.ude se dostává pitná voda v žels·t.elnej kvali te ••• 
:�ýchle-:uu rozvoju V$'robných sí.l • bytovej & ob3ianakeJ v$stavby neaoo
pove1alo budovanie vodn;.,tch zdroJov ••• J@ naozaj ar.rálaJúoe, ie to 
málo vody, čo v k�aji máme, zle ochranujeme, dovoluJeae nevhodne vyu

žívat, teda zle a touto, aJ z hladiska ludakébo iivota a pnrody vó-

b':'c n)j:uH::la�nejšou surovinou hospodar! .e,. 

Z 969 km hoi!notených tokov ťba 41 percent moln• oznaě1 t ako �iat4, 
pričom al ,o percent predstavujú toky ailn! zneč1ateof, ktorf aa YO 
vodnoas hospod4rstve kraj& daJú talko využit ••• f minulom roku h14sUlt 
5:, b:l'll.:lT'iJnjch znečisten:! povrcho\f1o vod ••• Havar1jn4 zneč1aten1a 
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vyvolávaj� vaS.!ne ekonomická, ale aJ pol1t1ck4 škody ••• V kraJi 

evidujeme 1600 zdrojov zneaietenia, • toho 1050 Je polnohospodárs
kych. Vybudovan3ch je však iba 276 ě1at1arní odpadových vód. Eviduje
me 148 priemyselných zdrojov zneči&tenia, kde Je vybuc1.o'Wanlch len 42 
čistin:mí odpadových vÓd. Značn$ počet z n.1ch je hydralicky preta!e
ný, čim aa zniluJ e etekt č is tenis. • • Žial, ul niekolko ?'Okov sa od-
s ú va výstavba �1st1ame vo Východoslovenských želez1amach v Koši
ciach" /28/. 

To všetko hovor:! sama za sebe a neliada si to koment�r. 
Uv1edol som tieto príklady, aby názorne ilustrovali hlbku rozpora 

medzi na.šou faktickou, verejne a viac menej aj poloo:ficiálne prima
nou ekologickou situáciou a jeJ a\i:aaným marx1at1c�• ideologictta 
Y$kladom. 

Z ěobo vyplýva tento rozpor, kde hledat Jeho rA.roJé? 
• • • • fl 

. 
. 

. , 
Etcl Aiiek� real 1 ta . 9 rucol ou·icJc&I i deol ogia 
m.avnou \llobou ideologie Je n,1.eli tá ideologick4 ocajebovanie a to-

mu zodpov•daJúee pomenovan1e javoY, ktoré aú pred'!stetem. jeJ zéuJau. 

Musí 'byt vidy taká,aby z neho bolo Jaane citit stran!ck;J anga!ovan.t, 
epoloč onsko-triedny prístup k vec1. 

·Ua.rxistick! 1deo1Ógov1a by boli najradšeJ, ke'by mal1 vlaatný ná-
, 

zoy pra každý ideologicky doležitý Jav. Preto 1m max1máloe vyhovovalo, 
že ostrovy, ktor4 ea svojho času stali predllletom sporu, Jedna strana 
oznaěovala ako Falklandy a druhá ako ?ilalYiny: takto Je Jca!dý človek 
politicky a ideologic]ey zaraden.f ul poclla toho, ak$ n4zov powl1Je. 

• • 
Jedni majú Den matiů, dra.hí Medzinárodllý.den !ien, Jedni ad pac1t1a-
t1, druh! bojovnici za mier, proti negat!vnemu lcozmopol1 tiuu stojí 
pozitívny intem.acionaliz�us. Kde to nej�e, pož1Jú sa ro:ůišuJáce 

I 

prívlast.ky. Pre ,r.ar-xistic!cú ideologiu nejestvuje čl o vek ako talcy ,ale 
len kapitalistický alebo soeialistickt človek, zástanca imperialismu 
alebo budovatel komunizmu, �p1atočn!c1 alebo ludia zylištneho aze
nia. 

Práve tak pre ňu neJestvuJ• apoločn$ ekola&ick.ý problám ludatwa. 
ale len pr1ne1p1álne od seb• oddelen$ etologickf problfm kap1 talimu 
a ekolo.g1cký probl.,hi eocialiamu. Od�elen, aú pt,ůo; aby sa �oh11 po
sudzovat kaM:I nlášt, podla odl11nich kri tár!!. l'réve z tohto dovo
du n'8 teda 1deo1Ógo\fia tak vehementne preaYiedčaJ\1 o tQI, !e ekolo
g1ck4 problérQ' aa 1n,a preJavuJí a r1ei1a • tapitaliae a 1%14.a v 
socialime. 

Ako toau rosumiet1 Zamorm, ovzduiie pribl.ilne rovnak4ho zloie-
21 
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nia sa 1n,ě prejavuje Y Detroite·& ináa v Leningrade? Ked Dunaj 
prekročí .hranice medzi Rakúskom a_Československom, stáva aa jeho 
znečištenie kvalitatívne inJ,�_ekologickým problémom? Jestvuje lrap1 ta-
11st1cká·a socialietick4 odlučovače na továrenská kooúny, kapitalis-

- . , 

tick$ a. socialistická čistiěky odpadových vod? 
. 

I ' 

NejestvuJú - dokonca už ani pre ide ologa nie /volakedy síce soviats-
- .- . • I . 

ki marxisti mal i aj takých ideologov, alQ tých spražil. už STALIN/ • 
..,,,, , . . . . 

Prenho je však d�le!itd komu tieto čističky, zo,spoločensko-tr1edneho 
hladiaka slúžia a ako slúžia. Kapitalisti čist1a odJ>.,dovú vodu pre 
zisk, komunisti pre blaho ludu. Ak majú v kapitalizme pracujúci z toh-, to čistenia tie! istý prospech, Je to len odvodený, vedlajš:! dosl.edok 
uvedeného oaplnenia zmyslu kapi tal13tického podnikanie. V socializme 
Je však tent::> prospech pracuJúcich hla�. cielom. čistenia odpadov1rj 
vody. Tá iat, č1at1ěka plní teda kftli tat!vne inú spoločenako-triednu 

• l 

tunkciu v kapi talirae a 1n11 v aocializme. · 
I , · I 

Preto aú tu_aJ dva rozne ekologick4 problfm.y. Preto mole ideolog 
bes mámky ak$cbkol vek rozpakov tvrdit, le � • . v SovietlkcĎ .zvaze a oa tat-

· ·_ . . . . . . . . . . . .., . . . n.,'1ch aoc1al1atick;1c!\ krajin4oh aa uplatnuJd predovlet]cym socializmu 
. - , . . . . . ' - . . ' . 

vlaetn4 apoeoby rie§enia problooiov 11votnáho proetredia. Práve v tejto 
• • • .... • �· 

• • • 
• - • • • • • • ... .  •" �- ,f 

• 
� 

s\iv1alóat1 hovorťme o. zvláltnos.tiach aoeialistick�ho vztahu k príro4e, 
· o pr!nc:!poch .�oc1al1atick�ho ��!:!vania· µrťrod.,-; .1.1.-, a.157/. 

. ' ' . . 
.. Alto aa tieto princ:!py a zvl41tnosti uplatnuJú v praxi sme ai ul 

zdokwaentoyal1 a ka!di z.nda to najlepěie pozná.na vla3tneJ koli •. 
, 

Ideologia aa však _nezau.jíma. o takéto pr!zemne patilie, jeJ ide o 
' . � . 

- qllť princ:!p -. A práve . tento - vyš§! princ:!p ·,- ju m11;1 hladat sa 
pr.ípadnÍm prizemnými ekologickjmi patil� socializmu,- �1 a - Yon
kaji!a1 pozl.átkami � kapi tai1zmu �pol·oěensko-triednu podstat�- vttel. 

- I 

Zd' •• vám, !e kap1ta.11st1 as niekde nejak sna!ie r1eš1t svoje 
ekologick4 problémy a že v tom dosahujú. aj istá úspechy? NedaJte sa 

. , 

tlm pcmýlit, povie vú takýto marxistický ideolog. _Jednak je jasná, 
letu mÓžz k:apitalisti doeiahnut len čiastkové poz1tivne vjsledky 
/lebo 1 ato ul vieme, ,ekologick, kríza. Je v raimc� kapitalizmu nerieli
telnU a Jednak _to•' evoJe. výrazn,_spoločonako�triedne čertovo ko
pý�o&: -�Vo, Yi spelýc_h kápi taliati�ký�h kraJ1n4ch preY14dla tendencia 
PNalll!'�' n4klady apojen4 a tvo�bou_a oc��u livotndho prostred1a 
na plecia pracuJúc1ch obmedzovan:!m eoc14lnych programoy, alebo výyo-
som ekologickeJ kr:lay. do rGSYOjOYfho ·••ta• ,,,. 

·, 
• I 

Ra rosdiel od nich to u náa - podla ideolÓgov - neJde, prirodzene, 
na úěet pr11cujdcich, ich livotneJ drovnei atrana a vl4da. to asi platť 
so svoJho vreckoYáho, z toho, �o ai presieravo uietrila na bdih 
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časy. 
Zdá se vám, že vzduch, ktaz1 dýcblte, je at4le v1ac zaddlaJdci 

a voda, ktorá vám tečie z kohútika, stále meneJ pi tná'l Nedajte sa 
pomy'l.1 t tými to povrchovými javmi. Predsa "marxistická veda pokladli 
hannonickú organizáciu prostredia za jednu z podm.ienok fonDovanie 
človelm nováho typu. V súlade s tým aa pod ekologic)Qm roavoJ011l chápe 
proces rac1onálnej premeny životného prostredia v z,uJm• čleveta" 
11, s.156/. Kde 1de o takfto velká. v„c1, nezadrliavaJme sa p:i:91 la
p,Uiách. Práve na perl'ektnú, bezlapál.iovú ree.lizác1u tobto velkdho, 
prcgramováho ekologického I�zvcja bol však predsa zriadeuý a Je naJ
le�1e zar-iadený reálny socializmus: flPopri spolo�ensk0ill vla&tn:!ctve 

J 

pr:írooy a jej boha·tstva doleži tom :fak toram racionalizácie a opt1ma-
11z,e1e zapájenia prírodných zdrojov óo rozvojových programov aó
cialistickeJ spoločnoati je zása�, le riadenie Y'jrobrqch proceaov 
a kontrola stavu prirodnlcll zdrojov J• v. rukách social1st1ck4ho 
itátu, že ěti.itne orgány VO svoJej činnosti &a musia 

0

0pierat o všet-
, ky �lánky politick�ho syet4mu naáej spolo�nosti. Dole!itýJll politic-

� faktorom tohto procesu Je aj skutočnost, �, sociallatick, spo

ločnost pri využívání prirod.ných zdroJov sa riadi humá!ulya charak-
. 

. 

term celospoločenak$ch c1elov" /6,s. 7/. 
, 

Kde je teda vobec aká chyba? Pr�ve v tomto je skryté ono 
tajomn� kůzlo-vy�šieho ideologického princípu -. Nil ideolÓg nel1Je 

v inej ekologickej s1tuác11 ako my. Má však vo avojich rukách aásraě-
, 

n$ kl 1..'č na jej bodnotenie. Jeho ideologia je lakmusovým pap1erkoa, 
ktoey sa pri styku s touto ekologickou realitou �arbí len na ěeneno 
alebo na zeleno. Čo je červená, je od boha, ěo je zelen,, je o4 
diabla. V červenem je aj to zlé koniec koncov vidy na niečo dobré, 
v zelenem je aj to dobré v konečnom dÓsledku vždy niečim zlé. 

, 
Nie je to teda tak, že by náš ideolog bol zadubent l'uupák, 

ktoey u n�s nevidí otrávené rieky, odumierajúce lesy a zamorenl 
ovzdušie - a to prinajmeneJ takieto, ako ich vid! u kapitalistov. 

, 
Ideolog sa však od neideologicky mysliaceho človelca liši tým, le 

. . . 
. 

vie toto v.§etko dat do - správnych spoločensko- triednych sl1via-
losti - :podla nich v!etko, čo aa deJe v npitalizme, aa v konič
nom aÓsledku deje v záuj�e vykoriatovatelov a proti zéuJaca. vy-

. . . 

koristovaných; zatial čo věetko to, čo sa deJa v aoc1al1zme, aa 
deje, komiec koncov, pre blaho ludu, a to nezávisle o4 toho, či to 
ten lud vie alebo nie, či to tak cíti alebo ned!ti. �•ba m11, · 
yt!ct do hlav, tak aasto ope..kovan4 vyhláacie úlho lef'ideolop 
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V.BIUKA; "Skutočnou ríšou zl.a Je imperializmus, kde 
vládne neapravodlivoat, nemilosdrný eociálny a triedny utlak" /}l/. 
Preto zamorené ovzdušie Detroitu aa z i�eologického hludiska naozaJ 

prejavuje ináč ako zamoren4 ovzdušie Leningradu. prv� je proti záúJ

mom amer1ck$cb pracuJúeich, ktor.ť ho musia dýchat a v záuj:ne americ

kých imparialistov, ktorí ho zne�istujú pri svojej bezohladneJ honbe 
za ziskom; druhá Bi však zamoril sovietsky lud sám a zamoril si ho 

� .. 

pri budování svojej itastnej tomunistickeJ budúcnosti, teda vo svoJom 
I 

vlastnom záujme. Je to len nepríjemrcy vedlajší dosledok tohto budova-
nie a !e ho iat, čast tohto sovietskeho ludu mus! aj dýchat nič neme

ní na zásadnej prevahe pozitívnej stránky celeJ veci nad jej určitými 

negatívnymi sprievodnými zjavmi. 
A tieto - aprávne epoločonsko-triedne súvislosti- ideolÓgovi z,

roveň umo!ĎuJ� saradit zam.orená detro1 taká oyzdušie do kontextu blbo
kej. ekologickeJ krísy, v ktoreJ aa zákonite meta kapitalizmu• a kto
rli v jeho rimci nemožno Y1,r1eš1 t J a, tlal. č_� zamoren4 len1ngrač•k4 
·ovzduiie je len vedlaJiÚl produktaa n,hodll$ch a Javových ekolog1c]cych 

. 
. 

probl4moY, ktor4 nevypl1vaJá. s _podstatJ_' aoci�lizmu, s\1 teda v jeho 
:rlmci principi'1n• r1e�1t•�n, a z,k�nite muJia z nebo vymiznút. Z 1-

t!1ologick,bo· bladiaka •• teda ť :_ n;eh to mi• akokol vek- paradoxne -
. ' . . . # 

- slcutoěnt kvalitat:!me me11! podstata dun�Jsleych vod • .znečistenýcb 
na najvyiiiu mieru, akonllble prete!ú hranicami medai kapi tal.iatickou 
a eocialiatickoLI krajinou. Prete�ú a Jtr:!zového stavu. do stavu iba 
problámovt§ho, zo ataYU pods tatnáho do •�vil- Javovfho, zo stavu ne-
r1eš1 telnostl do staw • ·r1ei1telnost1.: : . . . . . 

, -I • I • ·� . k .., 

Preto sa n,1·· ideolog nemole dostat do úzleych ani vtedy,. k•ct rriu 
na taktoch dok,lete, _le -n,hodn4 a povrchová, javová - ekologickt5 
problt�my socializmu maJú v mnohjah obladoch cnnoho dalekosahleJšiu, 
katastrot'1neJl1u a všeobsiahleJiiu povabu ako cel, dneš°' kapitalia-

., tict, bezodná ekolog1ck4 knza. Tu predaa prenho plat! rovnaké z4kan1-
, , 

tosti ako v prípade jeho táz o -aocialiatickom človeku- : nie je dole-

!1 t4 to, !o a �lko z tol1D Jeho ideálu aa ul realisovalo v skut�-
, " , 

n$ch ludech, 11Jóc1cb Y reilno:n aocializae. Pre ideologa Je dolelit, 

iba to, 11 'b�s ·ohladu na dnell!1 pomer · aíl. .-Je aoc1aliat1ck$ ělovelc 
no.,-J. d.•Jinc.$ ·Jav, ktorf aa .ao Ymikom socializmu zaěal podla Jeho 
koncepci• _aQanite· rosnJat a 1:.Crit po ZIIÍqul.1. Nech ho J• teda 
elti clnea akokol Yelc 1141.o, budl1cno1t patrí nevyhnu tne Jemu. 

I • 1-k1at6 aJ aocial1at1ckf ekolos1cW probl,mJ' mo!u byt v'1!ne, 
dÓle!itf Je yšak iba to, le • rozvoJm aoc1al1zmu aa muaia nevybnutne 
smen4ovat aJ �• saniknú, zatial ao tie kap1tal1 sticktl stoja pred 
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opaěnlm osudom. 
Pr4ve hladisko spoločensko-trie1nych záujmov, ktorjm ekologickf 

probl.4my škodia alebo alúžia a hla��osko nejinných perspektív, v kto
rlch sa tieto probl.áms kumulujú &lebo reňia, tvoria teda pre ideolÓga 

. jeho špecifickú optiku ich hodnotenia a zo,1povedajúceho p001enovania. 
. . , 

V to�to zmysle je pre marxistick,ých ideolosov ekologický probl�m 
aJ " ;>redmetom ostrého ideolugickébo boja 1

• /G, s.:'/. i.ko�e inf1�, ked 
musia neustále :;oJovat o -zaostalá- ekol o,;ické večiomie vačáin.y národa, . . 
ktorai by bez nich nikdy nepoct.lopila, :.?.e ks.pi talisti možu síce vyčistit 
Temžu a vr·,1ti t do nej lososy„Sa.le nikdy �ie je v ich silách zmiemit, 
či dokonca likvic.iova t s\·oju ekolcgickú krízu; zatial �o my '.nožeme za-
JJOrit a vyrybnit všetky r�a.še toky a napriek to.mu Si)ejeme k Bt�stnej, 
ekologicky bezprobl fm.ovej tm.di.lcnosti. 

Je to tvrdf a úmorný 1d•olo5ick,ý bcj - ele prečo bo vlastne ti 
* . 

v 

ideologovia vodú, pI•ečo im na nom v prípa.de ekologických problémoY tak 
Yelmi záležíT Ved donedávna a liadneJ ekologickej proolematike vÓbee 
ne�edeli. A �ště dlhou o nej nechcelí vediet, zamlčovali ju eště aJ 

vtedy, ked si už o nej čvirL�i vrabci n� strechách. 
. , 

h.ko marxisti dobre veliia od svojich klasikov, ideolo6ia je falošn4 
vedOlllie a - ako sme sa presveočili aj sami - m&rxistická ekulogick, 
ideolÓgta Je f'alošné ekologick� vedomie. Marxisti ho však nepPesadzujú 
a nevtíkajú ludom do blév ani z prostéhg pleziru, :mi zo zlomyaelnost1. 

, 

Ideologia pred.sa vždy sLiži konkretnyr;i s;:;oločensko-tried.n.ym záujmom 
vládnucej moci - čo jednozn!Ačne platí aj v to;nto ,;,rí�de. 

Ide o to, že tejto moci zrejme z vicerJch áovodov vyhovuje pr,ve 
, 

takýto iceologickj výklad príčin a �posobov rieš@n1a ekol '.:giekých 
problámov social 1 zr�u. 

Ideologický výkl3d príčin ekol0gickvcb problémov socializmu 

Ked už raz naše ekoloe;ické problén.;y �,z::ikli .1 z�čal1 ctt,le vi-!lc 
nadob\Xlat na intenzite bc.lc trebP- s ni::.i n.iečr. rcbit. �;3.kolko s� �ž 
nedali ututlat a ukr.faalo ss., ž.e ich ricšer.:ie :-:ebude ani lahké, ani 
lacné, ani rýchle :: navy�e vo va�šine pripad::.-v bud� e]tě n.:J.roste.t, 
dostala idf'ologia za úlohu primerrane celú vec vysvetli tr Ako v :nnohjcb 
infeh príp13doch, aj tu je -pri:11erené- ioeol agické v:1avetlenie probl.,mu 
len náhradou z� jeho tíčinné praktické riešenie: má ospravedlnit jeho 
zaostávanie, má stanov! t pričiny vzniku problému a tohto jeho neóoata
točného, saostávajúceho rieše.nia tak, ako to čo najlep�ie vyhovuje 
mocenakfch záujmom. 

Ako u• ul vic!eli, s v1�vetlenť11 pr!čin kap1 t&l.ie_tickej ekologickeJ 
krťQ a1 marxiatiolq 1d•�oeov1a poradili aJ laňko, aJ lacno, aJ rjcble. 
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Hned od poěiatku im bolo jasná, že "zák:ladn� pričiny krízy 
prírodlláho prostredia ••• sú totožná s hybnými silami rozvoja kapitaliz
mu• /7/, tak!e "toto vzrastajúce a bezohladná v:,koristovania aioveka 
a pr!rody J• - podla FlIDLQIA - typické pre prvotnf štádium tec.hnic
keJ kultúry, t.j. pre kapitalis�ickú spoločensko-ekonomickú formáciu. 
X&pi talizmue teda reprezentuje taký typ aociál.neho vývinu, z ktor4ho 
nevyhn\ltne vyraet4 elcolo61cká hrozba" /1, s .151/. 

Tento c1t4t si dobre zapamatajme, le�o k jeho podstate aa eště vr4tj 
me: spočívá v tom, !e FROL(N tu rozš!ril marxistický poje� vykoristova• 
nie spÓsobom, s ktorým by MARX asi tažko súhlasil. Za tial nám však 
ide len o to, !e podla tejto koncepcie sú rozhoduJúce pričiny ekologic
keJ kr!sy kapitalizmu Jednoznačne objekt!vnej povahy. U� z itarxovo 

Ka:gitilu totil vine, !e kapi talisti nevykoristuJ\1 pracujúcich preto, 
lebo e\1 11 cbcd lJrl. zlí, ale preto, l ebo 1ch k tomu nútia obJektívne 
zákonitosti kapital1at1ck4ho apÓSobu Yýroby /29, s.19-20/. 

. . . ; \ -

S pr:!6�� S0<?1•�1• �1ck1ch ekol ogiekjch probldmov je to vlak 
a,sadne 1n,a-�"'•Prtttov1e·ticym j• tomu tak pr�to, le0O - ako tvrdia 

I I 

marxistický ideologovia - nevyplývejú a pr1ncip14lne nemo!u vypl$vat 
zo aamotneJ podataty socializmu. Teda sú - poveda.l by f'ilozot - len 
pr!psdJtoy4 alcc1dent'1ne. FROL0'I aíee pripúšta, le zdroJ týchto ne-

, -
podstatntch ekologicleych ta!kostí mole byt tak obJektívny, ako aJ 
subjektívny /pozri 1, s.161/, ale o tom prvom z. nich, obJektivnca, 

.. 
' 

, 

sa toho an1 unho, ani u ostatných marxistic]cyeh ideologov vela ne-
dozvieme. 

Našiel acm u nieh v tasto ohlade iba jec1.nu skúpu poznámku o tom, 
!e iat4 ekologická pro'blúiy s.me zdedili aj z minulosti: akoai sa 

I 

nám tu nahromadili •počaa dlheJ ludakej historie vo vztahu medů 
�lovekom a pr!rodou" /6„s.e./. J�evi•m, ktoré problémy má autor na 
mysli, pretole vo svojow populárnom texte p:-e strenícki školenie sa 
ani len nepokdša konkrétne ich naznačit, ale predpold,dám, že probl4-

I 

my tohto druhu nemo!u byt inej ako objektivnej povahy. O kus daleJ 
vlak L.ČUNDli:RLÍK pokračuje týmto zsuj:ímavým a podstatne konkrt4tneJ
l:!m konitatoyámmi •Je nesporu4, !e zabezpečovanie vyeokej !ivotneJ 

,. 

úrovne a aociilnych istot ludu je nevyhnutná realizovat na dosiahnu-
tej tec.bn1ckej \1rovn1 výrobami, ktor� majd momentálne negatívny do
pad na !1votn4 prostredia človelca" /tamtiel/. Ponechávám zatial 

bokom príana�nd ideologick'1 pikantnost tohto tvrdenia /z ld:or4ho 

pl7nie, le u n,e mo!no zvylovat !ivotnú \1.roven aJ sborlovaním 11Yotn4-
ho pro•tredia/ a zaznamen,vam, k.ale doaiamut, tecmick4 úroYeň J• 

, 

objekt!vny hktor a prive tak aj• nej vyplývaJuce výroby, mus1a 
byt toto nepochylme max1m'1ne objektívne príčin7 spomenutáho -,nome'1"".' 



télne negat:!vneho dopadu na životná pros v•e .1a 4ovr-k1:1. -
a teda aJ ním podm1enených ekologických tažkoatí sociúlizmu. 

Tolko k obJekt'!'roym príčinú soc1aliat.1ckýeh ekolozick;�ch pro-
* 

blámov. Marx1at1ckl ideologovia nepopieraJú teda icb exiaten�iu 
úplne, tvrdia ťba, !e aa aocializmu sú tieto objektívne prítiny už 
_len druhorad4 a odvoden6 z pr!čin hlavn..(eh, rozhodujúcich. k.tor� sů 
subjektív�eJ povany. 

č� sd to za· pr!č1ny? 
1'U .sli ul marxistický ideologovia <n!',oho zcielnejší a kon.-=:o�tnej6i 

a popisuJú mim celú ich širokú §k.álu: 
"A.rgumentác1,s a zdÓdodnenie alebo ospr:ive:ilnenia deitru;.:tiv-n,ych 

&ása.hov do ekolog1ckáho syst�itu so�ialistickeJ apoločnosti ;;ió - ;,oo
la ČUNDERLÍKA /a s moj!m podč1arknut!m;/ - v ž d y sut)jektívr1„ 
charakter• /5/. 

•Fite at.Ue aa vyakytuJ� pr!pady ne s oc 1 al 1 st 1 c k, -
b o· v •  tah• t prťrodnjm zdroJomn , - sta!oval si kdesi P�OLOV 
/2, s.2O/ a po desiatich rokoch túto svoju stažnost takto rozš!r11: 
':Žial, ešté· stále aa stretávame a nesocialiatickýllt1 prejsv-.i..1 
k o n z u s n , h o v z t a b u k pr.írodnjm :zdrojem, cudzím di . .rchu 
novej apoloěnosti, čo náa, pocnopitelne.. �ae-po�ojuje'' /l, s.l6lí. 

•po a n a n 1 e ekolo6icqeh problémov, u v a d o m e l o s t 
v teJto oblasti, A e tr n$, cit l 1 v ý & ho spod á r -
n y v z í a h čl ovelcl 1:: p.r:ír·ode nie Je e� tě v r�lllšej spol očnoa ti , 
všade ba potr-ebneJ úrovni - to �s tu.kto školí �i.MJz;:tU..ÍK st:raník,--,v. 
- Dlhé obdobie pr-e!ívala a eště doteraz p r e ! í v a p r e d -
a ta v a , !e má:ce pr!rody na.dostač, �e Jej zdroje sú nevyčerpatel
n,, le ovlltdnut prírodu znamená od prírod1 len bnt. Jedn.ým z val-

, 

nych a a hlad18ka ekologie nebe2pečn$0h predsudk01 Je bezperapektimy, 
krátkoz1�ký prapatiz.mus, ktorý podrladuje ekologick;? probll!?n.Y spo
lo/5�os t1 ..,.1CT.1entál:-1emu ekono;ni.ckém.u uspechu" /6, s.::, V�l'tko podčiar-
k 1 · v I o... ·,. � .• 

A eamoz!"e,1me, - ako všade v aoc14ilizme - nemal ú úlohu tu hr, 
llj obyl!ajnl lajdáctvo, a.ko aJ presadzovanie zištných sat;J�kt1Yných 
záujmovi • Zne!iatovanie, narušovan1e ekolo6ickýeh záaad a nešetrná 
zaobchédsanie a prírodn_ými zdrojm1 sa naJvýra&.neji1e preJavuje taa, 
kde aa porušuJe t�hnolog1ck4 disciplína, kde aa povyěuJú oacbn, 

z,ujmy nad celospoločenskf potreby• /6, a.e/. 

ADABAŠEV •' tento t7p eubjekt!vn.tch pr!čin Oolcanca aj šta t1et1clcy 
vyhodnoten:fi •Podla údaJo• V$boru ludov•J kontroly zssn /a r-oku 1972/ 
sú nol'i1ly a z4kony o ochran• prtrody porušovaná na 50-1 z ned1sc1pl1no
vanoat1 p·racovn!koY hoepodáratycb organiaácií a JednoUivcov" /l) a.157, 
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O póvoda druhJch 50'� nehovarí ni�, ale podla toho, ao tvrd! 
daleJ, 1de aj tam hlavne o subjektiviz�u�: •ura1tý vpl,-y m, st.ne 
ešte v11 tá predatava, že pl4n treba spl.mi t -za k&ldi.i cenu-, a 
splnit bo navyše a mL"lL�álny:n1 1nvestíciami a Ztlačeymi odvodni do 
itátnej pokladne ••• V .r-ade otázok sa nedá pri vyu!tvárú pi�!rody pres-

. ne yymedai t hranioa medai obJektívnou nevyhnutnoato,J, diktovano11 
., 

vyššími !tán• doleži tým1 zállj�m1 a byrokraticlcym lttlanía �o n,2Jlah-
41e a najrýchlejáie splnit plán. Ďalilis kompl1\các1a vyp.l.ýva z peme 
zakotvanáho presvedčen1a mnohjch vedúcich pra�cvn!kov o nevyčer;tAtt1-

nost1 pr!roon�ho hohatstva naAe.1 velkej vlA�tt. 1'.ito ideu nrua vštie
pili niektor:! krátkozrold -propa.gandisti- prírody, ktorí · zjecnodu,o-
nli naJdvazneJi1e pr•oblém," /tamtie1/. 

OaplllYedlĎuJa aa a1 tatelovi a:a tó dalliu hrlN citátoy, ale cbcel 
. � 

som niJl1 názorne dokumentovat úpom' úailie, ktori ideol"EOYia v7-
. . , 

MkládaJú nato, ab7 dokázali, !e • s oc1al1me .aolu aa prealn&i 
yaliiinu Jeho ekol�ick.,ých probláraov len samotní ludia - ludia milo 
uv�oael1, nev&dom!, 1-.hoetaJni, Jednoatrann.e merant, zbyrolcratiso
yaa! 1 ladác1, hlup4c1, zlomyaalnic�, lúdia a pre!itk&tai minuloatl 
YO .SVOJOII v.a011ť. 

Ak aa kapi t&.l.1etickú ekol.o6ickú krízu Jodpov.a, pNdoYietk,fa 
samotný a y a t é m, za aooial iatick4 ekolo.g1ckl problémy zodpov�4 
te� pra,,1ovšetk1• n e s o c i a l 1 s t 1 c k 1 č l o Y • k , ktort 
v tomto novom spoločenf!kom u1atéme &itě pre!íva a dol!n. 

AJ " kapi taliame vz.nikajú sice ekologicktf ;rroblday hlame v closléd
ku /y!rotia•J a ineJ/ činnosti ludí • tam je v4alc táto čin.noat adek
yátns oyat4au, n!■ determinovaná a preto objektí•ne podJůenen,. 

V socializme viaJc pri ekolo::icky Akodl 1 vej činnoat1 l�ť ide o čin• 
noat P<'Otisystémov�. odporuJúcu jeho poastate a p�to aJ len aubJ•k
t! vne podm1enenú. 

Viimnille ei zau.J:!.mavj poaun, letor/ Y tejto sllvisloa rt1 marxistický 
1d•ologow1a ro'Oia. Pokial aa &t.tOberaJú ekol cgio!cou kr:!sou v rúcl 
kapitaliau, akóuJú Ju z hladiaka pomeru a,:íl medzi jeJ tecbnologic-
kjal a •oc1ilnya.1 príěinami. m,oj• 1ú rovnako objekt!me, líiia aa 

od 1J•ba 11:.a t$m 1 !e prvé •li univerzil.ne a drub4. sy,tt�oyo, spolo

čensky-trie=• otGedsen,, i• pM'á aú � doa1a.hnutja atupňoa v/voJa 
. 

teebn1k7, vedeeko-tecbnickeJ rewolúa1e 1 dl'i.lb6 doa1ahnutja atupnom 
Yl•oJ• •poloanoau, apoloěenako-ekODCDickýeh tom'c1t. 1.fu •rx1at1ckj 

-

14•ologov1a trnJú na tom, le ro&hodujúce •ú aoc1'1ne príliny 
28 
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ekologickej kr!zy. TechnolÓ�ická s·tránka veci tu m, aíce 
tie! svoje dÓleži té miesto, ne trebi Ju · vitik preceňovat. 'I rámci daneJ' 
:--elácie je len druho�adá, pretože „ ekologický protil,m je problém aoc1,1-
nym, aj ke� ho bezprostredrie vyvcl,vajú technické ;>ror.:it.riedl(y .. /l,s.125/ 
To 1ba "'buržo�zm1 veja sa usiluJ• ten�enčne zakryt t.'t"'!l:!'�'le �droJe 

) ekologickeJ krízy H bláaa, že ekologická lcr!� má v:leobecey oi�rakter, 
!e je spr.ievodným ju vom vedeckotec hnickej revol 1.ície" /6, s.i/• 

Prirodzen.e, j:)odo pnj �áver je pre mz. rxis tickjc h ideol ÓiOV ,rco1eprij • tel
:iý, p�etože po�om by mueeli priznat, 2e aj mJ sme v tom af po uái a 1e 
socialistický ekolo�icl:j ;.roblém sa vo svojeJ podsta te v1�hec neliií od 
k�pi'bllistického. 

Ked však naši ideolÓgovia r..ačínajú skúnst ekclogická problémy 

aoc1al1st1ckaj apoločnosti, srazu 1m p�edct�ezaj�c� kr1tár1wn. ne�ybo
vujt. !ieto ekologická probl4my ul tot11 podla Ilrirx1st1c��cb ·1deologic-

, ' ,, ' ' 

tých východíek nemožu byt apoeobenf ani prevalne ·technolog1clcym1, ani 
' 

. ' , 
preva!ne eoc14lnym1 prič1nam1, a dokoaca. ani leh v1v,1eným pcaoben!a. 
Prv)�i p!'eto nie, lebo aj tu by vi�dli k. un1verzel1st1ck$,n -netried
nym- závercm, k chYbn�mu a !ikodl1vé:au prea�edčeniu bu,l"lo,myeh -apoli
tickjch- Yedcov, že !la to dá zvládnut t@chnicky, ž@ ." vedeekotecbniek, 
revol llCia aama vyr1e41 ekolc,giclcú kr:!zu nezávisle na charaktere apole-
6�n•kého zri�denia• /6 t a.41. Druhými věak u! tobÓj nie, p�eto!e y 
aoci&lizme nemožu preť's!3 jas tvova t liadne socirfl.ne, spol�ensko-triet.1-
ne príčiny j�.to ekc,logick$·ch tažkost!• kde by sa tam nabrali, ked tam 
niet triednych !ln traioniz.mov7 ,.ká soc1ilna nevyhnutnost by tu mohla 
nútit pracujuci lud, aby si ich pročukoval sb pre aeba7 Preťea pr4Ye 
naopak, v soei!ll!.zme "e k o l o g 1 c k y eielavedo:$ rozvoj sa kryje 
ao s o c 1 á 1 n e cielavejomým rozvojem, vedúclm luósti;o k takej 
spoločenakej org'3.n1.zácii, ktorej cielaa je h.':ťrmo!"lický vztah človau 
t človeku a človek3 k ;::,.:-:r-ode'' /1, s.151/. 

A nakoiko tu ted& aoc:.áinycn príčin ekolosick,>ch pro�án:.ov jed-
, 

noducho ni•t, nemofe v sociuliz:ae !st ao1 o tretí ;rípad - o vyv,le-
n, pÓaobenie tecmolo�ickJch a aociálnych pr!čin ekol��iekýcb proai,

mov. N.J. OVČ!.RENKO sice tvrdí, te "komunistická strany roůiiajú 
dvoJakd podstatu &lohálnycn problámoY, po prTi ich poaudzuJd ako .,,.,_ 
aledok vztahu človeka k prírode a po drub4 ako dosle�ok vz,jomnych 
yztahoY udzi ludmi, t.j. ako vjaledok aoc1,1nych vztahov. Tieto dve 

atnlnk1 obaahu [,lobáln;;ch problémo• neexiatujú očdelene, ale zváJom
n• na ••• pÓ1obia • tYoria jedin,ý celok• /cit. podla ,�;. V marxia

tickej 1�eolor1ck•J 1nterpret�11 &1,ob'1.nebo problf•u vlak tento 

a�Ytr mÓ!e platit vjlučne pre k&p1t.sl1au1, nie vAak ul pre eoe1alis-
mu1. 29 
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Pra kapitali.Giua marx1aticld. ideologovi.A toto kr1t,r1wa 
potre'bovali, pr•e soc1al1mus sa 1m ul nehod:! a tak ho Jednoducho 
vymen111 za 1.n,. Je n!m kr1t4rium obJektťvnych a subjektívnych pr!-

� , 

čin. Jeho pomocou spatne dododia, !e v kapitalizme ·pre1'aiuJú obJ•ktív-
ne, t.j. technologick4 a soc:iáln• pr1č1ny, a dÓrazOlll na d?'lllw z nich; 
pre socializmus zas plat! prevaba subjekt1'.vnycb príčin, aatial čo ob
J�ktťwne /a to vjlučne technologick�/ aa doet4vaJá na dr� miesto. 

- -

Ako vid1et, obe tieto kr1t4r1á sa tu naraz rozne preplietaJú, 
luoovolne spájajti a rozdeluJd. Zeujímav�, �e v aúvisloat1 s kapit8l1z-

" , 
mom marxistickí ideologov1a už vpbec ani neapomínajú neJaké ��jektťy-

nf pričiny jeho ekologických probl6mov. Ako to, že v aoc1al1zme sd 
. " 

práve ony taká dolelitá, pr1or1tn4, •tial čo v np1tal.1a:me voDec ne-
atoja za ·reč? X&m niot laJdtkov, ekologicky neuvedomých a nezodpove4-
izych lucli!, laho:staJnjch 41. Jednostranne •auJat$Ch1. '?ara niet tat1ch, �o 

, ' ' 
' -

spo,ooují ekologlckf probl6my pr'•• predaaaovama avoJicb o•o�ch, 

eubjekt!vnych, siltnfch a,ujmoT? Ať• 4no, sd aj tam a ae1 ich nebude 
meneJ ako icb je Y aoc1alietick$ch kraJin,ch /aúdiac podla západnlho 
ekologického hnutie -zel•njch-, ktorá icb pranieruJe/. Lenk• marxla
tická 1deolo&ick4. lo&ika ich naraz ignoruJ••. ťoclla n•J totu · vlitetko 
je v kapitalizme zane�bateln, - vzhlado:n na proklnovanl1 absol\ltnu 

J)Nfthu objektívnych pr:!!in jeho ekologiclc•j kr!zy; v aoe1al1zae J• 

zasa to 1st4 rozhodujuce - :ited mu tiefe obJelctJ:vne pr!a1n,y oeprima
jú, či ich podatat."le podbodhotia. 

Ideologický spobos r1eěenia ekologických problémox soc1alt.r.mu 

Pokial ide o ks.pi tal1st1ckd. ekologick11 krízu, míÁrxiat!.ck_f 
ideoloiµcký recept na JeJ r1eAen1e u! pozn,me: postultt rozooduJw:eJ 

úlohy jej eoc1ilnych príčin vedie k záveru o roznodujúeeJ úl.ohe 10-

ciálnych z.-t1en :pr1 JeJ riešen:!. Na druhom m1este a� prí01ny techno
logickf, ktorým zodpove-ja1 t�hnolo,gic:ké rie�enie ekologických pro► 

I 

l�w.ov, pr!slušnti s:neny " teehnolos11 yýroby, prísluin, teebnol c-.io-
k' opatren1n, samedsuj..x:e vzniku ekolog1ckýcb taikoaU, alebo odst.a-
. -nuJúce nepr1azn1v4 dosledky 1•t1ch ludsk$cb· činností. Nakolko 11a4-
no technologiclc1f r1ešen1e nesaaahuje •ociilnu podatatu ekol0oickeJ 

# -

kr:!l:y kap1 tal1zmu 1 1ch komplex ■ole byt vcelku a natrvalo úalnfll 
1ba a�1Most1 • Jej aoc1'1.n,ym rieienf■ a y úa4aeJ podr1adenoat1 
tomuto aociiloemu rielenlu. V tomto ayale J• tedy tecbnologickf ri•'"" 

' 
# . 

šenie ekologick.;fch problNOY kapitalismu podla marx1atlctloh 1deolo-
goY druhoradl a odTodenf. 

Ayla� gnl y soe1.alin• nie •11 podla nich r�zho4uJ�• tecbnologickl 
pr:!č1n.)' a tecmolog1ck4 apoaolly r1elen1a ekolog1cklch probl,.uoY. 



" 

l4a!"'Xist1cld ideolo . ..:,ovi!i. i::h,d:.i r,f'eesa ?lt.l prvli mi�sto icn subJekt!m• 
pr.ť!:in.y, t.j. prí�iny l-:tor4 �,.., o�fv.:ajú vo vcdGlld lud!• "Roznodujlleia 
raJcto?"OOl >1 usilí Eplo:�no�'t1 o z 1.\Chova.nie f!l-.:ologtcl::eJ r-ovnováey Je 
človek, .jeho .no.rmci.lne a poli tickó postoje" - ťorJ1uluje jeťnomačne 

v , 

toto stanovisko �. G ... r .. �;):":;fťL �K vo o•.ro.iej 3 ta ti o el:o'l o:;i�keJ etike /5/. 
Ak j� to tak, potom r->o:�hoou,júei� ?.cťktr,-:"o:n :::--1<?.lienia �kolog'iekJ'eh prob
ltimov soci.aliZ<"TlU rn!Jtd� b;-,� pr�ve nf1to�it1 �c-:.1y tfchto µootojovi 

. 
treba tedia epr'1vn31n S; oso:,a.n me,nit v�dor.ie lur1:ť. 

Zmet:;, vo voComi, j0 ;: ·· O!'ie� toW'l.n!.e, -or-ehl bcwni� a roz ví j!ln1e, 
prer.iehí:j.jů v pro,.-:ese, v,fchovy :.:i ;:re·w"j�chovy ,:'.lo·i�ka. ;�ókladn�1n či.:iite
la p?"O�ecu vycbovy c1 p.ťevýchov� človek� j� vf9,k ;iot!la mi::.rxistov práv• 

� � . , 

i,lt:olosi!.i. 1'o ;;lr::::t:! zviriiJt Pr'e marx:1et1ckú lceolo.:;iu, ;,I'fťto!e v Jej 
prípsd•, .eko tvrd! profesor J. !-iT; . .r':o.iUNJ., ;.)R:.,c. • ".:d�- o kl�ovd úlohu 

.. 

��zvoja soc1&l1zmu, ved pM'ťovšetký. od Jej efektívnoati závisí, ako 

budú Jednotlivci,· eocitlne skupiny, tr1edy, národy a flá;_--odnost1 am•rt
ava t svoju �1nno19tN /5}/I :PYr.denie je to nanajYtá r,ochybntt, beriMI 
ho riak na vedom1�. 

�-Ulrxist1aký .1.-:5�o1Ógov1s si b.kto berú n� svoj� f,lecia o�!tJ talk\1 
úlohu: podl.a nich p�:1covšetkým od · . .:!lpó:šboati 1�h ideolo;;ic�eJ pr4ce 
vo afQre e:.=olo51ct@J v.fehov.r má záv1&1et ríe�enie eko.lo .. ;ic.i..jch pro
blé=ov socializmu. 

Číll m.a l:!'11 ideol 0gická ekol ..,6ická vý<-�no·va od neiť.eolo,:.:;ickeJ? 
Neideolo51oká. 1 tada o1b0r:te zamerená e.ko1og1cki v·;/cl'.o .. ,a. kl&de dÓras 
na Yecnú, e-t1ckú, V{!jecb1 s tech."lolqziek\1 etr�nku ochr�"'lJ-" pr:írod7, 
zdroJov, ovzdušia, z�chovávania a roz.voj.g ekolo.:lc-:.:ej rovnováhy, 

� , 

predchádzania a odstrs.novan13 šKodl i v./ch i:'bsl edkov l ;J:iske j, predov-
.!ietk,ým výr-obnej ;;i1nnoet1. ldt7 0logic1:.\! ekolo;:;ická v;·c�1owli vychÁdza 
eae primáme zo AVc.iho r·::z�ioó.1..:já�ebo ;::,"' t�1lé tu, :l� ekol1J.f-l�ké ;,robl,m, 
" ••• nie sú nt'ut.r&lne v �-;oci):l:ur-�ri�.:m� z;�.1,ysle, ::f.'.1tiiGtvujú mimo a�k
ladnáho pretir� E-ni:e nal'.ej doby - t>oj� soc iel iz.rmu a k� p1 t:1l im11'! 
/1, �.154/. f-r�v• p�eto ani pokolor,ick� ve�0':7lie �i�k�j v�rejnont1 
neaÓie byt politicky a !.declocicky r:eutrálne" /S, s.�J. 

?akáto ekologicl..� výchova tede vyen�du. z prtttlpo�:ladu, že 

ekologické pr-oblemat1ka Je �reclmetom ičeolos;ickóho boja medzl aoelalis
aem a kapttal1zmom: ���1.a�ným :&my�loro tejto ekclt't:iokej výchoYy te4a 
ni" j• !!l!!:otn� l"'i�?lM.le �l::ologick�j ;,r-otlernatik.Y 11Jco tak�j I iale 1!•o
log1ok, ?ON�'ka k�pit211%�U v tejto stáre, 1deologick4 zdÓvodnenie 
a vyadYihnut1e pr@dností socializmu v teJto at4re. Mejde tu priorltne 

o Ylas tnf ek0l0il1Ck6 probl,my, ale o 1deolo�1ck4 apochJ1mOYan1e, na

padan.1• a yYYracenie prístupo• ·tr1edneho nepriatela k n!•• nam1eato 
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hla�ania a zdÓvodňovan1a adekvátnych spÓaobov 1ch riešenia 
za soclaliamus sa zd.ÓvodňiJe ich nepatričnoat do ooais.lizmu, ich zá
sadn� vyl�enie zo socializmu. Základftl zmysel teJto ekologickej výchovy 
vypljva teda z podstaty ka!l!leJ ideologiclceJ výchovy vpbec, dokázat sa
hnívan1e kapitalizmu a rozkvet soci.aliau v daneJ oDlasti, teda odsú-
d·t Í kapi tnlizr.;us aj ekolo�ick,y, pridat k 1.:!eolo&iekému ospravedlňova
niu a glorifik,cii reálneho áoc1al1:zmu aJ ekolo�i0k, ar6wnenty. 

;f v tomto kontexte konečne ��pochop!me Ollu'neustále oaielan� 
. ' . . . . . , 

tézu ideologov o to-:., že soc1al.1atická a�ločhost má doata točn4 prostri-
edky na riešenie svojich ekologických problémov, z.stlal čo kapitalismus 
ich nemá. f:g;;ital1zmua ioh nem4, pteto!e tu nejde o investícle a tech-

nolog1u, l:torýilli vládne v hoJneJ :rlere, ale o aociélne pbJekt!vn• prl.-
čin,, ktorá aú mimo Jeho moc1.Social1zmaa ic:h mi, p�etofe tu nejde 
o invest:!cie a techn.o1Óg1u, 'ktorf. ea napriek raatu Jeho ek:ologick$cb 
ta!kostí st1'le mi!uJú a ·Ďedoatáva •• núa M ne,· ale .. o pr1aritn4 a - . . . . ·"' " 
v:l�tko ostatná pod:nienuJw:e 1deolog1ck4 proatriedq;. ktoeymi ideolo-
govia vl�nu v naprosteJ hojnosti. Tieto · 1de0legick4 ·proetr1edk7 ali na 

invest:!cie cn.noho menej n4ročná ako modernli technolÓgia, d4 aa a nimi 
ovela vclntjšia msnipulovat a be váal!cb ta!kostí ich aamerlavat pr,
ve ca to, čo nú momentilne borí. Práve v ten je teda ayael eprivne 

v 

ponatej 1deolog1ckej ekologickeJ vjeboq pracuJůcich v reál.nO!losialia-

tickej spolo�r..oat-1. 
r;s tento 1deolog1ck$ z4klad sa potom nab&.luJ! věetk,y ostatn.f 

-špac1f1eké .f'unkcie ť·kolo�ic}.teJ výchov-,1 aocialistict:ébo člo•eka - ako 
apl1káeie Z!l�:nych, r..eust'1.e prelúvanÝeh vA�obecn$ch zásad kamun1st1c
kej výchoyy na túto oblast. /� Je prvou takouto Jej všeobecnou s,aa

dou boJ proti pre!iuom. Takjmto prefitkoa je konaumn,$ vstah k prtro
de, preto!e sme ho prabrali od· kap! talizmu, ekol 0g1ck4 11evedomoat 
a neuve�o�el0at, laJdáctvo atd. - t.J. váetky apamínan4 aubjektivne 

pr:!č1ny ekolo{;lck$cn j:,roblémov aoci,allziau. J.. tak aoc1alla tick, .. spo-
, .. 

lo�nost energicky boJuje proti tg,kýmto preJavoa•, zdoraznuJe FaOLC.V 
/1, s.161/. ,·�k Je dalšou takou v�eobecnou i.ásadou v,jahova ke komu.nist,�• 
kámu vztahu /k práci, k ludom, Je aákazn!kom, k zábav• atd./ ekologic-
1.::, vjchova •vychová•• lud:l starostlivému, naoaaJ komunist1ck4au 
vztahu k pr!�od•" /tamtiell. Ak J•, nakon1ec, takouto všeobecn\lU 
a,aadou výchova ke komuniatickej mravnosti, tvorba koaun1at1ckeJ eti
ky, ekolo81ck, výchova pove<Se k vaniku noveJ, ekolcgickeJ aravnoati, 
1c nov•J elcologickej etike. Že '5o to 11, byt? "Ekologick, etin v 

aocialine - píie odbol'llÍlc na t�to tlmu L.ČUMDlllLfE - J• uvedOJtell 
vztah k prťrodnlm hodnota, tto1" uaolÓuJl1 adrayt, ltaatnt, vleatn:n
nJ roayoJ aoc1al1st1ck·�ho ěloveka, a�aen!ta 1 bu4óc1cb gener,cu:7 

/ 
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Ako teda vidno, predovšetkým nám treba rozvinút ideologickú 
, . 

. 

ekologiu a Jej pomocou vychovávat koml.Bliatického človek.a k ekologicke.1 
etike, k\1 kcmunistick�mu vztahu k pr!rode a rozhodujúce faktory- ,.šich 

' •• • • 
,..,1 

ekologických ta!kostť aú tým pM.Olll vyriešen,. Aká by to bolo krásňe, 
. I keby sa marxistickým ideologom podarilo spl.ni t túto úlohu ••• Preč o sa 

im·to však stile nedar!, nota tene, ked majú VO svojich rukách -všetky 
prostriedky- na jeJ eplnenie7 Prečo aa stále vyskytujú -nezodpovední , jednotlivci-, ktorí nám zamorujú vodu, poou a. ovzdušie, ktorí stále na-
rúšajťi nsšu inak takú hannouickú ekologick:ú idylu? 

Preč o je tak málo účinná cel, táto adstredená ideol o6ická ofenzíva? 
Minule som ciokonca z rozhlasu počul, !a aú do nej zapojené aj deti z m-

, terských škol: prostrednictvOlll avoJich učiteliek píšu robotnikom vo hb-
rikách doJ:!maver listy o tom, aby viac dbali o ochranu ži votnáho pro■tre-

• 
• 

' . 
I • 

dia, nevypl1§tal1 Jedy ·do riek a popolček do Ysduchu, aby si skrišloftlt 
okoli• syojich závodov. Robotníkov �o Yrakvzalo za srdce, pozbieral.1 

. 
. . 

. 

pdpad]cy a vysadili si tr,vnik s kve'tmi · pred svojou dielnou • .t: .. však pr!-
111 to zatial nepanoblo: n�ěe životn4 prostredie sa ani tým vcelku ne
zlepšilo a nezlepš�je. �okonca arů koa.cepcia starostlivosti strany a 
vlády o 11Yotn, prostredie v SSR• tjm nepočíU: J•J hlavoim cieloa J• 

. . ' v . 

1'ba w •• �nezhoriovat livotn, proatredie pod úroven dociahnutú v roku 

1980" /}4/. A to u! vtedy bola setsakramentsky mizerni úrover� 1 
. 

. 

-Cel4 táto ideologická kampan výchovy nováho človeka, ktorý m4 byt 
lclljčam k riešeniu naliehavých ekologických problniov našej reálnosocia
listickej spoločnosti, nám ·čósi velmi plasticky pripanina z c.!ej:ťn a 

, . , 

zdroJov samotného marxizmu yobecs Zaiste, naši ideologovia sú tu uč.en-
livým.1 žiakmi star/ch zn�ch utopiclcycb socialistovi To predsa. oni pri
šli s tým nápadom, že stač! zmeni t čl oveka a pomery m potom zmenia 
skoro samy od seba. 

Praotec �rx, po akeJ dialektickej špirál, až sem dov1edl1 tvoj• 
I 

u!enie dnelní ideologovia? 

Marxistick,1 ekologicld mantizmua 

Vietky,tieto utop1clc4.tendencie, ku ktorým dospeli citovaní marxia-
. , 

tickí 1d�ologov1a pri rielen! socul1st1ckej ekol�gickeJ problemat1)Qr
1 

' -. 

nijdeme vo virasane akoncentrovaneJ podobe • pczoruhodných ekologiclcych 

statiach .��vtetalt�ho nlozota i:.r. �ILIJU. Só. to stat• proklamativne 
. . . .  

marxlattck,a ·•11arxiatieko-lenin1H tllozotia dialektickáho materializmu 
predatavuje :_ podla ŠILDA - n.'iJYle�becniJlť etrategic;kl frogram, ktort 
vedie ayat4m eko-kul tLir;y k dynlllld.lk•J rovnováh•, harmonii - ako sa 
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. � 

uv4dza , atati O cestách vedúcich z ekologickeJ t;;rizy /}5/. 

27 

. 
. . 

-

Na nu na4yazuJdca sta t o ekologickej revolúcii je venovaná konkrát-. ' . 

nemu rospracovaniu tohto -strategického programu-. ŠILIN to roJd v 
Ósmych tlzach, ktorých obsah možno stručne reprodukovat takto: 

1. Te�Jiť �!eobecný agr�aívne-spotrebiteleký vztah človeka k 

prírode vyvolal ekologickú krízu. hrozbu ekologickej samovra!dy !ivot� 

uv�hnut�• Ze:n.e -ekonomickým človekom- do predbiotickáho stavu. Objavu
je sa ekologickf revolúcia ako p.rocea premeny bilogick6ho systému 
bios.fére - spol�nost na zvlá4tn�, sociálny syetém spol cčnost - bio

sf'ára. 
2. Ludstvo musí /a/ pochopit, že že biologické zákony sú sociálne 

dÓležitej§ie ako zákony ekonomické & ekonanický zákon opriet o sákla

ty biologická; lbi v interakčneJ vazbe človeka a spoločnosti rňÓras
nit význum človéka·; /c/ •Jednotit sa v cel,:,ětátny a harmonickl ayaté11 
pÓso�_i.(·· •�"-!l� .., ·.•ene zacboY&nia 11Yota na Zemi; /d/ premeni t 
v�du v -p�da7at�;,1 ·\�ěga1.ÚJ"tici vztah človeka_ k prírode; /e/ zmenit 

� . 

. 

mravnost v podsyatfm, ktorý túto tunkciu vedy zdvojuje. 
�. Ekolog1zácia človeka zrumen,, že čloYek a spoločnost veaú na 

seba zodpovednost za zachovanie, reprodukciu a rozš1rova.nie !ivota 
na .Zemi. 

4. -Biologisuicia- človeka a epol oč nos ti ako jedna z t'oriem ekolo
gizácie nie Je návr.atom k aniDuUnej po,jstate človelca, ale predstavu
je kvalitativne zvýěenie lll.ob,y biologického poznan1a, bilogickeJ 
vedy a vedy vobec, kvalitat!vne poailnenie osobnos��ého principu 
v človeku. 

5. Ekolog1ck4 revolúcia tak predstanje dovršenie sv�tovej socia

liatickej revolúc1e,rozlirenia komunist1c!cáho hmaniZ!nu na eel! svet. 

S�asnf aociůlzmus mua! organizovat se� 1 svet na ekologicko-huma-
n1st1ckých základoch. 

6. Biologizácia ved1 /I.T.FROLOV/ predstavuje jej vnútornQ pre
menu nielen čo do Jej predmetu, ale aJ čo do JeJ sociálnej fu.nkcie. 
z n,stroJa agrea:!vne apotrebi telslcáho ,ztahu človelca k pr:!roce sa 
veda melÚ na n4stroJ samore6ul,�1e cel,ho superaystámu človek - prí
roda. Podstatou 0ici.og1z,cie vea.,, J• .bumanisácia jeJ prednetu /člc-

vek ako osobnost a Jednotlivec aa at-'Ya _precmeťam celého systému ve

dy/ a J•J charakteru /zavedenie humanieti.kfho• aramého princtpu do 
Yed.7 ako J•J predax1omat1ck4ho &Madu/. BiolmmO&nisécia vady J• 
J•dn.ta • dY�h_s'-kladnlch smero'f ekologickeJ revolicie. 

7. Drubl s4kladnt ••r ekologiclceJ reYollk:1e predstavuje ekologl
sácia ayat4mu mravnosti• priJíaaJ\lca t'unkc1u regulátora vztahov v 
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l. 

syst�• čl ovek-prirod.a. Prevsha mravnosti ako f'a�ora samoriadenia 
, 

ěloveka spoaíva_v bezprostrednosti vzájcmnych vztahov s dru�mi lu�i 

a s p�rodou, v totalite a p0memej Jednoduchcsti jej noriem, princípov 
a zákonov.-

a. Te�az zvnikajúca ekologická otika /a/ kl&die otázku zahrnutia 
váetkého živáho na Zemi do predmetu mr&vného poznania a do mravnej 
ě1nnoat1; /b/ rozširuje sf4ru mravnábo prí�tupu na vč.etky sféry 
ludskej.aktiv1ty; /c/ rob! z ekolog1ckeJ mravnosti výsleook sa,iiostat
nej vedy;./d/ stáva sa_ syst�mcm.kritérií v p�ocese samoriadenia vedy, 
spoločnost1, celohé systému človeka - príroda. Namiesto je,�norozrner
nej agresív�e-spotreb1telakej /ekonomickej/ or1entác1e človeka musí 
prijat avojrozmernoat vedeckého a mravného por1ad�"1l. Veda a etika 
ad dye -klúčová- oblasti rozvoJa ekologickej revold:ie. 

A! potial ŠILm - všetko v doslovných citáciách z uvedenej state 
/}6/.. 

. 

. 

� -

11a rozdiel od .1deologov FROLO"\TOVH0 typu, ktor!· v utopickom roman-
tizn1e k�čia, t'ilozot'. šn.IN ním programovo začína. Odha.dzuje všetky 

.... . . . . . .  _ _,. 

-

1ch 1deolog1ck� rekvizity, a vychádza priamo z teJ "pod�tsty vec1•, 
ku ktorej oni dospeli: teda z toho nového -ekologického človeka-, v 
ktorom v1d1a r1ešenie celeJ retUnosocialistickej ekologickej p�oble
matiky. U ŠILINA - ako sme videli - teda ul nenájdeme ani slova o 

neja]cych predr:ostiach socializmu pr1 riešení ekologickej krízy /až 
na proklamatívnu piatu tézu, k.rozboru ktorej aaeětě vrátimel. 

. � 

Ekologická kríza je celosvetová a sposobil ju -ekonomický človek-
-eko tak1 bez rozlíšenia príslašnosti k tomu či onomu táooru. Na
pravit tento stav mÓže iba -ekol)gick,ý čl_ovek- /a to tiež bez roz
líšenia/. Ekologizácia človeka - teda jeho prevýchova - sa uskutočni 
v procese ekoloJie�ej ravolúcie, ktorá bude znamenat povýšenie biolo
gických zá..'{o:10v n-s najvyššie sociálne zákony, biologizáciu vedy vó
bec a domin�ciu e:.:olo,:;;i�kej etiky. 

Tu aa ŠILIN �okonca právom odvoláva p riamo na FAOL�'VA, ktorý v 
Perspekt!vach človeka túto biologizáciu zdÓvodňuJe tf�, že sue 

"·· . 

Y&t1p111 do -storočia biologie- ako noveJ etapy vedecko-technickej 
revoldcie: "Osobi tost1 tejto etapy - píše - sú rozbodujd.cou :nierou 
podmienen4 revolúciou v bilo1Óg11, ktorá sa at,va /tak ako predtým 
tyz1b a ch�mia/ vedllcim odvetvím v s ústave prírodnjch vied, záčina 
oyplyvňova t sákladná emery v rozyojS. _pr( rodn;fch vied, :ormy aplkíicie 
yedeck.ých posna tkoY vo vjrobe u v iných -oblaatiaoh ludak,ho ž1 vota" 
11, •• 2111. 

Pravda, v ŠILINOV&J' 1nterpretác11 J• tento Jeho univers'1ny 
biologicko-ekoncxnickl prosraa nadraden$ Yletkfmu oatatnámu, dokonce 
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aj ideclÓgii /či - 1náč povedané - z neho samotnóho aa stáva 
, 

ideologia aui generis/. Týmto sa jeho ko�cepcia nápadne podob, kon-
cepciám západného ekologickáho hnutia -zelených-, o kto�om J.ČEŘOV-$XÍ 
píše: "'V národnom pozorujeme v posledných rokoch v$raznú 
snahu určitých ekologicky zmýšlajúcich kruhov v niektorých západných 
europských štátov urobit ekolÓgiu politiko�, presadit politický prog-

, 
ram, ktoráho jediným obsahom a cielom by bole ekologia, podriadenie 
všetkého rozvoja civilizácie ekologiclcym imperativem. Tento trend eú
viaí s určitými snahami nahradit -etikou životného prostredia- všetky 

, 
doterajšie ideologie, které vraj v r1ešení konfliktu čl oveka a príro-
dy, společnosti a �i votného prostredia sklamali na celej čiare .. /4/. 

Takto zameraný ekologický romantizmus v mnohom pripomína 
klasický btto&ický romantizmus z druheJ polovice minuláho storočia. 
áko vieme, pr(ve v opozícii /o.l./ vÓči nemu a voč1 biologickámu 
redukcionizmu, ktort, z nebo V7Plynul, formovali zakladatelia marxiz-
mu svoje ��chodiskovtS. teoretick4 princ:!py. HistÓria sa opakuje a 

. . . 

\ 

ŠILIN dnes prichádza a obnoveným ekologic]cym red.ukcionfzmom, pravda, 
, "' 

tento raz priamo marxisticky zdovodn0vtm1m. Tento jeho ekol�giclcy re-
du1ccion1zmus m,, navyle, výra,�, utopiek, črty, prejavujt.lea sa y Je
ho poňati ekolo�ickeJ revollicie, e�ologickej organ1z,c1e ludstva, eko-
logick:,ho človeka a ekologickej vedy a mravnosti. ·---.._ , . , , 

Mole ea toto všetko eite vobec vojst do marrizmu? Je marxizmus 
u� natolko pru�ný, aby toto všetko do seba. pojal? 

Domnievam sa, le nie. Ekologick, problematika je dne oblastou, 
, 

kde nám reálnosoeialistickí t1lozot1 a ideologovia predkládajú pod 
-zarušene pravS'mi- marxistickými nálepkami nejrÓzn�jš! teoret1ckl 
gal1matiál. Pokúsim sa to dokázat konfrontáciou ich záverov v vlaat
n$m.1 marxistickými p remisami a s takým teoretick� pr!stupom k tejto 

ekoll'lf;1Ckej problematik:e, ktocy - podla mojho názo!"U - týmto pre-
misam striktne zodpovedá. 

# # 

B1olog1a a pkonO!Jlia 

Východisko ŠILL10"/HO poňa tia ekologickeJ revol úcie je totálna 
biologizácia, teda superior1ta. bii.ogických zákonitostí nad všetk.1mi, 
inými objektívnymi zákonitoatami a tomu zodpovedajúca biologizáoia 

v • 

ved.1, človeka, spoločnost1. SILIN'OV kauzalny nexus je tu jasný: 
ekologická kríza vzniká ako hrubá naru§en1e ekologickej /t.j. predov� 
š�t1cyrl biolog1cke3/ rovnováhy Yo avete, ako 1gnoric1a b1olog1ck,ých 
aákonitoet! univerzallneJ pr!rody Z••• Pretole tu ide o !1vot, treba 

, 
biologiu poV,11 t na4 všetko oatatntf, všetko treba podr1ad1 t .1•J 

potreb'11.'A pretole je ekolog1ck, kr!za predovšet� �osledk011 
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ekono�ickeJ aktivity človek&, tJku aa to v prvom rade aamotneJ 
ekonomiky, teda aj eko.1oriiic.�Jch �f..koni tostí. ·l'akto doapel ŠILIN 
k t�ze o prev�he bilo;;ic�ých zákonitostí nad ekonomickýrrl. 

Čona túto tézu hovor! �arxizmus? 
Biologická zákonitosti platia vo sfáre ž1vaj prírody •. Nakolko 

človek a ludská spoločnost aú jej súčestou, kladia sa plne aj týmito 
biologickými zákonit�ata�d. 

Spoločnost je však zároveň aj kvalitatívne vyšším celkan, p�eaa
hujúcim rámec ostatnej ži vej prírody a teda aj rámec biologických 
zákon1 tostí. /.ko také sa teda navyše riad1 špec1f1ckým1 zákon! tosta
mi epolo�e�sk�ho diacia a spoločensk4ho vývoje; ich podstatou sú 
ekoncr.nické zúkoni tosti. 

Tak ako sú biologické zákonitosti zákonitostami vyššieho stupňa 
yoč1 chemickým zákoni tostiatt, oú aJ ekoncm1ck4 zákonitosti záko:iito•
tami vyššieho stupňa voči b1olog1clcým z,konitoatiam. To neZDS1Deú, 

le by ich pop1eral1, alebo vylučovali:. naopak, muaia. ich v sebe 
· plne obsiahout obsorbovat • .Porušenie chemických zálconi toatí v !1••.1 

hmote má predsa za následok aj porušenie jej vlastn!ch biologických 

z,koni tostí - a podobne to platí aj pre vztah medzi biologiek,ými a 
ekonomickými zákon1tostam1 v iudekeJ spoločnosti: porušenie bilogic
kých zákon1 tost:C sa m�sí človeku vypomsti t aj ekonomicky a teda aj 
na celých 1ipcločenslcych zákoni tosti&ch vÓbec. X/ 

X/ 

Pravda, v tejto aúv1slost1 si musíme uvedom.it, ie termín -pol'll
Aen1e- nejakých objekt:!vnych priroánjch a spiočenslqcb zákoni toetí, 
a ktorým sa v marxizme bežne operuje, možno v jeho duchu chápat 

� 

iba ako velmi nepresné a obraznó vyjadrenie, poutivané v analogii 

e právnymi norrnani a zé.konmi, alebo mravnými normami a zákonmi. 
Tie mo!no porušit a toto poruženie je nasledované určitou sankc1ou, 
t�--eetom. PrírodnO?. s. spol oč enská zákony V3ak nemožno -porušit- podob
n!m spÓsobom akj'Dt porušujeme nejakú konvenciu, normu·, preto!e tie aa 
uplatňuj� vždy, objektívne a nezávisl� od vÍe Íudí. Pod ich -poruše

ním- máme teda obvy:;de na mysli 1ba tú skutočnost, !e pri ludsk,Ch 
� 

z,sahooh do ich sfécy posobeni!l docháC,.za občas k nepredvídan,1m, n•-
1 ... 

očekávaným preJavom ich uplatnenia sa, ktorá aa H1o!u obrátit priamo 

proti zúierom zasahuJúcich ludť. �ed človek ouqloa zJ• Jedovat4 

huby a y 4Óaledku toho scnrie, - neporulll - tla Ylaatn4 b1olog1ck4 
sQ0111 livota1 DAO,-k, ■OIIN1 Tlastne JJ19@sne podla Ilich. 
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"' 

pp Pokial teaa ideo vlastné spoločenskd dianie, o společenský 
život /život spoločnosti a v spoločnosti/, aú špec11'1ck4 ekonmick, 
zákonitosti vždy -dÓležitejšie- alco zákonitosti biologické, pretole 

, , 
sa týkaj� samotnej podstat� spoločnosti. Nie sú však -dolelitejšie- pro-
ti biologickým, či nezávisle od nich, ale výlučne v súlade s nimi, pre
tože ich v sebe integrujú. �konomická zákonitosti tu teda majú·tryalú 
-prevahu- a tento pomer sa nem.Óže nikdy zvrátit v prospech biologiclcych 
zákonitostí: zn&menalo by to regres /nech sa tomu ŠILIN akokolvek '· · 
bráni/ k predspoločenskému stavu, k čiste prírodn�mu -an1mál nemu- bytiu 
človeka. Takýto n�vrat by však bol negáciou ludskej civ111zác1e, jeJ 
totplnou de�trukciou: akýsi morbidný pokus oň mÓ!eme v moderných deJi
nách z�znamenat iba u -Červených Km4rov- v Kambod!i. 

Pravda, Mvrat aicve ka k príroda je velmi star4 utop1ck4 v!zia. 
v 

. 
,, 

Ziadna z nich ho věak nedomyslela až do tých konkrétnych dosle�kov, 
ako to práva \1I�bll1 -Červení Kméri-. Biologick, z4kon1 toeti dominuJ\1 
1ba v takeJ žive.1 prírode, ktorai eště nie Je ovl,dan4 apolo6ens� 
človekom, ktorá eště nie je acivilizovanái tam však tit! nem4 zmysel 

hovorit o ich vačšej dÓlelitosti, či o iob prevahe nad ekoncnicklmi, 
p�etože v teJto st4re, pochopi telne, ekonomickti zákoni toeti ešt§ vÓbec 
nevstupuJú do hry, tu eštš nie Je sféra 1ch platnosti. 

Tak hi.ologická, ako aj ekoncmiekt§ zákoni tost1 aú zákonitosti 
,, 

objektívne, t.j. platia a presadzujú sa nezávisle od ludskej vole. 
Človek a rtpoločnost ich mÓžu nanajvýš spomávat a vyu!!vat Yi svoJ 
prospech, resp. spoz.n.ávat nedostatočne a kon.at tak, ie začnú posobit 

, 

v icb neproapech, proti ich zámerom a cielom. To olatí tak pre biolo-
giu /napr. vyulívani� Mendelo�ch -hrachovjch zákonov- v šlachtitelstve/ 
ako aj pre ekcmcniu /napr. využí vaoie zákona hodnoty pri vjrobe a 
predaJi tovarov/. Je teda rozdiel medzi objektívnymi bilogick,aů z4kc
n1toutam1 a subjektívnou činnostou človeka pri ich uplatňován! a vy
užívání, povedzme, v polnohospodárskom pestování kul túrnych ra.stlín; 
práve talc,ý rozdial je věak aJ medzi objektívnymi ekonomickými z'1con1-

v v v 

tostami a subJektivnou činnostou _.človeka pri ich uplatnovmú a vyulť-
vmií v tej istej činnosti, teras však aa prejavujúcej nko polnohospo
d,rska Y'/roba a diatriblicie určitého tovaru: ked poruším -hrachov4 
z'1cony-, dospeja lc neočakávanýrn, obvykle pre sebe zlita b1olog1et1a 
vjaledkcm; ked však poruším z'1con hodnoty, dospeJe m takis to k neoča
lc4vaným, oovykle zl;9m ekonomiclcym v/sledkom. Navyle, zlf b1olog1ck4 
V,aledlc7 /potesme, šlach ti telak:I neúapecb/ zrejma povedli aj k z1,-

. 
# 

ekoncnicJcim výaledkoa /obchodn$ nedapecb/, pretole vo af'4re ekonomie 
sa pÓsobenie všetkých niliích 1ntegr3'8'1ch &Acn1 toatí kumuluje. 



'\.. 

�spr�ve�lňujeme sa za t�to �lementárne �kolenie v z1kl�doch 

me!"xi��u. V konte�te s našou témou však z toho v.ypl)'·va, že za ekologie-
, � 

kú krízu v žiadnom pr:íp3de nie su a nemožu b,yt zodpove1né samotn1 eko-
nOlllick� zákonitosti, či ich -doteraj&ia prevaha- nad biol 02;ick;ými, 
ale len spÓsob luJského v.yužívani.s. týchto ekOl'ilonických /i biolagickjch/ 
zékoni to�t! v národohospoó.érskej tirmosti c.:l cveka a spol oénosti. Táto 
nÁrodohos podár-ska-· činnost sl eťtu� e uspokojovani e ekonor.n.ických záujrnov 
človcka a společnosti a cez ne aj uspokojovanie vletkJch ludský�h potri
eb vÓbec: toto uspokojovtanie sa dr:,je predovšetkýrn p;•ostredníctvora ma
teri�l :ie,j vý„oby. 1Jej zákl&.dný;n stimul oi:, je úži tok / uži t�:ové hodnoty/, 
Jej zákl-3dným kri tár1om je prospech; či u� sa tento ;:.;•ospech pr-ejavuje 

a.ke /kspit<;listický/ zisk, alebo ej ako cel....s;;oločenskj prínos, ted� 
t::.ko to„ čo aa apcločnosti -vypl::ttí-, ě·o je pre ňu vhodr1é a výnodné 
z hlediska uspokojovania spoločenakých, skl.lpinovS,cll a L.,<lividuálnych 
potrieb·-� ·o:. ť . . . 

Pri t�Jio národohospodárskeJ činnosti sa okrea, vlastných ekonomickýcti 
- v 

museli, prirodzene, 'vždy orat do· úva� aj širáie, biologické zákoni tos-
ti �i vej pP:Í!'ody -a to tak z hl a diska človek-'l · /,jfl to �i vý tvor/� z 
.hlt.:diska jeho potrieb /biolo3ick>? pot·reby tvcri& z.s�lad v.,.etkých luda
kých _potrieb/, ako aj z .hla,�iska ich uspoKojov.-::s.nie /biologické zdT"oje 
sú zá�'ladné zdroje uspokojovania luóských potrieb/. r.ž doGedávna sa 
vš�t teto v3etko dialo len ad hoc, prevatne z hlsCisk& momentálnych 
potrieb, pretože pre spol o5nost bol o c��onOíi'iicky p: .. osµešné -d r-a.ncovat
prirodu, zaujim::.t k nej -&g:i'es�vne-spot::- ebi telt-,ký- vztah /ako píše 
ŠILINI • .2rí ·roda aa s t�hnto d ..... enr.ovsním a okázala v pod!:l � te vžrly sama 
vyporiada"i:, regenerova.t svojf:\ zdr-0,je, neo:1rtJz.:'..lo to te.ja /až na 1st, 
v�ni:nky/ ;;ej ekolog-.:.c!;:ú rovnováhu. V tor�to ohhd., �l:JVeK nž po istll 
hranic u svojho d1sJ1.ocr--afického, tecn„"1olo.;,ic�-ého v :::ell':0 1·.dho c i v1l1zač
nibo v�-ívoj:� v po:--1f.;t.:..:ite z..,J)t':.1,:bl do vel.kA:io :úclo,:;i:::kéllo l:oiooehu prí
rody, b ;l jeho O !"gani.ck:o;i s uča9 tou. 1-od obr1a �ko nim bol.i aj ;Jremnože-
né kozy, ktoJ"é eíce zničili ve,�e'tŘciu sicílsk:-,·ch :10r, čím navodili 
v nich erozívne procesy; týnl sa však samotné odsúdili na v_ykapan1e. 
Prí roťla gi takto vž�-.Y sana po:námla a re.�ene r"OVala sa z vl!,.stných 

zdrojov. 

·:elková situ.ácia na Zemi sa začala post:.ipne me�1it od v�niku 
priernyselnej c1v111z�cie na Zemi a jeJ kvalitatívny zvrat nastáva 
nieke�y o� �ruheJ polovice tohto storočia. �elosvetový inčustrializačnj 
boom, sprevádzajúci nástup vedeckotechnickeJ rev�l;.ici&, ťtniverzálnu 

ekoloci iokú rovnováhu začal podstatne narušovat a táto skutečnost sa pre
javila ako atile narastajúea svetová ekologické krtza. V to�to procese 
se však nezmen111 ani biolog1ck�, ani ekonomická z�on1toet1 1 ani 

1q 
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;::o:. i::r \"?:�:::', -� ,i r,,L ?,me:iil .3e ib.:1 ci:ar-akter - p:•oporc1e lucskeJ 
:-i.:'.;.ro�o.:r-io:i:,oeárs!:ej činnosti, jej obaah, rozsah a do:.lah� napríklad, 
;:·rc�tn.1 -5.:.íctvo..u ;.eb;vnl�ho rozvojr:, cheJ1ick-ého j.Jrie.11:;slu, energatuy, 
c!.";e:r..iz.�k..i.e .:: ::::,ol�1 ch ó2.lších odvetví národného hoapodárstva, grandiÓz
ncho .. "ozvoj.;. tatobn:-.ho f)riemyslu r..t2. 

,_'.;o z t :!,c pi E- n.is v,ypl$·va7 Oojektí vne z'-koni tosti - :;;.ni biolosická, 
an1 ekor.o::;dc1eó - meni t nemoteme a nemÓ.že-.:ne z.-neni t ani icb závimú 
hi,.u•.;;.rcbiu. 60 sa z,,eni a musí menit, je pr&Jovšetkýďl b1adisko f�rcapechu 
v nár·odvho.si:,od&.i'Clkej činnosti �loveka a. spoločnoeti •• 'Je-v,yztačíme i.i! 
s tJ.a.::.i:::,4CJ.n aio.,1e:-t tálneho a p}.J.rciálneho prcspechu, ale mus:í�e tento 
_;;rospecL �v�lcvat stále vi&c v k�,texte bli;;jích vzdi�lenejJích pers
pektiv, az:o aj v kontexte užších & širaích totalit. Teda nesta{!í n�m 
vediei, � i je určitá národohospodáraka. činnost pre nás vJhoon4, uži toč
ná a p·rospeaná práve teraz, moment'1.ne, ale musíme zároveň zhoc1no!1 t, 
či je pNJ nás výhodná., u�i točná a proap"4n4 vobeo - teda či jej :1 o!n4 
zúpomé dÓsledlťy v budů.cnost1 neprevýši& alctudlne poz1 t:!va; nesta�í na 

veaiet, ,.:i je výhodná sama osebe, i'. hladiaka apecifil.nych záuj":'!lOV daného 
oovetvia, rezortu, ale .musíme zárovoř, zhojr�otit, či Je -ičeln4 a výhodn, 
aj z hladidk& celého n4rodohoapooárskeho a spol�enskóho k001;;lexu, teda 
či jej real1zác1a neznamená OJln.OhO vačšie neYýhody inde, v iných ob-

, 
lastiach nérodného hospodárstva a fivota apoloěnosti vobec. V tomto 
zmysle aa te1a hladiskc ekonom1ck�ho prospechu podstatne �ozě1ru,1�, 
s tá'ltl sa 0:n:1oho ko:11plexne jším, a to tak š truktuál.ne I G.ko �j dyn&raicky 
/perspe�ti vne/. :ia to:.ntc Jaho dnešnom rozš.írení má, nepoct,.yb:"i:e, pojstat
ný podíel práve om�cho hlbšie, pczcroejšie reipektov�nie b1oloiických 
zákon i toetí, ®kutočnos í, že sa musili bra t de u.vaby v <>mnoho !1r.šo-�, 
všestrann�j!;om .,, p:--ognost1clc:y rozvinutejsam zmy&le uež tomu bolo c!ote
raz v nirodohospodárskej činnosti člove� a epoločc,osti. 

i, ekO:)OI?lického hl..::d:iska :1ezri.at:tená zot:J.aó.ňovanie tohto faktora 
niečo výoir;;o-;ná, nie-čo -�o tll ešt.? nebolo-. i�ed muaí potravinársky 
priemysel alebo pr1emyeel výroby det&ktch hračiek br.Slt do ohladu :1rčitf 
prísne byg1en1cká nor:1y, je to zor.la-dňovanie ekol ogickáho faktora, kto
ré poznáme už celé desatročia. Toto zohladňovanie aa, po�hopitelne, pre• 
javí v nevyhnutných nákladoch a teda aj v hodnote daného výrobku. �oz
diel o;>roti minulosti je iba. v tom, že dan1 ekologický faktor ea tu 
upla tnoval lba opo!'adicky, pri p::id od pr! padu, za tial � o dne� sa musí za• 
čat ut uplatňovat komplexne a vo v4etkých odvetvi3eh n�ro�ného hospo
dératva. 

Vcelku te<&a nejde o potlačeni• ekonomických z4kon1toatť v prospech 

biologických, ale pr'1ve o takd uplatnov�ie ekonomick$ch z,konitoetť, 
p�i k torom sa o:nn oh·o viac · zohia-etí��� t,.Q n�.ymunéiS pÓAobanie bil o .iclc1ch 



, 
zákonitostí, ktorá tu v dosledku ludskej n,rodohospod,rskeJ čin nosti 
nastane, teda kedy aa pri zhodnocovaní ekonomick,ho prospechu �oho 

, 
viac berie do úvahy výslednf ekologic)cy efekt a jeho dosledky pre tento 

vlastný ekonomický prospech. Je to kValitat!vna zmena v národohospod4ra-
, 

kom pristupe spoločnoeti k prírode, k životnému proetredia vobec, ale 

nie je to zmena ekonomických zákoaitoat!: tieto sa takto len viac a 

dÓslednejšie uplatňuJú v súlade s našimi ekonomickými a ekologickými 
zmnermi. 

, ,, 
Ekol ogia a fkono,ni!_ 

, 
.Pr�va�, tieto všeobecné principy tre� adekvátnym sposol3om 

"preložit do jazyk& ekonÓmie11

, t.j. konkretizovat vo vlastnej nárouohoa
podárskej praxi. Vo ai'ére národného hospoóárstva eú rozhodujúce ekanamic

ké kritériá: tu je neadekvátny a preto aj málo platný �apr . mravný a-
pel na ochranu a šetrenie pr!rodných zdrojov a pod. Takový mravn, a
pel· sa ·tu stane účirucy al vtedy, ked sa vyja drí prostredn!ctvan vlaat-· 
ných ekonomických krittfrií, ked v nich bodě priame _obsiahnutý, teda: 
k_a prehovorí ich, ek�no.mickou r�ou. To zriamen,; !� v náro40hospodára

keJ praxi •'l nieěo nerobí preto-, lebo .1• to "mravne správne" , .. u.§lach-
. . 

. . -
. 

tilf, "ludsk4" a pod., ale pred\'>V��tkJSm preto, · lebo je to ekoncr.nicq 
výhodná, predajnd, ziskové a !e to a.ko ta.k� vstupuje do ponulco-dopyto
výcb vztahov. Akonáhle sado týehto vztahov dostane to, čo pova�ujeu 
za mravne "ušlaehtiltf", nadobúda to nevyhnu tne ekonomick� kúonopredaJ
ná kvality a musí ea to posudzovat z ich rJ.adiska /čo dokazuje M.I\RX 
hned v prvej hlave prvej kniby Kapit�lu/. To iaté plat! v tejto at,re 
aj pre ekologické zásady a kvality. N•presadí:ne ich tým, že buóeine n,
rodohospodlirov zaprisahávat, aby ich dodržiavali, že ich 'budeme pre-

., , , 
sviedčat o priorite biologie Md ekonomiou. Jediná mo!n, a ú?!inn, ce•ta 
je dostat tieto ekolvgick4 zásady do vlastných ekonomických kri t4r1!, 

teda "zekonooiičtiet„ ich, dosiabnut, a by aa ich dodržovanie stm.lo aj 
ekonOiJlicky výhodným a nedodrfovan1e ekonomicky �tratovým. 

, 
Vo avojich doaledkoch by to teda zname�alo kvalitatívnu reštruktu-

ralizáciu takýchto vlastnýcn ekonomických lcr1t,r1í. Napríklad, podla 
, v 

dote111jších ekonomických kri tári:! može byt uroi tf podn_ik, rezort v 

isteJ výrobneJ st4r e ziskový len preto,lebo lkody, ktor, t,to Jeho 
, , 

výroba sposobuje �rancován!a zdroJov, ktor4 apoaobuJe !1votn4mu 
prostrediu, zdraví lud:C a pod., aa mu z jeho zisku neodratúvaJú, ale 
m,ša ich cel4 spoločnosi s hradí 1 z inioh, celoapoločenslcýcb ton
doY. Pr4Ye tento ataY treba SDeniti pr1 vtpoate rentability UŇiteJ 

, 

Y$roby, pri urěovan! hod.not prírodnych sdroJoY a ich .t1naněn4ho 
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ocenenia, pri represívneJ reg'!1ác11 štátom a pod. !':\stačí, že 
napriklad bezodpadová tecbnologia Je dnes uJ preukáazatelne biologic
ky velmi potrebná a �kolog1cky výhodn4: _iba ked sa etane aj ekonomicky 
potrebná a rlhodn4, možno rátát s jej hromadrcym zavád�n:ím. Aby sa sta
la ekonomicky v!hodnou, trabs r.menit národohospodárske rel4c1e, lůe
rarch1u priÓrit a vyjádrit ju pr�sne ekonomicky /napr. v cenách; pop
la tkov, o.dvodoch a pod./ - teda zmeni t dotera.Jšie ekonOillické kri t,r1a • 

. .. " ,, "' 

Pravda, tu ul m.eme!e íst len o príleli tostn4 zmeny ad hoc, ale musí 
.· . . . 

, 

ís! o zmeny celoštruktuálne, komplexné: teda v konečnom dosledku sa to 
. . 

musí tákat aj cel kovej národohospodárskeJ poli tiky itátu. 
Samozr&jmt!, tieto �E'nY náročohospodárskych relác1í sa nemo!u usku

točňovat ako produkt nejakých naf\odilých subjekt:!vnych -úvah, ani ako 
čiete politických ��zhodnuti, ale musí to byt produkt vecných, ekono-

, 

micky zd·ovodn@ných národohospodárslcych. rozhodnutí. To znamen, ,- le 
tieto roshod.nut1� musia napr. plne rešpektovat zákon hodnoty a oatatn4 

. z;icladn.J ek��elc4 ,.zákony„ Domnieftm s�ť však,- !e z vlastndho elco1un1c-
'• ' .  ,- . 

. 
-. - . ·. . . . 

kého hladiet:á · je aj ekologickE\ kr:1'.ze· prejavom toho� ťé· ea· tieto · ekono-
mickf zákoad tost1 porušovatli, že sa te_da na ne doatatéěno nep:1hladalo 
v nirodohospod,rskeJ činnosti, !e aa uprednoatňoval voluntai-1'-u 
/a nie je teda prejavom tohdoteraJšieho striktného dodržovanial/. 
Napriklad "f tom zmysle, Je s nar§tataním ekologickýoh porrlch,· pre.iayoy 
ekolov,1ckej lcr!zy, ekonomická hodnota prírodn,ych zdr�Jov· prliako ristla -

- tento jej raat sa však dostatočne_ neprejavU /al.:na iat, v,nťmky, 
akou je napr. ropa/ vo vlaatneJ nárollohospod4rskej poli tike a praxi& 

v , 

v ocenovanť zaberanej pQlnohoapod,rskej pody, znehodnooovanej vody, 
odoberanej prie pr1e!Ilyseln� účely, kyslíku, spotrebovaného pr1 •trobt, 
vegetácie, zničenej pri tažoe surovin, a pod.; ako aj v negat:lvncm 
/postihovom/ oceňovaní výrobou znehodnocovaného prírodného prostred1a 

, v 

vobec a !ivotn�ho prostredia človeka zvlášt. Prito� dnes u! omnoho 
.., , 

viac ako na postih treba klást doraz na preneciu: táto prevencia sa 
však t1el musí staí eko:1omicky nevyhnutnou. r:es:nie byt na:ialej poc1to
van4 ako prítal urči 't�ho ekonwického riešenia, ale musí byt jeho 

� v v 

organickou súčastou,. teda mw:! byt donho imanentne zakomponovan, • 
.h.)conÓmovia v. tanto zmysle dnes l1I dostávaid celý raO vá!nych podne

tov, ktori 1ch nt1t1a k prehcdnoco't'&niu 11v0Jich doteraJA:.Cch úzko resort
.-0,ch, Jednoatrannich p�stoJov. Napr.-P.-&LOUZKA sa vyjadruje k proble

matika hodnotenia Tplyvu invest!ci! na !1votn4 proetred1e taktoi· 
; # 

.. Rychly dbytok �roJov surovin, energie,. vody, pod7 a raat mehodnoco-
yania livotn,ho proet.Jledia naaveděuJá,. le Jcr1t,r1, doteras poulťftn' 

pr1 hodnoten! etektťvnoat1 inYeatíeli·ad nedoatatoěn,.-a�oten• ad 
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' ' 

spravidla predovšetkým techn1cko-ekonom1ck4 paramatre investície ••• , 
ele n:le už jej 1=kologicité ;,arametre, t.j. náročnošt na pr:!rodn� 
zdroje a miera bezodpadovosti investície. 

Jednou z hlavný�h pričin tohto stavu je o.i. to,�• prírodná zdroje 
sú poskytovaná inveatorovi bua úplne_bezplatne, alebo za velmi nízku 
jednorazovú platbu. Ih� v prípsde pitnej vody pre social1stick$ sektor 
je jej cana viao meneJ v relácii a výrobnjm1 n�ildm.. Okrem toho, ceny 
ěi platby za jednotlivé prirodné zdroje sú, v rozpore s požiadavkou 
diferenciálnej rent�, celoštátne Jednotné ••• 

Dalšou príčino� je to, že čkody, kto�é daná inveetíoia vyvolá v pr!
rodných zložká.ch úz'!rnia, nemusí investor či realizátor investície bud 

,, .., 

vobec hradit ••• , .'.':.i.lebo len z malej časti ••• 
V$sl-edkoo je nešetrný v�tah k p�rodnámu prostrediu a Jeho jednotli

vým zlo!kách /zdrojom/, a to nielen u inveatorov, ale u! u spracovatelov 
proJaktoveJ dokumentáoie. lmena tohto vztallu .aiÓže nasta� iba za predpak• 
ladu, že sa ochrana pr:íroan,ých zdrojov stane ekonomickou nephnutnoaiou• 
1,1, a .1a-19/. 

Toto_ stánovisko.san v takom rozs&hu odcitoval_preto, lebo je y 
ilaprostej zhode • marxisti_ckou kon�epciou, __ k.tor.,f tu obhaJuJe� proti mar-

,, - . .• . ' . . . . -
xi�tickým ideologomi nij�o nepoJ>i,ra prioritu ·_ekonanickych .kri t,ri:!, 
te! ·11ada ich rozš:í�enie o ekulogické �rametr·•·��- poch�p�ehie ekonomicke.1 
nevyhnutnosti týchto ekologických parametrov. 

V týchto súvislostiach si trebs uvedomit, že ekonomické hlad1sko ne� 
molno Jednoducho stoto_žňcvat a akýmkoliek kšeftárskym, Jejnoúčelovýa 
pragmatizmom, s �:lllkol vek hlaóiskom momentálneho prospeobu. Ekonomictf 
hladiako je ovel& širšie t všestarulejšie, týka aa celej materiálneJ 
základne života spoločnoet1, ktoreJ smaatou je aJ jeho ekoloiick, 
základna, teda aj celé životná prostredie človeka a spoločnosti. 

Medzi týmtito C:vooa naprvsto rozdi.elny.a:.i hladiska.mi dost&točne 
nerozlišujú ctokooca u..�i naši reálnos�cialistickí ideolÓgovia. �vojho 
času, ked obhajovali zv,ilučňovanie, absolutizác:iu ekonomických prio
rít, označovali 1ch nálepkou každ4 hladiako momentilneho prospechu a 
tlm, ho staval1 mimo akůkol vek diakusiu. Dnea zasa, naopak, pomocou to-

.., "' 

boto ietého stotolnovanie spochyb:.1uJú aj aamotn, ekono:niek4 priority 

vÓbec. P�ve v tomto z;nysle. napríklad, L. ČlmDERL:ÍX p:!še: •Jednja • 
# 

válnych a z hladiska ekologie nebezpečn,$ch pre,sudkov 3• bezperspekt:!vn,, 

krátk(?zrakÝ pragmatizmu., ktoey podriaduje ekologické probl4my spoloa
noati·.,-•ocentálneim ekoncmick,mu dspecm. Hlása� le čaat ·prť�1 J• 
potrebn4 obetovat určitým spolcx!enak$m aktivitú alebo eronomiclcym 

prior1t,m• /6, a.al. 
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Lenže krátkozraký pragmatizmus a ekonomické priority n1e s u 
ani zdalieka jedno a to ist,, ba naopak, vo avojej podstate sa navzáJom 
vylučujd; ekonomická priority sa musia preds&dzovat proti tendenciám o 
získanie momentálnebo prospechu, tieto tendencie sa snafia uplatnit po
tlačaním ekonomických prior!t. Ek:onanická aktivita, národohospodárska 
činnosti človieka je vo avoJej podstate vidy pretváraním prírody, neja
kej jej stránky, zložky: urči tli čast prírody sa tu teda vždy "obetuje", 
aby sa premenila na civilizaany produkt, výrobek. To sa�o osebe nezname
ná eště ziadne ekolo,iická zlo, naopak, je to nevyhnutnll súčast sociál
neho pokroku. Tvrdit opak a ted� hlásat akúsi absolútnu o�hranu prírody 
pred akoukolvek ekonomickou aktivitou by znamenalo hláaat ten najreak
čnejši utopizmus, akýsi absolútny návrat k prirode, pri ktorom by sa 
človek mohol živit iba plodmi, ktort4 mu príroda poskytne sama od seba.. 

Práve v boji proti podobn,mu typu ekolog ického romeni tzmu hned 
prvá z des1at1ch KlJRLMA!lOVÝCH t�z pra zachovan1e ekologickej rovnov,hy 
jednoznačne hovor!, !e �aoc1'1ny pokrok, aalolenl na dalš0i1l rozvoji 

v 

techniky, mus:! mat aJ Y aporn$ch pr!pacSoch prednost pred ochranou 11-
votn,ho prostredia. Táto tE5za neplatí iba tam, kd9 naaaden.:!m u:rči tej te-

, � 

chnologie je �m,ozené 1 zdravie ludí• /}B t a.12/. Neviem, ěi J• KUHLIIAR 
marxista, ale t4to jeho téza naprosto obstoJť aj z marxistick&ho hla-

� , 

aiska, zatia1 čo výhrada nášho re'1.nosoe1al1etick�ho ideologa voči eko-
� , 

nomiclcym pr1or1Um z tohto hladiaka obstát nijako nemele. 

Problámom tu zostáva 1ba objekt:ťvne, vedecky podlože.'lé atanovenie 
ekonomických priorit a ekonomických kri téri:í, zohladňuj úcich v,etky 

I 

faktor1, dole�itá �r• život človeka a spoloonoati, pre uapokoJovanie 

ich životných potrieb. N,rodohospodárska premana pr:ťrody Je ekonomicq 
I , 

odovodnitel.ná a teda 'f koneanaa Ooaledlcy •rentabiln4• len vtedy, ak 
uspokojením jedných !ivotných potrieb nevedie k ohrozeniu iných, ak 
celkov, lkodyvv tomto ohlade nepreaal'Jljú celkový sialc, ak teaa•ooetova
nie" časti prirody neznamená jej výsledná zničenia, ale naopak civ111-
začná zušlacbtenie, zkultivovanie: konečn$T. výaledkom ludskej práce, 
vloženej do tohto procesu, nesmie byt ochudotnenie prírody - a tým v 
konečnom aosledku aj ochudobenie človeka, l?dstva, al@ jéj obohatftn1�, 
povzn@seni@ na vy§ší vtvojovj stupeň ec1v111zovanej prirody - a t,a 
teda aj obobatenie čloYeka, ludatn. Pr,ve v tomto mysle píše KASA
LICKÝ: "Gocie.listick, spoločnost ai vlak nemÓ!e dovoli i vyrábat čokol
vek -za kaldd cenu-, teda aJ a cenu zničeni& čaeti svojho ž1votn4ho 
prostredia. To by pop1erala aama. aeoe, to by popiere.la avoJe humli..�ne, 
kultúme poslanie.• 1,9, s.120/. Žial, ako ame •1.dolo!lli na pr!kla-
c5och z naieJ tYrdeJ ekologickeJ reali t7, práve toto aa v našeJ soc1a-
11at1ckeJ apoločnoati doteraz eltl •Ul• velm1 intenzívne deje. 
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Ideologovia t vrdia, že sa ta� doteraz dialo práve v mene 

ekonomie, v intenciách ekonomickjch priorit. '' Pre prvé obdobie soeia-
11st1ckej 1ndustrial1zác1e je charakteristické, - píše L� HOHOŠ, - !e 
zmeny soc1ilne-ekona:n1c}cych a výrobnJ�ch podmie.nok sa realizovali 1ba 

, 
ako dosledky technick�ho pok1•oku. rento mec.:h�mizmus vývoja výrobných 
síl si vynút11, le socializm�s sa �usel zmierit so ipecifickým prvenst
vom techniky a ekoncxniky n�d sociálne-ekonoi1lickými probléma:mi" /40/. 

. Toto stanovisko však nemá s m::1rxisticktrm porÍatím rozhoduJúceJ úlohu 
ekonomiky v �ivote spoločnosti nič společné. Skon<Xllické zákonitosti aa 

,, 
presadzujú objektivne, nezávisle od vole ludí, av�ak ekonomické ciele 
s1 stanovujú ludia subjektí vn� a idú za nimi podla svojej vÓle. V s�ia-

" 

listickej spoločnosti ako celku sa takto presadzuje vola jej vedúcej 
, sily, ktorá stanovuje stratégiu hospodárskeho rozvoja, formy a sposoby 

, 

J•J poatupneJ pllinovitej realizácie. Táto vola sa preaadzuJe ako poli-
tikas práve a. '7luě:ne v tomto Z1111ale plat! aj onen známy LmINOV slo
gan a prvenstve politiky pred ekonomikou. 2olitika stanovuje národohoa
pod,rske ciele, etratégiu ich dosiah.�utia; avšak !ivotnost, rozurnnoat, 
efektivnost tejto stratágie sa preveruje práve pod vplyvoa pÓaobenia 

,, 
objektivnych eko:iomických zákon! tostí, ktorá po110dnja poli ticlcym cieloa 
dávaJú v_ýslednú renlizsčnú podobu. Ako Je touto stNtágiou �ednostnl 
rozvoJ talkfho pr1ecyslu, ekono;nická zákonitosti mi časoa ne lútostne 

,, 
odbalia celospoločenské národohoapodárske dosledk.Y takéhoto polit1ck4ho 
rozhodnutia; ak s.a prevážná vačšina investici:! na základe hlúpych po-
11 ticlcých rozhodnutí pre:nrhá nerentabllne, e�onomická zákonitosti ma 
donútia priškrtít opa.sok v sociálnej afére. 

# 

Tu teda Yobec nejde o to, že v období ind,J.strializ,cie aa aocialis-
mua •m�iel smieri t s prvenstvom ekonomiky nad soc1'1ne-ekonomickým1 
probl4mamt• pretože •prvenst-vo ekonomiky" tu platilo a platí v!dy, 
tak pred industrialzáaiou, al::o aj po�as nej a ako bude platit aj po 
nej. Tu ide iba o to, či bola industri".1.lizácia vyslec1nym ekanom1ck$m 
z1skom alebo str2tou, či ztL.111e11ala neja.ký prínoa pre riešenie našich 
soc1,1ne-ekonomických e celkových ekologických probl,mov,fi a liakoÍko 
sa J•J vtaledlq zhodovali a pÓvodnými politickými zúerm1.Strat4g1a 

# I 

induatrializ,cie 1119.la v dosledku posobenia ekonomických z,konitostí 
,, 

urč1t4 nevyhnutná sociilne-ekonom.1cká a ekologické dosledky: práve 
tie •ú potom predmetom hodnotenia. Ak Je, povedzme, dneěn4 Rumunsko 
na pokraji hoapodárakeho bank.rotu a mua! robit drastick4 úsporn, 
opatrenia, nia .1• to predsa vjaledok toho, le ae tam doteru ciale-
ve4ome preeadsovalo-prvenstvo ekonomick,bo bladiaka nad všetk)fm 

I # 

01tat;nla, ale atoi- naopak.· Je to doaledok toho, že •• tam presadsoftla 
chybn' n,rodohoapod4raka politika, !e tam pr•vládol ekonomick/ 



voluntarizmus so zle stanoveným.i stra te.;�cký!r1i cielrc.i ;--,,,_ 
. 

, 

to aa praukázalo práve na základe prioritn�ho posobenia ekona:n:ckých z,-
kcoitoat:!, prevládajúcich nad subjektívne možno �dobrtmiM želanlami a 
cielmi rumunskdho yedenia a korigujúcich tieto zámery a národohospodárake 
ciele do výslednej reálnej podoby. 

To čo plat! takto všeooeone, platí teda aj pre riešen1e našich ekolo
giclcych problámov. NepÓJd• pri nom o opusten1e hladiska ekonomických zá
uJmov, ekonomických priap!t, ekonomických zákonitost! v mene nejakých 
iných priorit a zákon! tost:! - čf už elementérnejš:!ch, ako sú biol ogick�, 
alebo • vyš3ích", ako s� sociálne, kultům� a podobne, pretože to by nija

ko nemohlo viest k poz 1 tivnym výsledkom. Je tomu tak preto, 1 ebo ludsk4 
spoloonost je predovšetkým hospodárskym, ekonomickým spolo�en�tvom a al 
potan a na základe toho je aj niečim iným, vsnešenejš!m. Brojit proti 
tomu, ueii'ovat o nahredenie týchto východíak 1ným1, je utopický romantiz
mus: ten dnešní ekologiclq nie je o nid lepě! ani 1 niě uskutoěnitelnijií 
ako bol volakeCy rouaaeauovekt. 

V t011 Je aJ z41cla�� slabina ŠILL"fOVH0 •1konštraovan,bo protirečenia 
medzi ekolÓgiou a ekonÓUiou, medsi ekolog1ck,1m a ekonomickým Elovekom. 
Prav�a, talcymto činem sa vina za ekologickt1 kr:!su zvaluje na úplne ne
apr4vneho adresáta a nápraca aa hladá • úplne neaprámom amere. Ekorió-

. 

� " 

m1a so avojm1 obJekt:!vnymi z'1ccm1 toeta111 vlak može za ekologickd kr:!su 
" .. 

iba v takCD zmysle, Y akom mo!e oben a vietor za zhorenú stodolu: ot4ata, 
.. . . 

kto ten ohen pr1 neJ zalol11, aby si na nom opekal svoje zemia�v, aa tu 
" .. " 

vobec nekladie. Ze to věak necol •ekonomický človek•, a u! tobož n1e 
•ělovek ekologicJcy•, to je dne• nad slnko jaanejš1e� Naopak, bol to člo
vek práve tak neekonomický, alte aJ neekolcg1ak$, ktorý to všetko za.prí
a1n11 a dopustil. Boli to práve t! ludia, ktorí rozhodovali o zaloianí, 

., 

udrliavan!, velkosti, zmysle náňho ekonomickáho ohna, • tom, čím bud�•• 

doň prikladé)t & čo budeme na ňcn opekat. Na tom, kolko pl"inesol úžitku 
a kolko škody, �k6ho úžitku a akej ško�y, pre koho úžitku a p�e koho 
ikodJ, věak tento oheň aá:Ji neneeie nijakej viny. 

- " , 

Prav�a, úzka vzájomná vasba medz1 ekonomiou a ekologiou sa začala 
vyJavovat a� v dÓsl�ku ekolog1ckej krízy a čím je krize težěia, tým Je 
spojitost zJavneJšia. Odbom!ci bijú na poplach u! dobrá dve desatročia 
a podarilo aa 1JI zourcova\ kdekoho z mocných tohto sveta - imper1al1st1o
k' yl,dy, kapitalistov, Yedúce politickg strany z,p&du, len -najprogre-

, 

a!meJšie- zriadenie nie, -najprogresivnejliu- ideologiu nie, -najprog-
reaímejňiu- vedúou a1lu apoločnosti nie. Akýa1 historic]cy prelom na- · 
at4• u n4a • tomto obla4• ul yte�y, ke<iai o vec1 čvirikaJd. vrabce na 
1trecbaieh1 a aJ to prebieba v pr!značnom porad:!. vi,da ■íce priJ:!ma 
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"Sdhmu konoepoiu stárostlivost1 o f1votn6 prostredie v 2JTT. na obdobie 
7. patročnice • výhladom,do,rokQ 2000" /pr1jatú uznesením vlády SSR 
ě.100/82/, pódla ktorej b7- __ aa_.�!1votntf�proatred1e.- u nás nemalo aspoň 
zhoršovat pod úroveň, na k:'tořej 8� ·nechádza tem z a �o roku ?000 by s.e 
malo zlepšit aspo� na úroveň z rokov 1965-1970 /5�/. Te�� skuto3ne min1-
málny program, aj ten vša'\c zaost,va l&n ne pap1P.r1: n�ro�ohos:,odárska , 
prax be�í nadale,1 v podstate po starom. Ešte dnes, dve roky po prijat:í 

, 
tohto uznescnia, može taký kompeten_tný činitel, ako je podpr_edseda Sl o-

. 
., 

venskej komisie pre vedeeko-techn1cký a_ ip.veetičný rozvoj P. F!WLKOVIC 
konštatovat, že hoci svoje fivotn, prostredie znečistujeme ako vysoko 
rozrlnutá priemyaelná krajina, investujeme do jeho očistovania ako roz
vojová krajina bez priemyslu, ked p!še: �Podla prameňoY OSJ.� mali by vy-

. v • 

speld p::•iemyselná štáty vynakladat 5-� z celkového objemu investiěných 
nákladov na ekologická stavby a zariadenia /u rozvojových krajín sa uva-

.. ' . . . . 

!uJe 2-4$/ ••• u n,s erne mali as_i , percentn$ podiel 1nvestí�1:! na li vot-
n� prostre,j1e, čo pochopi telne vytváralo -nožn1ce- a disproporcie na
rastali• /tamt1e!/. 

Nako:i1ec!, dlho po vládnych orgánoch a po vlast'.lej n1rodohospodárakeJ 
, 

praxi �a sko tak prebúdza aj naěa ideologie aj jeho orfdn: L. au.gusta 
1984 v· šla bratislavská PR.\VDA so svojim prvým a teda historickým eko
loglckýra úvodníkaa, Zllamenaj!c1m kvalitativny obrat v našej doterajšeJ 
ekcloJickej i�eo1Óg11 a začínajúctm vetou: •uvažovat ekonomicky to dne• 
už .znaffi�n4 uvažovat aj ekologicky• /41/. Ak$ to objavl s notom ekoloaic-

. , 
kej katastrofy na krku sa tu pripúšta, že •ekon0:!11ka a ckologia tvor1a 
jeden 1nte6ráln,', neodlučitelný oelok. Súčasnú výrobu a živú prírodu 
je nevyhnutné ch.1pat t:';ko jednotn$ ekonomicko-ekologioký syst,m, priěoa 
treba vychádzat zo skutočnosti, že �ivotná prostred1e je neoaaelitelné 

v # 

spoj!'n� s ekono:r.1ccy:n1 procesn:i e ich kvalitou. Stru�túra a technologia 
výrobných procesov je v skutočnosti e'.rc,:.102icky efekt-::' vna iba vtedy, 
ked je zároveň aj prevenciou ochracy životného prostredia� /tamtie!/. 

Po t�1k0mto úvodnikovom. stflnovieku tlačov�ho orgánu vedúcej sily 
-

našej spoločnooti by človek mal očak4vat u! len radikálnu nápr�vu 
-

. 

všetk1oh ekologických nepravostí. Po ncmť by mal patrit u nás bežný eko-
logický povzdych odbomíkov - "zbytočne máme vynikaJúcu legislativu o 

oohrane príroiy, ked sa sústavne po::-ušuJe" /42, s.)6/ - uf len minuloa-
ti. Mal by byt rozhoduJúcim impulzom k tomu, aby sa investície do ochra-
ny a tvorby !1·1otnóho prostredia preetnl1 u! u nás považovat za na�bytoě
rq lu:xua,,torl si •sat1al nemp!�me dovolit•, aby aa o tieto investície 
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nemuselo žobrat pri okienku so zvyškami, aby ich nebolo treba 
šalamúneky zdovodňovat: �Hodnotenie efektivnosti investici! vkl,dantch 
do zlepiovania životn�ho prostredia má evoje špecif1k4, Yypl,..jw:e 

predovšetlqm z toho, že pri posodzovani nákl.adov nejde o bežne chápaná 
ekonomickú ef'ektívnoet, ale o spoločensko-ekonomickú efektivnost. T4 J• 
do isteJ miery determinovaná nielen ekonomickými faktormi, ale aJ celo

apoločenakými zfiujmami • /43, s.42/. Nie, dnes ul nie Je potrebná toto 
lavírovanie, pretože &J celospoločensk�u ekologickému záujmu sa konečne 
priznáva plne ekonomické oprávtrenie. Aký to pokrokl 

Avšak v materiáloch pre stranícke školenie sa v 1nom tlačovom org'1le 
tej ieteJ vedúcej sily našéj společnosti eště len pred pár mesiacmi 

w , , 

pripúštal rozpor medzi ekonom.lou a ekologiou a považovalo se za "neepor-
, 

, 

ná, že zabezpečovenie v,Ysokej životnej urovne a soeiálnych 1stot ludu 
je nevyhnutné realizovat na dosiahnutej technickeJ úrovni výrobami, kto

r4 ujú momentilne negatívny dopad na !ivotnf prostredia človeka" /6 1a.81. 
Tie v$roby s tfm. 1stým negat:!vnym dopad01a u náa tunguJ\i aíce aJ dnea 
na!aleJ ako predtým, avšak citovaný úvodník 1ného orgánu te J isteJ atra-
01 teraz � túto "nespomoat• tvrdo ataku.je; •Plnenie tejto úlohy, - pí
še sa tu o zvyěovimí životnej úrovne ná§ho ludu, - sad' zabecpečit len 
v aúlade so zleptovaním kvality život náho prostreeia. Nie na Jeho 1lkorl 
/41/. Skutočne prudká dialektika vývoja stanoviekl 

.. ,, # 

,A tým by aa mal doetat reálnosoc1al1stickou ideologiou doteras zdo-
.,,, ., # , 

vodncvaný a ospraYedlnovaný rozpor medzi ekon01111ou a ekoloogiou pod 
oticiilnu kliatbu. Zost�va iba vyvo�it s tohto stanoviska príalušn6 z4-
ve?'1 tak pre na!u 1deo1Ógiu, ako aj pre naše národne hospod,rstvo YÓbec 
a pre Jeho rozhodovacie org4ny, počínajúc vedením stNny, zvl4ět • 

.Ke! u� nie v mene zodpovedania sa za minulost, tak aspoň v mene zod
povednoati za budúcnoet. 

Ekologickj refglócia utopistoy 

O ekologickej revolúcii dnes vo svete hovor! kdekto a tak nečudo, 
� že sa atala zlat,m klincom aj v programe reálnoaoc1al1st1cltýeh 1deolo-

gov. V tomto ich programe hrá tiel úlohu spasitela syeta, spom4 J• u 
nich iba to, �1 tento spaaitei u! priěel, alebo eitě len prichádza. Tak
rečeno -kreetanak, Yetev-, na čele s FROLOV�, vycl1'dza z predpoklaclu, 

!e tam, kde ea u! uskutočnila aocialiatict, reYolúcia, boli ipso tacto 
vyriešenf.l aj sák:ladn4 ekologie� problémy a tak apl.nlla zároveň aJ úlo-
hl' ekologickeJ revolúcie. Kap1tal1a ické krajiny maJ\i Tšak tento procea 

· elte len pred aebou.. 
Dru�, -11dovak4 vetev- J• Y tomto ohl.ad• anaěne akeptiěke�l1a. Repre

zentoTan, ŠILilfOII v1d1, le niJaktf silladnf ekOl. ogick, probl4my nikde 
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tP'..i · n�1 �vet ešte },r-n priee. SILIN 
. .  

-

p1"eto cbrucia .:·:·..;t„.J'i0VU tézu n9opak s tvrdí, že až té r.::.�:1::ajdca, 
pravá ekoloGickú revolucia bude aovr�ením �,vetovej socil:-.listickej re
vol ůcie - a to zre. ::-.e tui.: na Východe, ako aJ na Západe. Z jeho s tanovis
ka tiež v:y~pl�'va, �;e už uakutočnená oocialis tická revol úcia je doteraz 
nezuvr.šcná a zostane t9.k:ou až <lo nadchádz3,júcej ekologic.kej revoltlcie. 

Obe tieto tézy s:ne si v predchádzajúcom texte dostatočne doložili a 
tak sa K citeciám už nebude�e vracat. Poka.i ide o náš pr�blém, rozdiel 

medzi ní:ii je irelcv:.ntný. lioleI.ité je, že v oboch sa rovnako uznáva 
spasí teiná funkcie ckolo5ickej revolucie a v oboch táto jej spasitelná 
funkcia spočiva ::12. rcvnakých základech. 

rta:•xiZ!:lus používa pojem revclúcie na o,.:nnčovanie zlo.--riových situacií
t 

kvali t&tivnych zmicn v ;:·ocese výv�js. Pokial ide o vi·voj s;?olxnosti
t 

pI'e'bienaJú tieto kvsli tat:ívne zmeny jednak v oblasti výrobných sil t 

jednak·v oal.asti výro�ných vztahov: v p?"Vom prípade ide o tecbn1ck, re-
volúcie, týkajúce sa predovšetkým sposobu výroby, v druhau prípade o 

eociálne 1"evol:.i:ie, týkajúce sa spoločenského uaporadanie, zr1adenia. 
r�ko v t�-::to Z!nysle ch1pat, kam zar:::idi t ekologiokú revolúciu, hlá.sam1 

reálnosocialistickými idoologm1? 
Podla nich tu ice jecnoznačne o sociálnu revolúciu, ktorá rieši eko

logický p�oblán 3kO prioritne sociilnu ZP.le�it�st, te1a ako záležitost 
takých vlastnickych pomerov, z kterých vyplývy u�itý typ vykoristovanie 
/človek:a čl ovekom a p:-i rody človekcm/. Ked sa socialistickou re.vol úciou 
zrnenia tieto vlastn!cke po:-;:iery, odstráni aa podstata samotného vykoris
tovanie prvého a cruhého typu. 

Fokial ide o prv$ typ, teda o sociálne vztahy, tieto aa postupne 
!'Ozvijsjú v je�notlivých etapách vjvoja socializmu: dov�šen!m totto vý
voja bude k0'.IluniZt:.Jus. :?okial ide o druhý typ, teňa o ekologie k� vztahy, 
tietc sa po socialistickej r�evol úcii postupne rozvíj:�jú v procese vý
chovy soc1al1::tic!dho :lovelro, kto::--ý _;II.I!� v danom ohll:l.de tpecífikuje 
ako p:roc�a ekoloG1zácie človeka a spoločnosti, ekologizáacie celáho gya
těmu vejy i celé�o s3stému mravnosti. dovršením tohto vývoja buje sa• 
�otná -ekologická revolucia-, teda vítazstvo tohto kvalita.tívne novfho, 

e�ologick�ho humanizmu na celom svete. 
Celá táto komplexná ekologiz,cia Je však vo svojej podsto.te iba 

prostriedkom, formou ekologickej revolúc1e. Jej cielom a obsahom by ma

lo byt však faktick�, reálne riešenie ekologickej krízy. V čom toto 
r1ešen1e apočíva? 

�ol ogick4 kr! za, prí padne al 
narušen i& ekologickej rovnovihy, 

" , ekologick, katastro�a. sú vyraz0111 

ktor, tvon ;o.plexnf pod�ienky 11-
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v0��- :1::. :..e:r.1 vÓbec :;;i f.ivot:i :l.:,veb, lucstva zvldtt": 
::ietc p.::;j:nienky nie sd. fixrA, �az prevž:!y d&n�, ale menis a vyvíjgJú 

; , -

sa -::..dr, ·;ke E-2. -:,e::.1í � vyvijE...jú :::--ozné íorcy �ivota a vzs,Jon.n� vztahy 
, . . , 

,,1E-lzi :-:,i::i,,,;,'ko s� ::-1en:í s vyv::Cj::i. srJosob života člc-,vE.ks-. f; t.8k -:lj sposob 
jeho zvi[-tz:Jnosti i:JO sv:>jim životnýn pťo.streéim. ?rt-.ve preto hovor:!me 
v tejto suví::,losti nie o nejaitjch tE.tx:atívne str.move:i.ých ekol::,g1ckých 
fatto-;.,.,och., s.le o ekologickej rovnováhe 1 ktoró se reai.izuje stále na 1-

, ,, 
t:.ých u;•:.vniach. To zna!:lens, že tato rovnováh& sa neustMe nejs.�ý.n sposo-
bom nt.i:r.ú:;a .::. v rrocese sp;;z:1�j :r·eg1.;.l6cie �.!.evst:He Oi).Št vyrovn:1V:.l. Po
�:ial i1 e o ji;j l ok:G.lne ,,: c ojasné n.·1 r-�1:::e:1i e /n:,p:-D.:lad, p;-CT"inoženie i sté
ho druhu r-:rntlín či ;:.ivočíchov, živelné �oh.:.--o.'.lly..: poť!.!, c.11:je s::1 jej 
spatné vy::"'cvnJv�:mie lív�lnou prÍ!"'OOnou !l�tore.zwl2cicu: taLto to povačši-

. . 

ne �ž doteraz v dejin�ch vžd.}' prebie.r�lo. Ré,zvcj �1v!lizač.nJch t'akto:rov 
vša..: a tál e viac vedie v posl cdnom hi� torickom obdob:! ku gl. otnlnemu a tr
val �mu narušániu tejto ekol ogickej rovnová!--.lJ', tec:l:.! 1: ch:-onicla:J a stále 
aa pre�buj;.1ccj ekologickcj kríze. Jkazuje c3, ::c je� ;:vl�ílnutie, prí
p�dne aspoň zmier;ov.sn!.e už nemožno ponechat n� pri:-,očni! autoreguláeiu: 
prico-..a u! sat:1a na to nestačí. Zodi;ovednost zs. :;no·r-..1n1:,stclcnie e�ologic
kej rovnov�1lJY, teda ze tvorbu optL álne:�o i-_l obdl:ncho ::i vctného prostre• 
dia, Vjhovujúceto vjetkej jestvuj.iceJ .fl.Óre a faune v�bcc a člcveku 

zvlá6t, preuerá na aeba sám človek, ludská ��olo�no3t. 
ZékladnJ.n p ..,.os::.--iedljom znovunestclenia e�olozi:'t:ej �ovnováhy v tejto 

cielavedo;nej .:inncsti lucstva mó b.;:t p:"'2·.•e e.-:o1.o.:;i:::ká �evol-..foia. 
,.1: je te0a toto cielorn pr-oponovanej ekol o.::i:::u::ej rE>vcl l.!c1e, pýtame 

, ... 

sa � r:k�·.m pr�vcx:i sa tu v obec hovcr:! o "rcvcl ticii "? V ,;:-o� eee SII„TNO�vEJ 
ei:olo.;:_;:i.cl:-ej :;··evolúcie ako čov:-.šenia vlastnej socialintic�ej revolúcie 
pr�:ise .�ejť!e o kvalitatívnu z:11enu s;:,oloe;onsk�'.c!'l vzt:d:.c•v, :.:ni o kvalita
Lvnu e'.::olobi�kú Z.lle:1u s!uerom k aej::ik6mu v�•5š.iewu '7�\ro�ovému st.;;.pňu; 
ide tu ,:

i
.):} c n½vr.:..:t, k st1vu ;uo aote, o o:J.1::-ve:--iie el:olo.;i�1::cj �cvn"'v4-

t1,y. �de �u v ;;O0at�1:e o �o, -:o é� tu vid�- é.:.l::.lo "" J;.ióe óiat, ib� s tim 
# 

� 

ro,;:5.i(ilo-:i, ie te:•az s ll :ia to�::tc p:·occ-se r.iu3� �:1:.1:;ho vi::-.c ;i:;::ielat fak-
te� vejomJho =6meru ludstva, jeho cielave�omýc� Z6sahcv do už zdP.formo-

,, 
vaná:10 p:rí.r·odn1ho diania, do sposobov ludská.bo využívar1i<1 a �neužívania 

� , 

pr-i.rody, do zau!ívaných vztahov :U.Qdz1 povodnou a umelou pr!rodou. n,vrat, 
obnova, od3tránen1e deeo:rmici! vaak samo osebe ešta nie je nijaká revo-
lúcia. V takýcbto pr:Cpadoch i<le skor o refcmu dsnéto otavu, než o revo-

lúciu v ňom. O revolucii b:r 1211.ti 1uohli �1ovor1t 1b3 v tom p:_-.:!p�de, keby 
našilli c1&lom bolo nie obnoveni& rovnováhy, ale V?tvorenie kval1t0tíyne 

p0'1ého t,Y,QU tejto rovnováhy, nie návrat co ist$ch vyv,Hfon$ch vztahov, 
ale kvalitat;vny skok do neje.k:ých dp5l) nových vztahov. 
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prostredníci:vo::n ako t:tkút:) kv- �.:. 't'l t:!vnu novi�ku v tý-�hťo vzt..1hoch ponú
kajú ib,.:,. svoju utopicfr:u pr�Jatavu ak•�hoai ;:1ov2ho -e�:ologického �loveke
- so svojim novj-m ekol o;:ický..n s::s ttfo�orc vedy a ::1r�vnost1. Čím sa bude 
onen nový -ekologický čl'Jvek- :-::vali t�tivne líšit id dnešn2ho človeka? 
Sv::>jou dokonalostou, t;}"!., �e bude plne -r·e�pektovut to, co dnešný človek 

, ., 
.nerešpektu„1e, že b•.1de zu sv0jcj vele �it v 1::iprostom sulade s t-riro-�ou, 
a to prostrednictvo:n ncvej ve-:;/ a mr.�vnosti. l'rečo to dne.:.ný človeJ.: nero
bí a nový, -ekologický �lovek- to ri)bi t buóe't Pretože ten dn8;ns, nie je 

�kol ogicky uvedomelý, z.c1ti::d č o ten b�1ú uci ui bude f .'.l t·· ved ;-;r1ive toto 
. 

je ten n,..1j!•.l9sic.kt?Jtí, -1E.:jstc-reotJ"::.1.__lp.L :ltopictý �rcjekt v:.-,,::.:iu:i�v�n.ia 
nových, dokonalých ;")0:1e!'ov: cez �!.ok.onf�lého človeka. •. l'oto v:ct-:rc v:<éik ni-

, .. 
jako nemože. sta(�it n:-· rs'. -:t;.to�nú :-·Fv,;1:jciu v m�T',-:iatic�•o·n zn:\·-sle .slova. 

Ďalším kameňom ťi-:-"azu cclej te,ito l:�oncf;pcie je teore tlcký zoZtck okolc 
� , 

pojmu -vykoristovania- u nsšich reálnosocislistických ideolo_;o·\1• Ahy 
. . � 

mo.hl.1 interpretovat ekologickú trízu ako pri::iárne 3oc1alnu zálť:2itos·t a 
... 

hlad�:lt teda jej ri�šenie v soci�lnej, �rol o� E>!. :l 1•:o-tri ednej se: i:...l istic-
, 

kej revol úc ii, !"!eprípu� tiým sµosohom �ozšf ri li maMris tickJ� poj e:.1 vykoris-
., I -

tovania. V povodnorn Z�:JP.l�, tu i\1t.> v.flučne o V�'kori�tovsnle :1 oveka člo-
vekom., t�a o soci�l�s vztah, VJ'Pl ývaj dci z urč 1 t-ébo typu ekor.o?:1ických, 
výrooných vzts.hov: preto podla Mtn·�ro nemožno vykoristova t sni � troj, 

v • , , ani ropné lofi�ko, e�i uholnú b?.inu, ani r:rirodt:. vobec. Toto vtetko :::r.o-
žemo iba vyu-íívai, pr:p�dne znE>už:í.vat alebo až drancov�t, sle 7. E'Konomic
káho hlaáiaka tu v žiadno:n ;:irípt.'lde, v :f.ia1:-ie,j sr,olo::e�sko-e�cno::i�kej 
form4cii �ejde o vyko..,..istovanie. , 

�faši rei!l�oso•:!18lit:tickí h�eolo��ovis "1:1 tele s ·F�0LC'V01i /;:o:":ri n�p�. 
, 

l, s.151, mJSIK 7 a 1./ vJ.1.::k stoto.žnil1 v,vužív:;nic.a, prfp:1dne ·:1f /h--on:.:o-
v�nie p�l rodných z:.!rojov e �kono.::icl:ým v_yko!9istov,1.ní:n r,rl:"ody: z t'.:!chno
logickej z:i:.efitost:. t-.� u:rob.;.li z-'tle:�itost sociil!"l!':'-,:?l:o:-!0·;1i•�k-!, ..:..oj' 
� ňu monli upltl tni t 3ociťilr1e kri tériá jej ric>i.eni.:1. 

z marx.1s tickiho hlS:C:!i$ke pla ti n.::.p; ... .:H:. to .j e.Jno:z:'.1.ačne, že v:1 j;ld r-i t 
I 

nejaký sposob v:;uži van1o pr-.. i„odnjch zdrojov poj1::om -vy!�oristovanie prí-
rodJ- momo il:>a v o'.".i:raznora z.11ysle, nikdy nie však v striktne aocinlne
ekonomickOl:l zmysle .:: že z takéhoto obrazného v�:jic,clren1a ner.·ožno v,yvod
zova t tie sociá1�1e-ekono;.iické dÓsleclky, aké p:--e m.i:,r,dzmus vyplýv::._,jij z 

jeho interir•ett-ície v-·tš:o:,is �.ovonie �kr, 't,-�.,.,n'b"'l.�'1r, �7.t,-:hu. r•.,...01. o,..-cvqký v'J"
klad -vyk-.ir•i..=;tovanie .;Jrírody- .je te:'ia hlbcko proti;n...'=4r-xiatický, r:ráve tak 
ako aj celá jeho koncepcia :riešen.14 ekol.:,:--ickej lrrízy, ktt;>rá nt? to;uto 

vjklade stojí. 
Toto východiskové teoretické zmatenie poj�ov vedie aj ku konfúznosti 

a prehlben1u utopičnosti všetkých tý!ii
n:ivrhov na rie.šenie ekologickej 
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, 
1:rizy, ktorá nám na41 reálnosocialistick! ideologovia ponl.ikaJd. 
Kvalitatívne novum ich budůceho -ekologického človeka- by mohlo b4dull 
spočívat iba v tcr.i, že ta.kýto čl ovek bude už bez problámov anášat ky
sličník síry v ovzdu.lt!, toxická látky vo vode a v plodin,ch, cel4 to 
zdevastované ž1votn: prostredie, ktorá tu dnes u! máme. Alebo tohto viet
kého tu už nebude? Akým zázrakom však od toho všetkého zbaví súčasru1 ta• 

w 
. 

, 

pi tal istickú spoločnost préve socialistické. rovolúcia? Na to naJ1 1deolo-
. . , 

gov1a nenachádzajú odpoved. Ani ju najíst nemo!u, pretože aocialistickt 
tábor už uskutočnená revolúcia niěoho z toho nezbavila.. A ke! teda t, 
nie, akým záznakom nás po nej toho všetkďho dokáže zbavit práve a p?'edo
všetlcym ekologická výchova, ekol ogizác:ia. čl cveka, vedy a mravnosti, 
ústiacia v ekologickej revolúeiťf Ekologická výchova bude sice bojont 
proti pre�itkom konzumného vztahu k pr!rodným zdrojom vo vedomí lud!,ale 
sama osebe nezmo�e niě proti velkoripadlu s jeho denným plánort alcrfYty 

w 

a talby; ekologick, etika síce rozš:íri naěe mravů kri tlri_, a vstialme 
icb na všetko !ivá, aamo osebe však nezabráni bynutiu našich leaov a 
všetk4bo �ivota v nich. 

KonceEcia ckolo.gicko-teehnieke.1 revolúaie 
, ' ' , 

N-:iši re'1nosoc1al1sticld ideol ogovia nechcu a nemožu pripus ti t, le 

jeden odlučovač elektrárenskáho popolčeka - hoci aj be& ideolog1ck,ho 
�kolenia na ekolog1ckú tému - .in, neporovnatelne vyššiu h�ot� pre rieie
nie ekologického problému nei tisíc ideologických školení bez odlu4oY&lee 

To by totiž znamenalo kvalib.tíme zmenit krité�1, a výjst z predpokla
du, fe ekologická problematika je µrednostne, prioritne tecmickou a te• 
ch.riologickou zálefi tostoti a iba sekundáme, sprostredkovane aJ a,lel1-
toatou sociélnou. 

. , 
Na rozdiel od spomenutých ideologov sa comnievam, že tento predpok-

lad je plne prijatelný aj z marxistického hladiska a vedie k naprosto 

konzistentnému a vyčerpgvajúcemu tP.oretickému ri�šeniu oelej ekologickeJ 

problf!matiky, a to tak v rémci kep1 telis tickej, ako aj v rámci social1a
t1ekej společnosti. A to bez vše·tkých týeh teoretických lapsusov a ab-
aurdných praktických dosledkov, ku ktcey'lll vejie opačn4 Gkologick, koncep-

cia našich reálnosocialistických 1dec1Ógov. 
Ak je ekologiclcy problám predovšetkým technickým problámcxn, muať aJ 

jeho riešenie vychádzat hl.avne z teemickej stránky veci. 'rtm aa vlak 
v w 

eite nijako neapoc,hybnuJe akutočnoat, fe každý ekologickj probl4a vsnl-
k,, jestvuje a preJavuJ• aa v iatých spol�čen�kýcb pod.mien�ch, t1k' • 

� ' ' 

v!ey lud:C a :ú teda v!dy aJ ui-att4. aoeiálne pričinJ a dosledky - rowia• 
ko ako ka!d$ 1ný technioki a tecmolo�ckl probl4m • 

. 5� 
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Taký spad elektrárenského popolčeka a kyslých dažaov majú 
koniec koncov v!dy na sveaomí ludia, ich spoločensk, výroba h.�otrcycb 

. .. 
statkovz v kauzálnaJ retazi n&ijdeme teda nepochybne sociálne príč1ny 
tohto ekologickáho problámu. Tento spad sa stal ekologickým probl,mOlll 
tým, že narúša ekologickú rovnováhu medz1 člpvekom a jeho životcym 

, 
prostredím a toto jej narúšanie m� nepriaznivé dosledky pre človeka a 
spoločnoet. Vo evojom konečnom efekte sú to v rámci apolo�nost1 vždy aj 
dÓsledky sociilne, prejavujú sa, napríklad, ako dÓsledky sociálne-zdra.
YOtné, eociálne-ekonomické, sociálne-kul túrne, sooi�ne-psychlogické 

Q pod. 
w . .. 

Spad elektrárenského popolč eka n kysl$ch daždov je však zároven 
aj sprievodným Javom určitého aposobu výroby týchto hmotných statkov, 

, 
, vedlaj�ím produktom určitej technologie vyroby, s;ymptonom moderného 

priemyalu a jeho techniky. M' v tom zmysle svoje technologickf pr!činy 
" 

a aj tomu zodpovedaJúce technolog1ck4 dosledky,. 
DÓleži té teraz je však určit rozb.ooujt1ce álánky da.nej k&uzilnej reta

ze, pretože od toho závisí pr:!stup k riešeriiu celáho ·ekologickáho pro
blému. 

� , 

Cielom tohto riešenia Je odstrénit nepriaznivé ekologická doslecU:y 
, 

uved�n�ho spadu. To sa však dá výlučne odstr,nenim ich povodu, t.J. spa-
du samotnáho. Najradikálnejším, absolútnym riešením by bol o likvidova i 
továrenskf komíny, sastavit vtrobu v 1m zodpoveQajooich tepelných ele-

., ,., " .,,, 

ktrárnach, t.utiac:h, zruš1 t chemické závody, celulozlcy, atd.., ktar, pro-
dukujú a vylučujú všetky tie tuhé, tekutá a plynná zložky t3chto apadcr,. 
To by v podsta te znamtnalo likvidovat celý moder.nj priemysel, cel$ sl1-

, 

časný typ výroby hmott'lých statkov. Bola by to tá naJdoE1lednejšia ao-
ciálna revol�ia, kt:,rá by tým pádom Z!"ušila cel� jestvuJúce výrobn, 
vztahy a nastolila vztahy kvali tati vne iná: bola by t0 sociál.na reYol ú-

, ... 

cie na sposob Cervených .Kmé�ov. 
O tak:.íto aociálnu revolúciu s.ko a;JÓscb riešenia ekolo�ického prob

lému však našim reálnosocialistickým id�olÓgan zrejme nejde. lm ide Tj
lučne o takú sociál.nu revolúciu, pri ktoraj sa pln� zachováva dosiabnutj 

... y 

stupen roz•oja výrobných e!l a te�a aJ dosiahnutý atupen rozvoJa apolo-
čenakej výroby motných atatkov a �valitátívne men! 1'ba vlastnícke 
vztahy z kap1tal1stických na aocialiatické. To je klasickl, ul yyakdia;nt 

. , 
typ social1st1ckej revolúciei t,to aa však ni�a]Qm ss;,osobam nedotytj 
vlaetn4ho ekologick4bo probl,mu. pretože to, čo aa v neJ rieli, nm • 

. � � pod.1ta tou tohto problému niě apoloěn,. Taito. revolúcia aíce odliNma.1• 

kapi tal1et1olq typ yYltoriatovanle lucSake� pracomeJ e1l7, ale n1a ne
men! na tom t71>e vyu!:!Yania prírody a1ovekom, ktoey ú svoJ výra.s v 110-
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dernej priemyeelneJ a polnohospod4rskeJ výrobe v tQchnclo�ickom 
, � � 

zmysle slova· a ktorý Je základn,ým povodcom aúčaanej·ekolo�ickej krizy 
vo avete. O toL'l nakoniec jednoznačne evedčí skutečnost, :fe už uskutoč
nen, soéialistická rttvolllcie v to.uto ohlade neznanťenali nijakú k-vali
tativnu zcenu ekcl og1ckeJ a1tuávie smerom k jeJ zlep�ovaniu. Našim ide
olÓgom Je to v podstate· tie� Jasn6 a preto prichádzaJú s koncepeiou, 
že to, čo v tomto oblade nestihla urob1 t samotn, socialistická revolú-
cia, dokončí sooialistická výchova. -ekologického človeka- nového typu. 

' , , 

Odstránit nepriazniv4 ekologické dosledky moderného sposobu 
v v 

výroby a znchovat pri tom dosiaho.uty stupen jeho vý·voja znamená radikál.-
ne z�sahy preoovšetkým do tec:tr.olÓgie tejto výroby, t.j. znamen� to 
rieši t ekol cgický problám precověetkým ako problém technick$. Je to 
problám společný celej m_oceroej civilizác11, nachádzaJúcej Sf! zhruba na 
tej istej technic.kej a technologickeJ úrovni. Fráve v tomto zmysle teda 

: , 

oproti 1deologom tvrdíme, !e na problá.me spadu elek·trárenského popolěe-
ka a kys_lých daždov nevyriei:! z vecného tJ..diska absoltitne niě liadna 
soc1'1na revolticia /okrem absoldtnej/, t1adna ideologická výchova, ale 
vyriešia ho predovšetkým odlučovače, zmeny v technolÓgii výroby, za-

-

chytávanie a zneškodncvania odµtdov, nahradzovanie ekologicky škodli• 
vej -výroby v$robou ekologicky neškodnou a pod. 

Preto napr:íklad riešenie problému kyalýob díiždov, které all • je&i,a 
z hlavných ohrozen! akosti životnáho prostredia na celej severnej hem.
et',re" /44, s.169/, vidí odborník takte čisto technologicky:" Oe hrana 

, 

prostredia pred olcyslovan� je teda pod�ienená znižov�ním spotreby ro-
py, zemného plynu a uhli& pre mergetické �ely spolu so zavedením ú
�innej desult'urizifoie palív. ?.retože t&kéto opa trenia je n.o1ná sav4dzat 
1ba postupne v priebehu niekolkýcn aesi&tok rokov, treba Sflo s t/m. 
sústavn� aoni torovat sts.v olcyalovania v�etkjch zloiiek prírodného pro
stredia, v najviac postihnu�c� obl1aetiach použivat vápnen1e a zavá
dzat nové druhy ži vočíchov a rastl!r. 1 k torá sú proti okysl cvaniu oáol
né• /tamtiež, a.17}/. V celoo:. článku niet, pochopitelne, Gl..�1 sloYa o 
sociálnej revolúcii &ko o neJakom �ál:lucmooi predpoklade ochrany prcstre
dia pred okyalovanim, &ni zm.ienky o prioritnej ekolo61záci1 človelca a 
nikomu to tam ani necbýbaa naopak, keby to taui bolo, chápalo by sa to 
a�o prejav totilneho ;blt:llutia prielušn�ho autora-geochemika. Niečo ta� 
mo!e prejat ťba ideologani. 

Z uveaeneJ koncepcie vypl'JT&, !e pre ka!dý !pecifický ekologickt 
problfm treba predovšetk$m Q4jst jemu zodpov�aj�e, lpec1t'1ck1 tecbno• 
logick, r1eěen1e a !e prál'e Y tomto technolog1ckcm rielení apočíva 
podatata vec1. Pravda 1 t� n1Jato nemam•M yYll2cůe prípadn4ho ao
ciilnebo rielénia, 61 vylóčenle zodpoveda��•J ekologick•.1 Yýchovy a 
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, 

vz<lelávania, ekologickej osvety vobec. Kladením prt.erity na 
technologické riešenie nechceme vtznam teJto st�ánky n1Jako podcenit, 
iba ho uvieet na pravú mieru. A to v plnej zhode s vjohodiskovou 
marxistickou koncepciou, ktorá na róid;el od utopizmu tvrd!, !e naJprv 
trebn zmenit materitUne pome�y a a! potom možno očakávat aj dspelná 
zmenu lud.í do týchto pomerov - nikdy však nie naopak. Aj vo s:t'4re rie
�enia �kclogických problémov preto jednoznaěne platí, !e soe1,1ne opatre-

, . 

. 

nia, ekologická osveta a v_ýchova molu len sprevd.dzat vlastmi technolo-
g1ck6 zmeny nepriazni vých ekologickjch pomerov k lepěiemu, nemÓ!u ich 

� � 

?Šak ani nsh�adit, ani nijak podstatne predbiehat. Ib v tomto z,nyal e 
platí aj poslec'!ná z už citovaných KURLl.L;NOVÝCH desie,tich téz pre za
chove.nie ekolo6ickej rovnováhy: '' Ekologickú ochranu možno prevádzat 1 ba 
vtedy, ked bude zaistená neustála a rozaiahla osvetová /informačn4/ 
činnosť na všetlcych úrovniachu /�s, s.l}/. 

Ekolcgický �roblém Je však kOOlplexným a glob,l!lYJII problámam, pi-eto 
. ' v 

aj diho technologicktf rieěenie itlua:! byt �omplexnf a globálne. N�va'JClll 
previéUtný súbor všetkých Jednctlivjch technologicleych rieiaiú b.J mal 
potoll! vo svoJom celku predatavcvat akúsi novd technick\1 revolúciu avoJ
ho druhu, zameranú na ko!Dplexné a globál.ne riešenie celej avetove.1 eko
logickej krízy v jej poóa;ate i vo všetkých jej z,kladných.prejavoch. 

Ekologická revolúcia by aa v tomto zmysle teda zaradovala do 
su.kceaivneho radu tsch...�ologických �1volúcií, mal& by predstavovat ich 
doteraz najvyšši stupeň. 

::.k si vez;-;.eme posledné technické revolúcie, charakterizujíce moder
nú ci�111záciu, vidíme tento ich vzostupný rad: 1. priemyselnú reYolú
ciu eharokterizuje maaové zaveóenie parného stroja a tomu zodpovedaJ\1-
ci vznik velkovýroby z predchádzajúcich manuf'aktw-J v II. prlemyaelneJ 
revolúcii je to prečovšetkým b�žiaci pás a vznik eáriovej velkov!roby; 
vo \Tedeckotechnickej revolúci1 /V1'R/ ide o autanatizáciu, robot1záe1u 
a elek\r.9nizáciu a tomu zodpovedDjúce postupné vylu:ovanie človelca 
/ako bezpr•ostrea4ej zložky vlastného výroonáho procesu/ z výroby. 

V eamotnej ekologickeJ revol\lc11, ktorá by mala nadviazat na tento 

rad, te<h nejde o alcúsi hml13tú a abatraktnú revol.úciu Y oblasti. 
-pristupu- človeka k pr!rode, o -et1ckl1 revolúciu-, zssahujúcu oblast 
jeho l'I!ravnáho vea ania a mravnej zodpovedn oat1, ale ic1e tu o takl1 kon-
1cr,tn� vymedzanú, špecilickú ekologickú revolúciu, ktor, sa ttta pr,-

ve a prednostne technickeJ etmp.k:f vziahu medz1 človekcm a jeho livo� 
prostredím, teda v;roby hmotných statlcov v r•uci tobto vziahu,_J•J tecb
nolÓgie. Platí tu 1at, oWo'b3 • V'.L'R. V J•J pr!pade hovor!me o kYalita-
t:!mcn zla1e v av6ciuní Tedy /zvl4.lt g•ikl a cblm:le, m•t-�ity- a 
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biologie a ich aplikovaných disciplín/ do vsroby; veda s� st6v� 
výrobnou silou v tom zmysle, že dostáva svoje technolo6ick� vyjadrenie. 
Nejde tu teda o aklisi abstraktnú a včeobecnú, ale o špacitickú a kon
k:ritnu vedecko-tecbnickú r�volúc1u. Rovnsko aj v pripade vlaotnej eko
nomickej :i•evolooie ide o kval1 tatívny zlan v ekologiz,1cii výroby a tech-

-
niky, teda v ekolog1z4a11 výrob;cych iechnclogií: teča nie o všeooecne 
ekologick�, ale o špecif'ick� ekologickQ-technickú revolúciu /srn/. 
Nie je to v zt�dnom prípade iba t'oxmilna Dena v jej o�načení, sle vel
mi dÓle!i tá, podsta tn:1 zmena v stan:overu: Jej n�plne: samotná formálna 

. , 
zmens označeni& Je iba log1ck$m dosledkom tejto principiálnej obsahoveJ 
zmeny. 

Hoci bezpros tredne sa ETR mer1 torne týka prlve a výlučne výroby, 
I , 

� výrobných technologií, jej dosledky možu by-.; daleklt!iahle, daleko presa-
hujúee rámec samotnej výroby a technolÓgie. S1tu�c1a je v tomto zmysle 
obdobná, aká vznikla � aúvial csti a I. a II. priemyselnoa ravolúciou 

. . 
, 

a aká je dnes vzhls.dom na VTR. Týati to dosledkam1 aú tot11. nielen nov4 
techno1Óg1a a výroby, ale na základe toho aJ nové postavenie človeka 
vo vý-robe, nové vztah3 medz1 človekom a výrobnjm proetredím• medz1 člo-

, , 

vekom a f1votn$m prostredím vo·bec, medzi povadnou a u:nelcu prírodou, 
., nová typy ich vzájomnsho priaposobovania aa v d1&lektike tvorby ekolo-

g1ckeJ rovnoT,hy. Toto všetko však n1e J• vlastcym, špecifick,ým pro-
duktom samotnej ETR, �l• len J&J dosled.kom: zatial čo vlastným. špec1-
t1clcym produktan ETR bude celkoY, kvalitatíma zmena v samotneJ výro• 
be hmotných statkov, podmienená vznikom novej ekclogickej technolÓ-
gie tejto výroby. 

Ekologicko-teehniokou revolúciou by teoa mala v tO!llto poňatí na-
• I 

stupovat etapa maximáln•J ekologizácie výroby. Výslovne a mer1torne 
v�roby: teda nie etapa -ekologizácie človeka-, -ekolog1zác1e vedy-, 
-ekologizácie mravnosti- a pod. Všetky tieto rozne druhy -ekologiz,cií-, 

, , 

pokial k n!.m v istom zmysle vobec dojde, stl principiálne po�riadené 
.. .. 

ekologizác11 výroby, nadvazuJú na nu a sú ted& znej odvodené. Ekolo-
, v 

g1cká vtrol>a by aa mala v d0sledku tohto procesu stat yY§ším vývojovfm. 
stupňom oproti doteraJšiemu stavu výrob7: �ej rozvinutím teda nesme
rujame k akfmuai n4vra-tu do tých -v,v,len.ýc h- ekologickfch vztahoY, 
ktorá tu ul predtým /pred vzn1kom ekologickej kney/ boli, al• k noY4-

m.u typu týchto ekologických vztahoy; JeJ produktem nebude obnova atareJ 
rovnováhy, al• Ymik vyliieho typu ekologickeJ_ rovnováhy, vycruidzajúci 

v 
-

, I 

n "lfYňĎieho stupna rozvoJa Y/robneJ technologie; nepojde tu prednoatne 
- . -

o -od1tran0Yanit detomoií-, ale eamotn4 toto neYyhn�tn, odatranovanie 
ekolog1clqcll 4etom4c1.! b\ldt ťba wýchodiakca pre vznik noveJ kval1 ty 
ytrob7 a teda aJ noYá�o typu n,rodn4ho hospod,rstva ako celku. 
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Prov.:1a, toto aú v--�·etko iba prokl�6.c1e: z�.stá�:¾ nám zo,jpovedat 
. .., 

ot�zku, aká konkrétna n,pln aa �9. t;ý:ni to p:-o! .. d�áciami. s:{rýva. 

� 

Zé.t:ladným f3ktor001, snosobujúcim n!?rtEunie ekol czickej rovnováhy 
8 teda priamo vedúc1m k ekologickej kríze, je probl�m oapadu vÓbec, 
z toho bezp:t'Ostredne ěkodliv1ho odpadu zvlášt. J..lroducentom tohto odpadu 
je preóovšatr..ým súčasná priemyselná výroba lib.a sprostretlkovane cez ňu 
je to aj výroba polnohospo1árska e !ivočíšnaí. Jej charakteristickým 
zmii.:o:n je, ie je to výz•oba wárnotrátne pljtvajúcá. surov1.:ian�i. Je to vý
r•ob!:i. na �olko v, sokoodp.:sdová, že z k van ti tatívneho hlaáiska .i:-rod!..1.kuje 
r,reC:ovf;eticym pre odpad • .. V cosledku v.;rob.J.ej 61nnost1 čl 1Jveka sa z výcho-
diskov-Jch príroe.nych m,:1teriál•ov stáva ai do výšq 80..6 od;rad" 19, s.406/. 
?reto práve v zameranť na tento taktor súaas�ej výrooy, na jeho �iešenie, 

musí apoč.ívat roz.hodujtiae k:ritšriu.'ll kvalitativnych zmien výrobných tech
nol�gii v procese ťTR. 

�o v konkré-tnych celkovtch tíclajoch tento odpad zn�i:.en,1 
"V celosvetovoai merodle na vytvorenie ročného konečnáho produktu 

v priemernom objeme 2 ,5 mld ton ludstvo r�ne využije l:!-lJ �,l.d ton prí
rodn�·ch organických a anorganických látek, v r4mc1 toho asi 6 mld ton 
paliv" /tamtiež/. Teda z t:?ch l} mld ton je 10 mld ten pri:llr�f odpad vo 
vjrote, pričom zvyšok sa óostane do odpadu po využiti jej výrobkov. 
1·0:.=ial ioe o naše dO'..náce po11ery, "v českoJlovenskom prie::nysle bolo v ro
ku 1;02 vyp:rodllkované ,;20 �iliÓnov ton tuh;}ch oapadov ••• vyse 1 mld m'j 

kv�paln_ých odpadov a zhruba 46 mld m3 plyr.ných odpadov" /45, s.�j2/. 
·:ro znamene., že na l obyvatela ČS�"R v roku 1SC2 pripac:;.lo ;i),� ton prie
myselných oOpadov, 66,l m3 o�pado'ltch kvapalných létok, a ; , ;) tisíc m' 
plynných. Neal m2 náňho úze.nia to predstavuje 4,1 kg tut1.:{-ch oč.p,3dov, 
í,� l kvspalnjch a. 0,4 m

> ply:-mých - to všetko iba z :l"'�1ch pr:e..rt'l.ysel-
n.Ych podnikov /pozrl "t;3mtiež, s.�) Y:il. 

, ., 

Aké ekologické dosle�ky :uá ťento oor..:volcy odpaO, ame už videli. Co 
, � � 

s tjm však možu vjro'tllé technologie robit? 

Prvá, aote;-az najbežneJšia cesta je zacbyt,van1e, deponovanie, prí

padna aj neutralizócia zneškodňovanie toho najnEbezpcčnejšieho, 5ko�l1-
váho odpadu, Je to vlastne cesta, ktorá sa n.1Je.ko nedotýka sa::otnej 

, 

podstaty jeetvujúcej výrobnej technologie, iba mechanicky k neJ prirs-
duje ur41té pr!davn� zariadenia, plniace túto tunkciu& to sú spomínan, 
odločovaěe, čistiame odpodovjah vÓd a pod. Sú to všetko technolÓgie, 
ktox-á nezasahuJú pr:!ěiny vzniku odpadu, ale sa aaJieriavajú iba na 
zmierňovanie, pr.'p-. dmi likvidóciu jQhO následlcov, na to, aby mu zabrá-
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n111 ěírit sa v životnom prostred! človeka a bezp:;:•ostred.ne ho 
obrozovat� Tieto téchnolÓgi� však samotnú podst.ntu veci nerielia. A ked 

si �ved omí�e onu :80 perceninú prevahu · odpadu nad :ťinálnymi výrobkami v 
. ·  , ' . .., , , 

súčasnom sposobe výroby• ani ju. rťeši t nemožu, -prídavne- tecmolog�a 
. , I · • W 

na záchytavanie, deponovanie a neutralizáciu odpadu by m1lsela mat ob-
-v. 

� � . 
dobnú prevahu nad vlastnou •Výrobnou technologiou, ak !:ly mnla byt maximil-
ne účinn,. Ale aj v takOVOlD prípade by nám ešt� stále hrozilo /a tak
tic!cy zatial hrozí/ preaýtenie krajiny, Zeme, odpadom. Je stále talšie 
nachádzat dostatočne bezpečné miesta na jeho eltladovanie a zneákodňo
van1e. 

Druhou ceetou, nadvazujúcou na predchádzajúcu., je využívanie o•jpadu 
ako zdroja druhotných surovin, recyklécia odpadov. �áto cesta tie� kval1-
tativne peprekre.čuje hor izont jestvujúcej výrobnej tecmol�gie a -pr!
davnáho zariadenia- k. naJ, hoci v jej možnoatiach by uf bolo rad1k'1.neJ
š1e rieši t problém h�omadiaeeho ea odpadu a jeho· spatného využ1 tia. Čo 

'_ však v tomto pripade eJ.ti• at'1.e ·bráni, aby aa tu podstatnejšie pokro
čilo dopr edu, je privé technologick, stránka veci. �19,príklad,. v nalich 
danácich pomeroch "pr:!činou/podla názoru podnikov/ n:ízkeho vyu!:!vania 

, 
., , 

kvnpalných a plynnych odpa.dov je neznalost technologie z1ekavsn1a pl-
nobod_notnej suroviny a nerentabilnost v'jroby. Tento poslečn$- f'nktor 
však �ostáva ka!�� mesiacan nov! rozmar" /45, s.,?5/. Podniky neYedia 

vyufi t TJ% kvapalných a 90'.h plynných odpadov a aj tuhý odpad sa vyuf1'.
va iba na ;l,2� /pozri t&mtiei/. Pr1tom je navyáe známou skutcčnoatou, 
fe naj'bežnejšou formou Jeho využívania Je spalovan1e s.ko rofma relatívne 
najmenej etekt:ívna - a, ekologicky nte práve :,ezávadná: technolog1ck, •1-

, 

tuácia je však tak,, že aJ v KU�OVYCH tézach sa spalovaniu akodlly,-
ho odpadu dáva jednoznačne pr&Jnost pred jeho deponovaním /pozri '8, 
6.téza/ - nakolko nič lepšie s ním zatial nevieme urobit. PritO!Il záro
veň platí zásada, že "r1eěenie otázky tuhého odpadu je klúéovým, koneě-

, 
n$m riešením problému odpadu vobec, a to tiež preto, že čistiaee zario-

, 

den1a na plynné a kvapaln4 odpadové 1,tlcy eú vlastne teclnologiami na 
zmenu 1ch skupenstva·na tuhé" /46, a.9./. 

Ako v1d1et, o'be uvedená cesty riešenia probl�:nu odp!ldu nar,!ajli na 
obr�vsk4, al n•prekonateln, ta!koet1, a pritom rieš1a probl�� odpadu -
- a tým vlaatne aj celý ekologiclcy problém v jeho podstste - iba �1as
toone a nijako neprekračujá horizonst dotsreJšieho -vysokoodpadov�ho-

, " 

- aposobu výroby, jeho eurov1nam1 a energiou plýtvajúc1m1 tectnolog1am1. 
l:valitatímy zlaa v tomto zmysle znamen.4 al tret1a ceata, v ktoreJ 'by 
mala epoč:!Yat vlaatn, podstata ETR, Je to saY�aanie taleych nových ty
pov vjrobn$ch teehnolÓgií, ktor4 podstatne reduJcu.111 a.I vyluěuJú samot-
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ný v� odpadu vo výroMých oykloch, ktorá odp� je�noducho nepri
pú�l':3.Jú alebo ho pripúštajú iba v m1nimálneJ, ekologicky neškodneJ 
miere. •c1e1om Je dosiahnut komplexná zuli tk.ovanie kanponentov ob
slahnutýych v primá.rnych aurcvinách, prechod na· bezodpadové teehnolÓ• 
g;i.e a na recykláeiu odpadov tam, ·kde bezodpadov� technolÓgie se za-
tial nednJ� zaviest•/45, e.2}4/. 

. , . 
, . Tfl to mil.o odpadová a. bezodPadovA technol ogia vf roby by sa mala 

teda realizovat v podstate v u�•ret1ch výrob,eych cyklocb, ktor, aa 
. , . 

. � . 

kvali t,Jt:ívne odliěujd od doteraJšieho p!'evl4d.ajticeho sposobu apolo-
čenskej výroby. "Až dosial sa spoločenská vjrohl chápala ako otvore-
ná sústa va, která využ:íva základná zdroje a odpsd zabadzuJe do prostrr
dia, ktorá je so zretelom na ňu vonka.Jšie. otvorená súst.iva sa zakla
ťiá na principe jednorazového využi tia zákla.dného prírodného materiálu 
a z toh-to hladiska predstavuJe svoJráznu f'ormu -úhorového hoapod'-re-

y � 

n13-. 'Iakto hospodári t daleJ u! na naiej plan4t�. nem.ožeme. Nevyhnut-
ný Je prechod k uzavret,m cyklom.• /OLDA�.P., Ž1votn4 prostredit � 
apoločenská JÝroba·, in:. :?,s.68/. 

;, . 

Je to velmi výstižná charakteristika jedného z pod•tatných �akto-
rov ETR, pochAdzajúoa �d, Jednoho z -neideologickjch- autorov toho ao
vietsk�ho ekologickáho zbomíka, ktorý ame citovali na zaě4tku teJto 
§tódie. A samotný princip ozsvretých výrobnýoh cyklov aa tu daleJ 

, . 

specifikuj@ takto, •tento sposob výroby sa zakládá na principe v1ac-
n1sobnáho vyu!:!van1a t,Ých itJtých -kub:íkov-. �o má však dve dÓle!itf 
podmienky. Po prvf, východiskové prírodní zdroJe sa nebudú ta!it sa
každj1n pre jednotlivá typy konečných produktov, ale len r&s na všet
ky ú3ely. Po druh�, vyrábané produkty rnusia mat ts.kú :t'o:rmu, ktori by 
umožnila po čase, ked prestanú slúžit svoJmu pÓvodnému 1.íčelu, zn1enit 
1ch pomeme lahko na základné, východisková materiály pre novli vf
robu. 

Dzavretá vý:-obné cykly mÓžeme rozdalit nn dva podcykly; vyu�ívani� 
prvkov životn�ho prostre�1a, t,.j. premena prlrodeych produktov na ma
teriilne statky a obnovovan1e použitých prvkov životného prostredia 
/pod ktorým chápeme jednak pre.iaenu odpac3u hospod4rskeJ činnosti na 
surovinu pre nov, výroont1 cykly, jednak Je4nat obnovenie narušeneJ 
ekologickeJ rovnováhy/. Prechod k uzavretým výrobnjm cykloa a ne
pretrži t4mu obehu látok vo výrobnom procese, kde epracúftllie odpadu 
bu�• konečným ohn1vk011 Jedn4ho ooehu a zaaiatočnýa obn1Ykom naaledu-

juc4ho, je jednou z neJdÓleliteJi!ch poliadavek·uúňasn,ho atup
ňa ekonomického ronoJa•·/?amtiel, a.óg/. 

59 
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Pravda, pri zsvádztin! uzavretých ,,ýrob!"lých cyklov trebti 
mat na paměti, že základnú podmienku ETíl, t.j. tvorbu novej kvality 

I � 

ekol og1ckaj rovnovlihy, možu výhladovo plnit i ba vtecy, ked sa surovino-
vý potenciál výroby bude postupne stále viac preorienttívat na obnovitel
né prírodné zdroje a teda sa z neho budú stále �iršie a radikálnejšie 
vylučovat neobnov! telné zdroje. óez plnenia tejto poómienk,y oy sa totiž 
v dÓsledku spoločenskej výroby nemohli ani pri uzav�etých výrobnjch 
cykloch trvale a progreeivne obnovovat použité prvky ži votnáho p rostredia, 
čo by nevyhnutne vledlo k dalšiemu, narastajúcemu úar�aniu ekologickej 
rovnováhy. 

Zilladným modelom ttzavretáho výrobného cyklu je sa::notná živé príroda 
ako taká. V tom istom eovietskan ekologickom zborníku akademik VINOGRA
DOV píěe v stati Teelmický pokrok a ochrane �iosf�a,: "Bioat�ra sa sama, 
bez pričinenia človeka zorganizovala ••• na zillade bozoopadovej výroby -

. 

, 

- produkty !1votnej ě1nnost1 jedných organizmov eú 11vctne dolel1t4 
pre 1n, organizmy. Pri velkeJ biologickeJ výmene b1ostáry sa všetko zu-

• I 

!itkúva� /in: 2, s.2J/. ETR znamé� • 1etom zmysle aplik4ciu práve tob-
to modelu na súčasnú epoločenskú výrobu. Preto Y tých uzavret$ch výrob
ných cyklech, ktorými ea preaadzuJa J•J ěpecitičnost, muaí podstatná 
úlohu zohrai taký kvalitat:!vne vyšší typ bezodpadových technologií ako 

, , ... 
Je jioteehnologia. Práve pre biotechnologiu je pr!značná skutočnos t,!e 
-odpad- jednáho výrobného podcyklu aa pr1 jej použití premieňa na euro-

- I . 

vinú. základnu da.lšieho vsrobnáho p odcyklu. Táto dole!i tá schopnost bio-
� v 

technologií z nich rob:! neodm.ysli telnú súčhist prakticky kaM.ébo uzavre-
táho výrobn�ho cyklu, k�d k nmnu pristupujeme z hladiska využívania a 
obnovovania prvkov životného prostredia. 

Sil to biotecmolÓgie, ktoré JUajú "rozhodujúc1 význam pre ochranu 
životného prostredia, v boji proti jeho znečistovb.Iliu ••• Sú jediným ty-

1 v 

po:n perapektívnych priemyselných technologií, schopným čelit dnes 1 v 
budúcnosti ostr$m globál.nym probléman našej plan�ty: problému potravi
nárskemu, problému energetickému a problému živ�tného proatredia ••• 
vtávajú sa nepochybne novou zloltou vedecko-technickej revolúc1e, tak 
ako sa ňou ul stala jadrová tectnika, elektronika, mokroelektronika a 
robotika" /4 7/. 

I 

V duchu tu predlc!enej koncepcie BTR by aa to �alo skor formulovat 
, 

tak, I• z4vadzan1e. b1otecmolog1í bude v tomto smyale ro�hodujúcim tak-

. torom precho4u VTR v E'l'R. Tento prechod je postupn! a plynuli: ETR 
priamo nadvazuJe na VTR, je JeJ pokračovaná. Rozdiel medzi nimi Je iba 

... 

v akcente, ktorl bude ITR at'1.e Yiac kl4et na čo nE,.Júplnejiie vyu!:!Yanie 

60 
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prirodných auronn, no prechod k ich o'bnovitelnýIL zdrojom, 
, 

na bezodpadové technologie a 1m odpovedajúce uzavreté v::rrobnrj cykly -
- teda m otázlcy, 1:-t:::>ré si původne VXR ešte vÓbec netiádlE. • .Práve tento 
nový ekologický akcont, meniaci VTE na ET::, vsak vo svojich konečných 
a�sle�koch povedie kvz.�iku a rozšíreniu tej novej technolÓgie, která s& 

I 

etane charakteristická pre celi kvalitt.tivne nový společenský sposob 
viroby hmotných etatkov. 

, 

Biot�ch..�ologie nko tak� cie s� samy oaebe pre ludatvo !iadnou novinkou: 
mnohé z nich človek používá �i využív� vo svojich výrobných procesech 

, 
prakt1ckY od počia tkov svojej cielave:i.0111ej exis tencie ; n.apr. rozne kvaa-
né proces:i,/. 3účasnJ{ kvE-1 i ta tí v:-.y zl·:>m pri ich využívání a ;:,ouži vriní 
epočiYé yša.Jc v tom, že dnes aa. ich pi.let.a poós"'-tne rozširuje a že z ich 
eporadick�ho, pr:!lažitostnáho a pomocného upltňovania aa prechádza na ich 
uplatňovan1e trv:il� a funkčn€ pOČletatná, takže sa stile Yi&c stévaj'l1 
h].avnou, rozboOujúeou zlofkou celého komplexu tecmologiclcych procesOT. 

, 
Ekologický akcent na novú tecbnologiu nie je samoúčelný, ale je 

to akcent, presadzovaný z r.iladisk& doaiabnutia �•j ekolo�ickej romo
véhY, kto� by bola čo najpriznivejšia pre človeka. Z tohto bladiaka 

.. ,# 

klade ekol.ogick& výroba podG u.tne vačáí a komp.Lex.neJa.ť a.ara.z n. človelca 
, 

ne! tomu bolo dotera�. Váetky Qoterkj�i� •�oaobi vJroby brali človelca 
�o úvahY predovšetkým len ako faktického či potenc1Qllilnebo apotrebitela. 
Vo všntkých doterejňích srÓsoboch výz•o'bl' aa čl ovek ako PNCOV?l8 sila J1U-

,, ..., , .... 

sel v podstate prisposobovat technologii, bol nou vti1ahnutý do jej vlaat-
nej štrukt:Jry výI'obn�ho ;rocesu, do nou podmie.�enej deloy práce: takjto 
Yýrobná špecializáci�, kladúcú velmi jecnoatranné n'roky na telesn� e 
duševn� schopnosti človek., viedle � Jeho mrzačeniu e odcuzovaniu a 
svojej ludskej podst,3.te. 7'l'F. pripravuje 2j v tomto ohled� pÓdu pre ETP 
tým, že os'2.obodzuje človett od jeho pod.r-iaáenosti stroju, od t'unkcie 
súčasti vý:.r-obn1�10 ::r,ech:miz;nt: a s:avila no v cel�j �;roonej struktÚ!'e do 
naóradenéhc post3ve„i�; �ráve t tomu ameruje automatizácia a robotizá
cia. Jvolnenie �loveke od po;;r-adnej, sterectypnej préce znamená výhlado. 
YO celkové zvyšovanie akcentu na jeho tvorivů činnost. ETR takto poveč!ie 
kvmiku nového typu vztahov n1elen me<izi rjrobou /človekcn vo l'ýrobe/ 
a pri rocou, t1le e.j medzi čl cvek0Ul a samotnou yÝr()bou /výrobnou techno
lÓgiou/, medzi �l ovekOlil c. umelou prírOQou vÓbec. 

Tóte nová kvalita ET� s& výrazne prejaví v tom zmysle, že doterajší 
vývojový tren�, charakterizovaný 1r!du.atr1alisáciou a urbanizáciou, bude 
v tcmto procese �eJme vystrieclanj trenam, označovaným ako postindu
atr1'1ny vývoj • dezur'banis,cia. Tak ako vietko nov,, �j tento nový 
trend je predmetom aúriv,bo ůtoku reilnoaocial1st1ckýoh ideologov; do-

kasujd9 le vlaetn• nejeatvuje, le aú to vtm3aly burzoáznych pavedcov, 
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!e všetko aJ v tejto oblaeti beží po starom, že v ráx1cii kapi-
. .. ... 

talizmu nemožno z,sadne bovorit o nejakom pokroku vobec, a teda ani o 
neJakan pokroku v tejto stére zvlášt. Naprlek tomu však nástup tohto no• 

váho trendu 111ožno dnes už výrazne sledovat v priemyselne najrozvinuteJ
šícb krájill6ch svetn, najma v USA. 

Pre·doterajší trend bola príznačná koncentrácie vjroby, ludských 
zdrojov, ako __ aJ ostatnjch zdrojov a �ktívi t: industrializácia takto vied-

. 
"' 

la k urban1zác11,·urbanizácia posilnovala industrializačnf tendencie. 
Táto koncentrácia mala až po určité hranice stále narastaj�ce tendencie: 
rastú mamutie podniky, ich navzájom spatá konglaneráty, okolo nich sa 

slistredují priemyoelné velkomestá, aglomerácie, megalopoly _. Zda.lo sa, 
že to bude nepretržitý proces, ktorý sa zastaví iba tak, že sa sprie
myselni a zurbanizuJ·e celý svet. �ž LENIN vych�dzal z tejto predstavy vo 
svoJan Imper1al1ge ako naJvyšěom ětádiu kapitalizmu a táto predstava 

. , 

· al doteraz u �rxiaticlcych ideologov pre!íva, monopoly prerastaJt1 v super-
. monopoly, ·ktor, aoc1al1.zmus prevezm• ako hotov'l1 prganiz�ciu výroby v sln

dustrializovan01R a surbanizovanam avete. 
- .- Dens ae však ul ukazuJe, !e po doaiahnut! uratteJ k.ritickeJ hranice, 
deťa�ovan�J J�dxlak _V'l'R, Jedn�k: _ekolo61ckou kr.ízou, saě:ína nastupovat 
opaěn$ tltend� I-ravdať opa�n.$ nie v tom zmysle, že by vie-dol k z1'vratu 
spat - k prediúdustr1'1nemu a predurbi.niZ&čném.u obdobiu. Dosiah.nut, 
úroveň rozvoJ& výroby, výrobneJ tec��1ologie a orbanizácie výroby ai u! 
za nových podmienok jednoducho nevyuieuje dalšiu koncen tráciu adroJov 
a aktívit. Naol)Elk, v .mnohých prípadoch by táto koncentr,cia bola pre ňu 
nielen z'bytočná, ale dokonce. aj neúnosná a nee.fektívna, ak nie priamo 
škodlivá. 

�ednym zo zákl2dných predpoKladov tohto zvratu je 1ntenz1�1kécia, 
ktorej proces dnes už aj u nás úporne presadzujeme: začína úspornoatou. 
Jej prvou etapou Je úspora pracovných sil, která je u! v�ýrazne zreteln4 
predovšetkým v polnohospodárstve, hutnictve, banictve, ale aj inde. 
JeJ druhá etapa pokračuje uvolňovaním výrobeych fondov, pretole .výroba 
ul rastie rýchleJšie ako výrotná fondy, pričom nov, technické Y1ba•tnie 

# .. 

nemuai ul vobeo bjt nilladnejš1e; napríklad, v prípade mikroelektronic-
Jqch č!pov vidíme, ft 1ch technický výkon vzr,atol atotíaíckr,t, ale 
n'1dady na tranziatorovú Jednotku klesli na jednu tisícinu povodneJ 
hodnoty /pozri 48/. 

Molnoat1 automat1z,c1e, robotizácie a elektroniky aú v tomto ohlade 
sYláit vel.k,. Feder4lny podpredseda vl,dy L. GERLE o nich povedal pr1 

,, 

otvorenť výstavJ •.Elektronika a automatuz4c1a a,• toto: "Doslednl pre-
bojuvánie elaktronilq pri•P•J• k zvýšeniu objemu V,roby v priemyale 
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o 10 percent, k rastu p�odukt1vity práce o?.�.- �5 percent
r 

k dosia.tm1 tiu 15 - "'0 pP.rcentnej uspory materiálu 2- f.'nergiE> .: ,- úsoort· 
100 - l�0.000 pracovníkov, ktori aa budú mÓct il;:,latn1.t v dalších ob
lastiach :repr,'ldukčn�ho procesu. Značn� efekty aa dosiahnu c j \ ;:olno
hospod.éretve, kde využ:!van:!m elektronických optimalizačných ric2.ia�icr. 

, -

Pl:Vstémov mož-eme doeiahr1ut ne. konci 80. rokov zvýšeniE> 01:-.� emu !"_1s-:.l inne�; 
& ži vočíšnej výroby o 7 až 10 percent•' /49/. 

Hoci to na Dr"lý pohlad nev1d1-.t, bezprostrejne to súviai s ��šou 
témou; intenzi�1kác1a tr,tiž dnes už mnohých prip3doch ni� j� v ��iamej 
umere s koncen tráoiou a z:dl sa, že ide o vzostunn.1 1:rend. 1"l:ovnC1tc aj 
narastaj •ca ekolo J cké kri� s:;JÓsoouje, že predno:.:;ti koncent�á�j_e sú 

, 

st&le viac potláčené jej zápor�vmi doaledkami. :mes je už "! m:i.o.h.}ch prí-
padoch nev:vhnutné aj Z3 cenu zvý.:áených prevádzkových nátladov t;� i tú 
výrobu dekonc�ntrovat: napríl:lad celj priemysel so zv,ýšenými nór-ol.:mi 
na �istotu ovzdušia, vody, na nehl.uaná prostredie, p�ostered.1e b�z vib
rác1í /ako je napr. je�.né mechanikR & pod.I. 

V mnohých pripadoch sa táto dekoncentrácia stáva už aj ekon.o.i.."'licky 
výhodnou, teda je -výnosnejliou- ako konoentr'cia: meniie podniky na "fy
so1:ej technickej ú!"ovni začína.jú. v tomto o.hlade nanradzovat m�mutie pod
niley. Ako uvádza P. Hl.LL v l'he i1uropan City 1n the Year �000 /in.5O/, 

� , ., 
no•á vysokovýr.l.oená tee.hnolog!a mo�e dokonc� previest ma9ovú výrobu k •-

lovýrobaom, b� priamo až k -r-eme!:rnlnikom- nového t;:;rpu, čo b:y :nohlo viest 
k výrobe v mélých jednotkách /v podstate rodin.:.'1jch spoločenstvách/, 
ktoré vzniknú niele� z existenčných dovodov, ale popri práci bude v 

ti ,. I 

nioh doležitý akcent aj n<: v;vehovu, do�dcmost a zábav-u. '"'ová te�hnologit. 
� , 

i.Ir umožni vyrábat roz.c�e vý�obky v m!l.lýoh a4ri,ch, s ob�ovs}Q'i!l mo!stvom 
obmien, preeh4dzat lahko na výrobu roz:nanitých výrobkov � zásobovat tak 

, 

okolitý do'3tUD!1Ý trh • .-�-y�,'¼sn{ tech.'1olog1a už v mno}t-ích ;,!":(p�doch uoo!-
ňuje iaxistenciti c�léhc 'l'"'lč.� talcychto drobných vý-:--o"!:>ni, !,:-to� sú schopné 
konkurovat centr4ln�r.1u u.n'!!�'tiemu podniku a :;:,rosnerovat v pc:rt'Vn��:í s 
n:f..m /napriir.lpd vo s�ér� 'tlG.�ia:re11skJho prie::iyslu s :roc./. ::Pd vcl

t

:ový
roba stráca predno�t l a�nejšej výroby, preetév� byt ren u:i biln.,. 

11oto všetko možno dnes :iž v zárodkoch pozor-ova t vo vynoko-,.ozvinutých 
industriálnych spoločnostia�h a zd� aa, že aj z !lladisk5 �TR by práve 
toto mohol byt perspe•�tivns tren:i. :-1ovnako aj v rnimový-:--obn,ých sf&reeh 
/administrativa, VVZ a ped./ aa tu zrejme oc1ohráv9.jú r'3�1k�.lne Z'!leny, 

pr�tož� videokomu�ika3né s sa�opcčíta5ová tech.�ika umozňuje dekmc�ntrá
c1u celých velkých akupín pr�cuj\lcich, umo!ĎuJ• 1m t1e! n.apr. pracovat 
doma, a to sa ludaky O"fela priamiveJšíeh poclmienok ne! pri práci v 

aú.stredených kolekt:ívoch. 
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V r•ovnskom z,1Jsle .:lu L.e.:: g:i..;.,�a:-,e v.Á..1.Zuje, že dnes už aj 
u nt.s �r�st�vaj� v �t�?c7�t �o po��Jia a:Ilo�eračn� vý��ay p�i��ych fo-

�ie-::1 uri.:ianiz.1cie. �> .. .3.\.��I-J:·�: o �orr; pí.ie t';k:to� "V ros1e,�r•�� c,:,be �a. za-
čínn.j i pre1.1k.1zovat ten.:1enci e o:;:-ačn�, ted51 n.Le6o g'{O aglomemčn� n�výho
,":::,•, �-:gatív:-ie u.3i:::ky, �tcr,: t:-eb3 b1--::..t uo úvah:y pri ciel!?VedO'tlom plánova
:1:! rc•zvoja sic <?ln�·(! h s,ys té;;:o\�, te;;D ;;ri ;.,l 0nov�no:u riad eni 11rb3niztc 1 e" 
/51/. Čo sa prej(;;,vuje., n"p:dkla;;., : :.,j nG. to-n, že 1'prev6.dzi.�ové nákl�dy vel

kého mN,t.3. .t'.:.:etú v ;·.rero�te na jec.m.é:bo obyv,.:1tel� velmi pro�r-esívne pri 
nnrastaj J:: ej. vel Los ti sí(;.elr.t:.c ut v::ril. �iže z hlaéiska prev�dzky lr!€sta 
sú. v·?.�šis .5.tv�,I'.Y :?:slcko .u.:nej efektivne .. /ta7t.tiežl. ,. � tOl!!U "'t�le \•isc 

;::•i st up:.ij e aj hl2di sko z(::,"5 v:H-.. o t::.. v:n.n{bc ;;r,:;=' tre-:: 1.s., ::lo c:i sko nurra.rizá
c 1e výhod � n�v;;hod bJhrani� a :�i tic; vo va�šO';l t1este cpr('.'°ti :::enf ie:riu �1 

pred.mest1u a pod. !lascv,ý útek luo:í z velkých .ciieEt jE: vo v::soko:-czv1nu
·tjch prie.1iyselných krajínúch dnes u� dost váeotiecn;ýro trer1do:i. 

Kval1 t!l tí \'!la zm�na teda n::1stáv;1 v tom, ie tento d ezurbanizačný proces 

!J.lco jeden z velmi doleži tých faktorov zlspšovania životniho ;,roatredia -
- a teda aj ekologickej rovncv��.,y vobec - sa v tomto zmysle st1va z pros-

tých protestnych akcií ludí, z ich zbožného ekol o_sického �el�nia u! aj 
ekonomickou a technologickou nevyhnutnoetou, iba v tskoejto ��1che m, 

v�ak reál.nu �nncu ne to, le ne�o:t��e v pol�he �l�to ut�pick:,1eh pre�stáv. 
t"í.OVnako to pL3 tí ú.J pre:: os t.a tn� z1kl3dné pro·�es�-', p!'f.'bie�j úc e v 

.:-rii:.:ci tlf:. VLetky uVt:·ťleni pr.i�.!.."'::l.y :.u ORVi;iC jeéinozn�čne t'!:,ka;o;ujú, �e tu 
n€jde o ne jaké .:::pekula tívne ten�e.:-ic1e, které by Sd :n..,".;11 z�če � p:-r,javc
v·st �ž .:iieke::.:y v bližšie :ieurčenej budlicnosti /ako je tonu e onou -ckolo-

, 
i;ickou revol xiou-, Ku k �c.:'ej dospeli na�ii id 101 ogovia/. ·!:'s.opak, pozoru-
jeme ich už dnes, už ter.:.z s ni..ii ;nusí.rr.e !9át.st. '!'ieto tendenci� nie st1 
teda len ..:tkj,n::11 ;�ožn::;n l:lud ��1:11, ale aktu1lny!t., už po!obiacim výc ho:::i9-
!r.:>m n:ls t11puj úC ej e.1Colo;i.::ko-t2chnici{_ej revol ú.c:ie. 
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Karel Pecka 

Když Xerxes prorazil Leonidasovou obranou The•opyl a táhl 
s ollrovskou přeyahou k Athénám,: občané státu učťri.111 ·neuvěř-i telná 
rozhodnutí. Nepostavili se k předem· prohrané bitvě, v níž by byli 
poraženi a porobeni jako řada jiných svobodných obcí předtím, ale 
opustili Athény, vydali bez boje posvátné město, své domovy, sva
tyně, chrámy, oltáře a hroby na pospas nep�átelóm a uchýlili se 
na lodě, aby pak v rozhodující námořní bitvě u Salaminy Peršany 

. 
' 

. 

porazili. Zachovali si tak existenci a historie Evropy, pravděpo
dobně 1 cel_ého- světa, se neut"tářela pod vlivem perské despocie, 

. - . . •. . 
• ' 'W' 

nýbri fecké demokracie ,-
ducha: a myšlení. A thánané mohl 1 vděč 1 t 

za ten to vl-voJ .1 ediné�u muži�. skV_ělý feěnik · Themis t_okl es to byl, 
ktf;!rý prosa�n · ono šílené ·ro·zhoht!�- - -i,rvn:! p�hled; st�jně bez
nadějné jako obrana mlsta. 

V průběhu let na sklonku první třetiny 17. 3 tolet! vládl Al
brecht z Valdštejna nejmocnější armádou na evropském bojišti a pf-i 
nabídkách na spojení se švádským kancléřem Oxenstjernem a saským 
Amimem mohl z:f'ormovat podobu stf-edoevropského prostoru (pfineS�

menš:!.rn) podle svých pf-edstav. Opakovaně odmitl tyto nabídky, v úno
ru 16}4 byl skolen partazánou setníka Deverouxe, rakouský aOPi se 
zschoval pfi moci a Vestfálský mír určil osud Českých zemi na dal
ší staletí. V tehdejší době platila astrologie za suverenní vědní 
obor, Valdštejn byl jejím stoupencem a každé rozhodnutí konsulto
val se svým osoln:ím astrologem Sen1m. ávšak ani historik takováho 
formátu, jakým byl Pekař, nemohÍ vyvodit z.ivěry z této okolnosti; 
pro historii našeho věku jsou rozhodující fakta a materiály. 

Když Hitler sepsal Mein Kampf, vysloužil si pověat psychopa-
ta a s:něšnáho kašpara. Po jmenování kancléf-em během pouhých něko-

lika let ukoval z cmotického Německa jediný strašný válečný stroJ 

a na sklollk-u- r. 1941 ovládal většinu Evropý. Čela pancl:Sřových jed-
.t 

notek německá a:1mády pronikla na dohled vě!:( Kreml�_ a Stalina Jen 
,, -:.�; 

. .  
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s námD-hou jeho poradci přesv,�d2ili, a:J2i ne:..'pouštfl ;;,o:.:.kvu. 
Dějiny jsou amqrálrú a i.racion:Hní, �a!: praví ""::'oriE .,us. Lin.e

klidňují a provokuj::: wysli tele, HUY byl�: .1::j8.k.Ýfil zpLLsot.>ei;i utřídě
ny, zmupov4ny. Jan Pa točka ve sv.-; ch .).ril ·0 é: 1.: •. (ch „ i�nc:i'..řs::ých ese
jích· p:í Je� D?.?jiny tvoří 3led ué:i:..ílos ti ;1e p:.·etpoiláóanJ-;C h, s nimiž 
se nepo�italo, a přece se staly. 

V eseji "1�ají dějiny smysl?" uv6di: Ilovo�i se často o smyslu 
určitých lidsk.,�ch ZB.ležitostí, s.:r:�•slu tivota, lějip., rázných in
stitucí, o smyslu demokracie G.td,, aniž je poje;:n smyslu sám určen 
a aniž se dčje pokus o takové určení - zf-e,jmě p::,::: tože na jedné 
st.,.anč so poci t:uje potřeba ts.�:,:>vé:10 ;)::1jr..riu, na druh� se sám pova
žu,je za �osi EJamozřejm,1ho. Potřeoo pojmu tt-ví v tom, že tyto všec
ky vooi jsou problematická a i� je třeba vysvětlit je, p�otože 
nás rťlznost možných vjkladó nenechává lhostejnými. 

Patočka pokračuje: Věci nemají smysl samy prQ se�, nýbr� 
jejich sm;,-sl vyža,Juje, abj' někdo měl „ s::1ysl '' pro na� smysl není 
tak púvodně ve Jsoucnu, ale v té otevřenosti, v tomto p:ir•ozuměni 
pro ně, •• � teprve my to jsme, kJo Qá �ožnost uvést je ve �ztah 
k jejich vlastnímu smyslu, protože jsme tak, že náš vl�stní !ivot 
může pro nás sa:ny nabývat smyslu, Kdežto věce� tento vztah k nim 
sam,;''Dl není dán, "nemá pro nš s:·r;yal''• Je-li to:m.1 tak, nejsme to 
potom my sami, kdo dává s�nyal věcew7 Není n1.š vzt:..1h k ni.:.n p:'es 
vztah k sobž sa!!lýn "osmyalováním nes;,1y�lnJho?" ••• A dá-li se uká
zat, že ta to z1ruZ;enos t je ziroveň zákláduím otevř'e:1ío ae pro ce
lek svého života, pr·c svobodu své exist.e:ice, neznamená to tím ví
ce, že původ všeho smyslu, jeho nu. ... c.,v.} bod• je JI. n�s a v naší 
moci? 

Fato5ka uvádí do vztshu pcje::n .::lm;,Blu a }:.;Oje:ii. jy·�: ta.:.,:, že 
mezi nimi ,je áale kosáhlt�. an�lo.;ie a rcvn. 2.ž lL. :.i0�k./ roz:2:.":l. Nu va
zuje ns Husserlovo dílo 11 .Krize evr;:;::.aL:,:/ch v,�➔d" se �.:1:::?', ..-,c4Ím na 
matematizaci přírodních věd, která jbl:oito C.iscipl:nE:l 1 jako vzor 
pro každá zvědečtení Jest - nebo byla až donedJvna - je:mou z 

bašt moderního nihilis�u. Píše: 
V mate�atick9 pfírodov�dě p�í�oJa 1ení to, co se samo od se

be ukaz:::je, není fenomán, nýb1,ž je p�ed.11ětem :co:1strukce a exper1-

:nentu, ktecy dává p?-írodu v ráE.1ci přísně vymeze:iých anticipací, 
jež nemohou jako takové být realizová..,y, ale umožňuji výpočet • 
••• Zástupci vědeck�ho života se č!:isto rozhoř-čuji no.a "zneuiitím 



vědy- v dnešní době; ve skutečnosti věda, která ztratila vnitřn! 
smysl, nem�že reklamovat něco, čeho se sama zbavila ••• 

Patočka potvrzuje a rozvíjí Husserlův poznatek, že krize věd 
a eo ipso krize společenství nejen evropského, nýbrž celé dnešn! 
Bílé civilizace má počátek v době Gal ileově. Pro zajímavost - jak 

tuto skutečnost vidí básník: 
Zeptáme-li se nep�edpojatě, jak nabyla věda své dnešní podo-

by - což je samo o sobě důležité, ježto nás přece·ovládá, a ani 
analfabet před ní není bezpečný, nebot se učí soužití s nesčetný
mi věcmi zrozenýrai z učenosti - , dostaneme už jiný obraz. Podle 
věrohodného podáni začalo to v šestnáctém století, ve věku nejsil

nějšího duševního pohnutí, tím, že se už lidé nadále nepokoušeli, 
jak se to po dvě tisíciletí nábo�ens.kých a filosofických úvah dál.o 
al doposud, proniknout dotaj;mat,! pi'írody, nýbrž že se způsobem, .. . . . ... 
jej! nelze nazvat jinak než povrchním, spokojili zkoumáním jejího 
povrchu. (R .Musil, )1už bez vlastností, kap. 72 ) 

z téhož díla, kap. 83: Cesta dějin nen! tedy cestou kuleční
ková koule, která, když se odrazí, proběhni určitou drahou, nýbrl 
podobá se cestě oblak�, podobá se cestě někoho, kdo bloumá ulice
mi, kdo je tady odveden stínem, tam hloučkem lidi nebo podivným 
protětím domovních front, a nakonec se dostane na místo, která 
ani nezná a které nebylo jeho cílem. V průběhu světových dějin 
tkví, že se vždyck_y jaksi zaběhnou. 

Je nepochybné, že naše Bílá civilizace klesá dnes k samámu 
dnu krize, kde se v určitém bodu dostaví nějaké řešení, předví
datelné ze současného dění pouze jako jedno z možnosti, vice ěi 

méně pravděpodobné, avšak v podstatě ngprosto nejist�. Je možno 
z dějin Bílé civilizace pozorovat, že se od počátku potýkala s 
vlnami krizi, že jeji dnešní podobu �armovaly at už pozitivně 
nebo negativně, nikdy však nebyla blíže ztroskotání než v právě 
probibajícim stadiu. liaše národy, ležící v centru Evropy, zakou

šejí pO.Sobení a proběh krize centráln�ji a jsou vystaveny inten

zivnějším tlakům něi některé jiné, to je také důvodem pro �k na

léhavá dotazování po naší historii• naš:! souěasnoeti a budouc-

nosti. 

Po tisíciletém vývoji, po údobí ustavování se do pozdější 
vrcholová podoby, nabyla Bílá civilizace vystoupením Krista urču-

Jící ideové n&plně. Kř-estanství vyslovilo nově nejen zákonitosti 
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vztahu ělověk - transcendence, ale též návrh na ře�ení otázek me
zilidských, sociálních, světských. Jakožto duchovní síla proniklo 
křestanství záhy do všech společenských vrstev, včetně vládnou
cích, kde však bylo asimilováno v intencích mocenských záJm�. Pr�
bělně se také začíná projevovat rozpor mezi vlastni filosofickou 
podstatou křestanskjch čistých idejí a jejich pragmatickou aplika-

� ' 

' 

cí. Tak. jako byli hubeni stoupenci křestanství na počátku, nedošlo 
ke změně ani po pt-evzetí jejich praporu. Naopak· pod ním bylo pro
sazováno ěífení víťy Karlem Velikým, K�ížovými výpravami a dobý
vání zámořských kolonií - a to ohněm a mečem. Tato tragická di
chotomie je zjevná a nepochybně ovlivnila celý další vývoj. 

V tom směru rovněž přispěla svým dílem 1 církev, jakmile se 
institucionalizovala, od po�átku velmi dbala poměru k mocenským 

světským s11'1n s patrným úsilím.na ně p�sobit, ne-li pfimo je fí
d1t. Vzróstající napětí mezi dvojím pojetím uskutečňování Božího. 

' ' �--

království na zemi zrodilo refomismus, jeho! ·záv�rečnou �,zí.by-
la Tficetiletá válka, určující až na další hranice mezi protestan
ty a katolíky, včetně pol i tické ho rozdělení Evropy a samo zf-e jmě
také a důsledky v zámořských koloniích. 

Ten�o bodový nástin je nezbytný pro pochopení dnešního stavu 
Bílé civilizace, jak chce být předložen. Frekvence vnitmích roz

poru v jejím vývoji neohrozila do jisté doby stoupající rost její 
moc, po mohutných otf-esech nantala další kulminace a zdálo se, 
že její perspektivy jsou nevyčerpatelná. V proběhu 18. a hlavně 
19. století pre.kticlcy ovládala všectny kontinenty a stala se f-í
dící silou pro celý svět. V pfekotném letu za tímto cílem byly 

peužity všechny po r�ce jsoucí a efektivní prostředky bez ohledu 
na pozdější následky, s r-... imiž se ostatně v optimistickém a nar
cistním nadšení ani nepočítalo: násilí vojenské i ekonomické, moc 
a přímočarý rozum, to vše poaporovan� výboji vědy a techniky. 

Zdá se však, jako kdyby lapsus byl za.kÓdován už v záro5ečných 
genech vzmáhající se civilizace, ve schéma tu Abel - Kain,na něml 
se v proběhu tisíciletí ni� nezměnilo. Simplicistní myšlení trvalo 

od počátku, bylo přítomno pruběfně, a tak se jeYi, že Galilei jen 
první zformuloval určitá dobová povědom!. Představa, že vše je spo
ě1 ta teln�, ucho pi teln� a vysvětli teln� lidským ra tiem byla pi'-1 tal-
11 vější a pohodlnější než tíživý a zneklidňující vid světa s jeho 
skrytost!, nepostižitelností, tajemstvím. 
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_Úvahy o současnám stavu světa se často zabývají pf:íčinami 
krize, do ní! zabředl. Krize je pocitována obecně, rozdíl ve v-J

chodisku jejího osvětlen! se zpravidla liší podle ideologie, kte
rou autoři zastávají. A tak jeden typ takových spekulací vidí fe
šení v odstranění kapitalismu, vykořistování a nastolení sociální 
rovnoati,_.Je zbytečn� t�nto výrazový aparát ventilovat, na druhé 
straně zní hlasy o hrozbě dilf-tatu:ry, uchování demokracie a rozši
řování prostoru svobody individuálni i společenská. Ale už sám 
fakt rozštěpeni i jen do podobných dvou blokových hledisek svědčí 
o celkové hloubce krize. Jejich nesmiřitelnost m.0.že být p.řekonána 
jedině tím, že jedno z nich zmizí. Nelze však předpokláda t p�i sou
čaanén stavu mocenských ambicí a disposici blokti, že se tak stane 
dobrovolnou�bdikací. Okolnosti naopak nasvědčují tomu, jako kdy
by bloky rutd �vými Ays�ámy ztratily kontrolu, eyetámy pracují sa-

. . . . 
":" � ,. . 

; 

moovladatelni & samy ze �ebe určují běh dění. Apely na rozum jsou 
• -1 - • . • ·, • •  ' . 

p:,výtce plat'oriické, dnešni svět se f-íd:ť vlastními zákony jakési 
pokleslé racionality, myšlením neschopným překročit hranice utili
tarismu. Jestliže tedy tyto faktory dovedly svět do situace, v n!I 
se dnes nachází, neni naděje na nějaký radikální obrat k záchraně, 
logicky lze oč_�kávat jen pokračování po této zhoubné cestě. Do
mněnky, která akcentují _politické rozpolcení Bílé civilizace na 

. . 

Západ a Východ a vycházejí z.kombinací možnosti ijejicll=!JtQrrvergen
ce, neberou v potaz společné rysy a sDolečné projeýY::Stávajíc! 
krize. Připomíná to počítání nudliček v polévce, a ne c jakou po
lévku vlastně jde. Je však t�eba chápat dnešek jako!to celistvost, 
která spíše předstíráním určitých rozdíl� maskuje podstatu :f'at'1-

ní skutečnosti • 
••• jenomže katastrofa se už udála 

a lidé ji teprve uskutečňují ••• (Vl. Holan, Potom.) 
Bilá civilizace - jakožto organismus - patrně nemo.že uniknout 

zákonu, kterému podléhá i každý strom, to jest zrození• růstu, 

vrcholu, úpadku a smrti. Mnoho příznak:li p&J:t nasv�dčuje, že dnešní 
etaY krize Je pFesmrtnou fází, těžko jen určit časově nakolik 

a jakjm zpdsobem vzdálenou zániku. Obecná povědomí to takto rov

ně! naléhavě pocituje, věda a technika v tom směru pracují na pln, 

obritky. 
Jak vdbec získaly věda a technika obrovskou a hrozivou moc, 

jak to, !e z původního služebného nástroje vyrostl tento moloch? 
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Zavedením a uznanim experimentu nabyla věda netušené zbra-
ně. Využila ji podle takovéhoto schématu: Vědecké je pouze to, co 
lze ověřit experimentem. Svobodnou duši člověka nelze experimen
tálně dokázat, je tedy třeba chovat se tak, jako kdyby nebyla. Ne
ní-li duše, člověk je jen jistým druhem mechanismu, něco jako vk 
nebo komplikovaný stroj. Stroj nepotřebuje svobodu. 

Na tomto pozadí s interakcí vládnoucích a ovládaných se ode

hrály novodobé dějiny. Zvěčňování člověka vytvářelo ovšem některi 
.... 

potíže. Clověk jako oduševnělá bytost, vědem, si své m�avní výluč-
nosti, je vzhledem ke svému stavu k transcendenci nositelem ne
jen odpovědností, ale dokonce povinnosti. On ví, že život nen:! 
proskakování po zelené louce, že vedle sladkého mu bude snášet 
i trpké a vedle příjemného i odporn�. A dalo mnoho úsilí, aby se 

těchto těžkostí vzdal. Zde opět pi'-ispěchala věda a její ·věrný fi
mulus technika, aby zaplatila každou špetku postoupená svobody, 

tu nějakým zpohodlněním materiiln::!m, tu út�ehou: �iješ pfece, �lo
věče, lépe a bohatěji, další pokrok je za dveřmi, užívej dne a ne

mysli na smrt, ta je v nedohlednu a snad vubee není. 
A člověk tu nabídku v podstatě p�ijal, přistoupil na ten ne

uvěřitelný podvod a spokojil se svobodou na víkend. Tímto zpdao

bem a pod patronací util1taristick4 racionality vznikl typ �lo

věka Bílé civilizace bez ohledu na kontinenty, hranice, politic
ké systámy a mocenské bloky. Je to univerzální jedinec hromadící 
věci, tim neštastnějš:C, čím víc jich má, možná v horší mentáln! 
situaci než primitivní sběrač. Ztratil úetu k výšinám, tim ztra
til sebeúctu a tudíž nepožívá óctyJ ani od nejbližších, své feny, 
dětí, natož okolí. Je odsouzen k samotě, tedy egoista, lhostejný 
k volání souseda o pomoc, hlavně, že on sám má mír. Nemiluje ni
koho a nikým není milován. 

Vlastnosti, které si tento jedinec osvojil, promítá do šir
šího společenství, jeho požadavky ovlivňují vládnoucí vrstvy, 
která nakonec at chtějí či ne, musí zajištovat vzájemnou koexis

tenci a pro zachování rovnováhy musí vycházet sobectví ovláda

ných do jistá míry vstfíe. Díky tomuto kupčení zmítají se mal, 1 
velké státy v křečích stejných chorob, jen h�ře či lápe tajených. 
Pf-i tom všichni vespolek pfedstíraj! pevn� zdraví a optimismus. 

At u! probíhala historie Bílá civilizace rOznlml peripeti

emi, vždy byla kultura, jako ostatně u všech velkých civilizací 
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nejen v:f:-a iov:,r:a _pros ti'-e<lke�, ale i výkonem, kt•r$ ospravedlňoYal 
její tr,vún!. V to'lil smyslu rlatila architektura vld7 za vi�itku 
ér-ovn� lrultury. JeJí vývoj v druhli polcv1n4 ru..šeho století mohl 
uplat:Íovat O..."'UUVU v .i�elov6 potfeb� p-ovdlečné o'bno-yy. Jenle i.ič•

lovost s typizace pfetrvaly a Btaly �• neodayaliteln!JI inskem 

úpsdku archi tektuey. t,»stolení l)r'tťffho tihlu a potlačování kf-ivky ,:1 0:
.ru.2.entu o to:n 'V'.-Ypovídá je,dno7..aaěně. 
; .. tsk VlJeehn]' ko:i tineuty zaplavují sériová ro..!1noá dolíky se méri
ovj�i 7.ahródkami. ·:.rC.dná sídliště !3 be tonový.il.1 kotci hrom.idnjch 
králíká!'ekl obtlituJ.! a teJn� Faf!ž Jako ?rabt.2 a prosU.: . .QJ:( ni1zadr-
f1 telnš nejen do provin:io.'l�ln:!ch sěat, ,>.le 1 na vesnici. ,'.r.rchi tek
tu?"e •• tak dala do sluleb tendence zwěónění llovlka a por..id se 
kde vo .svě� za posle&i! dvt deaet1let! vyak7tl r.nimol',�I arcb1-
tekton1ck,t výkona platí ap:!ěe Jr..ko V,Jimka. �ylo by oatatnl a.J!

ruv4 posorovat, Ja.k b.Y •• v,pofiáa&la á úkole:1 poa l.l!Yi t KarlštieJn 
�a poun.1ch sedra let. V poaledni!b lldob:! $" Jen 3,poradl�ky obJevi 
mimot'-ácm, dílo J&k ve vltvamáa wiW, tr.t.k v litera t�e. ?hd!Jta
vi tels civil1$-�ČQÍ kul. turJ' �" 3t&J.a telev1�e, potowchle mrkaJíct 
akfet propagandJ' a mscipulaee, rysí vmetek v4dotecbn1k,J do lid11kf
ho soukromí. 

Karel Č-spek odlišil inteligenci do tf-í stupňů: chytrost, �o
zt.n1 a moudrost • .:.:,;ějiny ukazuj!• !e Uílá c!.viliaace nepostr,dala 
•:.oudrost v dull!cb, s::-dcich a myllerlkdch v.,�ikaJících Jedinou, 
v prakt,1ckám uskute�ňování akwll$ch 1deJí si vt&k počín-ela v!�7 
sp!Ae chytrácky nel 1 Jen rozwmf. Nesplnila s�� zá1azek 'IO.či 
�lanet4rnimu spol�enstv!, nestala se prán pro�lamoYao, odpov6d
nosti, natož povinnosti. !'3edokiizsla pros.iidit tuk proat;,t, ale sou
čaan� neJtižš! úkol milovat 'bli�n:ího jako sebe sam.a, aby mohl ru.
Gtat pokoj l1�r.a dobt-4 vťil.e. �!sto láalcy oastollla meč, ;!sto po
koje ?:>oJ, krov a .násilí. !ifli!:Onec pak poaled:ú %0,.tf&lé pokusy o 
rovnoat v chle'bu doapěly .k r.J.is4.n.í nerulviatl Jako návodu k V.,cho
disku. A tak na dneln.!a rozhran! d!Jin atoJ:! na�, trapn.4, �lamo
vaná. �eapaa1la sylt, u.vrhla ho !laopak do .atav11, kd7 •• rýsují 
jen dyl katastrot6lní ?aOinosti z4n1ku, bua Yyhlazen! válkou, nebo 
morem otr-'wenlla v�duchu.· 

Beaducbl kclotoě v/rolq vro Yjrobu saplavu.Je apolečnoat dal-
4!m1 plecboyjm1 a plaatUcovjmi v�cal, kter4 .,. ak'J t•čnosti o1icdo 
nezbytni nepotfet>uJi. K t4 nadYjroai Juntu J• .i.apot�ebí atoupají-



'\ 
cího množství aurc�in a ener&1•, &íakávan4 drancováním pf!rody. To

to koi"1atn1oká zacházení. pf:!rodAl ovlem Jednou pfeatane trplt., ješ
tě nikdy v d�Jin,ch ae nev.vsk.YUo babraršt§Jš:! epolelenatví nel B!-
1� c1v1li�ce. N"eoav,dč1la ee, p!-1roda tud!A nemá dOvod ji zaeho-

� . 

. . 
' . 

vávnt. l'l'eat�odle stati�tik p.fl-ipadá dnes na hle,vu tf>� ata p.-ade-
sát kilo�rac� Yýbuňn1n, neaabynw viichn1 a Země oi vyvolí Jináho 

adept& pro· dal:l:! pokus. Ci vili zac:e · vanik�ly a_ mnikalj' - tu J�nu 
. 

. . -

s�rt Jsme všichni dlužni Bona. 
Ano, žije�e v děJinách na úvJr, veákeré lidatvo i J•�en k&Wj 

z nás. Utč.šovú t se Yírou v nilJuký s.amospaíai telni lidsiCJ rozum Je 
aebeš1len!, kdyt Jeno neaoota te�11oa t Jen �r1chl.uje sesuv k propas
ti, raou<lroa t vy:sizela a nikdo .se jí ui a�i neodv:.iuje dovol4va t. 
ro neJhori! Je Jiatd, prav! stará p�faloví. Nezaujatá zkušenost st.v! 
p�e4 n4.I zrak tolik:o Jednoznačně __ nebi.a� vytlat.in!. _, 

_,. �t'ece sb/,vll nadlje. Po:sk1tuJe Ji právi 1rac1onal1 � dlJ1n 
prostl'edniotv!a �iť aa-akuAenoa\1 1 t!E, ce .1• tak' aa-arak•. lla
še jediná šance je te!y doután! v zd:arak, o Jeho!' podob! a p�J.-
vu r�emáine prozatím neJzenší pf-edatavu. nozbodnut! kataet.ro!'1ck4 
j,t v ns!ieh rukách, ono apáan, vlak lel,í m1�o ni. 

31jemf! na úvěr, v .ailokf1vkách obrovak$cn moc!, roapro•�•
ných nad n,�1, kolem nás, i v ná• aamýeh. Cbl,chol1t se útlcho�, 

!e Je dnes l1vot pl'ece Jen sneaiteln'J�! ne! nikdy p!edtía a,v1-
s! n::.. rela.t1v1 U n,íhledu. -i v opo:cinutí nebe:apeaenatn, I• ten 
óv�r mul� b$'t k�ykoli v vypowlze:i. 0.ipov5dnf!mu Jedinci nezbJ'vá nel 
být a tímto vědomím. A lit tak, Ja�o k�yby mil zítra &em�!t. 
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J.Ul.s.n Sir::ečka 

Jina civilizace? 

Čbinek -l'iilan� Kunčery Tra6edie střední Evropy v The New York 
"\eviev1 z :G. cubn� jse�n četl zsičátkeJi l·éta. · Četl Jsem jej s uznáním 
za inteligenci, se kterou j9 mpsán, s potěšením,' že ještě neumr-el 
z/.jc:r o naši nároani story a taká s povážlivým nesouhlase� na něko
lik9. :nístech. !?ebyl bych se· však k čl'ánku nsi vráti.l a posilňoval z,
:r:šr:1€ svůj nesouhlas, kbyby nebylo Lva Kopeleva, kter.�ho si cenim 
. .:r>o uv{š:.i vos t a ::-iens.p:_;,.dnou rr,oudrost. Ve velké reoortáži Pavla :Co-
. � 

houti:l c volební kampé::.ni n.:;:šel:o staronováho €Vro;,ského posl.1nce· 
j::; em tctiž n�,.š el zmínku o to!fl, jak na jakési konfe,renci Kopel ev pro
Gil i,.:.ilam-:. :�unčeru, ::iby nevylučoval Rusko z Evropy. :Jvědom.11 jsem 31, 
že i jácbych asi předneal takovou žádost, i !{dyž k tomu nem4m jin.S 
než rozumové di!.vody, po tak velkých zkouškách, kterým byla· vysta,.;. 

vena slovanská vzájemnost. 
Sama t!"'agedie středn:í Evropy je u Kundery vylíčena ovšem pt.lso-

. ' . . . 

bi v; •. :(under..1 prove:11 a�erického čtenáře velkolep,ým pa:::nátníkem stře
doevropské duchovní tr-;1dice, opřené o vJechna jména, která už od 
::undery znárne, t. j. Freud a Mahler, Bartok a Jai1áč ek, I'.[usil a Broch, 
7�dfk3. a :-Iašek, ·}o:nbrovicz, �4ilosz, Palacký, Déry atd. lfl.rázal, že 
kul tumf život nesnadně vy:nezi telné střeiní Ev:-opy byl nesmirn� 
p�ojný a že j9 ho škoda. V každém :;:iř-ípadě vysvětlil Američan�m l1ez
iy, že ('lu�hcvni přínos :::iárodó střední -:vropy, "obětí a outsiderO. 
d.šjin'', je ve sv6rn v:;znar:iu pro Evropu nesrovnatelný s dne3ní poli
tickou zakfiknutostí tohoto pros:oru •. :::;avíc oživil svój článek př:!
b;hem filozofa, které�u t3jná policie sebrala tlsíaistrinkové dilo, 
6odal nekolil{ větných f'or:mulHcí, kter'? přímo vybízej:! 'k tomu, aby 
j�,71;\ op�kov.ány::: hypotetic:,é otáz:.cy položil stejn9 provolr.!3tivn·� JikO 
kGysi;�:lyž nás n..1til, .3.bychom se trápili ot1zkou, zda stálo z::i to 
k�ísit v devat€nsct4rn století českj jazyk a literaturu. Co takového 

však udflal s R!lskem, když i Kopelev se cítil být dotčen? 
---------------�---

Pcař•izuji se a používám pojem Rusko tak jako Kundera. Nemám ho 
vt�k rád 3 ji: dl·ubo se mu vyhýbám, i kjyž je to výroz krátký a 
pohod:nj, �espotře'ůuje se na něj tolik i..iderC. do stroje jako na So-
vG :ski �vaz. Husko je c.nes už pojem ideologicky zřetelně za barvený, 
v;;dyt víi:;.e, co všech.'10 zkre•eluje. i\ejhorší je, bezděky zamlčuje exis-

tenci v�ech jiných národů Sovětského svazu a svádí k tomu, že že mť
máme Estonce a Armány pfes Puškina a Dostojevskáho. 

-=,-, 



Není asi úplně tér vybrat z Kunderova článku jen rusl�ý aspekt. 
r: 

čtu větu, kterou se Kunaera už přeaem ohrazuje: "But Rus.sis. 1sn•t 
my subject a já nechci zabřednout do jeho obrovských složitostí, 
s· nimiž nejsem nijak speciálně obeznámen." Jenže, jak rnluvi t o střed
ní Evropě a nemluvit o Rusku? Není trageůie střední Evropy dána těs-

. 
. 

ností sou8edstvi se Sovětským svazem, bratrskj'rm objetím, ve kterém 
se těžko popadá dech? Kundera o to� nenechává nikoho na pochybách, 
že podle jeho názoru teprve po politických ptevratech poválečné doby 
skončila pří slušnost střední Evropy k Znpadu: " ••• země stř'r.dn:! Evro
py cítí, ie změna v jejich osudu, která nast�la. po roce 1945 nebyla 
pouze politickou katastrofou: bJl to také útok na jejich civilizaci." 
V souYislosti s líčením zániku stř'edoevropské duchovní tradice je to
to tvrzeni ponekud nepřesné. Kundera sugeruje Ameri�anům m,;1čl enku, že 
začátek .konce střední Evropy je spojen se vstupem Ruska do tohoto pro
storu •. Sdílím s Kunderou obdiv ke středoevropské duchovní t:racici. 
Vždy mě dojímá, když se o někom, koho ja'8m dosud považoval za typic�
ho muže Západu, dozvím, že se narodil někde v Haliči nebo na Moravě a 
že jeho prarodiče se spolu s re�i p�arodiči stěhovali s místa na místo 

v tem podivném žalá.!1 národt, kter;ým bylo právě Rakousko-Uhersko. 
Souhlasím s tím, že právě promíšenost, ve které tu národy žily, pro
pletenost vlivů, jazyk� a tradic vytvořila hodnoty první evropské ve
likosti. Souhlasím s tím, že tato staré tradice byla přervána a že 
dnešní politické režimy v to�to prostoru ji záměrně potlačuji. Nem�lo 
by se však smlčovat, že nq zsčátku konce středoevropské tradice nest,

lo Ru8ko. Jistá slušnost politických a kulturních poměrů, které trva-

la u národ� střední Evropy více �áně až do .roku 1$37 bylQ vyrvána z ko
řenu Hitlerem. Především z šílenj·ch činů nacistů vyplynulo, že se ná
rody střední Evropy staly obětmi a outsidery dějin. Byl to přece nacis
mus, který dokonale umlčel tt žiciovskfho génia", l:ter:f byl inte0rální sou
t;ástí s tř·edoevropského duchovního :-:-ozvoje. Tragedie �třednf :Cvropy se 

začala odvíjet bez vlivu východního prvku, anebo aspoň bez podstatného 
ruského podílu, nádor, který zshubil to, co tu předtím bylo, vyrostl 

. ( 

na západoevropských dfjinách e. živil se z odpadků západoevropských my• 
šlenkových vynálezt. Taková byla skutečná dějinná posloupnost, jen zby
tečky staré střední Evropy dodých�ly v ruském náruči. Všichni si však 
pamatujeme, že se do n8ho uchýlily samy, aspoň duchovní inklinaci pod
m:!n3nou zápsdnim dějinným zklamáním a utopickými nadějemi. Naděje se 

však setkaly se sovětskými mocenskými ambicemi a z toho pak vyplynulo 
všechno ostatní. 

Ve střední Evropě lijeme s děJinnou 
.. 

omluvenkou. Zijeme s vědamím, 

11 



že naše neštam, poloha nSL hi?anici dvou civi11z�cí Jás předem z�a-
vuJ� zodpově�nosti za tvar národního osudu. ;. t b,}'chom d[lali co dělali, 
stejnl si nepomMeme, kdy! jsme už jednou v ruské s.f6ře. Je pf-:íjemn4 . . 
č:!st, !e ,n,s 1 Kundera zbs.vuJe před světem vší viny. " ••• když Rusov, 
okupovali Oeskoslovensko, udělali VJech.�o �ožná, aby zaicili �eakou 
kulturu. Zkása m�la trojí smysl� za prvé zničila at�edisb opozice; 
za druh4 podltppala identitu národa, aby mohl bjt snadněji pohlcen 
ruekou civilizací; za t�et! násilně ukon�ila moderní éru, 6ru, v ní! 
kult�ra jeltě usilovala o tvorbu vyšších hodnot." 

Nechci tvrdit; že tato věts je pro Kunderův článek typická, nic
m�n! svědč:( o tendenci p�ipsat :ruskámu prvku démonický vliv. Události 
nejsou al tak vzdlilen4, abycho:n si nepamatovali, že s českou kulturou, 
která se néa zdála, být v šedesátých letech v tak slibném rozběhu, ne
satoč111 Rueové, ale našinci, stř-e-joevropané původem 1 vý:hovou. Ne
dělám si ládné iluze o váze instrukcí a rad, které přicházeJí z 1mp•-

riaD.nťho centra, abych po�lil termínu O,oroe Konráda, viděl je•■ vlak 

na vlaetní, oči, jak obecnou tezi o "oči s tě kul tury" na:pln111 f1 vota 
a vzácnou činorodost:! naši kol e.:ovti z kul tury, školství a v��y. Biaftta, 
ducha nesla na sobě nesmaze telnou pečet domáciho plivot!u, byla prosyce
na nsěim1-domácím1 vuněmi, závistí, nadějí na lepší místo, tuňenía 
odměny, strachem, zbabělostí, rychlým rozpadem solióarity atd. A ti 
11d�, kte.f.ť v poaledníeh pa�"l.icti letech tolik znesnadnili !ivot mta 

pf,telťml a mně, ktefí Jsme se snat111 Z&�hránit něco �z autority 
myolíc:!ho, pochybuJícíllo Jedince•, uuvili vš1cm1 česky nebo slovenatJ, 
mnoh4 z nich jsem dokonce ·znal, tvá�ili se předtím jako kamar4d1. M4-
m• s Kun�erou společn-,u pam�t a neměl by tedy svádět vf;echno ns rus
kou e1•111zac1. Měl by AmeričanOm spíše �íci, �e kdyby se n��Jbole 
stalo. a pfišli k nim Raaov4, aby se nebál! jich, ale sp!ae sv$cb 

wlaetních lidi. St�ední Evrop• .není tak zajimavá evou ruskou c1vll1-
zae:!, ale spíše tím, Jak rozdílně se v ní za:ř-ídily .náro�y v::staveny 
stejnámu J"U&kému vlivu. Ve stené hustotě rad a instrukci žijí, co 

by kamenem dohodil, Madaf1 ve slušnosti, kulturní toleranci a duchov
ní romani tost1, která al n'psdně navwz·�je na stf-edoevropskou tradici. 
Nftluvl ani o tom, b. ani po všech bo�ich se neděje v Polsku· vše 
podle Kunderova modelu rusk4 civil1sace. 

K�11dera zvedl starou SollenicynoYU otázku po vztahu Ruska a kcnu
n1smu a odpovtI>děl na ni Jinak. Kdy! se pt4, zda" je kcr.nu.'lismua negac:! 
rualt4 h11torie nebo JeJ!m naplnlním", odpov:íd4, le "je oboj!m, tak 
negací /napMkla4 J•Jt religiosity/ Jako! 1 napln!n!m IMpln§nťa jejich 
centralistic�.h tendeno1 a 1m.per1'1.n!ch antV ." Př-1 tom dod,v,, I• 
•tl'•doaYropak4 iárod)' poei tujť mnoh• a1lnij1 druh$ eapekt. Nad tímto 

1'� 
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druhem o tázek se dá samozřejmě diskutovat do nekonečna. Diskuse se 
vleče ��:a! k P��ovi Velikámu, ke sporúm mezi slavjanofily a z'1-

. padníky, �e kult u�ímu dualizmu takřka ve všech středoevropských 
tradicích. Pro Solženicyna je komunismus zlovestni'lil importem ze Zá

padu, pr,o·Km1ďeru je to systám natolik rusif'ikovaný, natolik přetvo
řen ruským prostředím, že je už naprosto cizí zápačni tradici a zá-

'• 

padnimu._ myšlení, že je to už jen jakási ruská civilizace. Kundera 
uÍ{�il rozšířenou západní představ u, že komW1ismus je nepochopi-

. . .. ' 

telná ruská-• ·nemoc. O- to, · jak a nakolik by komunismus poruštěn, lze 
vést 1 akademický spor, o tomto tématu bylo napsáno dost a dost knih. 
J_alšse však nemohu ubráni 't pocitu, že v představě komunismu 
jako ruská civilizace je naruby obrácena primi tivrú ideologie mých 

. 
v 

� . 

denních �ovin. Rekl bych, že tato "kniha zapannění" Je trochu nemrav-
nli.' Komunismu� jako doktrinaďbyl vypěstovám na Západě, vyspekulován 

I • • • •  • 

.v N!rnecku, vyc_vičen v bojovnosti ve, francouzských revolucích, uložen 
, : . . ,· . . \ . ·.• ,. , . -A , . , .·· . •. . 

do reg.álu v !Cnihovrii Bri tskáho musea. Jako bývalý čtenář' Leninových 
spi.ad-. si' p�tuji.'',-·•jak: mi Lenin pf-ipadal, neruský, jeho ideologický akcent 

� • 
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• 
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- pocMial z .Pal'-:!1,ě� '· Londýna a Curychu. Zapomínat na ·to v�echno mf 
I : , 

' 
, .

.. 

• < • '. '· 1 • 1 • •• , • ' - • • 1 • , •• • • • • . - -

- připadli .st�jn�, nemravné jako porodl t díti, dát ho na vychování. do 
'I' 
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·. _cizinY.-.a_·p��om.: se ho_zi',mout; kdyi_ se·nechová tak, jak b y  mělo, k<Iyl 
• 

' ' ..;_ •; • ' (, : '· ,. ;.:. 
0

ť ' • ' . 1 t' •' _;_ ..... __ -� , • • •' •• · , • � • �. 
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elka§ část evropských· in-

tel�ktu'1d s1eaova1o' ·��Ícou· t�áiorma·ci západoevropského dědictví 
� �dš�ím a ·neiv,�it se dnea- tak,:- Jako 'by b ylo od začátku jasná, !e 
ru�ký experi�ent' je· beznadějný� Kdyby někdo sestavil antologii z pro
jev\l. od�ari.o�tf k sovět�k4mu :Rusku, kterými h.ýf-111 evropští intelek
tuál ov� tf'-eba- ve .·�1.c,tjch i�tech;. mi.adá. gener ace. by se ai vila.- Ne-

· poch.Tbně by se-Sověti sámi postarali o obrat v nazírání na svou roli 
v Evropě, taktem však ziistávi, .že pokud jde o vni třni tuhost režimu 
a je�o uzavřenost, není Rusko horši než v oněch třicát ých letech. Rus
ko není horší,· je· jen silnější á v tom je celý problém. Tím víc by 
měl ro� radit k•'tomu,·; aby nebylo ·vylučováno z Evropy a z evropsk4 

. �iviliz�ce. í kdybych 
.
a�·;věak' scaii.1' &e'bevíc, nemohu n,sledujíc:!m · -

· �i§tám. · z icund���� · či''11� ·r�zumět j·in�k:: •• na východní· hran1ci -zá-
• 
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: pad.u �-
- rlce neť kdekoliv·. jinde' -· se neh!edí na. Rusko jako na jednu 
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• evropských mocností ale jako na osobitou·civilizaci, jinou civi-

liz�ci·-.·.- •. t��iLtrd'.·��]i,: �1Tilizace Je radikální negací moderní-

ho _z,�d�, _z,�d�,· ·k:tert···_vzeš�l· pf-ed čtyňld st�letími na úsvitu mo-
dern1' 4eyi ,ry zaloien4 na auttritě myslícího a pochybuj:íc!ho jedin

ce a umlleck4 tvorby, kteri yYjadřovala jeho jedinečnost.• 
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>, Kdybych byl nus, a třeba i Rus v emigraci jako Kopelev, n�byl 
bych z toho jen smutný, určitě bych se i ur3zil. Jestliže je ;:{u3ko 
Jinou. civilizací, zna�ená to asi, že je v_še mar:ió, pl -=t tí pci�� povzdech 
·z dob d4vno přecl kam�iamem - Východ a Západ se nikdy nezblíží. Roz
dí])né civilizace nemohou jinak ne� sa za�idit na obranu a t1J• tady, 
na východní hranici Západu a, západní hr,anici Východu, se musí:w.e smí
řit s t:::m, ža budeme nadále ·poslušně hrát úlohu obětí a outsid�rú 
dějin. 

' . . 

�vropa· je dnes nepochybn� ve vélmi špatném stavu, tr::;.geJie střed
ní Evr•opy nebyla ostatně jedinou· evropskou tragedií. Evrop:.1 vyráběla 
tragedie hrom�dně a má pfed sebou ještě tu konečnou, jest:i to pujde 
t;i.k dál. Oddělovmií �uska od Evropy, o _kdyby ňlo jen o oddělováni kul
tu:-n:! a duchovní, evropská vyhlídlcy nezlepšuje. Sblížení l�uska a Zá
;-adu jakýmikoli'"l k::.,oky uvolnění je pro Evropu sebezóchovný akt a v 

. . . •' . 

to:n smyslil je nadřazeno. intelekt1:1álni h!·e o. nejlepší argumenty do dis-
kuse, zaa je -R�sko �ouč.ástí Evropy anebo zd� už představuje jinou ci
vilizaci. Znám nazp�mět_ mnoho a.�gum,entú z obo� soudků, avšak práv� 
�roto, že žiju na hranici mezi Východem a Západem, svobodn5 se rozho
duju uživat hlavně t0ch argumenta.·, které nevylučují Rusko z Evropy a 
neproblubuj:í pf-ikop. 'laková svobodné rozho�nut:í pro myšlenku, že Rus
ko nepře1s�avuje jinou civilizaci, je na1?ÍC taká u�itečn�, p�otože 
p�cdpokládá nezaujatG zkoumat procesy, které v ruské transformaci zá
pačoevro�ského dědictví probíhají e. hledat mal� naděje kte�6 ji pro
svitaji. Sa::iozřejmě je obtížné u takového �ozhodnuti setrvat, když mě 
státní televize denně zvtklává a be�děky dává za p�vdu Kunderovi. V 
takovém ptipadě si vezmu nějak$ obyčejný sovětský román, které 6e u 
11'�S ted p.řelr..ládaji a čtu si. K; čemu se má člověk uchÝli t, když ne 
ke knihámt 

r:un::erovo nazíráni na st:·edoevropský prostor se sice dobře čte, 
ale skli�uje špatnjllli možnostmi, které otevírá. lrueričanfui zvlf.št bych 
nena�louval, že Východ je radikální negací Západu, někte�í ci to bez

tak :n:>1slí, tak jako si to bezpochyby mysl:! i něktef-í Rusové 1' J1 to 
asi nadějnější utvrzovat evropskou tradici nuslca než jeho tradici izo

lacio�1istickou, kterou jsme s Kunderou oba ještě zažili. Z1.pad muže 
bez rozporu s fakty p�ij�out myšlenku, že transfoJ"'lllsc! komunismu se 
Eusko p�ibližilo k Evropě víc než čím jiným a že se �rotrp�lo jejnou 
možilostí d.�Jln, na kterou�!4pad připravoval a jíž byl shodou okolnos
tí u] etř-en. Ja.1{0 myslící a pochybující Jedinec, žijící na západní hra
nici '/ýchoda, bych l"ád jen dodal, že všechno, co s1 Bvropan� za tím 
nadrobili, vzešlo z jejich vlastních hlav a že ani ze nějaké pfíšt:! 
nadrobení z nás nikdo vinu nesmyje. Záií 1984 

io 



Petr Kabeš: Příspěvek pro 14. 'I1,1ezinárodni bienále poezie 
pořádwié ve dnech 30.8 - ). �-1984 v Liege /Belgie/, 
na téme. "Poezie roku 2000". 

Drazí básníci, 

bohužel oprávněn{� jsem ;;ře6pokládal, že .iř•ady ra& vlasti mi neu
možní vyhov�t V:3.šemu r.:iilému pozváni. Bylo by to poprvé po roce 
1953, tečy po šestn�cti letech, kdy ·oych opustil hranice Česko
slovenska. 

S tej�v čas c.r.,ybí ,S'tol etí, poezii, připddně i náai do pom:11slného 
ale přits.žliv:ho me;míku, k n�i;nuž se "o:dou. upí·:-3t Vaše rozpravy. 

Již tato pouhá číselná shoda let a11ěrovala J1oji pc::iysln0u úč.3st 
na j�nání do silových polí asociací a úvah, které se nakonec 
zaštítily ver�i. Zde jsou: 

A nežij e!:1e sn�d v jakési Reál ii, 

zemi zdrobnělých b.r:z, zaváti mlčení�? 

.Ze ,zavřených úst zní .stín .nesmírného řevu., 

propast p.řimrzá pevně k rtrun: ano, tak · 

klid živých r.Jší;:;ie r.lf)slyšeným voláním 

voláním - koho? Řve z nás tma hrobu, 

jména, jež nejsou hlasem zaměnitelným: 

v zúžených hrdlech jméria zatratila rias, 

osvobodivý křik, jenž bez naděje burcoval. 

Hrob v hlsvách tkví a cizími rty libá 

rty fiv:;·ch, jimiž nebuc�51e nazítří, 

mrtvi snad napůl, do úst z úst dýcrmjice· 

s předatavou, že mfi!e ještě roztát mlčení; 

nebot Bůh v nás žádat musí počet na nás, 

strach ze strachu nemá právo přehlu�iti jej. 
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Promiňte mi prosím, �e jako prostfedek komunikace na bienále 
poezie jsem zvolil právě verše. Nebot. jestl_ile mám obavy o osudy 
básniků všude tam, kde totali t_n:í moc - a jen zdánli 7ě paradoxně 
právě ona a bohužel poze ona - doceňuje sílu svébytného slova, 
nemám obavy o životnost a. životaschopnost poezie. Od začátku tři
cátých let dodnes - myslím ted na Evropu - trvalý válečný stav, 
který si svět zvykl nazývat mírem, zdá se, poezii samé nikterak 
neuškodil. 

Jinak se jevi pohled na percepci veršú. Ezra Pound viděl v poezii 
"činnost nezbytnou pro dobrý chod společnosti, protože je záštitou, 
hygienou a lékem jazyp,•. Tady ee jil zřejmě shodneme - bez ohledu 
na nepřenosnf zkušenosti 11 teratur, .. které mají básníq zakazovan, 
i básníky, ktefť zakazují sebe• jak je diagnos tikoval autor čes]eych 
samizdatových verě� - na nedostatečnosti poezie tváfí v tvář oni 
•explozi sdělovacích technik". Taká vyhlídky poezie ve srovnání 
s chladnými médii chrlídími informace oslnivě prostoduché se zdají 

být pochmurnější. Ponecháme stranou úvahy o možném srovnání kroku 

/některá experimentální poetiky dokonce a často i zdafile obecný 
trend p�edjímaly/o 

Podstatnější mi totiž připadá jiný aspekt. Tfebaže zbaven! lluz! 
o mesianismu poezie, jen e lítost! a naštěstí nedokonala lou�íme se 
s představou vzájemn� korespondence mezi básníkem a světem celist

vým, jednodu�e �ečeno a prožíváním stile ještě t�to civilizace, 
této kaltury. V tomto smyslu se odvažuji mluvit o generečních vlnách 
nastupujících od t�icstých let do konce let šedesátých jako 
o generaci jedin1, generaci poslední. 

Ne,ochybuji o tom, že jsme svědky nevyhnutelnáho konce jěda4 

civilizace, a. to konce organickáho, nikoli nezbytně katastrofického. 
Poezie dnes i za patnáct let naplnt avdj úděl, pokud zustane tím, 

čím v na.š:( kul tuř'e vždy byla: oslovením.· O�lovením je modlitba, 
vzývání 1 z�ikán:!. Tak, závět - tedy obládnut:C, vyrovnání a odkas -
je oslovením. Nacházím dílčí věty takcv� společné závěti ve veriích 
Georgise Seferise, Octavia. Paze, Czestawa MiÍosze. stejně jako ve ver
ších máho rusk�ho vrstevníka Josifa Brodskáhc nebo �eskáho Ivana 
�ernische. A jedna z poezií tohoto rodokmenu mě ve�la ke skrann.l 



ilustraci m� př-edetavy o možném zvýraznění konti�uity, o oslovení 
ozvěny. 

,;.,. ·'' 
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Verše citované v úvodu' jsou toil�.pouhou variací, ba dokonce snad 
parafrází diktovanói.časem� .P�edlohou. byly ve.rše napsaná ve Francii 

' "# 
. 

roku 1942, kdy mně byl -:fotva rok. Jejich autor Pierre Emmanuel je 
' ·  . 

později zaf-a-dil do sbírky• 'nazvané ·Svoboda vede naše kroky: 

A nežijeme snad v jakési Kimméri1, 

obrovská ze:ni hrůz, zaváti mlčením? 

Z otevřených úet zní fev nesmírného stínu, 

rty pevně přimrzly k propasti: ano, tak 
' 

• 
• J 

-- - ' . 

„ klid mrtvych rušíme svým němým voláním 
... 

voláním - ke Komu? Rveme jen do tmy hrobu, 

že není jmen, .Jež, J�,ou za Jménem jediným: 

V zúženám hrdle Hlas však udu131l to Jméno, 
I , • • � ' • 

osvobodiV,_ kfik; který. by b�c.��1.': � 

Iil.ava tkví ve hrobě a našimi rty líbá 

rty mrtvých, jimi! 'J1l1 budeme nazítfí, 

dopo,sud _žijeme� svO.j dech však zastíráme -

ze strachu, fe by Jí.m roztálo mlče� j 

nebot BOh by byl st� žádat snad na nás počet 

a· z Něho máme strach více ne! ze strachu. 

Děkuji básníkovi, d_ěkuji vm11. 

/Pozn'1nka: verše P.E. jsou 
citoymiy • překladu 
dr. JindřiclB Pokornáhe/ 



Sergej Machonin 

O pa dán:! 

;Jablka padaJí Ještě nezralá. Spírám padanča�fdo košíku 
a mpadá mě "Gallia omnis divis6l est_ in partes tres, .- quarum 
unan incolunt Belgae, aliam Aqui tazť1. • �", ví·. Bdh� proč • 
zr--ovna tohle u. těch Jablek. Ale př.edstav11' ·jsem si· jak by-
la Gallia rozdělena in partes _tres, jak tam fungovala do
mácí správa a v každé tá části trochu jiná, jak tam vládla 
místní moc, jak si obyvatelstvo za dlouhá aeset1letí zvyklo 
na. tu vládu a na to tungová.ní, jak se tam lidá pod. svou spr,
vou c:!tili ve svám a d�a, měli svá zvyky; t_:radice, sv4 z,
bavy, svllj zpósob obživy, svO.j humor, svllj vkuai, svou kuchy
ni e obl:!bený.mi jídly, sv4 čáry obzora, sv, sady_, svou Yýiku 
nebe s ev� zvláštní trQvy a koření. . ·� 

Fotom pfitáhl Caesar. Lidá si za svůJ jeden !ivot 
.. • 

museli začít zvykat na Jinou vl,d� a mo�, na Jinou admini-
strativu, na jin� zpdsoby, kter, nebyly Jejich,·a jak si na 
to všechno nakonec zvykli, naučili se zacházet s tou 
novou mocí a pomalu, tak Jako malení u nás v· zahrádce, 
vysouvat a posouvat pod zemí odnože své p�irozenosti, 
které pomalu prorfístaly oktrojovan, struktury a naučily ee 
je trpět jako kameny uložené v cestě hmatající odnože, obché
zet, brát na vědomí, nevšímat si jich, vyhnout se jim a pře
stat je vnioat víc nei bylo nezbytně nutné. 

Žili nakonec zase po své� a načemo po1 tou cizotou 
a jak odcházely generace a p�icházely nové, zvykaly si 1 
na cizotu jako na přirozenost. Stesk, nesouhlas, odpor a 
revoltu u! měli jen zakódovanou v krvi, v tkáních těla a 
mozku a pomalu o nich p�estávali vědět. Rodili ee, žili, 
plo�ili, pracovali a umírali pod Velkou Řiší Římskou a u! 
dávno jim to nep�išlo. 

Velká Říše Říma� byla nav!dy sobě 1 všem pokofeným 
provincii�. Svět a fivot byl ·nemyslitelný jinak ne! jak 
ho lid� v P..ímě 1 v provinciích žili pod vl�dam1 a císafi. 
Války vzpoury, hrdinové, tragédie, proměny moci ·se Jen 
vzdáleně týkaly f-emealníka nebo rolníka·, kterl abíral 



jablka v z.�hrádce nebo choval kozy & dčla).l sýr, stevěl si 
dOm a pil nějakou cm1elovinu. Život šel dál, lid,? si zvyka
li na v.:Ltchno. 

y ... 

Zanikla Ríše Rímská 1 jeji provincie. Co tent��t vlúdlo 
a rozhodovalo o životech, není. Nf'jBvu .iédné !l.ivoty 2ni nic 
jin�ho ž:2.vóho z těch č&sů. Struktury té divné moci se roz
padly v nic. O m-;'.\z�vládách cisaf-0. 1 republik se dnes lidé 
dovídají z televize jako o pohádkách, otro�tvt z t3ch časů 
chá;>eille jako globální pojem, abstr.-aktum, 7,a nímž si ne
představujeme konkrétního otroka, konk!'é�ni podobu �ezprávi, 
.soukromá nešt�stí. ;ievímen.ic o 99 procentech tragédií 
svobodnjch duchů v Řimském i ji�rch impériícr-i., přestože ty 
tragédie byly a zoarnily tisíce vzácn::-ch lidí • 

... 

Jsou nové Velké Ríše a nové provincie, nové světovlády 
přesvědčené o sv� definitivnosti a nová otroctví, nová způ
soby pokořování a nová způsoby adaptace na cizí tělesa v 
přirozeném spol�·enství. pokořených� 

I to všechno zaniklle •.. Upadne, padne, zajde jako ta 
. . . . � 

jablka. Nezb1:1�� _z toho nic. Ani z_ brutálrú a podl' rooai 
ani z lhostejn$ch· deru ani z- ušlecht11$c·h a, tragických 
vzpour. Pi"eetanou platit vševládná definitivní pravidla 

a zákony, rozpadnou ee v nic, nezbude stopa po·,.:životech 
zdrcující věUH.ny eprsvec.U:i.vých. Přijdou další modely 
u�p'1:orských v��vlád a rozpadnou se v nic se vši� všudy. 

Samy i e tě�i.jim! vládly. 

Nelze Eie držet ničeho. Všechno co právě uŇuje uás 
život křičí o �ulové pevnosti a v��ná nepomíjivosti, ale 
je pooújivá, vratké, dodýchává, už s�o�o není, proměňuje 

se v prázdn� za tisío let. 

Lze se držet ,1enom Lízinčiny lehounké a chladivé ručky 
na hcubách_y lese nebo oelou cestu z hub do vsi. U křízku, kde 

stalo dnes u! skoro ,-.ř'ed sto lety· nešt�st:! - Jeden chlapec se 
zasaíhl pfi �aěce. cestou ze šléoiy -�ruhého k�dli�kou do srdce -

' .. . ' . .  ' ' 
roz,.JIDuje, 'kd1kolf ho míjíme, jeJ:í .. _tf!apOlletý rozoumek: 

\ I • • • 

• A . ón hQ píchl a ťon UllZel 'l"' : ' . 

•NoJo, umfel." 
•A kde umzel� u_toho Jelíita?• 

"Ten tam tenknt Jeltl nebyl�. Toho chlapečka odnesli a 

AS 



umřel v jedné chalupě." 

"Já vím• já jsem· ta;;i byla.'' 
•••ro .:ie, Lízičko, to bylo dávno, ještě jsi ,:i.eoyla na světě." 

"Já vím, nebyla jsem nu světě, 8.le byla jse:.. tam. ,� paní 

dol�torka t$11 byla. A doktozi. �žli bílý pláště •. f� jo.ký m-Jli 

ty kluci oči? Jeden .modlý, že, a j&ký ten dl u.hej?" 

•Ten asi hn�dý.h 
''Nojo. Hnědý. '1.'en co ho pícn II1�1 :r;1odl,)i. 1.er. co U!o.zel 

:i.ii?l kratasy nebo trenkj-''r" 

"Myslím, že kretasy.,. 
"Nojo. A paní doktorka a ti doktozi ho dali v tý be-:ině 

do hrobečku, že?" 

Držím set� ručky a té Lízičky, jediného pevného, spo

lehlivého nepo;nijivého ood·;.1 v dějinách, zat::í.1'.:1co se V;3ecmo 

kol�� na �lnnetě bortí v nesly�itelnám a dosud �eviditElném 

pádu jako Kolářovy zmuchlané katedrály. 

Večer ve tmě slyším pacat jabllr..a. 



ťEOIONÁŘSK.lii DLUE:S /III.I 

Jde o dalš:! část ke;,itoly nazv:in1 lij45. V č.:st1 
pfedchozí Jsa po zamyšleném i dobr.očružnám apň
cbu dospěl na Nxiinnou sohtizku, imp·.-·ovi zovaně 
svol&ncu v zJJ�u pá :ráni po r-.ezvjstnér:il :ludolťo
vi, kd3ž se pr-1hlái,11 muž jm-1:lem Jo�chi.:11 Joudle
bs. J:'rj ví o ,1udolťovi to neJdůleži t��Jě:! il má 
t,dy .na ach�iae �1l�V:1í slovo. Zprvu vluk mluv.i 
pi'ev1.lžnA o· nvýeh. osu1eah ::i p�idr.-11lených otázkách. 
M' aeatfeaice, lékafka, dóvodni ztrácí trp§11-

. vo:it: radčJi půj<:e pck:-a�cva t v hledání po nemoc
n1�ích. Nab!zťm jí v p�e�eíni doprovod. i.Jdm!tá. 
V'Ncím •-� do pokoje na1;1louct�1t. 

;;ivšdek zatfai o mnoho nepokro!11. Pr:.,< by S\'OU c::iobní l'-..!s
to!"i! pl"!tomnl neobtě�ov&l. Je sama p eobě zan�d:):a.telnsi a po
chopi telnl bud:( v nikterých :.ievoli zvláit n?kterýu:i ryay • .-.le 
brzy vyjde n&jevo, _Jak vjzna21ně se t_ýká v�ci. ?l-imó.vá ner�td, 
!e ee kmotrovi ani otci novydal'il. To ae rozumí, že m�se! na. 
gysuh:iua. �eai venkovskými zarytJmi anaiivc1 z konviktu, za 
která Jkoln1J platila církev, tak!� byli pov1n.'li se �vděčit, 
a Jinak obklopen houfem protiml bystrých, z vf:lká č.&st1 ž1-
dovekýeb synlol z advokátských, 1,raf'�l:ých, •:yaceo d="'ec1nick$:ch 
�1 jak/ch rodin neměl n.4ději. Po pf'-estupu na mff t6lnku šel 60 
učení. ovi�m do toho ne�lepš!ho, ja�á tenkrát bylo po ruce, 
proto.11• kmotr nezsahc�kl. Dá se to vyložit i t!lk, že rcu pýcha 
!1dovzk4ho ar1T1sty, který zsčal s t"70š,em v dlani & ťo1iohl 
s• bohatství i poste.ven!, nedt•volila pi'ipustit, !?by mu o':llíoo
nec k•zil nam�h�•� n3bytou �tavov�kou čest a pr9st1�. Jak si 

kd? z v,!enýc-h •i;yoore. neh�ný oblibfnec �e tA:11 a tal ::tuto-
- -

s�e�nflcesn, tenkNt či:ts1 novýw 1 modní�. Gr1.l°;:>ler ho dokon.ce 
na torii zlikl�c! .J vymot&l .z vo,1ns. :.;i1.s to fro.n ty �prsvo\tal e teyry 
a le,ur1ny velit�ll a pocvel1teló pr-a,:.:.ak6 ;,oaádty. :o vlec!l.,o 
oni oklikou �ok�zal1. A c:těn,;1 1 pchr�laný koSe�ník se eta�l 
1 po pf'evrntu. Nejep!š se Joho nosu znelíbil pach p�iémoučlfho 
el•J• M d!lenokd11 -'vo�e u r.:01 benť. & Daňk1".1, k-<:le bo p!"-istir.:l 
pod je�n!n s n,klad-nťch monster t§ch dob. T&kový byl. Řekl 

slovo kavt1.rt:nsk,mu a k&.r-(!tnírou pfl:!tP.11 Barto§ovi n bylo to. 
E!yl Js�m z novd s trnny upoutmi už od :a:!nk.v o dáv..-.�JU 

automeohanictv!. A pl'-i Junl Bartoš m1 několik slySi telnjch 
sgvrtěnť, šeru Jídelny óalo zn,t, fe se i �ěkterá daláí ne-

trpfl1vo:,t1 mlní v napjatou zvidavoet • .Klepy aai Jso\1 neJ-



tu�š.ťm tmelem komun1.Jmc:.C. l;f-eeto se Ol&Wl protest. 
•�JemO.!ete tak mluvit o na.šem p!'.!buznéZt," řekli:.i hezčí 

a mladší z pf'-ítomn�oh ·:1,.2C:olfov3cn oestez· • .,Karetní :iramarád to
ho :---- ko!ešrúlm. i:obo jiik jste to řekl • .i 

"'�ilostiv:i1 pan!, kavárna, karty a pfátelství s 't!rn podši
tým f.idec pa t�ily k Barto;'iovi j!,kO voda ke kv-0ti.:,ě. Jen co to
ho nechal a vrhl ee ne něco jinóho, byl sam�1 ne:noo r. šp& tná 
nAlada. Mebo toho nechal vinou ne�ocí a nálad. K:!o co v!, jak 
j� to e osudem ... 

'' i,.l e jak ino1nuo'1'!:-.t, v t,:,m ze vyznáte," z:i.stsl Be o.ťi-=:1'1 
dost vla.fně svf feny . ..  Co ti,m mysl1te, že 5e vrr.J. r:.a něoo jin6ho'r• 

"Zatí.li jen to, co jsem tekl.• 
Oticiál' •• ul skoro zvedal k nijaká rázniJbí odpov��i, ale 

!ena ho pohladila po �betl ru.k.1 a byl klid. Ůplnf 'ticho, pro
tole se po �rychl.einfch 4 i.ost.fenjch v�tách octnlčel i sv��ek. 
$chýlil hlavu a dlaněmi si dopf-edu shoul :.1bi!.1 §.eťii v6 chm;ýi•:í. 
Zjevnij ho bolelo, !-o OP. dal vyšinout z Sl oh.y • ;.1 hl eó;2l �e n!t ni 
znovu souet!-ed1t. I !ně mrzelo• �e rinvydr!el. V uvoau to mohl 
bjt jeden z mimicky nsa.clanl'j!ích .trozencd ni!li:! atf-eoní vrotvy. 
Octnou-li se o něJ.1.kt4 poeohod! výš, w!n! prokdzat, fe Je IJ1-'0 n� 
hračkou pa t.!-it ta-:a taky, a v_ýaledkei=i je be�é1'lcy �1 c.,a:nóš03 ;:�otib 
obfudnost!, procvičeně pokryteckjch in tonaoí i s�j:Jlen! těch na
ho�e. Nápodoba v!ak osla č!m dál zl"•etolněJ1 v�č.0m� � f!liaila ae 
do ní náznaková parodie pamět."lic}r�- dt;!cr:nující &d:.lnosti, r.ej
n11šicb atl'-�dostavovakjcb sklonů 1 bluhovjlnti shovivsvcsti ks.za
telakáho n,ypnotizl!ra vO.č 1 dev,š!-i vc 1:S. Z:-�euži t:! chvil e7 •:;;nad i to. 
J.�l e pf'i r�emofnos ti zm�n1 t fakt, k ts ey snt.1d. op!"3. vdu ul nastal, 
vzdávala. se tu, aspoň ;,oae mne, zcela př-íhodnii po::ta pot-4.l.�eAovs
ndmu. N�zoyt.:iě zraňoval.s ty, jejich! způsob láakJ v.�dy byl t.�tov 
Rudel.fo brd:'!1 t proti Rudolfovi. Zb�Jv9llil ctázkn, 't�da zrovna Dcudl o
ba je k t4 ironicky moralistn! eskamcntá�i ten pravj. hle t& jen 
zyy!ova.la napit!, proto!• 0 t:e mobl rozhodn1?ut teprve \Shrn v$
povAd1. Zm:!n,!n,1 Bartoš byl a Rud�l!'e?. ns čas r„"la� dvojmo s;;Jn't, 
bkle u.I ul mělo dojít n� hlavni ouot)u, -1 tu úble:!n� zap1palG 

hezk4 m.t1, mlrm l. 'oi� a ev.l�ok, m!3to .�:.>' ho to navic p�n:!tilo 
ve hl'-•, dal a1 J1 aa.zi t a sestoupil k !1:!hn5vaná o·tftvi'enoati. 
Ta J• pf-i podivnoatech l1dsk$ch sluch(. a myslí mnoha mini �1n
n4 ntl neJrO.znf Ji! dNbl _oki.ik. l kdyl Jsem vlak byl •• av�dkem 
neapokojen, :mil 1 i.a •• aiympat1e. Zandil o �vikou &kulc,noat. 
Bezdiand výs-vy len cbytr,fcb 1 mdnl cbytr)'c h, kr'•��ch 1 Jen Oo-
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jemnýob !.:tOh:m ZP!'VU L"".it i nc-v:í'.:!:1ou podobu • ... to..�í, aby si po
v�b:ly• u v:notév�jí se :itb óo tak?.vaně po1.1h_ich chvil, slovo 
vzejde ze slova, 2ch�sk� ZP. sct.�zk' � �ivot �e stová skl3dboa 
zaručeně pr-vr..ich i posle��nfeh 1::íz.ek • .: ... .sto zth•odky u:r�ou, stej
n! Oaeto š�etně či te:;1,n dor:'.;etají • . ,E'

1 
:�utclf by t·hle vybo?!e

n! svčtrtovi !1.eVY'�etl. J�i ,jen nn nlc:••1 j a r.r:v.íc litov11l, o eo hude 
obt:í!něj!! sestavit ;:opiBovo.1 st =Jči.1, es13.í z těch, jež jeem, 
pot§šen zájmem, ol:>čae µosil:Jl brnjnsk�:ni.1 profesoru L:láhovi. �ť
kal jseiu t(\mt2 .teb�v.:o�n:v-a:c!mu obo�J ."l;crfl::ii :-sycboso.c1clo�.,ie, 
kr-oo@n, v sout ech se,,e 1. .ro:: ii � hu.1lc.re:-:, ;,: toresro:idenčn! pf-í tel, 
p!'es v�l:ovj ro�dil prze;"):! i p;'·:!snt blízký, :ni v tem r-eoránil. 
Dou�lebu J21e::.1 mu ui n�-";5l !lt.l tl.lsni Jako po.r:.ue o ;)otti i telně na:!
•-'lečný dovEtek k válcčn_ýi.Z ::tl.íi:.r-O�ortr'Jtů.A & tu mé vyvedl & kon

ceptu tic, !e jej v3vedla z konceptu ona. �al§í z těch, je! po
drobuj:( mu!& zkowikoo.i tím p!-.ťk!-ejsím, že tolik z nich 1 pl'i ne
odvan �omýfilet či p!-edstíron1 ;,odrotmoesti J& n1d�o v�tAí svo
bodou p·Niktická mysli nef v�tAinn maskulirm!eh pinO sv�ta. Ne 

te by ta nťhlá oop�rt.,vně zlc�ft �yla pravzore"� 3amostatnost1, 
ale stručný: zá�ahe.: Je:.�'1�ho r.l ásku toho r-01:metale do!lt. 

• pr,ť tel1, po.-= rStč ujrlie, •• š·ekl ,jedr&o1-uký. t• Zvu vás na dali:! 
fe! do vinárr.y • je-:i co Je zs;s otevfou • alfr ted to ztrstt•• ;.e1 
tuš!te, �k.4. �ude cesta daa6. ;�� ke v \�:nu ei tu ani neemre z,�pá-
11 t.• 

.. Ale mC!e�, .ť'aV}.e, Jestli op··«vdu �u"íl,'' eli'tovni odpové
d�la p1uú cloinu. 

.., 
Zj�vni t1:n sv,�dkov1 poriohln na.lózt póvodní to. 1nu. Z-směi\il 

dovedné hleť!éič)cy m j.:,!"OVi.::11:e &;. ae �r:romn� rL'.odulovanou pýchou 
konvertity prot'.l&r.il, ž� cc ,jist6 ,,ooy, jHk ví ::-�etra E.1ukov,, je 

úpln.ýll'; abstine-?: te:r� !. • .in.1 :-';;;i:;, .:1e v:,.· ti,:.'bá t ,. : se tim véžen�ho pdn.e 
�i sn�d t�� br�tr� r��·c:-,;;e :ct�;!lo�t s rf�� ne � ::.H1 ze,-4�,.. ��n�i". 

ti :"o j�e.'.ll t o�u · -.1,.. ;:-ol c�lasnJ s:!. 111. �vi.l F-2 vt,l a ;-.o.h vel ce 
na úctyhoóné m�ř-:!ř:ov6 �e!iCl :,\•k:.,· nJ.t s t�n,�. 

Čas 'l.llí jel f.l �!.!d olt' n11::lť •. ;: o.-:ečně :i e- V5::J.k k.1:.i tl v .L,oudl ebově 
f'eči. t. t je mu �ro:-,!.�uto, :.:le a.:ii:-i�n-1..uu ki:á í:'�tr.i-mu im.�rádstv.í 
yd§čí za setkání a tou 11uúcnou t:u.ai, a:.�1 ;:.bř'aJllou a 30:!ci i ne

v&l'-ťcí «& µ�! to:n, či prd·1ě pr-oto, at nepro.1vděpodobnl on. trskou. 
•s ua�tobemY" 5koro ;iosupně ae ;iozes0�l �t.r!l:C svasr. 

iUkol1. �yalel tin pa.na -·1 udol.ť6i. 'lo Jakkoli ;;..rioho vad :u�l 

pan ilartol, tó! on se v ro�hoduJícť chvíli 03V!dě1l. Dokonce 1 

riekonl, uyálí-11 ae, le pfí::duvon byl GŇbler. Ten au bea
J>OCb1b7 1-.-u ?orůku - vl�yck;:, mu !'!kal takhle kr'tce - ty ai toho 
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k.luka vez:;.e::: z:.: sluhu, Z.!l šcf{orQ, za co ch::e§, jen se JS:1 pod 
vehi „ly už new v'-let, leťil\l p� tv,m, aa se ti z�a porow:há. 

4 

A pan :.11.!ť1i tol 3¼ �ji tel .:•eal.1 tni b.nc:el4I-e do t,ýclne Jednal. 
Jemu tak ve třiceti a�staly dloutld, krásn4, snad f.l! h!-í�n� po
vJšenó čaoy, kayi krom drobných prací v kancelál'1 � majordo:n
atv! pf-i več:íreích sec.al za volantem hiepnno suizy, pak hhot
ného mercedese a b��Y ��štěstí t� urozené belBická minervY. 
Hotovi nový věk. !!'Ochu z vlaetenectv!, v!c �oJná z jistá tísni 
následovala š•rndovka. Ale i to byl vtzf 1-ehoučce bzučící oumi
wnttc ogm i3est nula. Co n&. tom, fe sl ht' dofét°'i wal tre royslťi 
ěi dvan�ctiválcovjch tater dobirali. r když pnn �tavlttl asi 
v:M�l, proč f-íká, fl.e si republika v něčem �1je cnd pomčrr, pokud 
šlo o auta, s nikým se nemínil p�edh�nět. Ale poradit s1 �al. 

"Talde 1 vy jste chuo,ku Bartollov1 po1tohl k úpadku,• opět 
s• jakoby • residue:i ut!lené 1utvisti wúsil odv!kj st,tn:ť úfedn!k. 

�právn, m.y!lenka, uklonil •• au Doudleb& • .\ai u tá účelem 
byl naaaztn st�vitel do domu, 1 kdyi ae lVil žádné pfimé ani ne

ptímé pokyny nepa-natuje. 1;le tak oni to dělaJ!, likr!ldkem. Nev.ť 
oyšem, kiio vnutil .oartošovi u sprá•c• vily vi.1ioná!'-e Y.ro:�la. 
J�ho vidiny nebyly vesměs vyšňiho �ódu, oči mu však: t� či oni 

p!-!čin)' planuly pof-ád. VNtil •• z J)4lti let rakou.ekě vojny po du
chu i po těls ak roz.�áran� v1pr&hl1, ie ho nic ne:r,ohlo uspokojit. 
Ze Yšebo nej;;.�n! konání povinnosti. Pi"i to:u au'r.Ollatic.ky at..r.a�oval, 
eo vtdyclcy po vo�írku zbylo v lahvích. k. sluflcy mu to čokonce 
:4a.tty nosily do auteriántu, ;.,rc.tote p&k l>yl dvu tf-i (!nJ' v domě 

od n�ho pokoj. 
".Kam Jste ae nám to Jí&Se .r-•ozbéhl," čo!:Jrodušn! probodil m(:.J 

soused. n.si ut s�oro s :.ejně upoutaný Jako j,. 
�trperú li v t.e vysvitne. Kde byl 'i í„no, u U·ch f. t"!l�l c,vjch rozj!

ma vfch dni a nocí. .Píl, co po a obil :&ani?chaly důl e!l těj!í osoby to
hoto světa, E-i opájel se :wvíc čí:l.s! o�o�njr:, � !'-!�e ducha. Četl 
ta� a Z?átlcy séptey d1ecésn!ch sněm� Česko3lovensk4 církve od Je
jího �elkem neaávn�ho zaloierú. A vejít k n�iau v tíiková d.o'l>i zrut
men!!lo s•trvr.t celt§ hodiny a naalouchet, jfi: ae p!'-e ab se sebou, 
zda Jsoa k ií�an! víry p�íhodnlJá! vzor1 a opommi Cyril a Me

toděj se aYou malost! moci nebo Has, haroic]cy o�iš'tova.tel vfkla
du Píama, pff-1 tom neltastni nedl>aJ.ťc:t učen! o lsti• Jel má lest 
aoentcb pl-ekonat. Prohr'1., a ay pr1 k utkmú • pape!enc1 chce.:ae 
kcne!ni mít círke'f po&it!vrú • v!Umoa, t.akle ap0Jtm• doJ!m.aň 
pf1tall1Y' hrdin•tYť a obratnoatť ye Ylc•ch moo1, aby na1tala 
no'"' jednota n4roda Ye Yífe. Oba•• •• zaiňonl, !e Jim uk4�e, 
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těm �lsžnS� zazob3ným evangelíkam, co je pravá· verouka. Zbavili 
s.e ho, lhle O:'.°"J. _je rád, že se tím zbavil Jich. Jmenovat odmítal. 
Pr.o ml&dou dt:,ši, vždy v hloubi toužící po· vyšším pou�ení, byl 
neodolatelný. Jecnou v době mercedesa to tak trvalo do nedělního . 
rána. Aby nevzbudili panstvo, museli ty mylně koupené tuny němec- . 
kého hro:nobi ti dotlačit o tři. vily dál, než mohl nastartovat, a 
v devět se on, po otci věrný katolík 1 stal i členem dejvick�ho 
sboru té KrQrnlovy ctrkve. SV\idce Z9. návratu meditoval, fe ptllí 
srdce zradil biskupa Gorazda a jeho pravoslavnějši větev, po sv,
rech z církve vyhna!lou. Prý se pojedou pfihlási t 1 tam. On však 
p�i vší čerstvě olivené lačnosti po společenství víry začal snad 
i vinou obav z pána uvažovat stfYdměji a tři církve za jedno do
poledne mu byly mnoho. Kruml uspokojoval výčitky svědomí hlučnými 
a nezdařilými pokusy notovat si Kdož jste boží bojovnici� všech
no dopJdlo dobfe, protože ee pán a slečna Leopolda zabavovali 
u pozdní snídaně l'l1IlOhem hlučnějšími charlestony, v týdnu koupe
nými s nejnovějším·typem gramofonu. 

hNebudu to už poslouchat,w hlesla mere lÓise a chtěla.vstát. 
Celý čas bylo tu a tam slyšet v�dálené výstřely. Do lidí7 

Na oslavu? Nedalo se vědět. Xed zazněly dávky samopal� kdesi hned 
za rohem. Jídelna s nábytkem 1 hosty b7l.-.:.1aaópoia� �le1l0p�ip01d
nek novějších čas� archou úmluvy a svědek neodbytně pl'i ta!li vla. 
obnov1 telem ašlého vzkvátajícího předpotopí. Oťiciálovu milou 

... 

ženu palba usadila. I tak jí starší sestra jemně pi'-1t1skla dlan 
na rameno a zašeptala: 

"LidW1ko, klid. Stejně v�s dam.O nepustím. Přespíte tsdy. 
A s ním si to v pravou chvíli vyl'ídím� spolehni na mne.• 

On se �edal rušit. A� Bartoš několikrát za těch let v sobotu 
rázně či a� nevrle p�ikázal jemu 1 slečně, že se zítra jede 
k Sal vátoru, eko:".'o stejně často na něj v neděli o půl de$�t� mávl 
z okna, �t vrátí vO.z do gará!e, takže o· zbožnosti pana st�vitele 
i jeho dcery mohly vzniknout ·pochybnosti i bez charlestonO. ke en:l
dani, ale do jisté doby žili aspoň ve shodě či.přímo ve vzájemn,m 

zalíbení. Jak znmno, krásná paní Bartošov,, též Leopolda - ne, 
už ji nezastihl, �le mistr Nechleba, ač též hl'l · zjednán později,. 
podle očitých svědkO. na portrátu v pánev� pracovně vystihl věr
něji ne! sama pravda - zeenula př'i porodu prvn:ího d:!těte, nemánA 
krásné dcery, a tak bylo tfeba guvernantek. Mohla snad na léta 
staě1 t Jedna, jen!e Kruml za dní bez nedopi tkO. opájel mysl Jinak 
a zkoušel navázat et3k 1 a těmi dmami, takie dyl Jeltl mlad, 
a m114, snad snící o výhodněJě:!ch náatra�ch, krátce po soltl 
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z domu odešly. Někdo ze. nim musel stát, prot�e se k.U pfied pa
nem etavi telem sotva d<?set minut e. z�stal 1 po tan, co se vinou 
strohosti a věku další guvernantky nevhodně ucházel o samu slač
nu, tehdy osmnáctiletou. Bez rozloučeni se vytratil, až kdyl si 
za nepřítomrwsti panstva přivedl do vily jakousi zvenčí a chybě
ly pak dvě etuje stříbz-njch p:?'-iborů. Asi svatební dar. Bartoš 
ho stíhat nedal, jen se mt1 už nikdo nesměl o něm zmínit. Tolik 
o úkl�dech proti panu staviteli. 

MVšichni jste byli úkladníc1," řekl oficiál nlasem so�doe, 
usilovně tlumícího rozhořčeni. "Nejde o Bartoše a mravy. O celou 
republiku. Ted bude jinak, uvidíte.• 

: Sv1dek odpověděl, že nepochybuje. Jen i jemu smysl pro spra
vedlnost velí soci dodat. I když Barto! 'byl křestan jaksi neúplný 
a notabene filosem.itský, podvratné záměry na Jeho účet to zdale
k!J. nevylučuje. Ji�, jak se děje 1 jitcym, nebyl vhod, kdo k nim 
nepat�il :r.oden i vyznán:!m. Aspoň to· tak slýchá. Jenže co Kruml? 
On sám si ho cenil. Byl to p�i všech vadách člověk živý a podnět
riý, ale procí o povšimnutí, jak byl též od začátku do konce prd
hledný. Ne, je až ne�ožn�, aby se byl za účelem ztenčem. velko-

-�-; ' 

majetku pa!li. stavitele o čty�i tucty vidliček a nož� zrovna jeJ 
nam!ihal vpr3.Vi t do vily nějaký dalě! Grubler. Tomu oni tikali 
šcjte a vyznali ee líp. Krumla tam musel dopor-učit kdosi buhulibě 
nevinný. 

Paní domu nápadně rychle donesla svědkovi sklenici vody. Pl-1 
té pfiležitosti si ho oavedla k oknu n cosi mu doet dlouho a dd
razně ěeptala. 

S úklonami se Doudleba sunul zpět na své stanoviště df-ív, 
než skončil& •. {�no, c1§k:ije za pohostinné občerstverú � vyhoví. 
Vše zestruční, ale samo neštastné pozd:ií a tolik ODjasa�jící sdě
lení sestry Su�ové ho nutí poprosit ji o prominutí, te se proti 
jeJímu přá..�í p�ece jen k t� historii vrátí. 

"Bratře Doudlebo, varuji v,s.• 
"Aničko, :iech ho," ohl�cn se k neštastné �ní domu jednoru

ký. "Jinak se to hlavni nedovíme nikdy.• 
Svědek jako by ted byl opevněn čerstvě oživeným vzdorem pro-

ti všamu, co ho kdy ponížilo či vedlo k mylným důvěrám. Je mu li• 
to, že vzniká rozkol. Aie b:ev� tomu tak, kdykoliv se vyjevuje ten 
�bláček, malý jako dlaň a pov�ti':ťm aYěta. snadno zmit.m$, �_spoii 
sl.emek pravd7. Byl pf-i vší zvídavosti mladě hloupf, !e ho to nikdy 
nenapadlo, kdJi Kruml mizel v suter4nku, Jen eo •• doalec:hl, le 
Bartoie opět navštíví Je�en vyYolenějl! nel druh$. To.si nevymyslel 
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on sám ani Kru..�l, ale vzdělaná a vesel, guvernanfia dokonce je
jich viry a podle vlastního přiznání jimi dohozen,. A skutečně 
nezažil ve vile ani v kancelář-i jemnější zákazníky, než byl lé
ka:- Lukl a jeho mladý zet, již tehdy pri brilantni teolog fh-o
miidkn, zároveň tíhnouc:! k sociálmn, ale to se podle vnějšku ne
dalo poznat. Nechodili, nýbrž kráčeli, nezvyšovali hlaa arii se 
hlučně nesmáli, natož aby se rozplakali, jak se to z obchodních 
příčin tu a tam některému zákazníkovi stalo. Asi ani neměli proč. 
Vzhledem ke SVJ'ID profesím vlastnili cenných realit až překvapivě 
mnoho, jak poznal, když je čas od času vozil s Barto�em po tom 
roztrou:�eném poze::nském království plném dom\l a parcel, a zjevně 
o ně pečovali s ctJ.adnou i patři�nou d'liraznou rozv3hou. l'Jyní ro
zumí, že se při své rozpolcenosti mezi nejméně dva vyšši zájmy 
nemorii je6notlivě obírat kdekým či dokonce trpět nablízku obtí!
náho zélÓtu a pošetile pozdního uctszeče o studium teologie, jak 
vyplývá .i laskavé informace sestry Buková. Měli i pot�ebné styky, 
aby se odpovědnosti za d�věfivce Kruml.a mohli zbavit jaksi bez 
:-nrevní úhony. Jen neví, zd,i ji� k ,jeho odložení clo Bartošova pod
palubi bJ!lO třeba právi!: toho n!ibo!enství, které vyz.n.ávali. Věd!t 
tehdy, co ví dnes, byl by K!'U!!lla v jeho nejpádn�ji rozjímavé ná

ladě donutil jít tam a vyfídit ei to e nimi_ z očí čo o�í. 3tudeně 
zdvořilou po�estností vě�icích a esem v rukáv� - jak so, s promi
nutím, �c1Esi dočetl - si o to říkali. 

Tentokrát jsem i díky zlomklml usobni zkušen:>sti chápal, pro� 
Doudleba opět vyměňuje předsevzatý pa_rt za výpad, neprostf•eclkova
ně vynášenj z trpce ponaučeného vědomí. �tarěí z vyv�lenjch, kt�-

-
' 

ří se nečekuně vynořili v jeho feči, byl u nás v pravěku rodinným 
léka�em a s�a i přítelem� Studený? Asi doet, ale nebylo to v �ěm 
to hlDvr�í, i kóyž jeho ucho na horečnatých zádech skutečně stu
dilo a navíc svými chloupky škvorovitě širr.ralo. Protivil se mi 
z těch p:-eci tliv3lých okamžikO. 1 n1čím, co tehdy uniltalo pojmeno

váni.Tím vf.c jsa� se později br4n11, aby se prapocity ne�stálily 

v tupou pfedpojatost. Ale ineiinkty asi nebyly tak úplně slei>' 
či lživ�. Patrně čímsi ve sv� spíš bonvivantská než zbožn� uakrom
n�n, těleenosti vyjevoval tolik ,jiných a významnějších starostí 
a pfitom a� p�ehlíživ�ho sebeuspokojení, !e 1 desetilett kluk 
tušil , jak odhad nemoc 1 a text reo eptu čte u jaká.s 1 odvěká, ne

oso·bm a všeobecné tabulky, zkameněle utkvělé v jeho paměti. 
Pl-edpokládaná nemoc rovná '! ten a ten dámo osvědčeni lék. Na 
pacienta zbylo popl,cáxú po tváfi a u.Jištěn!, !e pozítM bude 
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chlapík. Bylo od mé paměti vůči doktoru Luklovi nespravedlivé 
. . .,, ' 

že mi to ted vmetla do. �ědomi, ale jak �děl ovala především pamčt 
rodiny, v čase španělsk§ chřipky zemřel pod jeho ·péčí m�j osmile
tý bratr, kdefto já, dvoul�tý a stejně naka�ený ,' z�stal naživu. 
O zavinění, byt částečnám, nemůže být řeč. Chybi jakýkoli důkaz. 
Jen na sebe některé povahy vinou takových shod okolností upozor
ř1uji víc něž jiné. I tomu později pozna_�ém Frant2.lovi jistě 
úmřelo pod rukama mnoho děti, ale. po jaká ·skromně a skrytě velko
l�pé pozornosti právč k tomu a tomu určitému tvorovi.lliiěl · nesrov
natelnš drsněj�í způ.::oby něž dobročinně nábožný .3 sebedbalý Lukl, 
jenže za drsností operovala práv,: tak nesrovnatelně dů.vtipn:�j.ši 
účast, nutící nad každým jednoUi výra tvorem k revizím a zmantm 
postup�. I když ve svých přích o životy, vždy tak tíhnoucí viset 
na vlásku, ne,tytni prohrával 1 on, samy _pře z něho vyzařovaly. 
Zlid�toval svět, kudy chodtl_. l'en jeho protěJěek patrně ze všeho 

' • I• • 
: • I ' 

nejv:(c chtěl svět zprotestantizovat a indiv1d'!,1aiit1 mu mn1kalJ 

mezi daleko dosahují_clll:1 · prsty •. · Vyhláš�nf n�znai>oh Frantál, nako
nec př•át�lsky c�ěnj a pOV(?lávaný 1. vy�a"Bčf i,-�: ·on�· viry jáko 
sine qut1 -�onl Tekovým jeho· vzýváním j��- �všem kfi vdil . jeho stej
ně energicky pozorn...v:n a p�itom věřícím kolegům� Ale to na sebe 
volají nábo·!enství, jsou-11 z nich především stranicky světské 
instituce. Jeden pai,ef, ka telický, proteetantslcy, Jakýkoli, toho 
zde!IloluJe víc, než m�že napravit celý svět Ježíšových věrn._ých. 
"A! země Z'istane pozemská a trvá na svém proti nebeslim." Asi to 
nebylo řečeno pro 11kaře či za ně, ale co mc>hou vyznávat jiného, 
mizí-li jim ještě po�id ze země děti 1 dospělí z příčin tak ne
probádaných, že se dá jen vzdychnout nebe si je _vzalo. Z těch po

myšlení se mi tím víc zastesklo po Rudolfovi, ýO té dobrod�jně 
., 

rozutrácené opoře pozem�tan�tví, a p�ál jsem jeho roztři�těnému, 
zpřeházenému a při�om čím dál věrnějšímu zrcadlu Doudlebovi, aby 
se vzpa::ne toval a dokončil svou hru. F'o delěí odmlce se zdál o, !e 
se to podaří. 

Omlouvá ae. Koho on, pO.vodem pouhý automechanik, s;ní byt jen 
zdánlivě napadat. Zvlášt jde-li o lidi tak vysoce vzdělan1 a· v,-

.. 

žené. Nikly nezapomene na tu asketicky odmítavě po�vednutou dlan 

toho mladičkáho a ul tak skrO!Ililě llk,zněného dědice domovních JIUil
jetkO a profesora vědy o .hlasateli rozdavačetvt a chudoby Jako 
ce�ty ke sp,ee, kdykoli mu s p�íkazu pana stavitele nabídl cokoli 
m,ni .košer nel kávu či minerálku. Občas tv,fí v tYář napoleonce 
maličko zaváhal, zy1,1i kd7ž jeho tchán jakoby neviócmky ul z Jin' 

'\'i 



upíjel, al-e nakonec v�dy v�d�l, co se pi'-ed neosvícenými sluš:!. 
Vyu�uje 1 extremurálně, .t'1n, jak se chová, �íkala "•zmíněná guver
nantka. Nebo i tím, jaký je? To neř:qtale a on ·sám se neoavažuje 
soudu.· Neví, jak jak je t(? v �itru čl9věka. se vztahy mezi víroi-;_, vě
dou o· Kristu, velkým majetkem,• .sociálním cítěním. či rovnou soci.a-

..... 
. . ' . ' ·' 

. .  

lismem, eventuélně i neštas�ou vlastí •. Cb3bí mu k spravedlivému 
odhacu ze všeho nejvic �kušeno�t s majetkem. Tu má jen zvenčí, 
ale když vidě!. ty občasná uboláky, zmořené či zlomené starostmi 

' . . ' 
� 

. . 

o bohatství, štastně _ho to uchr�ilo od závisti. _Je zvědav, o čem 
ho i v takových otázk�ch poučí pan profesor Husovy fakulty, jen co 
se skoro· jistě vrátí ze svého amerického .útočiště ke svým domůo 
a věří�úr.. / .. le přiz.11.ává, že ho přece jen víc zajímá osud majitele 
vidin Kruml�. 

"' 

"Rikám .VEm1
1 

že ten člověk neměl• zdravý rozum", skoro zoufc.le 
si pe.n:í domu dlaněmi zakryla. tváf.� �: �, . : . . . . . 

OOstrč�n jedním- �oÍe�§jší�-�-e!\lr� ·skončil v ústavu? 
Ve vězen:!? Sebevra�dou1";ic-i1 ·.to:·�-e�t;a� · ·p;os{ o odp�;ěa. '. 

"Týrá nás. jiná starosť, éoí t� '.niéháp,te?•, ' .. 
Táž, jako tiži jej. ffi.'?dal Krumla, ale marně. St�dí se, že 

nehledal důsl enně. :?omC:že mu. s es tra, aby hp někde mohl navštívit? 
" "Jste stejně posedlý jako on. Řeknu bratru kazateli, ab� si 
s vámi promluvil," chtěla paní domu opět nabýt rovnováhy koesi 
poblíž hlubin víry. 

Ví br�tr kazatel o Krumlovi? 
"Ví, protože mu opatřil místo voziče v nemocnici na Karlově 
náměsti, a on ••• • 

.!':. on? 
".lni v pc_desf.ti n€byl tak. vděčný a moudrý, aby chodil do 

r 

shror.1ážd2ni mí�to do nějakých tajných sekt---'' 

K.Je ze pobl6znil nebezpečně na rozdíl od n&.šeho zwoudřelého 

bezpeči ve vife tak poslušné, že neodmlouvala ani zástupcum toho 
zrozence pekla, jen t=1.bychom tělesně přelili. Jak akonc.:il? 

. ' . ' 

"Jako š:íl.enecl Řekl vrcbní sestře, že mus.í na pomoc biskupu 
I • ,ť:A 

Gor-.azdovi, a už ho nikdo nedokázsl Ódržet�• 
. . 

' . 

Jen co po Heydrichově smrti začala střelba v Resslově ulici, 
kde Gorazd ukryl atentátníky va sv�m 'kostele? 

"Ješt� ho n'lkdo z.:1hl�dl, .Jak se chce prod_rat kordonem. Pak 
1/ 

. ' . 

už nikdy níkdoj" tiše· se 'rozplakala pan:(· C.,c,mu. 
. ' . :  

Mladší eestrá Ji objalá a aměre::n k Dou�lebo�i hlesla: 

"Jat• nelidak/. • 



Ten se scl'-.j1lenou hlavou polohlasně uvažoval,- že d�dic vý-
. 

. 

chodní věrouky·, kdyei ta.k sr:jč:1té se. světs_kou mocí, nakonec ta-
jur,ln•� byl pevnějším křestane,"!l než mnoho čistš:!ch Vjikladaču 
Písma. Kd;{ž už moc jen vraždila, na.věky a pádn3 élal dohod� 
d jej imu 1nístodrži tel i sbohem. �kťze pomoc bl ižnim, z,.· lm::m;/m 

. . 

lC 

ke ?rdi. tl Kr,uml asi uyl jediný vně toho n�hle ztižen1ho hlouóku, 
kdo se k n�mu v nejhorší hcdině p:-ihlásil. Lip sn�d tnk než vu

bec !-:.e, upíše-li se kdo věrnozti či víře. ;,ter·cedi::,s ho mofn::. od
ve�l, kc;;1i už ho tehdy, dlouho před tulením konce jeuncho svět9., 
to t�ch míst ��dovezl. 

Arct� ztuh1�a v iTi::lZP.élni s:Ď1."1l 3 ukáz.kE:.ru1 lidí ze z2po;r:cnu
t�hc o':; :"',ob:C

) 
kdy ,1eštš s:urt t':lcv,1lm_ buť.tla p,Jctivý žal a ctJzku 

pc smyslu ži veta i zá!'liku. iUčen:í mo�l rozetnout jen Jednor_uký 
Pavel, krom rázné .s štčd!'-e přes�asov� pá�e � 91rotky zvu�n, óary
t,mis ta, kterého jsem kdyai ve shro:n�ždění. či o· poh-řbech :got�š eně 

• - . . . . -. --·. . . . . . , . 1 ·' 

slých4l zpi ya t Dvof ákovu·· s��tsky,;ěin:00 tonálnf �t.e:nzi ··"' �J;mraq_Roepod.in 
' ... � :: ·._ ::: .. • 

• . ' -- ,.·- ). � ... • . ": ·
:.

�!"��(� .. .:::, ,." : 

je ::n�j pastý�. Ve shodě s pozem!ítah·skou vervou hlasu·· 1 přednesu 
• • ' ' ' r • I 

- •'(" ·-

měl s vírou probl�my, ob�".)s vyjad-ř'•ov�:; s jo.kýmsi oportunistickým 
hu�orer:1, aby se p�ítomní v�řicí oklik�u smíchu □ohli vyhnout po
horčení. A z v�ky o válku dř·iv �e cló.v?mě znal se smrti a s je
jim sekt:16.-rn:!m pťekonáním 1 ne_př·ekon4ním. Ř�k:1 DoudJ.pbovi • 

.,, 
"�::Ú1iP �o ko:nce ;:.ivct!'l z �etio se osp!·-�vedl:!ovst. Vá::i p:"·ítel 

11::.m pf-:td�l. '? č e:-ho nás obviníte za Puc:olfa? n 

�.ř-1 j1né pŤ>ež.1 v2i exeL'írl�ře v 9 l'Š e tim VJ'burc 0•1al z pokcrné
ho zún.'11..tku •. Nespokojeny a znepokojeny jeho výrokem se nspfímily, 
jako by s�1haly po osvědčené záchr9.nné brza� svich počestn;ich se

bf'jistot, � s:-iz.d už mGl;y n,:;. jazyku prot0st. /.le ,.:,révě t.1.hl.e .;,.t
mos.f:; r•ická zm�n::i �..í PVn: pOtI1ohla pozd:iě ::·ef or.ni.lčnícu il.:efis -:.ov i, 
r:.1 by c>e i:,o svém VZi-JSt.iT1&. tow;;l i on. 

T'án :2udúlf a ot.vinění't :to se vylučuje. 2. pfece na to;n la;::k.s.
v,tn cotéizu :.:-iěco je. Gyl-li to skutr.ion� on, koho spstř-il ria ono.11 
os1Jdn.fo; míst�, jak ještě bl í:!e ur�í, '3Vým nriblým ode hode;n obvinil 
tak VElký sou�et 11dalcych nelidskostí a neú�rosných shod okolnos
tí, že :3e, smí-li tak ř'íci, rovná aspoň je:lnomu hnutí prstu v rea-

11s3ci eventuálních oož:i:ch z6.:n-1rů se av�tem a 11astveJ1. Pr.oč 
prév1 taky on 1lyl zasdžen... Snad zu to, že :iechodil c es tam Páně. 
J:�o náin je však vyzn-1čuje a které z těch mnohtl• jsou :iejaprávn�jš!T 
A nebylo při tom laslrnvěji nepovJíšen�ho člověka v0č1 :!o.gdalenám 
světa a vúbec vOči tvor� máně vyspělfrm. Jde-li 9 jednotliYá po
zerr.skfu vědomí, P3n Rudolf' s1 patrně všechno o•vinování odbyl 

9� 
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už d�iv & to tím, ie v �ozporu s p��estnou praxi tolika jiných 

obvinova.tele;::i nebyl. Pi'-i pomyšlen! n'.? �eho mir1ulost v t·:>:n bylo 

u:2 jakási bezbmn.."l� v�'§ebratrstvi, podle 112kt,..r:;-·ch pr�' i lh•:>ste�1-
,, 

n:? i';i l�hkovlš.žn1 a p!-itom do hloubi du�;e sericzní. Livné elovo, 

jde-li o pana ludolfri, :J.l-:ná však v t§tc �hvíli �o :-,·1.;e lt?pší a 

p�1to��j-'rn c�tatně �ení cizí. Ale bby �u ��k i v tom ri�v�íru moh

li ,;1�řit, ml'3Í dřív dolo�it, že po jistý čas, bchu�;el r„e·:louhý, 

z:1ql !)G..na Puaolfa zblízka. ,Jakousi pre�:isto:rii toho vzác;ného se

t':-,�'1í byly ".i'.r�cf:tiny slečny Leopol G.Y. 3po•:y1:aných V:::'toc ht: :m:Jla 

ř.ost, ,hl< by ::.e, -:.le ��kde n=.bt".al� i soucit a smysl. p:"'o hu:r:or, 

t��.i'.l.t2 .n<: yř.nl:: d ty n:i�.luv;y popleten�ho �02.::;vn:í..t:;_-r.;., r.;0dle oSecn�vch 

Gi�ou2.lujícím. 

•.is:1'.!:'.ve:n na z vale první opravdovou poc --,ou, které se ji kč:y de stal o, 

i k�y� věděla, že Kruml takové pocty rozdával na potkáni. Pfi 

v ;-:. e,il ..,vt,cnér. pi;vabu v podtstě hodná slečna. ,Jenže p2tk jejích 

u����vť1 ubylo. 

Dl 0 11h1 �vonění .:1rov1zené t>ušením� sotva se tak mohl hlásit 

c v2�up 3u'.Jo1f. Se sr.1:itke� nadšje jsme se přErnto vnr;-i'"-;.li co ;--,t-.ao

':l'In2. Jen svědek tr;:ičlivě a se své3enou hl . ..:.V:l.l z,_atHi aa svj.;n 

"'Ci::t�. P-:ani dcr:!u otev:-ela. 

'' ::::- 1r t:.,c1 y je ta 03lt1 va," se .snaž i vi rtznou :lu to:.-i tou a 

s _;:ir„3;,�s!Cý:::i a �l�am'.. a �it'•karni aamohlssek .:-e-d chlapec s pw.�,:::ou, 

�E"":1už ,'v ;·•e:ov.�k,5ho il!u-:-durt:.. splihle ;,l'-eb;'v2.lo v rami:nou i v p:ioeo 

11 ?i1 o3"tiv!j, asi jste se zbl:.i.znila• "·� vá:l se:::; n��óo hodí ;;ranéit 

__ v(;p�h.,y vts �::i bije, 'J .Jde �a si otě:S OV:! t, �e ::-i.12 :Jrlníme Ob(:an$ tvo. 

·• nó� �e zatím v hospoda v Hie;šr•áku z-�kop3la tlup� bláznť.t s .l;ulo-
, 1 � + ..i:, •• � 

• t � ' " . .. í ::-'.c-terr. 2. nev:i ,ne, .. ;:;_ k na n.:. ., .. ti. .. 1:13 ... e s i za e'.:'l.i-dul., nez v·,:is postr -
1 C ;..f " 
.... "· ·-· . 

".3p:!š 1d.yby bylo pivo a ku� cbleb..,.,'' docel� �::irn2 ::,C:stiičil 

j€ji ruku. 

Dpěšn� dostal obo,1:!. 'l'o první až zázračnč. Kůs se tu t:--1 ik 

let ,o smrti �na inženýre vzila ta zkáza lidstve? 

�pil a se zbyti��m 

�,2b�hl po schodf'ch. 

?o s:.s�ení �clet jsrr.e z·:i.::unaně optt u.sejli ;)řej ::>oudlebu. 

Věd01, fe bnde nít co dělat, clby obZ1CVil pozomost, a byl i 

bystrý, takže se do toho nevrhl hlava nehl.::3va. :..'...ač&l sk:-o·::m: a ti

te. Kde byl? , no, u čoč9sn6ho konce úsměvů slečny Leopolcy. Tolik 

�f 
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·celebrita přidruženě i eventuálnich nápadníků se nikdy dřiv ani 
později �o vily nevměstnalo jako v ten předvečer dvacát1n.Barto
šova pokladu. Lékař a teoloe sice poslali místo sebe nenápadit� 
bonboniéry, ale církev sspoň do půlnoci �astupoval farář Čapek 
od Salvátora. Jinak př•išlo plno ministru, členů sp.rávních rad, 
lahO.dkář Boháček, sém Nechleba i profesoři a docenti z klinik 
a houf bohémsky nevázanj-ch či sns.ži vě ucti v;/ch are.hi tektt. v Bar
tošově občasném žoldu. Hodinku poseděl na rokokové židli�ce 
v koutě 1 Grubler, už tehcy !l&hrbený ve svá pěkné hubené v:íšce. 
A musel ovšem mit a.spoň v něče,11 na.vrch. Jen co odevzdal jednu ky
tici oslavl!nkyni, s druhou stoupal, opožděná následován ji i je
jím tatínkem, o p3tro výš k portrétu pfedešlé �eopcldy. l ona mě
la výročí. Je pravda, že tctéž pak udělali i dal.:.í, na pohled méně 
otesaní z účastnílru, příkladně Boháček, obs ministři, jeden 
agrárník, drulzy soodem, a znám.ý skandalista zpomezi mladých inže
nýr�. Ale Grubler byl první. Bartoš slzel, Jonie to večírek ještě 

ani nezačal. Konec nebyl ještě ani ve čtyři ráno. :fový do··novnik 
Živn�stek,, propagátor pohřbu žehe::. a na:t�sti marný usilovač o 

zi'ízení věelína, odv�,acel na zahradě zrak od po.1:ícru.nJch dvojic 
a p?!sahal, že zítra dá výpověd. Přečkal ješt� i jiná veselí v do
mě, než z vyšší moci výpověd stihla vjechny. wm.louvá �e za t.mínku 

tak pozdní, ale k hosti.m patřil.v ov;e:i: i dá.-;,,y, n,:;které vzorně udrlo
vané, jin'.S 1 bez šminek a kadeřníků pozoruhodné. Xa:usi doprostřed 
by umístil tu, kterou přivedl �írtek, ,!iezi kcle6;y ar-chi tekty zva-

ný pfíslužník. Křivdili mu. Jen měl ctižádost a jaksi sumovclně 

�e klaněl. Jinak byl buclatý a smný úsměv i hodinu či dvě po tom, 
co viděl, jak to s tou jeho dopadá. BylE-_ to ter..ká, r„a dálku vyni
kající, později zbli zka pon�kud jiná tancč1::!.c e p!'imo z Národního 
divadla. jménem ,T:uie Fodrobská. Pan stavi"tel, teh::y ještě pf-i tě-

. le R jen o mali�ko menší než Grub:_er, seh..'1.ut pod ncJorostlou ja
bloni netll!!r'.eně fikal té byttstce, že po č.tvrtstoletí konečně za
se má proč být Romeem. Hleděl se smát, .sle zadr•hovalo mu. Ona ja-

� y 

koby prcmla a on za ní. Keunikla. Ci neunikl on? Kdo ví? Círtko-
vi se muselo nel�vat, když už všichni byli pryč, � než v křesle 
usnul, pfil se smál, pi'.ll plakal, že ted m,si o zákazníky navěky posta
ráno, a !,dyby prý ne, vpálí to té tlamě. 3 prominu tíiL.• ale cituje. 

Balerinku tím pf-ece jen snad nem:ysl el. Tu zatím llŽ odvezl agrár

ník, sotva za zlým cilem. Vypadal na h11otypl11ěj:lí záliby a jen 

proto mu ji asi pan staY1tel toho Jitra svěřil. 
"Nechte apro■tlch pomluv" s unaveným pobo�ením řekl of'ic1'1.. 

it 



Svědek pokojně sklopil oči k claním, ji�iž jako by vážil, co 
· má na ,mysli. Věděl, že se dotkne, jen co mu to přišlo na jazyk. 

. ., - '\ 
Tak i my křestaná divně dělíme svět. Reč o nec��osti nl2šší�h pro-
jde bez kor.ientáře. ;.no, takoví Jsou. Kde� to vyšší a mocni, třeba 
jen n�znakem napadeni, mají v dobré spcle�nosti i v dějepise o za
stání · postaráno. 

"Mlčte, vy nactiutrhači,'1 napřimil Eie oficiál. 
"Jozífku,· prosím,'' sáhl.a mi na r.meno paní domu. "Bratr Dcu

dletla sl:íbil,.že se umírní." 
· Též· se oprav:!, uklonil se svfdek. P.f·el.stila ho pamči, jak se 

stává i Jinjm. Keřekl, co vidil, ale co kolovalo. Tak nás matou· 
ty části veřejného smýšlení, jei eveatuálně vyhov;,ijí našim sklo
nům či snahám o výhody. l'en Llini;;;t..!' �:;l na večírku stejně způsob
ný jako jeho socdem kolega. -nad i tG.llll usllcvdli o hlasy. I mírná 
podroušen! zvládli jeden lip než óru� a �áóné sp1ay nedali znát. 

. . . ' . . 

"Tak co je pra.vdat• _opo�děně se mere 1, oie .. zastala manžela. 

Tentokrát on pohladil ·její záp�stí a svědek mohl pokračovat. 
. . 

Ano, došlo k tomu; Lo dvou měsíc� měla ve vile svdj pokojík, sice 
v podkroví, ale nově ,tyb-3.Vený. Ach bože, opat se u,usí bránit ko
lujícímu smý�leni, aby ji nevylíčil křivě. 1'o stvořeni, snad jak
si podvratně zdvižené z pOtUěrné chu<.1oby, po svém měl::> stgtnáho 
pana.- stavitele v úctě či lásce. Jen to byla ú� ta či léska ne
ochotn� soutěžit, takže z domu b:. v-al oěis tec. I z pa tra do patra 
se dalo slyšet, že :aartoš prý je samá Poldi, miláček jeGináček. 
At se rozhodne. Dud o:ia nebo ona. Šéf, kdysi pokojný suverén, bou
chal dveřmi, zvýšeným hlasem výtky odraí tal, někdy jakoby naschvál 
vř-ele bral Poldi kolem rwue n ... ;.ž to znf:1llidáni oJ·lo zn.á.t i na jeho 
tváři i těle. Jen pro spravedlnost k sleén5 Julii m�sí zopakovat, 
o /5em se již mínil. :··Jeví, začal-li pokles tí.'4, že přišla, či 
mohla-li vůbec přijít, kdyby skrytě nebylo poklesu už dřív2jšíh0. 
Grubler postrádal pana stavitele v Unionce, a tak se pozval na 
zvědy. Konference oyle až nevlídně krátká. Po hodině kmotra od-

, 

vážel a dověděl se to. Ty gojské zkQzy o rus�lkách �rj bohužel 
plat!, zvlášt když prince� Je v letec� a jí jich neubývá. Tonikl 

Ulil si nějak to doklepe. Ale co ona.? Když ji tam vedle něho 
.I• 

viděl, Jak poposedá, kQ." už on, vetf·elec, vy�dne, při�lo mu Ji 

stejně }.:!to jako v čiiYadle, kam ho zvědavost neštastně zlákala, 
,'li .. ..,, 

jen co ·'zaslechl ty klepy. Labuťi' 5píš uhoněná dcerka v b�zci tné 

rodině, kde jí hrozí bití, jestli sebou nepohne. Dfít na sále, 

jak se· tam prý tomu f!.k,, je vinou Tonika a vily u! netěší. Tak-
... 

!e ji asi brzy pošlou z Jeviš�ě dan� a tam se hodí ješt� m:!n. 

9'1 
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Jako ty rusalky. Prohrála tím, že vyhrálii. 
• "Ani'toho lidem není t�eba,• s nadoblačn$-m chladem poznsmenala 

paní domu. 
Svědek na ni zaměřil zrak, a Jakkoli v tváři ztsta.l neutrál

ní, cosi hlásilo, že se_ opět od;rlání oc airektiv rozumu blíž 
k S!"dci. Ne že by slečna Julie byla nejlepším vzorkem. Žilr.: víc 
nervy. než čim jiný�. Je-11 nám v&ak s duší dáco k poze�ská pouti 
hybn6· tělo, proč by se v něk0;11 oboji nespojilo �: hezčí.11:;u sebezpf-í
tomnění než ve vitšinf:. I některá spatřená chůze povzbuei a jiné 
sklí6í • 

.-.iiáte rozor:iější o�i, než na co vyp daji," přátelek.;' řekl 
jednoruký a přivolal tim na sebe pohledy váhající mezi p�ibuzensky 
shov+vavou nelibostí a.odsudkem. "Ale hněme se z místa.-

Ano, u� '.;Jrzy bude tam, kde ani nechce bit. Zprvu se zdálo, 
že kmotrova moudrost pfeatřelila •. Julii nevyhodili. Šla sama. 

. 
' 

A tř'ebaže se jí ·hospodař1 t opravdu nedařil o, v tisnich 9omu s_kor.o 
kvetla. Či aspoň. pi'-i!Jyla na váze. ZE.Ito šéfovi čira dál z�et�l��ji 
ubývalo pokojné energie a bystré pohotovosti, jako když se chybně 
n3stavi předstih. Dokonce se dvakrlt óal dovést do kostela a nera, 
prý r�a něj čekat. Chce se P31: pro�1it. �ám? To bylo nevídané. Ne
vrátil se o nic lepši. Ooecnú Krize ještě n�b,1la, ale jeho ano. 
I .finaa vázla.. Přesto se. ve 'f'ile wčaly tjó.en co ·ts:d,9n konat tak"". 
zvané neformální porady s pře b;;tky .nLidšít-:h ar-chi te :rtů a sy:ikti 
jakoby zastupujících dodavatele. Na v;ech:iy stavb,y a mat�ri6ly 
;,ř'i to:n už tehdy mohli stačit dva či t!'-1. Podle tatín �ova p�8n:! by-
la hostitelkou při poradách slečna Leopolc.a. ·{ono.la tu nastraženou 
povinnost dovedně i póvabna. Byla i, síllÍ-11 to tak �íci, o vzdor krás
nější. :·íákladnj úklad vy;)adéil naéějně. Zari;ilovaných vzešla fronta. 
Telef'ony, 6opisy, kytky po poslíčcích i -nenlá.:.:ené osobní vpÁcy. 
-'-le vše m�rně. Též sle�na Leopolda, či z:vlátt o::-ia, :::1ěla svou hla-
vu. Začít si něco jen proto, že si ti dva usmysleli vyvdst ji 
z domu? Nesl.a tu pěknou černou hlavu hrdě vzhúru a dál spi§ pro 
pot§chu než úsp�šně studovala kres�u s Kvěchem, starým, malým, 
pisklav,Ýlll i vzdělaným a vtipným emeritním asistentem už od Pir
nera Nechlebovým dohozencem. Jen s nim chodila na koncerty, . 
. do divadla, do kina 1 na výstavy, až se jim, o:ulouvá se, začalo 

. l!kBt madona s Jezulátkem a je pravda, že Kvěch jí byl po ramena 
s o účes mnoho nedbal. Jen o ni a ona o něJ. Nezažil dvojici vz4-
jemni pozoměj§í. Ale kdy! to tak trvalo skoro dva roky, bky 

'too 



sám Bartoš se přestal vozit dvakrát týdnč na fazonku. Porady 
skončily a krom Poldina pokoje a obč�sných unavených zaboufení 
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z jiných míst si Živnůstek �nohl libovat, jakou má � do:nů obřadní 
.. " 

sín. Z minervy se  přešlo na škodovku a slečně Julii k torzu, ob-
tloustnutim jaksi zkrácenou, zbyly z balerinky jen pěkné, v lok
tech maličko nazad přiohnuté ;'.)aže, když ukazov:1la, kde zůstal 
neutřený prach či kudy se má odejít. Tehdy Kvěcha začalo opouštět 
jaro jeho podzimu . 

Blízká palba zes:lila v kanonádu. Záblesky prosakovaly i za
temněním. 

"Klid, Lidunko," nep�kcjně se Jozífek naklonil ke 
"Koná se v Riegrových sadech ohňostroj na oslavu." 

•sotva, kamaráde," řekl zn.alcjši Pavel. "Pozvali si 
hospody baterii dělostřelc�." 

.. 

"' 
v své zene. 

k dobyt:( 

•Jsme v jeho rukou, at se děje cokoli," oznámila paní domu 
a pokračoval• s vědoucností ještě důtkli věj�:(. "Bratře Do udleb o, 
k nápravě vám snad ješt� zbývá čas, ale vyklidte z. mysli sv�t- · 
ské věci, než bude pozdě." 

Střelba zmlkla a po ni 1 roztroušené hurá. Kdesi patrně ohle
d�vali mrtvoly, zda nehrozí ožít. Svědek beranovitě klonil hlavu, 
až se náble uvolnil a mšl v tváři úsměv dojemný neforemností i 
smutkem. Když jednou kolega šofér viděl madonu s Kvěchem, vyjeve
ně se ptal, zda je to její otec. Proz1-.adil to slečně a ona začala 
pr\ivodci říkat tati. Patřilo ji:i to, jednomu tak a panu staviteli 
jinak. Y.ialé světské věci. Až je vyklid:! a uchová v mysli s osudem 
božího syna a jen ty krvav-ě velké d�jinné zásahy shO.ry, rád lehne 
do hrobu a zapomene na celý boží svět. 

"On ví, proč trestá," stroze se ohradila doye!'lk:a. 
"Vinou rouhačů, jako jste vy, trpíme všich.�1," chvějícím hlás

kem ji mínila podepřít mladší sestra. 
"Liduško, zadrž," vlídně se k ní ohlédl jednor-.iký Šve.gr. 

wAnička nemůže jinak. Ale ty?" 
Svědek to po sobě nechal splynout spíš jako občerstvující 

spršku. Navázal pokojně i bez tápání. Opět n9sta.l večer, kdy se 
mělo jet na koncert. Čekali na n1 s Kvěchem. u vozu. Ač se připoz
divalo a pan Talich na ně asi nemínil čekat, byl eamý �ert a ve
selí. Konečně přišla, v těch dnech viditelně k:rásn�jš! než kdy 
dřív, maličko ho objala a řekla tati, dnes ne. Bylo uf podezi'-elll, 

le Je Jen ve skramně pěkných modrotiako,eyeh �omác!ch šatech, pro
atovlaa,, bez jednoho z těch mírně pfilnav/ch, nahof• lehce na

ěechranich pl,štů, o kterých Kvěch fíkal, !e je to 'f nich Venuše 
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nezdolateln, ani·ěeaky_ sy�hravým podnecím. Zlé světské věci. Na 
· rozdíl �d .jiných ·zié, v_.')�ezi liďs.1C:osti." Kvěch �o tak 1 nesl. Sta-

, 
. - ' 

. teěni. Aspoň navenek. :_9dv,at?· DěkuJe. Slovanské tance v jednom 
.·by pr$ nezvládl� z·�smál\s.e·a-.im'ed i vyamrkal do bělostně koncert
ního kapesníku. Ale nauě{ e$.: ·Políbil slečně ruku a. tiše vyp&li
chal z podzhmí za�d� ._směi-em k. vrátkům. Vtom on byl prvně a 
naposled objat kýmsi tak mimo Jeho dosah. Venuše mu plakala na 

. 
•, ' '.1 I ' 

1 
•• :· : '.' ' • 

rameni jako obyčejná děvčátko� kterému Je něčeho lito. On. však ne-
ztratil p�ehl.ed, pfijčil jí kapesník, též obstojně čistý, a upozor
nil ji, co se děje u vrátek. Stařeček - n.ež tam došel, opravdu ho 
bylo o deset let míň - dával přednost statnému muži v nejživěj�!ah 
počátcích středních let a ten ovšem pažemi a smíchem jako by �íkal, 
!e •e s�eček snad zbláznil. �k se pf-eli, až se rozesmáli oba 
a napOl v· objetí p�o�li_ vrátky _zároveň. Jeden ven, druhý blí!. 
x· aemů 'Všemu? Slečna ul zatím od'běhlA, snad se poopravit po slzách. 
č�eto mlad, dámy nevědí ť co Jim sluš!. Ten trochu ledabyla obleče
ný'-hromotl� ·jako ;by sice� rozhltii.vě: odhadoval �enu pozemkti 11 ertáy-

· 1,1;; ale' lel ·1 tak:�,;hl.·�.-:al.�hc�,--.ie za. okamžik st'1-u něho� �rešti · 
n�měl.1 'ť,i. !e�t� f ·  kdy�· ho 'ul pfes měsíc letmo v:!dal v kan�elái'1 . 
a snad i dvakrát ve_vi�e. Nebyl vAak p�ivážen ani odválen a neJevil 
ae etdy dOl.e!itý. V neprospěch s�h o zlepšen! sv�ta bývá vy�ší pod
l":ízenec nižš:!mu podřízenci terčem větš! nevraživcsti či skrytá n.
t5c� než srun vykořistovatel. To ovšem tehdy netušil, ie pan Rudolf 
nikdy �4dným pó��ízencem nebyl. �nad i proto, pokud ví, navždycky 
zOstal po!Děrně cbudý. 

"Ani kapsy vmn nejsou avatél" uiasl.e zavrtal hl:.:ivou o.ficiál. 
"Abych vás·vyvedl z myslnýoh teorií, jistého min�'!Jla jmění přece 
jen dosáhl." 

"A my, rodina, mu je spravujeme," nevinn·� sebejh�tým prohlá
šen:ím uvedla sestra Buková díl z•odiny do zřetelných rozpaků. 

Svědek si dlaní přejel tvář, snad aby skryl úsměv tentokrát 
a11 j1n1, a plynule navázal. Ani se z�cla nedalo soudit, !e by 
pouhý daňový poradce nez titulu, ke všemu v tisni zjednaný jen 
na záklndl dobré poYěat1, čili be z vyěšího doporučitela, mohl být 
p�edm!tem Jin�ho z4jmu nel ryse firemního. I do osvědčených kra
savcd těch let mu chybělo mnoho. Žádn/ ten vítězný rozjásanec 
s tenkjm knírkem, ano, u� YÍ, Fairtanks, ani ulízaný kovboj Tom 
Mix. Sp:!I nikdy _l:tuditel .-!obil Fri�o, nehybná tvU s celjmi za-
11t$m1 dějinami i1dak.tch nebod, proavítaJícími z pozadí. Od t�ch 
dob al myel1, le ruch J• pl4a naruby. Ale tam v t, chvíli na za-

102. 



J. ·, 

hradě to prostě byl jen pan Rudolf. Jako by si zs \ou poměrně 
obyčejnou _tváf! nikdy nedopfával oddech od �ivých po!J1Yšlen!, 
t�k!e byla_ neobyčejná. Nebylo už tělké sečíst jedna a jedna, 
aby _z toho byli �va

1 i kdy� výroky_ pana Rudolfa z hlediska 
J;etých_ °:ižš�.c\1 zájmů ·ten v:}počet skoro_ popíraly. Zahanbil ho tím, 
že se představil první, -9 ohlédl škodu. Kolik prý stála, co 
spotfebuJe, a.nemá-li on v .nastalé situaci za to, že se šéf pro
cházkami. k·tramwaj1 lip vycvi5í pro akromnější časy. Řeč to byla 
vlídnai 1 věcni t ·ale v něm se i tak zvedly pocity. Nemá se· u! pla
vit nad pěšími, protože pan pora<lce mini ze všeho nejdř.ív šetřit 
na pokroku? Pohludil vyleštěný blatník a zeptal se, pro� má pan 
i,likuláš•ek zájem, aby se on octl na dlažbě. Druhé oojetí večera by
lo dra�ější, zato jaksi rovnostářské. Or-�1 dva si prý už poraaí, 

jak o riazasloužen$ mamom groš po groši v podobě sporně zaeloule-
. ných odměn obírat nějakou. vydatnější kořist. Z té zdejší se ul 
mnoho· n.evy_léi:!iná a krom toho doplatila spíš na· poměrnou slušnost 

• .. • • • • ~ • • 

než na prohry v nějakých podloudných manévrech. 
M&no, je to Rudolf,� impulzívně vpadl jednoruký. "�olo 

vám to, ale u� vím, že jste ho dobte znal. Vad:! jen, že od těch 
dob uběhlo skoro dvacet let. Jeatli-jate a ním pátého vpoledne 
na Václavek�� nemluvil, Jak dokážete, že to opravdu byl on?• 

Doudleb& bezbranně rozevřel proti námu dlaně. Kéi by to ne
mohl dokázat. :Já se však pomyslet, že by právě pana ,iudolfa. ne
rozpoznal ještě i po letech mnoh� delších? To :se :ro2umi, oči zna
vená vším, co tu za ten čas. viděl, snad i vrásky a jaksi vámvěJ

ší náb�hy k tomu jaho ironickému i soucitnému úsměvu, ale ve vš• 
jen zralej§í pan Rudolt'. Ne, nanešttstí s nim nemluvil. Da·v se 
tísnil-a mlel a on musel přes vrch až dolC k Bohe�ce za nemocnou 

ženou. Jlíbil jí do ničeho se neplést a vr&ti t ce včas. Proč jen 
ho nevzal s sebou na ob�d • .r„ie nebylo ov�em jen to z,L1r.:.cní setkání. 
Nastalo mnoho jinjch, služebrúch i neslužebních. i� vždy:::ky tako
vých, že to nemůže za.tajit. Po svém ho nevěřící pan Rudolf 
p�ivedl k jistému druhu víry dřív, než se to později ponškud ji
nak p�aí sestry Buková mařilo žižkovskámu sboru. 

NVy nevděčiúku," �ydechla mladší z obou sester. 
"Pokračujte, pane Doudlebo,• velkomyslně se ovládla starší. 
Konal ea napi'-:!klad pohl-eb slečny Julie. Ne, nikdo krom vzduchu 

světa a kfehkosti p�idělených t�lesnjch schránek Jí neublížil. 
Naopak vyhnila p�i o vilu a Bartoše d�:!v, nei obojí šlo ke d�u. 
Ale zrovna „ dobl, kdy ae pan Rudolf po jist'1n bolav4m v4l' ... inf 



př·átelsky rozyQdl se svou· p��dchozí a neméně po�tav·ou paní 
P�lkou � aartoš· -ješt,- a�i '4.ost·: elwui'i .pro�tkdkO., aby dcei-i 
věn�· zař:!dil .. a�·poň··;křó111rii··by1(:námo· viťu

ť 
-�sta'.iy horečky, 
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velkl:i j:lzda .• Pfespal.'o .se·- v· )3rat1alav�· a 'pak baterinlta už jen, 
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ve S:!lokovci.: Zpátky prázdnou u�ční aj.lnicí Bartoš 1 chvíli r-ídil, _ 
aby se sám před sebou osvědčil, �le pak s� schouliÍ v·zadu, a 
přestože zrcátko uka�ovalo, že nespí, nebyla e nim �eč. Časy 
končily. Za tř·i měsíce t�le&'.am a po p�evoz_u pohřeb. Pt'-eplněno 
nebylo, převaha přátel pana stavi_tele �e asi nechtěla vm.ěšovat 
do soukromí, když nešlo o manželku a pominuly vážnější důvody 
zavděčit .se. lllU

. 
a .přece Jen: pf'iJít �:ale: fan.ř Č�pek tťe čímsi dal 

p�eav.lSdči t ,: ,ab;y promluvil 1: z Ntiroq..�íhó: poel�if věnec L pohledn
.
ou 

deleg�tku, kt_erá. všem. �čťtně -4·�-t�ša. v �i�áci(Mit�i�, co to. prt 
, 

• 
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Julku rupadlo. __ pdejí:t p�ed .. �k. al_ibnou· kari�rou, a Gl'Ublei- ahtěl 
' 0 , • _. 

, ... r, •' • 
j Š, ;� •, "I ,• 
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věd!t; ��P .. jo �a bO�!( :: zdr.�váho' :1'0Z�t:t,' k�el'lf' 0 T�nika peěuje tak 
dlEyslně' že ho snad Ů.drží nád. vodou� ,:il,ť r;e; panu Rudolfovi ani 
Grublerovi a hrstce zbylý�h přátel ee to nepovedlo. Vázl� z minu
la p�iliš mnoho. Ani večer pak nezchladil ten horký den, zase 
v č€rv:iu. l kanceláře vezl šéfa ještě obstojně živého, ale kdyi 
přirazili k vile, už pro6.D.né a je� čekající, až se šéf přemísti 
- kam jinam než k vyhnané PÓldi a·�ctovi -, neměl kdo vystoupit. 

Žádná pistole, jen vymizení z �tloli, pro něj u� neschfidného. Se
lhalo srdce. Špatn�? Je známo mnoho horších. Padlo království, 
on už nem�l co udržovat v chodu a pan Rudol� a Poldi zdědili sta
rosti. Žili, zdá se mu, be� tíže majetku volněji a veseleji než 
mnoho zámožných, které kdy zahlédl. 

"Neznáte fakta ani para&ra.fy, a op�t vás to vede k m�vlným 
závěrooi.," skoro se ušklíbl oficiál, snad tisknutý z jedné s tra

ns závistí k majetku a z druhé zkušenou neddvěrou v raOoati živo
t'i bez něho. "Díl otcova osobního vlastnictv:!, nespadající do 
konkursní podstaty; pt'-ece jen---" 

"Poldi zdědila," s dobrodušnou.netrpělivost! za něj dokončil 

Pavel. "Parcelku u BQrounk,y, co rok_zaplavovanou, takie bude 
mít cenu deoet tisíc al tam za �liardy 'buťlou std.t p�ehrady.•. 

�Aie něco to je," �utkavě 
. •' 

•Lidunko, k:114,• ·naklonil 
lidi taková, jací jsou.• 

• • ' ., t, 

nami tla mere l ti e, 
ee Je ní manlel. "14ueíme sn'šet 
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Svědek se maličko . zapotácel. Nebylo jf�sné, zda se. mi to jen 
nezdá vinou mých peci tů, ale tak, ,j2,2co tak jsem mu na?:>idl svou 
ž�dl1. Háze1:if ·stál pevně a odmítl. ·.ro prý jen nESkterá dojmy na něj 
tak 0působí-, ale naučil se to zvLidat. :'1adechl se a pokračoval. 
Nižš.í pozůat�lé, ·krom jedné vJjimky, z3op3.tfil pan Rudolf -�zomě 0 

Živnó.stka dokonce u;n.ís til va vile u 1.-iníšku, kde pražskÝ rastaura
tér s t-odinou dávnou toužil pv dl ecb.. :)obře dopadly i obě služebn4. 

. ' 

Tu mladší za čas bohatě vyplatil z domu jeden úspěšnější realitář, 
když se·nepříhodně octla v jiném stavu, a žije z toho se synkem 
snad dodnes. f':věch bJl Lekán k lekc:m i na več.eř-e, ale od jisté 
doby jako by žil l:óesi v č!cbč ledové, t::i.k.t.e se tfas:...8vým kraso
pisem př�vážně oralouval • .?ohřeb :n�l l:rásnj, př·išli:! celét ,�kaderr:.ie 
v čele s Hechlabou, kteI'j též promluvil, a paní Leopoldě to sluše-
l o jako jako tehdy v zahri-idě, něž odběhla. Vždy ho má·Uo, proč pan Ru-I 
dolt,'·tak.bystrý apo svém úspěšný, zv:.,lil .í'inančnó i spoleěensky 
�ea��ňovaná konsul tantství, a. snad tehdy ta· ho�oraČe kolem odešlé-, 
ho ehud�ho Kvěcha. ho pohnula, a.by se zeptal. Znovu ta divně těžk4 
i lehké pež8 kole::n jeho ramen a skr:,·té poz9.emrmí. I-ak výpočet na 
prstech: nevstává, kdy chce ·:iěkdo jiný, ;r1.le kdy chce či musí on 
•�• nemá· nad Eebou h:..--001ovládce, kterému by se bylo třeba klanět, 
za třetí mu právě tohle nějak nejce, za čtvrté si v Jistých mezích 
mO.�e oběti vybírat podle vlestpích rozmaró a ne podle jejich, za 
páté vidá skoro na dno těch, ·co by ze vyle·pšené pobfvání ve světě 
rádi platili menší činži než �řev�ha p�byvatel� mnohem usktípnutěj
šich. ?rj žádnj pěkný poh:ed, ale komer�ie to díky vlasteneckJ'!ll či 
�ěkdJ. 1 sociálně procit�ným �e�em a o�čas též výstavní zbožnosti 

těch pánů nebývá 9patná. Ale dívá-li se tak na na, jak to, že si 

ho zjP.dnávají"i To je prý jeho oóchodní t.:i.je!nství. i'rozradí :nu Je, 
jen co sám bude mít po�ětí, v čem �oz�s��vá. 

"Výmysly," mévl dlaní závistiv;j ,Jozífek a tvúří se obrátil 
k ostatním. o souhlas • .,'l'ak dlouhou -:'eč ani nejblj_ž,5:f nil:dy od 
Rudolfa neslyšeli. 

3vědek .zjevně rui bral druhý dech a nikanu nedopř·ál čas vy jád-
l-1 t se k t� pozná:nce, napovrch včcné a při tom studen� r.eochotnl 
vzít v úvahu to Hudolfovo tajemství. Děkuje za poctu, ale je _p!-e
h.�an,. Jak by on při své·zpozčilosti moP..l znát mysl člověka zá
roveň tak skromného 1 osvíceného7 Snad tu nezvyl.lce dlouhoa pro
mluvu přivodila dojemná přileži tost. i;, skutečna se ho v zápětí pan 
Rudoif -�-eptal', chce-li taky tak pěkný pohl-eb, nebo přij:ne-11 ·ko
neěnl nikterl nabízená aíato. s hanbou pfiznává, že dělal potíte. 

-1 o.S-
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I o.n mohl do Mníšku, nota bene s osmou, _kt_en � byla p:rodána • 
. Ale smí být kárm, že nechtěl z. Prahy do -včel:!na ,' ke .v�emu. :· .' .. 

a nudným Ž1vmlstkem1 Zlatý Kruml l Odmítl i -dvě či-.. ti\!- qaÚú'. na-
·. bidky. Ne, tsm po Kvěchovi u� o tom nebyla dalň!-·řeč· •. Boken si 

ho sice oblíbila k opravám nedávno vznikl_Á nová tf-ída maloo,,to
mobilistd, jenže ji brzy zase nebylo o co· ob:!rat 1 . do .roka vklad
ní kní!ka eplaslr.l.a a byl .pak poučen,. jak se dopl�c::C- na zhýčkanou 

. yYběravost. Krize �šude. I pan Rudolf, vě�ic1. v kuchynf pl.tmkÝ. 
na šňťlru, měl co dělat, ·aby řekl' vesele, že nejde· c prn�crky na 
vzdévdní. Al� s n!m si zatím prý neví jiné rady než eepa�t, po
kud to umi, pokomý liat svá laskavé vinohre.ask� sestře, z."lalé 
všech lidí 1 dějCl:'i\" jistém zbožném sboru. Svěřil mu věšeni s 
psal. Ani ·e t�9tím pokusr::u nebyl spokojen, ale pod.!il mu obálku 

, •• eloyY, ž·a asi bude mít,. eo si zsslou!!� Kčo se neusltro:r.n:! 
a neuvěi'ť tu a tam v některá lidi, musí spoler.noutna vy;;§! moo •. · 
s�. to prý -rnději přečká jinak. 

· · · 

"Stydte ae," skoro vzl���a .mladš:! seotra. 
"Za co?" lehce ji pohladil zbylou r-ukou Pa.vel. "Jako bye 

nevěděla, kdo je Rudolf." 
„Ano, legie byly prolezlé volno:nyšlenká�stvim," aamo-.,olně 

, 
vypadl z o:ficiála vjrok, po tisícerem po:.ižit:! mdlý. 

"'-Toseftfl" vzdychl Po.v.el a ostatek slitovně za:nlčel .. 
"�::ak se po:,10::ili.ine a utě-!:í nás to," užila i pa.rú domu svého 

opotřebovan4ho razítka. 
Doudlebe. navázal, než věta dom1ěla. t-�ebylo to prý i3tastné 

setkání, uváží-li se, že tehdy vid�l pana Rudolfa nadlouho naposled. 

Ke všemu za odchodu nenašel patú Leopolau. M�la být v H�roláových 
sadech a ko�á.rkem, totiž r, p11V11iu1 synkem tá nezapomem:.teln4 <!vo
Jice. Ani ji t:ž pak nesµ:.třil. Nebyl čs.s nfi k-ré.su �ni na vděčnost 
�a pf�teletvi. List parui nucolfa se ovše� osv,J-dčil, juk bylo pfed
pověděno. Jen co oe na pokyn přítomné sestry dal vypsat od.česko
slovenských a pfi té přílefitosti konečně i od katolíkO, díky 
bratru Lukáškovi, účetn:!mu od f'irmy Jirásko,. �Žvft'-el o� rru:ia �o 
noci patentní americké psací itoly a méni zda�1l4i se·stsvovac! 

. 
,. 

knihovny. SAm si opatřil několik díld a-zjistil� �e se do nich 
nevejde nejen bible, sJ.e ani t�n metr episO pátera vyklouze Za-

. , 
. 

. 

hrač!n:ím-B�odekého, co kdys.l z13tů po Krumlovi v
_ 

s�ter�n�. · 

Kran Pout mrtvá láslcy a Posl"duího poku�eni všechnl'J prod11l, ale 
tak jako tak sá."U Ir.U,301 vyro�i t poličku na. Gr-�blorav svatební 
dvoudá�ek �.půlmetrál.:ový Jtt�v slovník naučný a •  hebké k�li 

-1<:1'1 
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, 
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vszanou Ruli Bovaryovóu. Koho ten vychrtlj :kož�šník cht�l : 1. 

ve,rovat'"ť Jej nebo jeho: čerstvě získanou ��n�'l <1. '. tl'-e.baže :nejevila 
takové sklony, je pravd�, že mu na ni -�1:> času �ezbý�a�o� Krom 
práce.skoro všechen čas pohltil .Íižkovský aoo:r,;asi·l·epší, nel .. · 
co kdy v tom oboru zažil' ale žádající ciplátkou za· do'brodiní to
lik auševní ·-1 fyzické odevzdanosti, že· Se aspoň v 1 něm míjely · ;•• 

účinkem výzvy pana k&za tele .i: samostatnému rozjíii:uhú� Kdy? Um! 
si :;Jředsta.vit�. jak by mu pan·Rudolf' odpověděl, že· 3e nemd -d�t. 
t.le kr·om pod:nínek doby ho spoutávaia 1 výmluvná dobrotivost, j:íl, 
b:i,•l od!Ilěňován za pove�emí služby, -většinou instalatérské či zed
nické. Jen sportovna založený Lukáše� ei z třetí ruky ko�pil ma
leb� waltra v licenci riat a bylo a nÍlU �darma víc dřiny ne� při 

každoročním malování r.aodli tebny. Ve jmónu společenství víry' a·· · 
uchování slušného mis ta ml.č'el� l'o se rozum{ ť že si opat�il aspoň 
aero ciliÍink, p�otože_ se :jinak �edalo všechno stilmout, ale jak
koli myšJ.e;1ek ťla pana Rudolfa bylo mnoho, čas cl"'.yběl, ač sestra 
t3uirová 1nůže potvrdit, že se v neděli po shromážděn:!, ve· etf>edu 

po modlitebních h�dinách 1 při světštějších příležitostech vždy 
na ty dva ptal. Později odpovídala� ani nechtějte vědět. Až došlo 
k tomu setkání o polednách. 

Dvs krtl.čky a svědek chvějivou rukou vzal ze stolu al':lenici · 
voay. Jen co však pan! domu nabídla, že přinese čerstvou, upil, 

vrátil se na místo a pokračoval jakoby v cbiavě, že mu vezmou 
slovo. 



Edo Y.r1eeov4 

Co se EJtalo v bléz1né1 

0-1e�el Jednoho dne tak, j�k pr•eťi ntkolika l etJ p!-išel, 
• papírovým ku!'reWl, a pac! t1oci,áln! nabJ.a od nH10 na �u�hyrutkóm 11t,�1, 
lístak' pl\1 tťloll1 cukřenkou, na· n�ri1i �ttlo, ž• Ji opoi.láti .a&VldJ', 
poněvnd! ji uJ na:i:iluJe • ..J aoa rouei, k tel-! pf-1jdo"1, j.HJUiiJ.ť v.betu>, 
nlc k to:au nctpf-1jaJ:! a ,.dou dál • .:;h-.,d.L, dokud jsou 'lllladí a krás-
ni, .: je na nich, aty or!�dli, k:iy už se :n ji U3a.dit. a nQ;jít �1 
ženu peacv.atelku, &hy ::.e.nu@eli kon,: i t v do;;iovo d�chc:ctcú. 

Kcl:uj:! od č0.':U .k: č:omu !! od Vé"'lnice k veanic1; papírové kutr.}', 
.mu.li, d!-t1, o kterd se niitdo ni!Chce starat. l'-arú uoci'-1.ní v�r!tck.J 
jeJ! d!t1 zt�wtal7, ale tentokrát •• J! zdál.o,. 2e ul 11aťl!e d4l lťt. 
Její bjnll •1_ naAel v nedalektbt mlste4ku YdÓ\fu po f'em!�ovi, 
spolu!ričku pnn.ť soc1'1ní, o n1c h•�:í ani chytf•jil1, Jenom bohatlť 
o vilu, ch.ttu a. Iiluto z.,a�ky Simca. Řemík neRiohl u! �sl di§l• y;ydr!et 
nap�t! mes1 �nn�eliatvia, v něml nyl vy<1hován• a vinou v nť! lil. 

Lh,"ll :tvti len§, !• J1 m, rád, a kr„1dl atátu �ao a U:lenlt7. �tracn •• 

ukl'1dal do jeho 1n•dc1 tak dl\?uho, at pfQSklo. Jeho len� al-atalo 
y§eemo, poti'-ebov.�13 Jen .nuže, kter-,i iJy sní ui·:. val bona ta tví a 
l�sky, a t,1k ho ?l"e�rsla paní tto�iální. 

Tf t'!e to , :':}lo už po t�tí u Olina.a proto Jí p·�ip�'�alo ne:JaeB1-
teln4 ��l f!t ns. m:fot� :poni1,@ní• hi:in"by n nestěstí. •Nebo�tík" strašil 
,ji v do:r.ě, Ljt:1vovs.l ne v m;.hr:Jói u ť<eky, ka� �pelu chodívali 

.i 

ňa r,r.ochá�ku, když dlti usnuly. Lidé jí. její neat�.stí př'!iili, nem;la 
m.!t r:1�d•H10 s k:r-t;G:l�ho, s. mlila-11, .:.uacla počíta\. s t.í.;r, teto 
Jpatn� sko:1č.!. r�.::.n:fh:-�v-? t,1.kf úE?pl-i.i:i..l t,:(:.iSti, i,;�e:i ei '.ť·:2-S-:..rGJ:ilQ 
3 to.s t.ič ek ·:.1..tmžel� • .:.i.o .::ne., .. ú. (;;i p-..;;.:i r-ov�r:. -..u�>.a..i nfru,�eJde, pt·or•okc
val 1, a eelkem apr6ma. 

f>sní ooclálni hleWila si nov6 G.í.'.:�to-, ale �dy.i n!i.�l.:l\ pr&ci, 
nebyl u nt b3t, a kdyl bylo obojí, Qěly as děti d&leko do štoly. 
AŽ v J�dno2 ó.Ol!CYI d(lchooct našla všechno. zár.:ečelt stál V pa�ku 
ob'.:-;lopen e�ar$m1 strom3, b.Yt byl alU!1n$ a t1ch�1 a d�ti :1�ly do �koly 
pi\es pr:::-.k. !l!ude k.lid e mír, aAde�i:.::OV•? a bao1elc.y, 1lout.�oueí stromy, 
tichá slunce o �editelax� �imto. Paní sociální al bylo divně, le 

už po tom n§kdo nes�očil. 



Povídala do.Mo tO!ll tat!nkov1, ale ten nsdšenf nt�l. 

/f.Hol.ka, povídá, Jsi s� :len3ká a tohl•'to není nic pro t.eb•• 
·rai· se krade a kdy� nebute� moc.t ani c.btít kráet, všichni t1 utečou. 
Kuchar•ky do j,!z4d� n<?bo do atátn!ho statku, 11eatř'iěky do nemocnic• 

e ty tsm. zC•3t�neš sama. Co e1 t!l� po�nei g t�na dit-a.� a stovkou 
d�doutlkt\ .e b!lbič eť?' 

Jak to tatínek v�d�l, byl amid Je.onovidn.11 · 
i:ta.ní sociální z1stals . ta::?, kde byla·. ::;voje neětěs t! a1 ne:1eme 

sebou, :"eh"l jí .ješt•� t� tinP.k. T;; ;1�budeá mít nlkcly pof·ádn6ho 
mul!\k11ho. ale vteyclr.y �lkoholib nebo pobudu. J0nan &e, holka 
pro boha tě prooím, uf t.ol 1k ntcM.veJ, taby ses tak moc: netr-áp1la. 
A ne."t!�j u! f.�t1n4 děti. 

_ �ešly v.jeahny roční doby a pťinť soci'1.n! .. ee saěalo_ adát, le 
f.i vot Je atc�la ancsi tttlnl 1 bez mulskd_ho. _Po y.a�ncli pleUa„ 
n4akovala dí vela ee na televizi. -Al' Jednou -�oata1a· od· pana prim,ř• 
pf-ík�z, a-by je4nu babičku odvezl,'\ do ao.;11ov� dúchodc�, arovna �o 
&ámeč.ku, .1e se p!'-ed čaeem chtlla u,sndit. Pf-i.Jeli aan1 t�o-u pl'-ed 
hlavní vchod• nechala b!'.i'b14.k1.1 v auti ae šoférem a ál� h.i.e�t ť'ed1·tele. 
Kdy! ni1roho nttnalla, začal a vol, t, a tu s kuchyni v.vlezla pant, ruce 
al po lokty od. v;sta, a t!u ruka:as ukuzovůa do sklepa. 

-Tlito, volala, pojá v•n ,- mái tu pfíJn. 
Ze a..:lepF1J �• vyš.krA�l ok4n'kem mul od hlavy a! k pat� černj 

�i �aičJa1, j�k ho 111'.��le, VJJfročll� z euta a utíkt:.la :ilej:ť pryč. 
� 

!ilašt:;st:í měla ale v kolenou a r-trÓir,u > �k J.! pan! soc iill-lÍ lohce 
:bytls. 

-Já se v4.:n o�louvtb, !'�kl č@mý e uklonil ••• v,rmetám �ovna 
tOJ)El".J • 

::li'bi'!, �e se Fr.yj@ a babičku r,fl-1Jme, s Jak odešel, vyb!hla 
zase z kuch,:vn� .j�ho lema, ruce od t�s ta• n povid�: 
- - _ak vy s t.e � t.�·ň:-rová, '3i ne i3 te n,ho·1ou Ul, co se tady 11chá

PlG o m.:sto ��itele? 
l't\ní sociální p.t'-1avědčila a ·to snad ani neměla d!lat, protole 

p�i.znání roEě:ílilo pe.nf. t�k, te z.�ervenala Pl zpotila se na obl1aeJ1 
arm krku. 

-Vy Jste ale m�la čuch, I• Jste sem~nešlig .... , �do .,.,m. to pot',ilt!il 
nachodit oe�? My n& to nal•tll1, zámue•k, ,\�I str�y e st.ar! lidi, 
mo.j 21t.1� Je liduail, m, bydleli dl-!• ve aěatl _a. měl a toho !aludeent 
v�erJ7 1 bi.k js2e hledali nlco klidněJěiho. �•�Yl t� a�i m�e!c a mál 

: . . . . 

z toho infarkt ,- Jen se nia něho pod!veJt• a �v1díte, le pracuJe 

k -dr'1h·bu,1. 



Fanť soci�ln:ť us,'ltdť b::1t>i�kn do sanitky, rt.b;, to .·wslyf el:! • 
a cítí SP. vinn:il neňt6.aU'..m lidí, kt€':-6 r,e�nú. 

-VG1chni tu krr.t.dl1, volá paní ředitelcvá, okr.:.i'�..:.11 i.:bc,hé 
at,sxf'cčley o ji,)lo, o :íoh.? i o tlO-čni 1:0$1lf½'. ;�atik tef: mlli aěti 
v Ailerioe a.·:: Aus trál11 a 0:11 jim ;csil�l1 t•J.t-e�ové t,,.:m,;;, k.-t�ré �le 
dl·deOková u br�bičk9 vůbec Di'lid�ll. ''41n1i� · lu�i�e:... :.�ál:i pří b,izr.1é 
n& vyšl;ich m:!et�b, d�lili se o to '"' vse-·::h:1\) :3ť: :..it;�.:.ií'i.lo • .•. :j táta 
proiiil ty lidi, t1:i�· to po�hopill, a1,y ne--:.:1'.>.Hill ;J ;.,:·;1tcov�::.1. jenže 
0:11 oyli ·ttik rozkr':iden_J, fe u� p7'e:1t1t :1-e.;:tJ:1li u :a.:r 'Ji�l1 v·;;';iovfa, 

kdybyste jen v!!-děla, cc s tím je :L� i,•i.lp.Í.-""vV«!!li, �,:l.lsite ae vykáz::tt 
pise11n� e l:sž1ou cibulí, proto ,-nchli w.k kr-á5't, ,.e ut ae v tom 
n1�do n�vy-tn�. t�de�kov4 1¾ babiť!r.:y si �e� těI:cv..ili. to:.l� j� o:�lcl 9d'k 
..,i!;.,,.,.,.h .,..,.:it,.1,.;�.1.i,;, ,.,.,,,1 ...... �,"-ň.t o,..,:,.,.Ji �-,o,.,,_, 1· J:'i,.'" �00 -�·0 .. ·,··jou "' ,,.;iyl Y ló,>'lll?'·-..• v„J,-;,. é'J...,,.�-:.:. ... '&.--•t , .. �1� \! - �,.. .. L�".,.,. . J-· w.. •• .,.,....... ..:1� � . .,� ,.,.J i.t�:1 . .: .... .J . 1 ;,.. �'!S..-...·· 

př'!.jE:! t I ta� j� !':1U�ín:1� 9oht'':):i t �:.1'.rti. ) ty u1 � ·t:� tou vy _r,};'J.Vil 1 tolik 
� ..... U,." .,.j""r-"' "'rf,tn ,�._,.!fA .-\ t·1:i r�e ... , .,.i;')•, .... n 1'-, ,.,, 'r.u c,,1. o '11 � .. ,,.,, l1 •., ť•o -�i .... � •\i&.il """"9 o ;.-_;l, ._.._ -1--� 'C-=- L-t:t�.J fl!, t.' ... ;,.,. ..... • _,.c:;; S •�t-•.,,; -��t'• 1 .�vw. ... 1.._,- :,,,· y.,..:..w� • 

�1edi t�l Sf' ohjevil ;;r::.yt:v n 1.Ji5eo:an,$·; v oilťr.1 ;:l,.::�ti 11 a •��ěvem, 
v nfmt r.• :in-�� 11& vyčer;,unos t.. 1'c-3 už z1iltii.í Jen n·.1 a fle or;ya:--: i�u, 
n�;coho hned pr-vn1'. inf.s ?-l?'t �irl0t.í u j„ns h:·h� pc še�tA�. 

-To �1e pan! St't:;�:ovcf, ž�lov!'(.111 h."le"\ ;.'.1ní :"i7��itt�i•J·.r-á � .ú:1.u�:v�1la 
prste�, -�, co ee,.-;:; mil� í)fij;'.'t 1?:!s-to mis ft �)._,.rys}t!l:·� .d. to • ... =e .. �! 
te. tínek j:! óobf:.: por-�di!.. ?o jt ti, co :11e� tu .!.D{s to nf. .::;/r:1· to 
��•la <>�"'l"" •. -,.<'>"' h.•,;_-"' "-11 ,-,.,,"y-: '""r: •11· t •1' " -�•!!>< •bt"' "r••·r�';o' � .... � ... W-., � � � �, _,, o� - .7 \, .. ,.lic� _. • T ...1 J. .;: .. : t., � (4o,.:,.J "'"; .;iii1. •• ,.,,"f-."l.c..�··•· I .c.iw-: .,J•'1 

-

tu 3:dr4vú a �;.li-1� e �fsto �i.•�\&ni 59 ,-;:;u v'fal:J .::!ic-,•:,.tli;, le u! ne;';;!Cii• 
"""O ... o n1· o j„ st . ., r. ... o"I'"" "i ,,:.,� '· ''-' ,... ' :.1 :;..{-,� ... o·) -�···' l••· ··· , 1 ;_,.' ' ....,_ .. ,,.,,..,u 
�•7:i. i. .  • • J.. ,.,_ ,l.i. .r .. •'C

'°" 
•4-•W., ..., ... '-'-Š\.,;. ..., ,�.c., ... , W. rJ.l..A'- �..,,,._ . A.c\.A„ f'C A .. �...._ 

pf'f.lc.tio;:11 infarkt, protoi1;: ne:iJl�. z� :1éj á da. n si roůj tá t.a. 
��,•4-l ~�·�•,í .;;,,. ..... �. ··•J ,, .. .,; .. /i.,.:::,,,r,,.,., •. •/ ',•e"' r�'·•_i ·:·,·• 1

-..:.,.1 11 ... -·i.•',; ;...u„1u.A. t -.!tz: '-,/�f ..... t, ,o..1;. 1to.,•-""""·' -, � .-w-'-" _._ .. ....., •- • 

s :i�clDl veslo v ,..ukou pf-e-vi::zn'ťka. Ir:n ma�í "tál r!'-t:Váže: n:::: :':.'rn.ém 
mot'-1, dokud ncpf- iJd• n��:do :1lcmpi:.j�í a tomu veelo �:�.;l.t:.r;�. -Je ,;1 
vi!Oom&, �e ne:..,e pod!l n� :1ejt/iat! tich lidí, '1r�tožc i:/:ytiy jí 
tatínek nepor�dil, vzul,a b.Y ho na svá bedra. �!em�hla b}' kr-ást, 
protofe k,�yby bylP.i. k:r.-adla, mohla si. uf p?'-,oo. tilil udrle-t tt:rl3n�no 
�1lenee a n�odcúl by �ývál k �eanítové. 

-D:lllouv� se �í�, !'ekl fedi'tel a zval J• ruihoru do kuncel,1!'-e, 
le ta VYPlní spolu pnp!�y. A tak panť aoaiální vaala babičku pod 



palt. � do dru.� r-'1J;.:, k\lrí,tk • ěoumly ae ta ř"1l'�1 t�le:r,, lrte t'ý 5,� 
I • • • • 

• 

poaad.il za p�o.ť at.úl·. poť:. ot>�s atá t::úka � pt�l �-, h!! ,i�k:;, Jrtk se 
jmenuje � orla oc!pov,.,_é!ila iv ;\lare�ková, ale µ.,1:11 sor::1:t;'l.ni ,J1 h!H�� 
opravil(1i, ne .i:lar�čková, &lf.l hti"'ičkové, ll-'lposl�d pr-ov:ia:-1� }':� :";ti0. ;�OVQ' 
pana·· ť-,!di t�li, ,m,a i1i pa&a tuJ• Jen co roku 191B z:;1loženi 1·epubliky, 
te ch.,�tlillil po ViÍcL.·iokG-zn nw:.�� v kr-oJi=a cosila v ·:.':5,stce chlitbl, 
a stl. '.ťvrd! ttak•j• tQ si puz.at'1-je J',,,e.nin&, kdyi v roce: ti:::�c ťltt'l/it �t>t 
ch•3.U�C't n�v!.it1·v11 ,:'J•ar-..u 1 • .;le aiklo!c to .:ienu!e dosv�áéi t. D .. �ui., 
sv?}tovf ?.álk-:1. Ji upJ.n:., VJ;>áclla & padesáté, �eje�.átá e eed.md9�t.t4. 
1-1 tu .f:4 ted i oB�d(:aJtii t-ab�. 

-i:';kstr:.s to žerúl, fGine �eoitel dc310va důenodců. Várr. to mohu 
f-íll t, p.oní ao'.!iáln:!, p1•0toie vidí:a, že ul ja te v fivot!! n(tCO 
skusila- .a tiemáte ani _vindru, nea.sa. pravdu? 

�láte, odpov&dila paní aoci'1nť. tq Jam• aei, pane fed1tel1, 

ty dva, co n.ahj př-i!li e. naey od�jdo12. _ · 
.\ dor:,louv.aJ.! iié.}1rioc ·jako lidé, k.tel-ť neav1ji nic, a rr,mrel'.\.ji 

c! J�l:o t1., :.:c :!!.-.,jí vjochnc. 
-ft j:tn poi�ácl :·ik&l, .:.by swm ncikoho dali ,l jestli nedají, �,. 

tu u::!'u u pfepracován:t, �lG or1! l'i kaj!, ie se:tJ ntltdo nftchc tt• '!'o 
a« ro7.neee, k�3f &e ně�le tr�do. Já to tú chtěi ��d r...v1í měsia 

t1«hu ;'f:vc,le•�.1i t, ni _, al.el j5&Ji, ie poatStv!m soc1f;.tní za·r-i�a::i, ;,r-oto!e 
�dy ;nár.z� j (lť1nu �cohou ��;.:peln\J � jeden záche:d ne. pa tf•e, j6 na to 
�o3tal o�'! n.:irodnf.'io v;H,�r-J �an.í.e, W!koapi.l ,jsem mr-!te:-1,•n, zH:�nici 
mi t0. Vjb Ttli pod ;laj,.!hLl t:1 puk chtvli pl-!.det, ale já TH!--ao"ll - tc byeb 
:t!11.!!<!l kt.-1'et an-?bo to čdv,1 t ze •vót.o, ale on1 na tom trvRli, � �dy! 
nill nedos�ili, t'jtk ot fji tc- proý doatav!m a6m. Jenf.e jli mus!� vym4!tat 
topen{, lr.oc1 lníi:.;,1.4 ncsc�a=.u, to bych mu&el e1ut�tt. čv&cet 'k1l0:i:.etrů 
;ro h�J. p!'·tv�Pt ho ,i j�Lt.J µf<c-platit ze ov�ho, {::nt?eka k-Jyž „1de-til � 
ř-erooslnfkeii!, tak' se v«:,a �ei,ii. t.olik .1.Uvrcil, a já pro ooj oi:-li nem;...-:.u 
jet, porriv.\\-dl r.uá:n ro��-i t.j au to a m,ae!enu iaech.sn1kl.il a tak ul n.�j�u�cií,a 
&u1 n� nákup• jime t�nze�v� �c z�a�b oo válku, sU&�eč�ov4 si ne� 
stěiu.J!, J' ji:o vcechno vysyětl.íu 1A oni elf.I un.lí to iJOChcpit, Ell• 
ul m1 t'P.kl1, le df'iv to bylo le;>li.ť, na lupičO. se jirn t!a�ilo lip. 
J4 vstává�.! ránc vo čt,vl'-J. a c.ho:!.!.m epét o pťa.nc.ei, celi deft ae 
nea."let�v:Cm �. moJe- iáena takJ tle, Jeit! le nc tu .isOstala ol1got'r-enť 
Ándw.lca, pradlena, ACt�-rJ. má Jedi'noti .,,,.ú prát. Pere cel4 any a 
někdy, kdyl neg�f� ep,t, tak i_ v noci, on1 tot11 tak z je�ná poloviny 

dllaJ.ť pod tJebo • ilOJ• dcera po�,c1 pfevlík4 pOGtele, jedi:ioJ, kdo 
ji v tom pom4h4, J• ol1�ofr•n! ranoulů, Ještš le ho tu aúe. Uim• 

-111 



. . . ' 
tu tak4 nUd.e:r-4 dfdky, kteft by mohlťnlco ud5lat, l'l&pf!klad 
vym.a tet to;,t'n:ť � spravovat roa�i tt ··n,b:,tek, · bal)k..y „b,- a�hly U!!l,ÝVat 
a uklí:ct, jen!e j4 Jaem. tu zalo!1l. M'flÓipr.tw, 'nikdy tc ��@dt!:: 

i . 
·:-., ' 

neměli., �ťk1o se jich :neptal n,."t Jejiah· n4i,,r, a ted se toho ujal 
' . .  -- . ' 

· b$valej .fU�lkoionál'-. Mikde nechtěl bit pt'e�tU)i�OU 8 on· ••. pl'-1hl41Jil 
eáfil, tak h9ť z vol ll 1 a_' já p.rcrti· tomu ne byl• J e:iltt ]')iln . � rel od tf 

. 
. . dGtJy n�hce p1�cova t. l'r.aGkl& voda tl proeil JsrA �o, &by to opravil• 

.'tdyi b.t•�l r,;,dvodni in�rtalatiireii, ale 0db,1l mn�, Je m.us.ť n-'l achdz1. 
D�ív �spon n�kte�í cědou!kovj p'Mil.C�V�li, nlff on jim te! fekl, !� ui 

so n'l:!:°"'e! i v život�- ao.!Jt a m1Jí právo na odpoč.tnet·, 011 a1 t�ti! 
lll,Yslí" že Je tu nšeo jako kom.,.1."lislluo. Kdysi mu f'ekl1, žt oe! 
oi�tá!"ne, ul bude, a on t�d mysl!, fe j(i. Vykou!'-.( ia čtyl'1 a por-4<! 
schb.zuje. ·:!htili po Ef.-."ll kl.ť°ěe od eklepa, on a Jeno poh�níci, !e 
pr;;� trun zf\{df vl:erd, j4 ee Jim to •nt.lil kf-eetans)CJ' i:o=luvit, 
n&:11dal Je&i\ je, &1.by m1lo'f,iJ.i sv4 blilm, _aló_ oni cht:111 pf•v.1cho-

.... 'I ' •- _. 

vJvat. raíěe ocl aklepa a..a1 od �kladu nedoatnli, ale. pan �.ar•I aa · 
vileehno dJv4 t'o�tné ooóy, je6t, io m!i.ra11 Fe.no�k&, k tar$ nára aveda 
ležáky, kd�1;1J jim moje dc:&1'"& pf-eat$].á pODt.cle. Od tó doby, co val-:! 
;:oJf! Lr.1a, za�11li Uouatnout, tS1mti jbl odm6fooval1 zác:hovncr� d4vku, 
e:. ta'k �ni toliJt ned�l.:s.11 pod �ťbe. 

��;i•cili po tenku, dod4 paní �c,c11 tolov4, která ul s rv.kritaa 
u:::;;t,i��a otevfela óvel·ie fedi teloy. 

-.:� t<Ó te�y ho-dlát• uG�l.:-:..t'i t ;1ept111ls se paní aoct.ilní, p.r�tole 
Je j��rin z 9osl.Jtních, kter� tni s�iál.n1 citln:! .fi je zfi. to placenfl 
a i)F:i tra J. 

�Um�u tady, Ňkne l'>c!·d1tel. U! .1�e� poznal, fe se odtud nedc-
1'telnu "l. e:.•rf.!-íl j:u,:n �e .s tí�. �r�nO.."a. r::-oJe fOM a ClOJG dcera se 8 t:!11 
: ... cř·�d ne·.�ohcu vyrov::1u.t. N��dy -a�A ntap:idá, fe by byio ('1obft, kdyby 
n� iz,t�ls n5jaká k& t.astrc.f.a, c!-e..rl by nás, �o.!i le.:iu, :.1:1o�a dceru 6 amt 
}i'ar.ouAke 1 hndulku s. 7l!.eetmy děóeouáky a ba�iák.Y uaJe�nr.,;J poh�b1la. 

-Tt!tá, vyk�ikne puní ř-td1 tel ovil, t., bys nis pohřbil 1 s naJť 
L�n!:'ou'f 

-.P:!'edet:tvuJ1 a1, IG' by to 1,Y.H�lo v r.0e1, i\ekne fed1 t•l, a Y jeho 
vyn.tnlfch oo:!ch ae objeví �větlo, ktel'4 vzeh4a! r;evnitl'- a J• bíl4. 
Zn! by se otev�olll a � by�m• 4o ní aapadli. S r&chotem byame •• 
r.i'í tili do t1ea.. 

-Al• t.4 to, v:;k?-ikne pani fedi t.•l "v', J.enu má teprve I 1 Yot 
pl'ed ae'bou. 

-Nem4, povíd' feditel • u&�i., •• pfl\om� jako 1:11 vléchno 
poaeiaak, mňl ul aa aeb0'1. 



-,Ja1c to, 'iťť-1!í Jena .� bNíní iivot, v.t(•'i'/ ,'..::.lu. 
-fr-:,t0Je jtme Ji v_ťc�ovali ts.k, že n :u:�i.ei ;if.:žít. tt\ojtt 

m�'i�e to poi"á-:, nechá;:,�, eile vy b.v�te ,ii, p::,;:ii eo�j_tUn.:: :r.cr:la 
v-,sv:!tlit, ta určitý '1ruh 11.:H :/;ů�:! v:,'l'!l�\;t. Js,.:ie t.JC..i ul �H>no:n J-::iko 
�':i!:.O'tH;t,utí hroucl ň jir ohofi., .1�,ťl .-Hi ,'.)r°�;o·tl.·-1je :.) .i-i,y ;yh.yn-9i::.e, 
vyhynem�, r-ajuj¾ ae l'�á1tel. Já Vl11J, pro� r..lr:1e -$9:. ii.li..1.J án B·h po.zL.,�l, 

..., . . 

et:: . .iJJ „ Odl oz. 11 .1. Je 
..__.:HHI, ?rotože je n�;::,otfebuj!, � '?::H� d"=li K :1i:.:: 1 �i ·:;t.1:,<�tl'lt·: .t.o .Je 

( .. ,1,,,, :., ....... ,.,. f"-�tl -4_:-> 4:( a,-. '\.,,.,e'l � i,Zt1 t,:,·lr�· ,-,1-: .,,_,,•., ",·ť'' ,·,7_��·1u;� i=. �· 1::>'�t;i •J'.,� .. v t:..."' ..-'°E-4 :"''\o-i � �•---,J ' - ,;t;;"- ..... .1 .• -"� -..:·◄-v -· - -- ..... '". -J ... - � _:.:, w- - ._ 

,!obf·e, kd..}·1. je �l .nich ž�•ms 1 kt�rá je ·t/:.:�·y ;n,1,;..·;;., 'e!:Le nej.t'tO•:-/JÍ Jsou 
t.ll, l.::t�rJ t:, ri':':ljí _:,-i'\e�tC'!"l� ane'.:>O � v:.'�:lCV? -.":- �',ou kn.lay • .iá!l :duk 
3t.,id,.,jE' na ��d1cíně, :.ť:rd z !'l�j nu:�� •}�':':i,ej rloktor- t Ii. ·i.eu ř'.i.cá, 
Žl< ty, ao js,,,u 1i1ko� sle;rí, cht�j:! :?e v1::ovHt oc:úm;J. l(;k.:tr-etví, 
t1...,..,. •n� n� ""'lÍ""•· "'li-... í-•-. ... • 4 co , .,,.. .. , .... _, ... o ... · 1 ..... ..: J·..:.� ..... .,., ,..,,,,..,_,_ "'.i-""", .... r" \i'C' .. J .__ .. .  ,e1-., ........ , · .., .. ,..,v ..... ,. ·-·�, ........ i1a ��•J 

cht�t:-.11 � p�ycholo .. :;-11. -"ťt co !lr.!11!1.J:! dati 1 .�:Ji t,�m, -;;o .jt1 m:1ji, 
4,..,. v•·r-�nul,y,..,t "' t" ,. ... .. .,....-,.,:;. ---,-·i<"'I •'lftd••··..,...;✓ --.-:·0·1 ·o,...O"l1-u ·J�-,-- . .---,,� ... '\ Cl  ... , Y ... J..: ....,..; .,.,, .l_ .. � .... .. 1.� ..... ·••\..:V,J, ;, .......... , j,� ... c- \.. 1 -f.. ... . ,, 

o kť4�n.�� �.,�nf�lRtví. Teth1,? t:, .f:-,��: •;;-.•pa,,:1á a j� t1..1 r�f.'ch.ci. beJt. 1 puní 
sccii.iln.t. Co m11.111 �.;11.e •.J.(1 :�ltit? \/z-;t s� ;'.:.jvůt, t .... j,· v·-:tl .íl,:i.;1u 

pf•ed��Glení, ale �i:;=im �e snf,d t-Dliit !i.� kat:d&t�o.ru. ktf:-ť; tli ;n:1. 
o6 ·i:u-.l pC!i,o.ttlii,. 

jí. :;.S (ir•ven,71.Ji. Ůj t:ť:t :íů tt,k hc.: n�·, ; t· t. ... ;p·:;'.,:;f., :il�h::..t .:iikoto 
-gopui!t�r.ýh� o i:�� ...... ot:·nfho. M!í.ě ;t.,(' rť�1ťy,pcit:i sGc�&ln.í, :.::.ú6, tc nóš 
titr.\ je o��t�J �-1.cv�k. 1:i\ybys-:.'1 tE- c=:.�·.: rJhey vdala.. t..:.:... v�(li r.,f·�ju 
;.)Clovi-r:u �-c.�ati, ktE:'r$· j� ru&li. s rd:r. .. Když budrí.e mlt r,cl�vir-'u, 

ian r·�-11tel ,:n;�_, J.1t přidělit po.stel a skť'/řikunové babi"ce .:i 

po�'"."ú�Í ptmi soc.1,1ní. aby jt"Šté necho il jBho Ž. hu tr-oc: u 
potóěiile. 



.Archeologická pov:!dka 

lvan Klíma 

, ��r1[1$otku ul ;roh:ivalo slunce. Cpčšně jee� otev�el kovo-
vou aki'-ícku, do jak� si dělnici obvykle uklédaji šaty, vu.l od
tud dva štětce, škrabku a baliček papírových pytlíkll. Na stole 
leželo nikoli� Ja�líček, k�erá přinesl �istr Vítek ze své zah.N
cy. Vzal js�m Ji jedno do kapsy, do druh,5ho jse;n se zakousl a 
se svj� nevelkµ nákladem Jsem ��rineotku z.s.se opustil; klíč 
jst?!ll schoval do �elezné konstrukce vedle zsčníb(} kola - tam 
kd� ee p!'ed p!-f padn� vet?-elci �chov1ivují 1:liče ve všech rua
�ingotkáeb• která jsem kdy vid§l, a vydal Jsem se na ceatu mezi 
hal�e1 vykoi;,&né zeminy a kalufemi, oo t,J zdstal1 po nedávných 
deštích. Pohl-ebišt� odtud nebylo vidět, zato et1nn$ les n9 pro
t!j�í st-áni a skoro cel� staveniště. �ovové konstrukce budou
cí.ch htal stHaly horko a já si n,zijac:nou uv�dom.11, že• stavba, na 
níž pracovalo nebo mělo pracovat ��Jmán� eto lidí, je tichá, ti�
ší nef btri.Jpohf'-ebi�tE, na ně&i se nás nikdy nesejde vic ne! pět. 

� archeoloť11 jsem !édný zvláňtni v�tah neměl. Na gymnáziu 
jeden z ri,�fch spolt:.fákt si vášr11v<á p�ál být a�heologem. ř�amará
cill js�e trochu spolu a on �ě vodil po hradištích v o�olí Pra
hy, p!-1��1 I'!'� dokonce k tomu, te jst� v b.;it�hu sebou vlátel 
motyčku a lQpatku. vvravdu js�e ���s ze země vyškr,bli kus hl1-
n�n�!1o st�epu !:i on mě pi� pouu 0•1f,l o jeho tvůr-c.ích. :::.amar&da na 
areheolo�ii nevzali, jeho roďiče vlaattůli p.»rní mandl - tehdy 
se n,<1 ta.ková v�c1 ještě !'iledělo, a j� z.a ta leta �koro v�ectno, 
cc jsem slyšel o pr3v�kJch hr:ičfř-i�h a i:eltskjct1 hradištích, za
se za ;:�:.:t..11�1. 

Historie mě v;;;ak vJ.�yck;1 zaj ::nala; tajn;:r.ství, odkud l:lověk 
p�i�el, Jak se vz&l na světě. ;:� :n·5 tě v�bec 1 na místě, kde 
pMv! ž1ju. 

�oje ;,sta tea prudce zaboolla pod�l stavb9�ek4 buňky, a 
o6tud ul se dalo zahlédnout poh�Qb!šti a na n�m všechny, eo se 
tu ať�ly: n�!1 vedoucí, archeolo!ku paní �!du a Její pomocnici 
z m:.uea p11n:! Patru :it �dšenku. Ta pr.áv� tla!ils. kolečko nalolenf 
zeminou. 0lmm!1k jsen. pozoroval její postavu; byl& na oellm ata
„en1it1 Jedinou aJevn! se i,ohybuj!cí bytostí, pak jsem ee vlak 
muael aouatl'ed1 t na ceatu, kteri vedla po liskf., prkni mezi dvl
ma obrovaklmi kalu!am1. 



Ua okraji Jean i z nich �! epěl svétlovlas:, klučina & oběma 
1"\Ů;Sll8 se hrubal ·v bláttJ. "Co to tadJ stavíš" zeptal jsP.m se, 
když jsem k r..J,u:.u 6,,r-azil. 

Vzhlédl ke mn:E: ť)�i měl mol:lró u 1up�1 nosí.k mu pokrývaly pi
hy. Pok� il rameny. 

. 

,.. 

"Mit§ crut n-1 Jahlko?" 
Z:1vrt�l hlavou. "M& jíst nnha·n." 

'C-::•10 bude pi'-íat.a·,·r• vš!.tl Jsem 3i :n:la, kter� tu vybudoval. 
"To bude jezero. A� aod e .�:i.c:·tový, ;)CJ ·::ie až t&m, Oj ukáUa.l k obzo-

l"U. "?ak ujedu.,� 
"?&ta mi to dovolil." 
-�de máll tátu? .. 
"l'ady <!ělii. • 
"'A to chceš tt tovi ujet?" 
"Ne, ale mě uf to tu uebavíl Ale 'VY t �Y se m�te. Io by mě 

bavilo kppat hrcby.• 

"Pro.!:Cm t�,• podivil Jsem ce, "•::o bya hledal v hrob�? ,. 

... .ráta �íkal, že Je to čist� práce. A tr-eoa t,yr.:h našel po
klad." Cdv?--if:til ae zase 'ke avé :1tav:,.: • 

.., 

•� ží�en n�máš7 ff zeptal jaem se ho ještA. 
ChYili váhal. "Vldyt vy s teJně :ie:11� ta ni.:: k pi t:í.,. 

., 
V �u�ce, kó.e m�11 atavogf"l ťíatuy, tekla také voda. Protáhl 

jsem a� mord haldami hara.:npsdí, prošel js�m koler: etolu, nu nlim! 
et�7 ješti od včer·ejilka pr-á�dná V!irr.1.ce a špinavd, olezlé talí
�P,. Na�al jsem ;,rázdn.ou a�lenic1, v nedopitém pivu pl.ivala uto
pen4 vosa. Vyltl jse� oos».h n� podlahu a V5toup11 de umýv6my. 
Vooa tu měla b2rvu, Jako by do ni p!-imisi.11 krev, um:,�vadla, kte
r� "'1t'jll·ině bfhe.m ·:}vou let, co s t.nv'ba t:-v.�la P nikde ne�;!:yl, pok 1�-

11,.�lE.1 t�nká vr•r: tva rzi c 1-:s.s �:'.é tpir.!y. iy�láchl jse:,1 ekl er..ici a 
M.pt:atil tc n:.'. vcd .... :�ap!.li jzn.'? ee �b9 .s. Já. pa.k kvapně o,J.chá�el 
po hrlí.zi jezer.i. 

O našich .Kel tech toho pi'ili.ó nevíis,e, o tom mé uf přeú let�' 
po11� 11 r.:iój la.uuart:d. l�e zaneel'..ali po aot>i ;:d:ar..cr-,.jch p�uat tok. t>ru1-

dovJ, jak o to.it svěd�í 1 Caes-ar, jená s Kel ty po wnbbo let bojo
val, pan 2 :1vall � bl'ích a bl!z'Joino3t cokol 1 za ev�bo věd6u! K&
tOL7-.en4.vs t písa11ně. Co o .1lcb vime, z�:;hoV-'!lo r;Q díky Jiným, Ci
zincd či dokon.ce nepf-átel - j .• ko byl Cae,-1r. To on zaznamenal, 
co se o Kel tech tak ěaato opakuJe, že byli národem nadmíru odda

n.1m iábo!enstT! a sYá boey uctívali dokonce 1 lidalcyud o�ětm1. 



'\ 

"Nat1o cst oamia Oállorum ad..:Ji.otuin cedi ta rel i�iorii b1.1s ••• �ut �ro 
victimis ho:nin&s ircmol�nt aut e& imolat�res vo,e:it." Ali nepi"-ál 

.. b_ycl, s_i, aby hl.a-,,ním ;;.saný:t sv.:-ídectvim o životě méhc: né.r·odu se 
Jednou s t.-aly zdpisky nějs.k2ho ill,3ť�ála, jen! t!l velel vetT·el·sck;im 
vojsk�. 

flistorl&:ov1 tak� rudfji nasloucba.j.í sv�oe:tví, jež jLu nabí
zaj:! archeologová. N6lnei5těst! s.rcheologov(� vět�i:iu �vých pozr„atk� 
čerpaj:ť z hrobO; a p�ecst&va, íe bycha� �or.li pov1í:t živ�t n:'.:ja
k:S.ho ::.pclecenotvi z pohfe�i;'.5t, ruě naplř.uje ;ochyb:-iosti; i když 
př!.p:)u:1tÍíll, le tfeb� Jne6ini -zpó!iob ;;ch:-·btvání napcvídl ;nnc,ho o 
tom, jak pokleskívají či doko:lce u::iít·ají vztiih;.r t: czi živý-i;.i. 

Ještě dlouho ptedt:!m, než se �:1essť setkal s niiboženstvím 
druidakdb.o období, ctili Keltové r.rdin.y a také �;;-;!, :'O:lní síl3 • 
.c�Ú1yni - ii.atku Zemi; v::e. co je obklopovalo, bylo proJeve::2 4;e
n1,0 ·�·jejich hlaetlm se sna!ili n9sl�uchat Q .í)O:'O,:'U!llět, Sbj1 vú
bcc mohli přelit. 

M� by velr.:1 zajim.9lo, jsk t;;1 hl.usy zn�l.Y, r.ebot se tak� 
snaž:!m nr.sl!')UC:.lJlt h1«:is1� oly.šitelným i skrytýc. í,hly poc'lobu kví
lení větru, pta�iho z:ptvu. včelího bzukotu t\!1ebo neop&k kovové
ho ·tt'•<!sku7 Zněly př.-ece nG s:.tnv�m počiátku kovo7.:ho v&kc. Arw�o 

člověka J111om prc,stupoV&lY j�ko neviditelná • n�slyLitilr.á t;l
nční a :iaplř�oval.y ho ůzkost:.., lá,'3-kou, v:.itřnífl! zl-t.uí:u (.;;. věštec-
kými &!13 - a tak zněji vl.:iu tné oodi.eeťr 

--

�Tak co, našel Jste vjecbno?� i&ni Líd� odloiila Škrutk�. 
r."teroa odhrnov<.11& teni.co1.1 VI'�tvu hlír�y a v.;,·atot..pil&:. z h .. ·o"bu. ;,,.,yla 
jest� mladá, ale vlasy ui jí trochu še�i včly - a to :,e dobr•e 
1·1ojilo k j a ji.mu drls tojntfo:u dr•tení těle i k je j:í.ruu pos-t.'.-iVer4í. 

0:1ev�é.�l j�e� n:.;Í.'J �:."Oje, oua se na :iě p�ikr.:: u::i.'.li:::la, Jak 
uslc jcj:í;;; z.vyk.e:n, a hne:i čs� t zcvoje�"ch ;ytlil:k0. pi�eťkú� ;ntn.í 
Pett-e, tf.: co nich ni.taypalí.i hrudky zem�, v níf se sv,tlc,lJ!·:.ce o::i-
laly nepatrné úlomky kostí. � �r,sn.í dfdci, co7" 

"Nic Jinfho'i'" zept.ul jsem se s-pí� ir:e zdvo:·ilost1 • 
.. ,�depak, t:rochu uhlíků • .Iiattska bude ápatnej den. Jako cele.1 

tenhle týden. Já to cítím, sotva :ráno vstanu." funí Pe-tra má J')O

stavu J&ko leny ru. !reakúcb z Illu; i11;k;ý pás ci velká ňadr&, čer
n1 oboč!t,mll aroetlé a m�n0lov4 o�i - t3ké jako Řok.Yně. nro 
minuli pondělt, Jak Jsem zahlicla Lídu u autobuau, hned Jsem Jí 



prorckov�la: čn�ska bude zlatej denl" 
ll1nul� pondělí vykopali na samém okraji odkryt, ěseti pohfe

biště bronzovou ._iehlici ervěnického typu, sponu a ještě aáat du
t� trubičk:i', která nejspí � vypadal!t Jako bronzová injekční 
stY.fkačka, a jejíž účel nedokázali u rei t. Včera Jsme po práci 
ty v�c1 vezli Zf::ibalená ve vatě a ulo�ená v krobic:Cch až do 
sousedního okresu, kde up:rost-l'•ed pšeničnáho pole kopala ·s par
tou v�snickýr.h penzisto paní docentka z pražsk4 Akademie. 

U�.33 0 ..?etrou celcu cestu hovořily o avých br-onzov�1ch ná.

le;!.ech, z0.tí:nco jJ pozoroval krajinu, kterou cosud pokr,fv,:il� 
liduprázon$. lesy. 1'1:idy, vát:Unou na výši::2:lich, �1 kdj'ci I�el to'll-Í 
vybuůoval1 svá síčla, iili tu po staletí � s ni:ui 1 �ejich 6á
niovl - pak náhle m1�el1. �izel1 opravdu7 A jed1n6, cp zby
lo, je tach několik bronz'?vjcn pi'�amjtO a hliněnýc;i etř·epti, 
kter� z�staly v hrobechY 

Pan! docentko, kter4 je znalkyní bronz�, nás p�1Jala vlíd
ně. Ukáaala nikn v poli vykop&né ?Ohl-c;biětě, vymeten� do po;iled
n.ího smí tke, 1 velkou nádobu, jež áooud vězela v ze:n1. Pak nás 
pohostil� kávou & koláči, ale funkcí tá trubičky si jista ne
liyla. "�hlsí13 se sm:íi'it s tím, že js1 vykopala unikát," řekla 
?F•nf Lídň a 'bl s� zapýr-ila radost:!. 

01e5e1 ,j!:� k e�use:in!i-::u poloodkryt1:tiu !'lr-obu, vzal kru1JJ
páš � ���al kop�t. 

::.1á� enka se už vr�tila s pNizcnflll kolečkem. filínu, k t@rou 
jsem vykopal, opatrně odhazovala lops tou a očima i prety kal
dou dávlcu dukla�ně provifila. 

".:.Záš o, Nenaite chut7 11 vytáhl jsei.11 z ka;,s:v j!¼bi ko. 
'"D�kuj1,Yy jet� strašně hodný. Je te1=1 horko jako na Sa

ha��,� otfPla si z čela pot. �hcyby aspoň se n�co našlo. Ale 
P@t1"11 r-:!k�, že se i:,n-,ska r.enajde �ni kost i" thi�e je tepI"ve 
aedmn�ct let. :�á ši.rokou, Jobro::..yslnou tvá_r., velká zvšdavá oči 
-� poněkud s1ln4 nohy, která iam:lrem k tomu nejženJ.t�jtí:!mu místu 
Eitále hustlji pokrývaly t�v6 chloupky. Pf-ed dvěma, dny ráno 
pro��l� na hwipol,ckém b;tcyklu zadní br-ankou v ohrudi, Jež ob

ldopovala cel4 stciveniiti. Na okraji po�e'biát! .zaatavill:l a 
chvíli váhéila, nel •• odvážila rubídnout evoje služby • 

.. ,\le u náa si nevyděláš sni na ten benzín, co projezdíš," 

u1tisala paní L:!da na Její bic�kl. 
raa,aa 1e za•4la a l-ekla, le j:! Jde hlavni o potvrzen:!. 
•AJ, pi'-ed chvílí Jaem kost naěla,• oanúila a1 pyšni. •Ta-

�--i7 



kov1 úlome�ek. Lid& si myslí, že z leblQ'." 
"Blaho��eju, Mášo.• 
•Ale ne, mně z toho �ylo epíě :amutno." 
M Proč? l:t 

5 

"·že človfk je ••• , ž1.1e, t�eb:.1 S8 trápi, an.�1bo zase raduje, 
to přece u r.ich bylo stejná, ne? A pak z noho z61tar.e jen kos
tička - vždy t já ji mil cm p!-et.il ídla." 

�d co duše, Mášo?" 

"Vy :nysl ite•r" 
''f:eltová věf-ili, že se duše znovl.l vtělí ... 
••;,. vy tomu věl'-.íteY• 
"Spíš nel • 
Jako kluka :ně trápila ot,zka, jestli mohou dojít s;nisy a 

vzld'-í!ení du�o nevě�ících a·duše t§ch, ktef! zemfeli df!Ye, 
než Bt:.h p!-ijal ob�Í vlastn:!bo ayna. Zrovna ten veaer, ne! jsem · 
•• rozjel eem. č�tl jsem si ve sta!'1čk4:a vyd'n� Husebiovich 
Církevních dějin, a autor pf"e:i še�tn�bt1 sty lety prdv� o tor1 
psal, "jak J�fíš vstoupil do pek�l, a tu závo�J, kteráž od vš
kó ne;>otmutelná h..•:0l!i, rozl0'11ll; jak t!t�t!ho dne vstal z mrt
vých a jin1! mrtv4, ktef>.ťl o1 mnoha věk\l v zemi ocpoč:!val1, a 
&ebou vzkí-.íšil� • Jen!� t'neaka u! a.ě podobn� otázky "'1eznepokoju
j:í. ;.;zavřel ,jee:?. si, fe všeehno to, co se po !taletí kaUe e du
ši či Dohu, o p·tvoi:iu sv�ta či života, jsou leda tušeni, jen 
úloJ1cy a st!'ipky nlí�eho, co nás pfieeabuje na tolik, Je· náš pyš
nJ !"OZ�, naše p�eC,stavi voet mamě .hleds.jí slovs či obrezy, 
je� by z t�ch sti'ípkt slo!1ly něco celistv�ho. A !asnu nad 
tím, jak je poznam�ngno lidským č�se� 1 roz�ě�em to, o č@m 

pr·or.ilai�;.;;.je:r:e, ž" "1e neomylnou stopou !)o.!eké vú!.e č 1 1:onfn:í. 
vokonce :.. ti, kt�ré považuji 1ts mou<lrá, ne d!"ži kf-eč ov1 tě 
evého st�ípku e p�edstír&jí sobě i jinjm, že uchopili celou 
ná�obu. Jf se svým bJtím i pfíátím nebytím ae vyrovnáv�� celý 
i.i vot - ti, kte!':! tvrdť, le zhruba. věd:!• Jak to byl o, a Jak 
to bud.e, 1 kdy! ekroom! prohls!!ují, ŽQ jim t� bylo �Jeveno, 
m� spíš u 1li.vují, ne� bych jLu z,v1a�1. 

"Mně něicdr pf\:lp1id4, !e nic nui1 s�yal, • Mdšt má'fla ·rukou 
ke kaiuenCJD, ktert.f vroubily neUJ hrob. "J4 o to2 napsala pov:íd
ku, • a Zf.-červerv1la se. 

•Vy p!Avt• povídky?• 

"Nikdy. Jen, kdyl 111 nspadaJí takov4 :myšlenky.• 

•H8 



• ú čem byla ta povidkaí'"' 
"ť�čkdo m.1 nedGvno ot:rávil kocourka. 'Pakov_ý bl·l krásni, 

vši�h:.'li řik�li, že tak· _pěk'n�ho jeElt� neviděli. Tak mi napadlo, . 
že n�kdc r;:;u�•l být hrozně zlý ••• • 

:_r s·:>usedn:ího hrobu ae práv� zastavil ritiotr Vitek a naši 
literáreí rozprnvu p�e!'Ušil věceym dotasem, "Jakou m�l b9rvu 

ten koc our7" 
... n.sedivý, ale· člo st!-ťbma." 

"Prá·,�, :�e nt?vim, kdo m�ž� tukovou v�o udělat. iinebo Jak 
ce lidci chc-r-1jí k Vietn�mcú.'!l. Oni. ,jDou qhudáei t&lc lli"ozně dale
ko od ÓQ:"l!OVa ;;-1 p�i t�m je tady nemri n.l.kdo Píid. iJ nóa, kdy! př'-1-
j,�ou do obchodu a n:100 cbtěj.:! t naschvál ji.n feknou, že to nna
ji. i-.. ješ t-5 se jim pošklebuJou. ti 

-?�osi� t�, dej pokoj s rú.koeníkem,� zlobil se miotr. �J,. 

o· eh ti pl'J.l vidit, kdyl J• chytni a111olc. U náa šel jeden a 
k:Nlll.;>�čein a., atavbyyedoucího. rr-1 ho muaoli drš'lt a měli co 41-
!gt." 

,1&:k'o hy t.;šili, že je o ;iich r-eč, kláti vJ:a kro.kem, kteey 
tokonal� odi>:ouknli od evtch českj�h epolu.diln:íkč., se k ruim bl!
ž111 dva V1Etnamci v montárkách. Ooa byli vychr tli ;; m:1li�e:! • 
ale pr•vn! z nich byl j�ště o hlavu ;.?enší nef t�r. črttt4. Zasta
vili r..e u krsje na?.ieho pohřebHítě -!i ehfili nás st zdvol'-1lýa 
zó.";ne::; pczo:-i..vnli, konečn� se :·.en větší zeptal: "':cak co, našlo 
dn1ttr..� i?J a ::1r.co, soudru!ko vedoucí?" 

..,J'ic ! " vzhl -��111 od hrobu ;>aní L!da. 
ttž�dn:i kel ts'!i spnn!ť7" zqjí-:r.al se menší Viet:1eciec. V jeho 

r-eč':i pozo·:-u!1��� ým zpunobexa splývala or:i '!:'n t�lrú výtJl„vnoet s pl-
z e::-1�: }.: o:.i i:1 i ,:>n.9. c :<. 

t Vůbec rdc, j P.rl pár 1-:os tič ek," :'-ekla pan! 1..ída • 
. , •• , � "t-A .. � 1t11 ' ll'l rr1 · •·· d x :.i . • 0 .;e :.:.r:v--Al, OuV·- Z{:VOťJ.. Q 't e trmmec. • '.,.,i)ft\' OVv • �y 

�e pot�!'; 1.11." 
'"l'i se nějak zajímají," vzval De mistr, sotva ae Vietnamci 

trochu vz,M1111 . ..  To u! Jsou zase po ránu n!i!lazaaý. Oni hn•� k 
snídani u�ll�j! �vš dvanáctky� ty s nir.:a zam,vaJi - �lovit 

aby sejf: bil poslat na l�šer1:!.".Vz11l k...-uaip4ě a jemný'li, tá2lf 

něinými úóecy rozbíjel *rdl)f, udus-:.in$ jíl, On to 011, kdo po
�•bilti náhodou obJevil. K�1 loňskáho jara �_gr hloubil vý'ko
povou rýhQ pro aákl.ad7 konstruke!, Vítek si viilll, !1.v odhr

nut4 ze�ině ee coai tfp7tí. Sebral tu yěc, 0m3l Ji ve vodi - a 
byla to zlat, n,ušn1ce. Ne takov,, Jak' se dělil dnea, ale poc-

'11 � 



7 
tiv6 t1žk� n�\u:,nlc.i>, Ja}.:c.u nos!vaj! d1vol1. Mia\r ae, ani svámu 
nrn ��u p�i.11::') L1edi vtl, ut pl-e..1 Čilaera au aikának.á v�dma p�ro- . 
k;.;'.;,;lu, :!e nsjJe �okl:.ad - a to d(,konce tf\ikrát ve sv�m livotf. 
fdo!ná, ie tím nams sl1&lč,, vždy d.Nir>.:f .kov - Vi te.k se r.:Jzh,:>drnl po 
da.l�im pok.l,:.du nepř''1at,val rozhlížet. Se zlatý� kroužke�· 88 
v5ak V�!·.'ial rmed. ;o nálezu. do muzea. 1'8.iJl náuinic e v"bud1l& 11ad
Aeni. Rskll 7a!J, že áp<.fťk po�ház.! z dob;,•· itl&dohlc-1� ta tsl..cé .3.!le'oo 
snad doko:1.ce z ča!tně ls tánské a je to o;)'ravdu akvělý exetF.plail'. 
t,\r:�n�, že při pr4c1 narazili na eelá keltské poru"-ebiětě, �t pro
boha dbv6 pozor n.?.1 to, co l:iagT vyr:fpe. 

Vítek dtvf'll po.z o!·, t.ro�� toh.o se v rohu �tave�1išti objevi
la srcheolof.ka se svou po:;�o�n1c! n také n.adjenc1, ktei"í začína
li odkrývat poh.(-ebiště. tJezi naděenc� pa tf-U 1 mistr '/:! tek. Měl 
S@m bl!zko, mzda �u bělela l době, kcy tu kopal. V skrytu du-

-,, 

�e aouf'e.1, �e nmJde 1 druhou n,ušni.ci�- _Navíc se mu líbila pan1 
Petra. 

Náu�n1c1 nMašel w t:t.m nikdo, Y hrobech se ul neobjE1Vil, 
ani jediný kousek zL�ta. '�u neášn1c1 tam nejspíš n41stralila 
kaltsk.� bohyně Nerthuo, !>ohyné !-'iati:c.a, kterf p?li.šlo lit.o, že 1 
poslední pozústntky po lidu, jen! ji vzfvi11l 1t p�lnáael obiti, 
má r-ozhá.zet ba.�r. 

�st�j,� v� feknu,r- pokračoval mistr, ��e tihle �ák��níc1 
to je.1 isa!:4tek novýho stěhování národ�.• 

�Jsk to mysl!š7� ot,zala se pan:! Lída. 

•Táhnou snac! o·:! v_ýchodu, ::.e'i A je jich vú.1d� čim dál víc. 
u nás na sidl išti ted naši dostavovali dvě ubytovny, v ka!d,ý 
t!-i sta lů!ek •• -� už jsou plný náj6z.dníkC." 

11 To ae t5&k nitdá brát,•: I'li,iJLÍtla. pa.ni .Lída • 
., .:, n'¼ši lidi se wa pakujou na l;á�d. A to byste kouks.ly, 

co by se te_p:.-v d.ilo, kdyby nebyly nrsn1ca �drát.ovc1ey.• 
"Panebože, kam ty chodťš nli. t./ svoje teor-ie," ozv:dn se 

koneěoě .?e-tra, jíž oyly Vitkovy úv�hy '..trčeny př-edevb:ím. 
"Sllaas mi v,yklťdala, Jak ae ná.!."od� }:,.ýb.aly," brini.l a;• Ví

tek. •Jak naši Keltovi kamai na.ráz ��1zel1." 
.. '!'o byly áplnG Jin$ pClil�ry," vzdychla Petra. 
Kel tov;S rJpra,idu ka.11s1 i.;tn�.zeli. ;.Jelá .,tnlet:í ht1-1owli s"' 

sídla, mýtili lesy, někter4 hroby 3V�ěí o bohatatYí jejich 

kn!!at, ale Jak se blílil zač4tek t1a!c1letť, od n!bol počít4-
me �ii ,r11, Jako by se propadli. 

1/.:,hubil je mor'l Anebo Jim pi'-1padlo, !e J• půda ul neu11Y!, 

12-o 
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fl 1 se avými at�dy, � nář�dím, oe sv$m1 hliněnými zásobr.icemi 
�ln.}<mi 7,rns se hnuli dál na z.ápad? Aneoo je vyhubili či vyhnali 
-:11voc:! vsle�nía1, ktel'-í :111 na aevar i mi itýchod od jajich ú
z�m:!7 

'.LfkdJ' 1n6 n padá, .:ebot vt�ún na vliv toho, co se nazjvá 
�eni�s loci, ie muže�e o t��, jak se vlci udály, ledacca zp1t
n,.,, vysouči t. 

:'iěktor$ ze aousecmí1�h µ.i.novníkO. - anad m•Jcn,!jší, ans..d Jen 
odhodlan.�jši, kdo to mohl poso•1di t - pl'-1 táhl ae svými voj�!Q• 
i.l•� t.r&r.ice Mši kotliny. :,ni nemusel ozbrojeně vstoupit dovn1tě 
- pc,kuč: vstou;:,il ,�cho vojske se tu témě� nesetkala s ocpore:n. 
·/i tězn_y p::;_novník s1 zpupnl! povolal předáky mistn.f ch kme:iú a 
pož.ťidal je, aby ee zavá�Ei.11 vě�::,ým podc!anatvim. Zato on - ve
třelec - slíbil cr.ránit Jejich úgemí před v§eini vet�elci. 

P:�e-dác1 zvážili sv-! 1ao�nos ti a pak p�1jali podda.nsty! 1 
och�.:1nu. O tom vnem byla sepsán3 sml ctťfa a v�ichni pfoí torun! Jt 

sl�vnos tn� pod.epsali. Jestli uměli psát či n1kol1Y, ne�ylo roz
hoťlujicí, s;-nlouvs - jako· vš�cmy pod�bná siilouvy - byle z,vaz
nJ s: �jně jen pro podcaná a to nez.ivisle na to::i, jes U1 ji vO
bec znull, nato! jestli ji pi"ij�li. 

Lid nc,byl stsvem věci neč§en. Zčásti se bo!lf-il e byl tedy 
pobit, zčést1 naložil svnj nevelikj -ajetek tlg vůz � vydal•• 
ti'í�ko proniknuteln�J:ii nvozdy ns z:áp�d ,�i ns jih. V ootích idy-
l �ckýeh �asech, :�dy volná:nu pohybu brá:i!.l .jen !:ieodo:;t& tck cest, 
p�ekf�F-11 m•é!v,�di či s:rP.čky vlki\, �chl ·.1 tal:to o:3táhnout c�l� 
k.me:-iy. &le protože vffím v to, co jsfml nazYal vlive:%! geni� mís
ta, vím, že vlichni neor�tt�hl.1 ani nabyli pobiti, �,lt mnozí se 
riff-izpĎ�cbili t!?k écl:on<Jle sv�� px. et:.:c,:- 1 t€ol0Y:i., ŽP. je oc nich ni-

1--1,._ ..,P.,..,OZ"' ....... "'l .,.,...., zo �-tv,.., ""to• "1 hnnbr..ch 1 
�\.V I; • ! r' -� •'-" .:.,"l"-.J.J.. (',.l ,.,. ,,i.. c;.... t J;.4("Í &. 11 •• ,1 ..,. � • 

i. tak tedy l(elt:>vé o-:1 n;;5 :GID.izeli, zů.stfiL„ p·.:i ui::h jeu po-
h'-eb!.š tě s ;,ope.dl;::: p�edkt &. snad také boh.,yn;t, o;;hové a t;eniové, 
k tei"f byli př.íl iá připoutáni k řeká.n, horám, stro::nlim a· ekaln, 
kde sídlili. 

N1.1d ná::1 s d�:sivým �evem svých tryskovjch motoru ae pl'ehna-
la letka a tihač�k. Ko:nu PR t.řlly, �da Kel t\"ul, anebo jejich pf'no
ti telO:n, nedal:.: se v tt rychlo3ti ani post!·ehnout. Máňa oolo!i- · 
11 n�! 1 št'1tec:, vzhlédla udiven§ k nebi a 3acp.lla al uli. Talm 

,.. 



krásni Petra se p�eatalu �ýpat v zemi. "·��l'r� jsr:e � v li. -�1:.:>lení 
CO," pz:-avila. ".Ft-išel takoveJ vypelicmnej laopassk :.J b�coval 
nás, co bysme m�li �{lat, kdyby boucr�a utomov��. ek, že v ne
bezpeilí války bychoo:i fasovali speciilni pllá1těnky !:l mllsky, kte
r?. eo dají v p�ipad! výbuchu navlíct �� dvacet vte�in. On si 
oboje pl'-inea v balíčku, ža to aasazení p1-ed7�!de. Podíval se ,'Ja
ko oknem a sb si zavelel; Ohnivej záblesk z� $llě�u Uan!tín ve 
vzdálenosti a.si ávan&c·•t kilometró.l A sápal 2e po tort twým b�1líč
ku, J�nie ne l::11.1 :.mdrhla ěnúrka, o. on ji r.e;:ioh T'Oí:V2.Zat. l'ctk se 
'i """'"'"il ,,.,.3:..etr·l-.nou• - .-..·1a ""-"'m� �:rl•or,,e,.c 0 1 ·•u"'lel .,ť,j'� 1 t .,,"1ž J ,.:,·.�/j ,,,{- •.&.i.&. \t 1!;.� "- � c. L'..�� .. L ..... .... ... :!', ... r-'"-' l,,,;...l,- , ... t, • 

y 

f:\°bj 1vb tfln kus hadru moh aspon ukizat. A vit�, co pM.t::,,J1 r•ek? 
Já už j.Jem, aoutruz1. př·ísně vzatc, i:r.rtvej. Vidíte; oby:�ejný 
motouzt!}:, a ;n\'.i:že člověka stbt život." 

"0;1 řek& p!'-!sné vzato a !llOtouzek?" z�jímal se V:!tak. 
�.ťsnň vzato, motouzek," opakovala .Petr&. "Fř·ece s1 nevy

mysl :!m takovou ptlikov lnu." 
"'1'o anud není lno!uý, že Je něk�o takoveJ �eb1l.'' 
Fani L:íd2 se vztyčila ve ev�� l:.rob!, otftl& si � čela pot 

1 prach .. '!Asi bychoa to měli t�d v�otoJrafcvatl" ukáz2l.a r.a 
hrob, který pl'edt:lm a Petrou· p'�čli vi vymetly. Vyt'1ů.a z_ kbeli
:cu totogratickl apar,t znsčlq P1ntacon a hledala místo, odkud 

, . 

by i;ohla hrob nejláp1 zv!a:ii t. •víte, kdo mi volal dneska v 
pit r4no?" vzp0ll1Ilěla si. "Paní docentka. Ona �ekla, le nemohla 
skoro sp6t kvfil1 tomu ns!emu nflezu. A pak, kcy! �.a chvíli u
snula, e• jí najednou ve snu vybavilo ••• • Pan! Lí1a pfev:r-,
tila koleěko a ·_stoupla si na ni. Hrob pl-ed· ní byl �ist.1 jako 

.... · .. r.1�-r .)•/. �· -· · 
• 

-,tOl· �PJ'oatfin/-k Jídlu, ale byl sároven hol�, puetj a ho�ký 
, . ·� . 

, . 

j�ko zem po po!áru. 

"'A co tedy"'i''' zeptal.ti ee Petra. 
"Prý d1•!&t1lo." 
"Drladlo? ·ro mě pod.rf, na co potřebovali držadlo�t'" podivil 

se Vítek. 

•Tfeba na rydlo," yyavětlila pa� Lída," anebo na n!Jaký 
zvlaliltn! ndl. •, 

•v1 myslít•, le tfeba na obltní?" Wšl& odlolila štitec, 

kte�� l51at1la 5krley 11eJS1 kamen,. 
"Ob§W b,Y byl aei vltšť, .. -_ panť. Lída· aeakočila s kole�ka, 

odstrkala Je na druhou etranll hrobu a opit na ně vylezla. •To 
u! aai nikdo • urěS. to•U neroabodne." 

•·To J• etrainf, • fekla tiie Mia. "J4 a1 na to včera 
,i :i..1. 



taky a:Ahla. A Jestli tím· třttb:s zabiJeli i lidi.•· 
••� lcr�V by ut\ dávno _oschla,"' ř'ekl jsem. 
" ·l� co když: na to;n lel:! něco ••• , n?�jaká kletba'i " 
.,. t/.3 vlř':!te na kletby?" 
Fokr�ila rameny. "Vy ne?" 
"Spíš nel" 

10 

11 iiyel.íte, že . tf>eoa on� .•• • že nesledují, co tady d-šldme ri" 
J• ro mluvíte o mrtvýoh't• zep·t..9.l Joem se. 

?okK i la .�eny. 
"3oji te se, ž.e by se n.:.i.m mo r-J. i za tí ťi''' 
"i�áy� nr:.�11 Tollooélsk!1ho m.uže a V�ťkOp�v�di ho z r-ašcliny, 

jeden z tooh kopáčů najeunou padl mrtvý k zemi. J� o to� četla. 
A ten autor, co byl -u toho,. napsal, ie to st�ři boho�á požado
val 1 ! i vo t výmlnou za ouž • z prs věku.• 

• 1 -.I ' 
• -

"':o mi. pt'ipadá Jako_ ·hodn§ lidská pl-edstava o bofích ládos-
... 

tech." 
"Vs m:;oli ťe', fě te�Ja :-iic?" 
Xer�zuměl Jse:n, 1!:J t.!!21 lliJ'3li. 
"Ža člov-�k !Xll�e - a nicl" vysvětlila. 
"1-Ia to se nedá odpov�dlÍt ani ano a�i ne.'· 
"Pr-cč?" 
"�d to ae nedá odpov�d�t slovy.� 

."Já vím, rn�.m asi hrozně bl b�1 otizk7. Naši m.1 Z,':: to tctv 
n�d.-'�V!!ji." 

"Slova vycházejí ze zku!'ienoet1, to j9e,12 cht�l f-íct. Kd;ť! 
a.lu.víte o něče!t:, _c če!f! ni:_do z.kušencst nemá, �lovsSt jen z:aváčě
jí." 

"To je otrE.iěriě .-:&.Jirr..své, co ř-:(káte.'' h1&Š- nr-.J.otila k.olečko 
blíny až po ckr-clj. "Stej:1ě bycb ho ctit�l&. videt, t\ih.O muž.� z 
Tollundu. Prý je to krásná hl-va." 

rzal jsem kolečko a odvážel hl.:nu ne. nede.leko� h3li1u. 
Všichni �ekáme :'l!t nJjaké posele tví; o ruiděj1. r.-----� naději pro 

v�acn! dny a o na.d�j1 pro vičnost. o to:n, ,:e Js�e p� ece jen vy

ňati z f-á�u p?-.írody, le život se v nás vzep.jal k nové hodnot6 
e s:iirt na� námi tedy .-.evlác1ne. J,..edávna. lid·1 pfin�šeli krvav6, 
ockonce 1 li�sk� oběti bohó.in, aby za to vým:Jinou ziskali n9děj1. 
Fak se koneaně - aepoř, nčktei'í - utě.óili tíi , že 3th pr'-ijal za 
obit vlaatnťho eyna a za to poskytl na�ěj1 jednou provžóy. V t, 
�obl .11nf, kteM nikdy nesl,yšel1 ani o Bobu, jeho! ctili Izree-

-1"2. ;i 



litá, ,mi o Jeho synu, ob�tovali svého mule u l�d!.Ii jeho tělo 
do tolluné!aká sla ti117.. 

·��tovanl mul na kf:!�1 � n,s ahlť�í v bezpočtech zpodob�
n!. l\tuž1 s Tollun�u dva tia!oe let po Jeho smrti aspoň sňali 
oprátku s krku a Jeho hlavu a nádhernl klenut;ý'm nosem vystavili 
v provinčním muzeu. Protou vlak smysl oběti se u! dnes vytra

til, pf�stává�• těmto a1n0m rozumat, naděje k nám p�estáv4 pro
mlouvat a my st.U.a Jeit� 6ekáme ;ia něJakou pt'esvěd41v�'ijAí , .. lo
gičt-�jáí a srozumitelnija! zviet� Čekáme Ji· od kněi:!, od h·vě5dO
�'lreveO, poli t.ickýcb �iá.ců, od f'.llozot� i od spisovatel� . .. � mnozí 
si touž{ zí�kBt .,�!�eň čtf{ají.cích a f'>.f.kaj1. te.�y: ,.ano", a jiní 

--

kfičí i •nel" a jirú o1Jr,.�tn odvác1�jí pozo:"nOSt a hledají náb...rnd-
ní n.adéje, a jen mf1..tokdo má- odvahu, aby vystoupil a p?"avil; :n 

dr1tt:!, není odpovfdi. l'okud Je smrt pl\ekocu1na, culže s• to č:ťt 
poii'ze v romru, pro n§ji nú chybí slova. Oetatn§ taková odpo
v!di, 1 kdyby· byly aebepravdivoJlí, nikoho &ni nezaujmou ani 

neuspokoJ!. 

"Č!m vy. vlastně chcete být,· řl,U,of" zeptal jsem se, kdyl 
jsem se vráUl. ' � _ . 

"Já ch.tila studovat archeologii. J'enle ani j! pr'I neotev-

�oů. 4B1 letoa ani napfearot.• 
. . 

•To te<ra neotevfou," osv�la se ze sou.se"ního hrobu pan! 
Lída. ,.Hep�ináiíme pr! iaidný užitek. J,rchtologie Je určena na 
o-1 úu„t • " 

"A co Yd.• na archeologii l1'ka1, kdyl ve vás vyvolává takovl 
myšlenky?" zeptal Jalf:I& •• Milt. 

•To sed' t!lko f!ct ••• JL�l-to p�ipad4.p5kn4, �dyl �• 'Y 

hrob§ najdou �ilo&lÍ7, Pro ty ťidi to mu�ela b$t yz4onost a p!-e
ce Je d&li mrtvému do hrobu. ¼nl se líbí, !e se lidi n 2'1kdy mili 
tak 1•ádi. Pi-oto Jsou archeolo6ové takoví ••• ep:!I hodrú. Já &1 
11spoň nedovedu pt'etlst.avit zlého urcheolot,;a.• A mfi!a kvapně od
lolila lopatu a \lapala a1 uii, protoJe :ltid námi se opět mihl.a 
letka neur61teln$ch atiha�ek. 

• Ono se to wykl'd' Jako v�lk, aran4a, • Yrá tlla se Petra ke 
8Yfmu. a tomoY4Jl.ll t.ímatu, ·-�aka s pláitlnkou, ale J4 o tom v14i-. ' 

la ni Nluc!ch p<1fsd, oo by •• dál.o
ť 

kdyby ty. raket-,, opraYdU 
bouchly._ To byla �o•' •randa, le_ Jeell neměla odvahu večer 
!'ťct altem; at Jdo1 f 

ap4t.· eo .kdyby
.'. 

to 'f n�Ól Y)'lťtlo? J4 al na 
11ou duli JQ'8lela tu· blboet& Al a1 Jel ti \ll1Jou. A dala Jsem jim 



selrat celej polárkovej no:-·t." 
"ft. vy myalíte ť že by to �t)hlo tak n--1j�;lnc,�� spu�tití" vyleku.

la .oe N;áša. 
"Proč n�," l-ekl mi�t Vjtek, 11 s !" u.2tit ar. .. :.ou t�·E'o:t ;1· hocou.•· 
"'1\lC) já :.it se do�1odla ee sv:·rn ;-·-?pou, •· pokr3Cov.;.ls i-'et·:-a, 

"podt.ma sl tácost o vy,;;t.:.hov&n.í :-tel 1-JoveJ l.1.:-id." 
"Tam véo tak az:or1t č�ka,1i !" 
"í':oyž ne tu.m, t�k nfkmn ,Jinal!l. I·�k blbS miste j'"iko t•:1dy 

snad je!tě n1jdu. A hroby .._1r;ou VĎ!JdP." 
";;tejné ti to bllde- D!°'d r-·l::itný, !--et_.,.,uško, _, vzhi. ,�dl Vitek 

k nebi, j�.o b.Y tam už Z6.hližel :.ov4 pla:10-:ici .:::luncE� '':·ť.;1.;:; to 
zt�čne b�ucrn::.t, není knm. ut-fct. Z�ř-erú !;G roz.:.e,H' 1', r-.:..Jn.e 
J-�lc se 8lunce nedoat�ne st:rz ten .a.rak z popela.ca 

zima, 

,''?Jo a co'í' .. f-otln Petra zarputile, "t,1k tfeb<!! n .1':<le z�rznu. 
,lle mám tu ček�t jako kráva nd jatk6ch'i• 

Máša elaměnjm koštátke3 p�e►-otně uklízela hrob. 
•A co ttH.'iY budete dělat, když se 12s archeol or,11 nedoutane-

0 70 nevím. J j bych mo!--.la j�i>,t � Dt:-..ičova t litera ttJMl." 
,. "{yslíte, ie �o n� n:�cc !!p::>l ��ného :'3 ::�hecl eg! í?• u�.ael 

j��m. "I.nebo v,�m p�ipud,, �e �, i�ov.o t11lá ,jsou tak§ ►1oť-n! l:i.dé?• 
"· v·· ""Y'', it" -�,,. ��j"'ou?• ", .._"I' tk ":, •• C f ..;.,� "J. ;..: 1iA • 

�í.�fi, který odmitl pod�psct �osl��ní slsvnontni su.lo�vc o pod
�,3.natvi s ochraně, mu t5sn.) ;!-�d svcu sttrti �ekl: "'Vy 1:i"Psta
né ca�te jecnu cbybu. Dívétc se n& vh!chr-� lidi jako :b �vr: 
bližnf o nech6pete, �e m�te oo�-;:.c co �1:i1 t � d�')lE:-:r:.• 

es mjl!, nn ty, co jsou se tI::t�ti, a ni ty, co se �1 sá�ou po 
}4pdle. 0��aa se o-vjem nli"U,tl.:>:tnírr: .:.5.vr{j �i, kdy;: Z!'.!čnu do4'J tlct 
U•eb!l jec to, č:eho ,J,1eai 'o,il z:... svého ::.í vota svčč!1re� .• t.lo c 
avých zévrs.tíc:h -�l �v::ik rad�Ji namluví. 

"Já zná i,)ár v.,� oorn$ ah lid:!, .. řekl jsei:t ::pii.ltrnj, .. � do�on-
ce to nť!Jaou ani 'iroheol ozová ani spi!toV.� telé. • 

"N'-ho'-1ou to souvi.oelo," vr�til.:i ee k mlf př-tdl'.ild otiz�e. 
•ha jeem e kuar,dkoQ na YJlet kou�ek u :onstant1noviJ, jest-



lJ 

.. �·· na jedno.'ll .vritičk'.l jsme našly st?'-ep. o:-.! t�m koptd.i, ,1sk 
r-ozširovali ce.Htu. Kam.ar�dka t,m �tř·ep zv<1óla �. � byl st�roby
le zdcbcmý a roně r;apadlo, :;:e ten st:•ep t·.i ležel tak Gt:-2.i.čn.� 
dlouho, -I� :ui to ani nedov�:du pře�btavi t, &le n::> k:.:io ho ;)fece 
jen pl'-ed tou dlouhou dobou �uael ud-.'•ls. t, .nékdo ži V'j� l i, to 
př-edtím vO.bec nezsjí;?1alo ve škole sni v muzeu - n.:Sj2iká vykopáv
ky. A ted m:� napadlo, že je to pro m;i dtle��lt.:,:, at}ycb ae o tom 
�,lov,�ku ni:r,co dozv'.-•:V-ls, kdy:� tu bF..y &i,ju ••• Já .•• , t;-:i.ky j�ero 
o to� :1aps�la povídku,� a za:e�ven�la 2e. 

•Ja·k �e jmenovala tilt r,ov.:!d�7 .. 
•1t.oh0. Já si zku$ila pf-ed3tavi t tu óc,bu :::i. 1l I z.&. :·e.z.llo ·to 

st�a.:iný ticho, co v• ud-e b:,lo. Na m;� z tobo -.t. p&cl st.r·ach." 
"Ale v tichu �jv�ji �lyse t. nl.i!iY, � terrJ � J.nes.;á u.i .:mi 

neuslechn�-ne." 
•· To tl<t nen!:.l;Hdlo - skoaa. Já to pvs.1.�:ii de ,e;o ... tt-ie v Che

bu. 0u1 :;11 o:!povtdfli, ž.e Je to ci tlí vě n.�.p:sáno, ,:al.e že �edov�
du pracovat s 20�1vy a že tfm.i je m�lo :iktuklr:í." 

"Z toho si nic ne,�ělejte," tějil jse-.n Ji, .. 1::'-eb� v.á::. to ná;>�.al1 
jen ze m:;ty, _p·.;.;t�>1".e rraj! taky str,'iich .z tichs.fe 

" �y�. ji? ne !''ozuiu.!m, co to Z:':.-21?:e-ná µrccovs t s mot.i viy. •; 
Byl tiy�h j! ré-d ř·ekl ! že �i ni?.-.'!oveou p��tstt2 v1 t nic beznG.

ťJěJn;jlHho ::1ež í,°:O�!l� t. poví�ir .. ,Y do aaut!iží a n�i �tL.1:dovat .!:u:m
n1 tní v1�y na ns.ťiich fakul tá:h, .le necht Uo :;e mi cha najevo, 
!e nějsk sou,1tsi:e s tím c�rovsk)t..n li tf":rámím :pct.řeb1Atř.�. Kro;ně 
toho �itia E2>.ho:5.:ila lk.riabku a zacr;alf.:i �i �.lji; n�d ni:d op:·t r:;u
T'&C�l:1 etih.:1cí lf'.U.:::, kterl ;'.!t už p:tř'ila 1.:·e1tť:1t •-ár.e::-,o n.ioµ-1k 
+"m �r"t••-n .., ... ,., .. 1, ··ř•o ►• 1 u•·, ♦ v·�,,.,.h.-,,· l, C ""\'' • -s,.,-1..,A 1· ..,,� "n� .. e, .. 1 . ....  ,.;,-, .. , ......... :i,c; "·1 ;..• • .,,,;,.,. �..... ..,.,.., ...... .,. u.- ... �·. �� _, c:..ú .,,; "v e� .. , .• 

?:•ed lP.ty j$cm, c!:stov:11 sšz. po .Skots.t;,,í. '.i..t.:2liv Z(· zLj.mu 
O Po ... C0"'-Y ;�;i.l•·ť�- ··>�,l„ o " 0 ... 1 --: .. -� r.,,,..,., ... ,(,.,.-.o., ..... .,,t.i; i,o---,• " "e-:.. u:i\,

.. 
-,,. .. '.-U• C:..\.a.:•.;., .,g. a1 t •.-w ""11:- .Q�.114 \,,;.·L. .. u.1. ,... ..,.,.l:::., --\,t. ,,. • -./ :.., ... tl .. 

zera, lc nim:í 9e v;i�o!l stará j:ísn.:1 a nnvodooJ bóje = pl'-ec".1 v':k;ých ___ 
pt'·!§er4ch. V Ic.vernttso jsMI se ub,1tov.;J. v hotýlku a pa.k �e pns-
til do hor, k:t11rj ae vypina:_y nad m;:i:t(lir,. Alr� dc�el j�efi' jen :ia 
kr�j mlsu; br.,, Z okn.::. nizkó:1(\ CO:;ku, ,/Sf.,:J. U,{l�chl, jak :1:ja-
ká žena zp!v� ekotské ;i&1ě. �1al jsell: n ''kolik �kotiF.ikich písní 
ap!vna,ýcb pochopitelnt: v aneli ... tině, ted Jse11 .11s prmě usly.fel 
v p�vodnť �-61, alyěel Jsa• prvná tj atari melodie tak, J•k 

anad pdYodni znál7. 



14 

V!11, ž• se hu-lb- n'-":'"1 vyjád�it :sl�vy, !.stejná jt.:o-:c �e slovy 

nedaJ� vyJ1dř·1t v�čaost� :�111:'"t� ��::.h .·,eb·, -::J:e • .  J;_\fcl joeJ:. �e 
tehdy o kumenný sloup v pl o·cia, ::io�1: ouc:n.t:11 j�rn;;: u h1 edčl e,m:�:r-em 
k hor�, kter� byl;:; k:n1�n1·d � p sté. Ií;í2ue z mraku v:-nivitlo 
.slunce ia osvětlil-� je--1."lo z1� vzd ;1enJch ..l�1cč!í. ;; p::,..:.::�J.c6,l :;;v�tl.q, 
jež náhle vydt:lilo celj prull .fkdlnatá ze�;, J'3e:� zar.l.-"11 tílé 
kamenn6 etavení, je:! opu:. t�·n�: čn ·:10 � ro�:l i:r-..l 1ho \T�·e� ovij tě: n:1 
tu velkou d:5lku jsa-c. :.,oze .. -mal, \E.! up�,'.Y mezi k .,C!!:1�-• ob-:·c�tly 
mecher.: ,J v ,::-:nech :1�jsou - sn;;.J u.ni n.!.l.:::!y nr::b:,11::-.t - ekla, ll ?d:i 

nf!vy.s1ov1telné vz:::·uco:i:í; ten elfu:: je mi�ten.:, k :1�:.r..!:: po celj 11-

vot smě�uj1, dc.-cv, .i.. t.:.:rj hled;.ííi.i� t<it=i j(Je□ o�el:áván. , • .:: pť-eí�ro
�:!.tJ! práh, nát"'.i�, do ní;,;, klc;::iitu, mě o·::.ej-;e a u.ž :..:!Vždy nepln! 

1-:,la!enost�. 
:nak ja� hledi)l k t�.u demu, Jo V{:Kovt !Jeri očí starccv_ých 

a sl.eť'.ovs:.l, �i1k jeh:.:· pohled zvolnu cr�tdne u jeho tvJ?- pokr:1·v,. 
smrtF-lná ole·�ost, jeho tv,:-i. SE· rozpllv.;, Js\:o to s� aveni, jako 
ta pláň - a tena. d.ozpÍV!i..la. 

Ji:ohl j.;oi: se v,yča t k tt::r.. hOťtw, �.i. e ,-".\OC topi.: .. jsem, že to, 
proč Jsem pf-ij@l �e::I?, :..iž &e !VJ�luilo, u.t m,� ti... r.e�eld :-:.ie jin�
ho, n1c z�vnž;-1.�j'"!ho tmi sl.Btn·2:j::;ín.c-. VPitil .j�e:. -�� tšd:ť c.o 

m�eta, sbalil sv�j k:..1f'r- a o(et11ri.i n;,. nJG ru.;...r. 
·.rep rve po ču 3� � < na pr..�lo, it: hL.is etr·, k te;:-/ jse;;i �ly:-: sl 

tam v zetli M orvn! po.hlej vzč,lené, ki: runě .:=·•c.r.louv.�1 duch 1�1-
ho domova - jeho hlt:. ke :r,:12 do¼!.l:á :.e�olchl, pf·ctJ.�.�.,:1 kf'iker:, 
h�di. 1t

4 1 r.-✓ ,...he"" �1· ·1.· ·� ..,..._�:í •· >-;� 
-- � �ov ;,, •_...,,,,t, (�_,.,.,., .,e o +o . .,., 

.I' -.a -.i. . �i,.;..L.,... • .. i, ._: ,,._ .. .. . .11,,;...,1....;, Ul.. • • �--.-".;,• .;b._ .. , - � '"'•t 

podobnl
ně jse� :.a:n!!.lezl v:,c�:-u� sl...,v .... 

•ti' po:.:le 1-=- ní d:;bc� pJfá,..:: �as•�i.j� =-��p:::.c,_," o:vcl ce Vi ,.f:?1{, 

•1e celcu dobu leúcvou nez.'lvi:.ilc riie: jin� hc než ts.tovt,hle mrak 

z poptla. Co jes U1 lií:!1 u.i jednou t>.,11 tt,!,ovej dobytek r• vymya
leli to v Jechnc, co � .;1'• 

"A to JtlkO myalí�, ic oy ;10 :.icr. ::..e�.:.-ói} t.:;i.lLÁ uni G top.<:i7" zti
pU-ila se pmi L:!da. 

"Proč ne #&' Vi.d,YÍ, co .,;C..�tflne t.uuy • tvh� ·1 ... �ho'i• �kd�.i a 

pohrdmía na Ylaa-t:ú kovová d:ao, '' to r·•• LCJ!11re Z& pá,' let 1• 



. "Strašně •i vy�ejálíli, Vitku," 7-ekla ne:foě p�ní Petr,�, "rJ3 
�tejně nepfesy;daťš. Co kdybys mi 'rad�Ji 0dkop:al ::ešt- �1e-:1.nu 
vr11 tvič ku? .. 

A miatr poslaňn! uohap11 kru,�p9č 1t � eite;n odk!".;.jcv,-a::. �i:'

m1. 
· Ten hlas, Jť•� pro�vuvá k ruu.tlouo1-ujic.ť.rau duch mí.:1ta, sJ-

!liUS dox.ova t jet Jí�&C8 to spol�čné, čuu Jai;,e n�slouC�l:l\li Já 1 
. o 

oni, ti 1.1-dt. ktof-í 1aae hnwli z kone1n mé vluwti :li:. �ř·Ec'1 v.{ce 
než dv�.:..'i tie:íciletíru1. Ti.m t-.l.:1oa:n "lar,c,1a.inim :�ic m��•!:J �.:.c�tnc, 
žá:1n,:J h.1as krve a ;,ůcly; mě spťa př-eknpuje, ;,� vi:t-B:i.�1f1 lijí jej 
an1 nE1z.:aslechne, :-iecít:! jej jako ne,ipfirozenějš:í C:úvo.::1 6,)ř':..'.i.:1ě
r,osti, íe vymýšlejí jiná a U!!n,!jěí dOvody, že se c:í. tí ,s;.�i :.1Jni 
více rasou č1 vírou, a když hledaj:í, co ovliv!ÍuJCi Jejicb osud-, 
zkoumají radl!j1 postavení planet, ne! aby hledali, �,;.k f,fl d.o 

, ' 

-1�Jich -,uňe ve.pnal tvar hor, ·ao nich�· je sevf·eno jejich !'Očittě, 
v;ý·lHca .ebea nad ním, 1 a:něr vět�, které sem pr·ináóeji vCni 
111of e. 

Mohl 1 bychom nebýt sp�!�něni tt lidmi, ktefi.í denn•� vi tíali 
z,krut té!e i'-eky a !Stoupali I:li stejné pahvri.:y, li J:u·eru vyblile
li !'lejna týchi pt�kti, k nim! př-1cbisely dn�ní 1 tJl(::.-d, óo� 
�bJ.,g_d{j 1 zrAnf ve steJnj čas? 

-J� mo�n�, že už brzy změníme tok.v v;,_,ch r--ek,, v.n:íici::;e les�f 
.'.f. vyhubíce tažné ptéky a roz:h:raní dne a noci sotva I,•O�t::··eh:�ea:e, 
a p.�·etr-h."lft3le ·tedy n1 t, ,1ež nás poutá k: př-e�:kúm i,o.r·:·ev-1 ítr. a ne
pokreYní�, :11 t, .jež nás poutá k do:novu :u teó� k zc-.r.i a ::r-� t:ime 
3� do prázdna vesm.iru. 

"Jež..íě.ma!"ja, počt.ej! Podívej sei i�ojd'te 3� ;.io•:1iVtat.ťt v�'-
z� sv =. hr•o-

"Sronsť' křičel� Pet�, .. máj)l tw br\,),.�!" .. v ..... �<.:\: :r:.::::_-s.l:a 
kuchňs� núl a op_ tmó Jím odlupoViilia vr� tvit�� lii:ťr,�' • 

... lo jo, už je to tudy!• f'anť Lída �lei�el ... ·veJlc i·etr,y, po
hled upi"ený rut to jedin4 místo v hrob�. J' ta.A df•<J :.ř'íl J�ně
k.olilt jedont! aolenmvýen· ecvrnek. 

P�tr� se vztyčila, aedln ei na jeden z iam�nc, �t�ré vrou

bily hrob, vyt,hla z krabifky cigaretu & zrapálil& si. P4--sty se 
jí chvěly. "A. :crovn& dneen," at��ovala ei, "zrovna, kdy� jnea 
to chť�la w.baliti" 

:raní Lída zat:!11 p inealii krabici a pak spolu .s h, trou za-



jen přitiiielt. ·�o 
�e už n�� �c�h/22e]i 
dr hlín:,·, v :-i,� .•. , 5 v:,,. el. ·i L ::-d ;.;el en�l 6 nitka • 

..... ,> ,.,.,,.,., �Ýp .�.,.,, ·\-c) }'1,1,·:"'.'" ,;; 'ť' tl·· i'-'a•�.:. V\ t::l,/U..L• \#-,, •-\.. \#\ .,, Ji.;;. "' .t-'_.. "-' ·• �,.>.,..... 

vedla. k z:1dní tr-�nce, �e u.::. .. rvusili d�.l:1ici �i: st&vby. 
�.h:.:rťtl jsem nál\;.:,ií a naki�a�l je, na. lolfilt:ko .. 
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Vie-t11<1;:,c:i. tet'- V)·:J..i�eli (;iBt�:unct-, ::.0r.t.Jrky vy:.wč:ni�i �a 

Petře ZVČ.JdVf: :JO ,;f'Obu. ··��a�lo se ;1:-j- �é f:,Ct :.-.:en.i 
I 

f10T:�-.i::ko 
ve� o,J:.ťl'" 

Petr� n,1 cku�iik vihládlu, jHko by uva:..cvula, zdu ho :l.ci. 
oť\b;;t :l.!1€.··00 �e sv�/•i t ni:' avjrr:. nález&:. •Br;Jnz," !"·t•t:l•� ;_;1;1.k. 

,. ;,·;'..o Ce :,,,,,,., " "'0 t .-;_;; ·ll 5 e vi e tnan· s� Í "''!.r:\'n1J1 ° •1,l'.•.11t.1 r' ,..., · }irn 1 ... �� .,;Y--'t r,t' 
.. · J.J. -...e •·...a.� .. -. (.;..\i -� ..,...,t,,. •• \ .... �v 

s ten $e ::ieslyJ::1-.: �ři blí iil. .;:"-ak se o :i.� ,:.a:íroby n� pcv�l níl 1 lo
ni.li ::i�:: ::.1•0:,t?�: • .Lťnr.:a m:.1li�J�o uhnuln g nol�m ·.1kih:9.llii n;1 �(;llc'
nou ni tlra v 3e�ti. :.i6t1.í?!ký \fietn9mee nnP�.lf.!11 ;!k�.:,,:o•.r.Z:ek túr. :Etli&

rem a i-i-t'ur1e:sl &vou aeor:.,.kov:1.telnou r..lzc,;�;ti:-Iou�" J'o u� ,•!.c�l. 

druhem, s� vzdalov�l 

itáša VE:16.le .110 .;o:·.·.; .. \.� __ ,:;;.:Jiilii. '', r o J!.' kr·.,s!á:P' . 3.'.� JC' _;--,�i_!J::f,_;__;..,. 
f> T \ t' """• r • ' 1 0 ,,, � 

, n �. z." • " "1?11 i.i.-.JY ·c., ..&� r.i.tcw-,'.L. r,·' ,., '..!t-;� ue..;:11 u 
Pf-ti--1st&va, ic, :..:oá �íe�V· .'.l��;;1V;:"ť) pf.;,,r�:L. -li :JO'.fo:!I lič!:lki 

ob.;t1, n.�3 d,2si u z;ir-oven cí t!lr..e j)OV�'lí.itející ;�sp�,ko.jr.1.ni r1J&� 
tím, le cn�s už j��� jD�o lidstvo v�dále�1 t?to pri�1ti'Vr'1 kN

to�t1. Jenie kůyž u·1a:�uji c :.i.'1oistv.í lidí, kt�fí j�� b'•hem a:�ho 
fivota 'b,.vli ob·.': tov1jní ne sice �ohii.� e.l t!! iil l '!r.�i';z: vidin:ám t.:,ch, 
co ei n� g;úsb bohů do::;edl1, necit-:.'m ani tro�hu uspokojení� 

.Konečn:11 pet.ní Petra opatrn 1 s okolni hlínou vyevc, ... od.ila 
ten VJa1cey pt•eiliuět z hrobu, ulot1la JeJ do rr&bice t. !-eklsu 
•Pokra�oY,n1 ntra1• Mála J.elti hrob yymetla a pak •• len, ode-



šly p!-evléct do •a�ingotky. 'Dillcě llistr Vítek a1zel 1 ab1 co neJ
rychleJ1 obhládl pustnouc! ataveniitě a Jeiti ataěll pant Petru 
doproYodi t k autobuau. Máěe ai pl-1 vedla ari nenbletn, kolo. 
•škoda, le ay neru.!11 nic.• 

"Tl-eba zítra.• A- díval •• a n1, jak obratně kli!kuJe 
na svlm laicyklu ze&! baldami hlíQ. 

ř.tožn�, !e tehdy na v->'�et!, kdyi našla •YÓJ prvm atfap, 
taká za�lechla hl.aa m.íatních genid. 

IO.uvil Jaa o Jejich bl.aaech, Jako by zvaly Jen k poddan-
stYí a - nebo k útěku. t.le ví11, le tomu tak nebylo. tleJap!š ra
d.11Y Jenom k op&1trnoati či k wa.ťminosti a někte!-í ai ty blaay 
p�ílii Jednoznaěně vyložili. Ti zbaa�l! jako výzYU k poddanství, 
ti nespokojení ěi netrpěliví Jako výzvu k út!ku. Ale museli tu být 
ještě jiní, ktefí porozualli, le aají sOatat, yYdrlet a pfetr
Yat, neltot 1-•• nich by seai s:Oatala puat4 a nllú. Koln4, I• J•

Jich hroby •• Jeit! naJclou, mo!n,, le -yll tak cbuclí, le y · J•

J1cb hroNch •• ani nic nal4at ned,. ile Jsea al Jist, !e tu 11-
11, a ponluJ1 J• sa svl •p�ízn!nce. osud•, aíatN 1 vol\)OU. 

Žlutovlaaj klouček dosud anebo ul opět df'epěl u ve.11" ka.-
lu.le. 

"Dodělal Jal Jezero?• 
"To Je 110!'-et• 
"Pro-1 moř-e?" 
•Aby to bylo daleko.• 

.. A lod aáťf• 
Ukázal na plavidlo, kteri zakotvilo aa hromadou hlíllJ'. Na 

nízkěa atěmi visel aplihle 16elitovl cár. 
•a odpluJ-4?• 
"To Je Jasnj. Chcete tak.}'4't• 
Chvili Jsem váhal. 
•v,s bych stejně nevzal,• rozhodl za mě. 
• ProěT• 
•u1 J•te moc starej&• 
V aaringotce '-.Ylo dusn� vedro. otevfel Jaes okno dokolá - . 

a iel •• Ullýt do nikdy neumyti uaiYimy. Stavba byla Uob6, 1 
■v!tlo•l••1 náom!lc ul odeJel. �•o�4 „konstrukce uboze .s zby
tečnš yYění.,-al7 ze máailněnf s•I• r&f-Jt., hlíny Trhaly dloub6 
atíny a rudly v sapadaJícía •lunei. l:ouaet a aaringotkou •• 
po an! ••1■ sl'Mn.ta cha.padl•� na tahoftl bagr. Ylude •• poruo- _ 

val.7 kua1 travere, pol4man.ýcb prken a 1gel1toyteh pytl\1. 
Vritll J••• ae k aaringotce, sedl •1 na acbO.dk.Y a posoro

'1'3o 
. -- - - - - - -
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v.:11, Js;.::- no les Z-9. haldami padá večer. Podivný a�·�t, kdo 
' . 

�r.jči_stG:ím & nejpovz\Judiv:::ijě:1'.';: mů3tem. Je dva a půl ť1síoe let 
,na t-•1· po.- . .:-ebi.i t4. ,xlkuts1· � dňl.ky zaětěkal pes a zeslrl l e hlo:no
zil !Rotor. nák:l:idn�h.o autn. 

Náhle z míst, lc:e le!elo na.áe pohť-ebiatě, Jsem. aa:slecňl· 
podivný zvuk. Jako by n��:do tlowd kovovými poUiceml. ·ren zvuk 
:3e s . .r-�če!:anou &ilou n�pr .. �vč�podobně rozlehl tichem ataveniát!. 
Zv�dl jnem se ze schudkfi a opatrně ae pustil po opu��ené pošin
ce mn-ěre.:u k hrobům. 

;.�-ušení znělo atnle se stejnou silou a umlklo teprve tehdy, 
k�y�; j�em se áostal k místu, od�u4 ee daly hroby Zl.&h.lédnout. 
Vyler.l ,jsem na hr-aldu hlíny a. chvíli o�hližel pro3toru pi.�&d se
ttou., ;akd.e i,e nic nepohnulo. Vracel jsem se do m&rin3otky. l1okli
ce �e op;t ro�ezněly. 

Konr.e koncť'l, led o v!, jak zní hlasy gonid naijeho domov.a, • 
b'lo mó.!e f-:íct,. že .jim dok,!e nasloucbat? 

Sedl jsem si �:-icvu n,a sch�dky. :z l�ea na p1,otfr j4! stráni 
stoupala p,ra. ČlovHc se pekou�:! nasl')uchat po celý život, celj 
ten. čaa se snaží :rozem.ut, které hl;.u,y jsou p.I'O n,:!h& podstlitné, 
kterf s:>uzni s jeho nitrem, •1 kterf Jsou jenoil prázdným hl :>rno
ze=, jenž l�k� ť.o v�smm� propasti. 

��0vriv;J hl'.la ,ieAtě chvíli :m�l, pak zvolna slábl, j&ko by 
:1e p!"OpRdsl d.o ztt�al:cýeh hlubin. Ale já ho sly$el mít je-ště i 
?�te�, k�y� utichl �oeela. 



l 

v::il, ,1ař:- na les Z.3 tuldami padá večer. Podivný s�·;t, �do 
��jč i_stG:ím a nejpovz�udi v:1jl>ť� m!a tem Je dva a půl ť1aíce let 
,na r--1· ;Jo:.t-ebL.it4. cilkudsi· � dálky za�těkal pea a aesl!'.; le hlo:no
zil 1�otor nákl;ldn :{ho autf.l. 

N;1hlt! z !!list, lc:e le!el o naie poh�e'bia tě, Jsem. aslechl · 
počivn:,í zvuk. Jako by n��:do tlowcl kovovými pok.lic::emi. ·ren zvuk 
3e s .r-ečt,!:�nou &ilou n�pr.\Vč�podobně rozlehl ticbem ataveniát!. 
Zve-dl j�em se �e sch�dkn a opstrně ae pustil po opuii�ené p�šin
c� :'lměreai k hrobům. 

�-�-,1še:1í znělo ató.le se stejnou silou a umlklo teprve tehdy, 
k,:,!y i; �j::.Jem se áosto.l k mf. s tu, odk:u4 ee daly hroby Ziihlédnout. 
Vyler.l ,jsem n ;t hr"l.ldu hlíny �- chvíli o�hližel prostoru pi��, se
ltou., Nik:!e i,e ni� nepohnulo. Vracel jsem se do marin�otk,y. rokli
ce se op�t ro�ezněly. 

Konr.c kcmcO, kdo v:!, jak zní hlasy gonid naěeho domov.a, • 
k!'lo mó.!e f:íct, - že jim dok,!e nasloucbat? 

Sodl joem si z:-icvu na seh�dky. l, l�sa na p1�ot,'f jAť stráni 
stoupala ptra. Člov1k se pokou::.:! nasl�i�chat po celj �ivot, celj 
ten čas se snaží rozem.!lt, které hl.:HtY jsou pI'O n ,:iha podstt.ltné, 
kterf s:>uzrú s jeho nitrem, •_.2 kterf jsou jenom prázdným hl :nio
ze=, jen! l�k, do v�smímé propasti. 

���v�v;,í hl'.3s ;ieAtě chvíli :m�l, pak zvolna sláol, j&ko l>y 
9e p�c�Adsl do z��skýeh hlubin. Alej� ho slyšel znít J��tě i 

?�to�, k�Y� utichl �ocela. 



O u t a 1 d e r a J • h o p r o b l 6 ■ y 

Z P,ťsniček gottwaldovsk4ho �id.iče aanitlc..Y, sedmat!'iceti.le.t:(bo 
stan1•lava �abiho Danka Jsem neJd�!v uslyAel Jebo dnea ul zlidov�lou 
Roau na kolejích • .titoc ae m� líaila a líbi se mi dodnes. Je tra:atpaká
a. nejen trampak,. Těch, kdo "'na !pagí1t! noať /celeJ svOJ do.si/, deku 
a M.111• ,. J• ne. Jaou to t1, kdo nejdou po la4iliatrilách, 11$\lrl po 
Ylaatnícll. cest�ch a často potmě a o samoti, a jen tak & po ••'• 
cbt!J! "ní t do dlan� dálku". 

Pokousel Jsem se poto,:. dostat na jedno z Laňkových $poře plak,
toyanjch vystoupen! v klubu, abych ai poslechl. .- jak zpív, a doproYá
at. ae na dvan,ctYiatrunnou k7taru. Nev,ilo to, b.,lo to neanaděJně 
v3pJ"Od'no. Tak to pf-i klubových podn.1c1ch '-$Y4. Do tich.to apol•a
ností, kde aeni.1.úň tfi !tvrtinJ' n4v!timílcd do'bfe anají, se nepro
nit, snadno. Líatk.Y mizí & pl'-edprodeJn! pokladn,y pú minat po a�
Jenť přttd;;rodeje a diatriĎuJí ae v man!ťch uzavf-81)$·cb okruaícb. Ra
�oatn4 na tca Je, i• sp.�vék ia� avl publikUII a ne&a1Sí apol4hat na 

otieitUnť popular1ac1. 
Fak J•• ho níhodoa uviděl Y Telev1mťa klubu uadjcb. Pfitrou�-

1:/ a aeaevédaaý repor-t,r .au samozl-eJaě tykal a tvál'il oe kaaarAdaiq 
a uav�ceně, zat!l1co lÍtabi �aně.c zac.bov ·val odat.up. Z..:.stal 1 na 
cizí■, n'f1át1 avťl.j, a to •• v televisi podat-! ailokomu. 

ted aáa p�ed ae•ou první �aňkoYo elµíčko. �e�rodilo •• lebce, 
., televimá roahOYON na to l>ll• nar,tky • .Příznivci iab1bo r.afuca - · 

potUtám ae k nim - by se tedy mohli tálit. Jak se �alai Daněk pl'-ed-
s tavllt 

Jeh-o lyriclcj hrdina Je outsider. ,J če-2 �pív,ťl o ta.a, te chtil 
etudovat, u.sifl, ale nepř-.i.J�li ho, cnyb�:l.fi ■u protekce. Í!íiueel na 
•ojnu, Gšl holku a �dálo ae, !eto s ní µujde, o!enil se, pliilo 
dieto, ale neCJyl 'byt, Jen m,m1n dvoupokoJ'1t a „ n!a celkes ěeat 11-
d! i, tak to akoněllo rozvodea. ?en mládenec doposw1 nad. kaldou 
11votrú prohrou m�Yl rukou: Nevad:!, ••• bude líp. - Dolc4!e to 1 
tentokrit? 

Velikou outaide:-ovou allou je m1,dt. Ale vlaky odJť!dtJ Jeden 
aa dr-Jbj:m, Jeden s nich byl nebo „ad• poslední. :'.;tar.i parta ul neot, 
z�ylo p4r t'otek, nikdo Je y cizini, n '"kdo ú prosti JW ataroati, 
livot obro,11,U brar17. Jednoho dne zJiatíl, le Jai aáa ne hrdě, 1\'fbrl 
ho�ce. Je •�• takov,Ch ytc, kter,ta •• broutt Jejich sen - pr�vl 

1
, 

o tom nspsal ��abi Daněk arlj Outaider wal ts - ale �,kneě-11: ffi-

��2.. 
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dej se k n0111, mí to �píá PC>,d!,-O�eně net odhoc:Uani. 

labi ú!.!!n1k µ1 n�4!m prošel & !'u�CO �kUS'il. Poetika prote�tso::g:J 
'I 

ho n1:•::3\.2.e us�•o!!:oJ1 t, i kdy! Ji cvládai. �ej�astéJi Zi)ivai osudy, a 
to je cobř-e. i.Jeho f'ra::a, muisky :nálooůuvná, ciitn, 1 d.;-•3ná �i:-c,st.rofa 
1tmY, píse.:; o lósce a pokušení toul.k.}' 1 nei>e���ečí a em:rtl, j6 z neJ-
1 l!p,:.ích či sel česlcó.ho t'olkováho 1.p�vu, Ctl zná.u. 

z:rl..-.ií1�ním ;.rro mne bylo hudební -�ran:tm-á. Dan-ěk na desce ne� 
9�n:. í':!sn-š uprav:li pan ✓i� t.ot·in a autor, & to podle aejkonven�n3j
g i �uťblony komerční eoun try huiby n.fuo j;:;k se to;nu ř'ÍkQ. I-:'uťietm:! 
�ežis l,r 1·;oda:-il neutličal spo.rntu .c.·-�zikanté, kte�·i nu •: to:nu :,;ieho
m)tli, iréet:1f tři óhorov.:;"ch .:p:�vaée.ic, :..:...ňt.ov1,;. ;:-f.f je.ar1á.:1u hl�su n•ní 
;:•ak mittt}' r-ozumět, celá � hu,:;,:.,ni .Ri:iicra ho J:·fekf�.:�jf .il člov�k Jen 

př-e�jJlí, Jsk ae to v:1ecico t.:1.ohlo aut. Je �alím V,ilOi • ..:eno, lo bl� 
.Ji �\abi D.aněk objednial tu pf-e.:;1JrJ1 t01,1 a ;:,1'.i t021 tak la�.!.11ou. h1Jd4'!am 
'1i.1b:.l1a sám !i doí>rov�latl. �Oill.l n� u.í .tileleloJ v";da�atel11', Ne;11obla 
d,�sk& opr·a vdu v i j.í t v p.;)d o'b'Č, ja.k.;,t ja �:a.i� ovjm V.>' a:1!:.: vaéám dr�hli 1 
blizkQ, a j:ll{ se �kc;az,,,.je, jc-.. il.6 pr ... vč.iv.:& a 1:.oinJ? ;::·ovím to na 
pln� u.st.a. •�i· • .: �,.:i :--...ál. .d.b1ho f;�ř1ka, že to neI---- '-'salil, s k:1y! ne
t::-o�dil, . .:.e r-.:1d(:ji elpi�k.o .iJl"'OZ 1tím neoželel. Sov,} p:."-,�tele .;nu 
nezťaka.lo a st.u•.;.:·a; tič-l!;.1if�lo t"i"OChu roapsdcG.. 

Jíst¾, 1,oh"' b/t po.,iezi.i.--�r., ie !.Je mi to ř-11'.á tuze .;;n.�dno. A 1 • 
ne-nf tu tak. 'lí::., jak;ý Jilej �fz:1"".m i:edilt eo �&lrlat z _:-1Ódi..i, a míiJ 
Z >5- 1 ft!l] 'J A lJ-1 -

,# 

-'f � ·.? ""' ... <C -s:: u ' - .. t '- ' 
' 

.• , "' • l ..... . ,. ... .. .,. ··..i .J..o.W ..,;ž, ·;..:,:_ ;.;v-... ·..a.Aj p .t-:i to la se .... ,., _,;'--" � ., 11.-1! .. c.-1 f _,.... r'° ... -...L'-< • J.� .(,,...- ' 

·-"'?.1 � cie ;:,o�o··z�J • .:�:i.:'.;;·• ,.1t•h a:-.'.:lhu a-tnblov.at 3e p!-e:! širiiím '!'Ó-
:·e.m než J�n :..:lubov.j:�. •"' e ji?ho ohlas pf'ed :::inollatia!cov;:it o�e-
cen�·,.-v,,,,;..,. , . .-c„t= ho .... ::.,.,..e ,.,..1-,· , # � J - ,... ... 4 • ,! .,. ,,. ,_.., '.') ...Jl i.I· ny� V' f: "e ., .-,�,''.l,., � -, • A 

• ,, _ . 
- • .., ... � --· ..,. ;-'.i. .....;.a zn-. ., o "e1 .. :, vla at-

ne ct�e, J<Jt.iic�r !��:ií je:l �s;:..�, :11 e t.i:t'-�T_, v,•,ir-..:; ��e .-,:1.-,_ 
J , - �� . ., .,,,_, · ., .... • , . ;;; r,..y .:.1 e en 

pT"oto, l..e ��:Jt:l r1:, !".fch1fk, nj'b r-ž i ;;:;:--oto, že je r.u to vlastní. 
;i.it.že Z!!bl-o'...!Cit, -tile jh1i �'.N!� aet. pi,f 'o-.; hol·'' ·t ··1 - .., •. :s_4u :. em:: a , 
nstclik O�'� �i i:11 r·czu::.,.}t . ... o-.;fť,:;l, Ze to --�":íi ;..ian!1k ví taky, a 
po tom �e�taatné� elpíčku líp 0i ý�a:tí�. 



Věra Linhartov,; .Míata k 'Dloudění 

/Argile IX-X, 1976/ 
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Pron1.kavý okamžik, zábleak na zdi stínované smrti, mi neodvo
latelně určí, za čím jít. Pronásleduji Je, zahlédám to místo vyt
čené mi jednou provždy, místo, jež přede mnou nepředvídatelně, 
v trh�vých a neuspořádaných pohyaech uklouzává. Od jedné etapy ke 
druhá nevede žádná linka, žádná wdčí nit, jež by svazovala, 
žádn4 ani sebemenší stopa, z níž by ee dala cesta vyčíst. Děšt oka
mžilru. Odkus jsem? - Konečn�I Konečně na čiré planině, planině 
z jemného písku, na 111:!atě _prcbaváho zastaven! mimo Jaky"koli cíl. 

Chladnosti, má seatro,vášni arzděná něhou, doaře mne atře!l 
Kél se Jlli podaří wímat, prostě Jen ch.4pat, aníi �ych tlumočila. 
Kál nevynáší• soud nad t!ať co. u-aňuJe, ani co koneji!. Z.a beze-

� . . 
·. . 

seych nocí, alune�n!ch Bd!n:!, Yyvatáyá tušení jiného, těsně uply-
nulého liYota. 5io•.',

0

Jsou k' tómú, alaych h�_ r:ieainula. Oiutá větrem, 
cel4 y šatu otmě, .,,- aesích.nehylmoati •• h�itl pf•istuJ1. Sotva 

. se c eata str� tť ;' hi•� ��-�.tu.' dra YŠ ri�uJ·• Úrě 1 tt. -�r. 

Svefeni ěaau n�e-·po�oiuo� ., geata d •• do. něho nevpisuj:!' 
rozl4taJ! •• jako aněhov, �loěky Y hl.a41Ýéa víru.. Veškerá heakoat 
zpomal enáho pádu, jak fu,, p�zoruJ1 oJíněnJa okea. V té padaJící 
tříiti nezvratna,. mf,nikdl n•�• •it teskno. Vyvolávat ai urči tou 

. . ,-: . .. . ,,,. . 

�ytoat či aíato,. neJ•P�i ayca_.�rasila na. prázdno. Nebot člověk 
ee•nalí aacbyttt'·uráítt··· oblÍiU:; okaaiik apjai/ 8 nějakou •ytoatí 
či �ějakýa míat�, ·j�Jich ·iůkdy ul •• ne�paÍcuj:ťc:! spojení. ·A pf-e■-
to vyvolávám okwa.U.k, který trv,; rozllíJejíc se na střepy, vrhaJíe 
se a otevřenou náručí vstříc rozdrolenfau času, chystá pro něj 

. .. I odpovídajíc! ll.íato. 
. 

. .. � 

' 

Odaítá 'boleatno�. Jaanozfivoat, pobrdáJť�Yi•�haai, llrm!a •• 
pl'edtuš� �•'�•• Jil- potk� a: roll•.: st,vi '••• ·i� •• vracía ho
dinald: a obdolaíai. :sp,-tky proti pr_oudU�'.· if�•chopna sledovat rytmua 
př1k4zanl tichoa 6aluvou;_.�uduJ1. .•,1_ narychlo avOJ vlaatní, nejis
ti a p�lnl• V in�rvala,· •·onca roztali�eln4a, elastickém pr�st�-: 
ru, kde je Yykročent často předch6zeno n'-vratem, se pak praněnujr. 

Pohybuji •• v protuDerancích, o nic hl nemaj:! tulení dokonce ani ti, 
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kdo· •edt áe·mnou u stolu. ?ažív:ám tam setkání stejn: d1v;rná jako 
nečekaná._· 

V, m�m domě straší. I když rrme ony pří�račné návšt-�vy nijak 
p�íliš neudivují. Kolik útěků, abych se zas jako 
vždyek,y ocitla· zpátky u toho n.6mšó3tÍ o lucernou, u toho p.r:-.3tenu 
k výročí �evímu�jakého památného dne. Stále tjž š�erk, kulisa 
tisíce přejstavení, j&ž. tam neúnavně následují jedna za druhým. 
Tady jsem byla kdysi pc-pravena, rozdrcen.:-i welli dv�ma ;,r.k.."l.Y z masív-
ního dřeva,· jejichž kovaná ostří se mi pom.:'ilu svíL"'ul.;1 ok:ol o .k::.."ku

1 

aby mne zadusila. Nejapiš se ted obrátila jin;* str.';.nka, a tak jak 
jsem ji nahledala; :iebudu se jí ani br�it. 

Pokor�ě_se.�av�acím v kočovn� království, jimž jsem vinou 
bludnýéh světei'_zdáni1Tě pevného, světa málem zhrdla. Pokus o únik, 
j�h�ž- �r- .vý ri��é�v :i,Y __ .zněl. to�ha :·�řilnout. Jako· když někdo p�ejde 
n�ď Ok�jÓtl·:·propasti, _aniž si jí v�iml, a potom a�· zhroutí, 1 ·mé 
úzkosti se rodí, až když bouř-e ustala. Přelud veamiru p�esp�iliš 
čist�ho, p�e:l�d neposkvrněné dokonalosti se rozplyne nebo ho za�
nu aama trl)ěl1v! rozkl_ádat, abych se v n§.m konečné vyznala. Sál 
s obrazy, který chci :nít vyzdobený jenom p(•e3no,3ti. A tad.v je výcho
zí bod: aip _sm�lá l�sq, jenž přeaývá v slunci, hrot pevn� zakot
vený, neust,le rozechvilá k�idélka. 

II 

Jen s nechutí se odhodlQVám narušit onen jednolitý ton, jenž 
ve m..11ě bezustání zaznivá, .:.niž kčiy ::jednotvámi. Ni.kdy bych se ne
uvolila zrůscbit v n�m trhlinu, n�.cít jistotu, ťe ho na konci sv� 
cesty najdu zase celý. Začin�m ten tv.árnj· a hutný zvuk člen: t, 
ab ch mu nakoi;i.ec vrátila tutéž nedotčenost, nepopiratelr1ost a nezá
vislost, jakou m�l ve chvíli, kdy jaem v néj poprvé zasáhla. Pro
tože !'eč je i,ouze degradace ralčerú, jejím je,.!injm smyslem patrně 
je ,' véet nás k mlčení jin�rau, Ještij neopotřeoova11ém.u vlastním trv,
niir.. 

Jako ten kdo v noei drží strá!, nezasažitelný pílí� vysoká 
a křehké klenby,_oblékám za·dne neškodný vzhled řeky, podd�vající 
se všem.n�hodiilll.teréna. Aniž se snažím určit. si cestu, silou neteě-
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nos ti poatu.puji stál� kupře,i�-, \��i�� d_-:,·. o�v�rll, j�ž., se občas 
1) '• ·• I • , , , • • , • 

ukážou s�ep:?mi uličkami; vracím se touž cestou zpátlcy, povolně 
' ' . 

. 
' ' , ' , : 

•
. I , , • • • • ' • I "'- • 

.. ,;I 

stékám přes prohlubně v i:1láni. S dt\yě!ou, bez cíle,• za nímž "bych 
spěla, _bez koi:cr.•, j�m.ž �sch se minula. Jde :ai vstř.íc jakási p::-i-

. tažli vos t a j� �m_fřu,ii pokorně a· _b>ez. námitky za ni, dokud mne, na-
syc efl� J ne0pU8 tí • . 

. 
. . · __ · , 

. 
_··:,I� � ••.' . 1 : , , ' •• 

• 

'

.

. 

• 

Hroužím klimen za k'cimenem do proi.ldu, abych ha přešla. Voda je 
ihned zalévá, bez prodlení musín klást dalčí, ve sméru, jenž by se 
mohl zd�t přímý. i:�eni dost času starat se o c:!okončení· díla. iJíř:íc 
co nejpřesněji, napínám všechny. síly, nty .mi neuklouzla :1noha. Vštich
no ostatní ay bylo.zbytečné a nebezpečné rozptylování. �, jediná 

starost je udržet rovnovilhu·mezi· tíhou�,kter� mxie při4'.ll"azuje k poe
lednť-položen, opoře, a. rozmachem,-. jímž po!=irouž� �po� dai·tí� 
Možná že onen most pod voď.)u, .·stav� ,v·''n:_�us·tálém atř�h�;�-��-z,r•í 
v den, kdy ·vody. vystoŮpí, : přesn0_. ·v tu chvil.i ,' kdy už ·mi ·k nič e21t1 
nebude, nečekanou krásou. . . . . : . ·. 

• � • I I 'Y \ • ' • 
• 

t • 'I' 1 ,• • 

. , Odraz hor na nehybn'. hladinš .�ň.'mne, zaavuJe -�tanosti ·p�a-
• ••• 

o 
•--�-

--

• • • �, :\ ; ,) t >\ .... '1''í°t,ťi'!._(•.•.,
1 �1f�; ť .-,•,,�. •.,•••�•t ••- 1-- ... -•••I • > 

, staré��-���.� .. m�--��-:P�zy,o�na:·���á,,� ��Y:;�ply��a iť_�ehk� �že
riím, �- z· .. Jej_ich prolnutí. vyt�j��� '. �o ne:fr� tc;,v� ·šedá'. z'f� nenalez1-

. v O 
' 

• t • • ,• li''
• • • • • ! .! • I '

. 

• 
!., ' . ..,, � I • • ', 

teln�. Déšt mne otvíN hlasu stoupajícímu u· hlubin zapomnění. D\i-
• y·r ) \ ,., . i l • • •'' .' t \-: :, , , ,; , I • ,• 

v_ěmá_ pří�h�t jakési, _j�� p_ř'�t��.a�i, .r�z��u��, nejaaného, obtíž-
ného já.· Ro�azami 'krajin.a. uaifui ·•ža·'·rychl.:íky zpátky.· proti„ proudu. 
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._ • ·: ' \ ' : • 
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1 
l •• 

, 
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. ' ·: , 

Nejvyšší zkouška. K zešílení nestač1 jen ch_tí t. Nar.iísto kles-
. . � 

' 

nutí ke dnu jsem vymrštěna k polu. milosti a trýzně. �en .málo 
slepýc,h uliček mi byl-� ušet�erioď�·-.A°�ych p_f_�konal�. �ut� n�nější, 

v . .  , I, . ' -t • ' • ,.· • '' . 
,• t_ ·, 

·= ._ . ' ' . ' 
chvílemi_ vás, má_ jehn,tka, mé.�dlič�Y. �pouě�ím •• J� alaclko mi 

, ·• , , J • : . !,. t f • ,. • \ �) _I J i , :.• I 1 ,1 - � _l . , • • • I • 1 , .. • • 

· 'bylo s vóiJ ťkdy! však na ·váa'p_o_:dfou�'.9lad01'! nepromluvím, rie-
. • } : • r ,! j ' L. •' /, I •,- • I ""I '

I 
1' ;, > • • ► l • •I 

mám strach, že bych vás ztratila "".'·: vy_a_ já ��em ,��-�o •. .Ale_ ne�ta-
rat se, �e tu. je i nO.!� éhYDil�- l,y�h, mohl ,by v,a ·zagít •. Aiych mu 
v tom br�ila,, vkrad�- ee,·mu p!-:!m�_·d�- čepele·. Jaká j,ěklu(a'.1;,d� 

I i • • \, • • • l ' � , > ' • • • ' :,/, , y ·\' • • '• •- ' I I\ 

to tvof:íme: ostf:C v 'čele, za ním, ·p!lai§ v -�krytu mimo1
_ .. jeho dosah., 

jeho ob0·t1. 



Neodbytná vize :::.,choóii;tě, jež �e s .1:::jenín.:. dnČ4 stlle µrodlu-
žuJe • .:.:t;ny tmavncu, jejicb sv� tl.� ::Oed: ji.s .• .:l\;'..cí !I.i dodnes př-ed 
�ima, se ::nfní v ter.mou 11:.odř, ,:!niž v_:Bk cckáže z1:,::tlit ,iednou zahl,d

nutý třpyt. '.i'a dro�nó f.,OSt'.lva dole v mezi� .. 3.t,;�e :;me st!ile zdraví 
tím pf•átelsk�·m pok$i.,�m, jej� l:e r.nnJ vyslala '..:d;,r"si. ř:do 5ii to I-íkal• 
že už dá•1no neni? Mé O·:!� jnou ;:;videi, v:;!-i::. jé"n tomu, co právě ted 
vidím. 1 když ,jsem musel� VJ'B-C.O!.lp:, t vfl: c p:�::' schodu, které mi ply
n�le vyvstaly pod �oh:uná.t p�<2sn:� v oka:u..::.il::u, 1.�;y -.:.i.ž jsem chtěla 
všeho zanec�:it. ?ok�e se r�eotoóím: �r��nv'� 03_•3zy júo� �ezm�n1ny 
pl-ede onou. 

Žít mimo jakoukol: sti:cst; vJi:.::i��t �e k�JJ�mL1 µokusu definc
vat, jít, ale nepř-eb,vvG:t. Ze �n� :Je rodi m:ij Las 1. pťostor, smíše
né postupuj:! ve vlnách, stZ'huJí mne Jo ovJch hlc:.úJ�k: stejnd �..:11�0 
M hl-etleny, unášejí mne hned neslýchaně di-voce, hned p:řeněžně. 
Poddáv6m se pohybu, který jsem rozpou.tala- { ochotně beru na· selJe 

•-<• ' 

.,,I 

svOj neuskutečnitelný sen už už blízký u�kut�čnění; ocrotn� vlínám 
a cpět se v::.--ai::ím, r::i1oužírr; se a op•�t vy:1o!·u

._
ií po-::Le cy'br;u, který 

př•ede� škrtá jakýkoli konP.c. Ni_o·,.mne .'.1en.ese - oč se n-16,11 n:,hama 
opf.ítt - uhýbŘ i sr.ú'n vitr. I·ozvcl.:.� vznik& cosi pcv::iého, krok se 
zd, o to jistčjší, že míří nazda.fbt':h k ne�'1wnu. 

z ne1ov:--,.�e!lého ž:.vc t�. �0likerli hrad.ba �e v ta�ov_'Ý-ch r::hvílí�b tyčí 
na ce�tě k tomu jerin6:1u ;..,r;:.meni, z n2�1ož m,; hrt':.z.:1 vych1:.;! a kD.m 

se vrací� psaní. .3o:.:f:_:lc se s.:1ažim vyt-.::iout se mu, zavázat si oči, 
jecnou i-·!'cvr.C;y je z21pfít, c:Jych ut ::ikd;/ .:1E.-obrncela n�ž v r·in15. 

2(ení rozlišují ci· ho znaku !le �i vnu�aaj,·m a ZVJl enJ1D., možné není 
ani rozdílu. Události jsou bez v;fzn�mu a uz2v�:"'Y, jež z nich vyvo
zujeme, vždy f'ule.šné. :,,arn:: 01 :'.:lov2-k ::inaží Zé1Uóovat n..:-ja!cy· oere.z, 
uspot-,aat hr'.1;:;rcadel, l9.k a�,y si ho navzi;jem vracela. Je pou�e 
přetrii tost, ten neustl:,} pohyb, v;;v:·t.1uji.cí �'O řudf ns. povrch b:lh
na osamocené eáry jal:6ho;:;i hlucboměm�ho, nesouvislého dění. Zlom
ky, kter� se sice ochotně pock!�jí nai::: touze po harmonii - ne'bo po 
rozvrácení řládu /to kd.Yž se 1;1kloubí čo zdob..'1ého tvaru/ - nebo po 



5 

ařečce, ale j�k je uzpůsobit k pochcpení. 

IV 

Ha pozndí vi;;ech známý•:!h krajin leží pruzračná končina, zámoř
ský ostrůvek zó.č&sír.i omývaný, se skalne.. tJmi bř-ehy, jež pustoší hou
fe rovnoaennosti, s pohoBtinn;ými zátokami ve chvílích slunovratu. -

Kde'? - Na sto mil oc.tud, nedostupná a blízk6, vždycky jinde. Jej� 
o\lrys, pokojn� se r,ýsu.jící uprostřed oceónu, je pouze ustrnulý ··�y
buch, ŽQr, který se pod doteke:n lecovfho vzd.:.ichu rozp::-;1,dá. Vi;;Jťá 

-· zahrada., neob;ydien.á z"1�1rada .:;lastí, které se, na ničem nepřipouta
nú, vznái:íí nad tímto místem beznaděje. ú·.,čas ::::e spustí d,:,lů hedváen;y 
žebi;ík a pak se opiH svir..e, nebot po nan nikdo nevyšplhal. 

Jak bych mohla pochybovat, že skutečno nejen p:t'olJíhá mimo 
všeclm-e. zč,;fní, ale že se jir.: na 1:onec s tisícer·..:,·1 opatrností vyh,,ý
i,á. Žiji v neviditelném. Existuje pouze to, co je zataveno, zasu-

to v bezpr-ostI-�dnu. To, co z okam:dku p.r-ekypí, ozv -�;ny a jiná prodl ou

žení, okamžitě hyne. :�le ten přesný, nenúpaéiný �:kc,m%ik, stejn� ja-
ko ten p!-edchozi a nejspíš i n�.:iledujic:í, jsou nicméně jed.rw jediné 
vlákénko napjaté ::nezi zavátou vzyomínkou a nepředvídatelnS,,n \Xl!j'slem. 

Náihle oslnfna, 7 letu Lie zocbytím, zvel�olepí::n a p--:.stim po větru. 

Rozlišov.s.t, č:J.,enit, peC::livé tfídit - to je práce, jíž je n.alé-

ha vě třeba. Sa;,10 se Dic .:-J.ei:ř·izpósobi; j edinf oós tup dodé.vá rytmus 

nekonečném.u �nci :Ešeho :,:·l�hocPní, kolébá levandulov<i pole. - Vyt-
knout každé::nu gestu u::."'r�i t� 't.Í sto a ta.11 v n2m hez pohledu �pkty se

trv.13.t až uo u·:ol::iění. :Uc ::;e nevr!lcí. Jd...i p/•es pormat„.r kročinky a 
h.lodáše, p!.-i,j:fr::s.m clad:!l:ost n·isle:l.o•mno'J. por::rněním; oblázky, jež naj
du na cestZ, nejp::-ve pot�ž?.�1m v I·uce c.1 p:1k je hodím zpjtky do vodního 

+ J" • +v� •• } , v, - , l'vt 
• . , ,. d _., 

kory„a. ?.ic ml !1E:p2,vP�, :;:...:�·o:s SV:c:"Cei.ny � .;,i.s .:rme C!hrii•m pre vsim 

nahodilým. 

-Je to déi;t či k:'cky', S .lest je urči tě jen omyl v interpretaci 
či rie-dosta tek kázně. !trholení přechá�í v liják, není už slyšet žád-

., 
I � 

... • 

ný jiný zvuk. Oka.ll.Žik sei:rvÉ.vlil, rozeznívá se v monotonní pisen: 
v tom zpěvu se oad;luje pra.·vdivé od p:-chavého. Rub dvojí' tv.ic-e !Ili-

zí, pohlcen jedním jediným lícem, vyražený� do podoby ze zlata. Za
plaveny marným sp3chem nebo ur.:iornými obdobími příměří, naše dny spo

čívají na chorálu, v n-�mž křehpo rezonuje nekonečno • 
.,, . 

. .,, 

Listopad 1974 - listopad 1975 

/přeloženo .z francouzštiny/ 

1�g 
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/ 

v 'i n-;,poa' obi· t s tr•u.;ná um.'.;ní O. Suse / z nemoz:-.os"' � 

Rú�ena L�reDeníčková : JAK V'ZN1I:t.L ;,íÁJ /Sborník prací filosofické 

· f'1,1kul ty1 .řada li terérn�v�dná, n;no, 1983/ 

.. Další puuli�ovan.Ý oojev fa.1�1.fika_ce č:eakého liter:rního díla z 19. 

století; R. Grebeníčková dokai;uje,. že 14. kapitolu Cik�nů. K.R. �

chj' na!)sal Saoina. A nei.uěle; :!..itčrár:ií vě�k.yně :.1sv2dč�Je autora 

14. kapitoly _;ikánú na z�klad.} ovoce. i�eoot: ""J ovoó!i a ;>lodrmoa

n·�ch stromech, jež le;nují JiQco:novy ce;3ty, panu,ie jistý zm9.tek.• 

/etr •. ?O/ Il�c.b.a totiž. n3.V:Jtív11 krojinu kolem Terstu koncem srpna, 

�dy oř-eahy doz�:'1.y, hrdin:1 • Cikánech p:ronásled�Je .avou_ i4ilenku 
• I 

, •, • � � • .; 
. 

koncem května, kdy kv�to11 teprv� kaštany. Je teJy _neaacyslné,. alay 
Jel v červnu do .rleatro .s milenkou pro víno a 'o�echy. A. pak. "Ka§-

. ,. . 
. 

. umy se nevyskytují ani· v, i t:ilském lenílc-ct, lini. jintle v M6chovýoh _ -. 
. ;,, ..... . . . . 

.. . texteob než._ práv� zde, v_ CikQnecb, zr ťl:lllcó -��ina- trpí :žvl�štn:í _ 
slaboEtí k tomuto stror:1u, p::.,o něj -:.� přímo .ber&lcickému."/ • •• I "A 

:;.:. 

tak se nezbjv, nei ujistit, ie kaštany v_ Cilc(cech neinspiroval '.lfáchdv 
den.:k,. n. fbr-ž "3eise durch :'irol in die Ó3terrichiachen Provinzien 
Italiens in ?ruhj�r..:- / ! 1 !/ ld04" od &ut:n'& hr.:abfte K.a�para Štorn
'tlerga n..1s Sj_)olehll vě a poutavě poutuje o d001i11ar.rtnim krajinnéll spe
ei.fiku a .:etlusú1e po..;;n,y"uoi7,�t, �e �uina ru.:liol oud opoz-u · pro svou 
znli bu v kVť?tou.cích xaš tanech privě v ně>.--u, �rnbo 8Ili:H1 že vůbec .1eho 
:fixovar. .. ost na t,;to ;3tromy od".,u� poch.iú." ·.riJto ::.děleni je z.gjímav,; 
.nevír:, zóa ně.kterj li terárnf vě<lec už publikoval onu skute-čnoat, !e 
pré.vě hr&rllě K.:,f;par Š�ernoers lJyl oním mecen.-rnem, který zaplatil Han
kcvi zn fal z.ifil:aci \:luk opia'\ - v;a� se mu fu:-.. ka odvděč.il vyb�jen:->s• 
C"arc.isl2: vcJ1 :r.e Šternbert.:.a a n-:pi'. i Fran t1!3ek Pulec.ký ,;;-ř-istoupil na 
tuto dcaf,e a prokdza:elné t.onc.:-c?anou služo .... r·odu hral)at štern�ergO.. 
Lovíčián: se v3ak, ve vědecké etati. že 7.a8��r ze :teragcrga jednťa 
ze sv;fch mnoha botanických spis� ovli v�:tl 11 tcrární podvědomí spiao
va tele Jabiny; :1elze to V3ak oor.$tiťi' Ta.k, že v :nysli llterárníbo 
hada tele se propojuje i:iilovník f1:1lzifikac! Kat;..az- Šternberg se stej
ným milovníke!.i! falzifikt.tc:í Ka!'lem Sab.!.nou"i Nebo to má poučený čtenalf' 
chiiptat jako :i�z=.ak s� tu;:.ce, �e Sabina vědifl mnohES o nc•pravost 
Rukopiati, o ho:ior,řích .za to r .... zd�vanj'ch /a proto pohrdal např-. 1 
Fr. Pal&clcym./ & proto potem ••• otd7 Doufejme Jen, žen. Greoeu!ě

kov, nefekla o nadho::c::1ém pro�lému '"'·ternberg - 3&"bina a pramert.Y 
falz ovt! poslP.dní vědecké slovo. A. vra tlle se k f'alzit'ikova.nému _ 
11,chovi: autorka poukazuje na to, le autor 14. kapitoly ěerp,:- -' 
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znalost hist�rického ;'3t!-edu 3enií.tek � z 3::.f·dek!'ct", .ŽQ .autentick$ 
Máchtv zápia •ó Venezia, Ve�ezia! P je z.m�něn na �ó Venecial Venec1a1• 

:když .:.. • zkušenost náa učí, že týž človňk v kterJkoli ai tuaci píše, 
1 • chybou, týž vjraz stejně." /str.17 cit. statě/, a spr,vně hod
notí_ dopia Giacomtv z �iká.,C. jako chtěný, vertaaliat::ú, literárně 
trapný, jat�O "nilev z I'yl ova ?.ozervc1nce n .Sabinovýca př�do�r-e�no_!Jch 
•payohologick,,ých povídek ••• • /str.18/. A P��oh��t k �Y�nru j�d1'tt 
své vědecké statě: Kdo je Vilém z Máchova Máje? A zde je R. Orebe
ničko·tá s trhujíc:í: snr-Jží se prokáz,a t, že Vilém z Máje je šlechtic 
v ěes!c1ch dějin.ich nap:::-·osto neznt.:mý, Vil�m Biener, popravený na 
hradě Ha tte,.--iaergu v r. 1651. D1°1k�zem je nejen s tručey �i..ich6.v zápis 
z italská cesty: "nattenbe.rg.4 •. h.rady.;1..fittenl>er-g. S kulatou věží. 
Novější. Zbořený Gertraudy.•, kterjžto z&pis ze dne lj. �r,.-na -
y cel� i!ři - R.· Gre�eníčková řádně cupuje. Čtenář nemá.že, nei 

· · ameknoo_t: na z,kl.a�� několika deníkových slov �sníka- lze po 150 
letech vyvodit, logicky a vědecky, ;;;oho 11.!ěl na mysli, když vytyá!-el 
postavu Viléma. A další d�kazy? Ci-:uji · ze st:_,-. 22 a 2:} věd�ek, sta-

.. 

tě, trochu obsáhleji, nebot mi př'ipomími kouzlo nechtěného: •Když 
se r'1no _2.listopadu 1977 vypt-'vám ve Worglu, patn4ct kilometrů 
před Rattenbergem, n&. čtyř-i hrady ne-.o zříceniny, nic se nedoz
vím. Před 11. hod. s� hl.ižim.k mfstečlru kolem kukuřičných poli, 
povodí �nnu• atd. / ••• /'· T:'TVO!, na koho ihned za vstupní brdlloa, na 
náměstí městečka r..arážím, mi na oté.zku, · nu niž Jeem �áno nedostala 
odpověa, při�áv,, ano, čtyři h.-ady existují, a to o kousek dile 
proti proudu Innu. V Brixleggu, v obci, kter, s Rattenberees sou
sedí. A oez da

l
šího mě anij int'onuitor sděluje, že se v Rattenbergu 

konala poprava. Zní to jako čer3 tv& z�r�va o poslecirú_, včereja;( 
události z matní černé kronik.v, je to absurdní. Poprava se zde 
vskutku konala, a to slavná, nicméně bylo to roku 1651. Poprava 
mocného tyrolského ka.ncláře Bienera, neústupné, vzpurné o'běti pol1-
tick� intriky. Byl sta.t mečem n:.: paho!"ku, mírně ned námt:'.istí21, v 
areálu brodu. Poprava na pahorku v bílém mě-stě, zrcadlíc:!■ se ve 

vodě �•k1, a dnes jako kdyffi obldopenén za l>rL"lOU města kr,anou 

p!":!rodou, v;ncem modrjch hor. Sta�� popravní pahorek, jej! Josef' 

.Pan�ak našel u Dob a který nú na fotografii ve sv, knížečce po

d,v4, odpovid4 Dotva monumentálnímu panoramatu s vysokou horou, 

zelen$m dolGm, _ťleněním pohyb-O. po vertikále!" 
Infoulíitor - to Je mimo Jin' 1 Tědeckj termín. a jednou 

s podlúnek Yi4.cblho pokuau Je molnoat opakování. Čten,t- Yideck4 pua
likace m.4 1 y r. 1984 aožnoat pol4<1at če■ké 11ter4ty, 11Jící Y Rakous
ku, o n,vštěYU RattenDer6-u. Bez ovlivňovm.ť, městečko, Jel R. Oreae- � 

I 
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níčková popisuje jako neměnn�/•o porvaě a kancltfi'i Bienerovi ae dos
ví každý, kdo tudy projde; v m,::'..stečku Jako by se zastavil čaa. A tra
dice je v těchto horách neporušiteln,. A každý tuzví, 1"J Je toho 

dokladem, o zp�sobu, jak probíhala poprava.• -str.24/, Je ve vědeck, 
práci prokazatelný.Dl a ověřitelným nesmyslem. V Rattenaergu se prostě 
každý nedozví, Jak probíhala ta dávná poprava: jak Je to mo!n'• le 
li terámí vědec typu R. arebeníčkov� potlíebuje začátkem osmdes,tých 
let XX. století používat ve vědecké práci podoan4 argumenty? Jak je 
to možné? 

-

Josef ,,,rte, E'xistuJ! hanliy# kf-eatní I rQOn, .1m�naT /Duchoru 

past$!' T; 1984, č:íslo d4no _do aasa7 21.6. 1984/ 

Zalíall o •• 111, !e v poznúkové• apar4tu t· tf to ata ti J• V7tlltěna 
poznmnka 2Li •1Care1 ltai'1c, Pradědo'f4 na pochodu, , díl, :? kapitola. 
::at:ím v několika opisech na stroJi. • Podomá poznámka ay ctila mno
hé vědecká publikace v ČSSR, stalo se ustilenou- praxí, !e Jak'1col1Y 
d!la, rozmno!en, pouze na atroJi, nemaJ:! 'f pom'1nkovéa apar,tu -
ani tam - n,rok na tiskov4 llÚato. Ale k o'Dsahu stati: Josef Ke•rle 
prokazuje, !e neexistuj:! •lwlliv, kl'-eatrú jm�na" • Za p!'íklad mu alou
!:! Kazimír i lakto byli nazv4ni čtyi'-i polit:! králo'f,, 5 krúla't alez-
stých, } knížata pomořsk,, , knílata kuJavak� a 2 knížata aazovak,, 
hlavně však svatý Kazimír, který zemřel v roce 1484 • Grodnu a roku 
1602 'byl . vy�ášen ochNncem Polska. /•rento rozbor Jména KazWr J• 

v Duchovn!m pastýři 1984 nepocnybně otiitěn Jako pocta svatému a J• 
v tom hodn� ducbovní okupační mentality: autor asi předpoklád4, ie 
yě�ící čtenář ví, že světec je pohřben na uzemí SSSR a že papež 
bude v r. 1964 mamč usilovat navštíví t jeho nroD - pouey ecymologicJcl 
rozbor Jmána Kazimír pfipcaíná ono proslul' dílko českého vědce s 
oladoa! protektorátu o hri13zu - švábech a rusech - a jejich povaho-
vých odlišnostech. Však Y3Alo tehdy taim tisk•• /Joset Ke�rle ve 
sv, stati polemizuje s názorem ČeakosioYenské akademie věcl; kon
krdtn� doc.dr. Fr. Kopečný, Dr.se, vydal v Acade.n11, Praha 1974, 

knihu "Prllvodce našimi jmány•, kde tvrdí: •Je opravdu aínino 
jako ten, kdo kaz:! mír; atarl! V,klad, že je to •Jcal mr• je ne
možnt" /str. 86 uvedenáho díla/. Tato polemika m� svou op:rlivn!nost, 
a to nejen pfi Juaileu aYštce - ochrince Polaka kaz1 mír? Josef�•-

brle se pochopitelně o n4zoru ČSAV nezmiňuJes poukazuje jen /DP, 

�'i I\ 



etr.1}6/: �ani enes nevidí nlkdo v Polsku ve jménu Kazimír kazitele, 
rušitele m.1'.:ru." Di.a� uv�d:ť: "Jméno Kazimír nGni jeno111 slovnn.ské. 
Fersk:-? a tureclc:é :!dzí, související s araoským k.Qd! a s l:um4nský.11 
gh,a:!, z..1a:uen,1 "3oudc!e. Na kází by mohlo 'být narou:cováno slovko m.ir ve 
srnyolu uctí,,fo..ní, v:-5Jený, E1,JJV.ný, v�hlaaný. Toto mir zn.Sili Keltové 
v� fo:�ě m1�ro�. Spatř•uje~;e je u �.1enr1ánt'1 ve jméně Valdemar. OtJjevuje 
se v česk:"oh j-;n,foe:h Jaromír :J ,.Taroméi". :•Iebyl9_n_.e�n'-mo ani Polúkdm, 
Jak c t:)"ii 0V;•dčí jeJich mir ve v;-z,�amu licta a véižnost. Spo�iením to
h.:ito !!:i:r• s ká�i dos t�n�!ile Kszir:-.ír, znsr.1ens..jicí tolik co sou 5ce sls,,v
ný, ,:v2hle.en.,v. Mezi K,1zimíre�: .. , roli sou::ce li: ..7-.:3.zi.tirem ve ofw:i�ci 
v1,ace j� ,:,�zdil Je.:. tf'oretick:J. V praxi o_ývali panovn�ci z1lroveň 
ne ... 1vYš?iir!i sou:Jci. i�d.y2 se '�:;.'?. 2.Cló narodil ::.:izll'.!.ir r., .iit:>t'.� ;:nu 
rodič@' a. r.otfi r_�aal1- do v:!nk� aep.�knó j:�éno." /DP, str.l 36/ A dá
le - ·to už opou�t:ime folsko: "O;.>ientiln0 pojatý Kazimír m4 svou .jme
novkyni u n�-� v t!eoh6.ch. ?o1lc 1ičení krm1ik4:ř-e Kosmy jmenovala ee 
jei!n,s z 
sil i za 
Do�p0li 

Krol-::ových a�e=-- Kazi. .Fr. Vacek a V�clav ·najillllan to prohlá-
K omr.c:v v),n,1 sl, jenž 1:1ěl vysvětlit jt..1éno :i{azíaa na Zbra�levsku. 
k n,<zoru, Ít' jr.i!án.:.i Kazir .. & zavedli � �::.:a benediktint tí �aiai, 

a to podle svt;ho j;._.tf-edniho kl.i:..ter� na hoí„e Jé.teinu�. t\iyslím, že to 
odporuji:! to'C?, co VÍir,e o Kof'.lmovi, .kterJ t>yl cti telea sv. Vojtěcha.. 
set v� by b�vl vym.f�Jl cl ;:oh�;:.-::� o;,;: .::.r:1.Zi, �c.jyby m�l m.ot.ncst při po�enout 

. l h �,-(. ,.;, ,.. . r ►• ' e-, i ! oJ·t�· ....... .,,.,.. -·t1v.,....1 i.. >·,,_, ; ,;;é"'O zt,_t U U . .:C�, ��V(-.:en.-.:t,C X n;..,m ,llS�Up ...., f • ·e•v.:.! .... t:e � ...... i,_, i..-.;. s.i.:. ., 

Kazi u .nt.3 €7.i-='. tovél o. V.ósrr:.as je elýc hal a zvi§čnil / ••• / Č:ern�3'. se 
ovše:r. bu':!? r,t ·� t, j.d-: si:� nu:ml o orientál:1í knz:í dos tst na nab.e a pbl
ak� území .. ·.'.o:.2cin;, ž,e nfkoliker,ý11i :�půscbem. Mohli je přinést avarští 
bojovníci v : • u 7. dtOlPti. Mi:ihli je impor·tovat ac,c::i Gen1�n1 nebo 
:=lov.9-n� z� fiv)ch púvcdnich sídel. Mohli je se '.n zanť5st turan1tí Dzově, 
kte;"-f pr'.:'šl:1 .Evro;:io;.;. c:řii1c, :--iež se stala z velk2 l:6st1 I!elt:;;I�Oii 100:é
nou, ,�,--1: Jtel!.. o to;: ;�ojed:-i�l ve otudii "L,imuzy � Le�uzi St.1ť'b p:'.'}��1s 

kde byl v C�::!hr.�ch �ř�:i !-'elty". Ko:wc cttó.tu -
j' jen pcdotJkmt; ·:!c v::ie stihnou ;!:!l�ží v Čech;foh v os::ncesG.t�ých le
tech naňehc ;,teleti. Je.štč! A p:1k; ti tur.,mští :Jzov,! A kjo bude 
v Čech.ách po k!.ťtolíc.ich'ť Li.dé typu Rs:)r'i' 

A je�t,:; po:mi;bll:c. na z.á\.•�.r: v d!"':1hé čhsti svého př•iopě-;Iru /.3by to 
nebylo ,jen o r:a:::.:�.:dr·ovi/ t,e J·osef Keb�le �ebývá „výrazy janek, jan
č1 t", kter� "obsuhuj;( příhanu". Uvú�.i, "že 01?:21 hanící slova při�la 
z jazykové oblssti turan!lké �1 turkc.1 tatarskdJr'. I ••• I "Staroturečtina 
měla sloveso �anč /yanči/� je� zr..amenalo h�ešit.� / ••• / "A p�íbuzn4 

kuraíi1nst1na znala výraz jang - v'1.ka. To mohlo pl-ej!t ,na válečníka a 

pak na čivokáho člov�ka, na Janka. A netú laez zajímavosti, že slovo 
1il--
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janek v hanlivém duchu ae uží"v� od doby Daniela Adaca z Vehslavína, 
který lil v ló. etol., kdy prooíhaly 6asté boje s-'l'urky ... / ••• / "KdyL 
slova yanč, jar� a yaš/ ••• morav1sm�a jaša, pojašený ••• / pfícházela 
z \rých.odu, nepř�kvapí náa, že cikáni, p.f-ioh.ázejicí• rovnéž � východu, 
přiná.iel1 ei často příjn::et1.í Jane·ček. Nejsmutněji z nich proslul Ja
ne�ek poprave..i_ý si. září 1?371 v Pl�ni pro loupež.riické v1--aždy a tero
rizová.."lí celého kraje.•• /v?, str.1)6/ A a.by pozn.h1ka dosl& uz.svření: 
timto Ge mi vyjevilo, proč Karel Čapek' ve nvém a.pokr5fu „O upad.lcu 
óol)y" použil pro pračlovč:ka ,jmén& Janeček ••• 'l'en spisova-cel ale 
roz1.mi 11 jazyku i 

·,1oaert :.C-'ynsent: Cze,ch Pro�e and Verse. /The Athlone Press, Univer
sity of Lon1on, 1979, stran 133 + 1�1./ 

Le, i3r•n�: přijeli A0ncem 1.J"-ezoa nepo�Atni ant;li::tí studenti, .::iby zde 
clo i:�ervna 1)34 atu "' ovali c(;:; anu. ,� není bez zajiT1U:tvosti n .. -.hlédnout 
c:o jejich uče'bn�ce ��2ké literatuz•;; /v roz;;rn�i let 1774 - 1939/. R • 
.Pyn8�nt v Jvodní eseji /on?;ch l?:·O stran/ cmral:ter1zu.je čeokou li
tera turu ,jako li t�ra turu národa, vynta veného neust,iléffiu ohrožení 
a p��Jujícího literaturu prostot1pilo cb.rozen2.:tví .a v odsudku toho
to jevu je nekomp!"'orraisní. '.I'J·la si cení víc �ak.o or6a:iizáto�3. vlt.ste
:·�e.ckého ži veta než j:,;.ko tvtraího episova tele, irbese ozna!!uje za 
�_pa tného s tyl i stu a jeho ror:iurio'ta tadi mezi tri viálni litera turu a 

vyp1.--{,věn.í Antala Stsška "J ševci l!fu.touiovi •• " se mu jeví jako příklad 
stylového i obsa:iového úna.rchonismu.. Jako pravou trest no7ooo!'oze
ncctví cha:·aktcrizuje R. �noent Jiréska; přizrif.;ti mu "i,šak -určit, 
h'.2.nots dra:natika - v Lucerně a jinde. Ra'.L s:}Va �Úp3dU a�sv.s joc:no-

č ě v • t ., 
A 1 , � j � í · 7. �1 ' · 1 + • B i ::.3. n p...,.e::nos p_ e·..J. pop� arn� ,j nu. ...,apae:. yr:1� v uo ... e::-:ci a - -:1arov 

;:) "'·izn,�v,� v-2tši rr.í ru ,'.::--i
'"
;lm:li ty :iež nuµř. Jal1cu pl-eccn 5ná Ti'ů�:eně 

:.,vobodové. /$aldu vůbec pOVF.1žuje 7.,a dogm.etie:k�to �emagoga bez 
smyslu pro hu."tlor :"I grotesk:-io./ O dile Karla 3a!ika soudí, že nej
hodnotněJ�í z n<?J jsou př-e�:lady. .francouzské poazie a eoejt! ze soti
bcru :ňars ,., as • .Pro sestavovatele čes.k.Jeh uče'.Jr.ic /1 vysoico5kolskjch/ 
m:·1že 'být L.Obt-rt Pynsent pouze zářnim př'íklade:u \.:.v,dí tctil ve ev,m 
/i l:dyž vel:ni stručném/ p!-ehl.ecJu ř-a.du jmen, �ter� �sou z če3ké li
teratur3 už dávno vylou�eny. A to _nejen z d6vodu politických, ale 
i už z prost� neznalosti: t,o se týk' např-. díla J,:aroslav.a lil.arii -
Pynsent _př'ipom!ná jeho dr�a Irrlaoherov�. Přes ato str,nek- textu 
ukázek v češtině /ltezcbybně vytiět�.nýcb/ by aylo okamžitě Vl'koupe-

�'í� 
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ncú f.D tol.o_zií v naiH-::h knižních oocnodech. Jak& št�atí, že a·tudia 
bol:,t'.:rri s tú v Anglii neovli vňuJe svS"lD pť'lsobením ·české ministerstvo 
kt:.l �u„y � :L :..H{ol� tví! :. oč jejich vlivem seetavenó an tologic české 
1:._t:::�1.�ur-y ·cctiz ,.h:ibře znJm� ••• Jašt� že existuje náhoéui Jen díl:y 
J:: :..,� bu:..:-2 moci č?::.kJ ·..:,oheuiiata z.l:1 p.ir let ďozvěd�t o e-;.�istenci r,c- -
:..:.·�:,r�::!l1 �:esk�:ch ;J;::,iDo7.;..telC... L1€ní-1i tomu ta1a.. jií; v uouč�snosti. 
::.;::o: co když but'le mít �., . Pynaent· '1i jiný .�r�;l iéan odvahu ses tavit 
a�tologii čcsk� literatury z dalaích �O let - l9j9 sl 1�89 i 

filÚ f._e_ 

Nejprve :1e sluší pozn&::ienat, že ča!lopia DOMOV je Jedin� pa.riodiku.rn 
' ' 

v českých z;emich, o n�m� l?-:� tv:.,di t, ie je jak:,Íl,si reliktem � dáv-
. . . 

K::;s, ačkvliv J.ne�·hrí ::eaetikoru:-.ra se už ne,r;.-:'i fl7'i..7'':,vr!.!lt ke kupní sí
le aeset.,;,rrv,.:uay z :•. :..9G4. o:.;.J,S�1limt?-li si u;_l:4ko, sir;.�;:·, citro;.y 
i:ai zmin�n_y -�or.:Jov. �,okonce si m}·slíc, 1e čto:u. tl"'i Do.�110va zťi�táva.jí 
vrit.:šinou ti tíž, .kt.e,i\í četli Dcm:ov i Li ter.:!rky k·jysi: není ted;y ?ro 
i,áan�d10 spisovatele r,0'1f.:1ou v ;,. l�J .. � C:0 toh•;to č- sr:piau p�ispět, 
tf-eoo �•eje tonem. _,·;lilÍš t1, k::.yž ó:!i t�k m.."lozi mohou r�e: :� !t poz t '):,eh, 

,,., v. " 1 t �("-, ,'l ·t 'r-h I .  ? --.�""� <3 1 t·'-ch,1 • o ... 4-�- ··n<:>•7"'"'� 1,..� ( pl'UV'-J. ,)
° 

.:.. -e- Q.._,Jl...,E'_;,3-rl .,·.., i .l ;.., O:•!:'Gl:·;,·s: �V • .l. :..t::,ol. 1-<� .... , ,:; • .._� ,._,._ J-

r,;;,.,: 110�1�•;,:c. kc,:,::;.1' to, " .... ur' ;;_e k .Jlttl°l -:. \ � r. c ·:i .!,,.,, 1r ,�l'.n{ •'r-- v·,,�'---.,+.,_ U�\J r - -� -.., 4 - _ - ' i,, .) J , � ,) 'CT .U u., . ..,. ·- f .. : .,; • �J '-· .,., .) 1.,\.(. 

je, j<:.1k ui \,�:lo f·i:16�nc - j ... 1::0 jist�' l'."r·ut r;e} .... ist:itrd ni?be> ťeC:er�ln:!'. 
epi.:lemie.:. ulstf - to co je k uthl:! v ČSLP. - to je jistý ciru..l-i ef1-
�ei:uie. k. jt:1i;tt: n.:,c�; �ru·�oE�· jť;• Ji.!H1�·i.š.k.:.:. S:-;10¼.n�v.{ zn.,'.m.ou e o"blí
benou �eskou �)�s�v..:.:�l"-:>:..L, o n.í..I. ve1'�.Jno;;t č.o;:.;ud =�ev:.děla, za� a 
• .:, .· ct· .,.�.•-· ,· r, ' �  ·.t T - ' ., .. •�1 ·•> •e- ej' 7 c ,..'.,,,; - '�\'�r Ja.K L.•Je, OY\J� ..... •- �J. 0-�1.,v,.�._. ;:; , ..... :..:.,,.c, ..... ·,. J •• , __ � ... jJ��• .... �1 ,... 

.Jcjíno l:
0 eje tonu; '' .• :io. Je to..:iu 091:1avcu tak. My, kteří js:ne se na

šli ae svou po=, i.eli, m.:že.�e o �� nejen ve vt1.pu, ale s největší 
vázností stejn:: jak� c :;io�-r'O.'lOVi f-ici to nejlep:'ií, proto:7.e se v 
ní dá nejen a�,t, �le oydlet i žit.� A i tohle je poselstvi ••• 

Jan z.úrnr,.!�s� • .t-�oe�ie Syl vi� fla thové. /l;oslov ze s tr .t.1 J? al 1 �� 1 
-- -

ze sbírky s, fle1hové •t.RI�L .. , Ml.ad� fronta, P.r,aba 1984, n4kl 1 ,ooc_ 

Jan Z&brana, který zem�el v Praze v noci,. zář! 1984, zvolil za 

1'f't 
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m::to evef studie verile Dylana tboas••�. •Necbc>d J?ik ovce ta�, kde 
v!t, •l:ídnt1 noo. /K.dyl ••IUo �ri, ?>raň ,,, l'v1 o p0:11oc• •. o 
Sylvii fl.athori Jan z,ttrana napaallatr.109/; "Zemfela mladt t 1-
cet1let4, a • to, co ab,yvá po b�atúcícn", nen! v JeJ!� pl"!p�<11Í pří-
111 rozarué•. O kniae palt aasá toto. "Je to lmibs. nad POilitl ení 
d:rás.av,, v ntl �1:e real.1tJ' hran14! a balueinaci, lmihil dne pro
!ťvar\ých „ Aedi, ale • intenzitou horečného snu, kniha ledové ana
lýzy 1 zaid:ťnÁD! illílťc.ť •• pohrom1, kniha výčitek i seoezpytov.uú, 
1 ronie i lítosti, ele tak.á kniha hodin pf-e:!c:nóze�!cicb usv1 ttl"' /str. ,., 
ll}I. Je n�tn4 také Je!t� ocitovat slova Jana Zábrany ze str. 115; 
"St-.'iv.i se m4lok,:iy 1 l• kniha, jeJí;, arod prováz;ely ta.: ext.ré:nn-!- d:-a-
ma t1cJc·f oltolnoa ti, pf<e.ďs tawJe akute!nl m1m.or•idnó dilo; vynutit al 
y m!?ní nelze nlo 1 ani za cenu livota ne. Větliaa nikd3 n•v;,..dáw.
nýeh powu•O prorazit. krun$f •toho, cio ul tu '-110" 1 atak,evat š1:r§í 
okruh tfmt, pf-!padně naJ:!t •1te.z;1recedentn!" b.ianlckou �eč, konč!-
vá vtey a mow trapnýll geatem t'ale4n.4ho sU4ka z provinc1il-
ní pouti, laci�a oar&aoaorectv.ía, či neartlkulonnýii pri:ai tivia..••• 
Doar, rada •nepeJte, a llu.dt Yá1n otew�eno" •• u bran· poezie 
neoav��h„Je a.nt tebdl, kd,11 uch1u.� o v•tup n•váhj kleµat k:la
d1vet1.• Ta aobr4 rada, ta J• • evangel11 /a BCh •' ana4 ard.ce 

plná poesie, kcl.)'1 J• lúkoul. Jan Záurana, kteey doch4zel v pa
dea-átých letech ll.J• 1 k Vladbúru flolanovi, •p�vnl docUv4: •oáa
n1ckd dílo nevz.�ik' poóle tecmologických recepte, ale Nči za ni 

p?'-edev�!:t\ neubýbavl prolit$ lidaley oaud.• J na atl'li.ll� další /str. 
116/, • vol.ní ua1loválú Je n vkech poezie a,10 nad!J�,r. 5v, 
úyab,f pd n•Jlépe oavěUuJe v odatavci ze atr. llS• "O�oJ.ť, 2.ivot 
1 poezie, pl"eataly poJednou l»i\ odalwwv4.n1 Jako kanoniaovan_t ri
tu'1. - a Jůoa.y teprve ve chvíli, �d.Y u! v 11vctě nel>ylo G0!ná nic, 
bylo náhle • poe�ii ;o!né všecllno. ut4z�, jdk v�ypovíšd na�sat, 
pat!'í „ t0<li.tO otad1u u! a1nul.ost111 z�Jvá jediná cesta, jedin:) zp<l
aob - avť.J. /Hazard. aázlcy J• ovlem v tom, le -..,snik, kter,ý ltiá pou
•• sv, vědom:! a nevidí se o61u J1n.,tch, nikd3 eám nev!, zda Je to 

cesta asylu a1 cltJew./• re11t a •••J• J'ana U�l"&Jl1• •• 
. 

. 

-

D,!i4hr( ner-�D•k" RIJ.1 a l1yotnt Rt91 tC,U.; /Lidoy4 d•Jllokrac1e, 
atr.J, •ot10tnt Y.)'d4D1 a ,.,...9. 1984 1 n4kla4 -·670 OCX) Y$t1ak0./ 

tf,�,qqai-�éi Q .. G;Q;ť:r:t�-j_tt:rú.č:r(\11t,lpo1zn.�ti, ;mimQ. ·_pofa·q:.. J.� 'Q.'1:7�-��:·P,.g_t;Jlf:.: 
zachytit pravdu, co letí kolem statisícu čtenQřu. Cituji poslední 

'1"+ r 
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větu uvedeného čl�ku� ""i::.onetni5 j�ou zn.fune. �-;.egatimí pilaobení na 
hmyz hm.yzopa togennimi hoi.lua.ni, ·..)B_kterie;d, viry, zvukem � _ruš.íc.ícg 
stanic a radiO<Akti vními paprsky." ?od trž,mo KOi ;�a ff.:io.hé č ten.iř-e 
si v této co nejstručnJja:í poznámce dovcluji pode. tknout� inferno 
�vulro z rušících stanic na. úztmii našeho s t6t:1 nei;kodí jen l'u:yzu, 
ale i lidem ••• Snad se někdo nyní z�stane �spoň toho rucyzu1 1�eslu

ší se však doufat v to přiliš; z posledního o0at�vce článku si lze. 

zapamatovat ještě dvě vJty; '' ✓-.::ela medonosná nemá resistenční pod
mín}cy." .,Avšak škoc}liv�· h.nyz m, resistenční schopnosti."· 



/.Sedmero z3staveni při vzpomínkách na F'edř·icha Fučíka/ 
'\ 

· Ill 

Někdy na jsře roku 198} jsem navštívil s přítelem Zdenkem 
Urbánkem Bed�icha Fučíka, abych ho pozdravil po svám návratu z věze-

M 
• 

n:ť. ..omní�l jsem se, že s ohledem na jeho věk a zdrav:! pO.jde o ná-
vštěvu kratší a spíš Jen zdvořilostní. Velice Jsem se však mýlil. 
Povídali jsme ai sedm hodin aj& nepřestával žasnout, kolik je v tom

to tfiaosmdesátiletfm muži živoucího zájmu o všechno moiné, jiskr
ného humoru, vť.J.e podělit se o nejroZlntlnitější z,žitky, zkušenosti 
a poznání, chlapské nes�ntiment&lncsti a potře�y pron1knout svým oso-
lti tým zp�sobeia až k mi tmostem nejrOznějších Jevd 11 teriirních, kul tur
ních 1 společenských. Řeč tehdy pfešla 1 na Chartu 77. Fučík nebyl jeji111 
signat,fa, ale zauJatě sledoval JeJí ■1tuao11 pOsohen:!. Sp,at�oval 
v Jejím odho(llán! za 'Išech okolnost! dosvědčovat pravdu jakási prvn! 
syitálko mramí rekonstrukce národního společenatYi; molná se au 
na sklenku Jeho nadlouho atrpčeného livota ltezděky stala Jakouai 

inlcamae! Jeho celoživotn:!ch mravn!ch aaxill a túa 1 Jedním z mála na
dějn.ých pr0.ble4d do suqaluplněJií Dudouanoati. V Jeho starostlivém 
z4Jmu o Jej! fakticlcy stav i i ó3sf.&Yi l:idakjcll..'1Váže�f ujniif n! jaa 

pMtom cítil p�idech neapokcj'!.josti a zklaaán!, la chartiat, nejaou 
zdaleka vidy a ve •�• právi onomu vypJat,mu ir,ravrúmu nároku, kter$ 
kladl na sebe a tím sp:!ň na Chartu. Vyznal Js• se mu tedy mimo Ji.ni 
s toho, !e kdy! Charta vznikala, oaával Js• ae, že Ji Její a1gnatif1 
pochopí Jen jako nějaký jednorázoYj1 manifest, vnitfně sice osvoltozuJ:!
cí, ale k ničemu dalšímu ul nezavazujíc!, a ze ••á z,kladní a iádn$-
m1 ma1,ry nezvikla teln-§ radosti z toho, že se to nestalo a !e Charta 
navzdory váemu žije a pracuje. V této souvislosti jsem taká fekl 
něco v tom 811lj'alu, že svět nikdy r..ebude iderarú, 1 idská práva budou 
vžc'l..ycka - dokud je člov�k človJkem - nčJak porušována a že rozhodne-
-li se někdo usilovat svými sla�mi silami o lepší av!t, pak si vzal 
•0to1 na do!ivotíT. 

Fučík tehdy odpov�děl - vzpomínám si na to p!-eaněi •To není úkol 

na doživotí. To je úkol za hro•t• 
Myslím, že tím poukázal k tranecendentálnímu horizontu každého 

■ravn:!ho úail1 - a to zptlsobem aoltě vlas tnía, lapid4mím básnickým 
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"-, 
při�ě�em. Žár1n6 rozvleklé teoretizov�n.í. ládná abstrakce. Prosté, 
moudr� a zároveň v lidovf ci.uvt: �;:i.kořen�né ''až za hrob". 

?. 'července 1984 Bedřich :nicík ze.�ř'el. Zd,á se mi, že jeho život 
se sklenul v smysluplný celek �imo jiné i proto, že byl.žit "až 
za hrob". 

/?/ 

Tak Jako asi·mnoho mých vrstevníkfr setkal jsem se s Fučíkovým 
jménem poprvá v neblaze proslulé Štollově knížce •· rr,1cet let bojll ••• ", 
která tJyla za mých čna6 povinnou Jlkolní cet:bou. O �-•učíkov� místě 
v moderních českých duchovních dfjinsch a o jeho ličském oaudu jsem 
tehdy ještě nev�dfl nic, vzpomín9m si však jasnJ, že jeho jméno -
mo.žnli jeitě víc, než několik dalších, podobně pranýř-ovaných - mělo 
dík Štollovi pro mne zvláštní tajemnou pfitažlivoat, prov;zenou zne
kl�dňuJ:!c!m pocitem, -že jeho nositeli se musí dít něco st_r'a�li-vého. 
D�tská my&l má· .sv�ráznou schopnost podléhat faocin�ci, · nerostoucí 
ze ·znalo s ti, �le z pouh-?ho tu�ení, óohaai či indicií - a uprostř•ed 
neskonalé oonality oficiilni ideolobické literatury paaea�tých let 
znamenalo pro m.:ie .tecy Fučíkovo jméno jskS,si vzrušujici sicnál z ji
ného světa, skulinu ve zdi, sl i :iující pohled do s VCLdného duchovního 
terénu, touto zd:! tak pečlivě zakrytého. Mé dětské tuJení nebylo 
oklamáno, po�dčjší léta, provázená hlu�ším pozn.mí.� mi potvrdila, 
te nešlo v tomto případě vélbec o nějaký or:iyl či nedorozu:abní. při 
k�eení vaeho kul tumě živého, co se odmítalo podroii>i t vládním náro
kúm, v6děla Štollova sekeru oprávdu dobře, kam tít. 

/5/ 

Osobn� jsem Bedřicha Fut:!ka pOZ..'1::il počé1tkem :=:edea�t�ých let po je
ho n.iv.ratu z vězení. To jsem v�děl o �eskýcn p�ill&rech, ČeQká litera
tuře a �edřichu Fučíkovi už víc; mezi spisovateli, vy�)JZenýi.ii v pa
des,tých l.etech z literatury, jse1.n měl už hodn:§ přátel; s:Sm j.sem v t, 
doo; neJen už delší dobu psal, ale začal se i ve!-ejně uplatňovat: 
v' Liv&dle, Na Zábradl:! se hrlily mé první hrY,.11 _r:e:cylím-11 se, byl jaea 
Fučíkovi př.edstaven po nějakém· pořadu ve vf�te, µk js�e se setk,Ya
li v našem divadle, které občaa navštévoval. 2yl jsem překvapen jeho 
vnímavým, chápav;;-m a velI11i sympatizujícím vztah� k tomu, co jsme teh
dy dělali a YuDec co se začínalo v česká kultuře dít. U člověka Jeho 

!ivotních zkuáenoatí jsem ayl nakloněn očekávat epí� ned.:v ?iru, odatup, 
pi'ezírárú: at ul Jsme dilali cokoli, a at ta práce vyvolťtvala Jak
koli velkou necbut ot1c1álnícb m:!st, byli jsme pčeci jen - nic naplat· 



- soutr1st-C v�:-,ejni:5, te··y vlf-�cou p�volen-' ;�ultu:-·,y, byli Js.:rie - jčik 
by sP. dn1?s fekl · - '' VE: strui::: tu.r.1ch'', p�li o nás v novir1�ch - 3. já 
měl pocit, :.e člověk úfedil.·" problá5enj za. škt1dce a ofici'1nij popli
vaný, �:tP.r,ý navíc pť.·icú.;zí z v�zoní, kde .iI;.Usel strávit bezdůvodně 
okoro deset let, a Který stúle ještě: je vlastně v "podze'lli 11

, v ti
ch�m vyh.11anství �a t.rar.:.iccmi ;,ovclm:dho, :ni..:.ní mít k ú.a;;cmu snažení 
pr&ver.1 despekt. · ... 'v�ří v tv:.:.f• t�kové:m: člověku jEem si prostě pi"ipa.dal 
trochu p1„ovinile; vždyt p:-ece mé hry - a bylo to možné tak: chápa't -
- byly vlastně uváděny z milosti t�ch, kteří ho doned.:ivno věznili. O to 
v3tší byla ovšem má 1�čidost, kdy1 jsem zjistil, že v Ledřichu 1'uěíkov1 
::-iení �ni � tín jai c 'kol:-.. ze t1:-.:.kl0sti, p:.'·ez:ír-áni či a i.. riorní r.eduvěry 
're v�em.u povol nér-1u. qaopak; protou�e:li v čenkoslover.oké ku� tuře té 
c.'!oby t."id-!.l jP.dnoznalině jako d.illež:l.t,ý poLyb, vracející }�1 tuř-e ,její 
autonomii, d1�1stojnost a schopnost a být :.1eeicm p:r�vjy - a t:ím ovšem p!-1-
ep:ívajic:í k ob�cně.jšímu ozárav;n:( poměrů. Velkorysost, s níž se tehdy 
dok�ze.1 odrr,.yslet od 9Vého vlastního OSi..lCU a po�tave:ií a otevf·it se 
vf emu tehdr.jšimu d-�ni byla o'uJi vuhodn..í a po·.-zhuzujíai. Byla mi rovněl 
znr-:-.men1m vni třni duchovní kont.i::iui ty české li t�ro tury, kterou žQdmi re
prese � i•�ry, žádné pálení k..!ih a �,uné �tcllovské obžalo?�vací spi
sy a a.,munei!!ee nemohou zpř·etrr..it. 

Vyvrfe:.1 z literatury byl P'učík v .!'t>Ce 19·�3, LN zn..:n v !�oce 1951 
a odsouzen .ro!{t.l l);i�. :�e ae p:-:ivni �e:11;Abilitace dočr�al «� v :•oc:0 1967 

není ni1't�ra.L zarJ2:ejici, ;:,:--ekvapuje V};ak, :2:e JJPi�l:;.in.J v tážE.l é.ol»� 

se teprve mohl tožit i 5:;vá flné rena1.1ilitace Lll'!°4Vrú, .l.it2r�::>n:í 1 du
chovrú - tedy tf, z:teri zjaleka :iení jen v ru.k:��h atátní itoci joko ta
kové, ale � ter.i �e či ,.;,ot-J.a či m.;la být dílem česli:ého ..cul turního vě-
a omí a sv-édom, co-::e li ter..;tů a mezi ni:n1 _p:'-edevší::u těch, kteř-.í molůi 
sv,; nazira.ní - stéle zřeteL1éji se vyr,aĎ.ující ze zajetí totali tni 
ióeolo6ie - y.,roi:;.íta t i de „ kul tti.rnP-rtcc en5ké" praxe, jaouc e z d:-::!věj
šich dob vyoove::.ii i-JC> této str�nc€ .nožnostrr.i, které jini neměli. Proč 
to neuděl�li·V př.ípsdě Fučitově a nékterých·dal�ích oběti íJl:idesitých 
let, které mfly tu �et--adostnou v:Jho1u, že jim některé věci 'byly jasn6 
od po��tl:u, .9. které tedy - :1esvázány pupeční šňůrou se svými �iči tel1 -
- nem:>.ly pI,edn,)stn.í pr,vo dožít se na sobě tak zvané "n,prsvy p�eh.'lla
tO. .. , Jak:i to podi vn� re:;.;idua d�vných štollov,Ých tt-orií po cel� oaro
zující se šedeabtá léta bránilo naěim "ant1dogm& tický::n• kole gin pf1� 
pustit, že lidé jako Pato�kg ) Černý, Fučík:a mnozí další patří ae1 Ja• 

\ 
y 

kýchkoli omezeni či rezerv �o čeek, kul tury? red už to není d\Ue!itf a 

. �'{� 
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tvrdá lekce '1 normalizace,ff měla velký t'3rapeutiok,:,í vjznam v tom, 
žf: i ty p,Jsl�c�ní zbaviit� ·v tomto sin•�.ru .j�jich posledních ideologie
i�S:::h ;:,:\2dr.1ué..kť:.. :'ei'lct�r to vš�k dúleittó bylo: nejen z hlediska oaob

ni.ho ou.ldu a j.:n--acovnich r,ožnostJ' 0::.1 · ch 1
' vyvržen;ých'', ale p.ř-edevším 

z 11leúisk,� české kul tury samé • 
.F-.: �;i o tore proto, že se k tonn; t eL<�f; tu vJle má óalsí vz;:,ca:..ínka 

n,:.: _}e,::iřicba i"·uc::íi<.a� totiž na hi.:.torli jeho - :-ie �rov.-,a hladkého -
- p!·ijíi:::,�í do .,)va:r...u ariacva --el j v rec e l �6S, kdy se zbytt:.Y před
sudků. - tu:;ice, ie s�F--� o sobě u� neobntcji - cdiv�:y �e do roucha 

. t - ... t" ,vl� _, h .. . · . 1 ' , t ., z.:..s �pr„J cu E-r:é;,irr,en u n ur2&:. ... ,,yc. zs.mineK; os a -co z�ut:1en..:>a mJ1ma-
vá a poučná; ani v pod..11iku s �ov�·stí :1e.j;:1�0,;-::'esivnfjší sily ve stá
tě, ja.�;m bJl tehdy :.vs.z spi:3ovetelt., n0p::.�o·u:t.; . .úo od..:'.:iňování d�vných 
křivd ,:iikter9.k autometicl:r_y a bez přel:::�žE!k •. \&.1rnnec to dopadlo áo
bř�� Sedřich Fučík, duchovní d��h, přítel a spolupracovník Františka 

Halase, Jana :SP.pa, Vladimir.l.l P.:olana, Janu Z!:lhradní�ka, -_,ydavatel 
F .x • .Šaldy, Ivp_na :Jl ·. ractta 9 TI.3,j isls va Van-� ury, citlivý kritik 
p:·edvc.i.!..0čm� 11 ·,�ratury a jeden z t0ch, kteří hri.li cent1--ální roli 
p�·i ťorzuov4n.í celé spirituáln:í větve české fioszie, o�l tedy - ve 
a_v;·ch 0S1.1ašedes�ti letech - přij�t. op�t de Bp:..sov�telskfbo cechu. 
-Neayla to tehdy zdaleka jen v6c foJ'm:.lní spr-.:: .. vedlnoat.1 � fakt člen
ství etr.ile je�tě Vj"znamně ovliv�:OV.&l yracovní možnosti 11 terátti,. 
a tele teprve v tomto o.k°a?niik-..2 se otvir-�la Ba.ne 9, ž� se 3ed.řich Fu
čík ouce raoci �r1é:.t tni t z_púso"tiem vsln�tk1..2 a.detvátn:Lu jeho :Z-nal os tem 
a sch.opnoste:n. 

V té době ,jsem m:::l pf·íle,-�i t.:st s ru3íke-n po krátký čas spolu-
' .. 

pracovat i tak říkajíc „ve funkc:1'.ch" ,oyt, pravda, trochu '1 divo-
kých", toti� tez posv!:c�ní centrální ·moci us taven..•ch/. o� jsme ity-
11 zvoleni do vedeni tehc.y vznikl..1ho "� ... :uhu nez2vi.sl,ych spilRlOV<i. telil"• 

. jakési óooovou a t.::o.sť�:rou ;:cdl;.íněné i_",racc:,v11:í ;;:-o ti váhy s tranick:é 
skupiny ve .:-V'a�u ,_5s. s;,ls�vatelú.: su...yslem �ejiho /jak jsme doufa
li ao�aané.ho/ pusooeni oylo zasaziv&t se o rdpr�vu prjv11 t�ch po-. 

•':', 

zuatatků dř-ívéJ�í::h časů, jej/.j nclt!bavost o:,•la občas bohužel za ho-
rizontem vnímání naáich roforr--.1.:n.ě 1::011uniatic:k:?ch kolegů a p.f-átel. 
Z tehdejší ooby rui utkvJl� v paměti Fučíkova v�cnost /v doĎě obec
ná euforie/• stř:!zli vá rozvátnpst /v či ob(; nejruznéjších r-sdik_áln:ích 
projekte/, vz4cn� n!'př-edpoja tost /oc.liiujíc:í se oó mnoha novopeče
ných bojovníkll, ktC!f-Í sice nic a Fučíkovým osude• srovnatelného ne� 
zažili, o to energ1�t�j1 však prás�sli bičem pomsty/. 

Fučíkova moudrá zkušenost neměla, jak z�ejmo, ul pfíle!1tost·•• 
d�sažněji a dlouhodoa�Ji ve ve�eJném liter4rním 11vot6 uplatnit. 

Ar<,> 



Nicz�ně z doby Její krá tkodon6 rehabU i tace mi z�tává v živ� vzpo
rdnce a �novu vyvol�vá otázku: jtiik vysv�tl1 t tu podivnou lehková�nost 
rt81--odní kultury, která si dovolí takový luxus, že jednoho ze svých 
nejzkl)sen:;jších vydavatelů., e · i tort, l.i_ tcr;ímich kri tikťi a· o:...,gani
zátort vez:.:e plně na VL:dom.í na pouhj jeden rok z šestatř·icetl? 

/5/ 
.Povolan�jší zajisté. prOZ.rCOUIIldjÍ' pop::Uái a zho,jnotí život i ži

vo tni dílo Fu�íkovo: venKovské dětství v početné rodině; studia 
na <-y;::m?-siu v Tfebíči (kde o;,:l jec,ním z jeho nejlepších přátel Vi.
t�:%!Jla v :'íc z•1:i.l: vyc.é.vali s pol u B tudenG t�ý č r:, sopis/; s tu dia na ii-

., ..._,,..-�.;,.. l„ ť� fť'-u•l v--u w 7 1-h-, .,..-c;.;.t;,'tek ...-,p �h -·
J_
· � . .; a r-1 o·-".n� -) .... -<c ;r. '

1 it ...... s-..1 .... •-L.-- �tJ„ I, , -� --� ........ ,, '""-'�a - ..... �c ___ ... � ... ,. ,, .... .. ~ ·:4d. e �� .... e-
1 e n�_<l.ada tel s tví ;,:f-.:l&�trict, v n,�r.-,ž v_ycal bf:ZPO� et d �l rr,ocerních 
českých spisovatelů - nejen katolických, jako byl urych, ·t..ahradní
č ek, Čep a další - �lo �ejró.znějších, v�etnč komun1stick$-ch, od Van
-'�ury ;,�es Olbrachta až po Halase, Jeif'erta a -.rrtť!.>ina; kde jeho z,-

. - . ' . 

eluhou a. v ,jeho p1či začlo být vyc1�iVMO dílo Saldovo; kde uváděl po-
prvé do české kul tury .r.1..1oh6 ;,ředni autory svč tové a kde z jeho popu
du :;yly založeny i v,ýznamné č:i.9opia;y Tvar a Listy pro um Sní a kri ti
.ku. :�hodnoceno buče zajisté i jeho kr.itké pov/leéné pi.'lsobení ve Vy
š�hrádu, jeho nen�padn, ediční a pfekladatelaká činnost po návratu 

z v�zeni i jeho zásluhy o kompletní scuoory díla temlova, Čepova, 
:�ahracníčkova a ·dalšich, ktG.:-é �ž mohl vyd.&vat v sed�!desátých letech 
pot:�.sar.'\iz:a� tově, ve svá vlastní edici. Ve :tučíkovš osobnosti ae 
vz,�::n9 ko:nbinovaly rnimoř•&dné vlohy pro prGci n.sld3datelskou a kul
tu:1ně or_:;a:"..izá torAkou s osobi tj'.--m. tale:1 te;n literám.� kritickým. Jeho 
kritické a esejistická cíl o bude zajisté dř'íve nebo pozdfji tak, n,
leii tě pr-ozkot;2I1:ár10 a zhodrw:eno • 

. J.; SE v t,�to .souvislo&ti !:::..:.sírr. ov.::'..ei:, ;w._ínit o é.s.18ím svém zá-
;2:;. ·tJ..:u, �otiž o l\lči � ov .. , 1.:: .. i�c .. �ed2ero �cd.:.taven.i" • .Gal mi ji v sa
�iz:::::tov i p::>dooř: ;.ifi m� .,.)r-vni n..iv2;t�v..'.. u n�ho po mám nivratu z vě
zení, o kterái.f jsem už_ �uvil, já ji - v té době už otecně známou -

- hned pfečetl a byl jsem nadšen a dojat� nejen, že tu Fučik vykre

slil ee:.:im pes.tav ·:1'.:l:.3erní �eské litera tury nesmírné �ivě a poutaYA, 
ale z.1r�veň tu bezděky st�o.ř·il téměř- nový :;ánr či aspoň novou polo
hu česká esejistiky: jeho osobitá dikce, težko s čímkoli do t, do
oy exlstujícún srov.a..-atelná, krá,má, Jadrná, ale nikte�!lk ornament'1.
ní �eština d jeho oso�it4 obm��� viděni, vzdalujíc! jeho texty Yšea 
ltěmým odr�dáa po.p.ovébo jaey :a soudob� č �ská 11 terá.m.! kri ti}Q', 
jeho akromn�, moudré a mu�né lidství, jak ze v.ch t�ch.textd vysa

tuje - to vše tu dalo vzniknout oaoait4mu útvaru, yyr�staji.címu kde• 

�r1 



si na' spol�n1m pomezí literární kritiky, prózy é memoárová litera-
, . 

tury. Kdyo z napsaných t�xt\l nezO.stalo po Fučíkovi víc, nel tato ten-
ká knížb, je to dost. 

:�utno ovšem lf-íct, že Fu�ik byl do poslední chvíle .- p�ea n4por,y 
. ' 

ne.noc.i - neobyčejně tvot-1vJ1, do posledních dnO. psal� mimo studie o Frar..· 
tišku Tichém a Jiných textil zilst,vá tu v rukopise p�edevš:ím dalších 
se,:!m ·•zaatavení"; svtlJ cyklus portrát\l stihl tedy Ještě v posledn!ch 
letech rozšífit na čtm�ot, Jak si predaevzal. 

1l1mo zkušen�ho nakladatele; mimo duchovního in1c1,tonl, bez je
hož p�soben!·si lze stěží modern:!.českou literaturu p!-edstavit; mimo 
výrazn6 mrevní osobnosti a inspirativním vlivem na n�kolik generací 
českých literátO - mimo toho všeho odešel tedy v Bed�ichu �Učíkovi 
1 významn$ spisovatel, který dokázal prClllěnit pa.mát česká liter�tury 
v nov! svrchovani twrě! 41n. 

/6/ 

Jednou nám Fučík VYPNVěl, Jak za ním kdya1 p�išel Vladislav 
Vančura a tím, že potřebuje nějaký "pevnj aod'" , orientaci ve vf-avi 
světa, n�Jaký :tundament, na něm! by mohl stanout a z něhol DY mohl 

obzírat svět a llpe mu �zum!t� něJak, •dclol! Jistét� - bylo to v do
bč, kdy Vančurova kmunistic� víra byla v krizi a. on pocitoval ne
dostačivost ideologie, a níl se do•ud identif'ikoval, 1 prolllematiě
nost praxe, touto ideologií legitimovan�. P�išel se zkraitlca radit 
o mo!nosti svá konverzace. Fučík - jak nám vyprávěl - mu řekla •moje 
víra není !ádná údolí klidu. Naopak& zn·"'men4 stdt na m1ste, k�e n@j
vic fouká. Je to život na vidrholci.• Vančura pak prý o táto věci ul 
nikdy nemluvil • 

Přiznám ee, že takovéto víře rozumím. Je v ní ostatně i klí� 
k tomu, proč Fučík - katolík a pečující přítel v�ech nejlepších mezi 
katolick$'!Ili autory - nikdy nechápal Uoba Jako pouhý f'etiš či insti
tuci a nikdy ta.k, nebyl patriotem církve jako organizace •vidoucích" 
ktefí odvždycley, napofai� a Jako Jediní vědí, jak to všecmo je 1 

a jsou proto vyvQzáni z obtíin,ho úkolu myslet. Tato Fučíkova "živ, 

víra" vysvátluJe 1 jeho vzácnou nepředpoJatoat, respekt pro mín�n:! 
jiných a hlavně neomylný cit pro umělecká a duchovn! hodnoty, cit 
neotupen$ ohledem na legi timac1 č1 kf-estní list autora. 

Bohatý, plodn.$, těiky a dramatický tivot Bedficba Fučíka byl 
vskUtku livotem muže, který se neltál •atát na v1drholc1•. 
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/7/ 
Na podzim roku 198, měl Fučík _v Jedr1011 pražskám byta přednúšku 

o F.x. Šaldovi. Nebyl jsem tam, ale pozděJ1 �ae11rrji::.-: trvala tři 
hodiny I - vyslechl z ma.gnetotonov_ého z�znamu. Byl to skvělý zňži tek. 
Čistá, ryzí česká mluva, takov4, jakou my mladší m�žeme generaci 
svS,ch otcO jen závidět; ·citlivě odstiněná kresba osobnosti, nevyhý
bající se i rozmanitým prot'ánním detailOm, pokud mohou cosi z líče-
né osobnosti osvětlit; jemná ironie a humor; hluboké lidské porozu
mění pro složitý vnitřní svět vykreslované osotnosti, pro její náru
živosti, pošetilosti, podivnosti, osobité zvyky, lásky a averze, ja
kož, i pro existenciální podhoubí jejího názorového vývoje a neoóola tel
ná kouzlo vyprávěni 1 jasný smysl pro Jeho architekturu a dramatickou 
gradaci - to vše způsobovalo, že i ze záznamu bylo cítit tiché napě-
tí strženého publika a jeho okouzlení šarmem a osobností pi"ednášeJ:!
cího. šaldova postava vyroatla z tohoto vypr,věn:! tak plasticky, le 

.,, 
člověk mfl nakonec pocit, že se s Saldou také osobně znal. 

Utkvěl mi v paměti tučíkovslcy r,zný konec pfedn,Aky; •skon�ll 
jsem.• 

Fučík ltyl z moravsktSbo venkoya a v jeho lapid.ámosti Bylo cosi 
venkovsky př'imočartiho. Takhle ř'ík' dělný ěloYěk •skončil jsem", 
když doorá pole neao postav:! dOm. Stručn�, Jasně, a vědoiúm dobře 
vykonanáho d:íla. 

Myslím, že Bedřich Fučík mohl před svou smrt:! pln$'1l pr,vem ří
ci pfesně takovéto •skončil jsem•. •skončil Jsem• člověka, který 
vykonal svou práci, splnil a\'\lj úkol a lMz zbytečných f-eč:ť odchází. 

5.7. 1984 



Zl.au 4olla lMldoY&t•l•kicb ro:,utna v n!li! pri>ze je už ��mc u 
nki. f431 •• t.a Y dplavl prČ1 � airs:.tt1 vnt.i tu--dir� - .ers11.)0'fat•
l1, !aehi.et,, .hok.eji•V, 11v,a414lc-u1 p.op-.uus1e .�jpod.- ouJev! ro-
a4a • po.atavuJ. 1141 •taYíoteh elntr4�u.. je to u! &amo o bO&i 
dťlvod• k ddiw. f411:l pr,.ioe na.: u ěte.11�1'� i...t.•ovr„ i: •.icl)J.í-�c.u1iJ�i. 
?iiko p.P.•k·on�ri i41oltre41tolllin0'1 peviat, • _ta.k 1 t�, k{.e �e děJ 
odehríl•' phftbou Y továmif, J�ko J• tOilu t.t-e�• u -.1.. fi'�"'lil.11, Jde 
J•n o kuliell, • vlaaW t4m •e tik' docel.a Jin1oh váeí atd •iruí!o
.,,t.nt•. /Uomic.k4 pro-at��ť u .... t&vlno.hy á • 'r&.isi• j� jir>.J pf!r�'1./ 
, .. �1.alav :i.Udolt ae oonodl�l tlti'�t"!enoa trofli.ci o·tlvi "• pl"'--;;;l�'i t 
a4ri1 pt-taě.b\'l. ae M. vota •p,í6 ,�,.,no n.ei č;.íc:!ho po-·t.es: la :lapfJal ro• 
s4n YůUt.w ••j.rolW:ú• J Jehol hlam! konfli.k.ty pr'Obťt\•tiji tul stav-
it! elektr4nu- �o 1 a'1c4y ap 1l'oatfed. 70. l•t• nca.- -' pon.Utud 
l"QCtodlfl\.t nii••· Ufll !IIDl#bl ••• ,as. lf-0), atr. � "': }/, altt J• 
to n4seY, - Jiák uvld:ťu - p-I'Ufba9'. 

P!t1zn•�• bnd ůYoO• aulo1'0ri • co :lita pat!'t. tnih, Je n�p.san, 
• pr·oteaion41.&d N·t.la•, a4 •'1••d a,pletlQ', doat ,ouuvi} lid8W 
o.lldl 1· pfťslumou div.ku -•t-0Uk1, diJ a4 v0�.U1a0\ll •pá4, tak!• ětr 
n•P•kJ· oble• M o•r;ooi;r-.1 doiaY-11. i '"1111/iltt:ekibo .hl.edlalta lao1nl 
p-roaU'--etky, Jiall st. Rwtol1' AlkQ' .nepobrdn• /an.1 9 :pf'ed•Jlfob kni
bi-cb/, •i1lit4 Yadlt.jlí a;i•tcwl 11n1e li Y a;_yfru Jejich uapkhao4 
uuy·tNJ11 ! t.n.á!'-ůa p-�flli Ya-di t n•��ou. 'fi;\ra net 1'1f..\, : ten4!·1 •1 

. ..f"" 

p�os til 1o3iou, irotol•�·•Tť• ••-31lktu po4la.fů· t··lecbt-1\'' :kr1t1a..:.·: , ·. 
no.at, ■lvrl •• •• o a9'1'ilm•, kterf· aloe Wllellnť al pf>!lU ctoi.t\e 
an••• ale k\.-ri p�aan• tllu, • o'bcbaiaí, ne1'o J• �t.el1zu-
J• Jako OHi MsY/anaam4ao a d�bo, O�U�'IJ• �· tu fr"tiS.Q�1-
tost a oalam., •ae4o•,• :i-e414q t\mkc1-'fv�. (>4 aut.oni i i,HlOlfova 
sůo&w ttfU,_. ovAea aot� �et:t.Qt néJad ;.J',leru;;cva o�Jevné pro
ri11c'lutt k pod.Btatf aoa!�an�bo z.ar-avn�no st...N ap-lletn�ti é! .u�r

:10\l •n•bU o poa"11 nl.1.2ilinQ1eh 'pt-i�1n tleYaatilce v me�U1�tťk/cb yz
taa:tob. olh maYenáho koa. J• pro•tf. litiln.f aoula•n4 4t1Yo, je! aai 
pf•anll odp-oY{dá 14•'1.u &laJ>!-bf 11 t.rimí tYor1t1. která J• n•Jen pJli-
Jatel.nJ, 41• pl'íao ládouo.t pro kllltums politi.tu. JeJI. ta-v. anplo
Yat\ot\ neat totl.l e>.4paaaJfot, n11t-rl Oltl"'-..lt&li;.; &'1eltonn�. Je to u.1-
ha na,..aad Y latl46• ohledu - 11ko'fflf. Ano, to aloYo •• na n1 • o•
t.tnl Jak• 113 eel.Oll ftadoltow t.YOPIN • b�1 Jako uti �,. 

O lalatú poa·MVI Nldml, pa.tlea:Atil•U• ln!4ll\$ra Vla·d1m!ru Hla• 
ri!O-Yl, 111.lJYl dlolb Jůe o •auobe:aatlokd:ia kladn-ta hr41noy1• • lak 
lftM0 1 pola�•• n•.Ob«aatleklbo Uadnob1.'41na tv.ť odp�v!4' 1d•o.lo�1•• 
t�aQ id.•'111, pl"Oto tako:fi\ pt>a�ft a.u.! Y sobl m.ťt r a.y, lťt•rl tvoH 

1 S''f" 



t�Y. * hoYfbo eoeiallatic:it'-bo lov•�kn., . ria , --1Y,Of!i:�n.éíc?b ·::.: fi.',,i, .•e.c tel"{. 
kladn/cb btdiat\ ei lae t1tdy něi3omn o�l.'éJmit p�- ny 11ecilo,g-l.ok$1c.b 
paiatra. zat:.e:moo kdlal 11:,Yal Ulk'OV;ý buUOVfltel o�vyůe ;.ai•tj.i�e,� ,'1000 
aatlOl.&111$• 4litQU •tNUl.9, pr-o n-.. h.oi stNL.� ttyl 'bun-otee � J@ho Jed• 
notl1v! evat.ť neu.it1ao,nt•ln!, pri,t.o.:.e 0111 be.z d1nku$e oW.t.!iv:C, 
a,a.1::�orl, testn1 i od4u:C ata., dnein11nt .• Hlbví.:J: vypa41' po,!$tatni 
.j1n&k. O Jt.ho m1m\lo:,t1 nevíme �h�la nic a Jeho \' 1.t�h k vyi.aí'.11 
t'Qnkc10M� J• ne,J•n kr1Uct;t, altt ·or.valoveno p:on:•áav$. -Je a1ce 
•v• •tf"afta•, ale o an · pP.1.iťlu�e,sti 1t n! niJ&ik n.euvafuj&, Je �ro 

. 
. ' 

nt.e a:t1hada _, 
jak,. ata.noviau �:1!lat-,h1ttl �p�. v tav. �t-1sov.;;eh. 6�. 

lotech atc.1. :'.:itraws Je pr-�tě .s:�desi "1ahtl�x.e"' 
&t on j� Jm f}i:átik na 

stnvbil, 3tterý pln! pt-íkav pov�:--e-ncé. se doJí!d�Jíe.�c ... �ti l�tou
o! ee btrcoval ze ot.1Yby na stt:ivi;,u, ú tr..!3 velktt z1tut�:1ost1 te:ob• 
nt.o.k• 1 ors�"lla�nť. fed, na po�� ttu p.t-íll\1-hu, je tu. sta•b·� kopodivu 
y �!aenl• poatt.ytlft1. holt Iro •neoc)lot\l ta'kti.ao•t•. �.ó• f'il.-

kda •Ch,�11 t.1, •-,Ch •• t'l�!'ll p1d z4.a�.1pc1 z a1n1$\en1tva netto 
a úst.tedntbO YjllON be1.ata...--oatt1I, 1 lutfl tad,J J);ldá!ae- Ylian:11 nll 
draut• /•\r.11.11. "- takOY4 pteiv:i,fc:y ori t-a.n! ecno� - o,;l p�e
o• •t•ol'en Jato kl.adl\f b.Niina. �:.a rioz4tl oJ avjoh �i'•&<.H1ú�cQ a 
,o. l•t 11J• t.otil u •1 tuce, kdy nepi"l tel.- ·:J'olGOV.Jt.tU aoaullllJlll 
ne.nť tfíW odpln,e, d1v•rMn\, burloa.ni «Nun.eo a�od •• n.$\tlr.l 
•· eobe.n_v roakud pNtoow&ť �or-álk1, pl4ncvaci e.:utrc�it, tJyrokril
t1ck1' n4dor, p,r11�taJ!eí uon0:,it1UJcou atrukturu aeai, s. � tobo 
•lebo Y7pl..)1'Yt1Jl.e1. • -� ))jlzl} �� p.MJt&a.rtá <a�ONli�:-ce� fale-i-
n4 blúieu·, pod'fod)t, oru.pic•, pt-eQ,tt.ťrJn:!, nac,dpoviidtHi.st.. 

't!l.aY� te47 o4aťtl él0lat lltliv0t.t p�H-1 t,1ku a de-platil na to 
... ovil• dó!aan! t 

jak tu.Ible. lb,Jc!o ae ok.ul1 t� jL"lf - zňp1:>mj -
h:-r.!lna, a ten J1 d.!14 tor:ela r4di tni. P't'Oh.ů • Po�MY, n.ahON 1�
f'O''lll,.'.·,CC pa t.�H:n · o;,t.1�1'1ttck7 t:p.mven�, .i;irJ.�JJuje vf. -;�nr• p�.ij!.n&
nf mtiftůY prca.ca.J!etch a u.mí lm�-df t?.fl.�í ó;sp.šch óobfe pr-o:!::it. 
I�a1:1 MPf• Je <lokORl!ena. turl>otJtoli.ce, p0�ve n11 st.av:::,u t�leY:1 ů, 
nov1n.á�•• a4atupoe f♦di t.el•tY! 1 r.11nt.sierstvu atd., je Yeltá r;.lá
Y·l, oddc7, Y1maaen'n1, .to\.o�ra�1• v nov1n1'c b. řo čaae y-y Jit• rua• 
Jevo, le na t�toliei J• s,aaclní ch.)'ba 1 J•.iíl o4stranY..11.( \KrAe 
•t't pJUm• •wd.fn. o toa ul tni • .Prcbal hlál•ní ntpod4, llro1-.!o! 
kataatro:tu o�r.a.\rll aaaraJ• dotJUto. t:�q se doYid�c!1e, .!e Jeu aru.-
ba o Q.epf-ů ... kaldCN oen\l .,. Ylaatn§ k.ocapfflAOÍ h Jeho nan
l•l•lq aSaaa, pl'1fen11 •• Jato aa1na1n múnek do ·t,p1,�1ey bl.u.-

., 

loam1 "41131 •. Jtb.O Gtplv••· ltna J.t• ttd pohrdá - ale �f.H�e.b 
a opole!ec•k4 posuven! Jť licaot.t. fNHí4l Je t•d.r oono·t.eu �• v·,.
nu, Jen. a-, dok.11-1 1 h Yi, Jak •• 4,·14 �p�ob. Y re 'lof:w. aoc:ialia:-u. 

i�J 



In�. m..aťf4" po o<:volW z t'u.nk-eo nea.atrpk.nc, Jde w..1 p :·eéť'·vJ.-ím 
c att.lvt>u, tak!• l'robalOY1 n•cnc• n.1Jalc at..��oYat G'ttuaei. '°'f·��to 
ale iMSl t1W vmikae u_plU, ;,r0tol:t Hl.ani ani t.-3 oeru o�noten 
u .s1apo•at ,t'.t neopriYn.t-,.1 pok«.vt, 4"il.n!kd /v�t,.lnou lajdjkč./, 
a:attaoo lreb!ll jia all�• -b.orj 4ol1, J•n &l\7 '.b_yl ákol opln�n. r1,,!i._ 
ni to .o'IIU děla'\ n�I•, a\aY'l.la al!aá t.-lAa• h.:lj.?-r�vat. h·"'.lnal J� 
o6Yol4t� a --�•tN-t4l.n.1 -•lt uae.1 µl-1ebdal &aonria\nit �g.J a pOVdat.1 ía:,;..!.Z'�ll◊'

nibO orgeni.a:4tora- - •r.anaP ini. 1'11.1. hn v.ll1<1.'le ao�l"va dikt.1.• 
torů>�, �rc.bal.a odaiaYt aa · bes.v,tanamiou aa1AJ.str.t1viú t'tu1kc · a 

·• 

kd• -:lwle no· :meM�ill'tlJ•• Ital v nb ovAa va�QJ• poc.1 ty \.tkM.vdě-
. 

,;, ncst1, a mch! •• �rcml •ehranuJe Ukúl1an!& tntrikk:uav.-i.m, rozn� ttn�--
po..u.ul/ o iil.��i.aovi ato. • ale cel-6 to.hle cborin:í Gitl� diiol.1J: Y.fll!ld-' 
hodně-·natvraJ. 

�t!mco Prcbů J• cbu-.a.1euro..-.,."is a od'bo� prot.1kl&-'1en ilhh 

�1la•'6•• Jeho politio� a 1deoY$11 groiihr'I• J• Nlfi.�. t·vž.en Van• 
ft11:"C11, dvodnt ldkat' u atavll>G a Jinak Jeho šft.ir. aitě�čn4 pomt\e
kY a. c,niěaNt 1 kt•rl .tol• ••M trou.t, J•• poebo-Ji·i.lnih •'.f.Tfen, 
Jctar.t vYO. TO Y-l·•·b •1 tuao!eh, Jak •• oao••·'• Jat•1 •�kol.tul Y _ 

. . 
kr1sovjoh letNla, •�1kafll • ,o,-...1attl u4Q ••• •�lt3-ckf t.ot.1lce, 
na .1111 'lt.Jl od 41!ta�otl ·1., iltlapilria, 110-1a, Aeobtlni ulA!ill .Q�o-11-
lra lló .. , ta.k!• kdJf. •• poa!r7 11U141lil7t řO�«lo ••d•iu'. lU!lilMn1-
ee dondlt M \lťt'Ol.n-., -'•to JU•idf"• 1nlem!ho oddJleat Lfaf\e •lu
l•'wiť1 ti&dlíao. al• UY4Zl1v1Jš:U10, Ml tiil f.ún!\l.':."ÍII• &vlenoft JeA1t
no•t t.akoYOu k.t'-1.tai neunesla. lQ�l • n•Nn1«1 Y'-31JOYld, nJ�tol1k 
l• t pn.c-onl jako obvo4n.'! l�kal'-. ••• /atr.lll/ a t•d J• t•,!>" 14,kaf-ez 
na etav•i• A jrotole J• - .1-ak Y.imt - tůy •�ii:'1t, }}04Wp11, • J� 
plQt:ť v ilYGtá pray141a• 1 pJ':.a�aoe-11 ••• •••• nav•nek, al• Ji• 
na.k ltouatuJ• altuci na •ta•al 1 Ye apol.e4Aoat1 Y-JDeo • tretnh 
J�tovato1U., w14t p.l'o,tt .n t.1u1,td-u trii&! a nthli •• @.ii t rotlt,ea. 
atnt.U ilu.se - pNito ;:io m.av.j� mtd rád, J• au o�por--�. 1 jeho 
i1votnť •t.Jl J•-b.o vila a v ní .Gno'ilské �ť'iiutA.i at.�. l-'rot.l Jeno 
pGtO'JGh�otttara n �e.1.i:novan, íi1votní f1loaot11 .soukr<:=.i :1enb1:t�.d 
totlJ _pífidn4 4ll'jJU!H1lt,. Xdyl í111U V�IU'a tY.rd!, le n·a at&YDI ea kal• 
4J ndouoť .1• tfi ao!ao-eti, a to- •J44 p�4ce, 9ro;curíitora nebo 1n
t1u:itt•, avi•ť. Jea 'Nanutnl, ftl..11w a al.lit. 

Inf. M-111 J)•fed•tanJ• typ Jln4ho upf1Jaieln4bo n�!ho, 1 
kdyl do!a•nl úaplln•bO a M. 'Pt'ftŮ pol\le4 bodnabo ebt11 w. Z&ohranu-
3• altuao1 na •ta•-1 utct.--:1 vela1. ••d7'eja1, J111J •• po� ,, J1 do
stffle oln.del'd • Jealt.W•. Cn totil MJable 4lttáloraky rvifizuJ•, 
kMkoho ar.aaJ•, 1'••tpPť oalaw, ale • t4kJ pody441s cblAicbelť 

�r, 



su�o-�l�Vtlttl� ;~,.,.l\ltnJ,·1d. i,l.l.Q..;,, .. a,;; ;�t;":.;,(,ie ln t, l 0e, k4ffl�hi-Je 
atd., ák�tk.1 mů.le .si ,1010-11 t i .. !�o.n:.o, ,.,rcto2e �itň .,.n.ii.hOf-4!?'! ;;l!iOU 
i�Ylru J�ko ••l •-tt�hop,v' 9 �o,;v:.,y'll!rilO>'J.eí. r J�ho eouk rom4 ti�r- .. :lkca 
,iQ n.a pov,tlt-nou 1 ale J• vl�stn-;;, .,:en o-'J.t"l.ílZffl vJ;�o��en� t'n�in! ,or,ll,• 
'!ty ú ;jil•m;teh ��tth i!?-t�,it.n� n,'.il.��. v;;;pli;i.tit lit.ťtái.ru :,:1í'r-.<�,n'ř,>tel1 fr 

. � A -· ,. ,.,. ,,,.. v 1t • 4 ,. �-, " "' l " ,. . ,. · '1\ \,.. ;,:,.- vt..�OU tJ,v� .... nu v-J",i ,..;.,!;Jft. r:."O;.. $i14t..., i �•01..: e 1, .s��:�(a1-,/Gi,.l � n-epN.,-
\..i{:.kit·;l:UJ �l. �;,:�o·Vut tel! .I avéiw. �)O :;.(L„j.\i 1� �.Atdí.el ·,;1-v-1/ ,pc,;••,,�é.,i • �-. f �
tH tfJl 1 ttaYa,y t.iaiiíál, u �• �pol.u iťit•:�ou. llep.\iiQV�tQ>l. \() r-1�&.ne -
1tt \'1 'tt, inl. :v..il$ rm t;a,,i ��31,,j n.� ,$j._ u«�Cé:.;\€JaJ • Jl�t� ·t{.i'.>� J� ut 
zvykl$ - t.Vt;l�Gt- ���{::nu l-�·,"J..,,.•· t;.čo li niian.� $1 � tofi,C é--C.l.;'ti:..uZ ln.:&. 
�il.:f nan:í ,..otrea U-n w-1! aou.i.�&i�, �n.i rít t!."i!.l.nou., .1'1;$b::--t c.-�;.t.:::lc:�.. x·l�ku
Je neJe.n 04 �t�v�ťi, alt i v Qut, . .r;: p�i j;d;ii c��t� s� �afl.�.t4; 
n� • \a v�u tJe ul n�·•m ti. Jeh.o heal o •· :;.:,i64 tek 1:. t. Jťl J-lkSkfjli v, hl.av
A-l ad,12 koaec �4e nQ• httr-. "'<:J;"J/ i. níil. oYjl!tl noQť-!řa1.o. Je na.pa6-
no na .i:·1 ... acc�o 2--'.1tav4c-h vÁ•oh :J�Veb dodn..a. 

'ftl te"1y u<&nl 4aa pr-o nf4!teho kldn.f.bo tu•·dinu. Al• 9uha, dal
lť k·01t,ůiboe �otlev� p�i.�1�ěruit J•t-.c; d-C4'J�& l\C t'le-Vl"'�t.í Z lyf:a1'-$t�bo 

.. z.(;Jesdu do :ivjearao t Zl-.lla a1 tu tot.1! riohU, ale rtu - 4ťky 
&l4au 4;ao11�•f.. P�•lťve.j.1'e1 l>u?ť�a! :a-erilky 1>��1 cn·1 - tv!"tť t le 
M1gron.la. V' lo• p.1'fpa_4;J •1 o-Y.ia ��mo:at neot!oo-mcst IU.aY� ve
douot &ť•t• �11•t•v-a� nn�b.1, JSlk ka,AJ uzn4. ��t'L 'b.lJeaťk t.rv

lli al• �!I..S �a•�·1n•, iU..!lY-�e -vy:t_pcv:!dt .•. 8 �J;; ���v� ·� Ch'lili, 
·kt,.J nedMatmJ;� Oť&4.n �taYlt3 últip.ln� poafl� inlffij·r-ori ut:-:ou p1-
:J„0t.1 tetlnl, atrana ho pov-ilP.u.Jt· cp-�t ftde.n1& 3UYla7 a ,0'5'1!.>'ble 
1!t-U 4oke1nee ::ioea:áhlj .tn•iťva&,c1. Lo\>ro lf.;le pat1'1,Cnl a tran.ou ob�ai
no, •lo PotNIUflO· aouQ.• a tl9\lfi?"Í11D' lll&t.001 1.1likvt,01v4ny O�JlJ1P. 

lQ.eyiA b;y �o.nl a.!t1t �daatlai!ini:�n!, ale n•�q.'!1ehn•• 
al�1!! Jil'tOt.J n,10 dtl, át.�atnf , ie ;alte u;Jlat5i t avé a"lal��ti 
a :Ze ap,tJ!,e:ěnl dilo ;..u�.:"i'-1ť }>V.\'a��i!;t,;_J·�. J� @};'"ft ťi.!�ť�.n..,' v�či Jd.ri!.K�, 
ne,padlá:i.� ll&ltf.!zen;,1', Je;Jrut. �d)· ct.�Vf-l;'1. i 1 ,.ic n,u.��.:.uJt � µ?-1-
toa 11.:t po-l ... Of)«n.ť P''<I »·í.>uk:� P'ťOblá;AJ �fJ:48'f-.;Ob,. Jmle "l.CNbO
doW y;yplti: •• n-��cn.ec veo,JeY!. p� v�,. �1�.Yt J• �o w,JeQÍ pokt.i#AI 
.,,ultf.n eloktrJ.oa1 ;n''Oiiid, tltav,� Jfl �:0abi intar:t'-G. Ze tf{ ul
nosU, Jtl ilU YY)oaí t.al zla,,alttj �V!it.�lr-l�aft, abil:� ta poilo�. 

t.1\8ťftlQ r� dobibl .a Jfía·5h ít.Ol.l! !. 
ta\o 43Jori lu.ie oM:í ován v ?'$�ána jtl-dlrul. S�· al!n6' •I nt 

•• rontJt 1 Hl.av'410Y ,o��r•9 oaud. s:., tŇi,,e.D1 •• •tárnouci le
Atu, ti.rt lá.rlt, •.1n •• ne4ia.atn4 o�wú a litVl@CBÍ at'Q41!, il'll�ri 
a tehbt "" h.""111a pl'ljae 1 o n.�-�·olt• .cu'-6 a 11114• �l• tak7 • 
oťa eloca4 eHt1t(ai líbí ta• l!f'�l nori l'1t"'11Jl.st.i llftr.'et�La /po i.ni. 

�r-r-
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!.' . .116;u/. 1'c ; .. :'&�š:r-:__.t,'.:.·.r,1 ;• . .-.1c� .u ji>.dnoi; v 1 a�• do';l!'Cl, ona po poav• �• 
�v,f gJ.rscn;�:y :-i· :•.t.11:.: "'. j&c ji.:!-�oJ, k ::H-l.:.1 Of ,c,-Jhyh1j•• f!oaa'iyohtěnll 
.mil@nkli uJ: �e �; 111.. si k;,::, ú!, Jí p:.:·�1., V::_;.,tF:. ��e i�té" N!!'> !n•á&mi len..ak:i"'· 

,ta v}�l kl1.1á.�o:,,:,;:;:..r·.s t v:: t ;1_::l:. tv let. 
'Do tl:2,,:1::::,c �;ft. lo1· o ;,:efli&s j�A., •;plet.any tu oor<!itně, tll 

ccst1 t1<1Silr-1é 1.:..,.:r �:•,'.;J.;:j ... i, ::1;:1.,.:i:i.2u.jící osudy liC:i ;!i<.!n;.;.1uo for-
r:iátu, ;·,ť'i'.. Ji.::o� pro on4.,.ť�� /.zdravot í. :HJZt! .... :; 1 s .a n1·e 1 :.•�.s.ná 
typy ,:1·;1�:í..:L •·; c,: • .: • � 1 f'S!ftf:1.1 '"-'i...i:�-t:·c:..:-bni& i, .:"'JZEi!in:ttj·11 .ali��·t.tlja <li 
ro'.'.U::iným �lo.L.t.Q i soJ.z.er:ú.ii, coJ. cir, ,�;jí ft.H> . .u. i �terF�f-01'3 !3�iJ�'li 
,;.�tiat!-uje. 2.:.i zn�i:!n��Jňí je Je-:.n� e_?l �o<!1cki i,f-ť1Jt�h z'.nú1·::r6.,o ul 

lékar-e ETlf!oo Va.'lčin''.Y• :ren to-t1t :iL4�C::?<t: po vid to11 cynl.ck-'z ko

��mtovf.n.i si tuiiC:� ;:i j!ien.é;;; v&óo.ni, �.:; �r?r, :1e·r,ohrone :1&i1!(!n!lt_ta 
ve!"�oucim mí:; t�.11J - u �.:Hl s� c;Q'.::::oac t :·"-"';i tf:lt-� ne"'nenieel 1-:e.?:ohl Prl 

n.l tu jef.í�ot. v' �•r1,:?r..i f�lr:tu t·in..-i. .._.;;. :'JtHvt�:·. u:--J et. �!cr,-� tu:r.k;,,;e jw uo-

":oi1t dc-lr�z.1t tvae"Ovi Elt:.vt:Jovl, i� ti.sr-'.!cb.{! c@ !kn�Rhuje r,eJenoa 

r"'l_�"""",·. "U U··"•·n""' .. t' .. .. ,,.,.,�,}. �,#., 't'''� -.· ... ,..,,.., •• '-"".!l'tU.,n.t.'1/, ✓ ""·1
c.:
"··--"'"" .. tl V'� .... e.,, . .,,1 • .; i..·io \,'.l.!1 .;. cm� .. ._..r.,a. ...., I <.t.L.,... \,,�.i...;· • .. ·, .. : · -·,�ti >."':. .... ·�� l J. if) řé.J. i,,..<!,..= ..t4.,:;,,1J .,,.-g • 

n!zi..�;�cv.ul ne j.�.•·/t.:uii v ,,,i;\�J:1:· ;�.:' J ?'.': .-� � tlhl 9t' �i) aotťk':"omí. a,l 
♦ pAn "'a°"''°n,•·· "" ,..,,. �v�'. ··• 1·--: -:;?�_o.,�•-�•·1 -�-- .:--·�-; -�····o··•• ..... n• ..... � .. d·.;lat --1.. �.J 1-.f �... _.,_., t,;l. UYJ IQ .J T ,.., u 1ii-�- J..,_11. ,.,,,. . -...,� . ...i.. f ..,. ..J:,...ř'C. • .... u.� i.;;:. f --

l,.._,p,·t· ./,-- . ...... ,,·1.�- ''·t•· t, ... -: : �-. ,.;_,. \,,. ,...r. . ..... , A.Llf 
&.#::,.• �� f'd!l.t „1\,.-mř,}·vf.U�...,; -',i� .• _ťl,_,•..L.ii.l.,4•.,,,l.�-.I-J. :J,..,,.J..1l.�"-k""-' '-#8 • 

!.-� an!,�kJ ,je�t.,} atcJí po�i� ·.tl�-...: !I.!, ,�ex S'..ltor.- lí�! po:i!'t.al'1 
n:.Hiř.f i.eu:.,cr! � po".�,:..;· .Jvdn, �.i. .. i�;.::-,;: t v·' :· r-·1 �'tst.,- !"St v-1. :.,ffz rc,ac!ílu 

ky ki&.riá-rlSatú, Yyui:. .. v�.Jic�l!i'-1 J..V:�:-d� ;:<nt:1-.vf'ni k ,:l.l.,;�K.é;,Iiu íivc:-iu 
/nt�pr•. 1n�. :'t,r·t t.e-r, , r„eexiii t-.,)i.- ;.:.·o r.lj í�dri� ap".l i�e:1zit; s'J.,. 

a _:ot;'•eby 1 J�4a µrt.i ví -�� ť:-k ... at!. :t: r:dí "B�•c1)rnj i t _pl•tuí uedlízerljch, · 
Jaou •ltist!-1 "sladkýcu N�č l1;;al;.", =���Ji jP. sl;,tet. oj pod!·i&enjob a 

«rnrYÍ"'uj! l'e s uspol(oj„nť1tt an:�or-u. trGvý o::t.lv v,)c! je pro nf sce

la ,H�čleJJí, Jei--::iu Jo n.�d.f-.i.um byrc,kn.t1clr$ �c!:�d··vek mít akute6noe1 
..i_pr.:aYenu sJ.ovn · Lik, aby vyh�vov,s,,�a ;.,.ro;r�s:md1.st1ck$m ůěel611 ___ 
politikt.. A pokud Jdt o •t·ranické f®ti..Cioa lf-e, uansd:111 si nO 
autor•tlkol op!t velice aazaaě: poslal ?f'-edeedu OV KSČ n;rt�lou.ho do 

1r1 



' 

nn�n1e•. t.zaor .::e o t.1·.nick� l1 vot '1!.i ní proa tě nHxiat1.1.J•• .,.671 &• 
tento p!'-edsit$.� �:..ochcn• i& ne1Jooniee VNt! J pln! tu bllliVA'.t 1'ankc1 to
tn�Jak�ho :.,ai��ťV:J·tele ?o�i!ur-..:Hiných stavn.N. o.>,reea! tajom1.tlt .r;rulii 
Je poat!ln vysloveni episcdick:4. 8(1Jak4 ao,n.r ao�u, na niob! ·to
"ilfl!�1att rám.� f;t odviilnt.t ft-ťi! _ JH"oal.émy, Jak to • o'blibota dUal �
dc rvatelak.ý rinán � ;,10. let, lie t1,1 proatl nekma.j!. 

Z�'f!r raainu Je nal>íl9'dn1: 1101"41.u! Yí't�'-autTl J•. na •�N�_al _ tni. 
m.an!e. Je t_yp..-� '1-:olliuntsty, J'-kJ lt:; podle ideol·oglokjob p�ed•te• 
,at.l _.,( t, aá}-"@.aí • tim, co ,-1011 tllta v.14.! Jako tut vn.i p, e:k4!ku ůsi►.t
ahti, alt • 6!a n�ať a to hnout; s v�eo\Htcm,pn lipa�k� pracomí i 
b;§.f.nti l.i<l.ak� wo·r.íUcy, s tt7rokt·ťťtiai!.ea-& 1 p-ooyodnlet'rílf{ at4. Okol.! t.o 
ovš• vn.h1ui J'1tko •,oale�_ťho spr-avedl1ribo'" , J• to pro ni tak tx-o
cw donkionct 11oe t.al.i&Tni, ni�uli oa41Yo-,ant nor. ,J94nou •• 1n,1. 
Ula. Yíl! •t�•ta• - c to Je talq jedi-rul ",PGl.1 Uek&" •ofna - s teb.llnem., 
•tar/li aalouJUsa.ka.miatou. bee:ra toUl ehc• Jťt na ·p01n�m 4-o 
to•tela • to Ji. ot10 Jako iltraiúk necb:e dov-ol1 t. ·rc�a wiaven!� na
a.ít4• '"·t.1 J• ••I\ trolku J1.t1•J• nd dMY a "v« avittl u.I nen1 J'U"IY
da a l•I• aemd a lt:tl, •rn• /etr. �QI • foblin tá v,J•dhJ• Yo•o
bMQ.4 aúlW, w�eJnl mi-atm 114! ���•�ob peall-1. !ťo til�ťfil po
n !11J• - 4••erc1. UYá• oal.6.� -rodin, nak&l&O P�•M• a dq,a 
•i 4o toatela plece J• Jde. !hw •n••�t1c,tJ .i.� hrdina"' q
pad.i prosil y aoulaan� apole4noat1 Jako vyJUib, pi'etitet minuloa
tl • podi v!n• tY!, 0110n ae n•pocbop1 telnl pro vlec mJ', kdo do�• 
Ytldí, le �pravda a lel,. • •·aemJ a 11!1,• \11 ai 44vno •111ruiil1 
lff)C4e a 1Mk�1 !.Q{ato. 

Gt. rtudolt n4A ch\�l apro•tfedkovat ••$2 !'OPl5.4.�•• pohled na 
ak-ute!no•t p�esYid61v·& pravdiY/, wc4aat ao�tuanoot • Její alo11t4, 
rozporuplnf a t!a 1 �tav#. podobě. Z tobQto hle• lslč,11, je.I otthl.íl! 
o-! uall•ck, IÍl"OVl'h., aTMči j�bo text o t:>�, Je 1 $OU!a.tuu1 "&ng-alo
„n, .. litemturn projev0J• :iřettllné t.endeace �neipo•t •• 1okl.14 
160.hlo od n•�1nndbo ;>r'OJ)'a,pn4.11ti�k61lo aJ•d.nQdu.šo•án:1, vycbl-O\llla4• _ 
•nt a laclúbO opt1111.au, .!• u.pla\nuJa Y ••s.ícb molnoat1 •lf'atn.ť, 
"o\evf-esdlJit• ini911>retaol reality, Y n!I neJaou ...iaen, anl J.q 

tt-1.klaYl a4,orn4. Ra d'N.bd a\rani obtll St. ludolt ·w1b.ov-lt Y toa blaY
n!• ;ol&d4Yk6a ide-ologie • vyu,fi •9' ,ostayt y inlenciob 

' 
. . .  

J•J1ch koaatrutct. Co viak J• pfíana!n4 a oo \eint.o •doYa t•l•kl ro-
•-'Q a,aa4nl odllluJ• o4 pf.ectob&do-� • let ,o.• 1'1.oloel• tta •lc• J• 

111\\fldnln:ťa roaliU r•flnfbo eoclallamu, ale ned 111 napro.to !jdnn 
tnep1rrJ.j!eť úlu, J• �eaooa.,. nerJil• tyo.f1, ad:�oJ •pol.-l•n.at4ho 
�ou. a •ln• �Jí •• tdeai ft-■térúb q!4ť poli.tiky, l• aiJak 
neao:.1vlat c. lidr•.c�1 d,Jm,y, -� tomo-,W:s aNmten ioe-áll'l apolei ,ce-

� .r-� 
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t1. U.al.o ••tawímt: Qtavou, stav�.a fit&ví náa11 
• �Y dnea m .... 10 Jako ne

borian$ a kruti V.}�•�,;ch. rii�o}w z dtln!ku n� Stfllvbl ISA l ani n�na
;:i:adne, ab3 dilal :oi-.! VaH� Jéiito.i\O 01>ět p?-in�flen�"' neiiitn� apoletn.o,ti

1 

pN ni ·�lati v!4s a v-lado tv?'·dih }(ollk z� to / Jaké j-e "o1lovl od.mi
na·,,,/. !O•lladuJe ae ,i�ece pro n;Jakott k!'4tmou kG'.D..í. ni&tickou l1udoueno,9t., 
tyhle YlillíJln.4 aC:tlk:y ae detin1.ti vn� �b.routil.Y anid.ko n•n-t1l ttť n& !.de
ologlc.k-1 lv.1.-ty, ty ae vypooj t! �o g,r�t.a Jen pro =9t?'-enť stut.aMbo 
@táW Y·ieí. 

t.ataatror,·, Je! p.o.ikytc·nls nl.k:1ejiíil,\ av<:ia.l1stic�oreal.Lstic:kJi! 
�ro-mikOm nevys.,c.i:i.Jící &a;>Cj r�p&tí, ?laz�.-:..oobuJ! ;.;t záika4rúci, 4'4ni 
b'14ricxu aú odl!K>rrúo!, � ant p�·i.t'04ti • •  Je;:l!.ncrJ p1'ie1nou p�\11..bt. nia 
euv•! J• laJd-áck4 práce 441.n•k-t., JeJ1cb opllatn, .krátle.ae„ neo4po• 
wdnoat • amJa,. mAao\>en:i ll3Nkrat1ckou •11nfr.L!• 1.tram:! 4evaa• 
t-�o• postihuJ• Ylaatn·! YiMhQ bl.a:mť brd1ny �l.140,l,tova roa."'11, OYlea 
al ns �tdinu lcl:ii4A,bo. t4ytt:, nap.l'. v nlkdeJl!ra budo91atel•k•• ·l'G111&11 
aten41' oara&1.l a-11 p�:!pad \tLlc 4Pa4 koropce, Jaká a• dopu�tu oayt-dle
n-J atraniek,f t'4r inl. iUl.1 1 pfiJ!':Alů b:, to Jslco n•pock)"an.t ai&,n.il 
jthO sk1"7�bo d:l;�cdnietn. �n•• J• to 1,11:>$ pl'.ípcld 1 kterf.1 autor 
Jen :a�•t,..""'• ant t,:,.at o·t.rasu • o • ekonemicl:l•b r.úlllh-'eta• aMudrubl 
1n!en,ý-M n1Ja,t ne?oeb),,..1J•• 

'
f

l4n;J orpniaačnt natek, •�ni n,f.l{loatatec praooftdcb au, Y!!-
nl va�.ou.cí d0Mn1 aatei-1(-J.u, no.o-doomoat, /iúkup za��13ního jai'4-
\,u bez koleJ!/ aW. Y.ftYi!-eJ! p.odmt.nlq, ·• nich! - Jat tyrd! 1�!. 
;:rotal - •na •taYW je kaid$ 11�yb_yve,:lor101 Jednou nGbt>u v krlmintil••• 
i'k«los1Ck4 nutnoet. U•�! lidi k t�. �-;,, ebt� neeh.t.l pfet: 4iČOYal1 
naff��n! 1 pf\-edpia,1 i z✓-kon, - jinrilk 11, ,se stav• proatě s.!'i•ta.vlla. 
A1� Jak l'-íkal in�. r�:uý. •L'ilyl. je kontte n,1 .. , ve •t�lrlo dobré; b§• 
d� ovte:n. k-3.Yž se Vi'C t;fťi.·:í!i�Í, ;:,-Hk ve pr�vo qlc;}lí!:í M okolntiat1 
a pr-!kladnil trest I to, oo ae J1rJEtk b1�1 tQleruje - potn:1l to vr"-�Vi 
1nt. P-nsbal oo ev6 Jca.11. · 

?at-o 4t.taoat,M1 n•.iai,l,>cll pro!.�eN, hale.i t",f�u-cht, d�t.-ek ahora 
a nuaJ• o· pri�1 dole zpftao�t.lJ• nap�t.!, aLť••• v A\l.'t.i ů•.lae .iilollho 
t,eg ohroleú adr.Yí lit.. � .ni11 hrd1.a.il 11 ten •�v•aJ tcii•, J• iak.J 

uštY4n n1:tol1 • vl'-em:!rs tV'�-rii pr�e, ale L pl•nf.:ry ne.�o4n,tbo ba.1-

1• f•t • Ul\.!:rt ov'-tú. fl-acovn!. - aeail 1dalt6 pod.u!nlty, jak J• n&1 ,_ 
•• YllťdeflY Y t•to rcn�, jsou. prootl pro �lov6ka =1�11Jťo.(. 
l.ti.41 oltlt-.aJť' k• a adran n• ul Y sJJan •1•• kr4sn!tJi1 apol�td llla
doacnoe t.1 . ..  le 'I dl.sleť.ku n )J-o.ot.ábo 1--o&kladu ,�1ae1pl{n.,, !tádu a ilO
r.UkJ,. 

• I 



k•;� · ·1_-ťi.ál'tct j1� ·:,:-:� ... \,e;-;. ;ll·. ··o, .::,i� ,-:'•' � ttm;}.l.l ft:�-. óO;..t.-:.;.'!í .n,;;.dSeni & 

ne;; . ..,,�u, .�i.!:!-:?c"ic: tuýc.:1 ;.,oí1:.�t.ttlr� J.: ;1�'•cwat:frE· 1y! , ;:•l'.inu u �ozo;i:;,!a�iz�c:e, 
z ... , .. 0:1..., � in,:v . .:.1 • ... .,/_-;:L ov;.;.;�� ��,t(.;;.:w�-:.el -.':i'ót-;1 J-tt�} ��t v::.nu ;·0:1;6-

�0�1. .\,._: frt·e�-=-;�::.:..�· �: cb�í2.P J�"� �est ,._ ·-CO.l �11'::J�� \'\{�l.[�1Ct t,J'J)l.J !� j::,..JC 
J�- .,--:'"c. to i.Jc:.:c��:.1 1.: • .ir�f.·d� � nojv_yt=�:· ,,.,��. �·:1�;'""t.i� ... ,1J.o�tl·t1h.o é�1-tlka 
�:r-:itH:.v, j�t �'1:-::i? v,;.ci� �kiJt.e;.ncst y�•q_v,.:.\.t:-:i nE ... f.4 )3.J�t:-�<:hil > .,rp.1a
til :10 �N, proto, r.':ly ž!al Y;?p.r-iVfrní v:::t�! �.f 1 � e--:1J.ť'ag1�iV st. ;;1� .. uill, 
.: t1 i t�n �.s:;lý !ir-rt.!t .t:·t.)':ť ;;; to!l.u, t1�:; �elr.le:2 ,�;hl oelS :l�.íO·'.ih. 



seoa pohodln� roilolen u mdh.o pea-cťho atolu, nevelkou 
prostoru místnosti aa1no�oval bust,a dia• ,, čibuku a a pozo
r-..iho4nou le.bkoet:! vypr'Y� ul hotoYá pov-i'.�, JeJichl hllin.er 
ayl z.cela Jiný, ne� a Ja.lcjm jašile se tenkrát biBm/S setkávali 
v 11 teN tařtt, čerpal z jiných zdroJú a z Jináho, p�ekwp1vé
ho v!.d�í uvéta, m!l v n4z..-.eku cos1 apoletča;ho ae Z�ankem 
z nejlep!:leh let íiil chutnal hoi'ee. Vš1cbn1, jak Jaine se tak 
n1ihodn'� ., té adstnoeti se!li /Ivan ll!ma tenkrát jeiti nepro
nášel av4 filipiky proti ku.Nildm/, Jne byli nadieni, nQbot 
ani „ nakl.a4atelsk4 red.ia.kci •• čl·oYilk • Pl'ťl.az.n$11 novja '8-
lentam ne>Setk,vá pi"ťliš ěasto. 

'i'uk Jsme se pomal1. Byl rok 1960 a my at.ál.1 na pC>a4tka 
,, �ěJť'�, o nichž Jne Jaltě nic ntttuiili, ačkoliv uz llyl.J' aakodo-

Y'11Y v náa, Y n.ald.eb poatoJícb a v naieat Jednání, Y naiich tou
t.eb a avera:!ch, t.�eba 1 v t4 awao.�p.oat1, se ktero\l Jaae bo 
yyaval.1, at to te<ly ru.pťie, net.ot i to ul b,flo Y1t.roaení urii
týrn aměres. Pane, aobl.i a ••�li Jara• anad foíct, .ap��eňt• na to, 
oo Jste nám tu vyp rivěl, a 'D'dY v.da alibujeae, le na to upomene
me také. Jenl-e jne to ne�eW, vynali Jase hQ .naopsk, ai tea.y 
napít•• 

Jhµaal, saaosi'"e.J-ě Jinak, ne! tebdy Yn>r,věl, ale tak J• to 
vžd.1/CkY, p.ř'epssl, v.y�krtal • dopaal., aUle neapokoJen$ • ySaled
nou podobou, a nako:ieo po c!l C>UMm bandrkorin! • or«a..,y p!'fsl ui
n.:�1 1 neFíalu!Qjrmi s velk,ým úspěehem op-.1ltl.1lcoval pod :pseudo
nymrr1 Karel W.ciial. Měl titcb povídek tenkrlllt y!c, <l'fi t!-1 Ještě 
mipsal a neopubli ow.l, nebol nep.rolly htu1t�� síta Jeho n,ároč
noaU. Někter-1 ani nenap&al • Jedna z nich •• 2li o\1nl,it� lí
bila 4 b7la. 16 ta zapsan' v 114 pam:;t··r, t.ak Jak Jl vypMlvn. Kdy! 
3•• a �J.-_,:,rlQ po'.JmO-�letocll: �ceťj -·d.-.••. )r.:Jl!J neaial, ul, 
byl 111.nl Jinde. Škoda. lt.a�_1,e4 t,J)ll we avd etbltrn6- puěti, 
ul 1 • U Ji !aa n.ammtlli Qmaal, d Ji nep,eqprina lta•-

ritlm Jako ohl.ae a ěa•O• kd7 bylo Yiecmo Jlmk. 
Vlaatnl •• nikdy aoc nemal k toau, co -ylo, co u.I napaal 

a odd4111 o4 eeN, 1t1i. to a,10 obla• aelteYě,lí a aeaporn, ó.ap1ch 
1.1 od\>orm k.r1 tlk,1 1 11 • I ten.On. lla4né hodnocen! • núa vildyck'.Y 

., 1.. 
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Y:&b\l�o•alo ap:t! • .né40.Yiru • ho4novlrnu t ltri U rit ta pochJ'lmoati 
o sdraYla dsu&:11. 6\ále •• epťle upť.nal t. tomu• eo napíAe, cle 
i v t• ltyl iía d'1 adrienl.1v1Ji1, n•boi i n'1-octťoh na 11 �n

turu ltyl naproato netoaprosi1•n1 a v ••Ď<»•"11 •Tich acbopnoat1 
st4le akeptiět'1Jš1. Zatť•o sratman\\a 1,4n, ne\1apěob neusentu-
Je J)LlhlÚ anow a snow produkovat clallí ·texty, J•tt ani &eapcr
n;J' úa;>foh nepf1.n,šel akut-6n4 uapokojw a .iepodÍllooYal ho k po
k:rafoy4n!. Jako'IQ' apíle naopak - nik:43 ae ul nevracel do otu.aa
ti, kd• uspěl. V3dal. Jako prvotinu ú.epJ.inou cletektivku, · le ni
kdy až ž4idnou dali! new,.psal • v�l qn,�nJíe! hUllU)riatlcké po
vídky, nikdy Yě&k l'ltll' psal <l.ůií, ba ani ti, kter, aěl ul Y'Pí,1-
�lOM .• Jeho n,.iedu.Jíot knťikG11 •.Yl hiatorick1 roaú Č•st a alliva. 

f1Nl al Oatoatli'fi o to, alq aeopnkoY&l •• •••, •1111 tletvo-

1.'11 war1aat1 ul na,-anlho, •"7 nn!U poatupu •• naleaen,bo. D1lo 
au aeel.a olú pa,t mí&y /:pN]. oetat.nl nera4/ 1 doYedl toliko 

i.-or--it, u ool •• tak tN>CbQ a.epoebop1t.wl at,dil • tvrct11 o ao
ttl tYrdo4!Jnf 1 !e pl'o'losu:Je Jen � .... 10 1 Jako I••• t1Je bot,. llo

k-onee •• et,clll 1 ta a,, koleo •piloft tele, kt-e,H ,�,1•11 na 
"�ejnoati 1tóudra o alať • o n4 tnrW. A!tolt• ntaoa ••on 

mf �h m.ouho, t4a�!' 1,ol Mtt .,, :,roa1n„1, .�tollY p!f!"O!lf!tl Al nf

dou Yliu a kal4, •lon a psal tudťl atl!!ka a poulta., rozhOYOrJ' 
o te•ret1cktob aapekteeb ••• priioe odútal ate4AI popt;1.en�, Jako 

kdll Q'l n;j&kýa SYÍdaYce• ••taJOftft na iaUllitJ- ••4ho l.ivota. 
s.,, aoukt'Om •1 úzko�Uivi �brMJ.1 /o\i!tu4 po��-- paiJudony

o, neltoi 1 Jalno ltylo eoo4áa'tt Jeho aou.uozú/ � upl'!ui Ylfil 1 
le •• au �M 4flaledaf Je odctGoft\ o4 kn.ťlek1 lt�H Y,.tdnl • 
N1kd..Y J•• au tu 1lua1 nebral, neMt Jaera vun, h --.y ra4!Jl 
p�eatal psát, nel -1 •·• sm:�il • v-itd=!a, I• 1 •'-• ••-• pl"Od,
Yá a klúikaal na knitikUpec.kjcb pul tech. On pf-eoe ne'-.Jl na pro
deJ. A oprs'Ydu tak4 dok4al 4�aledn� odaítat Jaklkol1Y naaíd�;, 
tte,., ai č1n117 ••kmenll ru\J"Okl n•Jea na Jebo práci,_ ale i alt 
Jeho oaotlll1 na Jeho aOilltroiat, na J•ho 8'.ao,., a ottbt. A nao,Pak, 

p.,.1,Jal-11 nl.1atoa p.rioi a uobal •1 a Dl aplatii, pak k aú a:t• 

til Jstou.11 ataroavltakoa odpoYldnoat a ,plaiti p�1Jet.á:bo a4v-aa
ku l>ylo p.ro n<lbo pfed•Yita oUaou cu. U•b1 o te-or.eUclqcb 
s.apakteo.b epiaowtelakfbo f••ela jaae tedy se ffiob .Q•kone6• 

n$Ob roaboYON r.adlJi YJ'POUlt,lJ.11 / Jeli.kol ln• torwo konod 
• hoapo41 a pl • talcl neancT4 teo.nUoJd '1••h1 o 11 U 'Nt/. 
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:_; k-rli ťk:iiich si ov�em pov.f.;Jal r;ld. Dokeázal citovat celé pa-
s&í::te, kter,i- no v n:jja.kd Knize �auJ!llY, d�kázal poutavě pfev;y
prr..:vět d:-.'.·je, kt,Jré ho podrlitily k vlastním úvahám o lidech a 
jejich konání v w_-.či tých si·tuac�ch. Ne bot právě lióská konwú 
v urtit�··ch situac.ich, to bylo ,jeho téma. Lidskost v ko�dodenním. 
he:mten:í i v mimoo4dnýcb okolnoti·tech, statečnost a. z��lcst, 
v�:.no0t sosě a věmoat přísaze, čest a s�áva ••• ?�ávi. tohle té
ma je no.jv;ýraznc;,jšim spojovacím člárikea Jeho �dánlivě tak dia
par-étr::í a syz�to„ť� ro�těkané tvor::>y. A ovšem jeho soustava hod
not i to nejvlastn:7�j.ši, o če:n ee ol,hov•� doam:!val, že do jeho 
kni ::E>k nikdy n,=..p:-cnikne - vztah k iivotu, ke sv�Jtu druhé polo
vins :37DC�tH,o stolet:!, .r.luboký nesouhlns, hledání a nenalézá-
n:! s.ti_y..,lu.. '°J'9..k r-ád vyprávěl pfíb�hu 2: minulosti, ve .kt�.ré ne
musel Jit, ,jttk' rá._, si povídal o :n:!stech, kde ·nemusel být, o li
áech, s kter.:.;mi nemusel sd:ťlei společný prostor /.,_ J4 pořáó ne
mw.žu uv�:"it, že je někdo zlý, a myslím, že je to spíš vz,cnost 
j::lkO t�ínoh;i k�chna •• • •I, jist& i svšt by b:i'l docela dot.r;ý, kdy
by 11:t.1 nebyl iBělem a kdyby nebyl údělem -všem ostatním, kte�í se 
v n 1i;11 s (J ;i:n�š�ou bouževrv.-1 toatť anaži realizovat STOU 11ř-edt ťtavu 
št�stí bez ·aeb·e'itenší naděJe na úsp�ch. Je št.E{sten bl,zen, kdyl 
se ko:· • .:::čn� ve sv� �:,ře1stav; stal Napoleonem? Ne'Vim, jestli js.me 

:.:d,Y spolu rc�prt:ív?íli pŇvě o tO!llb.le, vždyt od nlúflho posledního 
;_--,,..,.;.:.hovo!.•,1 u;;.l;ynulo u� tolik let. i,le jé to nedfil.ežité, kdyi to 
v;ystlm.:.je .�oloh 1J n�šieh dlouh.,veh alud��ch :ivah a když konečně 
"všechn.o :i.a sv�t� ,íe zaru6eně blbost, jaki ani nem�te bSt jinak ... 
a. odtud uš jenOill krok k Shakesrearovil sonetu, který mi kdysi 
c.:. tova1 .s: j'!'.5t� 110 letech znow p ftipornněl v áopise: 

Znaven, ach, unaven vňim, jti volfm sm, ... t a klid, 
kcyž vid{m z�< 3luhy ro::U t se na 1,ejr�čí, 
e b�<L."1ou nicotnost zas v n,:ihe�e se skvít 
a víru nejčist.:.i Zťazenou v hof-ki:Sm plá-�1, 
a zlatý vaYMn poct na hlavách nehodr��ch, 

e �fv-�í n�hu, �est, servanou v oknm;...ilru, 
a dokonalost pak, budicí uf jen sD.rích, 
a vlá�u ve zehro.nlých pař�t&cb ?9-novnik�, 

a jazyk um�ní vrchností Z:Jtrzačený • 
a blbost, doktorsky radicí rozum.u, 

a pf!most, zyanou dnes ,hloupost! Des y§ť ceny, 

a Do-ro, zaJat4 a otročíc! Zlu -

tba .u., ach, unaven, J6 ZRfel bych ul rid, 
ltdy�yob t:!■ nemusel i lúee •�ohe■ 4,t. ,1,y 

..-.... 



Jeho tQilen:.C -�lo Yldy j}�V� l'-&4, nea5.'Ulj v ČfdHi, }; te�.f 
p.l,vnul, �1 .;1vou b�-b• anovu a :r.nov� upevňovaný. Co nech.tel, 
to v.:.:4ll Yldyc.k.)', ve viech t.J.votnt�b ai tuacicll, �?-��sto Jt.--ano
M!tčn· .. , a neYZ?OilŮláln •1• -�• bJ kdy .se�-'ně urs·t,nxp.tl. ',.le ti- kd 
at neviporaín'.m; le t..y kdy po n�čem, kroJ&i láslcy a přátelatví, 
opra vdu touJil. nozhodnl .ne Po Ú\lpoonu, alt&.v� a oobQt0tví. 
K tlmto avod(.a, b.)1baJ.ícím anad sv.'!.te.--a, b;1l acola 1-m�-mí. Jak da
leko P•llk oviea k poo1 tu \lapo.koJerú. =�.ťmozi'.'-&jmě s.e 1•adov�l j�ko 
l:luk, kdy� si ve.&l dat na Zbtrílsl&V autobusem d�� mta� Penesanč
n! k�egla, kter4 koupil v bazaru u Šubotnílw za ne�gt!'l1$ per..!� 
/Jak je to u! 6á.v40/, nebo kdy! mi pfedw-,..ia k�m aloupko'ri 
hodW • ňNOÍll atroJt•, kt.ei-1 a{akal 1 ul ani n,evťa kde, n.bot 
0!1 ciilonl etaHl1 tnoat1 o44,ma, aanoh• • moha dt-!v, nel •• 
stal.1 ao�ou p:ro anolq a. aa.gnetem �o leJd!l'e. Jakůlt Y�k zpo-

zoro.-1, 1• •• mi nt-co lí�, ot.aaa1t.j byl ocboten 111 tcbo v-4-d,�t, 
a a�kol1Y neuapól n1k41 a dar7, ani kdy! •• analil nedi1kovnf 
p:?1-ed•tť;-at PN •• ,. vJhodn$ a p� rm• neYjho�· ON�d, Yldyck)' 
se tY41-il J.1ko ab.rzan, atlen••• Na ni�• nelp�l, Y§eomo nyl 
oehoien dit, opuali't - • 'fieomo nakoneo tu, opustil a lebko•
t!, kte:,., m1 llyla 4loub-o nepeebop1teln4. ·vidy\ t n.�t•r$11 staro
t1tnoata.i., ltt-erjch atl na ZarGsl.aY1 pl.ftJ dm, D• YÁnl1 etal' 
pfílw�', :anob'll,.y nu ob� apolt1114, ID;vi, neo�yalittl.nou. sou.č4a
tť Jeho f.ivots. OdJ•l od nich • P-Nadn$u N.lWl.a, GO.:Ol1.Ce se 
o niob nlkd)' ani • dop1aeoa r.ea!Ail - Jako DY Jich ne•✓l o, .1ako 
1q ani rdkd)' nellylo \kůl n•kon.Cn,ých roabcYor-.!i, o nich, tá ;,otf
cby z Je Jich llltsk•tl •• • 

Mil J•em to CYáttm 9�l4it, zohl Js• to ile:spo-ň t�t�t. kd;l 
mu tak �'10 sil• ;elo na tm neJpodsu.tn!Jiua. J.ak č�stc J!i.ea 
od niho alýcbal, •;;...cblat'en S.s\ tr.it, éer Tocl iat bess•r, ěae 
řie.!te 1• t nicbt gelaorc aein. • 

JO. ae·.rvoa v 11001 aYolU hYel Suita.a a!sto sp�nku to lepiť. 



------· -----

Četl Jaem kd,ya1, Jak aniliaká po�� Cch--u;;;1ln s1.aY•iCkt.1 ,u ·oono,ci v·e 
�aleeu 4opia, ktQr; it.l� doa tat J!,i.kO ml.aci náaoruík p::•1;d p�·t�p.-idesAti 
lety. Obál.Jm z�aWa p!-itutf-!p�ta v .)oihov'nim .íiupl:íli.u il pM„-ilo s.e na 
n1, teprve, kcy! se zcmtr-n'l� poĎtia st�.ttiov�l co nově bujovy. i>o�l• 
Jak6hoa1 atarISho cáaona jelt� z do;,y kra.ilovn.? Vikto1•ie vyplatila poa
ta :z.est4Pl,mu p't'íJemo1� oolkodnf, Jak�a1 z:tlriné - pf ·--l_yeb pár cl�•í�e:t 
liber. 'f dopise ul oatatn.t o nic :1ešlo, .. 1láetn4 v�pomín.ty thbooil4 
pfí�taYrů 1,slcy • ted ul divno z.ap�e-nuté. t�� s �Ni �ole� s1 adrea'1t 
sapcm:tlivost a poot vuat poa�y óo�ecla li'l r,oval, :&drtná {;ip<imi m�-nll 
sa lihve. whiak;J ••• 

VzJ)Offll'lll Js• ei na ·tu p�!bod\l p�ed pár dny, kcyl <1sA se pf>1 ev14o
•'1il arcbíva doatal clo, rom 196'. i.JA9al Jaea - o�tatnt takhle ul Aaa• 
nu 4-141 4oMJ1 kolik poioeaJ)O!l.-nuttoh a úplnt sspcn•.nutjcb dok\L-=.entA 
naJedno.a yYplOl:IY4 na aY;itlo Ito!!. lh�íkla4, 

Vátem p'noY4, 
nenobt.e •• aa ia}t,. te p�iepíria k Vaš1 jist� doat o\>t:t.tn, 
koreapon4enc1, ale pf-1kl'44a dopia t ten.,�y, l:teey mdJ•t• 
dc>bf• aoclpovidlt .jan• Vy, p.i-otofe J' c 11 urá.m! ě. innoati 
paní k�4loV?l1 losu no� &.'li pon1,;t!. J•atll to but1• soitn1 a 
naJeet•-11 troi:bu ěa&u, m �1ňt.e, �rosi.2, � dúe:hodaynt., kte
r' al na al troutá o na V:f&a ne, pár 1\idek. Jelt:. jetln.ou •• 
bluooce anlouv• .. V�i ·v,;.Hrč,r.J,· � ten :r-

J oaet, :kvorecJi;j 
U �t.llUUl l 71J"/ 
1':rana ó - Bl'cťvnov 

:;vot•:lcou - za t�ch lrt let u.l uezavll.vU - je � doJ�1•u _;1!\1poJ�n celo
at�nkoY,1 liil\ pao.� p-erliti:tou v .Pl;mi �-.�,er� 1;1.:.�$. étenJMra, a;·eJ
Bl: velice inteligentní a a&eu,, odbornice v e)OON ů�te' t.ivek. 

v,1en, pane 4oktore, 
prosťm 1 at.7ate tento dop.1s nenhaaoval ••• a pomobl • 4c.1tek-
tl Ynťa 1-itšenť, M tter• J•t• u n1S1 J4'din4 n;acita. V knize 
apieoYatelA %1�• a HanaelkJ •o:atrJieený pól�t:aíc" J• rus at-r. 
41 •ťnka 1 I• a �ll>iÚde suael utdc1 krll Zoi-u '" ovou uaar
eko-emeriokou kr�lovnou O.Nldinou ••• co aohli, to a ••�w o4-
ves11, o•§• Yyataěit • aaJett:• n• e•li livot J• t.:,lttf • ·tu
.Ul ••• pant kr'J.offlA jala o• paát d•t.ektivnt pf-.ťoaq ••• Je 



aoiná,:ie 1 u náa bylo ntco od pan! �ereldi113 v p�od�Ji v do
b§ pooku�ění, anil >.>ycnoa věděli, kdo je prav$ spisovatel -
což tfeli,Q takov, Aaelia Reynolda Long - ta l>y to být nemohla? 
••• Jl4aa ráda dobr4_ detekti vk,Y a }urzelo mne, Je pak u n,e za
ěaly vych,zet - a al na �ídt, výJimk:J' Ještě vych,zejí - naiv
ní dobrodruln4 pt'!bJ.!hy z taJgy, ledu, planet a fantastic�o.h 
proetfedí. Mo!nd, le �udeae všichni p�ekvapeni, podafí-11 se 
Va akuteě�oat' ,'fYPiitrat a zpracovat, možnll že pak bude 1 co 
_p.�ekl4dat; ••• Prosí■ Vás, abyste prcminul, le Jsem se na Vás 
parliitila s takovým tlkoln, neznám ale nikoho jiného, kdo ay 
mohl pomoci ••• a up�!mn.ým pozd�avem ••• podpis, řLzeň, Husovo 
námilstť. 

Dopia - 1 a pl-.ťlohou - tebd1 zapadl do hotové pNcovní smršt�. P�ed
n.Slty,- lHtaeclJV- teleri.se, roshlaa, redakce ubmlějíeť termín, ss.t:,irffl, 
rozpracoYaD, rukop1ay dvou knih, ponocov'-ní nad st!-ibacím atolem 
v ateli�recb na Kudlově, ekonom1cko-pol1Ucké z,věry z poaledn:! eta
py ceaty, ekljd4zl.( �to A.kad•11 věd, do toho hory ko.responlience -
neYědili Ja:21e, kam d!-í'f akoěit. A tak ke apouatám dopiaú, kter, Jaae 
doat4ftli na kai4' aaatáv ce ve •vellé zeai" / Jich tia.íce, ná• milo -
dva/ pfi�ival7 dalii. Ne93l ani čaa J• číat, natoi na ně odpovídat. 
čúl ae atalo, le na onom a 10.čerma 19!>6 je pomnta; •Po f.)1ll-
roce ad acta, kde na ·to brit ěaa? - ta pan! ho •'• je dO.cbodkynf.• 

Úplni Jaes ae sast1dll, kdy! Ja• ted tu poznémku spatzr.u. Je to pl'-e
ce mnJ rwcopial Karta se za ta lfta obrátila, v důchodoYú věku 
Ja• J', le ltycb vak byl důchodce, to f'íkat nemomi. J„ tak, abych 
uklicmU avHOIIÍ, fekl J••• ai, ie po těch 18 letech naprsv.ťa, c,o 
•• d4.- Odpovím, Koau? Ovtem!e v,m, váženj pf!tel1, na n�ho! se ul 

hme Uky Yěk 46cho4oovsltl.··-·Ane).o tazatelce z Plzně? Co kdy! \.lŽ ne
f1Je? Šetmě •• to pokusů 2:Jistit, a! zaae pojedu do sváho rodiit!. 
V!dyt tam n!lcde -1.!zk"' Husova �éměatí ltydlívala u p!'-:!l:>uznýeh 1 mo-
J• uainka, ne! ai vala aladébo atrojvO.dce-ěekatele Antonína, a,-
ho audouc:!bo otce. 

A t.ak Jan •• puatll do ,,tl'lin1, královna ůeraldina mi nedala ap,t. 
V deat,cb • oanoftlli report,tí p•an,jch Y BeJrlitě, Y roce 1959 Jeitl 
míroYI apo�"1aná lťbem,■ aiatl - nic. Ovšem, vtdyt tf!�ádko•' po
mma_ka pod ě_•,roa _ oa atranl 41 tnikq dydan4 1961, r-:ít, Jasnl: 
za�•� v dtilln.� 1961 v PaHli Jako notoriek/ p1J4k. Poslední roky 11-
vota atr4'f11 y om46 vyuaven, vilce aa Rivitife ae �•ou madarako-
aaericko_u "kr.Uomou• aeraldinou, která ho Yydr!ow.la psaním cle tek-

1 � 't 



tlm!cb pt'-.ť.b�bd./po,,m. ;nutoro/. V b&Jrůtš j�me pf'ece ne.T,oh11 
·v ""aii t, ie ex',.;?-'1. Zogu zea!-e za d•a roky v fa!"í ž1. ::o i: opi� t•·,1.kopi
au, kter-ou za nrud poslali do L"ldie a kt�ťou j3:ne a kor·e.k turem.i 
'Vr'!ACell 17.?.lSHil a D1ll!f '.l'aky nic. A aloupecvíá · oret.:t ra1 , .. r�i 

I 
. 

v ní - ve sloupci �a - n�n! o Gera.l<l.1ně potuchy. i.le Je tu ,i et.rán-
kcvá kor-elctu.N • po�oui •!ioilo Oo Bi.uaduv, na �ejloni 10.6 • .l)'(..1. 
Ta idyla. M fJ.áJi pod kOkQ$OV$tt;ii pallBl'Ěllil Je,:no z n&ť:íiC!l n'!-Jko�zel
n-�j!ích pracovi�i - ···ssli .Jsme tehdy cel& dny v i'.U�Vkách, oi.lčdls hup
li do �ofe pt-ev-.aluJ!al'.ho se .p14r aetrú od psacího &troje-, L�:Lli:.��duw 
byl Jeijt,, levný hot,il elc s n�kol 1.ka skro-,mě aafi zen_v.r.i pokojíky ••• 
:-;n tl'-1 dny Joe p!'erui111 µsan! a pustili s@ do l�1iní sloupct a 
po:ale-dní�h .korektur - a ta41 J• to! Zeleno\i p:ro�iskw vauYKa s po
známkou ťIM! '1.4.1961. 

Vylel - jeho ASI.A iDITIQI - ee aenula1: apr4You MAN IN Sl?.t CE pl'ea 
. . 

-roh ob4'1.k7, na n1 tv4l' aµI•, Jebol polo!aa ,-t ve staa.1110:.�ch oble-
ta& •vit, ilUSSIA ·s rmu QMlARD. CvnitJ\ o1-nlzek zemlkcul• 8 tréSOU 
prwúho oaletu i1ověka • titulem paroduJťcta Yero.eow :!•stu kol.nt 
avtta a 80 dnť, AROU:ta Ttm íOOlJ) IN 89 lliitVl'BS. �skva p1'1pravila 
prm.!mu koaaonautoyl al4mostll.ť pr-1 ví t4n1... Dobrá, to Je O<qar1n, 
a co Geraldlna? Tat.1 Je, na et�i 71 Y r.1'brioe �lestones. Ze1;1e'-e-
11 i ••• Alr»e-1 Eley Zosu, 65, •.tval$ k .rál al-'.n.aley ••• ntikdeJi.! kmtnový 
n4čeln!k z hor, který ee s pra1ěra atal pre-s1Gentem a pak kr�les. •• 
;jeho notcr,iclf6 kou�en.í /lJO o�a�et denně/ ho 1uaem zabilo, �dyi 
se to nepovedlo pt,,1 č-t1l:'ech pokueech o uY�atd�n! ••• Jeho aadt1rak.o
americk1' k ~riloma Oel'&l.41na, «, kteni kdJ'ai prod ·nla �o.tJ.ednice 
v S\ldapešti, ho pod;,orovala �!a ••• pozorl - 01 wr1t1nit m1ster3 
G t.orle�. , tik taúy je há�elt! r�n:í �Jupl:tl-i�Ch, Z.Ú.!'�dn,/<:h y�:· b�•bÚ. 
Jsou to detekt1Vk3? Do�rá detektivu ae o•� .áriaQ v�ejít nemC�& • 

t..le "tajuplné pt-.n,�ny Jeiti nauai �t ticrtek�iv.w.:,y. �1 anad ti4ne>1 

i\ t.k pro aainu poaí1da tuhle otá:Jcu dne•, po oam_iácti letech, Vá.1t, 
vÁ!•n1 pf:!tel.1 u mo�a, Jako era\ulaoi k Vaěau Jul>ile- .• A �ako •
uauvu za tich 1a lit sdrlenť. V7/lyalete a1 &r"l ane po;,la t•k a �dr!
nf, .Jonott Olildte ke a.�& ahcY!YaÝ.!Jlt nei v1ktor1!lnalcy y,r,lko:�Ja.4· ur1 t
ski4 po4\a k :aolJI a;rla. A enad JtětJ, proa •� v t4 pomá.ce pod ča
rou pro.a�nil '°"' • notoricklho kul'-ita na notorickábo piJAka, to Váa 
yysvltli t ne�ok41u. · odak�n:í kor-elrtw-u ul Jist.I kdosi �ávno altarto-



Vlasta Chramostová 

�v-t jako divadlo? 

Obnošené podobenství. Herečku ovsem stíile přitahuJe. Dnes spíše Ja
ko velk4 divadelní agentura s uossy všeho druhu, se štáoy manažeru, 

autor\l, režiséru 1 poskoků ochotnjch ke všemu - s tisíci filiálkami 
divadel, kabaretu, i hospodských podií. Na všeclny atrany putují epizo-

distá i m.istl-1 rozných crarakterů, texty pestrého obsahu, výzdoba 1 mun

dúry pro každou pi"íleži tost. Vyráběj:! se opony železné 1 lehké závěsy, 

lterá mají kourovou clonou snížit viditelnost na n�která jeviště, aby 

nebylo vidět, jak klacJní hrdinové mizí tu a tam v pbopadlišti. 

Ideově se straní hrúm s vojenskou a teroristickou tema t1kou; 

rekvizity pro ně Jsou zasílány přednostně. Také špatná detektivky a 
horrory Jsou u vedení agentury v obliDá. Pravda, ve velkfm divadle 

současného světa se hrají 1 sta�, stále stejné pi'-íběey a nemizí z 
programu pr\lběžný kmenoVS repertoár. Jen výpravy Jsou stále bohatší, 

I 

tf-eba.že miliony nepřestaly hladovět a nedostatek potr.�vin se rozšír•il 

je�tě o nedostatek čistého poYětří a p.Ňzračné vody. 

J. pak ovšem jsou tu herci; ti bezejmenní - mater1'1 pfiběhO. 1 dějin -
a potom ti, kteri intelektuáln! a morální odpovědnost nutí vystoup1 t 
do popfedi; vstupuJí na některou z osvět lených scén a ve vymezen�• 

prostoru nastavují tvář- 1 ko.ži, aby se · dobrém čase dočkali uznW, 

v čase dramatu trestu a za katsstrofy aby proměnili místo sl,vy 

vlastní krví v místo popravčí. 

To hrozí vMyc)Q' tehdy, když i!Ktz ohledu na vrchnost 1 vůli šéfů 

a dramaturg� onoho světového divadelního teditelstv!, HZ ohledu na 

re!imy, která zbrúzněly, 1 na čas, který se stal neDezpečným, se roz

hodnou poaou�eni aktéři v nových okolnostech uposlechnout ka tegoric

kého imperativu p�edk� o naplnění vlastního smyslu herectví, •kter, od 
pó.vodu mělo a d dodnes", jak nabád� princ Hamlet, jako cíl •nastavit 

zrcadlo děJOm světa, dústojnosti předvéat, v čem spoč:!v�, ukáat 
',.:.�_,-:,;;.· 

směšný obraz drzá natoiikanoáti a celé Její době, se vším, co a ní }1$-

be, odhalit její podoby a mravy". 

Uposlechnutí této povinnosti se atávai pro herce riskantní vždycky 

tehdy, když pfedepsaná a nápovědou našeptávan� slova ae dostanou do 

rozporu a Jeho 1 divákoYou zkušeností a smyslem pro pravdu, a kdyl se 

rozhodne - nepi'elvykovat nadttle vyčichl.4 texty a qile·dl,tai myšlenkaai, 

- od■trěit áálivoat kulis nepravdivá selanky pl n4 taleánf 

redoa tnosti, 
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- odhodit kostým šaška z tisíckrát reprízova�é triv1,1m f'rašky 
bez špetky noblesy a krásy, 

- a zahodit nepot�eanou rekvizitu maslcy o pokryteck;ým '1sm!vem 
vlažného přátelství. 

Pak vmete do tváře MO::I, ukryté a anonymitu a zamčená .dve�e 
nedobytných ka.nceláfí di vadelniho zákulis:!, rukavici sY,bo občanak4ho 
NE a dl vákovi do tmy pevným hlasem sdělí svá doporučení: •Jdi ka dvo

ru a rci, že sv:ít.í, z.áří - jako shnilá dřevo•. 

A hlediště pln� lhostejného, vyčkávajícího diváctva, které je vždy 
př-ipraveno netečně pi"ihlížet nejhorším hrůzám, stejne·· jako po jepin4 
vyhrané- ai tvě se špatností, zazpiva t pO.vabně a s líbezností svého ro-

, . 

du odu na :Nldost - ustrne. Sedi zastrašeno prvním.i vjst�ely nespra-
vedlnosti a sprostot7, spoutáno náhle vlastni neschopností rozpt1].1t 

t:ísnivj pocit narustaJícího strachu. 
' -

A bezpráví křičí a vnucuje se Jako ipatQt telen.zní seriil o ti- -
síci pokračování. únosy, vraždy, vykonatruovanti proceay, neapravedl.1- · 
ri rozsudky bezostyšně vypovídaJí;;o nezničitelné uiatanci zla. 

A lel vymýri mozky a otupuJ• ardce pro vnťaání děje na Jevišti - nal4-

bavých varovných hlasll 1 svědeckých Y,fpovědí. 

Uyslim na jeviště Athén p�ed dvěma tisíci lety. Jak nepočetn, 
o\lec a přece prátě jejím protagonist\h bylo souzeno, aby vývoJ své poe
zie dovršili stvořením dramatu, tragédie a- kOlledie •. Ve vymezeném prosto
ru feckého divadla předstoupili pfed sh.rallážděnou obec a jejího vlMce, 

aby v prO.ltěhu oslav k poct� aoba pl'-!rodn:í plodnosti a dárce extáze 

záp�sili ne život a na smrt - za svou věc. 

Když nikdo z t�agéd� se neodvážil nasadit a1 masku hlavy obce a tlu
močit verše, které mocnáři nelichotily, vstoupil M scénu sám básník a 

' 
. s odhodlanou tvář! zaútočil M jeho velkanyslnost 1. ocenění lidu. Za-

útočil skvělostí díl.a, které obsáhlo avět a všectno sv:dčení o člověku -
1 velkoleposti své odvab;>' prameníc! z nadšená potf-eay_ vyslovit a p!-edat 
dál 11dsk$ probl,m a Liděl. Hról o !ivot avOJ 1 o !ivot svá výpov�i a 
yybojoval oběma nesmrtelnost. Tuto raketu vymrštila z rampy anticklho 
amfiteátru patml!i nejen aíla poselatn_, ale 1 intenzita odhodl�, ona 

pružina aUačená do jediného p�edstavení, jehož vypětí pronealo krásu 

p�ea generace •dvou tiaícllet!. 

StoJím ve stisněnéa prostoru maláho čeakáho Jevišti, odkud Je tak 
dobf-e pi"ehlédnutý celý sYět ••• Zdá ae bjt · stále otrleji:( ke zlu - ale 

smrti vilky se aoJí. 



Snad proto vystoupilo p�ed dvělla lety na belsinslcá jeviště 

p•Jtat::r-icet pozd,}Jších s1gnatáNi nejiatě a rozpačitě; v.šea a sob,} 

vyhlásilo jedinečnou válku - světovoll vilku morální. Musí být vy

hrána, protože zmodemizované bezpráví p�ipraY-ůJe neodvratně z,

hubu všeho a všech. 

Proto v tom velkém divadle současn,ho světa nemáme právo na p.fea

távku, na pohodlí netečnosti, na únavu, - na jeho jevišti se opakuji 

donekonečna, v stá a Jedná repríze, z.ločiny, kterf zna1i Ji! v AtM

nách. Opakujme 1 pravdy, o nich! tak, věděli ul tehdy - pravdy o 

člov�ku ..... jeho právech ••• Které z nich nemusejí gýt znovu hlásány? 

Pram, prosinec 1977 



Ludvik Vaculík� L� to v l'rondheimu 

/fejeton/ 

Cm dál� se�eru, tim více je jih jen pomyslem, až v jistém místě 
- zeměkoule, kde z n3ho nezbývá nic, rozprostře se lidskou myslí jediné 

vědami: všemi směry je jih • .Nejscverně j,ším katedr�lním m,}stem Evropy 
je Trondheim: v tom jméně praská led. M2sto·je centrem kraje zvaného 
- a v tom zvuku drtí se led o skálu - Sor Trondelag. $lovo Sor zname
ná Jižní a je ,jasné, že sémanticky neplatí nic·: je to zaříkadlo. Seve
řan se celý život chystá k biologickému pohybu jižním směrem, jednoho 

dne ten pohyb ud�lá, s p3k už jen povinnost, zvyk rodina nebo smrt 
donutí ho vr1tit FJe domů; za u,:síc, za rok, za třicet let. Ž,�dnou tako

vou živočišnou pr-5 hen po severu nemají oč i a k iže Jižanovs. 
z ho�elu TronderheimPn v;yšel v červenci odp0ledne cizinec. lloz

blédl se po Prinsens gate oběma směry, tedy k :ieveru i k jihu, a vydal 

se k přístavu. "Tento Trondheim ",_ pravil k so'oě, "baví mě už�tim, že 
- �jeho-přiatav je na rozdíl od všech evropských pří�tavd obr1cen k seve

ru. Je to, tiako :cd.ybychom se schválně, ale kdovípro�, odvrátili od mi

lované ženy a s rozpřaženou náruči zoufali: "Lá.._� drahá!" 
Cizinec byl v onom dobrém VdkU mezi čtyř-iceti a ;-§edesáti, Jrdy se 

muž cítí i vypadá podle toho, co se mu zrov na �ovedlo či k čemu se 
cbystá. Náa muž se po obědě dobře vyspal. "Podle slunce, které je pr,

vě v mlhách," řekl, ''máme pět hodin odpoledne asi v záři a budeme je 
mít ještě dvě hodiny • .Letní ó.en v tomto 'I'rondheimu je legračn� dlouhý, 
proto zdejší lidé užijí svého léta víc než obyvatelé smyšlených zemí, 

jako je Španělsko a �ecko. Jsem zde již třetí den." 

Na konci Princovy ulice se muž rozmýšlel, ale ostrý deštík ho ja

ko včera obrátil vpravo dó Tryggvasonovy. "Dojímá m2 u vás," pravil 
pod plátěnou roletou dívčí figuríně sedfcí v bílých bikinách za sk.l8Ill 

v proutěném křesle pod oranzov,irr. slun�ční�em a popíjející o::•anžádu, 
"jak si tu přesto prodáváte d;:.iJJiské 1_,lavečky s pfuské slamáky pro pří

pad léta. Také slova na pláiovóru písku u V•;,[;ich nohou, složená z kra-
, , 

oiček opal ::;vacího krému, jistě znamenají i,EI'O - SLUNCB - 3D�Vl, že? 

Ale jsme tu, jak se zdá, sami.� Rozhlédl se ulici, v jejíchž čistých 
kalužích se náhle odrazila modrá obloha a sluncem ozá!-ené domy, olivo

vč b�žové a bnědě načervenalé. "Mezi přednosti Trondheimu v létě,w po
kračoval, "budu navždy počítat i to, že zásvity slunce po dešti jsou 
tak častá. ffichózejí 1 dvakrát za hodinu." 

Prohled mezi domy strhl muže k tomu, že opustil hlavni tfidu a 

po �vou stech krokd octl se v prostoru a kulisách, jež nikdy neviděl, 

1ll. 



a přece je s ustrnutím poznával. Bylo to pracovní záh1mení tohoto měs
ta: jEho živnostenské dílny, kanceláře� .sklady„ prostox-y soukromá, 
ale veřejně· nablizko péístu.;iné, ted navečer uklizené a prázdné lidí. 
rt.u�� sa lekl, zda n-2př·ehlédl zákaz vstupu 3i neobešel závoru, ale žádn4 
taru nebyla. ".Ldyž jsem ·byl 1:nalý,., pravil kráčeje ob�ma noh9.:n3 po kolej
nici �apuštěné mezi f'ošny, "měli uk intimně uklizenou díL:i.u i s okolím 

kovúř- a s olář v naši ulicj_. 1'o bylo na Bílou sobotu pf-ej vilkou a před 
revolucí, a od té doby konec. Kdybych jen proto vykcn::11 tu c.alekou a 
odváž�ou cestu leti�dleill až sem, vím pro�. Sbohem." 

O hodinu pozd�ji, pořád v pět, loucal se ci.zir1ec poddl :��bradlí 
nad vodou, zastavoval Be a 3bJ.íiel do člurn\ a lodic pfistrjch tvarů i lta
rev. ".I-::§které ty vaGe kutry,"' usmél se, "vypadají jako kufry." .A muž\lm, 
kteří otvírali poklop:, a odmotával:i. lana, shora prfavtl: "Cdemkli jste 
lodě, ted vytahujete na p.�luhu sitě a i;iěkteří z vás, jak ríád cítím, roz
tápP.jí už s:nažicí p�nve k noční plnvei? kam? Dveřmi kajut vidím až na ú
tulnou pryc5nu pod okén·,cero, slyším �md ou, a kdycy z otvor•u některá lodě 

vyhlédla žena, jakkoli láh.-avá, a z7ala mě k noč:ii jízd6, ·tG jsem přijel 
speciz!:1n� říct: Jčelem m2 cesty je konečně i to, abych si v klidu užil 
sebenaže:dné litosti nad tím, že jsem se vzrau.�il a jedu bez tebe." 

Po červeném mostě se žlutými v�žkami nad pro pus t:í pro lodě přešel 
muž na druhý břeh Nidelvy a pravil: "Město Lení nijak velik� a je-
ho střed, otakroužený touto elvou, je plochý • .?i�ístav r.ikdy nemmrzá. 
Byl j8em u nás jedním z lidí, kteří dělal i, co cht2li." Nad střechami 
domů uvicěl 7.elenou věž katedrlily. Řekl: "Nic c.s.lšího tu neuvidím, jest• 

líže konečně nevystoupím až k pevnosti. Jenže ta voda!" Ve vod� stily 
na dřevěných pilotéch dřevěné domy: bachraté, čtyřpatrové, n.3.tfené 
broskvovou žluti nebo pomeran�ovou červení. Jejich odraz zářil z elvy 
jak "Zlatá kniha pohádek" z d�tství. "Taky je mi lito," řekl muž, "že 
nic tal�ového nevióěla maminka, a přest o neumř·ela atastná, bude tomu tři
cet let." Zasažen pctk z <ifilky medovou vůní I�idarosu dodal: "Ó, vy lípy1• 
Chrám l''!idaros, ze.ložen$ v jeden�.ctéE1 stdetí G. v t.4to chvíli obalený 
stalet$'111i lipami v květu, zvenčí tedy lí bezr..ě gotický, ·1.)yl v§ak uvni ti'
proteetantsky strohý� "Ale zas, kdyey dožila, co by si myslela o mých 

slovech a skutcích?" 

Kdy� nakonec stoi;.pal de kcpce nad městem, padla na Trondheim svět-
lá notn:í. mlh� a terén se podobal pas"!:vině. t,Jáhle se pár mětru vpředu o�
jevil nezřetelný, šed.ý a strmý obrys pevnosti. Muž se zastavil, obr,t1l, 
zamyslil a do mlhy d�le pravil: "Dobré by. také. l>ylo, &ž se .mlha odestf-�, 
kdyiy se zjevilo sakra BmoJ• UViděl třísku dřeva, ucítil se dobře, se-

• I 
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bral ji, naňel další. úloIDlcy a. p,r auch_ých haluzí. Snesl to vše do měl

kého dolíku s výhledem do - bílé tmy, roztrhal vč er�j�i noviny fle 
zpr6.vou o jeho příjezdu do másta a chtěl �apáli t oheň. 1q e nepodařilo 

se mu to. Obětoval nejpr·ve dopisy, potom zápisník, ale teprve když pfi
ložil svuj pas, oheň se �jal. 

Za. čas se objevilo nahoře pár bledjch půlnočních hvězd. Pak dole 
prázdné ulice barevného města, nad nimiž marrůvě jak ve dve svítily 
lampy jak o p�lnoci. Pak se fjorde� do dálky rozjížd2ly k severu stovky 
malých lodí. Když cizincova. lod dosáhla volného Ill.Oře a slunce, muž 

vypnul motor� "Vzít kone�ně osud do vlastních rukou a odevzdat se 

proudu." 

/Červenec 1984/ 



Ludvík Vaculík Sr.JDOV! den 

/fejeton/ 

"Bož�, jaký je to SJlU�:uý �asi" řekla.- Marriě už sltmko svítí na 
r� • 

tr1vu i stromy, pt� se nezve�ne ••• láp� ře�en?, lístek se nehne, abyste 
mě· nechápali špatně_� Chtěl js_ern říct, jak ťeskno je v zahradě pod šeao-

• °;' ,J o ' ' "• t , t 

modrým. nebem, vi��vajicím monotonní žár zpožd?:'.iného léta, iež. si takto 
. . . ... ... ' .  

mti�e usmír'·it snad -p.š�nice s ovsy, ale ne už nás. V posledních- dnech 
srpna dostavuje �e léto jako _ž_ena, již jsme_ po�ádal.i v jEjím jaru o 
!?Chézku, sr lrdy� konečně přichází, je to sice ona, ale je nám po svém 
fivotf, -..:t.ť'Ltém jiI1de, už jeno.c:i. lho1Jtejně mi:i..á, -�akie lístek se nehne ••• 

Cbtšl jsem -�'-ict, .2.e "tento z_pusob" pozdního léta svou nehnutostí rezo

nančně zesiluje t�žki pocit ner.1.nu tos ti v politice a naopak. 
V m�tii:�, v jeho živJ·cn ulicích, se. dusivý dopad Srpnového n�hyb� ... --

tak nejeví; obchody �ie hjoou. Ale jináč nem·ime znakll, je-li toto leto
šek či loň�ko. Musíme užít úva� nebo konkrstni vzpomínky, abychom Zillě
�ili šestnác� let ustrnut� a rcÍZPadu, _-· U-strnutí a rozp 3au? Abych se 

nad tím, jda po Belkredce na Letné, mohl· zamyslet, 7eše1 jsem do resta
urace Plzeňský ávl.1r. Šerou chodbou kolem akvária a rájovci ve�el jsea 
do dvora. K bíle prostřenému stolu pod olu.�cčníkem jsem si secl, a hned 
tu byl_jecen z dvou pohotových číšníku s _jídelním lístkem. Objednal jsem 

si zmrzlinu, kávu a tonik. Rozhl�dl jsem se a uv�žoval. 
Co potl-ebujeme't .'lc§kolik takových přije:1u-,,ých míst, pravda, a vol. 

�' čas. ��le nř-ean0 potravu, bydlení a mír. Zapomněl jsem říct, že jeden 
z číšník� byl černoch mluvící česky, a působilo to moc dobře, takto 

v malém. Udlabával jsem zmrzlinu a těšil se z útulného stínu v pfíja
ném slunci, ale proč to nEni spíš Cik&.n? Měl by to, logicky, být Oiklin. 
Co je s nimi a s jejich kdysi p:-ec l ety zspocatfim projevem cikánskáho 
občanství? 

Vyndal jsem z ta:'fay časopis rrlfaše :...,o,=ina", p�c'.'.:tu si ;:,ovídku. Býva
jí v čísle dvě i tři a jsou dvojí: česki i cizí. ·Sc:3ké jsou zásadně hor
ší, a proto i delší • .3koro nil{do cbes ne�í ;-,stát časopisecké povídky 1 
ani já. Pěstuji si tu jakousi Korčákovou: J:livá věrohodný rozběh <io tel-

. matu, sle nepro0ředne vlht::indmi citu k dobrá pointě. /Kdyby tak pfti
pust:lli l,enku Procházkovou, Z.íkám si nG...:dy, ta by tomu dala l>řinltJ/ Ci
zí povídky jsou zas dvojí. záp(idni a V.)ícho dní. Ty d::-uh6 jsou zas horší 
a delší, v to:m už musí být nějaká geopolitická z1vislost. "r:aši rodinu• 
vydává "lidov-' strana•,· čtu Ji u! mnc,ho 1.et a sléduju snahu J•edakce o 
dobrý, peatr$ a praktický výchovný časopis, který má.jednu ·výhodu, st4-
tem schválená téma rodiny, je! ho trochu vyvazuJe z povinnosti blbnout 
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týdn�� na mnohá odpudivá témata. V inzerátec.h si tu, katolíci c1oko:ice 
smŘjí Vf:.0 ::'•ejně namlouvat jiné katclílcyl Za cel$ rek však ne12z.dr„e " ,:a�o
pise slovo Uůh nebo Ježi5. 

Se s :átnim souhluoem. se Bfih. zjevuj� v "�tólic}:J;ch novinich", jež 
... 

jsem také mrn)ho let četl, a byl vilin tc, �vlúště maJ.�lmý' c.ojěm: �:i�t v 
no'!inác;1, te Duh vlastně je. No•1in:i'il to otví·.-.&10 _.jiné zájc1y a dával o ji
n.ou ř�č•. lis.i předloni však noviny ��tratil:1 církevní impr�atur, �le 
předati:i.�ají v tirá.ži, že je poř•áčl. mají, tu.k j$em je pr'-est&.l č íot. Kr:m 
toho z nich zr:ú zeli n ěkteř·í autoři, na nichž byl o zř-ejmé, ze všř-í v Bo
ha. Krom tcho tam Bvúj obstaro�ní i"otoarch:i'.:v vysta.vu�je Karel Dvo:•�l:: 
•Jedna ·= rodu 1:á.rr.a:r", napíše tento katolík pod obr•áziek: oby�ejné hezké 

holky odkudkoliv. O žních přiletí do redakce s hrstkou kláskO., doplně
nou o informaci tohoto druhu; "Bucie boží dárek." Budou-li se „Katolické 
novinY" clél takto vyvíjet, objevi se v nich i začouzená f'otogr.Jfie ně-

.. jak�ch želez:iren, a oude Dvořákova: .. w?Y.ičiň se, a Bíih ti požehná! .. 
·. Což mi připomíná, protože ru.jak nespěchám a je m.i příjemě, jak 

v roce 195ó vyhodili z 11 K.vftó!1 I::ojmíra LJ.linského, .la ,:jehož TD.ísto se 

přisál ·2deněk Ac:B..a4 Za::iQl tý6ně zaplncvat časopis s1rnro s.S.m j&ko: Zde-
vk . dl '7,:,t ' "l · . dl .. ..,a� ., "" ·, ._, 1 • ·-.1 d' V... • �i n-� .a a' wl./.e i�\.:. a' !. a .:., • , .:�. i.Je él C:OKOnC e - �. u a.7. .I. fSJ.C .I..IU : ::c.� mu. 

smáli. "Kv2ty" nečtu. Heč tu, nedostane se mi vl:;;atn,; do ruky, ani ••viea
ta" • Ze ".3věta v ol.cszech,. � tu povi 5.ky,. kter•,á jsou dvojí: západn:i: _u v-:}

chodní. "YilE1c1�.;;- sv2t" nečtu, protozn slou�i ots.rcum. 
Ale co kurovat? Na čem ·..:i¼oji t pcť-knou k!.llti.irr.í pot.ř-ebu lliOuermho 

člověka_ - př:i.stoupi t ke stánku � i:oupl t si tři až pět. zajímavých Čč..SO

pisO.? Sneste si na hro�du v.:;eck.J· T-Y m':.l.gazi.�:y, výhěry a revue: mohly 'by 
mít j ea en s;,olečnj pod ti tul: o bl bJch laserech a cr .. ytrjch delfínech. 

Šltoda, �e js-:ir:1 si :ic . .:oupil ještě dou.tnf.k • .Ne.raje sirek, zvedl bych 

ho -te(_.í s,,1r,·_i"e"' ·� o .... "119. :-:. ; c;-'- -:,- c" 1 �--,-<1,,--·1..,, v�o·...,.., :,, no·7or1 ·-i -'c·'.,.,., pT'o ..... tor· kte-
v M - - .... i� ' ,J·:; _,;-'-",,,.i."-' 

- ,,._ • .._ __ 1,..__. ,� ·'-4-1.C .t·' � .... ., ... -.i., - C • • 
•·. . . 1 . ' b .. " . v ,,., ·- , ,_, 1 , . • ..( l. , h b - , l, X. rý z nicn .J�, oy n i·.; 1.:.:J;3:..: 0p:...J�m .,rnvu a oorac..t..m 1sty GVe._o z y1.e110 1.:a-

sopiau ••• ale u dasa l .�ísto t�í �rátkých povídek jedr.1.a roz�rnut.:á: Josef 
Sekero - 11 1�.u·tl'.!:árwký posel,.. Oči mi padly ru'. větu: "Jen Jo�kova pomám
ka o Bánské E�ystrici ho zne.klidňuJe." 'l'o �i tJtačí, listuj:.i ťlál, hledaje· 

· něco kratkiího a spiri twHnějšiho, a vida� "�rodmn př:í�no'.l fl�tnu, Zn. 

,.500 Kčs." - "Lékaf·ka --9/175 ·by náda poz:1.ala v;fícího k!l.tolika, VŠ tech. 
nebo :lékaře. Zn. lraha". 

; Zaplatil jsem a vyšel na ti.lici př•íjemn� vyh�átoú, vycr-J.adajíci u! 
a žlutě osvic __ enou. �3á.roveň se mnou, ·hledme, zd1 �e; �e rJšel t)'deník 

'I. • . • ' 

•Ahoj• I Ten· nečtu, on to ode mne jistě ani nečekáť ate stavím _se ·c10 �-

dy. Kdysi,' za prvni republil.cy, to l>yl n4š rodinný časopis. Tatinek ho 



�ral rul nádraží, a když ho v sobotu v�čer rozvíral - časopis se tehdy 

jmenoval "Ahoj na nf!oai" - �E�zapomněl nikc.y připojit� "!i hcivno na 

všední den." Bslo �1n se�� povícek, na každý den jeána, tii;t•:in� ,;inou 
barvou, a na pos=-..e�ni strá.nc e trarr.psk:' pf sni<":ka, ne.p.�·iklad � .,.,l'raop.'.í táh

la pétice z :Pol!;t(':;na a Litice ••• " neoo ''Na strúni. tak: opu�ti.'.?ná etP..la 
stará sosna ••• " .P:.'oliste:val j8em časopis po:�o.cně, a'.:lych sr.,-č:6. ::-1Glhal, 

když ho budu ·.,ruc.:,?t se slov:n "A -ted ho máte i na ned2li i SV()tek, ta

tírJcul" 
Zvo].n,:3. .j�en Jel dolů S\ p:r-oti mn1 pop�jížd�l j::.óJ::.ladní 1:::.u tti'c pln;ý 

vlajek • .Dva i-r.:.::.ži u 1-:aždiho do11u zaotavil..i a pomocí žeb�·fku vet:.:.l:. n "d 

pročeli po dvou vlajk;foh. Pozorove,l .isem je chv-ili: líbilo .:ie ::ni to ja

ko scéna. Nějaká par,.í se u mne přista.vila a ze:_::tela :;;e� •·::.. co ú::l�e, na

v:!te, oslavují?" Poxrčil jsem rameny, stá.hl huau a pokynul Á ot,;:Dlti mu-

!fml: MF.m, vsak se zeptejte Kusáho s Jablonickým, paní.n 

/Srpen 1984/ 

• 



V:, )(4o jete .a1 né�veJli p·oJe� hl'-.ť ahu, t;;;:.et• ae aaai dl vit a q 
4rua1 aola4 am4t. sa to, G �eill ct"'i 21uv.1t, mi'Jl bych akute4nf �t 
y e: ••1 vadil_, JA!. Ale sv!§ t ll f:SD-á ú t.ro\;Jy tr:.ké wúmjiu.e Yil ttinO\l bea 
rull•IU.tých vidomoatť • a pfece tofipetentná. Tak ai ai Ue.Jd-&nkov4 !1 ;� . .-
ci t!lelaa Sp4n•�ne mysl!, ifl mi:t pozná:':.�ky jtHH.i Jen !eptA.l'J.ť b.tn-'ln!ah 
bl!.ttílc:u do JeJt.cb otrlé zpov�dnice. 

Ul d4vno pomýř�ťs n;. to, oo_praet e o:�luvo\J dobr-4. pf·ílG-l1toot1 "etu-
411"' o b�.:::ch.u. Ale t.d;fl tu pY.;l.�li �ost �é42 - n.,t'.r(},3�n1ny" eva!J.ttelie.kóbo 
d\l�boviúho Ja- - hí&)' /)5/ -, ch7oí I:1 a!lá 1 OY.ia. f<.�ot-� Jen po���ky. 
'4a1 pi"e! pit, lot1 f1 YÍC se al 2;d-í,lO, },e by nebylo aiv", kdyby,;h ul 
umfel. PoU� J••t Jana �i&au, kttU"i ten�r-át �l'"Ovn& ;,�i�•l, uoy " toa 
p!'!po46 nad• cnou fH"�UYil. �! ttl J••• te o mi,: n!cc vf, n�o •1 111•• 
lť I to•t �u.Y!, a kd:11 •11 ob-�&• a!oó dod4:a, buue m�el podat Y/klad, Ja• 
kj y t4 al·a.W ChYilot budu pot,,..bovst: tr1t.1ctý a laa·kaYt. A tu •� 

J.- $,Yaa:i-1 4ohodll. lé�i tůl'! �1 'fkk al VGt r,;.r-1�!1 nik"r-' -�011 a 
nori ai pf·id&l.. 1-1;,-•11•, it �.1-tx•ovi te aepoaohl.o. !.aato b.e Y ducAta vi-

4t,a, Jak •• NOttn&e, t. ier�u •1 Y 04pOY�4n- U, hr&nitío., • U)'l„ uJ -
aru, ars11tl oo.1 r,>i•uJ• • nioo a.• lkrttl� t1 o;u,wi J•eu po� ho�t. 

z 
Je JH>JM bl'fcou �•&Ať•u OloYitu $}Ot.�•�1t t\tNU,a, le lepitau 

llovau no. Jak J1n4a poJaenovat •&4.•• PGN!ent ••Sob do-br,toh Ú1a]·a
ld a av;,k�, aYá aelhh! v J.áftacíob, prOIU"llAI d6Uutví I S11Utn4 � 
••Jcb aolnoaU • t§it4 akl.d6n.ť phdat.Y • �•k4'-.4M, Jel J•ae o ao-6 
■11.1 a, 1 Mil 11c1,1 � bOY-of'OfW atu.pnlc! •n••lt.t!noat - bea,oharakter• 
noet • ,ronnlnt_ • tre•tn: a1n• l•J)l1 fl�•�k n••ystalť. 

Ul e1 neYapemen:11, ua 6n to Vltt•tn; ehtill aoho;m f JI! kinsatel.6 
atetamu pcNbYlt ru,vc:m mravr}ost-. •nad m eiYi.lnť J1-01lu no•t1 &lfkon�, 
či na vojeneko-stran1ek6 kl11n1i'? ff.o dn�•ka uJ aniče�a "tf'ídnta uy:!,<.!o
•:.ní•t la •otpo.�dnoat1 ke lrolekt.1vu" t aaato pod�4n�mu,� la '"mr-affli• 
kodexu •M1ů1at1cldbo élov,fUra", tehMa d.o a4attakJT �aiea •• ulu4n, 
Jo aoo1al1;'U•k4 IINIYnoet, • ·n11 to ... map, �hln ateJal a kN8tan
et.vt, t.akí-1• )OYllY' proainl1YCU kcm41ot lpól.e!noat1 a .,,,u, Y Dbal 
•• t14t-lll4 úkOQ.1 iaato ul nekr7Jt • o-�Mnia ar-am!• w:rdaaťa. �!kla4& 
kl"'4al Jt ipatnoat 6t• d'l aeniť• a6kt>li tre•W Naby ae ••�tluj!. Ale 
plA,U i• M 111.,.a •Ylt-1& aa•tt nM&-.roJ•ébO µaleat1.nak4ho A�• Je -,M-
ao n1e •• w'1.o•• Jel atntila ii0or41ku 114.eklbo �oJ•• 

.Lidak4 aá-, ptaaú 1 n•pna:'4 4-Jt •• - • pfl-1J)l44nt.iUa k noud, 



liepJ"Op&.<tno.t h!'í,:ti•• pánu, J•nl rul� ťiktov<1n, aolouvJ 1:.Jt;;1, ,1olllk'.oo �o-
1!. Sn pa4t. •ri smlRY.1 • -d4'.bltuu, :.ivoa d �bo� krví l 

V .tlliob .... ťbJob, J!.it trJJ �bt1pí t a f. di.t avilJ htlcb, i.e.l JG• 
�incteu :u,tUli illr-1�$k<Jr.i t.fí��. :i�·vn�rsav.fu o".il111- hie0.�11 J�• do vj
loh • kn1�, lovectc;ial �•rani"iai a fotopt-íst.roJi t :e..t J•em. ta,� jt�'lei 

< 
� 

ul1c• uvid,,1 .�le.u.t\d.ř."a Qimente. �"ekl Juem ;iu, �. -ěe� pk-1,/ álí�. V7-
t:6hl o�ť a a'ťt1tbl kou.tlcy dst� •vM:;rt Matrin l„uttie-r to �•kl, J'f.oea 
t,o,:,;U lot- na"11 ,i;fe,i •ta t�tťU • 

.... 

·-·ea1 mi odpuat • J�fltt-11 kt>-Oill a.teis.mu .J�•t.J 
v?ayi Lutner llJl •P·i>�tol ňOVI s•o�no•t1, tan, 
pf1p1�uJel kt.s•�tel nl)Yf ht-ť&tieatt. 

1 lut���. ,;.,,l� n.t• 
v l5,1t J � n t iJ.41&11 • �.y m ! 



k n'lieil..C, lt '1kol.ťl• lU.. ke atátn.ťm :tJm� - zrelaiiviK-oYat a.J do nUlJ. 
A a:llo-11 b1' doJť t: k h!'!obu, •Oil(h"'u:t-1, v.7�,�.nť•• pOl:"OtU I Zdj •• lit, ,., 
nt•4-11: •• lid•�· 5pol�noet rospa�no.ut ve �v,H•, mn.t•! •ft •flko.n7, J•I 
n•Jao11 y m, Djttrl nad nt. Zá.�ony, r.ut n;,}J nea.ut v11va, \ta .t1nn-d Jicb ani 
n�·•�l• vidyot.y poslechnoat. Zíkony ni,obl.:U:oJ<e! ae :rm to, te !)�it. Jo 
au.o.h4 a !1.aei trat-toln4. J'int :a1.lkoa� M ! t.ttirov,, - @-�1 tu\vaJ:! v1!1 t.elnl t 

elhilft:J{ Yi'-14•• ,,,_ 

T-4 al Blkdo 1 • pnn{: .Pť.-i�d-4 Y ÚY�-hu :alDO(l J'an, n�pj'. � o inuoo l1lt1 
M n,.Jakjm •broa.4téinť ·v •t1 nop .. ·!tOta.'lOSti do:káte, te kdo Uffldyj b�fcb, 
potY�J• :Babrá. - �md n��u•!�• 11.,uit v,�c1 hned tlil:Jt dalékot Cti;ratAt.it 
•• tot12 t'!c t t te ten YyšlJí �on ••• muať on poeháriet od !Je�? flav:�·huJu, 
�b7 ho \s,111 et•ol\111 l!í111 11<14, 1 k�Yl io v;;vpa44, le J••• zap0&na, oo 
J••· f&l �- ChY!lť. tdya,v ho anad •tvoN.11 ve GY/Ch le�•li!ob. o-acb�b 
/•t•NrikONÚ proroc,11 Yac«ltkr.i?/ & Y.Jbl.'8111 •• C:AYÍl.1 aYé FikOtt1 
/'blofld-.t Y PH1UT/ • yttJomi a •práal oi s>ak w do-'ob pjetq po4 nta 

tr,t. /IHni Ita !utni i'u: a1;1bca a•pott'41DO.U Yif-1, v aoi. •. P.NIO
•• a,ebOa o nla p.r.oa\l •N·flla J-alco Y!aie • nf -tep.J.o1 • vitáku. • �l
ů 111, ai'ldel'-t tllo•otnl • teoloa1, •1·txnet•, I• J•• •••Jiál Q'U4oYild, 
J• kfealan•td nesu'. n.J• Jllifbo1 oel t.vo.feat Bobal 

?:f• ••47 lili ot4m, Je-ll lah 11 ttuí, alb.�la Poi"•�aJ•• �oba., • 
'I� at«d? .Pomd Jff•1 l• J,lko ht-ťAní.k 1JJ1. 91ah 0'16• r.-ra1JiJl I kd3lQ 
U�b \,Jl• Je vel111 tllk4 lt;t a t.:'tob•• •&ra, J•. aa vt.aetnť odpo-vi4ftoa\. 
bld1 a n,e al 110bl YtQG-Olltt I• b!l-!eb ufi od ptl

.
f'Od1 a4 u.t-eit!Jět o\J

'7•1. a bata4Ji1 •JNpen•tY1 nel Ddh. llfiitc�. ta Je, 1 k471 iloh'a ��t. -
Cel J• ale optlalatiek,, t>pttet1 t4a1, I• kd• n.en.t Bolla, .,. J• dO!td•
no /;le•t•J••o.tl • .Kal.i.k 11cU 1 J•Jlobl a,·11.akl a.eatMJ! •• k lotm, 
J• ·n•iliaťtao •• •••" Ma•o-mtho ••-�i. r R441 \,J " •ebrdnllt n1tol.1 
"pro liaau So.lť • Uoott"e•o.NI• /!.1.. ilQK1·/ 1 n$ttl'I pro ••-• s1o lM.dot.1 
.aldin1• 

l:tttoh nent no A-4- ot,aa '1&4áJ.ea 1.r ·t.,olo'1,ok.t, ti3.lilrl lll!ac• prat-
itekt, ec,uYiat •• a4,a•• o1 ne o aeae, J•ko o ••1• ID.ed11e, k°'1'ttt1 •• 
�ot\4:Y4 ••• to ..ao111 Yl4de1, kt•J1 ••rbl neJ.a &obit ale 1 Mt.na• 
obAdll oba Ml\tit,a oa4111i1J• nda l)o4 atrn-4•k, • bit#• rok11. 11ů n• 

li kdlkoll. 'l•a pla Y,lt •• Wti& 4op:-avntob plleatufklt Mnka, lf.Npe
te • ��lt,1 ale alkoll �.(o.liti, ten poptr,. A pftc• a AÚI polí\6 •• pra• 
e-uJ•• po:NIL�rl.l pfe4p1•.1 11 a4ll:on.,, n•ú to pro :alJ iak YJ \�led I J•• 

ko .kůl .ll�to.hla pol.'\11.t• ••"• J::ai4i illillt,ťt.l o \-0&, Jů J• r..�A• u4vie, 
., o�o••· Ale k4o •• pl'laná,. o4 tiU,lí J• ��ri•t •1 •• , �lfoťolq1 ••n.l 



1iepropa4.n.out hfíabtc plinu, Jttnf rultt dl\n.óv�n� aQJ.ouv„ pí.Ú;tt volalc:ou �o
!!. 5'4ul pa4t ·"' •ml.OUYJ' •· ,fbU)l.•m, �YO-J. d �bo� �rn & 

V .t�oh QyaMob, J�t to-J1 mbopi't & f.ídí\ avťlJ h.ř'tch,tel Je• 
�tn:.!l.O\l ntlUli hHiltk<Jf.1 tt-íd�. :i•vniN1v$u ()·.1�ijJ,i hlé:�h11 Jf.ln do Y:i
loh • kn1�, loveCkiJl.l �•.ran�a1 a rotop?-ís t.roji • e;f Jiuiiíi. na kO.."i0-1 
ulic� 'UV1dll J„l • .JUU\4-f."a n1mei1ta. l·etl Juem 1i1U, <,"} ie-� p!-..�✓ tlí�. v,

t:4hl obo!:ť a ot!!bl kO!.l.llQ' \is'l� •vi�y.t f.iatria I-.. uttH,r t.o F<•kl, 1-rct(ilca 
t.oi,;U to:- naNl.1 m'••i a ta tdn·H eit 

·--�h ui o"pu1ťi, Ja•it-l1 k:r-a ateist.iu Je��t 1 lute<r•�. i•le nf• 
vlayt Lutner \'q.l a;:,oltol .uovf l.'ttte!no•t1, tan� vl&� Jim .::: u..1srea S1"Yml 
pf1p1tuJ•• .k.t.ť-tel nf>Vf b. ·ťi!noatt. 






