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Modlitba o vráceném ráji 

Mirosla� Červenka 

Až otevřeš ztracenou náruč ráje 

a vzrostlou travou p věky nešlapanou 

archanděl p skloniv meč� slz neskrývaje, 

pustí lid zpět kdys neprostupnou branoup 

v té chvíli darů nezapomeň, Jane, 

na nás, co máme necvičená patra; 

než zatáhnou Tě mezi Uvítané 

k jatýrkům disputací, 

at my, chátra, 

stavěči kulis pro celé to dramap 

dostanem, cos nám slíbil v konci věkůs 

přisedni napřed k nám, a popij s nám.a 
� 

šnaps, pojez drštkovou a šrůtek špekuo 

Ten prostý břiš.ní ráj i do Tvých ramen 

přilije síly, Všemohoucí. 



D� mor:uis nihi� �isi bene ••• ? 

Co se to děje s lidmi z otevřené opozice, kteří už dávno jasně for
mulovali dobrJ občanské postoje, kterým ostatní záviděli jejich jasné 
rozhod.,utí, a kteří žili v nebezpečí, pozvedávajíce právě ty osta'tní 
z bláta bezpečnější každodennosti? Najednou jsou plni smířlivosti 0 

Ke všem a ke všemuo K bývalým politikmn, k dnešním politikům, k re
fonnním komunistům, sami k sobě, k nám, lidem •ze struktur• /z toho 

bychom se měli radovat/o Já se neraduji. Chápu únavu, kterou už pro
žívají, ale nesdílím jejich poci t otevřené náruče, do které se ted 
vejde všechno - husité, evangelíci, katolíci, národ z roku 1938, 1948, 

1968, 1986, Pala.cký, Pek�, hodní Slováci, hodní Rusové, mladý spiso
vatel Švejda i Jaroslav Dietl. A právě to mě ?robudilo� Nechci sdílet 
jednu náruč s Jaroslavem Dietlem. 
My, lidé"ze struktury•, kteří máme máslo na hlavě, chceme být 
poctivě hodnoceni spravedlivým úsudkem. Děsí mě představa, že bych měl 
jednou dopadnout zároven s ostatními jako Němci ·ze Sudet: Všichni jste 
jedna banda! - Al se měří každému zvlášt, .. každý čin a slovo, i úmysl. 
Proto už ted volám po spravedlnosti. Spravedlnost a pravda začíná - snad 
to stále bude ještě platit - úplnou a poctivou infamací. I o Jaroslavu 
Dietlovi o 

Přítel JaroslaTa Dietla Ivan Klíma napsal několik laskavých odstavců, 
ve kterých zhodnotil a popaa:l autora televizních seriáló. jako člověka, 
který •vyprávěl jen příběhy•, který •toužil po napravitelném a nápomoc
ném-světě", v němž by byli "lidé méně zkaženi", protože aám •byl laska
vý", •nekouřil, nepil a jedl střídmě•o Tento idylický obrázek laskavé

ho, poctivého a pilného scenáristy zřejmě sdíleli i na 6v, když hleda

li někoho, kdo by měl bavit národ a ••ooPOChopili, že nikdo to nedokáže 

tak dobře jako Jaroslav Dietl"o Ale áutor Dietlova hodnoceni sám nepo

chopil, co to je, co "dokáže tak dobře" Jaroslav Die�l; možná to oprav

du neví, protože byl jeho přítel, protóže neviděl jeho seriály v tele

vizi /jenom jeden díl Nemocnice na kraji města náhodou kdesi v čekár-

ně na nádraží/ o 

Dietlova "neuvšři telná píle" byla pilností zrádnouo Sám stačil vytvořit 
celou kulturu, posuzujeme-li ji podle toho, co národ konzumujeo I ten, 

kdo nikdy nepřečetl jedinou knihu, poslední traktoriata z Dolní Lhoty, 

d!val se na jeho seriály. Za.stal kulturu i propagandu, zauJl celý �..ll.
turni obzor a pokryl propagandistické záměry strany od velkých strate
gii až po mal� detail:; - vždyt stvoř-il :.. takov<é "um•:?ni", jř..!ko byl po-
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pis práce stranického tajemníkao 

"oooněkteři považovali jeho hry za odvážné." A Ivan Klima nechce o tom 
.., 

souditi Rád bych potkal aspon jednoho člověka, který by na�el v Dietlo-
vi něco odvážného, polemizujícího a dobouo Vždyt tvořil ilustrované při
běh.Y, schvalované celou plejádou stranických potentát�o Chodil za nimi 
na ÚV a oni chodili do střižen a na projekce. 1/ 
Měli bychom ho litovat, protože byl vyloučený ze strany? Právě proto 
přece se u nás křiví a hrbí nejeden člověk, který cítí šanci režimu, 
totiž který o ni stojí, a kterému je milostivě dovoleno doufat, že bude 
jednou vzat na milosto Cožpak neznáme tento typ? Je velmi crarakteris
tickýo Pravda, rekrutuje se především z řad vyškrtnutých a JaroslaY 
Dietl měl to neslavné štěstí, že ho přibralio 
Vytvářel prý ve svých.seriálech svět, jenž by byl vyňatý ze souvis-
lostí, v nichž žijeme. Ano, s tí-m se dá souhlasito Místo obrazu skutečnosti 
vytvářel pohádku o vzorné nemocnici, laskavém tajemníkovi, chlapácích 
na kombajnech, vyráběl souhlas národa s _režimem, předváděl ten to souhlas 
na obrazovce, fascinující obraz, který utkvíval a rezonoval v lidech, 
přijímali ča�to tuto pohádku za vlastní a tím Dietl obloukem vraoeř aYé 
hrdiny zpět do souvislostí, v nichž žijemeo Jeho seriály takto fungoya-
ly jako umělá dějiny, v jedné řadě s výročími-a sjezdyo 

Jaroslav Dietl zpO.Sobil, že lidé chodili klást kytky na umělý hrob tele
vizn:ť hrdinky, staré Hamrová0 Jeho iluzionistická schopnost strhla masy, 
ale posloužila někomu jinémuo Jaroslav Dietl byl člověk, který pro ko
munistický režim v �eskoslovensku po roce 1970 udělal víc, než všechny 
sjezdy a pléna 6v dobromadyo Vytvořil n á h r á d n í s v ě t., ta
koYý, který strana potřebovalao Národ už nežil, netvořil dějiny, jako 
svobodný subjekt neexistoval, ale existovalo toto zdání existence, které 
dostávalo díky ty obrazovce, šikovným historkám a příběhOm, slušným her
cOm krásná�, podobu plnokrevného žiYota. Vytvořil falešný svět, fa
lešný český národ, falešné děJe.s dějinyo A. od té doby už mohli stranič
tí činitelé říkat: Vždyt tak to u nás chod.i I - Mohli být spokojeni: kdo by 
se VYmYkal tomuto obrazu, měl to spočítané i díky Jaroslavu DietloYio 
Srovnávali ho s Balzakem, vím. Kdyby Balzac jenom z jedné desetiny lhal 

tolik jako Jaroslav Dietl, mohl by ještě ted žít ve světové literatuře? 
Skeptik by odpověděl, že mohl, spravedlivé už přežilo mnoho lhář�o 
/Když umřel jeho "Štrosmajer", národ plakalo Nechci mu přisuzovat mefis
tofelská vlastnosti, ale i toho Štroemajera-Kopeckého svedl na scestío/ 
Posloužil dobře straně a režimu. Mnoho lidí by vydrželo hlouběji a déle 
přemýšlet, vidět otevřenýma očimao A najednou máme své muže na radnici, 
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své spravedlivé tajemníky �oučky, všichni jsme jedna televizní rodina 
spojená Jaroslavem Dietlem. Jednota strany a lidu našla v Jaroslavu 
Dietlovi svého vykonavateleo 

, 

Přitahoval lidi k televizním obrazovkámo Sám jsem zažil, tam, •ve struk
tuře•, jak představitelé televize i strany si pochvalovali, kolik dal
ších.konzumentů televizi přibylo do jejich houfu při každém seriálu0 A 
už třeba vytrvají, zvyknou si - těšili seo Viděli v nich přirozeně nové 
konzumenty televizních novin. Taková byla laskavá služba laskavěho člo
věka Jaroslava Dietlao 

Podle mého názoru ublížil Jaroslav Dietl nejvíc prostým, obyčejným li
dem. Těm, kteří se bazelstně nechali "bavit", jak píše Ivan Kl.íma. Ti 
se dají nejlépe oklamat, strhnout pouhým sledem příběhu, tím 
ošidným •a co bude dál?". Nevyprávěl jim však1>říběh.Y z.obyčejného ži
vota, jak se to snaží vidět Ivan Ia.íma.o Vyprávěl jim schémata, která mu 
nadiktovali do bloku /a to doslova!/ představitelé s�any v televizi a 
kultury na ÚV. Schémata, která se vzápětí mohla změnit /a také se často 
měnila/ na modely, muatry právě_pro ob��e�né lidi: jak žít, jak se cho
vat, jak přistupovat k poli tfceo o o až k tomu konečnému: jak mit rád svého 
okresního tajemníka atranyo Davy to vesměs neprohlédly, a když v něk
terých případech ano, nico jim zůstalo pod kůží už natrvalo. A. o toto 
•něco• šlo a ještě jdeo 
Da•tum pohřbu Jaroslava Dietla sdělovací prostředky neoznámily, protože 
by se mu přišel svedený národ poklonit. Mohla by to být třeba většíma
nifestace loajálnosti než lomáj - to režim nemdže připustito I hold reál
nému scx:ialismu musí mít svá pravidlao 
•00 .valnou část přítelovy tvorby jsem nezhl.é�o" To je snad jediná omlu
va pro Ivana IG.ímu. Dovedu si představit ty schůzky, na nichž se snažil 
Ja:roslav Dietl vytvořit u přítele dojem, jak bojuje s mocí, jak se mu 

daŤÍ přelstít režim, něco vyjádřit a propašovatooo A jakého měl přítele! 
z řad opozice, pronásledovaného. Dobře se mu u něho jistě hojilo svědo
mí, dobře se mu asi dařilo obelhávat sám sebeo Zvláš�, když to měl uleh
čeno tím, že přítel nemá doma televizi. 
Neznám Ivana. IG.ímu, ale viděl jsem naopak mnoho Dietlových příběh�. O 

jejich umělecké kvalitě ne:nůže být ani řeči, jako ostatně v případě vět
šiny televizního "umění". Být k jeho tvorbě smířlivý by znamenalo kata-
strofu, z�izel by další rozlišovací žebříček, který ještě zůstával a 
umožnil posoudit, co je jenom hloupé a co strašlivě nebezpečné a škod
livé člověku a zbytkům jeho svobody a důstojnosti. 
Možná, že ta únava je opravdu veliká. Čtu, že Vaculík pochybuje, zda má 
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ještě dál psát a nejraději by zmizel navždy v zahradě v Dobřichoviciah., 
Cítím to z Edy Kriseové a jejího volání po •kladnosti•. Vždyt člověk 
už, k čertu, potřebuje být kladný, k �emu je pořád to·trápení?l Čiš! 
to ze smířlivosti k těm i oněm, k Ylastní minulosti, okteré někdy radě
ji nemluvit. A taková únava a jistě i sentimentální vztah k příteli pa
trně zatemnily pohled Ivana IG.ímyo 
Možná, že unavení čekají, že je někdo povzbudí, že jim řekne jako tomu 
hrdinovi v Havlově hře Largo desolato: Musíš! Nemůžeš popřít obraz, 
který jsm� si o tobě vytvořili! - Tak dobře, tak vás tedy i my, 
•ze struktury", povzbuzujeme. Budte k nám nemilosrdní, su�te nás, 
ale spravedlivěo Každého zvlášt, poctivě! A my budeme soudit váso 

Nesmiřujme se na bezvýznamné platfonně únavy, raději sami o sebe i mezi 
sebou bojujmeo A. budou-li nějací mrtví, mluvme o nich tak, jak si zasl01.1-
ží. Nemůžeme si asi zatím dovolit mluvit o mrtvých jen dob:ráo 

-----------

1/ Snad Dietlův pohrobek Jakub Sklář vyvolal podobné úvah.Yo Líčí 
v něm komunisty a neobvyklou kritičnosti. Opět samozřejmě na objed
návku z ÚY, za stranické asistence a po příslušném achválenío Md
žeme se jen domýšlet, jaká hra v aparátě - snad nástup gorbačov
štiny, či už předchozí andropovštiny - stála v pozadío Dietl se 

totiž nikdy nepustil za hranice, které měl vymezenyo 
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ZASTAVENI Z d e n ě k U r b á n e k 

Filozof Schopenhauer, bytem v Dráždanech, odsouzen platit 15 
thalerů čtvrtletně staré švadleně. 

Proč? 
Shodil ji ze schodů vyrušen z uvažování - či snad v okamžiku, kdy 

přistrkoval misku svému psu Atmovi, nebo když si zapaloval dýmku a 
chtěl se ponořit do svého oblíbeného papírového jezera Timesů? Vyrušil 
ho její hovor na chodbě, za dveřmi jeho bytu. Když o dvacet let pozdě
ji švadlena zemřela, zapsal si: Obit anus, abit onus. 

Sudte Schopenhauera jakkoli, filozof to byl. A co mu byla filo
zofie platna? Po smrti mu dala proslulost,-za živa mu pomohla vysvět
lit počínání jeho a jiných. Tím to končilo - vysvětlením, omluvou, 
návratem k dýmce, Atmovi a Timesům tři dny starýni_a švadlena zatím 
hekala a sténala v chudinském špitále. 

Říkáme, že je třeba ted ukázat stav světa a lidí v obnaženosti, 
bez stranění. Ale lze jít ·přes mrtvÓÍy·? Pi-es zmrzačené švadleny? Nebo 
je to sentimentalita, tak se ptát? Lze nazírat, mít zkušenost, vědět 

• • 

a neúčastnit se aspon volbou aspektu, z kterého nazíráme? Ci jinak: 
lze stíhat realitu, zachycovat ji a preparovat - a neptat se hned, 
proč ji chceme vyzdvihovat a ukazovat? Jednak: bude mít beztoho už 
dost a dost pokřivenou_tvář, až ji stiskneme a uchopíme v povídce, 
básni nebo eseji - vždy podle mohoucnosti, jemnosti nebo drsnosti na
šeho stisku, naší vlastní povahy. A za druhé: právě tahle naše povaha 
- jako Schopenhauerova - se nějak vrhá do světa, něco chce, někam jde 
- vždy má před dveřmi své samoty nějakou rušící švadlenu, kterou bud 
může shodit ze schodů - nebo pozvat dál takzvaně'.křestansky, aby ule
vila svým steskům u našeho stolu; a to znamená konec filozofování a 
při�akání činnosti usilující o změnu v životě toho a onoho člověka. 
Ovšem v kategorii činů je obrovská stupnice od charitativnosti po 
vzteklou nebo vypočítavou násilnost. Ale kde až jsou v lidské historii 
svým počtem a účinností charitativní skutky! A chiliastická charitas 
umí jen ubíjet. 

Kdežto zas filozofie, pojímající věci 
bě, přinejlepším ponechává švadleny jejich 
chává filozofy v moci jejich povah. 

z odstupu, mluví sama k so
osudu - nebo dokonce pone-
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Petr haei / To!ítka 

Jazyk - mrzy - nazývati. Svého čaau 
jediné vybrané slovo. 

Blýskavice, ticho jako hro■o 

/Mrknutí na život./ 

Pravopisná chyaa pecnu, 
slovní hříčky krajíců. 

Olovělt prorůst, do podo•y předlro. 

PoYěatem jae dlužni aěkteri jejich poetavy0 

�álq jaou trvalky. 
Kořeny stro■ů, kořeny slov - korunovan,. 

/Nepřeložit•l.n& slovní hříčka přírody./ 

Příroia hazariuje bez výjimky. 

Roaán etro■u 
ganalita paplru. 

Rukopisy aají uši. 

'Ótěk od sebe • útok na aeN• 

Dovete ee4ět 11ezi jedinou židlí. 

Obycej, návětěvní hodina. 

/Mrknutí�• žiYot./ 

Proc etud vlání červne! 4o tváře? 

Stud ... ježek. 

Psí •ěis oči ve psí. 

Vyčitka - přezril.i prrt'i&o 

Cela jako špatná celistvost. 

Tak' nula představuje celistvost. 

Stvořená voliéra. 

DáB>-li oděv do Čistírny, 
jako oy mč ubylo. 

Okamžik, nařízený Dudík. 

temealo zapomínat, 
zlatá hladina. 
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Cíl vyšel náJl vstríc. 

Pfeaoolní hodin a, 
přespolní pea. 

Zlldkat krajinu, 
zacloudit v ěaae. 

Pekl.o jako dčj, 
ráj jako stav. 

Vítr staví dŮII na nedávné slze. 

Slova se z rány řinou, 
J>O čepeli 
paútlca. 

Foět Čerstvě ■rtvá - po tři dny 
Dunou jí dor�stat nehty, vouay, vla•••• 

Ceatopiey nadějí, 4ějiny oaav. 

Konec nás přetrY, • .Konec - pohroaek. 

Sn:!h zarostlý loňským •echea. 

Kde skrýv� krajina av�j iatník? 

Prodat tělo vlastnÍIIU stínu, 
když poleine je na krku. 

Vzduch se necítí osuělý. 

Co jaea sklidil, to zaaeju. 
De'bri slyěi tel.no st dalekých vlakň. :pe &0uřce. 

Do e:,tánku ae upadá, 
do snu stoup,. 

Ve světle lze utonout, 
v rašelině zkuenět. 

Mír hluboký jak aezvědomí. 

Hospitalizova ný svět. 

Ležení lidí na út0ku5 rozbit� stany. 

Koatel.3' sají lodě, města břicha. 

Polní lahve neakri--vají poselství. 

A traviči studní 
žízní pomřeli. /Mrtvé jazyky./ 

Slova na pochodu, 
my�lenky ne olletuo 

�ezi kameny a sluncem - vždycky jeftěrka. 

01ovC� ml · z rr.5 bliž ne� k po�laze. 
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/'JiirKnutí na život./ 

Slabé stránky siln:?ch cloT • 

"Pointa neznaIJ>ená konec." /V. Stiaorov�, v rozhovoru/ 

"Udržuj v poř,dku i cestičku 
před sv�ra, hro•es. Dčkujema. 

Stolečku, ustel sil 

i4 



Zá z n a m  

80 dubna 1986 

Výstava Adrieny Šimotové v Brněo Vemisážo 

Překvapilo mě t.o monumentalitou, odvahou a invencio 

Ódvahou spíš myšlenkovou než formální: dopátrávat se skrze 

sabe, svou přím.ou tělesnost,všeho v životě. •Nepojednávat• ma-

t.e:riil, al.e v·lézt do něha, být v něm přítoxiien, otiskovat se 

v něm, mučit ho svými mukami, o �erých · se spíš ml.čí: jak pře

padáY.áme z pružné do ochabující tělesnosti, z života do smrtio 

Vydrápán, vytrhává, vydírá, vyhmatává z vrstev· papíru těl.o 

v jeho tětknouci tize� v· jeho povislosti, kostnatosti - a záro

nň jako by z té modravě černé vrstvy materiálu vyvstávalo cosi 

lehkého a transparentního, cosi jako mladost. ukrytá v tom stá

ří, pl.achá něha schovaná ve zvrásněné okoralé, opotřeboV"ané
1 

nemilosrdně sdělované hmotě -tělao Ne.ho zase něco jako křik z 

Tá.šně, jakési ne.lomené v·ášně, podobné černéDll pardálimu zaryče

ni a těž�, nesená jako ten trám na jednom obraz�, vřezaný do 

těla, zarostl.ý odněkud od páteře nahoru až po hlavu, po moz.e4 

Vrstveni a řezy v papíru dovolují ten zázrak dvojího ča

su a ještĚ víc, synchronnosti, úhrnu všech časů a všeho v člo

věku, vyjev-ov·anébo rm.1žně, s vědomí.m tragiky, černé tmy, do kte

r� přepadneme jako do aváho údělu. 'lak je třeba Podp1rán1, z 

vrat.ev papíru skoro plasticky jemně vytrhená, vyškuban& /az to 

vyvolává pocit ťyzic'té bolc:nti/ postava n&nf ženy > 1.:ter-(;; a� k&-
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ci dozaduo �e ji někdo podpírá, vidíme jen � dvojice rukou, 

položených na prsy. Ruce jsou zároveň neřestně zlodějské, kra

dou si brutálně rozkoš z hněteni prsd a zároveň - /jsou řeza

né či střihané dovnitř papirových vrs�ev/ - p�sobí jako pro

padliny, negativ života, jako ruce Smriákao Je to zároveň pod

píráni ve chv1li vzpěněné krve života a zároTeň tazení do smr

'tio Celá post.ava je pomíjivost aama, jen trhaným přerušovaným 

dírkováním jemně vyňatá nebo spíš vyjímaná z papíru, a ty 

ruce - láska a ty pracky smrt do toho duní jak tympán do piani

ssima v. symfoniio 

Takže ne, Adrienina odvaha wbec. není •tpíš" myšlenková 

než fo�J'PéJní: je obojí zároveň v procesu vydo?(fwáni a dokon

čováni tv.aru� je myšlenka a tvar· zároveň: myšlení vznikajícím 

tvarem. Viditelné drásání hmoty papíru vyvolává pocit bolesti 

z rozkoše i z mdloby, a zároveň ze jsoucnosti i konečnosti člo

věka - vše:chno najednou., jedno bez druhého nemyslitelněo 

Dobrodružství vnímání t.ohoto výtvarného zpdsobu není ve 

vnímání hotového tv·aru, uzavřeného sdělení, odvyprávěného pří

běb.Uo Je úplně jiné. Je to přepadení, vyvo.1ávající trnutí aú

žas z bujení a záni lm zároveň, něco bez fabule� bez dramatizo

vání a poin.továnío Je to cosi jako tvar v pohybu, jako by se 

v něm něco hemžil.o, jako se Baudelairorl hemží v hl.avě budoucí 

červi smrti při pohledu na živoucí milenku. A odchlípené papí

ry na konci role navozuji pocit„ že ani toto vnímání není je

diné, že by se dalo číst dál. listováním toho těla, v tom těleo 

A dobrat se věcí krvavých a matečných,_ žil a nervatury, ale 

také dlouh.ého prázdného dětského času a hrllz pohlaví a také 

sebenepřitomooati, která byla než jsme v·znikli a bude až za

niknemec.. 
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Na dvorek nebo spíš středomořské atrium Domu Pánů z KW1-

štátu vtrhlo v·e chvíli zahájení útokem jaro, mělo jantarový 

třpyt tak ostrý, jako by je odrážely damascénské mečeo Adriena 

d.ostala kytici a děkovala tomu velkému shluknutí lidí, kteří 

sem za ní přišli a přijelio Přiskočili fotografové, letěl jar

ní pták, sekJ.o po něm světlo, mám dojem, že tam bylo na dvoře 

něco už zeleného, co se po něčem pnulo. Nebe bylo tak světlemod

ře. lehké� že lidem, cvičeným v neddvěře, přivolávaio dětskou 

dllvěři vost. Když bylo po proslov·e� někdo zavolal, že se roz

l.évá víno, že te.če víno, kolik kdo cbceo 1lěla tam být ovšem kaš

na nebo radši dvě kašny, jedna s tryskajícím červeným a druhá 

s bílým vínemo Bylo by to úměrn.é tomu královskému dn�o Myslím, 

že si Adriena večer př&.d ve�nisáž:í :myl.a. _vlasy, měla je medové 

a l.ehké. 

ile ona cel.á mi připadá t.ěžká - apiš těžkostí zpdsobu bytí 

než těžkostí t.ělao Má těžký a1t a. slova vyslovuje zřetel.ně a 

BIUZaky� ale úděl :má jaksi tmavě ženský� neúprosně těžký v živo

tě i v t .om, co děláo JCdyž m:Luví
1 

roznjí myšlenky a n&spěchají

cí logikou jako konečný výsledek předchozích úvaho· 

Mezi bal vany v lomu pod Lipni.cí roznjela úvahy o posled

ních trendech yttvarného umění ve evět.ěo Bylo to za.jímavé. Pře

kv·e.pujíci znaiosti. Ale mně ae �ě lib:il.y- víc ty obrovi té 

uloupnuté modré kamenyo Patřila víc k nim než k té• int'ormova

noati up to dayo 

Mám.e_od ní velkou barevnou graťilru: kout - proti koutu u 

levé zdi!�: snad močíci, snad jen tak přidřepláo Těžké, 

transparentně, m:Léčně ružové tělo, už dávno bez půyaou, stár

noucí sádelnatá tělesnosto Je obrácena zády k. divákovi v při

čaplÉm podřepu� Vystouplé masité rameno, naznačen6 páteř, l:::rát-
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ké tlusté nahyo Vertikála koutu pomyslně utíná kousek hlavy, 

ruky� trupu> kus kolenao To rozhraní je zbroceno vysokým úzkým 

pruhem ženské krve dopl.ňujicím utaté tvaryo U pravé zdi, proti 

močící taně a srostlá s ní, je jakási její zrcadiová protipodo

ba: ze spol.ečné hlavy tělo� 'riděné tentokrát z.epředu, mírně roz

tazené nohy, lehká cbmýrna�á houšt kolem pohlaví> všechno v okro

Yi tělesné barvěo Patří ovšem k nepřítomnému, jen konturou poza

dí ob.raničenéDll, lxO.e, prázdně naznačenému zbytku těla. liěco ja

ko žma, a proti ní naplll tělesný duch ženyo Modře rtudaně vy

čárOVaDÝ trojúhelník podlahy před koutem nese na sobě tu verti

kál.u krveo 

Bílá "protižena• s rozevřeným pohlavím je ovšem nepravé zr

cadlení té první: je dtl.ejší a lehčí, mladší, noha je· tenší. Ta 

prw.i, těžká, unaveně dřepí, ta druhá je z prázdna času, už ze 

&vé nepřít0Im1ostio Snad z doby milostné zralosti nebo z doby, 

kdy byla ještě dívka a možná děvčátkoo Je plná stoudnáho klidu 

a tajmnství zároveň. Třeba také jen tak skrytě dřepí v šeru kou

ta a cítí pohlaví jako nepochopitelnost a jako čekání, trochu 

hrozu a zároveň žádost a chtivost a horkosto 

Adriena je ta1chle &l.ementární, pllvodni a bez vzoruo Nepotře

wje kdeco vědětG Podezřívám ji, že cvičení v - te.oriícll posled

ního křiku umění ďělá jako luxus - jako jÓgu pro s.vůj myslivý 

mozeko ile patří spíš k t.ěm balvan.run" 14:á jedno téma: pomíjivost 

-v· čase� nepochopitelnost tá pomíjivosti, neustálou sebepřítom

nost člověka ve stádiích se·be aamao Vědomí konečnosti a zárov·eň 

její popírání zvěčňován1m pomíjivosti: tou přeludnou, snově 
• ·  

prázdnou podobou zrcadlené ženy na mém obra.ze, na prostorových 

objektech zase třeba třepením nastřihaných trsů a hřív papíru, 
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kterými povlává vítr: lehkost určená k zániku, ale právě z ně

ho v,ňat.áo 

Vstala ráno u nás na chalupě a vypravila se s naším Honzí

kem plavat do lomuo Třicet metro hluboká modrozelená čistá tllň 

je sevřena stěnami odstřílené, zíhané, oxydované žuly. Bylo 

časně ráno, jezero plll v slunci, půl v·e stínuo Plaval.i v tichu, 

Honzík trochu s hrozou z hloubky, Adriena se vším nejsložitěj

ším., co si lze v tom lhostejném jezeřa v zelené vodě a v savře

ni oranžovými. skalami kolem dokola myslet.! hodině úsvitu, když 

je člověk už o kousek dál. než •nel mezzo del camin di nostra vi

ta• - a vedle v jezeře chlapeček, sotva se odlupuJ1c1 od přírod

nich živlll k vědomí.o Situace jak z Jafiersovy ,.Ma.ryo Jenom ten 

červený vláček chyběl., padají.cí ve v�liké dálce l.egračně jako 

dětská hračka z viaduktu d.o propasti. 

Adriena, nadnášena vodou, žila už zase s.vé t.émao 
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Jiří Kratochvil: 

O d v o u h r á c h M i 1 a n a U h d e h o 

aneb k cha r a k t e r i s t i c e  a u t o r e  k é h o  

typ u 

--------------------------------------------------------� 

Divadlo často sahá po stavebním materiálu velkých, histo

rických /i drobných, každodenních/ mýtd, po rituálu a mystériu, 
e všechno svědčí o tom, že kdesi na počátku vzniklo z těch 
prvních a prapdvodnich mystérií, výlučných náboženských obřadd 
a kultovních rituáld pro zasvěcené účastníky anebo pro iniciač
ní okamžiky. A jestliže literatura /román/ je podle jedné zvet
ěelé definice zrcadlem neseným podél cesty, divadlo je otáčejí-
cí se magickou plochou, která víceméně zdá.mě TyTolává iluzi, že 

svět je jen jejía matným odrazem. Ve chvíli, kdy vstoupíme do 
divadelního prostoru, jsme jím zasaženi: neoslovi nás, jak činí 
literatura, ale vtáhne do svého světa. Prostředky a nástroje, 

kterých k tomu užívá, jsou rozmanité e proměnlivá, ale přitom stá
le tytéž: od konfrontace lidského e mýtickým v řecké tragédii 
přes Shakespearovu agresívní metaforilcu až k divadlu našeho stole

tí, pokoušejícímu se najít v rozpoutané obraznosti analogii k roz
poutaným dějům našeho věku, anebo na druh4 straně uvolňujícímu 
katarzní mechanismy prostřednictvím technik e fines, jež nabízí 
moderní psychoterepeutick, školy, bohatě využívající zkušeností 
z náboženských ob�adů a rituálů. Takže je opravdu na pováženou, 
co je čeho obrazem a odrazem. Vždy{ nová forma totalitního státu, 
ve kterou zparchantěle idea utopické společnosti, náe už nijak 
neoslovuje, el� vždycky jen pohlcuje - má potfebu zasáhnout člo
viko v celé jeho totr.:.li tě - e. je i z tohoto hlediska di vadclnim 
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po:ů �� n&.c jejich tlf\_icl�' BVL'.t /zhmotňují cýt · co oklenené krňm
ské zvony, pfiklápčjící nás jak společenstva dozrávajících syre
čků/ a rozpoutávají obraznost, která je o to primitivnější, o co 
univerzálnější, obraznost, v níž část přirovnávající likviduje 
přirovnávaná, obludná metafora vytěsni skutečnost, symboly uěla
pou symbolizovaná e v  kulminačním bodě totalit se skutečný svět 
jeví jen matným a zastřeným odrazem. Jinak řečeno; totalitní spo

lečnost je divadlo bez katarze. Jsou jí vlastní divadelní efekty 
a její přirozeností je teatralizace. 

Ve "Večerním Brně" se na konci šedesátých let hrály Skutino
vy "Procesy", což byla dramatizace tlustá brožury protokolů ze 
soudních procesů s tzT. "spikleneckým centrem", ale reži·jní nápad 
ji umo·cnil do hyperboly .karnevalo·váho spektá.kl.u a kofu.onto'Yal v ní 
divadelní popis malebných obřadů s řečí prokurátora a žalobců, 
s přiznáním obviněných a přitakáním obhájcd. Brněnská inscenace 
tak v "Procesech" postihla totalitu právě v je�í diYadelnosti, 
v mystériu. 

Jestliže ve Škutinových "Procesech�_byla totalita vyjeYena 
/přistižena/ 'Ye své podstatě jen díky režijnímu nápadu, ve "Hře 
na holuba• Milana Uhdeho je tento postup použit·e uplatněn už 
přímo v divadelním textu, je na něm posta•ena jeho :kompozice, 
archaicky obřadná "architektura• hry, kde mystérium /tady už 
blízká stfedověkým náboženským hrám, které· se, jak známo, hrávaly 
na pokračování několik dní i týdnd a za dčasti celá obce/ není 
pouze rámcem děje, ale i jeho prvním lJ#batelem. 

"Hra na holuba" je na první pohled inspiroYaná literaturou 
a tak vypadá to, že náleží k té řadě her, Y nich! Uhde vede jakous 
při s autory literárních předloh a dívá se na jejich příběhy a po
stavy způsobem posouvajícím původní záměr i význ8Jll·/tak Te hrách 
"Král Vávra•, "Děvka z města Théby", v "Baladě pro banditu•, "Pro
fesionální ženě", "Pohádce máje", "Krásné rán�•, v •Kašpáriovi a 
Vilému Tellovi• a v "Dámě s kaméliemi•/. Ale už v dvodním pozname
nání /"příb�h se odehrává„ krajině a době románu Andreje Bělého 
Stříbrný holub"/ autor upozorňuje, že tentokrát má e původním li
terárním příběhem společné jeri místo a čas. A ti, co půjdou k pra
menům, naleznou snad jakousi hodn� vzdálenou podobu mezi Darjalakim 
ze "St�íbrnéh� holub�" a Vitalijem ze "Hry ne holube•: podobu vni�j

�:., ;--,.·:::bčhovo�, L- c u:·. vůbec ne p:::.·iLuz. o�t dramatických t� pů. 
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Vitalij i Darjalskij jsou běženci e obe přiěli mezi vesničany 
z cizího a vzdálenáho prostfedí a oba se mají stát •holuby•, 
počít e vesnickými •pannami• /Marjou a Ketrjonou/ mesiáše, ale 

zklamou očekávání e odsoudí se tak k smrti: Darjelsk�ho zavraždí 
sektáři na �těku a Vitalij je v závěrečná, epokelyptick, scéně 
upálen s Merjou ve stavení, ve kterám a kolem kteráho se odehrají 

všechny obrazy holubího m..vst4ria. Ale mezi hlavními postavami jsou 
zcela jiné vztahy než mezi postavami Bělého románu,e jestliže Dar

jalskij je vědec a symbolistický básní.k /•zmítající se mezi hynou
cí civilizací Západu a mystickým přítmím lidu•/, Uhdeho Vitalij je 
terorista, který se zajímá o mystick� chlyety, jen protože mu něk
do poradí, aby se mezi nimi uk17l před policií. 
/Chlysti jsou nejstarší mystická ruská sekta, mající možná pdvod 

ež v syrském gnosticismu. Navenek převzali křestanské obřady, ale 
viděli v nich vždy jen nertčinný, mátožný odraz évých vlastních, 
chlystovských rituál�, jejich! tajemství střež! s fanatickou kázní, 
pi"ipomínející v mnohém běsovskou posedlost ruských anarchistických 

a revolučních organizací z konce 19. a počátku 20. století. 

A tím tajemstvím - myetáriem - byl stále znovu opakovaný cyklus: 
příchod K!'ista, jeho početí, zrození a pi"íprava na mesiáěský dděl. 

K chlystmn, přestože to byla krutě pronásledovaná sekta, náležely 

často celé veenice, a tak i v Uhdeho bfe: Vitalij přichází do ves

nice, která je celá chlystovská - do obce Ducha svatého - a právě 

na počátku jednoho dlouhého cyklu chlystovského mystária./ 
Nad hrami jako je tato si čtenář uvědomuje /ale o eo víc di

vák! vždy{ to není hre ke čten!, ale k inscenování, e ztracen je 
čtenář bez divadelní pfedstavivosti/, ·jak divadlo vzniklo z ritu

álu a jak se zas k němu navrac!. A zatímco některé Uhdeho hry by 
se bez obtíži převáděly do jiného žánru a stačilo by jen •přehodit 

výhybku• /např. "Výběrčí•a "Modrý anděl• se s nepatrnými úpravami 

mohou změnit v monologické povídky e televizní hru •Pán plamínků• 
lze snadno přepsat do dějové short story/, •Hra na holuba• je nevy
viklatelně zasazena do své formy, v níž ee divadlo ztotožňuje e ri
tuálem. A nejde samozi"ejmě ani tak o co nejvěrnější otisk·chlystov
ského náboženského :mystéria, jako spíě o jakýsi modelový obřad, jen 

vzdáleně ee ne ně odvolávající, ale do kterého na druhé straně 
vstupují všechny vnější ňumy a poruc� a okamžitě ee stávají homo
genní součástí rituálu, až po ten apokalyptický závěr. 

Ale začněme od začátku, a to hned od titulu. A všimněme si, 

kolik výrazně diferencovaných významd se skrývá ze tim názvem0 
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Tak především hre o divadle, hra ve hře: náboženské mystérium, 
osnačené zde jako "hra na holube", se hraje v rámci divadelní 
hry pojmencvané "Hre ne holube", a každá z postav vystupuje te
dy jednak sama za sebe, jako vesničand Andrej, Pavel, Marja, 
Matvej, Foma, Lulce a přivandrovalec Vitalij, e jednak chtě ne
chtě přijímá roli v mystériu, tu, která ji tajemně spojuje s de
sítk-s.mi nebo spí� stovkami dalších Holub�, Pennen, Vábičů, Ohle
dávsček, me.s�, Zesvět8vačó a Krist�. Ale hre ve hře, to je po
hled zvnějšku, e podíváme-li se na totéž očima účastní� E pro
tagonistů, zjistíme, že většina z nich nebere tu hru s roli v ní 
vůbec vážně /je to pro ně jen falešný rituál vyběhaného a vypráz

dněného mýtu/, ale přesto se jí zúčastní, a hrají pak tím způso
bem, že jen hrají, že hrají, tedy hra n� "hru na holuba". 
A když se pak Marja s Vitalijem octnou v situaci, že jejich vztah 
je proti jejich vllli "posvěcen• rolí Panny a Holuba a milostná 
hra se tak stane součástí náboženskáho obřadu,·vyzve llarja Vita
lije "Pojante si hrát na holuba t•, aniž si uvědomí, jak složitý 
uzel orostupujících se herních relací tak zaplátá /a jen velice 
nepřesně ho popíši jako "hru na hru o hře ve hře na hru"/. 
A konečně, ale vůbec ne v poslední ř.adě, nesmíme zapomenout, že 
název "hra ne holuba" vyvolává asociace na celou řadu dětských 
her, v kterých je odnepaměti víc magického a rituálního, než tu
šíme. 

A je to tedy hra o vyprázdněném rituálu, který pohlcuje 
život /anebo ho aspoň vytlačuje kamsi na okraj, ohlodává z.lidské 
podstaty, zbaTUje ji autenticity/ a sám ee zmocňuje celého jeho 
partu. A je to hra o tom, jak nadvláda právě takového rituálu se 
vymyká lidsk�mu chápání, ale jak málo je to člověku platné /čím 
víc ee to příčí rozumu, tím samozřejměji to trvá/ a jak není mož
né se tomu bránit a ubránit: ani násilím /jak Vitalij a Andrej/, 
ani penězi /jak Andrej/, ani láskou /jak Marja·s Vitalijem/, ani 
vychytralostí /jak Luk& s Matvejem/ e dokonce eni bláznovstvím 
nebo šílenstvím /jak Pavel nebo Foma/. Ale taky je to, nezapomeň
me, hra o Vitelijovi. Vitalij, o němž víme, že se utekl k sektářům 
po nějek4 politické teroristické akci, se tady proti své vůli 
sta.ne jed.nim z hlavních aktérů zou.f'alého nábož":nekého mystéria. 
Ale talcy /o vlastní vůli/ tragickým protagonistou v m.ilostném 
spektáklu. A tyto tři Vitalijovy role - politická, náboženská a 
erotická - se kdesi v něčem dotýkají, jsou v centru jabjchai dě
jd, která se enaží prodrat k samotné podatetě života. Vitalij je 
odvážný, přimj F. schopný opravdového lidského citu, jenž�, zdl se, 
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že pr1vč tohle je raateriál, z jekého se dělají i zanícení sektá- . 
.',,(é I f'-1 I \.,- r-\ 

ři i přesvědčení teroristá. A o tom, že není nábož6Ilským ��:rer21i�, 

rozhodla zas jen souhra životních náhod, z0vršená jeho poznáním, 
že "Kristus není cesta•. A v tomhle smyslu je epileptik Pavel -
ten exaltovaný m.as obce Bo�ího ducha - jen jinou podobou Vitalije. 

"Hra ne holuba• má tedy svou zřetelně vystupující struk:tun., 
v níž se divadlo ztotožňuje s ri tul;j_lem poč.ínEje už pětistupňovým 
schémateo, jež ve třech dějstvích pojmenovává a popisuje postup 
rituálu /Vábení, Ohledávání panny, Zvěstování a zasvěcení/ a ve 
zbývajících dvou spěchá už jen od peripetie ke katastrofě /Hra na 
holuba, Boží hněv/. Temné obrazy obskurn:ího náboženského mystéria 
charakterizuje i časové určení /od ěírání do kuropění, není tam je
diného denního obrazu: všecimo se odehrává.bu� Večer nebo Pozdě ve
čer nebo Časně večer, V noci, Ráno nebo �asně ·ráno/. Detaily na 
sebe navzájem odkazují, něco, co bych nazval až "liturgickou pečli
vostí" při výstavbě hry /když například v prvém obraze prvního děj
ství nabJdá Andrej Fomu·k větší o�atrnoati, aby loučí nezapálil 
střechu, a když Foma odpoví, že •co Bůh nechce, to se nestane•, 
je to zároveň odkaz k poslednímu 1111111 obrazu posledního dějství, 
apokalyptickému Božímu hněv-�, kde chlysti bází hořící louč právě na 
tuto střechu/. A k těmto dčinným výrazov$"1D. proetředkwn patří i to, 
že o soukromém životě jednotlivých postav se dovídáme jen úryvkovitě 

a okrajo·vě a vše je soustf-eděno na všepohl.cujicí rituál. 

Divadelní •Hra na holuba• b;yla nepsána v polovině sedmdesátých 
let, rozhlasové •Velice tiché Ave• na začátku osmdesátých. A zatím
co ve •velice tichém Ave• se Milan Uhde už nápadně yzdál.il poetice 
tzv. modelových her, •Hra ne holuba• je ještě jejich příkladnou 
ukázkou. Ale přestože je dělí čas, tvárné postupy l odlišná inter
pretace Ekutečnosti, jsou to hry paradoxně sblížené: doplňují se 
a výpově� prvé z nich rozšiřuje prostor druhé. Obě jsou zaaaseny, 
zarámovány do rituálu - prvá do náboženského obřadu početí vykupi
tele, e dalo by se tedy říct do mystéria počátku, druhá áo pietního 
obřadu pohřbu Matky, tedy do myat4rie konce. Ale přestože i v •Ave" 
je to obf-ad zčásti znehodnocený a zfalěovaný /pohřební obřady jsou 
unifikovány a standardizovány a tak i do nich nahlíží očkem věudy
přitomný stát, a smuteční hudbu •hrají nahoře za ozdobnou stěnou, 
v horku a dusnu, bez košil, pijí pivo, chodí na záchod a v sále je 
slyňet splachovač•/, Syn se př-i vzpomínce na něho - a vzpomínka na 
pohřeb 14atky otvírá pásmo vzpomínek na její živote imaginárních 
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rozhovor� s ni - dobírá nakonec jakéhosi prožitku katarze, 
očistného 0 laskavého ticha tam, kde •Hre ne holuba" končí 
v beznaději e �uf'olém křiku šíl��ce. A t2k zatímco ve "Hře na 
holuba" je pozornost soustředěna na mechanism�s rituálu e jeho 
nezsdržitelný chod, v •Ave" je obřad katarznim symbolem. A jest
liže "Hra ne holuba• je o rituálu, který vytlačuje život k�msi 
ne okraj, tříští ho a drol:!, "Ave• jako by posbíralo úlomky roz
tříšt�ného a skládá je před naoiina očima v celistvý obraz: scelu
je e hoji. 

Bilancovat lidský život v retrospektivním pásmu posledních 
čtyřiceti padesáti let, to je spíš příležitost pro dlouhodeché 
rc�nové vypravěče,e navíc v poslední třetině zjistíme, že všechno 
je vlastně jinak: od začátku jsme ·pozorně sledovali životní příběh 

·Matky viděný očima Syna a až ke konci objevíme, že naše pozornost 
byla obrácena nesprávným směrem a že vi1bec nejd_e o svědeckou výpo• 
věa, ale o doznání, o bilanci vlastního příbě.hu: Syn ohlížející se 
za životem Matky �akoby mimoděk·nachází uzlové okamžiky vlastního 
ži-vota. Ale shrnoil to všeclino do páděsáti stránek rozhlasové hry, 
to se neobejde bez ryze divadelních prostředků. Chci tea upozornit 
na jeden z nich, a n-ajenže má f'unkci· ·metaf'orická zkratk:ý, ale je i 
jedním z charakteristických prostředků žánrové přináležitosti, jak 
o ní mluvím v závěru této úvahy. 

O tom, že rodina. je mikrosvět obsahující v·šechny možnosti a 
varianty lidských i dějinných situací, věděli už Sofokles s Euri
pidem a v takto vymezenám prostoru rozehrá1..i svdj zwtladni drama
tický příb�h, o VGdo�ém převzetí •nevědomé viny". A sem taky směřu
jí všechny odkazy k antické tragédii v moderním divadle. Ve snaze 

zachránit sebe a Syns před transportem do koncentrsčniho tábora se 
Matka rozhodne vést paternitní epor, který by prokázal, že po otci 
není židovského původu čili zapřít tak svou krev. Ale jaképak je 
to provinění z2přit otce, zapřit k.re� v čase vyhlazovacích táborů? 
Nuže, z antických tragédií víme, že jato - 8 z� jakýchkoli okol
ností - provinění z nejtěžších. Ale copak stále ještě platí nelí
tostné zákony antických tragédií? Samozřejmě a nikdy platit nepře
staly, čímž chci říct, že vykupování "nevědomé viny" /tak jak je 
známe třeba z Oidipova příbiŠhu, v němž se bez Oidipovy viny a proti 
jeho vllli naplní zlá věštba/je dnes pro nás obra.znýl!l pojmenováním 
takových osudov,Jch situací. 
/Poznámka: zde používám pojmů, tak jak jsem si je uvedl a vymezil 
v eeeji Kul ture. jeko katarze I,II, publil:ovaném v Hostu do domu 
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č.16 a č.17 z r. 1969. A zde viz rovněž výklad antické tragédie 
jako pohybu od "nevědomé viny", jej:í.ho ozřejmění R přijeti, až k 
očistné kat8rzi./ 
A když se o šestatřicet let později taky Synovi nabídne ?:ložnost 
jak6hosi úhybného manévru /zeptít avé přesvě�čeni, •hrát si na 
schovávanou"/, když je jako signatář prohlášeni vyzývajícího vlá
du, t::.b�r rospe�tovala lidská pravo., odvlečen k výslechu, rozhodne 
se vědomě přijmout svt1j úděl, ten s :.�i;::ikem kr-icinálu. Mc�i .Matči
ným rozhovorem s protektorátním Komise.řem e Synovým setk;mím s Vy
šetřovatelem státní bezpečnosti není na první pohled žádnó. souvi
slost, 91e v metaforické zkratce jsou Vyšetřovatel a Komisař jedna 
� tlž osob8 a SynorJm rozhodnutí;n j�ko by se smazalo d�vnJ Matčino 

•proviněn!". Naplněni schém3tu antické tragédie /dědictví viny/ je 
ve hře překryto vnější kauzalitou, podobno v tom arch0typickému 
jádru skrytému pod každodenní motivací našich život�. 

Většina situací objevujících se v tom.vygradovaném retrospek� 
tivn!m sledu má formu výpovědi anebo obvinění, obhajob, výslech�, 
konzultací a hledán! právnických vytáček a kliček, takže by z toho 
přirozen� plynulo, že je to celé jedna znelidštující pře, replikou 
po replice útočící na předem zmarněnou obhajobu p�otagonist� hry. 
Ale zatím je tomu p�ávě naopak: výsledkem celé té dramatické bilan
ce je znejistění jakýchkoliv so1tdd a odsudkd /jejich zrelativizová
ní, jak se s ním setkává!ll.e i v Uhdeho hře � "Modrém andělovi"/, a 
pokud snad přece jenom nějaká pře, tak podobná těm, co vedl Otec: 

pi'•e, při niž "všecko obracel s líce ru:. rub a zase zpátky, pořád ty 
lidi předvolával a zase to odročoval", aniž si kdy troufl vynést 
ro,zaudok. Dv� z hlavních postav "Velice tichého Ave• /Otec a llatkaL 
jsou právníci, a právníky bych označil jako kněze a ceremoniáře ob -
čanekých rituál� a státních mystérií /jejichž monstrózní podobu 
předvádí z�ěná Skutinovy •Procesy"/. Ale tito clva jsou od začát
ku jaksi mim o· /nehodní kněží a Ďpatní ceremoniáři?/ - Motka 
dík nepříznirjm životním okolnostem a Otec, autor studie "Kant a 
problémy přirozeného práva", dí.k své::i:r.i zatvrzelému "om:,,1u", hleda
jic:!mu právní v etickém. A o tom m i m  o mluví celá hra, to je 
její nejvlastnější téma. Život jako řetěz nedorozumění B bolestných 
zklamání, ale zároveň dlouhá cesta vzáje:::mého poznání a pochopení 
a na jejím konci závěr se symbolickou očistou. A ta� je například 
možnl porozumět komplikovanému vztahu mezi Otcem a Synem, uzavřené
mu ne konci hriJ dvěma katarzními symboly, sblížením fysit,lue:;i-e'.k.é .,_..., 

r- 'ý l I C.tL :.J -1p�oby Otce a Syna a symbolem o�istné proměny černé n� bilou": 
e::2 S 



"Ne pohřbu jsme s tatínkem seděli vedle eebe, černé šaty, černé 
vá7-en..lcy / ••• / Pak nám staří soudci a advokáti kondolovali, brali 
nás ze ruce, n�kdo řekl, že jeme si, já e tatínek, podobni. Vyšli 
jsme ven, sněžilo, byli jsme celí bílí, v�ude klid / ••• /• 

A když přemý�lím o tom, proč právě tyto dvě hry /•Hru na ho
lube• a •Velice tichá Ave"/ vidím jako nejpříznačn�jš:í pro chara
kteristiku dnešní podoby Ubdeho dramatickáho díla, musí_� nakonec 
chtě nechtě připustit, že má volba se m�že někomu jevit ja�o hodně 
subjektivní, protože mnozí budou pravděpodobně preferovat už zmí
něnou řadu her polemiznj:ících se znáeyin lite:!"árn:!mt předlohami 
anebo dají přednost třeba "Modrému andělu", te�peramentnÍI!!U žen
ské!!ltl monologu, o němž �utor tvrdí� že si ho prostě jen vyslechl 
cestou ve vlek'..1, anebo upozorní na přísně modelovou lL� •Pé.n pla
minl.�• /z cyklu "L�tajíc:! tramvaják"/, která s ·c.iegnostickou přee
ností kon:ť:rontuje pere.noidní schizofrenii s naš:! paranoickou sku
tečnosti. A proto shrňme i zopakujme: m.2 volba je samozřejmě urče
na i mým zájmem o vztah mezi rituálem a divadlem. A nejde jen o 
to, že takhle divadlo nejspíš vzniklo a je z těchto zdroj� vždy 
znovu obnovováno, ale právě tek i o .zji�těn:!·, nnebo aspoň přeavěd� 
čeni, že tajemství rituálu, t�je:m.atví :oystéria - totiž proč je 
někdy očistn_;-.fm živlem, ale vzápětí už jen obřodným mechanismem uhlo
d,ivajícim z lidské podstaty /u.nif.'ikujícim, ale i standardizujícím a 
zbavujícím individuality i opravdovosti/ - je, zdá se, divadelními 
prostředky přee jen sdělitelné. Hejvýznamně'"'\jš! pfedstavitelé tzv. 
abs'.ll'dního divadla odkryli pro:pa�t mezi skutečností e rituálem, 
který u.ž ztratil svou p�vodní funkci, obnažili mechanismy bez ma
gick� kauzality a vyslovili tak divadelními pr�atřecll:y novou meta
fyzickou úzkoet /současnou podobu nerozliěitelncsti racionálního a 
iracionálního/. Ale obnovit i očistnou ftnkci rituá:!..u zns.m�ná 
opustit dnes už přili� vycizelovanou /málem •exaktni" a nálem vy
kallrulovatelnou/ formu e b:mrdniho dramatu /toho dramatu bez katarze: 
znji,-.ěrnějšího obr8ZU totali tni beznaděje/ a ne.jít novou, spontán
n�jěí /a pr,vě v doteku s rituále�/ podobu jsk�hosi moderního pokra
čovatele antické tragédie. /0 neadekvátní, "vyběhané" formě absur
dního �ramatu svědčí mimochodem i BevloTe hořká_komedie •Pokoušení•/. 

Zoufalý křik šílence, kterým konči •Hra no holube•, e zkonej
šiv� ticho ne konci "Velice tichého Ave•, to jaou �řetelně dva ro
dové znaky tragédie. Ale netvrdím samozřejmě, že tyto dvě hry jsou 
u·ž přeeně oním novým dramatick<'Jm tvarel!l, pro nějž tedy horuju • .Ale 
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svědčí přinejmenším o to�, že Uhde patří k jeho hledačům. 

A to považuji dnes ze nejcharakterističtější rys jeho autorského 

typu. 
Nejautentičtějším prostředkem z podstaty obrozujícím divadlo 

je očistný rituál a tou nejadekvátnější divadelní formou, v níž se 

katarze realizuje, je nepochybně tragédie. Spontánní pr�běh tohoto 

rituálu je vzdálený rigidnosti obřadných mechaniamd a v naší neroz

lišitelné skutečnosti, v níž je opravdu na pováženou, co je čeho 

obrazem i odrazem, se v divadelní formě tragédie znovu obnovuje 

hierarchie hodnot, schopnost poznávat a rozlišovat. Teprve tragédie 

je vždy znova klíčem ke každé době a teprve v ní se mdže vždy zas 
znovu uskutečnit spojení dvou krajních poloh - zážitku vlastní iden
tity s prožitkem nadosobního lidství. Tragédie nutí diváka k osobní 

účastné volbě, ztotožňující v kata.rzi poznání se zážitkem bytostným 

až smyslovým, jaký mdže nabídnout jen magický prostor divadla. 

A tak v čase, který prožíváme, je nová divadelní forma víc než jen 

literární událostí. A řečeno na závěr jako laskavý vtip: obrodu 
našich dní čekám od divadla. 

Červen 1986 
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Jan Trefulka 

F e j e t o n o s T á t e č n í m d n u 

pro Havla,Vaculíka a Uhdeh• u příle!itosti jejich 

významných li votních jubileí 

Sváteční den není závislý na budíku ani na slunci,na 

teplotě,světle ani dešti.Začíná pod hvězdami nébo v poledním 

iáru,v jarní sileni stromoví nebo v třeskuté běli ranních •a

snělených stfech0Zpívaj1 v něm všichni kosi,drozdi a slavíci, 

které jsem v fivotě slyšel,tfepotaj� se v něm všechny barvy 

motýlích křídel,kterých jsem se dotkl pohledem a v krvi cítím 

medovinu laskarj'ch a láskyplných slov,kterými mne blil.ní 

v 11 votě o bdarovall. · 

Ve evá'iečním dnu nepochybuji o tom,žejsem.kd.e mám. být, 

n a  e v  tS II m í  s t ě  ,kde a.ne najdou tváře,krajiny a před

měty mých vzpomínek,kde mne doběhnou mé trapnosti a mé viny. 

Z nepředstavitelné výšky se na mě spouští kameninové schodi�tě 

čin!áku·mého dětství,obydlené nepochopitelnými _cizími maminkami, 

tetami a babičkami a nerudnými,nepřístupnými pány,kteří se často 

hnali kolem mne beze slova a v nebezpečném spěchu.ozvěny krokd, 

pozdravd a úderd se prohánějí z poschodí do poschodí a pronika

jí pf.es předsíně až do obývacích pokojd a milostivé paní a berní 

radové poletují zejména odpoledne vm uchem,proayceným,at se vaři

lo co vafilo,naxyslým pachem ohfívaného zelí a �itnou káYou..Po 

zkf-ehlém zimním okně lo�nice se rozlévají vlny Straussova modré-
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ho Dwiaje,kukátkem,které jsem si vydýchal a vyškrábal na skle, 

pozoruji osvětlený ovál sokolského kluziětě, po něm! krou!í 

tančící páry.Mlad! Taculíkové ve zlínských pumpkách prohánějí 

seoeení kolumbusky,které jim já,majitel bruslí na kličku,ukrut

ně závidím.Dfevěná stavba ohřívárny vydechuje v�ni čaje z ru

mové tresti,který dodnes pokládám za jednu z nejznamenitějších 

světových pochoutek. 

Dědeček vychází do sádrových ulio svých modeld,jeho kos

tel je puklý od špičky věle až k plánované vodní nádrli míst

ních haaičd,na pllciě negativně sně!í,padají sa.a a vítr vyfuku

je maltu zpod střešní krytiny,zboreená ráma-vá anténa kvílí 

jako opuštěná harfa,hastrman sedí na hlavách utopených dětí 

a kachníma rukama �bízí mělkou mísu obrovské mušle s mrtvými 

pavouky; nedívám se tam,leda ve snu. 

Dědeček je uaělec.,jeho bílá hříva je i v proudu vracejí

cích se svátečních výletníkd nepfehlédnutelná,vystupuje z lo

kálky mírně rozjařený a pod palí si nese 11 trovku meěního vína, 

je! nellŠla pozornosti městských financO.Poprvé vidím člověka, 

který se vzpírá uniformované světské moci šiavnatým slovem 

1 gestem,tvrdí.le si r; výle-tu nese vodu,lidé se shlukují.smějí, 

stydím se,jsem konformní starosta třídy třetí bé obecné školy 

a mdj dědeček je odváděný k dalšímu jednání do úřední míst

nosti jako zlo�ineo.Nádra�í se vyprázdnilo, přednostovy slepice 

znečiě-Eují nástupiště a zobou m.ezi kolejemi,čekáme pod psím 

vínem u psího plotu,dědeček se vrací bez láhve 2 bez deseti

koruny /kde je to víno? voli ho vypili/ - bylo vám to,pane 

architekte,zapotřebí,ptá se tatínek,d':deček vztyčí paži e ro-

„esmt<je s• v··-�' J-' r,r• J'i· '0 ze ty neni'zr ._,_·,:_, i_:�_, Q,vt!. n -n. Of'.l:l .-'-1·.-,c.-.� . •  �,r .. c., �, ·- c;..... _, - _J li v ' - <, - • •  ) - -



do řitil - Na město negativnč sně!í hákové kří�e z Tybombar

dované Rohrerovy tiskárny,dědečkova mrtvola nepřijela na 

pohřeb,smuteční hosté se bez obřadu rozcháEejí,byla to šiastná 

chvíle,svezl jsem se v kočáře. 

Sváteční den končí verse� českého básrúka Václava 

Honse, který jsem si přečetl v Tvorbě: •sr,rfrn1 SE MISTEN JAKO 

PLACH! ms•.Tu hned radostně cítím,�e jsem na svém místě,doma, 

v mmi,kde je Yšecko líbezně prostoupeno IIK�ěnou komikou 
- , 

kde i hrobařík je te� veselý brouk a lyrika úředně připuštěných 

Yeršovod četbou pro r.asmání. 

Ani hfeben Tysokého útlaku,ani brázda nízké blbosti mi 

sváteční den � nemohou po�zit: !vo�ba .. byla vypiljčená a 

"plachý prs• jsem poslal do fiti. 

V Brně koncem ěervna 19860 
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Seb-) K(nock) O(out) 

Ďi.tra IO se •• svém seriálu. recenzních gloa Vice aei 
l) řidky o ••• zaaěřuje na jednotlivosti mikl'oskopického •i• 

z.nall&l. Při •olbě poaUZOYa.D,ÝCh pu.blikaci neYynactá liboYol
ni bliaol, jak jí ho pfineee pod ru.ku. neYybiraYá četba, a i 
tam a• zabýYá jednotllvoetaů, jei jí náboclo11 padly do oka a 
při nejlepšim jsou. odleaky podstatněJěích Yicí1 tak4 op•r
ce, j1111i ae KO anaii kritizo•an4 bliho•o■ti zyjuaaaud.t,jsou. 
krkolomné a/Aebo hnidop1šak4. Ale prosia, snad někdy• ,om 
seriálu. zabljaluie bizarní, doboYě přiuač.Dá ku..riozita,ai a.i 
pochází z kritizoYeAjca spiakl\ nebo z hlavy racensentov; ••• 

I chytat &a slovo se však 11&.1SÍ WRot, bez m1n.1málJÚ oó• 

poYidAoat1 aesměšiuJí aarkaatickl eYoluce nadbu.doYaD4 .nad .ne• 
zvlád.nulou. látkou apiše glosáto�a. Takovl aebe-kJ'lock•out llÁll 

ěitra KO pfedvedla Y pouázc• o I.exlkonu. čeak& literatu.ry I1 
pobollřeu. ie do alo•niku •pfíalgp aeaa3íw (a jaou ,ia úd'1• 
Aě šk.r,W • ěe■t, 11,eralu.ry) Ašte.nas7 •-Gril.la, šifra .neana
meaala, le LexikoA, jak aamosfe�•ě e\oj! Y úYockl, _presentu�• 
poue agtor,, kteří kaiž.nl debuloYali před rokea 1945. 

Šitl'a •• tamté! ohražuj • proti výloe aaa\4"1'ilPllJ pr'••-. 
amatúisu• 3• počinů! .ne�k.oleA4, ale n••••' láaka11,nebo u
poi zállboa. ObYiai.ní XO proli X.xlkoau. bJ mohlo bl' pochopi• 
telJll spíi jako proteaional11a •elice p•'akw, nebol kterl 
ama�,.r s• bona tide dopua,í lakováho přeh14d.rua\íT Bal •• •o
myl• CL.Štoll b/val llistrem i■••,r#ů •Bif!8n1r""'ětli, bu
de .nasazena paí blava lidem, kteří 1 na d.neilli■ úhoru dělají 
seriózní kult&U'Ai pr_áci. 

·Máme snad bjt proti jejich vJkoJ»J. žárlivě e zapškle za
ujati jen pro,o, že jejich dílo bylo neřejněno jedi.Jlja odpo
vídajícím způaobUI, tj:. normáWm tiakea • akademickám .nakla

datelství? iebo spíš máme oji r,u, ie �ZIU'pOYd' apará,y jeó
nou poslollŽilJ .Dšoe1111 &iliiteč.n4m11f 

Za LeXikoA DJ •• ne1111■ela at7dě, lid.ni badatelská genere• 
ce. Obrovsk4 prioe., jel jo Y .něm obaaže.aa, bude k prospechu 
pc desetiletí. Žvatlat o něm a a.ni si nezjistit, o čem ee žvnt

lá, stre!ovet •• óo něho stejnou"aetodou" jako ao eplau Glov• 
nik aocialistlck,ho poslance je .oejčiatším projevem. on� nivc-

1.:.. "'t:.:: 'c:: 2': ., i -, o kt r v c_t·t. K mluví Ki rker ���-. 
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D k� ., d ' ' -l L i t j - , - . k.., �t" 
o azu s ne p p11e r.haV po y, Ke me 1 re an-

s t' .nebe .., kreet .ostvím ey:npatlzujioí lidé typu s.Bou 1s:,, nebo 
c. ře%iJlY při cetb- revolveroYé Škrdlovy klerikální Vlaeti0 ,. 

A hleVAě ee modlím, aby výpl/ ěiťry IO ee nedostal do 
rukou těch čtenář-O., kteří čekají, že •• strojopisech zaká

zaných autord aajdou pocti•é jádro, protiváhu_plev oficiální 
publicistikys aohli by si říci, le k překrucování z fDllótia
su óochází na obou stranách. 

- Wi-oslav Červenka 
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Pek:eušení aá 1.-idýllru 

Kfištálevý lustr svítí na pelopln• a nezhasne, ani když starií páa 

v tmavém oaleku usedne na jevi§tě k mikrotenu. Návštěva je dnes malá, 

obsazené jseu jen nižší l&že a pár desítek křesel po stranách. 

Saírám papírky na Didýllru, olrulruju přes klandr ěekající umělce a pře

mýšlím, ce je účelem téhle ranní sešlosti. Permany nesled.uju, ale •ílý 

ubrus na stole řečníka a nejednotný styl v ohlečení puDlika prozrazuje, 

že tryzna to asi nebude. 

Sllruju červený sametový koserec, dnes jen tři přilepené žvejkačlcy, 

zkouším je odrýpnout nehtem, ale mám na něm gumovou rukavici /to a•yc:h 

nechytla AIDS/, a tak si jdu do kumbállru pro nožík. nečník mezitím 

rozdrnčí mikrofen a umělci se ztiší. 

Klečím v uličce, špičkou nože odškrabuju zaschlou ztvrdlink:u a Ján 

sedící pře4 železnau oponou mi k tomu hučí, že Spojené státy americlcá 

jsou největším světGvým bankéřem a že nutí •statní země, a•y hrály jejica 

hru. 

Přesunu se p• kolenou k drub.énžvejkačce a než ji oddrápu, nanese 

řečník pro1lém odzarojení. Při odtrhávání posledníao přisohléhe žmolku 

už se dole mluví o liaských právech, za která se USA schovávají, a•y 

odvedly pozornost od světového míru. 

Pe špičkách se blížím ke klandru, leštím ho tl.anelovým hadříkem 

a muž za mikrofonem otočí list. U nežky sedadla se blýskne desetník, 

chvíli mi pak ukluzuje pod rukavicí, konečně h• nahmátnu a zezdola 

ke mně dolétne jméno, které jsem z jeviště Smetanova divadla ještě ne

slyšela. "Hry pana Václava Havla jsou o zlu. Ovšem u tohoto dramatika 

je zlo synonymem socialismu. Proto dostává ze západu tak štědré honoráře, 

za které si pak nakupuje luxusní zboží v Tuzexu!" V krku se mi prudce 

nafoukne bal6nek, dýchám na tři dohy, řečník dál zlou přede nit 

a přední umělci pekojně mlčí. Zakloním hlavu k lustru, ale nevypadá, 

že by ho fant6m nařízl, a já nevím kudy na půd.u. Kroutím v dlaních 
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iladr, jenže žádný kámen není po ruce a bez zátěže byt• vyvelalo jen 

- chichotání. 

"Pan Havel doltonce odmítl zkrácení trestu, připadalo mu výaod.nější 

hrát si před světem na hrd.inu!" 

O víkendu jsme si na venltově vyrobili oštěpy s lísk:ových p:rutll, sou

těžili jsme, kdo dohodí dál. Docela mi to šlo, k:dyž ·jsem pochopila ten 

grif s vyvažováním. Oštěpem •ych ho možná zasáhla, sice •y beto neza•ile, 

ale znamení na čele by pár dní měl! 

"Panu Havlovi byla naaídnuta i emigrace, ale i tu pan Havel odmítl 

a je snadné uhodnout proč!" 

Vlastně ey stačilo vstát a zařfat. Než ay-sem do1ěhli, stihla bych 

říct všechne, věetně nadáve�. A možná by mě ani nechytli, znám skrývaělcy 

na dru.l:aém balk5nu, nej•líž je 16že osvětlovaěi1, smotala •ych se za ka•ely, 

našli by mě leda se psem. 

"Hry pana iiavla jsou žá-dané pořád, .'te! zrovna měl další premiéru 

v :Bu.rgtheatru.! n prská pohllnek:. 

"PráTě tu hru sis měl přečíst, je i o tobě, uaožák:u!• houstne m� 

v la'lal, ale pelk:nu to, hořce, a pak se skleněnou hlavou pro•ěhnu. na 

�ánské záchedy. Teprve tam, nad vyleštěnou a chleraminem zaaypaneu mušlí, 

se r•z•rečím. 

Jistě, každý rozumný člevěk Dy mě uklidnil. Jistě, každý přítel •Y 

mi řekl, že je nesmysl křičet z balk6nu na •ezejmennéao debila. Sáa 

Vašek by se mé příhodě jem11ě smál. Ale já cítím, že ·jsem promlčela 

šanci, kterou mi osud pečlivě připravil. Viecb.ny ty kjble špinaTé vody 

mě přťbližovaly devět let k dnešnímu dni, k této hodině, k téhle vyjí

mečné IHŽnosti. A já jsem odolala. Už nejsem I•iarkétlca. Talcže to přece 

jen byla tryzna. 
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Pov ola.ný, ale nevyYolen.v 

Kdykoli souča�ná ku��t?-::rní_polit�ka vyjmenovává své Ú.spěšné spi
soyatelské oQjevy, f�gu.ft?-je na př�dním mí�tě Petr Pavlík /1933/ ja-

_ko,mimoř�d..lzy, originá�ní tale�t. (Zije v �9šumaví, kde je poříčním 
d9zorce� a če�pá náměty výhradně z tohoto k�aje./ Debutoval v r. 
1967_novelou Tak schválně, hou a všeobecey ispěch slavil u recen
zentů románem šumavský děník /1976/. Od té doby vydal už další tři 
knihy: Cesta z hor /1979/, Vichřice /1981, d:;-uhé_vydání 1984/ a 
��ka /1982/. Potěší mě příslib prózy s umělecky závažnými aspirace
�i, al se oQjeví �dekoli, a protože podle o��ciálnich kritik se 
dalo so�dit, že P�vlík9va tvo�ba k takovému př�slibu patří, dal 
j�em se s 9hutí a nac;lějemi do 9etby p9sledních.tř í.at?-torovÝ,ch. knih. 

A�e už nad p:;-yní z,té trojice, _nad C�stou z,h9r, jsem v n�ptí
jequ:i.�m �divu_ustrnul.,Mé �klamání �půs99il především těžko uvěři
telný myšle�ový �ri�ittv�smus a_p�ychologická �iy�ta, jež jsou 
vyj��ř��y_př�měřeně,���9Q!JÝ,mi ja�ykovými a_�ty+istic�m.i prostf�d-

_ky. ���to �f+9�_uč�te+e J� Ko�9utka máf.n,a svědomi/"nepochyonij 

ry9hle,�9ytá �P��oy���+�ká ��b�d�v�ra,po_����ném přij�tí Sumav
-��ého,d�z:ú;�. Děj9vá.l�1?-ie je vyb�c;lována,�e �vou,pásem,,pryní před
s�avg.jí_�ai;l�YY.�ápi��Y o,dětst:�u�a��c;lent�kých l�tech nazvané 

. 9��ta,c;lo_l;u;>r,, d�tµié tfoří h+dt-t?-ůV/!!U"avní.Pf<?b�ém, totiž zda 
nasto�pit •cestu z.hor• do města, kam.ho vábí nejen nadřízení, 

J � • • ( • " � • ' • .., • • I t l 

ale i mile�a. Ta panu �čit�lovi kompl�k�je život.tím, že je 
vdaná, a protože on své učitelakání chápe v d uchu obrozenských 

, • r I • • I } • • I \ • ' \ ) ' • - ' " ' • . • ' • ' ' ◄ 

�r���c_jako o�větové a výc�9v��potit�cké_po�iání m�zi_l�dem, �í-
_ tí s-y(lj:P9f!1ěr_k vd�é_M�ii jako záv�žné "pr9vině.z:ií• a tají }?.o. 
Naštěstí je podváděný muž př ízemní maloměšláček a ze života mi-

l • '  · f , • ·,. lo ' • • ' • • 4 • ' • 

l��ců_se,l��ce vyt��tí. �an �konec tu•cestu z �or• po��toupí 
a zabije �ím_dvě J:!10�':)l:iy,jed.z:iou ran9u: S�1}Ile na .. ?pol�čen��y oq.po
yědněj�ím místě a II zveřejňuje" svůj vztah k Marii, takže se zbaví 
výčitek svě49mí. 

4an je komu.z:i�sta_d�ší.tělem, ale na všec:!:l..no si cq.ce utvořit 
v���tní n�zor a jednat vždycky čestně, děj se co děj. Když sé ho 
například jeden starý rodinný přítel ptá, zda i ve škole je po 

'Únoru "cítit nový vzduch", odpovídá: "Je ••• a :nyslel na překrásně 
vyzdobené nástěnky a skvělá politická hesla v čele třid a povir:.
nou návštěvu budovatelských filmů. - Je a není, dodával, ale ne

věděl, jak by tohle co nejvýstižněji dokázal" /s.1�3/. Y.:dyž llŽ 
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u.čitel..1je, rroje-;í se je.jo samostatný post j v tom, ze oo..::itá posí
lat naúoru. hláse.:ii, jaké noviny čte, je to pi·ece for:nalis.G1lls. Dosta
ne se do prudk�10 sporll i s ředitelem statku, který prosazuje faleš
ně ť:lápanou soudrllžskou solidaritu, totiž protekcionáfství. A když 
chce dogmaticlcá fllnkcio nářka uspořádat hon na vyspělou žákyni pro 
její domnělý nenravný poměr, statečně se dívky zastane. Děti jsou 
pro něho vůbec živel ned.otčeey ještě z�raženosti dospělých, jsou na
še lepší budoucnost, ale učitel mu si pr okáz.a t, že má smysl pro je
jich problémy. Dřiv přece učitelé také kázali dětem o píli, pravdo
mluvnosti a morálce, ale když pak mladý člověk přišel do života, 
zjistil, že je to všechno jinak. A dnes? 

"Jan se nadJchl, scholllil Marii hlavu pod své rameno a věty pro
kláó.al foukání.a: do jejich vlasů, jako by tišil své nejni ternějši 
trau.ma: - Děte� se musí říct, že socialignus postavil továrny, ne
mocnice, stadióny. Lidé si žijí dobře a vetšina jich taky poctivě 
dělá. Proč žákŮ!l nepřivést do třídy hrdinu práce? Ale na druhé 
straně je základní povinnosti učitele připravit je na to, že aby 
ten vzduch mezi. lidmi· pak dál v životě byl dýchatelnějš í, se už 
musí zasazovat samy. 

- Ty můj idealisto! 
- Je to �ivné, ale, dobiý .uči_tel je --�si kříženec optimismu a 

pesimismu a / s. 228/. · 
Na této myslitelské, ú.r_ovni a s takovou stylist_ickou nemohou�nos

ti je napsán, ce],ý příběb.. V �e�tu. je nepřeberně půvabn1ch kos�rba-_ 
tosti � la •A krása lidského myšlení se zablýskla až do aplikace 

i • • I • 

schématu děje do_ jejich důvěrně známého prostředí doma_ i v měste� 
� • , ' • • ·• 

,i • • 

ku' /s.224/ nebo "Vzpouzel se chuti delšího zakoukáni do �dol.i' 
. ! . • - • • • 1, • • • ' i 

/s.236/ atd. atd. A když dodám, že ocitovat věty, v nichž se opaku-
• ' • 'f ... • , • • 

� ' • t 

ji slova i"pocit1
, •pocí�il', "citový" by z_a.:Oralo snad �tránku, bude 

hned ja�né, jakého_ to �stra si Pavlik. vyvolil mezi všemi velikány 
li te;ra_t�: �všemže, n.ikpho menšího, n_ež Bohu.mil.a !i;(b.u! Má s nim 

. 
. 

. 
. 

společný_ r_omantický názor na dětství jako na stav pravého lidství 
• • 'I' .  • , .. • 

\ • ' • 

tíhnoucí jaksi pudově k socialismu, n�sle1uje �ihu ve snaze psát 
věty pokud možno hodně šroubov aně, aby svědčily _o jeho stylistické 
�riginali tě /přece j a"lco u Vančury!/, a je proto jen logické, ·že je
ho hrdina_ je, také ce],ý vypudován výhradně z "poc,i. tů •. Je myšlen
kově hrůz�ě. prioitivni, jeho názorový obzor je, vymezen prajedno
d�chým_ poli ti cko-ideologickým schématem, !la vic nemá t,ot�ž ani j_eho 
tvůrce • 

.A.le právě pro_to_ taky vyvolal :Pavlík túové lladšení. Zkostnatělá 
a, sebeuspokoje ná kulturní mediokrita považu.je totiž za socialisticky 
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vzorné jen takové 11 Llil1ěni 11, které vidí :.i vot tzv. angažovaně a poža
davek ukazovat na "složitosti života" spEmje osvědčeným trikem: vy
dává za ně životní lapálie. O skutečných sociálních, mentálních, du
chovních a mravních rozporech společnosti nemá ovšem takové Numění• 
nejmenší potuchy ••• Celá myšlenková a umělecká atmosféra knihy je 
opakováním oné duchaprázdnosti�. která charakterizovala nejslabší pró
zy 50. let. Přirozeně že takový, bezděčcy návrat do časů historickým 
literárním vývojem naprosto překonaných má také rysy bezděčné směš-
nosti. 

X, X X 

Román V�chři�e, jak, napovídá �i tul, popisuje dramatickou si tu.aci, 
způs�b��ou v šumavsqch lesfch živelní pohromou. Hodinu od hodiny 
sleduje au tar chov mí lidí, kteří očekávají bouři blížící se od zá
padll. To ml. dává příležitost ukázat "odvážně" na hříchy:, _páchané 

:n,echaniz.a_cí v lesním a v od ním hospodářství, na plundrování _pero stů, 
.na zbytečné ru.šení malých vodních elektr2.ren, na otrs.vováil.í toků 

cnemickými hnojivy z polí atd., přičemž nejostřejší výpad, už takř
ka politicko-rnorální povahy, se týká panské ccoutky funkcionářů 
pořádat hony za asistence nadhánějících lesáků. Jsou to všechno kri

tické výtky tak všeobecně známé a v románu nijak naléhavěji nepojed
nané, že nemají ani působivost novinářské reportáže. Autor pracuje 

v textu s jakýmsi motivem tajemství, neustále naráží na záhadné 
otrávení říčky Bystři�y, o němž všichni svorně mlčí a jen_nazn�ču
j í cosi zločiru:iého. Nakonec vyjde najevo, že celý nák�ad hnojiva 

Ptikázala jedna ze záporných postav vhodit do říčky,_protože ne�yl 
čas na zdlouhavé práškování. 

Vandal�ké hospodaření v místním pole?í znech�tilo pře�ev�ím mla
déh o inženýra Sojku, a proto.je pevně rozhodnut odtud_odej+t, ani 

vztah k �ilované ženě.ho od ��Oto.úmyslu nedo�áže odradit. Ale vše 

srovná vich řice, která napá9há straš4vé škody, takže Sojka se 
nad lesem smiluje, zůstane a bude pomáhat při jeho obnově ••• on a 
ostatní mladí jsou vůbec bytosti veskrze kladné, plné upřímné vůle 
přiložit.ruku k dílu a budovat l�pší svět. "Ti mladí jsou už vycho
vaní jinak,• uvědomuje si starý inženýr Benedikt. A opravdu, i syn 

čachráře Korynty Tomáš je jako dozorce vodních toků přísey a nesmlou
vavý, jeho neúplatnost se nezastaví ani před vlastním otcem. Ten 
je naopak vejlupkem všeho zlého, pašuje a chce vichřice využit k,t9-

mu, ijby up]j.c.hl na těžkém traktoru do �ápadniho Německa a vyhnul.se 

tak od.halení. Zdejší mladí "v terénu• to zkritka se sociali��m �ya-
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li dobře a nechtějí z né10 týt, ale ti, kteří sem přijížd yjí na růz
né kontroly a porady z Ústředí, ti ouřadové , mají ke společným llker 
lům mnohem so�ečtější poměr. O mladém spolužáku inženýra Sojky říká 
např. jeho otec, zaslo užilý vysokoškolský pro:fesor, znalec lesniho 
hospodářství /odpovídá na otázku,co si myslí jeho �yn z ministerst
va o tom, jak nakládat s rašeliništi, zda je chránit či naopak vysu
šovat/ : "Co záleží na tom, co si myslí můj syn! Nelldělá nic, aby .r;i.� 
co h ájil. Má se totiž q.obře - a co kdyby ••• " /so&5/. 

Vichřice sice poničí les a způsobí škody i jinde v přírodě, ale 
pro vztahy.mezi lidmi má vesměs kladné důsledky. Vedle už připomenu
té proměny inženýra Sojky a poctivého přiznán i  čachráře Korynty k 
Úmyslu u téct, sbliž i ten to přírodní živel i d va mladé lidi, Alenu. a 
Tomáše, a posádka lokotrak�oru i zdánlivě.jen so9ecky na výdělky 
myslící lesní dělníci projeví �tateč�ost a obětavost při odstraňová
ní následků vichřice a zá�hraně lidí. A.pak,je tu ještě jedno štasir 
né ::rozř� šeni mezil�dského vzt�u ptímo na me�inár.odni Úr ov1:11• M�teer 
r9log Jan Doubek z as tihne u �vé ��aj?e 1yče�paného.západoněm�ckého 
t�r.flstu, k.terý �bloudil •. Cl;lová \.,;e �: n�mu. · s ne jvětši ohleq.uplnos ti 
a pohos�in�tvím, ale N�mec je.př��to,yy�ě$�n, je p9p�,é na �oné• 
straně hranic a jsa_�pra9ován �omácí p�opaga1tdou, má za to, že ho 
budou naše .. �řady yy�lýcha t, �šelijak š�k�ovat apod., Je1:1že Do�bek 
s ním vede klidný rozhovor o tom, že "v zemi,.která začíná odtud na 

- " I •  • � ' • • • • • 

vých9d, se na z?,c:q.:r;-�u př��ody .r;i.emllseji �};lánět. m�loda ry, vš�chno 
bohatství �a�ří_v�f?m" /s.184/._Vt�i�il,�.r;ií stráže �i n�chce 
Němce vic,i�t, ,p9š+e pro něj ��to �ze,�.<?kamžitě na hrani9i. 
TllJ;ista je u vyt�eni,nad_tak�vým je�náním, ale_Dm�.bek_ho ll jis�í, 
že.je to. n��m�lní, mllsíme si přece v_tí�ni pomá ha t. A Němec na to: 
"Jsem rád, moc rád ••• , začal a možná, že se chystal pronést dlouhé 
díkůvzdánío Tvářil se tak, ale Doubek,ho předešel a ře kl nadneseně; 
- Trochá jsme spolll zvážili svět. - Je v _něm dost dobrého ••• - Snad 
je, ••• stačil se smíchem říci Doubek• /s.185/. Tak.že přestrašený N� 
�ec dostal lekci ušlechtilého chování secialistických lidí, nevěří 
už btiržoazní propagandě a je konečně přesvědčen,: že je ve světě dost 
dobrého, což předtím netušil. 

Stylisticky je tento r ooán poněkud pečlivější /četl jsem ho ve 
2. v�1dání, redaktorka Price možná na textu trochll zapracovale/, ale 
stejnf: se tu opět najdoo četné zábavné formulace,- např. "Vystihl 
dobu pro lehči živoby tí" apod. Především je však zase celé pojetí 
člověka sollstředeno do jeho "pociiování". Pavl ík stejn ě jako jeho 
vzor není ·s to porozumět vnitřnímu, psychologicky složitému sv�tu 
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člověka, a proto ho vidí výhrad.ně v jeho "pocitech". Tento povrchni 
pohled je jen dúsledkem stereotypního, uniformního myšlení, příznač
nfil10 pro nerozvinuté, ome zené vědomí. Na 190 stranách textu jse□ na
počítal 35 výrazů "pocit", přičemž je třeba dodat, že se k nim okar.i
žitě pojí další roje příbuzných slov "cítil", "citový" apod., která 
nepočítám. Ocituju jen nejrozkošnější spojení: prožíval pocit pra
covní sounáležitosti, neměla žádný v;ýjimečný pocit, přepadl ho zou
falý pocit nemohoucnosti, náhle jej přepadl pocit blahodárného usmí
ření, vychutnával pocit okřávání, vychutnal ten osvobozující pocit, 
formuloval ten zdrcující pocit atd. atd. 

X X :X 

Zatím poslední Pavlíkovu b:±novelu. �eka vydal Os.spisovatel v e�ici 
Ivialá žatva a označuje ji za "legendu o zápasu s řekou•. Ani reda..1{:tor
ka tohoto nakladatelství nebyla s to odstranit z textu st�lmstické, 

t • .- 1 t 
'-

už zminěné_p!imitivno�ti, ačkoli ten�o příběh, jenž chce být ba� 
aicky laděný, by měl být na stylistické _čistotě vybudován. ,lu.tor se 

• · , , • � I • l • • 4 I . • , , I ": \ . . 

v něm vrací opět do. ún_orových dnů r.1948 a do let následujících. 
, 'Ústfedpi ���tayou..· je po�tivý_ �mernik' Amb!ož,_· jehož rozvodněná řeka 

• • 1 • • • 

P!ipraví o ženu. Od
t 

_té �hvíle_ si ta?_to samotář vezme, dlo_ hlavy, že 
řeka musí být zregulována, ale nenachází pro svou. myšlenku. u nikoho 

: • !" • l ._ • 

pochopení. Naopak, Kryšpín, jenž se po Únoru mazaně chopí moci ve 
� • • I i l , 

• 

vesnici a násilím_ honí, lidi do družstev, prosadí vybu.dov áni sidliš-
. . . .  ' .. .  

tě. Ambr_ož z_ trucu do, �ru.žstva nevstoupí a_ tím je jeho hamr odsou-
zen k zániku - nedostává objednávky. Ambrožův osud pak ovlivní dvě 

• f ' ' • 

taj.lenky, obě žijí_cí s jeho dvěma_ ů.gl.avn�mi odpůr_ci - R,Óza se proydá 
za mlynáře, boháče a n,�pří_t�le •nové_ �,O?Y', Wiar_ie. je d1o�once. Kr3�pí
p.ovou ženou, ale. s nim si málo užije, proto sama přijde za Ambrožem 

' •  ' • t • I ► 1 • -. • • .  , 

a později s ním ž;ije, ve m_ěstě, kam, f!Ul-�el hamerník_ odejít. �?l t otiž 
osočen, že vystřelil na Kryšpína a zranil ho. Ve skutečnosti ovšem 

• • \ • • i • I 
► ' ) , • , 

nevystřelil, on, ale - jak tušíme - pyšný mlynáři, zazobaný kulak_ ne-
. . . . ' ·. . . � , . 

n_áviděj íci socialismus. :Vyšetřovatele ovšem nenapadne podívat se mu . , 

na zoubek, zasedli si na chudého ham-srnika, kter,ý to naopak s novou 
• • • • t ' •  • • • I • ·• • 

dobou mysli dobře, do družstva sice nevstoupil, ale nikoli z nepřá-
• � • • l ' 

telství, nýbrž protože chtěl nej�ív. pr_osadit zkrocení. řeky. Jenže 
n�kdo mu n�věři, a třebaže_ se, brfy z vyšetřovací vazby vrátí, zů
stává na něm lpět Ódium "vraha•, dokonce ho podezřívá i vlastni dce-

, l � • • 

ra a straní se ho. Po dvaceti letech se Ambrož vrátí do rodné v si 
' ; . .  '\ ) 

změněné už k nepoznání, řeka je spoutána přehradou a Kryšpín odsta-
ven - je z_ něho alkoholik. Ampr_ož, se, vraci jen. proto, aby r_ozebral 
hamr a postavil si z trámů vor, na němž pak odplouvá, louče se tim 
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symbolicky s tra:..icí plaveni dřeva na řece i s milovaným krajeo.. re

vděčné dceři, lcterá ho nikdy v m.ěstě nenavštívila, posílá vkladní 
knížku s vysokým vkladem, ale ani se nej�e za. �í do vsi podívat, Je 

usmířen, nikomu nic nevyčítá, staré rwy ho už. nebolí, vsechn.o. to 
přece b:,·la jen dró,.bná historick2 ned.opa tření, jež nic neubírají na 
velikosti dob:,,. 

Ná\ra ty k casú:i prud:;::ých s pole čenslcych proměn t!l.::.j í um�le c�cy a 
ideov;y' smysl jei: tehdy, dokáže-li je autor uvidět pohledem pro�1lou
benýc o mnohaletou. historickou zkusenost, pokusí-li se střetnout s 
tehdejšími základním.i konflikty na Úrovm, které odpovídá dnešní 
bezpředsude čné poznání jejich důsledků sociálních a morálnich, dů
sledků v společe�ském vědomí. Umělec, který jen přitakává starým 
schéma�ům, nepřináší pro ozdravění národního ceL�u absolutně nic, 
vyrábí jen zábavné romantické obr�zky, vyjímající z velkých histo
rických �tvarů nahodilé rysy a podporující zakořeněné mýty a fikce. 
Sovětští spisovatelé hodní tab.o.jména se také nevracejí k době ko
lektivizace s jejími hrůzami_p1;oto, _ _13.'Qy,jen znovu a �novu_podpíra-
11 líbivou ideologickou konstru.kci,kterou vybudovala Rozrušená ze
mě nebo Brusky. Znovuoživovaná h�sto1;ie má mít sílu 9dstraňovat 
staré omyly ohrožující cestu k budou�nu a vyžaduje tudíž o�vahu k 
c�lé pravdě. Pavlík ovše� se ani v �ejmenším �epokusil_položit si 
podo�ně záva�.cý �měiecký,Úkol a spokojil se.právě.jen drob.eym ro
�t�ckým obfázkem, _jenž.utvrzuje s���é.zf�tišizované pseud09-0<;1.n9ty. 
Zá+u.d.n;ý �oháč, _poqtivý _ch�a.as a zlovolný k�iérista jsou zasazem 
do ideologi��y posvěceného sché�tu. Historiqká �pravedlnost se p�o-
s�zuje jaksi �ut9!Jl?.ti��y, �f�vdy_od.n�ší.proud.velké doby a zděděná 

. �ří�ní mo��r9st n�p9třebq.je.ro�um k přemýšl��í, jejím,�olem je 
po9hope�í a �mír. Ar!l��ož z i�to poz�ce_o�po�ští i svým někdejším 
yyšetřovate+ům, kteří mají ��oc n�9+�ou zásluhu_na zlu, které se 
hned tak na světě nezničí", ale dnes nadávají na- ty, "kteří se živí 
tímtéž". Neza t:r;pkl, je v so�ladu s dob au, zatímco Kryšpínové jsou 
dnes zaho�klí hospodští tlachalové, �enávidějíc í:to, čemu kdysi 
věřili a., co. prosazovali nep ěk.n;ými met9�mi. 

Styli�oyanost "legendy" jako by 9J?ravňovala autora k rezigna_ci 
na dob9v9u konkrétnost. Závěr příb�hu ne�ere na vědomí složité his
t9ri9ké. p:p;>�esy v p�b ěhu dvaceti +�t, které musely podstatně pře
měnit záj�y, potřeby a cíle všech li�í. Ambrož se vrací ke své řece 
jen proto, aby se s_ní sentim�ntálním,gestem rozloučil a lidé ve 
vesnici ��mají v té �obě /a musí

1
im jít o přelom let 1965-69/ jiné 
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starosti než � obírat otázkou, zda kdysi d:ivno na Kryšpína Ambrož 
c;,pravdu vystřelil či ne. Ale skll. tečey slovesný tvůrce 9-okáže i n ad
časovost mýtu sepnout s časností reality, jal: o tom svědčí Olbrach-

. tův Nik9la �uhaj i řada dalších próz naší mode�ní literatury. Pavlík 
��jenže n ení schopen pojednat téma tak, aby svědčilo o hlubinných po
hybech života, nemá ani schopnost dát stylizovanosti své "legendy" 
sloveeně poutavý tvar, jeho styl je rozbředlý a jazyk chudičký. 

X X X 

Setkání s dílem tohoto autora tedy pro mne bylo velkým zklamánímo 

Ale není se co divit. Takových dnes k spisovatelství povolan,ých, ale 
co do nadání neyyvolen ý�h, je mnoho. S�beuspokojení oficiální kriti
ky a kulturní politiky se stavem literatur:;• je jenom $patně fllllgují
cí hrou na pravdu, ve skut�čnosti je všem zřejmé, že n á��lné pfetr
žení organic�ého :1Ývoje, přísně dodržované II zapolění 11 nedávných. dě
j�n české literatury má své děsivé důsledky: bylo tím přeryáno_ jeqiné 
v��š�ní v n�jhlubšfch vrst�ách d�chovního.bytí.n4'oda, �ohov�stev�á 
tradice �Úžena na jednostranně chudou, dílčí složku a popfen evrops
ký kult�rní vltv, takže myšlel?,kové zplanění je_dn�s všeobecně přija
tou normou. Pudový děs spisovatelů z h ereze p9tlačil svobodné uvažo-

� • I • f • • • 

vání, osobité nasaz�ní jejich.talentu, hlas svědomí a odpovědnosti 
za stav společenského vědomí. Místo toho budují vychvalovaní umělci 
své zoufale zastaralé vypravěčství na obecnostech a na  pravověrnos
ti odvarům z všet:!ložných politických "poučení•. V této bezduché at
mosféře deklarativnosti proto také vzniká šmahem jen literatura de
klarativní, přitakávající, nevidoucí rozpory doby a nevšímající si 
ničeho, co je skutečně či domněle tabuizováno. Jen skutečně silné 
osobnosti dokáží tento marasmus překonat a dopnout se k tvůrčímu či
nu, vzbuzujícímu_ úctu. Vychvalovaný P.Pavlík k nim nepatří, ten je 
jen produktem této t:!lyšlenkové, duchovní a mravní bídy. Celá jeho 
11 originalita II spočívá v tom, že píše důsledně jen o rodném šumavském 
kraji. 

Milan Jungmann 
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Karel švestka: Ohlédnutí. /Vydal v roce 1986 Ml\:"V Tasov, ilustrace r1. Kačí
rek, o�p. red. Karel švestka, vydání I., s. 239, náklad l 000,-,neprodejné/ 

Dne�ní čtenář před 0vším ocení, že se v Tasově opět vydávají slušné knihy: 
co� se týká jak ilustraěního doprovodu s tasovskými motivy, tak i p�píru 
a dobrého /1 kdyš trochu smutečního/ vzhledu publikace /brožavané/. Jedná 
se o v�ornínk:,, dPtského souč8sníka Jakuba Demla a protože se v knize strán
kami nešetří i na jiná témata, je •tasovskému básníkovi", jak je Deml v 
knize nazýván, věnováno sdostatek místa k vytvoření plastického portrétu. 
Zvlášt� ��Xllµ ooPňuji zkratku, ..,�při popisu situacef jak Deml 
shán�l po Ta�ovř p�jčku n? dokončení stavby svého domu. Cituji /s. 89/: 
•Ale prosím vás, kdo půjčí básníkovi takovou vzácnou věc jako jsou peníze?• 

Kdo by z ěeských literátll neodolal, aby tuto v�tu nPkolikrát nepodtrhl? 
Včetně závereřného otazníku? To je výzva pla�ná i v roce 19861 A pamětník 
K8rel švestk8 nás seznamuje i s tím, co se dělo v roce 1961 po Demlově smr
ti: a -ó- op9t peníze! Cituji /s.91-92/: "Tak se stalo, že dům i jeho oby
VRtel žili jako by v ústraní od ostatního sv.ěta 2 hlavně od lidí a zdálo se, 
že žilo se oběma dobře, i když hotovost nalez�á po jeho smrti, po smrti 
básníkově, která činila osmdesát korun a.čtyřicet haléfů, naznačovala opak•. 

Zde se na okamžik pozastavím: kolik jen českých literátů dokázalo už v 
počátku 60. let vydělávat za svoji - a č_as zhodnotí jak trvalou - literám! 
činnost desetitisíce Kěs. Ona suma 80 Kčs a 40 hal u nich v roce 1961. ne
představova1a ani večerní útratu v 0ínské reetauraei v Praze: u Jakuba Dem-
1a to byla v oné současnosti ve�kerá poemrtná hotovost! Prosím vás, kdo by 
�le po roce 1960, v nově zřízené 0SSR, posílal starému básníkovi nějaké pe
níze, z literátů ěeských? Al si jen umře v naprosté chudobě a zapomnění! 

Pokračuji v onom citátu /s.91-92/s "Spolu s těmito pěnězi bylo nalezeno 
ještě asi sedm závětí, ve kterých svůj majetek odkazuje básník vždy někomu 
jinému. Když vyrukují s nimi d�dicové u notáře a údery pěstmi na stůl zd�
razňuj! právo na tento majetek, zjistí se, že vl2.stně není mejetku, protože 
jak už jsme jednou pověděli, těch osmdesát korun a čtyřicet l'?-21éřů nebylo 
nikým jaksi bráno v úvahu a d�m, o�kterém se předpokládalo, že tu je, tedy 
zjistilo se, �e drun nebyl básnílmT"/ ••• /1/V té napínavé chvíli a hodné pozo
ru b�ly dPdici přehléd:nnty básníkovy knihy, knihy :autorů zvučných jmen,kni
hy OJ)�třené pozná.�kami básníkovými, či na názory jeho na tu či onu myšlenku 
autorovu. Mezi těmito knihami byly i knihy, které�náš básník napsal, ve kte
rých jsme se mohli potkat s těmi slovy uhrančivými, protože prostými, o je
jicM pramenech 1álJm jsme si již povl!iděli, a tak rJ1nohé z nich známe a někte
ré dokonce d1'ivtrně. Všechny tyto knihy stály mlčky kolem zájemců o dědictví 
jako mlčenliví svědkové lidské pošetilosti -:i bez následk�. přečkaly i dot�z 
posledního zájemce o dědictví, který se hrubě opozdil - kae že je to mešní 

43 



víno, 1<:tcr.:ho, j2k víme, by tu m::'.lo b)t .ost:--tek, Kdv:5 v tich:, i d · dicové 
odešli, berouce si svou pošetilost s sebou, zůstal:-;· knihy v dom � osarnocen:_y 
tak dlouho, než státní notářství rozhodlo co a jak a mimo jiné také co s 
těmi knihami. A tak jednoho dne přijel i lidé z jedné instituce a svědky lid
ské pošetilosti naložili a odvezli i s regály a policemi, jakož i nábytkem, 
kterého nebylo mnoho. Mm se tedy vyprázdnil a spolu se stromy okrasnými a 
vzrostl:rni očekával své příští osudy a to s netajenou obavou ••• Co se týká 
hotovosti osmdP.sá-ti korun a čtyřiceti haléřů, tak o jejím osudu se nic neví.• 

l�eodolám, ::ibych Karlu švestkovi a dalším pamP-tníkům J. Demla neopsala ze 
strojopisné liter9tury - k tomuto tématu - nejadekvátnější slov3 Bedřicha 
FučÍk3 / 11 Sedmero zastavení, s. 3!D/: "Jistě, jen ·oolest se může tak pominout a 
jen B�h sá� ví. co všechno se stalo, aby došlo k těmto koncům, na které by 
nP.stačiloz ani delší flZapomenu�é světlow , které už Deml nenapsal; zbylo už 
jen mlčení protáhnuvší se až do navždy". 

Opakuji: jen Mh sám ví, co všechno se st8lo - i s těmi 80 Kčs 40 haléři. 

Evangelický kalendář 1986. /Vydavatelství Kalich, �CJ, Praha 1985,ody. red. 
Luděk Brož, vydání I., s. 144, náklad neuveden, cena 14,- Kčs,foč. LXVI./ 

lfa obiUce vedle mohutného lesního stromu je pouze titu,. "EX: 86", takže 
čtenář ��ZASVěoený do problematiky by mohl na pult� knihkUpectví předpoklá
dat, že se jedná o ekoloaickou /elcumenickou?/ publikaci. Ze sou�asnos�i: a 
pořadatelé výboru literárních textů, Bohumil Bélštecký a Miroslav Heryán,da-
11 ek�logickým i ekmenický, tématilm přednost. !ak hned na úvodní s. 4,pod 
názvem •C�rkevní výročí.v r. 1986", připomínají stejně jako církev katolic
ká 16f10 výročí úmr t� gv. Oyrila Jeru.zal�mského a s-r. Moniky. Na s. 22 zl'l.se 
otisku1.Í c.wě básně Zde�a Svobody, faráře eeskoslovenské církv� husitské. A 
od. s. 33 otiskují hod.notnou povídku známého českého spisowatele Iv,qna llímy 
"Jak s� milují čápi", což je od pořadatelll �in hodný zwláštní chvá!.y: Ivanu 
Ilímovi tak, pokud se nemýlím, otiskli "T p režskéM nakladatel..ství po mnohA a 
mnoha letech p�n a bezpečnost české kul t,1ry nebyla tímto činem nijak naru
šenn. /Ta Klímova povíňka se mi zvláště líbí: svým nenásilným křesfanství.M 
a tichým vlas tenectvím a citlivým vvběrem slov je ozdobou kalendáře. Její 
nenáppdná stručno9t svádí k opakovanému čtení - a je nad čím přemýšlet./ 

Zvlášhostí literární náplně kalendáře je i otištění výňatku z "Americký�h 
Indián�" J.V: Sládka. Sládek p opis,tje výpravu /vál.ečno,t/ texaských Cechů 
proti Com0ncům: a byl ten J.V. Sl�dek !�nik! Když zaslechne větu z o�broje
ného hou1'u: "Nem'jsl!š, že je Indian take bratr? "zvoltl jeden z hlavnihJ vo
je - "Br;,;_tr Slovan", .-,odnl jsem", - atd., s. 55. A svou ironii dovršuje tím, 
že pozabíjeni n�byli nekřesťanští Comančové - těm byl nab�dnut r.hléb - ::u.e 
k2toličtí Francouzi a Mexikánci, kteří bojovali za opětné připojení Texasu 
k mexickému státu. Naštěst í jejich poprEiVY provedli - "Amerikánci". Poučení: 
Slovan v?-;ude brr,tra má - 2. českým literáti.im byla i před sto lety t.A.to fráze 
nrotivná. A jemnou ironií pořadatelů k naší současnosti kalendář i končí.Ci
tuji první větu z jej.ch "Zá7ěru" /a.121/: �Kalendář se nečte od konce, jako 
někteří ;,:tou denní ti.sk". Proto doporučuji z jeho poslední třetiny p�elože
nou bás�ň J. Milton� HilesP. /s.107/: je to ukázkct křes�anské poezie zéložené 
n; ironii v tiči )-:řest:-:n:;t--rí, ;j :ik se projevuje né: tomto - a jediném - svi
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..;ind�ich :,og:itE.:, J r: Jílek, Boris SoL:.nsk': Stříbrné r;;,·bk:. /Blok,Brno 1985, 
edp. red. z. Zábrankká & J. Novák,vydání I., s.180, náklad 3000, cen2 20,-/ 

Oproti red2kto�\m jseM si dovolila z�ěnit pof.adí jmen: Jindřich Zogata, kte
rého v Bloku ZRř�dili rio knihy jako posledního a v nejmenším rozsahu tiskových 
archů /pouhých 25 stran, 13� z :l'.'Ozaahu tisku,' - ;e literárním ebjevem. Ovšem 
ne anad nskladate.lf'lkých pracovní?:u Bloku: vždy·:- už o autorovi /roč. 1941/ při

Jlesl infor:n<:?tivní heslo Slovník C€s1-:::;·ch spisovatelů, vydaný ... ž Kanadě. B:vl te-
dy doposud známř-·j8Í z2 hranicemi vlasti, než v �SSR: v roce 1985 přispěl do 
sborníku, k osl�vě �O.výročí onvobození OssR, básní� a cesta k ediční činnos-
ti mu ·cyl2 n? !•forevě otevřena. Jindřich Zogata f'·:ých pět švestek - i)OVÍdek -
shrnul do knihy pod název: Dvory. ,� jsou to dvory z jeho rodné severní Moravy, 
které v nám zhušt�né:n tvaru /chutná povidla d11r0bné prCzy/ představuje: tnk v 
povídce G::i.jdoš mluví � idé ještě Dk v nářečí uzavřen:,'·ch dvorl - těch, co jsou � 
se zemí rosud spjatí. /Jindřich Zoga�a vi, o če� �íše - sám hru na gajdy ovlá-
dá - a čtenář mu v��í./ V povidce "2alobce úplněk" mu s-'.:ačí pouhé 3 strany k 

tomu, aby irypr�cov2l ewotivní obžalobn nE.tzákonností 5C. let. Její tex-·� začí-
ná takto /s.�61/: "Ve výkladním okně městPčkB bylo vyst�veno doVčné zboi:í. 
"Bě�te se podívat, co všechno u něi našli", letěl� od úst k ústům zpráva o 
zadržerí Jan2 Klimase. V okně �yl.a naar2nžoyána bižuterie, špiritus, ložní 
prádlo 2 kdov ícc ješti:'.. Pod zab2venými v·ěcmi visel2 kartič1':a s vysv ětlen.::rn.: 
Zab2veno u Jana Ylimase". /Zdůrazněno v textu knihy./ •é.mětníci cněch. štva
výcr. výlr.lé'dních sl�ří:rd - pc.,hled nr materiw.ní z� sk:· druhých � e voyerstvím 
záštlp)nf ct neide2listů - v�dí, že ti, kdo mizeli v oněch lett:.ch do vězení, 
�anechával! na o�ích spoluobčanům jen tyto cestovatelské trc.feje: z cest, z 
nich� nebylo mnohdy rávratt:.. A bylo jednc, ja.k v ro-r-íťc� Zogrtově, komu 'tlast
ně i:,ůvornF ratřilj': kdy?= má tlci krev, šamani /v ULiformách/ potřebují vzně
ce:v-at kmenc.vou nenáv !.str!- skrz� tolik potřebnou - "bižuter!.i". 

Druhý z autoru, Jan Jilek /jehož.četné :rukcpisy koluj:'.: mezi zájemci v Emě/, 
přispn do Střílrných rybek novelou "Podzimní záp�skyP. . Je to d.eníkc,vý zár.nam 
skutečného putovúí životního outsidera /s rrobl,my pEychi�kého rázu/ mezi 
ěe�kou inteligeLcÍ z pořátku 70. let. A protože se v případe J. Jílka jedná 
o dítě z prominentních kruhA /umělecrych/ v OtfR, čte�é � jeho próze i tako
vou zbytečnou autcriograficko� Jl§tu /s.143/: "Kupodivu první, čeho jsem si 
všiml na t.c:n stolku, co jsem u n�ho seděl, byl �tojací kalendář.Musela to bft 
ohrornnš veliká náhoóe, ale n2. tom k2lendáři, zrovna n2. té stránce, která pat
řil2 k t:�uto týdnu, byla fotka mé maminky. Ona je �otiž soch�řka & jéden člo
věk ji vyfotil a dé.1 do toho kalendáře, který vyšel k Roku ženy. Pod fotkou 
stál rizev "V atPliéru", protože tam kole� maminky js�e morli vicět její ao
Chy. Byl jsem moc rád, že tam v té cizí OI�inaci nese�ím tek úplně sám, a 
VlAE-tnF pI"V'nÍ vět2, co jsem té sestře řekl, byla: "Jé, podívejte, tchle je 
moj� maminka." Sestra �e zatvářila doEt rřekv�peně,• 2td. 

kr:ize ne první�, 'l'.!Jstř- uv !::de:r.ý :Boris Solanský /� roč. 1950/, by 
jr-~t� �J-�d tuctem l�t nemu�el čekAt na ediční čin �ž óo let Kristo�ých, Je 
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:Sivým c1 k2ze:u toho, jak edic!'li nedúi;;r.:.: 80, ld př�ládC: i vůči tP.rn mL1dýo 
literátúrn - dosud nezavedeným - ± kliµ se tolik snaží nevybočovat z �adyl 

Sedm povídek Solanského - pod dobře zvoleným názvem "Proklouznout br2nkou" 
- svŘdčí o jeho nPdání ke kalendářovým historkám. /Viz povídku "Na druhém 
b:řehu", jejíž pointa je - inv:::.lidní - atd./ Solánský nii zná Škvoreckého 

"jazzové" prózy�, když cle sám /v titulní povídce ":Proklouznout brankou/ po

nisuj e prchající mladost n2 t2nečním parketu "beatu", přesívá /a přešívá/ 
�kvoreckého natolik, sž mu z něj zůstává jen ten už nefunkčí a poválečný 
"b?.kelit" /s,36/. ,,,_ je nutné si pov13imnout, jak v prózách mladých autorů /v 
pořádn� středních letech/ až příliš často dutě zní bakelit melancholie: už 
ne té skutečné - ale pouze zprostředkovAné, mimo střed! 

Závěre�: je pckným činem ediční politiky v CssR, že se rozšiřují /zatím 
nesmŘle/ řady iirxR literátů, o nichž vedl doposud řeč jEll Slovník českých 
spisovatelt až ze vzdálené Kanady. V tomto případě je Jindřich Zogata auto
rem, který jak prózou, tak i poezií je schopen vyplnit kvalitativní mezeru 
současné české literatury, tištěné v OssR a lze si jen přát, aby se jeho 
další knihy objevily na pultech knihkupc� - a to 1 v samotné matičce Prozel 

Přemysl Rut: Menší poetický slovník v příkladech. /Edice Omega, Mladá fronta, 
Praha 1985, odp. ·red. V. Kantor, vydání I., s.128, náklad 4000, cena B, -Kes/ 

Na záložce knihy jsou ur slova hodnocení: "Autor je vtipný, duchaplný, bri
lantní• - a nemám tedy už málem co dodávat, k této chvále. Snad jen to, že 
je i pro mně potěšením číst si v knížečce s poezie B 0SSR o modlitbě, lita
nii, Bohu s velkým B - který není:pro Přemysla Ruta bubákem. ZVláště se mi 
líbí jemný náznak, z něhož cituji, dvod, s.5, datováno 21.6.1�5: "Na počát
ku svého bá-snění, vevěku, kdy lidé bývají námĚsÍcní, jsem se setkal s kni
hami, které mě - mám-li se držet zvoleného přirovnání - doslova učily chodit 
po střeěe. S.knihami o umění poetiky". A v závěru knihy, v •Bibliografické 
poznámce• /s.114/ se dovídáme, Ze cia:t.■11 určujícím datem, kdy se P. Rut začal 
•doslova učit chodit po střeše" je rok 1968. Komu�to nestaiSí? 

Není to opravdu sbírka - pouze - od okapu k okapu. la normálnějších pomě
rů by jistě vyšla v llubu přátel poezie - ve Výběrové řadj. A jestliže vzni

kala v letech 1974-1981, uvažuje čtenář i o tom, že ono "sledování" Menšího 
poetického slovníku je jakousi zástěrkou /před orlím zrakem kultovního tote
mu/. A básníl:2 pozbavuje vnitřní cenzury, takže zpívá mnohdy o věcech, od 

nichž ti Mpráskan9jšÍ tanečníci" z jeho generace umí odskakovat. dokonce i 
záld.adní notace s::iírky je od nich odlišná. 1'faplno řečeno: Přemysl Rut je 
natolik katolicisme� ovlivnčný autor, že se na hony vyhýbá jakýmkoliv hří
chům proti Duchu �"tému - a spíše se snaží�při jeho ohni své srdce přihří
v2t 0 Ale ne planouti 

46 



.,.udvík Kundera; Hru.::en. /:Elok, Erno 1985, ilustrzce B. Lacin z r. 194:.":,o ;;. 
red. z. Zábranská, vydání I., s. 94, náklad 1350, cen2 13,- Kčs./ 

Ze záložky knih:" se dovídámě-, že L. Kundera nevydával sbírky poezie mezi 
letv 1948 a 1961 /13 let/ a mezi lety 1967 - 1985 /18 let/. Z Poznámky na s. 
87 -pak cituji: "Spírka Hruden je výběrem ze čtyř větších C€lků, které vzbika
ly v roz�ftí sedmnácti let. Pro orientaci: Ptaní /1964-1969/, Svévolné inter
pret::>c':' 1975, PÁdy 1979, Ztráty 2 nálezy 1971-1979./ ••• / 1.onečný výběr z au
torovvc� t':'xtů při'!)I'é.Vila redakce". - Je tedy pčkné, od redaktorky z. Zábran
ské, �e L�Í Z8bránit přek�tnému publikování knížek poezie u autors, který jis
tf'> nehude v essR nikdy jmenován zaRloužilým w;iělcem: pociobné výběry z hotových 
knih �or�ie jscu u �cdobnfch aut�rů /typu L. Kundery/ zrejmě nutné. Co kdyby 
- tez redakč�ích zásaht - přišly k čtenářům verše nehotové a ne nep2třičné 
uměl�eké výši? Jistě je nutné Zábrár.it tomu, aby L. Kunciera /j2ko kdysi v r. 
1946/ �ublikoval v j2dno� roce dvě sbírky najednou: podobnou profesionální 
chybu nvnější zodpovědní redaktořli v bSSR ne6íní zopakovčt - jinak by se n& 
nr národní umPlcl a zasloužilí umělci - všichni to básnici vlivní, mohli roz
zlobit. Ano: publikovat více knih poezie v krátké� oociobí po sebě je povoleno 
pouze tě!!l, jejichž tv·lrcí ,ísilí - ušili u síly - vedoucí všechny v L:SSR. 

I: to�uco drsnému :ním.tax tématu čtem�. hl1:ed. úv�dní báseň knihy: "Sedmkrát za 
deraten�fot let / vsouvali / :pohan:§tí Slované / mezi prosincem a lednem / n.ej
�ast�ji okolo zimního slunovratu / ttináct-ý měsíc / zvaný hruá.en / / Měsíc na
"t'Íc / přebýv8.jÍCÍ -vymykajl.cí se přídavný l čas holých zmrzlých hrud / �as vy
raniávající / nesrovnalosti času/ lidclkého /8atd .• A v čem je to téma drsné? 
Hruden se stá1á �ojmem období, kJy český spisovatel.má na kratičkou dobu u
moměJu ��blikační činnost v OSSR; někdy �ak blízkou době pouhého měsíce, že 
- viz ve stejném :ročníku 1920 narozeného j�ného moravského básnÍka, z. Rot
rekla - ani Hruden uvolněného r. 1968 nestačil k publikaci sbírky po přetrž
ee 21 let od r. 1947. Hru.den je kratičkým obdobím: a štěstí má ten básník, 
kd� ee nad ním provinciál.ní redakce proviněiá:J:ního nakladatelství smiluje 
a publik2ční činno�t mu v pnlovině let osmdesátých umožní. Po uutném a přís
ném !)ředchozím - výběru! A protože se napli)ují skutkem směrniee oné síly,'\e
do-ueí v OssR vt"ieclmv - a obyvatelstvo naší v: asti se překetně stává " pohan--

- .. 

skými Sl.ov2ny" - lze jen doufat, fe rnen Hruden bude vsouván /"čas vyrovnáva-
jíe! nesrovn2.lof'ti času lidskéhC'"/ aspoň pohar.sky tak čos-tc: "Sedmkrát z2 de
vatenáct let". ó, to bude !l.urnánní: moci tak -v r,ssR publikovat 7x za 19 letl 
Zatím je to v r. 1986 pro �rtovky literátů poťhým - pohanským - :snem! lirubnemt-

L. KUl"dera, který v české literatuře bytuj e už 40 let, je bás::iíkem nEp1.os
to hotovým: přesto /viz civilistickouk báFeň z okru�u /kdys/ Iv2!la Bl2tného, 
ze s.7�-74 "O čem"/ neumožňuje tato současná sbírka ur�it jeho jednozné�nou 
osobitoet. Otenář je skutečně ošizen tím, že čtyři tásníko?y sbírky byl:-/ ne
autonomně smeter,y na jednu lopatku: poezie /2. zvláště na Vioravě ! / potiebuj e 
třpyt �e�f. z FéniY.� csobitostfl Byť i by bylo poskvrntné poyelem - ale z� 
skute�nf tvorbv ! /O jcjílrlrž skutečnosti přece: nelze u L. Kund.e:r.:; pochibo-,1 ::-,t ! / 

"d2ktoř1 z n.:oY.l:d telsirfoh dom�I Hruden? Hrubnemt 
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ri. Blc:h -nk2 0 kol.: Če?otí �-. .,�.:::_:?.;:'._~tdé 20. ::n l'""tí. /J::dice Kritid,é rozhle
dy, vs. enis., l·r-:h.- 1935, Yydání I.,s, 6::,:,;::, 21.í:,l2c. 6ú 000, cen: 55,-'i'..čs/ 

Rozs3hem silná kniha, vydaná v mesovém nákladu, s podtitulem "Slovníková pří
•ručka" �e dílem vědc�. Cs.AV. Konkrétně /cituji z tiráže/ " bm .nského praco
Tiště l1st3.vu pro českou 2 světovou litercituru esAV z:i redakce HiL.n"· Bl·lhyn
ky". Knihu navíc recenzoval odborně Josef Hr�bák, člen-korespondent �SAV, �i 
jící rovn�ž v Brně, od svého n?rození v r. 1912. Proto, 8bych nebyl� obviněn 
z nekorelttnosti, vyberu si 1, odbornému posouzení pracovní činnosti vědců �&-: 
pouze :=.ut-:,r2 br:'.lěnského, žijícího 2 osobn� známé�10 jak M. Elah:1•,1lrnvi, Josefu 
Hrabákovi či zpracovateli jeho heslz o. Sirovátkovi. Jedná se o Josef� Suché
ho /na�. 1923/, jenž je zpr2cován n� s. 594-595. Cituji vědecké údaje, jak 

jdou za sebou: "Ohocil n2 brněnské klasické gy:nnázium, kde maturov:::l v r • .l.94� 
a p?k studoval češtinu 2 filozofii n ~ filozofické faku1 tě brněnské U.."liverzi t:-
/1945-49/. Po 0bsolvování krátce učil na střed�! škole ve Vslticích u Mikulo
Ta, v letech 1952-68 pracoval jako dělník T Brně, pak jako redaktor naklada
telství Blok v Brně ar. 1983 odešel do důchodu. Od poloviny 40. let tiskl 
básně 2 recenze� dobových literárních cqsopisech. Básně z tohoto období zčáE 
ti vyšly.v opožděné prvotině Jitřenka v uchu jehly /1966/, kterou doplnil no
Tějšími verši". 

A zde se můžeme přesvědčit, jak záměrně pracují ústavy OSAV jako"orweloTsk 
ministerstvo pravdyw . Vědci OSAV /stejně jako vědecký recenzent díla/ znají 
s vlastní zkušenosti, D /jako básničtí spolukolegové i současníci/, že J. 
suchého odvezla ze střední školy ve Valticích StB v r. 1949 a skončilPff vě
zení /či pracovním táboře/. A teprve po odpykání trestu za údajné státu ne
bezpečné činy měl 11t0žnost pracovat J. SUchý do r. 1968 v Brně jako dělník. 
/Do r. 1949 byli v Brně známi jako básníci jak Oo Sirovátka, tak Josef lir?bái: 
ti ovšem ve vězení neskončili, ale po opuštění břelm poezie se stali vědci 
OSAv,/n3JnlfX3�x"nM�iíRff�XKnllJJ:xn&n4ne��ffk:it S jakou pametí� 
S neúplatnou pamětí vědců či s úplatnou pamětí dávných básníktl? Kteří svláda
jí umění �olitické poetiky: nevhodná fakta saaalčet? 

Ale dejme tomu, že čsbář, znalý poměru socialistické společnosti, zvládn.e 
takové zamlčení osobních údajů a•tora: nač připomínat v 0ssa r. 1985 dávné 
J)rotisocielistické hříchy autora J. Suchého E let počátlru budování socialierua:. 
Vždyt byl v nápravných ústavech napraven natolik, ž� za let normzliz�ce po r. 
1968 sloužil socialistické společnosti jako spolehlivý nakladatelský redaktor. 
Ovšem - v�deckým jádrem každé slovníkové příručky o literatuře - zůstává i T 

nssl't r. 1985 informovanost o literárních dílech autora, t.j. knihách a kniž
ních publikacích, které vydal. Ale co čteme v publikaci z ústavu OSAV? rtdaj 
o "opožděné prvotiněff Jitřenka v uchu jehly z r. 19661 A zde se dostáváme k 
t�mu, j3Y. v�dci z OSAV pracují před veřejností bez jakéhokoliv studu ze své 
dílo stavěné na lži: jakápak opožděná prvotina Josefa Suchého z r. 1966,kdy 
n� eY.istov.c;l;:· OSSR? Vždy� u! před vítězným únorem 1948 vydal J. Suchý "° Brně, 
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e, ici Akorc1., v r. 1947 soubor svých verši\. /.Tedrn5 se o kni:::1.í :mbljk�ci 
"Velikono(5ní alm:�nacb poezie", 40. sv2zek edice Akord, uspořádal Z. Rotrekl, 
před:nltrv.= r1iloš Dí'o .:e:ák. Josef StLhý mi v to!nto 3l.Ju2n2.chu největší soubor ver
.-,.� • a O s-or�vedlivé moci socialismu vůči básníh-ům svědčí, že kroí:l" J. Suchého 
:�:n�ili� r. 194-9 ve vězení j3k říctíEfd�tor edice Akord J:--n z�hr'=' dníčck, 
tek mli"dÍ spoluAtoři Josf::f jelen či Zdeněk Rotrekl./ V roce 194 7, ,, poválečné 
tísniYé ::ospodářské situ 0�ct, bylo vystoupení J. Suchéno a jeho básnirl<:ýcr.. lrn
le;-:'l. � této knižní :;,ublilc,ci /nákL°'.d 700 výtie:··i/ ·oráno renenze:1ty vázně. Z 
li ... er.:írně-kritických ohlasů '7s tupu J. Suchého do českého !)Íse::inict-d oci--+;uj i 
slov2 µod ?>j ěíi.10 n:.:.kl2dé•telského šéfr�daktor;:: z pade_sátých let, St:mislRV2 
Richter:::, z rienníno tis-tCu - vycház-2j í�10 v k• ?tnu 194 7 v m::isov ém náklé:du: 
ffPoezie Josef� Suc�ého je n�d�íru svěží�. ryt�ická, �elodická 2 nejednou až 
hu:5ební ••. ". Je ovšem možné, že z::i reálného soci;:ilismu přest�li vědci z l'.:SAV 
edici Akord /po úno!"ll 1948 Z::?.kázanou/ uznávat:t j2ko kdy r·eálně existující: ve 
µTar v�cná.,. rejs�ř:!ku knihr je .=,utor�un z '.Íot.s·,u n2. s. 74-3 /a s. 102,231/ znám 
Akord :;:>o·;.ze jako název časopisu - a ne desítky ti tul·,j_ o·cmi�ej ící knižní edice. 

Potor:, je tedy nutné vědcům z l!SAV připomenout n,:--kl:ad2telství z Pr�by, exis
tující n:=-· stejnéci .:iístě 2 pod stejným názvem i v r. 1985. Svou - a nikoliv 
o-požd�nou prvotinu - publikoval _totiž J�sef Suchý v r. 1948 v naklad2telstv! 
'7yše11n�1 v Pr,ze. Cituji z tiráže knih3-�:"Edice Verěe, <rVé:�ek desátv, Josef 
Suc�ý: Že!'l1ov, 7yd2.lo ll?kladAtelství Vyšehrad v Prase lét2 Páně 1948 v ni�..la
du 2. 200 vJ-;;isků. 7ytiskly e ...... T. v Praze;· I. vydání, cena brož. Kčs 40, -•. 

S-Voji prvotinu, sbírku �ernov, předložil tedy J. Suchý /a v neobvykle vy
sokém ni�.:l;cdu u knihy poesie i ve srovnání s r. 1985/ českým čtenářům: ovšem 
j2l� ctená�1m! Zřej�ě křes\anského zaměrení: na s. 52 čteme Elegii, věnovanou 
J2nu Z2hr?dníčkovi, na Bo 55 je báseň "Nezmate mne" věnována Iv2nu Sl�víkovi, 
na s. 57 je báseň wze sou�rakuR věnována Ladislavu Dvořákovi,n2 s. 72 báeeŘ 
•wa samotě" je věnována /v básni cudně oslevov2nérnu/ Jakubu Demlovi. 11.110, ti
to v dedik�cích zmínění autoři jsou v české literet'iře známi jako literáti 
křestansk�ho zaměření; �e jmenném rejstříku knihy z nich vědci z 0SAV uvádějí 
pou�e n� s. 725 J2kuba Demla /bez nároku n2 heslo/, a na s. 742 pa-k jméno ja
kéhosi Josefa z�hradníčka. /Je to ověem Jan Zahradníček, vyskytující se v té
to vědecké knize z produkce OSAV :pouze v souvislosti'e 1'o Hci.a.sem: nu, ke změ
ně Ja:aa Zahradníčk3. na Josefa Zahradníčka, k tomu je _zapotřebí v•• 1985 sku
tečné VGdecké erudice. Zběhlosti!/ 

Však v předmluvě ke knize uvádí M. Blahynke. n„ so 9 důležitou informaci: 
•Veřejnou, politic!--..ou a různou neliterární odbornou aktiv i tu stejnš j: .. ko ohlas 
dila domz 1 za hre.nicemi registrujeme jen t8m, kde jde o výrazné odli�ení od 
nomálu". Ar.o, takto je nutné rozumět literárním vědéwn z esAV T r. 1985: být 
básníkem, jenž byl pro své křeetanské přesvědčení por. 1948 dlouhoaohě vězně�, 
to je si tUace v Oeekoslovensku normální! Neodlišo-v·.12 se "výrazně" "od normálu111 i 
ověřit si to můžeme ji� při zmíněném J. Jelenovi. V jeho heslu, zpr2eov2ném na 
a. 231-233 ŠV\páni:;':'l Vlo fínem, �teme, pouze, že po matur! ti:: 1941 "stuoov4� �Í!Ile-



�friskok-1:olici�ot: i;, lo-'i Pr;,z , Pr:1cov,.� ucilov�' snr:iv' --� 0 r. 19ó3 
pak nR □inisterstvu kultury /1963-1968/.• NevymvkJlo se ted. nonnálu, �e J. 
Jelen b:d v 50. letech po dlouhá léta ve vězení: 1 když tam rozhodně nemohl 
pr<>eov?.t v duchovní správě! /Naopak, byl t8.Dl tak intenziTně •napravován" a! -
u něhu došlo k "ideovému přelomu", jakf vývoj J. Jelena konkretizuje na s. 
232 š. Vl?.šín./ To normálu u básníka p*vodně "v zajetí katolické ideologie" 
/op�t temín �.V1é:ĚÍné'l ze s. 2"St-32/ neodoov.ídá, když :praeuje•na ministerstvt 
kultur?•; proto toto nenormální pr2cování je Te vědecké knize zdůrazněno! A 
nomá1ní pobyt ve vězení je - pominut. 

Ale - i E líce /nejen z rubu/ - je tvrzení Mo Blahynky s úvodu nr�vdiTé. 
A jak! 0:;>u�tírn �utory původně křesianské a všimnu si hesla, kde je zdůrazně
no :příslušenství ke XSO. Cituji ze s. lil, heslo "Helena Dvořáková•: "V r. 
1945 vstoupila Dvořáková do XSO a až do své smrti /23.6.1970/ se věnovala 
především literatuře jako spisov3telka s povolání•. A protože z před�luTy M. 
Blahynky jse� pochopila, že onen •Tstup Dvořákové do xs0- se jaksi "Týrazně 
odlišoval od nomálu• /jin3k by nebyl v knize míněn/, pročetla jsem /ohl/ 
Tšechn.y její knihy, které od vstupu do KSO jako spisovatelka z povolání vy
dala. Abych pochopila, proč je její Tstup do KSO v slovníkové příruccě /Ceš
tí spisovatelé 200 století/ zdůrazněn. A teprve po velmi podrobném čtení je
jích próz po budovátelském období /řečeno slovy vědecké knihy "román T linii 
soudobé budovatelské prÓzy"-s.113, opakuji - "romá.J1 v linii"!/ jsem na ono 
jádro pudla přišla. Na ono zdůraznění •linie• příslušníka KS01 v próze! 

v �SSR r. 1961 vydf."la Helena Dvořáková lmihu "Na ostří•, jež má podtitul: 
"Román ze XIII. století•. A v tomto díle • na s. 262 si Přemysl Otekar II. 

••a�třel tvář rukama, uviděl očima vzpemínky" - nu co? Cituji /s. 262/: •ta 
kukuřičná a pšeničná pole"l /Kukuřice na prvním místě: a každý, kdo si pa.11atu 

je srn�rnice 11v KSO o "prvoř2dérn pěstování kukuřice� • konce 50, a počátku 60. 
let, chápe, že členka KSO i jako spisovatelka středovekých_románů cítila po
vinnost tuto směrnici svého 1'v naplňc,vat skutkem!/ A proto ne s. 263 dále čte 
ms: "Ještě předloni lány polí kolem Uničova byly tou dobou rozvlněny hnědým 
zlete� u�rávející pšenice, chnýřité, roztřásněr,é la�y kukuřičných kl2sů kýval
ae zpod dlouhých mečovitých listů ••• " atd. A :pokud by si někdo myslel, že nad· 
řízené spisovstelské orgány nechaly svoji členku a členku KSO při psaní hist•· 
rického ro'.'iánu z XIII, století bez odborné pomoci, pak se mýlí. Cituji z tirá· 
že ro�á�u: "Po stránce historické přebléčl 8 óoslov naps2l dr. 5r::ntišek KaTltE 
lno: jestliže se N.S. Chruščov a A. Novotný v �SSP. rozhodli s jednomyslnou poc 
porou svých rtv prop�gov2t pěstování kukuřice přednostně, pak se t�to jejich 

mocná 8�-h� musel� zákonitš projevit 1 v pr6zác� socialistického realismu. A 
PřPm'rsl Gt--k9r II. :?Vým m!'." jestátem už z2 šti -lov al vychováv 2.nér:iu čtenáři ji3tot� 
�P v �s--: . b-,1; kukUřice pěstován? již před objevením Ameriky 2 jestliže se v o
i:;t :- -1:ni _::,_..,ron( ohj ev il, 3ž 7f' stol. 16 z '.•�exik2, ne:nohl&. - c1le Zi:ikon.1 i�ičurina 
ó LyEenks ohrozit vedoucí post.'3.Vení sociE:.listlckých zemí i v to'llto 2!'!l;ru1 A 
p:řr 'n:í �i:::toricv.v zn·lec st�·edov�:t.ého období v bSSR zatítil svýxi j aénem tyto 
poznatky 2 utorkyvo králi stříbrném, zlaté� a kukuřič�éml Je proto jen zákonitE 
že z::: tuto 11 normálu se vymykr jíci" :;polečenskou angazova!'lost zd-o.r.-zní vf':\dci 
t1SAV u -::vtorl(v její členství v KSCl Hebot: ,iol< jin3k by Z� :woj 0 ::lo-1::iílrnvé d;;. 
lr ,� :-1 , -.- lC:'.:'.; /4. červn .. / zL1': t ,, v cci zJ'.:s.AV oenu n.,v.l:,d t,,l-t-!.í„ C;t', 7 �p: ---- 0 • • 
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·· \::·.iz-= je:z; obč� c z .. .'.':.:r-.::z.::ov:ino mo::-3v:.1:=:ví, j=.-1- vf::wc.:.. / Asi t:;.:.;:tc ;�.:.0e 

- c1wálc Rottrovi/: "IJebo l<de jen t:, :1r.:::dičks berou .:._:::;i--:t zpívat �ek1i,kde 
-:-- kytk:-· � ou! Rottrová, a to je n_"j,•\<- číslo! se k ní propracovávala dvacet 
let"./ A také taktoJs.148/: "Žttná se pálí z žita. Zajisté. Žito �P. základem 
výživv. U nás na Mor�vě mívali kd vsi pro žito slovo � eště lepší, říkali mu rež. 
T� zní mnohem poctivěji, mnohem chlebověji. RP.ž, rež. KrlP.š". 

V románě - rozděleném do knih - je ted�r řeč o zpěvač�ách a chlastu. Téma v 
�SSR tjl'\odně prode:\né: viz náklad, edici ROH a cenu v Kčs z� brožovaný výtisk. 
K.1."leš, značící u starých �ech*: Pane� smiluj se, je k c:hlastu nřinojeno záměr
�ě, nebo{ se v proze obievu�e n� s. 153 a to "po prvním martini". Co si o ta
lr:nvém psaní, jez v duchu soc. realismu jakoby viroráYí dělník /opravář tQ,levi
sond - myslet? X čemu Plec:hov-ého slavÍka nřiro�t? 

Ludvík Yaeulík má TP. své 2. KNIZE DlttJcrCKi, popisující MM /Mlaadé Muže/ z mo
ravského Zlína. tuto Yě"tu /s.O/i "bow:-.h�jí dvéře klosetů z v:lnitého nlechu•o 
•ento úryyek stačil 10.aď.í muži dneška obsadili nosty s-pisovatel* ,r lSSR � 
že ze gtj-ch llozeim z '.V'.'1n1.tého ,;>lP.chu oslovují jec;Ien druhého, , kolegialitě 
-tv,'\.reťH /'Iia ukázku, jakž ciní to-to. J. Fra-is.. - Plechový slavík, s .223-4: "- J. 
snisovatele Svejdu znáte? --Aby ne. Pokl.adám ho za svého nřÍtP.le. - iak jestli 
�e s ním midíte, řekněte mu, aby si dal už pokoj. Aby nepsal, bjako kdvbv 
Tšichni číšníci byli :podvodníci a •loději! Náhodou je mezi námi dost poctivých. 
- Tohleto ho určitě -potěší. - Taky si myslím, řekl číšník a pak mu naúčt©val 
o tři piva ENÍc, než vypil, a projevil i trestuhodnou neznalost při sčítání. 
Eroto pozor na to!"/ profesní 

Opakuji: pozor na to! Nedávno mladí spisovatelé v �SR založili svoji m-"lfii, 
je� do budoucnosti nejen odolá trestuhod.nPznalost!mčíšníků, ale všem - kdož. 
�y tm je - chtěli�fflm o penízel Pozor na to! Stačí si přečíst jedno správ
�é přirov�á..�í v umělecké próze /Frais, s.22.9/: •Bu.ml Jak rána mezi oči se roz
STěcí světla v sále•. Ano: tito MM, Frais, ŠVejda a spol. - to jsou hoši od 
rányl 6, edice Kamarádi 

Juraj Rybárik: Býváme v panelovom dome./ Línia č. 1., vydáva Ministerstvo ob
chodu SS� Bratislava 1986,čtvrtletní.k, s. 12-15,náklad !!euvede, cena 16,-Kčs./ 

Mám 2:námého redaktora z nakladatelství v r:ss� s nímž se nel.ze bavit o vydá

Tání knih: 1 když odmyslíme ideologii, kouzelnou formulí řeší vše. Jak zní? 
Známě: nedostatek paníru. /Známé problémy známých!/ A čtenář, jenž v �SSR res-• 
pektuje - 8 - - 1- pro vydávání knih, s údivem čte doporučení šiřené pub-
11kaeem1 Ministerstva obchodu SSR. Cituji /s.12/:"Petrželka - má už vyše 100000 
obyvateí�.Všetci bývajú v panelových domov a vari každý zápas! s unifonnitouft , 
/ ••• / Opakuji: "vari každý"! A jak? /S.12/:":itlJXXY Kým si začali ZMriactova: jed
Dotlivé miestnosti, najprv si ich pripravili. - Strhli nevyhovujúce tapety, vy
aadrovali stropy a steny a" - atd. Někdo tedv v LJSSR zaměstnává dřevorubce,děl
n!ky při výrobě papíru a při tiskařských strojích při potisku tapet, dělníky li 

kteftf tapety lepí a dělníky, kteří vyrábějí lepidlo, atd.. - aby vše končilo na 
přeplněných skládkách panelových sídli�i, aniž čemukoliv posloužilo - nokud ue-
JIY81.íme n2 v tíSSR nutnou a nekulturní uniformi tul � 

Uzav.Ír"°c...."1: na tú, 2..ov občané x � rnfli mc;žnost "zánc.s..:. t "' U."'1ii,_::':_,.5.-;;cJu - je 
„ t:ss. Tj·-:::.:!'.'· d.o::-;tl 
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Mezi soudným �tenářeri c redal<tory v CSS.R. zeje prop st, -ořeť kterou se nese 
jen ozv ena: red2.ktoři jsou přesvědčeni, že j ejírn p�vodoem j E lev, a čtenář 
tuší, že je to pouze hluk, l<terý se odráží od vola. N3 obálce se dočítá-ne, 
�e autor knihy /nar. 194�/ je vedoucím redaktorem Kmene, a že xxnr v uvede
nvch povídkách "prok<1zuje vypravěčský t:::ilent". Ale! Cejk? a jiní literáti __ � 
/jestliže se zasloužilým umělcem stal v r. 1986 J. Suchl, stane se J. Cejk2 
zaslou�ilým umělcem r. 1993, takové plány skvělé má se svými spisovateli mi
nisterstvo kultury/, prostě ti, kteří se usadili jako žáby na prameni v Pra-
Ee a kuňkají literaturu sobĚ vlastní, jsou přesvědčeni, že n2stala už napo-
řád situ9ce opsaná slovy: Bonorum cessio. Dobrovolné postoupení statků: k 
Dobříši a k cenám Klementa Gottwalda dostali tito milovníci ozvěn od spiso
vatelů skutečných - i talent! i. že ho m2.jí, o tom je musejí píse:nně a � ve
řejně přesvědčovat odpovědní red:1ktoři typu J. Adama: i ano, J.Oejka proka
zuje v této knize talent k toou, aby čtenář zaCal vyprávět latinsky. A jak? 
Takto: Asinus asino et sus sui puloher. /t:':eštinu pro svůj tGlent zabral J. 
Cejka./ Cituji /s, 136/: "přičemž mu zašeptala do ucha hroznou němčinou:"My 
se spolu n2pít a p2k dP.l3t fiky, fiky!" /Nevnucuji nikomu názor, že takto 
promlouvá k J. Oejkovi múza, před započetím jeho tvorby: uposorňuji jen, že 
jeho čeština je hrozná./ - s. 143, úvodní vět9 povídky: "Sobotní ráno se o

hlásilo teplými slunečními p?.prsky, které se prodraly do ložnice navzdory si
lonovým zácloná� z NDR a rozklížily mužova víčka, slepená tvrdým spánkem po 
tuzEmské� vermutu značky Metropol." Věta z poloviny povídky /s.147/: "Muž ho 
sotva z�registroval, automaticky si ho zařadil do velké rodiny trampů a čun
dráků, ke které sám nikdy nepa�řil, ale která mu byla rozhodně sympatičtější 
než městské klany mentálně zaostalých pankýř� či diskotékových plejbojů a 
veksláků". A diskotékový plejboj Xarel se vyskytuje v povídce "Hromosvod"; 
ó, to je povedená postelová historka - skutečné umění! Její prúběh lze epšt 

opsgt latinský:ni slovy: Asinus asino et sus sui pulcher. A což teprve prÓzá, 
jež dal2. knize jméno; zde socialistický realismus, tak j8k ho požaduje J. Ko
zák ve svých projevech, vrcholís Karolína ;w sestra ns interně 2 pět let hraj€ 
dívčí kopanou"/ v orgasmu řve -MÓÓÓÓ" či "áááá!", zatím co le� "ze stařičkéhc 
pavilónu šelem" se ozývá - "Uáááh!" 

J. jak vypadá ono 9bonorum aesiio" v proxi? Z české literatury je z let 190-
a 1933 známý dvojdílný "Hostišov" J. Herbena. :..entýž Hostišov je zabrán 1 J. 
�ejkou do povídky "Trabant story". h tomuto zabrání nemohu poroz���t jinak, 
�ež že je to záměrné proklamování onoho - dobrovolného postoupení statlru.. Al 
komu? Pitomc�m: protože pitomější povídku z období socialistického renlismu 
2 let 1976-1983, kdy knih2 vznikala - by nenapsal ani ten, kdo by chtěl tvor
bu z t'lé:•lé žatvy - pouze pnrodavat. Ale k čemu parodie? Spisovetelé čeští mo
hou být zaslou�ilými wnělci jmenováni jen tehdy, když se i o pG.rodie vlastní
ho u:::ilov '4 í - zaslouží [;.:;rii. .A toY. tomu v �SSR má být: ani odrobinku nepře
��ch~t �i�·!!"!, nóžným "čkůdcům ff - n0jschopn0jší vedoucí redaktoři se o vre 
,·i,-,�,. - � � _,. , ~-� 1 • v���: 0 hl u 1• :i 07,·i' 1t:. • 5 2 



V j2�é� kruhu BE' pohybuj€- s pé�í vydávená aeská próar., o tom nejlilpe 
!l'V ,d J11 í j ť.'j í J�,;i:k. Hev:vbír-ám ni ú�:vslnf' dílo ně-Juké mačíncjÍCÍ .q U'torky: 
1. }elroT1 /rn�. 192?/, ktP-rA Z8č?.lr puclikov�t v počátKu 7u. let, vy
dáv4 b�hP,".'l uoh-nulýeh n:.tnii�tl l�t u� AVOU -pátou knHl�U - jtdni fL teťl:v 

o on�� �lodný ·"' sn,�f ivý -pfíntup ke státní kul tuřo, ktern ee sn'"' ěí n�si::nu
lov"'t z árný ros-voj česk� litel"é.�tur:v. ;,no, co k:1Ú1 je v:vdáváno r:. 'V nikla
d��h n�:,:,lých: - Ke- nr,okojenostl 1 JinoevropRkého publik;:, není nutné v 
:iic'h �A.to !�o!'."!ur.ir:tkk� �t!'l'!n .x -:pod. Oč bv1� :-.le u-pfí:nn,j:.Í 1.�alitická 
!Ynnivo::it lit,:.r�tj z pPdesátých lt!!t, kteří se �s-p01"i ne-tvářili, ž.. ji.'!! jde 
o literituru 8��otnou! Y knize�. }elcové skuto�nt- ládnou chválu otr;;nic
ké ';)uli til{::,, v�doucí síly n"' xí společnosti, nesaznu:nenánte: , utorř<.:1 s� sDé>
ží o T rný ohr'l� souZS-::sno�ti. t. jr,1{ se o to �n��í? }'rostř'edlt� j.,zyK,: 'Vy
pisuji nn,ř. nl4�tn! slova i: nZkolika 5-vodních etran ::róz:v. 5"1:r,"" lli! jlnní 
/s.7/: polo.k·onile, kazeta, v-=:n, v o-Yálu, t"-lpeto, k_;;p�mník a až�1rou,sáhon 
a!rič:::n,!--, k:l<'lv ír, gymnaetik.:., oa:psieolla. / s,o/ i Ll&ena, odl'..lád,.!la. sklen
ku n� s•ktorku,anděl, zbo;1l'l:1eký toast. konzerv.-='., konekce./:..:J/ � Rogor 0-al
let, 5tehen, drehen,echreiben, m„líróvaný rolák, rty perle-Eovou r.iží,krém, 
epra:v, cip.-F!r�ta,I vňen 11Hi llAC, onP.l� �e VeronUrn./$.lC/: s�tá!:.l� kre
ton,tenieové kurty, ehlupntý dunlop, odtené levisky, ibieek,vi2ltka,ce
luloido--.é I"\� U:y, ulb;, ltrátkýral tel!'!p,, v r:vt!1u./ s.11/: s eci_;;.lións�·, ohřívár
lll', r,iliňák}",Solingen_ dleksny, razd'Valt*f1ětvf1 tam, �ět�eetBed�osm nas
pátek, deEertní t€lífek� e�téno�é sttní�lcy s labutinkoTÝl! petí.m, plátk�m 
bftckebrotu,reago'Val, logika.atd. - ?odotýk.ám,le n� t�chto strnnách ub�hly 
plné čT� ,_,k-:,�,i�p�l..\i 1+,1'],�1�� /! � �d�� o�t�ief�itk\�úl:_� s11.��

h
/9/"brn����1�ov • 1ak to pokr2 uj s.l;, s"Táto�i je tec vreehno putna,dodal� po chvil�! po 

etručný dot�B /s.52/: •eyl v Endéer?• /To je ept,tele� se�f � knize popae
n�ho lidu, roTni� socialiP.tická, pojmenovanf třeba i jin-k /s.U/s "a Jest

li jsi l'.lyl v �d@rónska• ./ Co cto-i áy, t? 2E' uf 1 eoučasná čeak� próz.; &,zčín..<i 
mít -p�íchu{ ll'!l?-ílé hmot�'? �e v nekřestentké.ii pro!1tř-edí Cech. ri lze z;:kcup1t 
kní��, jet�� n, schém nB Z3ložce, 2by čtenáf pochopil, �ev ob�lu z u
měli ruiot:v nelze nalés&t nn.i pouhé komtinace 111 horkých" a •c?Ilóáných" pnkl"l? 
/Cituji plné d'V� tf-etiny tntu ze z�ložk�- knihy: "veron1kc rn...:lr lokty .., 
k.lín;,: 1:: ?l?. jednou se septr:lc: "'Jvcl.íš, Ž! lidi vřechno pfedr.tir::- ;jí? fle: v;:;.icb
ni. f t�.ky ne v��chno. Jde jen o to l!e" nich v:-,zn.nt ••• "./ Jóf' jen o to se 
'V lid.ech v,•Enat r lUo jiného ne12á l!locialiatická společnovt - k: nejvíc -
Er.pot!'ohí • • • ' BOU�r.enl eitu"lci: kdvž už vládnoucí muži L':.::.: neu:::ožnují 
aobl ani druhýi'll Eledovřlt ndnení v če�!té'!l j"!Z:Vl{u z Edici! :etl1c�, ,,{ tak 
�in! .. leepoň u pu'bl1k<'lc! z Edice Pro�tor, v. k,i naklad::-telství ... ruh; ktlo 
jpn, o"1~kuji, 'Vv'tPl!'lnil X0":'1U:11 t· z oLl�sti wn;,,;lec •.éhc JZY'-�'r 
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'.::)'I,!"!') r.1tt: r�ok-:-i •t .• j,Cť ic iJ, ... t,; ., len'< i.. o· 'llc:!::· �p.u,c· ·t , ..... . _, :-... l��-S 

,r•,�.i,h' :i., str-:::!1 x;ib. n:51'.lRc' 15 r,re;, kč ,...,.,- / 

V Pozn�:r:klich k ro�ánu CinQ. MHro n�psal .:..l!r d de Yigny: "liept.í by b:·lo,kciy

b,. �imf'-Pl"' dTnr.r.tle � ekon�ila jedn?. for.a,. vlády, lepl5í b}• bylo, kdyby 1 �y-

11':f-cl neT'Ot!, nebot toto 'Vre ee n:1h.r--.>ť.Í a :l�• �e otnovit, ne� kdyby �?nikle 

ctnopt � �t�te�noet �ez1 lid�i.• j j� B' jí�:•'Vé, fe F.:ni� bv v Cocnách ekonči

lc "j�c!n=-" !OMI"' vlÁ(h-", s·.'.čin::jí ti chvttcji!:Í, ktetí s� 11ter�rn� for.:iov ,11 

.,, �ede��týc-h letech, ot�vír.,t té:Jz t'�no:,t1 ., ot;-.tcr�r.oeti t'llezi eoučti.ez,ý11:i lid

!::!1 reálruL o tioe1r�11s-:nl;. ; pí�i schválnl-: lid:?1i. lfo'bo{ Háž ne:,ap.isuj" občany 

reálného soc1P,l1B'.l!\l O�!!deeátýol' let: j?.ko v jiných d!l�ch rlnet:ních pro&:..1k1 

J'l@existuje v j@ho ro�ánP KS�, bfl t\ni volby, čl fJkcc z. i< ?U! pr;:,cov1ttich 

mí�to chosTes�otu vládne �lkohol: oč s. 4C -��po e. 27�, tfec�. Cituj! c nía 

•N� �oln� noE� �e k�!dý d?"\.2hý uchlestá. V z3�f.atnání se pij� ukciznen�. Jen • 

p�CO\'nÍ dob�. C -víkenlech ... -�bec ne. M& t.o sv�j tád. tk -voll1€ noze tf nic ne

fn'PZuje, dáf r.1, kd� chce�.� R. M! proetf. popisuje lidi Pn:.by dne�nich dnjs 

a d�l� to zp�sob��, který Je v povol�né �ol'Glě nej�rogregivnf>Jňí. /Stejni t�k 

-v l:edesdtých let�c� IS<?čín.d v otoru Uk trochu &bsurcnu pro!pikOVa!:!éb.o tex

tu: viz 1:aveb· -"'Učitel ptBěíhc •n�vu" e "Ido U..l!llěel �-�tyá�e"; psalo se tehdy 

tP-k e: R. Páž kruh�!!%! ,kteri 'T poza<!! rostu"D�ly li�enírní tvorbě!, v:1no-v(il. Dnes, 

kr.y u! n�n! Moderní popisO'T�t občany spoleěeasky činné, opu�t11 tedy i teaaa-
--- 5 

tiku e"'lýeh "Bludných k,,'lment• se eedmoeeá.tých let e dává ná-11 "Sok'::Jistn" ./ 

!'�t má n1kolik 11rstev: napf. opakoTání ach�se episo11atele se �ter.ái'i,pro

eházející c"!)akc,v;_nr, románt!m, to je čistol!revný Páral. Milenka, noEýTeni i-ělnt 

to j� �tveroTá koetka z WPompejanxyw Bety Kriee-ové. /Ďegmí se nikdo divit, ie 

sde pletu dílo petli�ní: oticiální literáti� �láěi� ti, J1�! ee laureátství 

&--"itím ne.doi,tóvá, J!!ou znáa,ýr?i1 čtenáři lm1h B Edice F�tlice; t;rto "závsdové 

�ublik2ce- 1 /dokonce!/ r,di sakupuj!./ Také ae ě�eto D6 stránkách �etká�úe 

a dlouf"!j!! �pieem /rmpf. celá s. '182/ z co Je v sáeVYkách• ledničkách, kotích 

ne prá�lo; nen! to ani tek ohlas !n-ncouzakfho no��ho ro�ánu, jnko upív snah.i: 

z��lnit pqnir n�čí�, co um! po�sat s rodinné k\icbyn� 1 aed�náctilctý stf�óo

rtkolá�:. Textu tí� J)!'ibude a skulený pro.fenion.1.1 u� to v ro::iá.n� r. pointě do

táhnei: Eitejn{'; tak siikladní té:u prózy /!e rodina, jeko sáklrdc! buňK.L &poleč

noct1, m�rkýruje zs nevydof-ené dllti jt!jich životnost/• je v česlr.i.! litorr-,tu!-e 

::mohokrát rnncované. I to, le lze v dneěn! Cszi ■e nf:koho r. poť cizí� j�énu 

!)eát 'Pfl'lli!tl, či otlel<.ovnt ■�"JJ nr- eeb� oalsvru� článl�y je už n"" �olll, epolečen

Rkb .1rv�, !e c1 o podrobnOetech evrlik;JjÍ vrnboi n?- i;trechách: c.-.:lt1�it� je, 

i:� lze o toir. " roce 1985 �e�ejně /tfebn �f!koby nad te7."t1'<l'l ro:ná.r:u Ro:n�n,--:. Ráže/ 

vést v T'Tr:2:e c!1akuse. /,lr, k j1:1..-;ý::r. sávl'!r-!m :podobnt! dis1,rnue mohol' vt ť! 
'-e1-� •t!1okie1st'.!"" je cibulí: odloupá'1áč 'frnt..,u St! "lrstvo\2. o-' "b!"::dr•v€1' j�·ko 

ntř!.l'ť. r:orbe:r" ne 2. etr.:.nf te:r.tu, al po ayrui "mrsáke" ll1J vozíč-Y.u, t. .::"triv( 
f �· j!'Otl C)1)r;;tn;<, vedeny ur! u� n,,<1 c!u�inou, ale 1:e -vt.ehe, �r, • -1z·: ·:�.:;i· ic r.� 
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;"dinou 1: r,olouschl.oc rilzu. /l smíchu - jd�-11 o dílo snt1r1ko"To./ 'h koYl:Íto 
=ibul• aá „ 11te?"lltuf"� nt-ueto podivuhodnou funkci: a.01rnsew do ?·�ne.nské me:ně 
ti<"h, co se o liter::turu top"e pokoušeJí, o�liTnÍ u ti:·chto ail dých vývoj 
jejich koUehu. J on �otom ten český /g•n�ticky selský/ ko,.ítlek "f:'r'kvP'h tb 
""JOtUvuhoďnjm tuli"Dán•m n� uf nl!eklon�ných r;4ctech. Teklet 11lu!bh dPte!D�' Tě:is 
�c n,-ie? V cha�kterii,ticc P.. fQibe se a.;. 111? /Cituji, •J.. jP to. Vvn.'-llér;r-.. ost 
!''tc:� je o!le11�n�• ./ Sned t lrnldoo,dnf- 'b.vch tento román t1o-poruč1lr- nr.jnké-:nu 
!'112P-ké'?lu �1 sá'!)::-·�on�11eckérnu naklad<,teli k :i,řeklFtdu a t: publikování; .;c.utor, 
jeho� hrrl1nn fte m�l•� nn kn�d� tfetí fftnince dvchti"f� ntú shání �o Bl�d
�oetech - egnoň laskonkách - by ee měl nfj�ké sl�dkosti "kol literntury" tF
lt� "rloeíc1". /NoTotv�r pro toho,· kdo je po uznání - 11'nrosící, nzhr:,Jící r.1.f 
�o��hující � r.íníei s� toho vňeho do�iti./ 

Ziv�n�I P.omán Rd� ee joko ep1eov�tel pohyb�je ve rvlá�tní spole�noeti. 
r f.�denátýeh letech byl� epolečnoet t�k trochu nereáln� socialiet1cky uhn.nu
t� tím. co vyjádfil v. Gard3vský titulem - •B�h jeftě.není sceln mrtev". 1o 
uhrP.nutí láčil� 1 ptíklonem k sápedo�ropeké absurditě1 literární� příklone�, 
nebot bylr pře8"l'děena, !e :,pok�lypsél je teníne� literárním - tf'eb:? -pro a
-ookt?lyptiekou -školu; nic víc. Y rnomentě,-.-kdy- v erpnu 1968 se e Absu.rdi tou 
setkela ru: d.l�ěb� ulice pf'ed kaldodenní · trafikou s denní tiek se této ab1>ur
ditf nárP-2ně rychle a abeurdn� pohotovll, p_�isp-:iaobil, aAat�la po o!1c1iditě 
befíeí literám! vefejnont SBekočena1 co dál? 'hk &nfla otáska ti druh.oř.rdí, 
kterým rosp1:i� nikdy DP,Slušelj', ee utrhli e lvavi„oet 11ed2deeátých let :sU.a 
ac,nu otnfenou. lonistr /tAm kdeai v pozadí, jehol t„if Cecho„é doposud 
nes�etřili/, ekuteěnf fokm1e1r l:likpo Chart� 77 s!skel aspoň tu tuěenou ru
dou I �l• ronn•anou/ podobu, �nk� DG. nú hled! z obelu "ŠOk:llstn:" R. Bále. 
Ji1.1t�, ch.8rtisté byli pokous:in1, ale z hled1ake druhých ee &rě.ín,,lo rozpoz
n4„et, !e M cíe�te púa cpAt mohou satít srát mouchy. J. �dial�T Fuk2 nare
sll ěep do"' •vévcdk:vně• a„ ňeak� aoučonné lite?""d,ufe se vesel� holduje 
lridlu, peněmdm /nilně „elkýlJ/, alkoholu, literát��; estetice 3 novodob, 
líl„cht�. Je to p!j�tťka1 nikdo satúi nepíše nz- sed "·ene tekel, heael n� zt\.ech 
se jeat� v�ichn.i bojÍJ ale něl<de SP. záctěnou u� post4vá ctnoet e stc:tečnost 
a oěekává. V Oechách: kosti nebo vstup? 

Karel Urbánek: Vvsnán! o ž!v2,tě. /Edice.- Malá. �r.tvé:., Ceekoclovensl{ý ?.ipiso".:'tel, 
Proh.?. 1985, vydání I., stran 206, nákh.d 6 OCC, ceru.• 14,- Kčs./ 

Je toto kniht:: 21akoh@IUl „ 1111110lit(Jrár:1.í oblP.s� 1? f,ebo. je to ":.nn: prcletáf·k-=i" 
-;,o 60 letech, ,.,·tahující se "uplíku b�dnou koetričku avého !lvot,-? r, f.ty J.nny 
nroletdřn bylT -proTokP.tivn� krátké e z podooných vlít Je ztlu:1lenJ p.:"·.fb�b tó'to 
�rch.�ni.rt" dn"\, která vid� lelí n,., dně bHnEi exia�ence nóroda: j.::.ko kdyt nlikno 
chcf' ť' ia,ilecký'.':1 :čin.kN rozví,i!'lt l�lubKo život2 .- r.lÍato e l(''tcnér., c·orť.1-::1rél10 
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vsl11 cupuje n1tkY. 0}'nlra,11 Anna prolet4tu, �ykoli'f do r. 1920 proalVYila, 
�ly to ..,,.,, i o llt7fecb alo'fl'Cb -6Jty do 'fÚ '\akf• - a l)OdobAI. !ed71 repl1-
"ay./ bpl1ka a • lat. •r.pl1oare• - roniaovat ln• 4fl'fodJ/, o4po'fi4atJ aloi. 
a n- /aaB!c! op&.k.O'fú{ 1 nra.t/, • alOTa •plicare• - �. Jl!sk, 
hokfaa ',)leko• - apl,tú. 

UrWllkh ten - to 3■ou Odl)O'ffd1 -� tíhu li'fOUI odf1k4'fan, GO nf3•••ho 

atroje, thba aapotofoau. Jenl d oc1•ůn l1dakoat1, túa, I• aloulí hlaa11. 
Do �••kf l1tentury tak 'fatupvJe aaaha o kriěek pfedstllmout buclo11enoat1 kdy 
ataf! lid' budou aedlt J)hd pof!taoim atro3•• pt• 1eneraoe, budou .,,.kl,dat 
n4j ltvotní pf.íblh a aa ctruh• atrnal ••li.u ul 'f7Paclne redak&nl upra'fen, a 
_.úan, lm!lke. Uram an1 •• �ak pro 'fehjaoat, jako apil pro rocUzna a llla•
nl pro po•�•ni ■trojd 7. pneracea co ;jaou aa� ti lid,. 

/S.186/t "J' toho „ 11To'tf dostala aoc úl.o, 'flechno �••• ai auaela�fidfít • 
.r, allo ti lkej lt'fot. I.etyl 3•• 'tn ndj li'fo't 3edilou 'fypre"YOYala, &ll1 ■i n•
chtlli 'flf>it. 'to bylo bJlt,d po -.noe. kcl:,I jako byli koam:ů1ťt1 U úa d aa"Ye
daf, k4yl , •• 'tellkNt �:,la jako aa aoadflllka noleú•. - linu b;tt nolaa 
•• ••011draJn•, e1 aoQdrůa 1 io 3• pro 114•11:.f 11Yot -. lee�cb akute-1111 •caoa 
■O.o•. I kdyl d �•ou koa11111at, •• úa Ill ■n•clenf•. 

!altOTf y,o116eni •1 •• atrúek a.1117 krla UrW.U odúlúu I• 1 ta solld.nůl 
a1 eoadnlka m 'flf'icia 114• IIIIOllo uaa61-t. !fen -. 1 dayalrap phfelm11• 
t&. l•ko ae •• 1871 •lokil t,yl plael lida. 4fleolm7 ■olldnlky,a ao'IIU'U1, 
phdaeda na•ík aedll • atol11 a � u al •ut aolld.rdko Cilkori, pcni4e, . 
aú ..-AJ ehoroltopia• • Co to pnidú ohorol,oph, to •• f'{kj 'f JlNOOlliol, 11-YO• 
top1•. Po•Ual ■1 1 abyell f'ikala mJ 11„0,op.u•. J ,, pcnicS.á •�••ta..�,. 
ale,,•• u to dpl.Jll at,dta•. /A oaiU.e ••., pfedpoko31 o!inoea �ana Je
lit• a Marie TplfTa3i • �••7k uaoYolnl - 1 „ l•liob sne•li'tú ■t.úl• •• !lo
•lk 11a .u.t1 sa ffll li'fot • •tJd{. J. , •• u11 ••• poale4Jú kapitolka lmilk7 
3••n�•• •Jak Bitka ucbce .tít, 4okwl •• aedol� praTnoa6ete• 1 pak př1po
■iúa, I• I. hr,cla e!atll IIYIJ roúa o li'fotl 111.a,, prole'tftky a poaocnJ.n 
.., dom,cnoati •Dale• •t•u• �n•t •NtUllra•. ••bol 1 l•ho pnonpublikmlalá 
Bitka, 113ící oelf 11Tot 'f chlldobl • 'fe aldbl dnh:fa, kdyby T polOYiDI ay
n�31ich o„dea,tfoh let konella �, 11•ot »ro�n•� pf'l.nira, pak 'by snno 
•'te�nJ, �•ko idtwu u Bitky UrbúkcnJ' • • min knihy /e.206/a •B•ocnice =•-
si ae al poěut. Mda bych•• dolila pft'Tnodete. Chtlla byoh aa Dd.llat kř!-
lek na eelo. l•tl1 budou aít klaka, aby oyl adra'fej, ••tli pf1;1de bolka, aby 
■n• T 11•otl •lo ltlatí, ael �•- alla �,.• Aao, křílek na !eloJ !o�• 'fic, 
••• le11tillaoe nnays 1 T rooe 1985. Citqi •• •• 1761 •�oakú do s-tropu.k . 
•tro:p nnicU■,aú pfed-.o�111• tau,tsk ,.n tak lel!a a �dou 111 "7 moje ■taroa'U:.: 
a T11pominky hl8To•• P.f••3llÍII a pak •• poao4lia. Mno, kdyl •1 'fspo11u,nu, uci5-
lú k!ílek • fekall Mh nsd n,■11 Mh • dai. Te!ír •• pomodlía otěenáA, nebo., __ � 
andi'li oprtru, no• du.li, jak to ,., bolínkll? Andlli bofí, etrálce ;'t•. mě 



dvc�v bft ochrinc• •'�• k� •l•�u dobrý,lu ■e Tzbusu�. ei j�em tok 111', jak 
ohoe Mh .a3, tflo, nit, a,bie pf-eeábúl, as: n, Tnuknut! pozor d.áTú a „ 
tott n U• obcOTh1 al •etnú do 11konání, po emrtl pak "f n.eb1 <tlěnf, c.lff,
lí• Boha 11•ů"f i�lll. At1n. !ohl• si hkn11 e adllú kfiltlt. la tohle j' ee R•
et�!a. !ohl.e 111 Ud�j •• ardoe anue. l.depak. l4 �•• tedy bea "Yir,, ale 
T tohl• •'řís. A kdvbych byla sdre"fá, 34 bych 1 do kostela Pll&. •Jdi, pro-
11ía-t1J•, "PC"Íd4 ml dyclcy Vl1u!ita, "ne.-nlu,, ,io koetele. Uyby b:,l Pú Mh, 'tak by 
na tebe 11.-!opWttll takOYouhle �zu." Vona �• t-o t"l·ky pnivd.a, �1� co !l�le 
�lc,yat dnnt? Stnnou ee •�ci a lidi se nfj �tou nejmíň.• 

4r.to po�lední "Y�ta, jeko celt c1toW?.ný odstevec, tato poel�ní v�ta, to 
3• tnst •yftlenť akutean, J)ffftll1Týob obaenO Cssaa ■oudrah� 1 aoudrulek. 

ft1roel� Tťadal1J!!t nttbP ,,_ g$fVf:tl2_. /adice Jlla.lli btta, Ceakoalme.nskt api
eOY•tel, Praha 1985,�ydW I., •tran 288, niklad ,500, oem 17,- l.čo./ 

lailaa 3• dedUco-.w1 "Lim!II, ktez1a let! u •rdci o•� Dalí planety a budouc-
11eur't jP.jicb d�t!. • A n,elfK'.luje c1Ut • Bpik11roaer •ne není -plstú nb•sp�1t 
•• phd lidmi. !rraj!-11 oba-.y t>f-e4 t�, �o je nad sem! a pod ani a vabec " 
nekonebn Te•ira" • A 9 aoul.11nn Ceako1l0Tcmaku 11kute&ll tffají 11 0bs-T:Y před 
ti.. co 3• nad ■-1 a pod ••!• - a YisdelO'Ya próaa 3• toho dokl.adea. Jeho 
!eakf hrdiaa •Jtyalel mi -,ilku jen ,-u • ·•akci• a u formy, 3e.)(ýal bude <tede
•• 1 •to. co pf!padnl spO..sob!, pomoc! odtalltfch i,olm�, protof• •• prn•ho 
-poJ•encrnn.! leul•./s. 1'5./ A u •• 1'6 •• Visdr.lcna Uaaa1 •onilesi nooňo
••1- ■11f1„o■t". Proa? Cituji c2,1a•J1etota J1hl1U 'Y aía,1 -,sd.ilen aeda4es4t 
k1lo•etrti ocl centra lll.avn!ho ra&ta •• rosplfvala. I kdyl krdnice, ktttr1s! 
Rplnll 'Yelkou upu e.ch, •• protínaly. an1I by ee dotkly Y:fšiaky. - Chodil 
fint do •P7• - Co kdyl bude ukonec Yleehno dplnf 31u.k? #l11s! být prlvi 
•ll'arta eilffl prrn!ho l!dttru? liebudou to sp!�e 11!11ta aous'tfedmi Qr.D.ríd, 5klad.1J
t� sb"n!? • I. co lrd:rl je u� Ttllk"a „ 1>llll11 proudu a -v per'!!lruienci jsou biolo
g1ekl sbnn�. kterl hub{ llcuno nanipp,dn�, bez rárttusu, bez ,�diniho Týtuc.tu, 
-rouhr-, �o�OT1b1ú do 'tito d.o\,y b,_nální�'h n�bo oj�in�lých ntt�ocí? I pr1!mysl 
k tc-i:u "Vydntnl pf'il!pÍ'Y' !!lt'tvolný!l!i exhala.oem1, lidé svou nn ti1n..-�•oatí • lhos
tejno,;tí. •• J!en{ �nea n.tc horlíhot• 

Po tO!:!tO •J iltll.ní - le Je-li Mh !lrte"f, 'YffdOU nezná:D4 e!ly proti •p�-ti ?ti-
11. rdim• ltdl �ál�u - ee J.d2mov1 jGho nebe 0tevfel01 a pedentůrlí arcl:ůvát� 
• Trtb, •e do dkrytu pod !•akou sem. lebot nawd utika.t a �nalí 8e z�choT2t 
eob� nejbl11P.í hodnnty, t3. d!II aebe /g k eobJ an0d -!br!i" ravn�! ra:ret.!Tářku./ •. 
O ��fJku s 0eoh 82'fll1 takto /�.157/: •it-"V!m ul, kdo to fekl, ale : tťto ze�� 
se vtilcslo od3�lt!1••• tltikr.11 odtui protel!tanti před. kr,toliky, k.stolic 1 pf·o1 
proteetant1. dflníc1 pfed lu!p1tal1sty a potom kr.pitsliet� p:ř'e� děl.niky e d08t 
je tak01t/eh, co uteklJ jeno� ssmi pl'-E-d l'le'bou � pf-ed vlantn!t'\1 ; robl�o; ••• '1'1 
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n jvfo t"'frd111, f<> utík�jí n�jl 9tt,í a tady z st v b ■c-en.oý 2.t:ytek ••• J.mo:lle 
priY� díky to2u ábytku ••e tahl� zn pokQf � sno•� •zp&i�,o��la, satí2co �o 
nic� čaan ani�•• neštJkfte.• O Jobu uýlli Ad••z 1 ull:Dja. 178fa •proteat-
11! dopia „uea-bloauetik4 pro'\1 •••••í•4A! TýalecUtd J•J1oh prioe k protimi
roT'/m '16el1'.11 /parehaati, tek pro! je\e �• nel'ej.ČoYrůi?/, poplete.A tJ.lo■o
t1olc, 'lffabs, pro! Sl!ftti.l '21nate1n p� nrt! �Jfřit "' boha. t.utor kric.oloaaný111 
p�ralelarn1 dokaacnal, le jde„ Zinsteinavň p�íped� o oaobit, �ilosotioký 
p!'intup. Bl.bec.Einsiein b:,l gen14lni alovlk a kl'llltae pi ed smrt.! "l'iťěl dil, 
nel Tl1chn1 j�bo !ijící eouěneníci ••• •atd. 

Vícd�lt"tT Jda■x 1 n4bolen�ky kleje. /S. 220/a •Tfecko Je �rod•nt, protole 
,, jae, ee rombodl, 3, jeea pnn! �•akoal�eneke3 aun1vcl1eta a přelijul 
Iruc1tu, pfefijur• !no, Tffiecko 3e „ leakoalo�ensku•prodanj•a eou�!lená spo
le6noet um.! poslat prYniho .. ,ho aun1-.al1st11 'taa, kaa podle �c,ích PJkloa• 
tí patřil do payehi.atrlck, li�ebny. A taa •• pt, /po.led.ni•• �85/a •Kolik 
de pfelilo, i,en& doktore?• A- doktor, kterf není \1:ayaln, oelOTo"Tin.t eo\ld.na
hu doktore, "'HJDl».1 = •.1• túr'. A l!sdaltr. hrdiu upouti 1 od. toho pane a 
fík41 •Jste •1 opraTda tak jietf, 4oktore, le nelÚ Tilka? - Otúka byla fe
l!ena do 1>rásdna1 ldaa 'Yl-dfl, I• 31 ely�.í jn on ■ú.• J. '9' odpaT,d1 ne o.no 
RDtiokl - •:toetk:, jeo• -.rlenr' - T!scl.alO"fa próu ko11čí 'tclktoa "i.dyl •�l dla
n� -prdsdn4, aklo�il ank ke kostkal2. tntasoval ai 'Prn•a PH CtlIU Ta! "lNA 
Jm>'PfA ••• • - -Pro niln# eocialinu '\o aeJÚ sihlr lichotiTII odpolitáT' •• 
dobe pfed TjbuehM. J kdo Adama ochrinťP Bl.ú11leo • v• njch sdech? 

# T 801ff1Bloet1. �OQtO TúdelOYOU prosou al pfipad' ■kut•�•I neuyelni,le 
v roce 1985 byls Y CssR pou• ■tro3op1DI /T lDdicl Pet.lioe/ rommolertána po
•rtni i,róaa lllol■íra ll'iJfff�iokJ-chnieu•. Jnohu roaeaa't spoleěenakf d\\
•od, l'ro! t.sto -próaa /apldn•lr:J md 1 ■,n, -6toě11l�li,ale roshodaě l1terú
nl,:t Tytfťbenljl!/ ne110hla apatf1t nltlo nfta lako kniha, eousedící T Malt 
�atvl • prósov 'lídalnn •"4 nebe •• o'teYhl.o•. u,erinú texty „ CssR 3•o\l 
s■i Y roll hfťln!�1 ••be •• otníri �• pro u, 3eJ1ehl ndrci neroshnhali 
sb■olutni,o nietupoe boha� leakl sni, l•bol �•fm •• p!Ja <tl47 �•l)cyml 
J).Ír.aenys 1'T • •• • /8',ťlj reterit koal!!a tha1 'l.&a■l ·•te3nl, jako Tiade1 8'f01t 
pTÓsu. JI jet:inou po stoletích blld01a �blek:r "fYJ)rftlt Po�dky s na!feho období 
ěeak4ho at4tu,budou p!ibihy a�inat 1 talrtor Bylo a nebTlo - jeltf před tfe
•1 te�n�i .... / 

Jan Suchla Jfa etlet! •• nelSeki. /Sffero!e■k4 aakladateleuí 1985, tl!!t! n/Le
bee, vydán! I.,stnn 288, a4klad 10 ooc. odp. red. f. VriA�k, 25,- �tJ./ 

�t,el enero&eaklho naklade'\elsn!, kter;f clo 6e•k• 11tt!n.tury lffedl 11j • 
.Tif!ho &rejdu, O"tlid' ■tejnl ja\co on MIIÚ upfimaoatia 11 kdyl ŠTejd.t �e irvém 
llolocha T>C,t,1su3• T r. 1985, �ftk 11terit1 alod! la&ltumí politice CS!:R � 
val'Atv, bon:v a Z'lee)lJrivnPnJ �y-plieenf bonor.ife., �• - Jim !3uchl E �. -popiou-_. 
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s .�le, J k bvln kupov� generace literá'tll, ktel:'ý� bylo po únoru 1946 dTacet. 
let. /S_. 2'65-,.fjj/s •Rekl jsu e1, I• al potťdá chalupu • ••• I. tak jsea •• 
Jitdnoho !aanl bt••�oTlho dae roku oaaačt,-f1c4t,ho rosJel autob••• do Jab
lonce a odilld trMY jkoa do 1AnO'Ya. 111!1 J•• pf'il.lr.t.Teno d&'!lyalnf ad�odnln!, 
pro! ollol11J)1t IUi14haTI potfebuj1, P-le Jednání n� drodnb Ttboru p.rob hlo 
pfene,1Y� hlsdce . �Chalupu?• fekl phdaede a �odol �1 kopii e�sn�mu, na 
nMI bylo 1ffed�no p•de•át na Tolnjch poptaných eíeel •••• •�1 el Yyberete, 
tak �,1,at•"• ••• Stoup..l j�n poff.d YýG a vji k Brablticía a pot-jd nen&chá
•�l to �nYf • ••• Ji 81 Ylek ltOhl Tybrnt, a t3k jaea Yyb!ral. A! kousek od 
od at••ky Tedouc! • K.ráloTk:, na Slo·uinku Jeem epoti'il eMlupu njch en1. !-u
hle obci a 14dnou jinou. /Posd�31, kdyl Jeem snoTu 1,>rochásel tJ11i etrániai, 
jse:s al memt kladl ot4skll, čÍ!lle •I ta chnlupt. Už'l0'1t�la, kdy! Jsem pohrdl 
dobrou deeitlcou o�i'T idnJ - a hlrTnl t♦elm1clcy - le:ptích e aacbovc.lejšic.h. 
Fřipael ,�u nnj os�l mlse./ A po tfioeti minutách cesty �tky na národllí 
•:fbor jen ctrlel „ ruca dekret. !ebd:, ae ještl '11.fadcr,alo rychle./• 

1. hlaYnis •ěli tehdJ phd•�cnf d'Yecetilet;fla uad{a� co rosdn�t1 1 c!ul
lwpy jeJicb "•�•. J. kdyl •• 313 n:r po�Úlaly rosplýTatT /S. 266/1 "Xd:,I 
jne pak u podsi11 i,hol roku pti obhlídce okolí objeTili Y Borniia Max-o'f! � •.• . ... . 

pri.sclno11 rostom11011 ou.loupn. ·-ne nepod0-lmou t4 peru.íkoTi, byli jne ryehle 
rosllodnutt. A a-ae llo 'Yiechno ri.s na ris a sa tjdea ul jsme ae s-ebydlcr,e.11 
-.· ncr,I cului,I•. - !ahle cenero.oe aled1&kfcb lttenltt dostnala ul pfedea - ---1 

a bodala IIOY' vrclmoat odkoukal• od lleehty e•J>OĎ 'to velltorysf namlo'IZ'IW 
U'f'feh loaj�, pro nlturial v7l1dabo11 ••• Suchl o to■ pili• n• a. 2781 •t11 
Je to dobrfell třic•t let,� ,en sa poYÍdku ve svasáck, literám! soutf!1 
•o�l krianou odmAnu ce•-t• kol•• republiky podl• �l••tlÚ vollty. Byl.a ,o 
dedú a jed.no&na!ni Tolba. • •• J)_yu to ce■t• tald'ka leteclt,, ost .... t.nl letec-
ti mile 1 i,fed.DUeú.zů - ata.f 1!lto1l tfael.evou dakoto11 s Pra.hy do 'c>ttwd.ova 
-, byli 3ne •• le!'lOU9 která �el.a •• 11Dou, bes uatiní v pohybu, 'Vlak.ft, au
tobu••• pJ.lky, ja abyoboll toho obaihl1 eo 11e�Yíc". 

Jno, takhle ee cho-rt typický sbohatl!k 8T4 doby a sa nep.gtmý "t'jkon 11 terár
JÚ ee saa.!! - •abjclloa tohD obÁhli oo n�j-.íc•. , n•�I• bo saj!aat, kdyl 
uatUl)uj• do let�dla, le t uto jeho ceetu aaplst111 -néltdakou dfilloul - eku
t•ční 2 dňllo hotOYÍ ě,fU episOYatelé „ pracaviúch tá�reeh. k.de al k i;�rt1 
,raocr,ali sadanoa eby ■ona ocbrlff'ea! :pinlci dos'tús.li a.a •nas,ck4 lite
rirn! a.outfle• - neaepoaenutelnl od.miny. J. takto - v re:11 státní pok.l;Jdny
d 1 ltJlto fedi tel • analfa pl.atec, ceetuje lH,.i·,t dodneaa la ěti11tí ee 
--�•ktl /1. 278/• •Pomu,1 de!tiT4 rino ne %'UE:ffl•k•• letilti .noho neolit-o-_ 
•alo. • •• ltJ>fJ.-.e■li ld• úa dtUi•, feltl rám n._ w!t-&.;ou I,;nic Je.nák, veclou
e! tajen.O UpJ;doalcr,ea•k'u kraje ••• Piel!uny. • •• I kdyby nlim to byl 
-pf-edaede •let•k'ho n4rodn{b.o vfbon 'Yiliaa Heraan ne&d.0.reanil, ptim:11 bycho2 
M to arnadno •ti•11 PiellaJlY, to 3eou pfedně.ím lúnl, t;r ud4vz.J.í ve III st6 
tón • ••• Je mi oeh.oplt•l.d a �n� tická jiet, pých,�, E n!! n f��it l 
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x i�j lizní �r. ��il Scbolt� provází ro�l hlým komplexe� lnea rand Sple. 
did./ ••• / Idy! jsme potom p�íjemn� \Ul�veni ueedll s dr. Scholt�em do klubovek 
dole v krl�árn�, nabyl j�em pfeeT�dčen!• atd. /Takhle se nabýv, pfesT�dčenís■t, 
se ředitelem a stýk t se s řediteli, al !!e tito le1>š.! ob(!anl essR cit! "pf.!3•
n� unaveni"./ Odstavec ze s. 281s "PfelíT' � je iiTen n4zor, le umění, literat 
ra nejdou jaksi dohroraady s technikou. �e dokonce jedno Tylučuje druh&.leld,ho 
kdo to tvrč!, bych rád posl3l do Stfe�ní pr,�ysloTá lkaly etrojní T loT4m �••t 
nad Váho�. Jist�, kd�ž do �koly z:vítá početná deleg;ce českosloTen!kých epieo• 
Tatel�, je to událost, která �e hned tak nepřihodí. A m11e se z ní uděl_t 1 n� 
tek a sláva. Tak to 1 bylo: bud ba Tenku p:f �d vchod et11, výzdoba• prc jev,, et1ido 
ti 1 profesoři jako ze �kstulky � hl3v�ě - literám! pofad e ukázka�! d!l pf!
tomných autorl. eylo to llilé a neček"'"n�. J.. proto�e jde o t8chnickou školu, ne�
T�t&Í překvnpení /samozf�jmě pro náe/: tel�vizní pfenos pořadu do T�ech tfíd 
pro ty, kteří se do auly nev�šli". - A.no, tal literirn� bohati � TZnoeni je u
l,e pfíton�ost. Končí:n citáte:n. ze�. 234: "Obraz naší ce�ty by byl ne:Splnf, kdy
bych se nezmínil o „oraTanech, o účelně zrestauroTaném renes�nční� zá:nku EloTer 
�kých výtvarníka, který ni:u poskytl víc ne! jen ubytován!. 'r�flo s::-po11enout na 
Tečery dole T krbovně, plné por.ody a souzvuku, n� ranní procházky svě!e oroae
�ým psrke� �ezi stnrý�i stromy a dřevěný:! pl2st1k�m1, je! tu z�necháTají ú�a■t 

nici kaidoročního mezinárodnfr.o c-ocb.lř=:kého ey:nposia. /J� z;;městnán1 �tejnými 
tT-0.rčími problémy, �ijeme od sebe cto�ky kilometro, každý •kutáme�, jók e obli
bou říká Jose! Bybák, �osaměle ve své vlastni štole ••• • 

! jak "kutá• při literirn! tvorbě •uměleckých reportáž!• Jan Suchl? Inu, 3ak{ 
dobře /a skvěle/ horovaný pisálek: kecá. /Slovník spisovné aeětiny, ACEde■ia,s. 
162: kecat - abytečně, hloupě iul.uvit, tlachat, hanit: kecat nesmysly./ Ddkasr 
ProsÍ!l - e. 242& "Dea jehel bychom se vrátili zpátky do šeré minulosti. Nejmén, 
Tšak čo roku 1400, kdy v :Fař!�i chudý drá.�f jménem Four2.ngean vyrobil první ke 
TOTe\l 3ehlu. ,J. trvalo dalších pět rokil, ne� americký vynálezce Elias Howe sest: 
,11 člunkový šicí stroj, se strojní šicí Jehlou"./V roce 1405 nebyla je�ti obJc 
Ten2 ani 1merika: a1e kde vza1 J. Suchl svého Yynálezce •první kovové jehly•/a� 
T Paří�i/, nevím. Vždy-I už od konce n. století, kdy se zcčal vyrábět kovový 
drát, docházelo v .Evropě k tak mnohopočetné vyrobě l�ovových jehel, že známe hi.f 
torická fakta /a z města nepřilili vzdáleného od Suchlova rodi�tě/: konkrétnl T 

llorimberku je už k r. 1370 doložena činnost dokonce "jehlařakého cechu" t .1 pe
kud se Suchl S3jímá o ěicí strojní jehlu, tak nemusí jmeno�2t a� z A�e=iky /a 
z r. 1845/ E. Howa, ale 11ůle svůj zrak opět obrátit pouze sa šu.11nTu, do Y!dn�, 
kde u! po rooe 1804 v.!deňaký krejčí Materaperger používal 'Ve ��"12 š1ci'11 stroji 
s �lunkem "jehlu s ouěkem při �ičc••-• Jak l.ze potoca brát dal -í údé.J /z ti�e 
strany/ vážn�: "Asi nebudete věd�t, le 1 Jehla měl.a přivodit pád našeho znárod
n�ného ptrlm:vslu po roce 1�48. Také �ehlk¾ se 3ta1a zbraní záp:::dní blokády" ./tli 
Ott'OT elOTnÍk n3učný 1r1ád.ť pro 19. atolet! Te etati "JehláÍ'ství" tři továrny ra
kouekf a jednu ěeakou a Maaarykt\T slovnik naučný uvádí pro dv�cáti lét u! tři.. 
čeeké továrn.r n? výrobu jehel, atd./ Nebo vezm?-me Suchlův úd.E,j ze s. -1: "ClOTěk 
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ev nev : il, jak e n:.:-,prosto náhodné poj enováni Ceakoe eké ŠVýcar lto /po le 
dvou nvýcarských výtvarn.ílru Adrianna Zinnga a Antona Graffa přizv ných " 18. 
etolet! k opravě galerie v Drá�aaneoh, ktefí se v tomto kraji sačpli cítit •ja
ko doma: ve �ýcarech"/, které v'llbec n vyatihuje ani ■Ichsr kter krajiny tÚl 
aéně jeli příbuznost se �ýcarskem, bouihvn2tě ujme" atd. Ale vždyi napf. Anton 
Graf! TO.bec bebyl šTýcereký Wlělec a narodil se právě v Drif!enech r. 17741 • 
byl pouh..ŤW láke!D rytce Mrianna Z1nga, který byl r. 1766 jmenován profe:sorem na 
dr�i!anské melíf-eké ak-dem11; ten své mĚdiryt1ny Sesk& v�dcl r.l Y roce 1804 
/1806/ v Lipsku, setím co poj�enování Ceskoseské Svýcarsko prosadili už v rgce 
1795 faráři Getzinger z Neustadtu a N1colai � Loh�en. /Na ta:ráte a Němce má J. 
Suchl SJ)adeno: �roto dostávají přednost údajní ěvýcarští umělci, kteří ee v 
krajině cítili "jako do�e ve ŠTýcarech", či Pchudý crátaf" z Peříie nahrasu�e 
■istry Nori�berské, �td./ Viz s. 218: "křižují se tu tiěe a nenápadně staletí. 
Stač! se jen podÍTet n? tfi prasta� �ulové k fny, poct17ou práci zdejsích ka
menílroi n� jedné ��riánskj sloup ne čtyřci sva�ými /z nichž �méno Sv. J. Sar
kanden uf ni�do nepematuje e nen�jde ho ani� novém katolickém k�lendáři/�. 
Dost; v kni�e se ekutečn� "tiše a nenáp„dně" t"křižují staletí•. J. SUchl o so
bě ni:, e. 54 pí�e :• Cho1 !val jsem v d 1'ótstTí také. na k,-:;tólickou dčjeprc.vu''. J, :na 
s. 255, kd:v� -popist:je rodnou �U:DF.V:!kou vesnici, :QeVyDechává "kostel s robu�tní 
T�!! ,,, n*·d jsem se n�co n.atahal. za konopná lan- zvon'1 a n�eo našlapal v�-rbr;n". 
i na s. ?56 náe eeS!la�Uje s !akte�,!e chodíval do "stach na pout"; měl by tedy 
tušit, le i kdy! byl "s-t.J. Sarkander" �o�e blahoslavený, přesto naň licé pa
■atují. A nejen Češi v exilu /př1po�ín� knihu B. Zláciala "Bl8hoalavený �an Sar
ka.nder, 11or?vský mučedník", flím 1969/, ale 1 v essR - a v současnosti! /Viz kni
hu h1�tor1ka doc. Václ�To Medk2 �ceate české a moravské cí.rkfe stcl.etími•,�raba 
1982, ě1 stat dr. J. Bradáae "�enitba J2na Sarké:.ndra" vydaná knižně v Praze r. 
19851/ J !e J. Suchl •keci neemvsly" dokazuje 1 C:vrilometoděj8kp k�lendář tře
ba právě na rok 1985, který k�tolí�m p�mátku J, Sarkindr2 připomíná! Ialdý si 
•1'1e nali!tOTat �. 8 a pi'ečíst údaj s tohoto nejen no'Ýého, le přímo nejnověj
fího katolieklho k lendáře:•6. it.ěten - bl. Jan S?rkander". Ano, L.F. 1985 je 
Sa?'kendnTtt jméno TZJ)Offlíru{no Tděěně, stejně jako tomu· po staletí bylo: onen 
•nikdo• je toti� J. &lehl konkrétně - e nedivím se tomu. Cituji Ee s. 91,kde i 
pfi pee.?Ú o Sn�žce prctieírkeTně opra."Ynje d�jiny: •tu.dal hrab� Kr:vštof Leopold 
!cheffgotech rostaT1t kepli STatého Vavfince /1665-1681/ jr-ko symbol triumfu �í
■a nad ěe�ký!d ev-- ngel:íky•. Předně: sá� uvedený hrabě ·:byl nejpf'íměj šfa potomkea 
■lezsk�ho eTPngel!ka Jans Oldřicha Schatfgotsche, který byl za protihabsburský 
•dboj 8tst 2,.1. 16,5 T �esn�. Od r. 16€5 byl don4tor lreple presidente� Elezsk� 
kemory s �robnou Et:'!'1'bu dal vybudov t z� slezských ze�ských penlz � n= fil�r,ském 
isem{ Sn�!ky - •e:vmbol triumfu �ma nad ěeekými eTengelíky" v tom vidí pGuze ten, 
kterj kaldf betonovf •l!rtefa.kt• u okreeníeh silnic ve t"varu erpu a kl .civ� chápe 

jako eymbol triumfu ko�unismu T prostředí CssR. 

Xejli}>e se tento SuchlOT zpaeob •rP-portován.ť-r2 portoTán.í• projevuj-? t�m, kde 
aJ pfip dá jako obj�itel •ji6tot domova w. Cituji z konce jeho Y.F itoly Pozdrav 
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z JP.r:tf bí, s. 16: "Z<.krátko jee. et l n os'--Cll )'l 'r:i pískovcovém útesu se sbyt
ky hradní zříceniny. Ti stafí rytíři 81 umčl1 vybír2t míeta pro své hrady./ •••. 
Ruina někdejfí pevnosti na mocné� ekslieku je impozantní. Z2jímavé, jak p�sobí 
jednoznn�něs nemluv! nep!�e se o ní jin�k ne! jPko o mohutném korábu.Vypadá 
tak s dálky. le stejnj pocit jeem m�l, když jsem se nahoře opíral o lelesnt 
■ábr;:idlí•� Ano, J. Suchl je spisovatel, který se v eoučasnoati opřel na •mohut 
ném korábu" - "o �elezné zábradlí" - ale to ho odděluje právě od dějinné konti 
nuity, Pni� on 5ám o torn cokoliv ví! V�dy{ ono •mocné sk�lisko"• ktez:é naň •p�

eobí jednozn��ne" /2ei jnko �nor,o něm� pÍPe ve své knize vždy e velk� �/, a 
• n�mf tvrdí /"ne:nlU\'.Í e nepi�e se • něm jinak"/ - je právě v odborné3" litera
tufe příkl�dem op�čn�ho význemu! �o stRletí se z d�vod� etatické nepevnosti 
neustále oc1droluje, a� n3:pf. v r. 1848 čoslo ke kat:istrofálníriu zřícenís tehdy 
ee "1mpoBPntní" kus zvčtral�ho sk�liska Jestřebí sesunul 1 e ruinami hr?,du na 
střechy obyvPtel pod hradem e Be ek2l a hr8dU �staly nepřístupné zbyi;ky, na 
dobu del�i lidského fivotP. Dnes u! n?.d místy tehdejší katastrofy roete zae 
les, �le přesto: jakáp3k "J:tohutnost", zajímavá tím, •• jak působí jednozn,ičně" l 

to je ale nedovzdllanost: vydávat své dojmy z� všeobecně uznenou pr�vň�I Alet 
• jen takto lze v naší společnosti urobit kariéru; knize J. Suchle vě.nuji v r. 

1986 tolik pozornoEti proto, !e nutor byl v r. 1985 jmenován - a dle d�ta n�
rození 1928 zřejmP až ::o konce osmdesátých let - šé:!rt!daktorem nejpre>sti!něj
�ího pra!ekého nakladatelství Ceskosloveneký spisovatel. 

Však kepitolu •Lidé mesi �nore• a srpnem• /míněn je erpen 1968/ zákonit! 
koně! chválou posrpnových čistek v oblesti českého ti�ku /e. 157/: "Škody, 2á:t 
na mysli ty morální a politické, přinesou, o tom jsem přeBTědčen, 1 jistý u�i
tek. Mno3Í u! vystfízliv�li a vidí, komu tleekali. My se dnes orientujeme 
hlavně na mladé" • .Ano, skoro ei připomínám - kdy! čtu dalií věty z té!e strany 

- katolickou dějepravu /s. 157/: 11 !íká se, nekamenujte proroky. Falešné proro
ky b::,ohllo vl!ak měli mět včas vzít sa límec". 

Věast Správně cítím es, ie tento mul byl do Oeeko�lovenskáho spi�ovatele 
dosazen v novodobé loke.jské /šéfredaktorské/ funkcia e:pieOTatel - vyhazov��. 

Za límec! 
A; jeho literární určenosti /a učenesti/ musím ještě UTést pro oblaet mezi 

oficiální a neo!iciilní ěeekou kulturou ddlefité citáty. /S.31./: •Myslím, �e 
nemáme v naě! poválečné literatuře dílo, které by vrostlo t�k hluboce do živo
ta a vědomí lid!, ie by ee stalo měfítke� jejich emýilení a činť, že by ,roni
k.avě a o�ividně .-vlivnilo jejich jednání. V tomto emyelu nev�zují Nástup 1 
�itva na nejlep�! tradice Č9ekého waění, llB jeho pokrokovost a lidovoet, pro
bouzející v čln!ku touhu po správné■ skutku. Jeou mi d�kazem, ž kniha zobra
sující �kutečný �!Tot mí mocnou inspirujíc! sílu, je vpravdě budovatelským dí
lemtt . /s. 21/s•tak, Kadaň jsem poznal ne,pne • Nástupu a z Bitvy. J?ká je ve 

ekute�nost1? Jsk se tu �ije?• 

Ra tuto otázku by nelezl J. Buchl odpn�a 'Y ěe!!k� literatuře, aouč2eno�t1. 

Zvlá tě, kd�i tvrd!, "�e knih.a Eobrnzuj!c! skutečný život má mocnou in pirující 
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sílu": 'rn ne in�•Elí knihu/ nejen ea / ladÉho č ") ého lite tl" J�nc. ·elc 
•i bude h�t". Al uf má Pelco"fa prvotina jakékollT al-biny /a je jakkoliv neehut
ú/, �O.stá"fá d'dkezem neomylné epraTedlnoet1 - • hledi�ka principu Ty�llího - n 

l1teratu� �e�ké: tam, kde J. Suchl /a ne áin/ vi ! Kadaň v. sněným zorným oke� 
pf!elu�n:íka xse / .hzá�e jeho Ná�tU?U EltTy/, pro�íTá Jen �elc ve e�4m Ty• 
nán.! n prosto jinou literám! přítomnost jako j�den & jeho metných d�t! - rájel 
/Pelcova kniha je ze tt! čáetí -"něti rodiě"d". "D ti ráje". "D�ti ceet". - a tento 
tf!d!lný ro�án, následujíc! po Nástupu a �itvě, vyšel v Kolín- nf.Rýnem r. 1985/ 
�daň t prv díky J. I'0lcov i skutečn� zdrntvila v české:n pís�!!lnict'V í 20. stole
tí s jako pfíklad rozd!ln�ho zření n.E, společnost - �ezi gene cí f�ntas�2gorie
tých bite"f - a�f'jich dl'ití, co zbyly po nár.tupul V obou případech je 'to svýra 
SI)�eobem obscénní výpověa: !�le�ní proroci jsou všnk rozpoznáváni zrakem, který 
.-plodili! A to je st.rá kultur.ní 4 až do dřeně kostí pr�vdivá činnost. Vidy 
�ěasl V letech padeaátých stejně jako v letech osmdesátých a �echy jsou pro 
�rf!vdu r.láFl krute vvtříben1 země: lis ťUetí se nečeká! 

n.qdimír On'.iye: l?rnvP n,rollené blu��-/Edice Omega, 1-il(-;dá front�, l'raha 1984, 
deelav Ji�í NErVrátil, vydání I., stran 160, níkl d 5 ooo, cena 13,- Kčs/ 

Ze Sneročeskébo k-raje je "teplický proz:1ik V. Ondy s /núr..1951/" dal:-ím 11 te
ritem, který z evastoT�ného prontřecí Oech zachycuje slovem - zde-v3stov�né 
al,dí a jak jin::ik - neJ pří�lu�nílro SSU •. -/v'· ne�hách jsou to :aále� všichni lila
dí, Ti• úřední Btatistiky./ Cituji �es. 00 popis vrstevníka: aodřené džíny a 
?)'tahaný STetr zd,,razňovaly Bubtilnost jeho· post2vy, starý byl aei je.ko já,ale 
lennonOTakf brýle a ne zrovna plstiný plnovous dávaly jeho tváfi punc s5�orost
lého filosofa. l•evšímevě k mýn pohledům se sklonil pod stůl, kde :nčl basu piT, 
dTě • ni.cb TYtáhl, o hrenu stolu je odzátkoval, zvědavě se zespodu podívtl na 
dno seleŇ fia.šky a tu hn�dou mi podával ee slovy: •Ne, t.-,dy máš snídan.1,jest-
11 chcel n�co lepšího, tak ve šp?.jzu je rwntt . l. ze s •. 30 popis vrst6vnice: "Za 
sáTěaem jejích imitovaných řas jse� zahlédl postel, v pachu potu ot vfenou pe
n�lenku, leěný nit očí a p?k u� nic, jen velké práz�no dlouhé cho b•, kde sa 
dTeflli T jedné ol"din�ci diktuje muž v bílém plášti a é injekění stříkačkou T 
ruce sestře diagnÓBu 098". /ldyž už jeme u té stříkačky a diagnózy 098,po�!
�anf T CssR: na etránkách této prvotiny se tolik souloží e mnohopočetnými part
nerkami I? p!je ee tak netnírné množství c.lkoholu, a� sé v této - genen..čni vyjá
df•né evc,bod�,ekute�ně df'ené - jedná o ne.;:lněni heala ::tiývnlé brnčnnlcé bohél."ly, 
s naproetébo konce Aed�sát:fch let. MEnický té! toho okruhu - z něhoi. u! vynik
li literáti o!iciiln!: A. Goldflam,&-Div&dlo,Y..Puk��,tsT, 1 neoficiální: Pavel 
lezníaek,publiku3.!e! ve FrE.ncii,htč. - demiurg Jzn Novák r"' zil ryk I�:. vzlyk/ 
�atologiekého ateismus •Mastit, 2tříkat, voboda / to Je heElo nároae u ./ 

J. Bavrátil v doelOTu p!�e/e.158/:"Právi naro�ené biu.ee je prózou a krásách 
11Tota,které se k hrdinovi pfee četné pfeká!ky •bez pověr a iluzí• teprve vá.ha
�I a ee nsčnými i ro&paky přiblifují � dříve ěi pozdř-ji 1 k němu pfijdou •• ·"• 
lle není tohle iluze? Co "dříve či pozd�ji" přijde? 

To zf-ejm1 redaktorO..a & Mladé fronty nelze ani n:: znač�. • • 6 3 /lf.0/ 



pt·Lolť. 

Lexikon česk& liter3tur.v - 1 /A-G/. Podtitul: Osobnosti,díla, instituco. 
Acadernié, Pr.shs 1985, vvdání r., 900 str., náuad 17 0C0, cen:::. 13C,- Kčs./ 

Ačkoli °t'vlo mým úm,·slern vyhnout se del:'.í kritice tohoto slovníku, b:vlo mi 
v:--rtknuto, Žf' jsem zb t�čn,� přinomín2.la s:_oisov:-:tele .Aškenazyho a Grušu,nebo't 
do "Lex11<:onu" nojc.ti být ne:nohli /nepublikov2li před r. 1945/. Mn� :-:le b�rlo 
g;:-;těžko :9f•ipomínat jrnén s:pisov .... telů ménP známých v rozsahu Ji-Gs mýr.J timyslerr: 

bylo n:1::n:1:Sit autortim "La:-�ikonu" /z nichž. cmozí pracov�li už na Slovníku z 
r. 196�/, konkrétni" j::1enov?tnýr., /0:;>·::!lÍkovi a Peš�,tovi/, že zatím V;V1)2dá nevě
rohodn?". jE:"jich sn3h2 o únlnost zobr3zení s:_;:iisovatelské obce a českých lite
rátů. /A je pro mne velkou otáz.rnu, zds cm v předniuTě ohlášený "zvláštní 
slovní:c" V:'U�ije i osobních zn�.lostí E-.utorů "Lexikonu" - 2 jejich "zkušenost: 
pr2cov�ík�" "z přípr-:: v. - sloY::1Íku z ro;rn 1964" - a :pojme j2k Ašken2.zyho, t2k 
Grušu a d:=:lší./ Zdllr3zňuji: bude to dílo stále - výběrové! To je:yfoor vybír. 

A nemínL� odvolat své tvrzení, že nynější "Lexikon" patří •do pr2coven J. 
Kozák2 a D, �hjnera". A není to jen ope'.!lenutý "Beneš Eduard" a zdůrz.zněný 
"Gottweld" I Podívejme se jen na t2kové písmeno 11 Každý čtenář m-ůže posoudit 

j�k z ničeho /celkem/ je ud�láno významné heslo literátky:"Gusta Fučíkovaw. 
Ale opo11enuta je nsprosto nevinná Olga Fidrmucová /nar. 30 0 3. 1896/, autorka 
román11 !'I Žen;c, mezi ženami" /Proud.y, Praha 1920/, knihy "Praktickýn slovníček 

cizích slov" /1923/, do časopis1 značně přispívající redaktorka, atd. /pře
klsdatelk� Petrs Altenberga do češtiny, atd./ Prostě: Atd.I V písmeně B jso, 
opomenuti, dle mého soudu: Franti�el� Bobek /Sedličanský/ nar. 22. 10. 1ais, 

autor cvouc.ílné'10 ro:nánu "Zlatá m2.tička", "Kroniky české", "Zlmšeností ze 
živých hrobů", "Pomněnlq" /2 vydáhí/, "Naše vady" /Vlastenecké epištoly - 2 
vydání/, �Kytička fialek" /historická pr�za/. S�ého ča�u proslul autor nejví
ce opakova.ně vydávanou knihou "Učme se od židů". - A kvůli této knize /4 x p= 
eechy v�dané/ nebyl snad do Lexikonu zařazen? 

Dále :rostrádám Josefa :Brs.dáče /Eradác-režárecký/, nar. 5.12. 1883, autora 
e�stopisns knihy "Wartburg, hr&d Lutherlv", dr---c::JJ1ata "Znovuzrozeni" /knihovna 
Přerod, Pr3ha 1917/, esejistic�ých knih "Z dějin otrokářství", "William Booth 

a jeho Ar:náda Spásy", "ZáhEdy život2 é smrti", ":Po stopách mučednÍkLl. kostnic
k;rch", "K náboženské svobodě!", "Židé v minulosti 2 přítomnosti"/Pr2.ha 1919/. 
�ět 2utor píšící o Židech, navíc sekretář YI1CY, autor dvou učebnic a v české 
kultuře nez·u.stalo bez ohl3su jeho občanské c.ílo - založení Armády Spásy v Os! 
pod n�z-;rem ":boží bojovníci� 7 r, 1921! /Oe téhož roku redigov&l a z2ložil ča
eonis "Naše vítězství"./ Ovšem, v r. 1921 byli Z8loženi 1 ji,ní "bojovníci": "' 
když se k nim nepřidal, nemá v Lexikonu z r. 1985 co pohledávótl 

He slov i t;, z2.znam0:1áv:í:n do ",yjb;,;run nez:..hrnuté spi sov E:. tele; Frantiaek BredlE. 
PhDr, drarncturg divadl?. v IG.adněv.�, vydavatel literárn�-historických studií VE 
vlastních knihách /"Llois Jirásel-:, t1 I':eh:l 1922, "Jan Kollár•, Praha 192.:,,c:.td./ 
Ten, kdo n2r2zi n;:i knihu-<-tudii "lir-b?: de C::;gliost::-o" /II. v:rdiní/ 2. _ďóbově 
hodnš čtené romány /·1:-div-nt: v on·.zo·,,�n•ch v:1dá!1.ícb/, n::L.1 tkou - "Černý mág•, 

-
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w?ilmov2. h,�zd2", "Zl:'tovlas.� upír:",.,lutá vln::,", "Velekně�ks. m..:;gie" Z: di::.lší 
/knihv::" '7 ili::ic1- sfing:--", "Šp8nšlské m2rkýz·", "F,-:ntom.'", 2.td./, 2le i n"' ob
.._íbené d�:t::::ké p0h, dlcy /!k.rod xjovy pohádky" ,Pr2.h2 1921, II. vydání; "Sny 0 
7::-incezn:icr.", "V 1<ouzelném zre;dle", "Z říše vil", "Moje pohádky", 11 (brovný 
.!'V;";t",'c:tc./, r.'\zné d.ra:n,tické práce -tc.., - necht zví, že Felix Ac�lles de 
_, Cárn2r� 'Jvl č�ský E;)isovetel, n:::roze:iý 3. 11. 1894 v Kutné hoře. /L'1i t;: 
Ctskf k�i�' m:i. do :ie:· 1; onu nspo;nor.1:-i-/ K :nnožstv í Oapk-j neb�vl oo Lexilconu 
:::·idé.!l F':!·::n�išek IU!"o.sl?� �?.pel<, n::r. 27. 1. 1873 v Lisově, élUtor Xí'f{'{U�� 
�Uových r.istorickýcl:. i�hft: "Kr1plíř ze Sulev ic", Šimon Lom.:1ic .. :f z Budče", 
•:roc:!'lov", "Kub,t..:- d�l h13vu z2 Bl-t�", "Car .Alex211Jr I. - slov..=:.nský oráč", 
_:td. a cit:i. - i toto je tvář kdysi :';ivé č�ské liter::itury c .  kdy� nvn�jší vě
Č.!C n�od,:::-::icí tvář o::. llterát-� "tQké zvláštních" - kde se tyto dvě tváře v 
:;::,libku se�jou? U hesl::i "Bed::ich �rd2-Lipovský" /Lexikon, s. 507/? U tohoto 
•�dr. 1949 r:::jského t2.jemník� pxo zále::itosti občanů bez vy-znání"? U jehož 

a:-_rznamné"t-:-orb_r 2uto:-i opomenuli překls.d historického dr2mc.tu "Hv�zdy" od 
�. ,1tille::"2 a nuo::pis.12 eseje •.n.1storie příšerné"? Historie příšerné! 

Z2 hei:le:,1 11Aráuš D::-til" postrádám v Lexikonu neméně v�znamného "Zdeňk2 Dr
�inu" /n:..:::-. 7 .11.1895/ ,kd�rsi redaktor2 kni:1ovn.- C2ský voják a 2utor2: lmih� 
?-OVÍdek ": podzbmíc� zahr8d"/1916/, "Kamenný host", 1Sl7, 1•Lacri;;i2e Christi• 
/1920/, s-:d. Pod E !llohli být snad. z2řazeni iiRuctolf Ekštein" /pceudon:vm Edu
=.rd F..sr..s/, nc.r. 27 .1. 1879, :::-edaktor a óUtor p:::-�zaiclrjch knih - "Scény intim
?Ú := ero-:ické" /1911/, "Zamilov2.11ý V2lentin"/1919/, "P2.ní prefektová", /1920/, 
•vrah" /1920/std.; či "Jan Emler", ředitel kniho-vny universit�.r v Bratislavě, 
/nar. 1.8.1877/, �ut�r studie "Praha z konce rokoka"/1916/, odborných prlvod
�� "Pr�vo�ce po Praze s hlediska estetického"/1912/ a ffM�lebné pouti starou 
� krásnou ?rahou"/1921/, �utor Gk�tovky "Probuzenfká scén3 1795", redaktor 
�asopisu "�rása naĚ�ho domova, edic "Duch a svšt" a"Ceské h12.Vč" u Topiče, 
�td./iřečs:ava, že by do "Lexikonun vědci zařadili hesle "�rantišek Drtina• 
� nprokon Drtina" - ta spadá do kategorie reálně socie..liEtických snů./ l�eboť: 
,ýoor "Lexikonu čes�s literatur-ý" pořlz�je �! Anonymní? Vedle autorů? 

.tt I k\h� zůst2nu u toho, co -v�decld redakce z 0s;-..V do tisku pustila, p::ik 
�5mohu, :-:'=::: upozorni"; ne lajdáckost. lia:př. před brněnskou veřejností nemúže 
.- r, 19:: obstát údcj, o �12,těný pod náz; e1:1 hesle. "J. Bz-.rv ič" - "První české 
kniilmpec-:ví v Ern�, n'.3.klad�telství1

• /S. 152/ Vždyi už tsk dloul1odobě je 
iná'.llo, ž� :;,rvní česks knihkupectví v Emě nebylo B2rvičovo s d'..:cte!Jl v Le:.iko 
nu udáv2!i-r:.1 od r. lE33, ale skoro o dv2.cet let dřív na ul. Kobližnél /Od r. 
1867 - éls jméno m,:,j itsle, z jaké mor2.vské vesnice _pocházel, j&ký vesnický 
z-:-,rc!:tář r;··l jeho tstí!'lkem a j21'. v Bm� s českÝi!l první:n knihkupectvím prospe
rov2l - to v te si ,��hoa vědci z ČSJ V nc.j ít v normálním brněnském denním tis
ku p bez j::kýchkoliv _pecielních studií. Ano, stačí v tomto směru číst orgán 
/tiskový, j:=.ikéhokoliv "výboru", určený pro maey/ - a čtenář v O.SSR zjistí, 
�"' je i co :--e t�;'.5� :')!'Vního če3kého knihkupectví v Brně poučen?'.'j :�í než vědci 
„ 15SA í" 1 
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L'.ilan Šimečka 

Krádež kolejnice 

Čtu tak jako vy, jestliže vdbec čtete noviny, zprávy o proce-
, w sech s rozkrádači, uplatkári, nedovolenými podnikavci, zneužívači 

funkcí atd. Pozoruji však, že nesdílím rozhoI-čeni noviná:ňl, kteří 
se zalykají oňkli vostí a jen se svat_ě diví, kde se takové typy špat
ných lidí v naší společnosti w.bec berou. Neděsím se nemravnosti ře
ditele sta_vebního podniku, který, byv odsouzen k deseti let�m basy 
za to, že si ze ·státního materiálu postavil chatu, vykřikne při své 
obhejobě: Vždyť to tak dělají všichni, od Aše až po Čierno ul Myslím 
si, že všichni to tak nedělají, ale mnozí, mnozí, soudruzi. Na roz
díl od mravně rozhořčeného novináře je mi spíše líto předsedy druž
stva, který Je ostouzen v novinách za to, že uplácel okre sní funkcio

náře, aby zajistil svému družstvu výhody. A co ti funkcionáři.? Zele
ninář, který na Mělnicku pěstoval zeleninu a prodával ji pracujícím 

• v 
. 

y v Moste, dostal pet let za nedovolené podnikání. Novinár referující 
o procese je na výsost pobouřen, ale hněvají se na podnikavce i pra
cující v Mostě, odkázáni nyní na zvadlou státní zeleninu?· 

, w 

Nechejme však uvah o mravní oprávnenosti našich kampaní k ochra-
ně státního majetku, budu vám raději vyprávět příběh,- který mě na ce
lý život naplnil ned�věrou k výkonu práva v tak zváné �ospodářské kii
minali tě. 

Pár dní před Vánocemi k nám šoupnul bachař ao cely muže asi čty
řicetiletého, bledého jako všichni, kteří mají zahebou dlouhé měsíce 
vyšetřovací vazby. Příchozí zločinec vzbuiil mé sympatie od prvníhom 

okamžiku, zdvořile se· představil, poptal se na ruzyňské poměry a ulcr 
žil si své věci do skřínky s ddkladností svědčící o dlouhé prdpravě. 

Emil měi za seboÚ už dva roky ostravsk4 vazby. Přes smutná vá_
noční dny jsme se spřátelili a dnes vím, že Emil byl mým nejlepším, 
nejpoctivějším a nejlidštějším spoluvězněm. Hrubost prostředí vyvažo
val jakousi cílevědomou zdvořilostí. Kdykoliv se mě v Úzkém prostoru 
dotkl, iekl promiň, poděkoval vždy za podanou misku se žrádlem, pop
řál dobrou chuť a s nesr!lírným taktem zorganizoval vyměšovénio V obec
né brutalitě dovedl vždy V"'rmyslet ně jakou laskavost. Pobyli jsme spo
lu skoro štýři měsíce a když se schylovalo k jeho odchodu do lágru, 
byl jsem špaťnejo. 

Emil vynikal téměř univerzálními technickými znalostmi a obrov

skou manuální zručností. Byl pramyslovák, kterého ve Svazarmu a v ar
mádě vycvičili v rádiotechniceo Vyznal se ve vš ech přístrojích, v nn
torech, in·stalacích & pod o Doma se věnoval cho� králíkd, dodával je 
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do beskydských hotel�, m:1 tři děti a musel se starate Po večerech 
w 

v 
• 

se me snazil zasvetit do hardwaru samočinných počítačň a sliboval mi 
sestrojit rádio, když mu seženu telefonní sluchátko, kus měděného 
drátu a syrovou bramboru. KJe však se ženete ve vězení svrovou brem-

- . ' 

boru'i' f Dopisy psal nádherným rukopisem a ulomené držadlo hliní!rnvé 
lžíce dovedl nabrousit tak, že se jím dala krájet cibule na tenké 
plátky. A nejen toe Emil vytvořil za dva roky rozsáhlý slovník kří
žovkářských výrazů a vedl si tlustý sešit pozoruhodných výrokd. Psal 
básničky a šifroval je pro mě do Koníčlro a Královských procházek, jest
li ví�e, co to je. Byla to práce na celý den, pro mne i pro něho. By
ly to smutné básně o vězeních, bachařích, �oudech a o lásce, naději 
a svobodě. Vzal jsem ty bf.sně při odchodu ssebou a mám je doma v kra
bici od boto 

., .. 

Emil byl zatčen, souzen a veznen pro zločin rozkrádáni státního 
majetkUo Dostal už v Ostravě u krajsyého soudu osm a pdl let a v Ru
zyni čekaJ v marné naději pa-spravedlnost· u nejvyššího soudu. Prostu

doval jsem přes čtyřista stránek EmiÍových spisl1 a bylo mi z jeho pŽí
padu nanic. Já jsem seděl sice taky pro.nic za nic, ale dalo se to 
aspoň politicky pochopito Emilovu kauzu jsem pochopit nemohl, i když 
jsem se ve vězení trochu vzdělal v právuo 

Emil byl před svým neštěstím zaměstnán v ostravské televizi ja
ko technik zodpÓVidající• za Mržbu filmových kamer. Při svých schop
nostech byl váženým, vyznamenaným a špatně placeným technikem. �ekl 
mi, že ho firma Baselblad lanařila k sobě za desetinásobný plat, než 
měl tady. Emil však neměl odvahu k ži vetu v cizině� Neměl ani odvahu 
ke krádeži státního majetku, aniJDf nejvyšší soud �o nepřesvědčil o 
tom,že něco ukradl. A mne také ne. 

V televizi pracovala, jako v každém podniku, komise, která vyřa:-
.. .. 

zaval& z evidence zastaralé, pokažené nebo nepotrebné veci. Mezi ji-
ným i �ilmové kamery a příslděnou optikuo Byly bud� staré, poškrába
né, nefungující nebo prostě 4ozpadlé. Byla mezi nimi i kamera, kte
rou v Ostravě zanechal sovětsi(ý válečný kameraman a také kemera, kte-

.., 
. 

1 
í 

„ 

kl ró. spac.la do more Glavnému a dne s už emigrova:vš mu moreplavci Ken o -

skému. JU1i pozděj:§í šetření nedokázalo, že by některá z těchto věcí 
nebyla vyřazenatprá�emo PozděJší šetřeni také dokázalo, že v celé 
televizi neexistov&lo nařízeni, co se má s t�ovými vyřazenými věcmi 
dělat, Zelenka prostě opomn;ť vydat příkaz, aby se  taková vyřazená op
tika rozbíjela kladivem nebo dala přejet buldozerem. A tak se vále-
la dál� ve skl&dec�, až jí začalo být Emilovu šéfovi líto. , Zeptal �7 
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Emila� jestli by se z tohoto šrotu nedalo přece jenom něco sestavit. 
E1!11 z:ek1, !e ano •• A pak začal pracovat pinzetou, štětečkem, rjazal a 
prehazoval kolečka, motorky a najednou z toho byla Jedna kamera dru-

. 
... ., 

. 

há a tret.:! a k nim ješte 1 příslušenství. Dva další jod:!lníci šikovn4-
ho nápadu odvezli zboží do Prahy do bazaru a tam se po něm jen zaprá
šilo. S nebe spadlé pení11e si čtyři. komplicová rozdělili a do roka 
už byli ve vězení, protože o zhodnocení odhozených věcí věděl Ješ-

., te i pátý muž a ten nic nedostal, sepsal tedy udání. 
Vyšetřovatelé, žalobci, obhájci a soudy pracovali zdlo�avě ale 

d5kladně.Strašlivá policejní a prokurátorská mluva přede mnou ve· spi
sech bobtnala a skoro jsem se s ní udávil. �dináln:í otázkou bylo, 
komu patřily všechny ty zbytky kamer,kdy! na nich začal Emil praco
vat. Člověk z:; normálním rozumem by řekl, že byly ničí, ničí tak jako 
odpadky v ·kontejneru nebo botai kterou na ulici ztratil opilec. Tele
vize se k nim nehlásila, četl jsem přípis, v němž vedení televize pro-

.. 

hlašovalo, že neutrpelo žádnou škodu a tedy ani nežádá náhradu. Jen-
že zločinci byli ve v·ězení a mašinérie be'žeia. iis.t, který prošustruje 
v ddsledku chybných rozhodnutí, mizerných obchodt a špatného plánová-
ní denně miliony, se vrhl na ubohého Emila jako sup. Soudní znalec, 
profesor pr6myslovky ve výslužbě, spočítal hodnotu Wmilových výrobk!; 
protože šlo o zboží západních ffrem, přepočítál. záp�dní ceny na kor� 
ny a bylo toho hned přes sto tisíc. A to je tÍ-etí a čtvrtý odstavec, 
osm ai patnáct let bez milosti. 

Emil §rouboval ve věseni. uz.ávěry na bombičky iahvím na sodov
ky a ni.čemu nerozuměl. Spolupracovál. s vyšetřovateli, psal příslušným 
orgán6m, ale nic nepomáhalo. Při procesu se hájil, ale nikdo ·ho ne
poslouchal. Chtěl vrátit peníze a jít pracovat do dold, ale smál.i se 

. . 
. 

mu. Sebral se zeme to, co stát zahodil a oni mu dokazovali, !e to by-
la krádež." Když ho ráno bachař odvedl k jednání nejvyššího soudu, T 
nic už nevěřil, tak jako Josef K. Večer se vrátil smutn#, nejvyšší• 
soud mu snížil trest z osmi a ptll na osm let. Soudcové prý byli milí, 
ale nemohli nic dělat. Jeden.mu vysvětlil, jak je to se státním vlaat 

. 

. 

nictvím. I kdyby prý vykopal kolejnici, která rezavelal v zemi pade�-
sát let a prodal ji sběrným surovinám, dopustil by se rozkrádání d 
státního majetku, protože státu patří všechno, i to, co odhodí nebo 

.. 

oč nemá momentálne zájem. 
Jednou jsem se Emila zeptal, kolik vlastně na svém zločinu vy-· 

dělal. fiekl mi, že dvaadvacet tisíc, zaplatil dluhy a koupil si sta
'ri Fiat 600, za patnáct tisíc, nastříkal ijo na červeno a Jezdil s 
ním na ryby. Čtyřicetiletý chlap, skvělý technik, u nás na betonár�-
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w w meli věichni kluci do triceti let nová auta. Osm let věze:n:! za mizel\-
ných dvacetdva tisíc, která nikomu nechybělyl A já jsem tehdy v rozpo
ru &e svými zásadami Emilovi řekl: Měl jsi odej:!t k těm Haselbladam, 
tohle není země pro tebe� 

w ,, • 

Vezení doléha nejm\1� na nevinné. Emila sebrali večer, když se 
vrátil ze služební cesty, řekli mu, aby si nic nebral, že se vše rych
le vysvětlí. Po dvou a p61 letá vazbě byl už čl�vělmm bez naděJee Sznu
tek a r;ou!alstT.i ho pomalu rozežíraly. Jak už to bývá při. pře sunech z 
vězení do vězení, nedostal dva měsíce ani řádek od matky, od ženy a 
od svých tří s:,nA. Trpěl jak zvíře a já jsem se na něho nemohl.dívat. 
když zaklaplo okénko a on matů s prázdnýma rukama„ Vačer uléhal rov-

• w 

ne na záda a s.1očima uprenýma na strop se �odlil. Ptal jsem se ho, co 
se modlí. Řekl, le lllá S'Tá vlastní modlitby. Napsal báseň o návratu do
md a byla to báseň žíznivá jak písečná poušt. Po modlen:! ležel nepo-. 
hnutě a slzy mu st.ékaly po spánku a kolem uší. �kl mi· všech!lo o svá 

. . . � . ., .. živote, o matce a otci, o detstn, o svych pr.ohrách, o detech, o neve-
- 9 • w w rách svá býval4 ženy, o vě�m.- Ve vezen:! je vyprávení príbehl. záchranou 

" ., �� . . . -pr9d pádem do otupeloat1. Strádal nesmyslnost:( sváho neětestí a závi-
děl mi mou politickou kauzu. Cítil se !.e svém nespravedlivém odsouze
ní opuštěn, nezajímaly se o něho žádn4 VOMSy ani Amnesty. Jednou se· 
na mne podíval se zvláštníma vědoucíma očima a řekl: Uvidíš, !e tu 
umřu na nějakou svinskou nemoc ·a domd se nikdy nedostanu. 

Odeiel do lágru a ·nepobyl tam ani pár měsícd. Dostal jsem od 
.. 

-
W' ., 

neho lístek psaný tužkou, Kdybys me potkal, m1nu1 bys me, tak vypadma. 
Ležel s rakovinou pank:reasu ve věze.ňská nemocnici� Umřel a dom4 se u! 
nikdy nevrátil. Stále častěj� slyěím, že rakovina.má peychosomat1ck4 
příčiny. Emil umřel na syt žal, byl kv611 kráde!i- státem odhozených 
věcí odsouzen k árti. Vykopal starou kolejnici a· zaplatil za to ži-
votem. 

Když čtu tak jako vy zprávy o procesech s rozkráda�i státního 
m'ajetku, nesdílím mravní rozhořčení novinářa. ňík� si, kdoví jak to 
bylo„ Tam, kde je veřejná IIU'avnost rozložena v základech, je3 spravedl
nost soud\\ přede• pochybná. Mohou soudit spravedlivě, kdy! u! tolik 
krát soudili nespravedlivě? M6že e�istovat sprav4dlnost, kdy! jsou 
všechny procesy takřka tajné a dovídálla se o nich a! e:z: postT IC�yl 
žádn! obhájce nežne.slávu za to, že rozbil na paMt státní obžalobu.T 
Když ee volá po mravnosti, ale nemravn4 zákony jsou nedotknuteln4T 

�erven 1986 
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Ludvik Vaculík: Q���-!�l?�!: 
/t'ejeto�/. 

� to myslím profesor Šmilauer, kd? v přednášce pravil: "�eš-

tina zná trojí zápor: ne, nikoli a hovno." - Nesměj se, studente, 

on to mínil -vědecky vážně a přesn�. Já jsem se nad tím při různ;;eh 

syntaktických příležitostech už zamysli� a ocenil prostou óplnost 

profesorova jazykovědného nálezu. Až nedávno jsem zapochyboval. Metr 

má sto centimetr"ll, ale spolehlivý člověk se oň opře, teprv když si 

byl jednou ty centimetry osobně spo.četl; já ano, vy neT 

A bylo to koncem minulého měsíce, v den hlasování. Šel jsem ko

lem školy na Strossmayerově náměstí a tu mi napadlo: co kdybych. tam 

t.ak:é šel? �plně jsem se vám zastavil, dal nohu na nižší štangli ro

hového zábradlí, a mám - nemám.? Možná si vzpomenet.e, že jsem o čemsi 

takovém uvažoval už loni, když jsem na přímluvu místopředsedy vlády 

Jaromíra Obziny dostal pas. Zdálo se mi tehdy, že čest mi velí dát· 

mu příšt:ě hl.as. Jenže za dvě hodiny mi pas vzali, má čest se uklid

nila. Poměry prostě zatím nejsou na naší úrovni.: mé a Obzinově. Tea. 

jsem stál před hlasovací pobočkou, kam lidé s hl.asem vcházeli a bez 

něho spokojeně vycházeli, a představoval jsem si živě, že váhám.. Pa 

j·sem však sáhl. po jednom z českých záporů a šel po svých. 

Ale ne, nebylo to tím pro mne vyřízeno, nikoli! Musel jsem pře

mýšlet.: kdo co jsem já, hlasatý, a k.do co jsou všichni ti bezhlasí? 

Nestojím o vyznačení škcídl.ivého rozdílu mezi námi, proto douf'ám, že 

není. Boznal. jsem však toho dne, že někteří z nich ten rozdíl dost 

pociťují·, ba trápí se jim skoro. Nikoli, :nemusíte se trápit, :žek1 

jsem jim., jednáte-li, jak váš život potřebuje. Mně to už nic nedě1� 

nesouhlasit. Jsem tak zvyklý, nesouhlasím jaksi už ze slušno,sti, a 

nechci si kazit figuru. Ani nechci nikoho mást, tu ani tam. Vždy{ 

souhlasit dneska s vládou je velice těžké, a já jsem vlastně l.iný. 
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Tim, že nejdu s vámi., nic nezměním_, a nezměnili byste nic ani vy, 

kdybyste šli se mnou; leda že by všichni ••• a to je iluzorní, Uh1 

se mýlí, milý, a s revolučním předvojem jsou špatné zkušenosti! 

Kdo, vlastně potřebuje změnu, jak velice a jakou? Lidé většinou 

mají, oč jim jde. A jakési "vyšší hodnoty• jsou zas jako dřív zaslí-
. -

beny několika jedincům.: tedy několika sedlákům. z panství, několika 

kněžím v církvi, třem učitelům z Moravy a jednomu v Oechách. Ba ani 

západní "demokratická praxe" nechrání lepší lidi před horší.mi, Svět 

se lepší jen tak, jak se lepší ti horší v něm, pravím dávno. Byl to 

blud: lid, kolektiv, vět.šina, všichni_. o .  Jfová smělá myšlenka zname

ná naději, d.okud je u svého maji.tel.e, kdežto přivedena na trh mění 

se v obecné ohrožení. Hus byl myslitel - husit.é-zf'anatizovaey dav. 

V klidu i neklidu, včera í dnes, dav to potvrzuje. Proto až budu. na, 

cro převratného vědět, nebo· m�t, řeknu lo pěti šesti kamarádům., hotova! · 

Zdravý člověk samozřejmě má chut škubat nešikovnou věeí, u.rvat 

ji nebo narovnat. Když to nejde, zdravý člověk ji obejde, zazdí, vy-

tentuje se na ni, prostě ji vyřadí ze života. Být stále nespokojený 

znamená kazit si život-. Budit v nezměni.telnýc.h poměrech pořád neklid., 

bez konkrétní rady a návodu
-, 

nástrojll a organizace, znamená zpro.tivit 

se na všecky strany. A{ si ži vat, když si nedá o.d nás říct, pomůže 

jak chce. V bezmoci a v nechuti už. na to někdy t_rochu spoléhám. A má 

pilná be·zmac dopracovává se něk� úspěchu: neudllá jedno vhodně umís

těbá havárie jaderného zařízení víc užitku než ceM hnutí na jaderné 

téma? Porlívejme přec.i: americký profesor jezdí si do Moskvy a z Mosk-
to 

vy, jak chce, a říká si, co chce. Jaká díra do nehnutelna, jaká 

změna chování, která povleče za sebou další! 

Jaro splývá s létem, dnes bude nejkratší noc. Budu ji pozoro

vat, když se probudím. Karel K.osik má šedesát 1.et, mělo by se to u-
. . 

vážit. Nikoli, nemyslím jenom na něj, myslím na to, že zas už je še-

desát rok\1 z budoucnosti pryč! Ti nejnižší myslitelé vyslovují l.eda-

71 



3 

byle už letopočet dva tisíce, mluvíce o cementu, uhlí a dopravě. 

Nepřipadá vám hrozné, že i po roce dva tisíce míní vláda nic než 

řídit výrobu denních blbosti? Že·· se dál. bude na krávy dívat jaka• na 

surovinu pro masný průmysl a na nás jako na plánované spotřebitele? 

T'ak jsem si rok dva tisíce nikdy nepředstavoval. Národ rovná se je

ho obživa? Ne a nikoli! 

Ugažuju o Šmilauerově výčtu našich záporů: co znamenají a jak 

í'unguji. "Ne" jako samostatná částice nebo předpona vyjadřuje prostý 

nesouhlas bez rizika: Ne, dneska se neumývám.! "Nikoli" je zastaralá, 

obřadnější í'orma nesouhlasu rovněž v případech bez rizika, kdy odpo

rující nechce však urazit a polekat: Nikoli, vaše oprávněné obavy 

jsou z.bytečné. Podívejme se blíže na "hovno": je to prudké odmítnt1-

tí v situaci, kdy riziko buci neexistuje, nebo · j� i ono odmitnuto. 

"Merde 1 n řekli a padli. Uži:t,é subs!,_an,tivum. zastupuje jiná možná: 

místo požadované věci či služby nábízí se ostře věc či služba jiná 

a bezcenná, například. ttt._ůfile• nebo "ěi:rta starého", či naopak dale-

k.o cennější, pro daný účel však stejně nevhodná: "zlaté vočí" nebo 

"takov·ého 10:rasa". 

Seřadili. jsme si probrané zápoxy podle životních situací: vše

cky se používají v případě nesouhlasu, jenž nenese riziko či kdy je 

riziko rovněž odmítnuto, to jest přijato. Zbývá nám situace, a na to 

jsem přišel právě s jednou nohou výš než druho�, kdy nesouhlas při

náší velikou mrzutost a otravu, proto žádný ze Šmilauerových záporů 

není radný. Tehdy užijeme čtvrtého záporu: ano.- - Ano, dělej, co 

chceš /al.e nechoa mi pak brečet/. Ano, dám ti /ale je to naposledy/. 
. 

. 

Ano, vládněte si /ale jen počkejte/. 

Noc uvádějící léto měla upro.střed jasné hvězdy a na mlžném kon

ci tiko.t a potom křik ptáků, všech od kosa a P3 nice přes vlak na 

nádraží až po kohouty ve dvorech. Potom vodorovné slunko probodlo 

atmosféru nad námi ultimatem.: ano. 

/Karlu Kosíkovi v červnu 1986/ 72 
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