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lon Jankovlč

řík1ad  poe% 1E

|i:íjen egt.et lkg B terret lka umění Jnnn ř lukařovského

89| * 1?75/ o báenÍ.ckó dílo {orla l.íynkn ii iťielry byl ní*

.  Svědčí o ton prcstá skutečncstl ze tří dírů KgpL-

če ce r ic  níehž outor  u lo ř i l  nor latatnou č'ást

rozbor{ a výkla<lů věn*varr,ých glovesnómu unční, celý

dí1 je vyhr*rzan nr1clroským sturllím. Mácha předznanennl

na r:ačdtku vývoje novcěeel(ó r:cea1o jojÍ n € j l ryňšÍ moř-

t l .  Prc Hukařovgkého so tak str i] .  přÍkl*den' poezl .e vr}bec.

ty k ]' iáchcví jsou prc l*uknřovskéhc vžc13,' něČÍnn zásarlním;

čují cestu k nanahrtrt]1tel"nýn hcdnotám básnického díla.

I{áchcvaké studí'e Jang l,tuknřovského vryšly v KppJltJl.ljíetl

čogké ncP.tl lcv v roce t i;!4B. Jen jet1nn g nlch se u nág obj6-

a v pczdějšÍn }l t tžnÍn vydání. | Ťo je orvní důvodl Fřo kte.

Jsne s €  rcghodl1 iduknř.ovského rr. igg o t '{tÍchcv1 nějnkýn

cben anovu přÍ:..cnnenout. Drutiý d{lvod by1 je$tě určttější.

1 to nálee někcllka nepubllkcvar\ýelr máehovských příspěvlrfi

pce*stn l "cs tÍ  t rhoto  badate le .  J t lg  vegmt]s  r r  p ří l "e ř l toe tné

ew nronesené v rccg stéhc výročí ldáehovy snrt1 l1916/i

o je j t ch  zve ře jn i1ní  bě ří  v  neňí ed lc l .  i rť . tnonínr : j í

Ettohép * r;r prrbÍrnnd lrítcer V € způsobu ar'gurnentace, ve

gných příkladech s c1tátech - knlžně vy<lnné stur] ler n € j -

i]lí s.e ě..ve\ k .dqg sn Í í;{obl gjmn t.1 o q-| íLqg1.Í}.k'é.h o gj e]p g:tch.p-

také atat l lí1o Kqi]. !&qhv jakc torzo a ta; iengtv{.

:ínl .Žně v-vdané studle jsou ovi lem p]:?pr&c:vnnť:j řÍ. Nn].ezF

atro;joolgnó toxt 'y nndhn*ujÍ ur.Íchcvskcu oy'ctrIenrnt l .ku vcl"ně-

r V6 zkrgt.ee í '  v cbrasu, s v lr l l te lným pcrulr*r lzečnÍn zdně*

ktarý v i{nk ntjnk nt}0s1rbt1 nn{roč.ncgt i*ukn: lrvekéhc výkln-
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E*Jcdnou '' & *e*t'eh opakovÉní př1 růrnýc}r $ub1lejníeb ak.

,. raujmou nóg ilvou qr1lonksvou žrvostí l. Prokaxu;o $r

řada drobných 1 větT{c}i pocunů' doplněnÍ a vyhrocení

$ených teaÍ' i}roeÉny v jajíc}r uspořédání, anĚRy akcentů.

ton v}tg gg $ovÍ nenkonřoqý po}tsb, a to nejanon ve arovnd-

nrpublÍ"hovaqýe}i příapévltů s kníáně vyda*1ýmt' al"c 1 ve Y&d*

porovndní těchto příJ'eřítostných pro$ev&.

t*něnÍ ss ováen ni$aL gáeadně obrag bóetrÍka' jak jej

vrlý rocvrh]. v ágget1}.etí neal $Yolt první e*tetl.ckou

lí ldehův sá$ /t 92sl a poolo{ní vět:sí prací v*aovunou

rě tvorbě /s*not1k*r sryslu v sá-cbově poczil, t93s/. $pÍ-

l*e řÍc1, že Ye zhuttěasm podsn{, ktsré pr$&rgas n*se gátr-

' qyotoupÍ.l do popředí oám přÍ*tup k bdsnlckdnu ťtÍIu' h jeb*

]"níu }rodnotán l k Jetro naáěasové platnostl. Y tomta sBť-

lr t'aké budou ubÍr*t - beg ndroku na celkavÉ bodnocsní Xu*

}ébo přínoru at už k adchgvskdlnu bdddnÍ nobo k teorlÍ.

- assladu$ící poznómky.

Fro *ukařovekdho 6a sta]. Xách.iv jublJ'e$ní rgk n1mg $lné

leá1toatí k u;'latnění & prov&řoní Rrlatrů, ktarťí v té době

rtallzují v jebo extotj.ekýc.b pracictr rh}gvne Ys ap!.tu 8stc.

há funltcs' nfrts& g hodnotq $ako soctálnÍ faktJrt |936l a ta*

l{ v jgbo koncepcl noů*rního unliní ./gt,at sia1ektick6 roepory

Ť l$&erníar unění vychíaí v roce |9)3/. řŤístup } ronantíck*-

x bárn{k*vi přeg u)lu{*oo** $s sorrdobým up'enÍn rrkdeal" ne;trncn

m jtdnot].lvé analoglo, napřÍh3.aó se surrasltauea, alě. unoá-

ntl aktualtgovat gto let gtarý bňanický výbr$ jaho přÍklad a

rý*w: jak n*Ěg a mé p*ez1e plnit svr}j nejvyí;-:í úkol, svou

|Ílou hařlvou 1 tvr:ř1You přlspÍvat k adsadnÍ obnotě poměru

[lověka ke skuteřnsst"l ' Poeslg hodná to$o $réng ilá orlgntovgt

[].ověka va gvětě atráce$íc'íc}r ee $1stot, avšak lná *'o řlnlt ng
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tnÍ odpovědnost a vlastnÍnÍ prootřcd\y. *e jaL,o rétorlLa'

8' anl ne jato ťtlolofte' 1 když ! tou ná lpoleóné

vá to nejnáročně$ší: vgtďlovéaí k cslku' jeho[ anyrl lů-

otevře4ý. Poesle uůže a ná aplnlt cvůj nejvyllšÍ úkol ne

' lr by rr vgdáva]"a gvé autonoaÍe. nýbrř naopal $e$ín dů*

ractrováním. rlen svobodr1ý tYůrěÍ čln aavagujo rlutrĚrtý'

opra63ř .dlalog bárnílra r národesi. /E tělto rlovůn Šal-

doddvé XrrkařovrLý: a podstatou dta]'ogu ja tpor . u lác\y

h.ybně odpor k jlstotán obeeně přljatýn./

Íontcxt avantgardního unění' který ta tÍnto přístupea

mávénc' vyanaĚu$c první' b11'ší horircnt lrrkařovrLó}ro

u láchy. ten druhý' vzdúl'eně$ší hgrtzont byl. ldn oou-
|Í1,

atul atruktuá].latlohé teorle ugění, kterou u nÉe v t.

Jan xuhařoveký reprozentoYal. Iéchova poos1e se dogtáva.

do gvětl'a novodobých otdsek oélant1lry bésn1ckcbo óÍla' dl-

rtlktlly jebo funkcí a trod'not. oba pohledvn jeden více zaujatý

lltuaaí eoudobého uuěnÍ' druhý auěřováníu jebo teor1e, která

trš1la také své v]'aatní prob].éryl EB v uufořovg}ého portrétu

soby prolínají.

Ened v prvnín tertu, v proJevu předncoendn přl odba}cní

pa*tní dcrky ne Berdězu, aledujeno nvslon$r' které ntpoobyb-

nó překraěují úroveň běřné}ro proalovq. Zříeenlna hratlu, jeden

r klíěových notlvů Ídchových' Be atávc výcbodlakrn úvehrr o

blub!íu rryalu fragaentárnostx v tvoru5 tonoto bárrríLc. ?orro,

tejenetví' aen jal'o zjevení prapodrtaty - to jaou podle IuLa-

řovrlébo 3y8y' které rpojujÍ táebonr poealÍ g nodertría uně-
m/

aí{ ||a t'yto souv1a].octt poukazují první třl příapěvky tskřba

na každén kroLu. Přlponínají "gébadné a úděgaé hourlo* Ié.

cboqy poeale' znopokojlvou zlonkovltort, neukončenostr E €g.-

rovttost fdchova uuělcckého výrasu' ta$enrrou neurěttoat rlov
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přodtteYgqýeb věcí' které '3 stÉvajÍ ryebolel ětbool ac.

telaébo, a ěeho pramní tnaglcL.ý poolt lldrháho '1.

. Dobová tnrplrace talového pobl'edu na lácbu Jc rjrvaá.

náe Je roďtodujíeí 1 ada a v jakén sněru přeboůnocujc Ír-

dgboré podněty pro obocnějÍ. p].atqý poblcá na bál.

é dílo. X ta}ovénr přehodnocovúní skutcěně docbálí. ta-

něttcré ťorn.rlace v nÉn1 Ťrdúvanýeb tcrteob to nárorač

Í. Ilkarrrjí, ác curráalísnfu /o ltcrý lřejsě v ďanýéE

tr rouvlglortcob jdc/ orlentoval toboto badatelo k rékladůl

llilrks přlrotenoat1' k otúlkánn které přeaatroval'y rdacc jed-

tranného ulěleclého proglaur. lo néco poailě jl a. h ntn

vtLý Yrátl]. na jrné r:ovtn&' v teorgtlehýctt úvabácb o

:tlcobecné platnoltt estrtÍcLé hodaoty, o ulněrňujícín vllv-rr

ut!.ops1o6icLýcb konstant v unětrí atp./

PoeElel tro ovšcr keřdá, elo gE],ořcná na ro&porl'ch jalo

fivě ta l4ebov&' nůže podle lukařovrhého pronlbnout .rsl-

Rlrqýr povrclrca lÍdekýeh vatďlil l ne$blubilín otdghán č1o.

rlLr a žlvota" /tto lct uplynulo/. rJlnde so praví, !e v láei.,:y.,

rbovÚ přÍpadě - poprvé v novoěggké ll'teratuřa 'pronlklo

Mrnletd dílo pcvrchovýnt vratvau1 ideolog1c aŽ b nejlilub-

lín záLlrd*n lldstvÍř lK.í.láclra a jcbo rujz. f,aléhgvost

l1dlLébo obaebu poell* Ee pro f,uk*řovekébo rtdvá prsvě r bon-

frontae1 lácbova dÍ]'a !e cněřovóaÍa soudobétro uněnÍ rozbodu-

íícÍ bodnotou.

Poronrbodná jc cbaralterlrtlhe základnÍb'o rosporu' na

glrř Jc wbudována celá otavba láchovu IáJr. Jc v aÍ Přt'lou-

l.B dralatlctý výcngu Í té a]'ořcc, bterá na první poblgd u-
a )

fftav* Jon tvou č1rtou krcst1vní ll].oul 'i lcjLráonější obňo-

rtroj ntefor v črsLé pocztl $c lcrovcň nejrorrfal.a$tíl vý.

LřtLon *our{LvÍ, a to nlkolt orobnítro goufal.atví bérníkova,
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touéalství všelidglrébo' /8to lct uplynulo/. ii podobqýp

ctía rc nrLařovaký vracÍ, dokonce něLollkrát' L' dojnr

éaní uněleclé účinnoctl' :vrrkové organ1tace IáJel jcjÍž

rtlvnoltl po61éba!.t' Ěasto bgl pochopení Jejího blub*í-

rryalu' 1 !ácbovl odprlrcl. *trhařovekého fornulacc Výbatrr-

v toato gněru podnětnou ncjednotnost. Y Lnlžně prrb1ll.ova-

PříapěvLu k dnešní problenatice básnlckébo ljenr xáabova

rňuJo autor, řo v tájl je podnenlvá zvubovtí orgnnlrace

lrk poct{,ovcna jaho eanoúčrlný projev a "prevý protlk.lad

laní*l íínř 88 ovšen rogumÍ téna. okolní výLlad tíce na-

uJer že 1 tekový protlklad hraje lvou rolt v eelkové vý-

é výatavbě básně, alc gaEa krósa léchovýeh vcršů je

ilaaé 1nterpretac1 abeo]'utlacvána. rllnak je lntcrpretováne

$ednon t těchto psíl.cř1tostďctr proJcvrl, btrrý jono . po-

lc vlartnÍ autorovy formrlace . ÍratY8]'t Dílo neLlÍdn{ a

lldňu;íeí. Yar{ové trudobnostl, hř.e opakujíeíclr le tr1á-

Je lde přtaouzena úJ.ohg .zÉvoje nad propaatí'. Pro Errá-

& bere sqyalu nerbylo uísto. |!gké on& půrobí V6 sL'lalbě ct].

rraabuJ{cÍch do }tejtrlubó{cb zr{kladů ]-tdgké txtatencc.

Ia úko1. roučasnóho výklgdu Háchy povařova]. Iut,ařovský
.rgtřÍt a tráchovy poatavy poalední zbyt\y ldyl,y* /Díto ne-

lltdné a znakltdňujt"t/, poukázet na rkrytou rnrJ.kantčnost toi-:,i, ,.

boto bágnlckého zjevu. ínepolojení ptlttává jako výcledqý {o-

Jrl l Eáchovy poeaía od oksnžtků jejího prvního přljatí a[

po ícjÍ konfrontacl 3 přítonrrou cbvíIí' Yždy 'novu prolazo-

Ya].o toto dílo schopnost vynknout ae závlalgstl na obeeal

přljatéa chÉpání skutečnostl, vřdy snovu 8e stévalo výtvou.

tnoto st lÍukařovský spolu s€ pd'}raaněníu ž,tvých bodnot lc.

ohova ťtíla nrrse]. poJ.ož1t téř otágku jeho 'p}atnoat1 tr:valé

r ngprotsěnnd'. Y tonto sněru 8€ plně uplatnlly XuLařovakého
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tlcll názor1r na povahu unělechébo díla a aožnoEti jebo

Ea'.lá doba 'g anaří odřrallt tu podobu líáehova óíla' kte-

odpor{dá jcjígu sněřovúnÍ. Zdroveň však Jak přlponíná

tý - nrrohocaeónort láchory poezls vndonrje pokaždé

na úoflntttvnÍ tntcrprctacl. !Íoní tonu tak jcn P!.roto'

óílo tohoto béaníka půrobí tak výracně gvotl fragaontárnot-

' anl ac Jon v ťlrlsl.edku rt}gnorodoutl přljatých podnótů' ia[

v něr lÍří[Í. Vícezogěnost báontcLého dÍle gouvtrí podotat-

r rorhodujíeÍn poltevenÍp gctetlcké éunkce v nÓn, a tÍm'

v nll jde o utv,{ření autonolxrríbo c}gku, ktorý navanrjc

rltu tvorby 1 přljetí/ svrlJ vlastní vltah kr cL'utcěnoctt.

ptcr tpectrf1cké r]ysy aénantlby a aootlky bágnÍclébo

la ee n$Žcnc přtblíž1t k předpokl.adrln Úeho trvalé půrobl-

1 .

fuccná víeemaěnoat k trvalé }rodnotě dÍl'a nepocbybnl

rlu|lí' qyavětlu$s proněr1y konhrctlraEí díIa od doby L době'

všgk je$tě tuto bodnotu ncdeflnuje. ru aaklédá - E YíC€-

t uně].celého dí].a podstatně3l zhodnocuJo - tmltřní dy-

la výanarové výatavby dÍla' ktord je scbopna v robě ucbo-

t nouartvené napětí protlkladů' z nlebž jc dílo budováno.

to napětí t €  jcdnotllvýnl Lonkrctl.zacent ncvyčerpávó. Y nřn

bájí tvou ldontltu: ur|!ttclu výscč nea..'hrail1te1ďc}r nož*.J,.:1.Í

rertÍ rLuteěnolt objevovat a obnovoYet. Toprrvo tato potonce

!ára1e}ébo díta nůže dogtateěně podepřít tukařovckého Přoavód--

trnÍ, ř* poezte je 'jedlr\ý prostředník, který ga dne.,lního sta-

tr llověLa unoáňujc zablédnout pravou podatatu skuteěnostl"

/E.s.Iácba a jeho Iáiz. .Jedlně takovýn h1ubsín zdůvodněníp

růřc být prně oprávněn Ír.rkařovsLébo pořadavcl, aby zápaa o

llutcěnort veill báaník prdvě jako básnÍkr RQ jaLo ryalttel nc-



prope8pndt'rtal t.j. eby Bvůj vgtah ka alutcčaostt vyjad-

tr "ggnoú[olnou 6st6t1ckou rtavbou.. Do rvět}a t'el'ovýeb

ovýcb otéztk posouvá Hubařovský výkt'ad poealr I.H.Iúob3r.

Bágníkův osobltý portoj k gvětu etrgraL'tcrlauje lrrlařov-

/t příspěvku x.H.t*c}ra a jcho Yái/ taktol 'Boclloubcná

vd atgvba bágně je bcanÍchýrr ekv1va]'enten bervo]'nortl

ého Jedaéní: adůraznůná gufon1eká organ1lece, Lterá

aoaěrně a nepřetrřltí procbézí ce].ou bcrní, přebírá na

[úst tikolu notlte}e aouórřnogtl tgrtu' úbolu to vyb.oná-

o lpravldla, v tertech sdělovacích' tolt.bo souvtrlortí

ttllovou; tín je usořněno ctránee výananovd odpoutat g.

přcené aÉvla].ort'l na vyjaďřované rLutcčnortll gvláštnÍal

tngce&l alovnÍatr výlnanů t. volbou jeůnotIlvýgb sloY do.

Íóelra toho, ře 3G Y arcaóle jebo clovaÍbo výraru věcl

v děJa, prortor v pob{rb' okuteřnoat Y 3n8r81i. TaL 1

výrar 8g atávó prostředken aogttclýn..

Podobnýn apůaobou probírá iluh'ařovclý ahladbu IóJc 1 jln-

|t' na vSak v tabové abrauJící gkratcc. Populariraění cáněr

rtr přtspěl } jtsténu obnařenÍ sukařovslébo aetody: b*rnÍLův

}ortoJ k gvětu nepřeclgtavujo jabo gouhrn ndgorůn alo Jako

toubru všrcb vratev a elořek dí].a.

Bovněř vp stat1 l[ejvyššÍ úLo]. poerte /aár;ev jeno opět

rvolÍ11 pod].g autentlcké autorovy fornulaco/ se borlaontcn

rýkledu fáehova sdje gt*vá otrubturní pojetí cclku Jaho {y-

nar1cté rovnovát5r r].oř1té soubr7 gl1. Představa rvéprávnébo

r {lokcnale soudržnébo eelku vzdonrjící}ro kařdé jednortřBs-

nostl výkJ'*élu je zdg dovedena k ntjqysšÍnu atupnl" netod1clé

abltrakce. Žeane Be slo',ek není ddna přednoat před clolkEnl

oltatnírnl' vleehny působí va vadjepnéln napětÍ. Y něn trvé



látnÍ význauové bohatství přesahujícÍ jednostrennogt

ltaujÍcíeb výklgdů" K něnrr níří tlrkařovn}ý . ováea Ea

prévě té abstraktnosti' která je ebarakterlatlcká pro

turní nodel. K němu zřejué sněť"uje téE, néeledujíeÍ Iu-

slého srgueentace: "l Ye své vnitřní výstavbě lnusÍ být

lo lcehovo ehdpáno juko ce1ek a nergůře být an1 přlbl1Žně

vysvětl .ováno g kteréko]. l  ge svých vlastnostÍ. Yždy přt

én pokusu bychom shledall' že vlastnoet, kterou jrno

11 uč1nt.t východ1ekea, je géroveň v díle popřenar Pře-

rí vG ovůJ vlaatní protlkIed. l{a žádné se avýcb slořeL

Ívá xáebova poezi'a plnou vah.ru; žédná z nÍch nehrteje

Ar1adnlny n1tí... svorníken colé výgtavby ge kongckon-

gtáv4 proněnllv*í hra slovnÍeb výgnanů, narážejících tra t € -

Y tcxtu a vylurujÍeÍch. přt srážce drufiotné výunauy nové;

váalr jg zdc tollko prortř.edníhen neai obgabcp a gtrán-

lvrrkovou. YznéšÍ 8€ bez tíře neai elnl obena, nejaouc t

n€sano gslroveň; anl ono nemůže být aano o sobé ataino-

lrcn, g kterého bychou pře}rlédJ'Í ce]'ou výstavbu dí]'a."

octli jg*a ae rázgm u nejproblemat1čtěj{í atráaky f,u}'a.

Lého přírtupu k bíanlckéou dílu. Ta.d;l 5o ukaziiJí Lořeay

rbmbové neurě1tostt' né1o zřeteIných kontur v obrale bésní-

le' tedy ryaů, které ilukařovakého struktura11stlckéau výL.la-

tn lác}y kr1ttc}y vytýkall /nebo od kterýcb $e svýn vlastnía

rýll.edon odl1š111/ jlní badrrte]'d. lásn na qyslí nejenon přÍ*

mu retodologlckou polenlku' napřík1ad o.Krélíka nebo R.org-

bcníčkové' ale též korlgxrjÍcí lnter"protace, které ga nltrota.

ýoB neurěÍtostí druhotných významů, tak zdůrqaněnýcb }Írrka-

řovrkýn, htodaly.unovu pevnějsí vý*naaové obrysy. Af už to

byla ctat Hausenb].asova ?obraaenÍ prostoru v Xóchovó Iáj1



ltud1e H.ťarvenky Pot-yaetrl.e fi*$$e. Be$uéna v té nnposlq-
uv#děn6, v příné n6vaznost! na star{ť stetl R.tJakobgona'
tnovu atfv*jí ařettlnsjsťm1 a naléhuvěj5ínl' ternatl*h* sgu-
loetl sáehovy bdsně, an1ú by to ochuaovglo bohatou coulrrrr

slořek ogtatnÍch. to $e ;Ístě drlvod k nepředpojat,dnu
lllaní.

lÍusÍns sl př1ponenoutn na $okdn zdkladě €ochrtrgÍ vlagtně
ftLařovakébo ínterpretgcÍcb ./nejen poezÍ.e sáclrovy t/ k tá

ové neunčÍtoct{, která tgk drd*dí j*ho odpůrce. Přaáer*
Je d*sl'edkeg jíst6 koncepce jeůnoty dí].a, kt*rou sukařov-
aťormu}oval uř ve své první a#chcvské gtuút1 g r*ku t 9e8.
c}é díl.o je ade představgno ;ako *goubor roTnsp:ráwlých
k navaáJ.n rsvnoběřqých", tedy ntkollv jako $ednosnórné

rtřgdkovdnÍ sloáek vyĚtÍcb nÍř{ť&Í s nutqým vyvrcholsnín
t6mtu a tú*jích jÍm vyjddřeqých. tato k*gcepc* salosřejnĚ

pí':ú předpokJ.ad výunamové souhry v5ecřr aloáek, nopředpt*
víak $eďnoanačn& je$í průbeb. !{ergd.ukujt výanaaové sjed.

na ne$Jeduoduš4{ ceEtu-k rerultattvnÍn výrnagůn. FoRg-
konhrétní výrnanové rlč1nky dÍlq jebo přl.j*tÍ !s ctreagt

mtel* a sou*třeňuje s € n& strukturnÍ vatahy aloágk Y utré*
ce]'ku* tyto vnltřní vztahy r,lané výananová ry"néní Fřed*

íÍ' &no í ťoruu$ť, spÍse v.ňak určÍtgstÍ sjednocujťoť
é gostace poot1á1telnd v €  v$ech sloĚk#cb a Í!e všeeb ro-

gb ďť]'a.

I kdyř s €  v řgdé k*nkrettaaeí proaueňuje ;eho oqyol í P0.
' ucbovdvtd {'e vždy jísté pověťloní o výananotvorqýob přeá*

tcb, které dÍ].o nebo řactu déI i téhoĚ autor*a trvnlejÍ ghg*
rírují. tukařovsbý n].uví o vlastnootech a ugtroJsní "artg-

jako s a*{kladu j*ho tnvnld hod*oty' aatínco opsěqý póln
r joho proněnl lvogtí, Břoú*ttvu$Í "eitetÍ"cLé ob$ekty*1



|r'val.oj{ícb předpokladi prlnobení díla odvoxond. Prárě k těg

pok}adům' k jísté přlpravenoatÍ dí].a půoob1t v růaq1řcb &i*

gb roáno*tni vlastního ustro$*lrí, sněřují krkeŤovsk*}ra

. ob*ahová nourřltogt ě1 epíše nedoursenoat je nlrtqýn

rJrsee tahovdbo přÍstuptr k dílu. tg platí ato$a* o

lt c roku t 9Ž8' ješt* ařetelaě pCIzrraesnand růskýn éorxa-

, jnko o gtuůt1 e roku l 9]*, u n{á vlak uř gán nú*tr

tlkg sryrlu/ nannn uje, jahďm sněren se Nuk*řovekébo pů.

h,oneepce v dalšÍn pr'' lbňhu let vyvíjela.

ila konci třicdtýeh let je *ukařovskémr scgla jasné, řt

tý ráz utváření ,/tpůsob, ja}ýn je organlaoydn natrr!.sl,

by rušt{ fornp].t'ató/ Úe s*n povaby v;irnarovÉn n* výana-

do*ah' ba d,okonce nů&a být tím ronh*duj{cíg ěÍ.nÍte3'eil,

EčuĚ 3s a*klddá jednotrrý a ie'lgotící význanový úlllnok' &É-

ň věak $e $asné, Ěe tařový apůeob výananovébo sjadaocraí

*í něeo navíg: prořitgk utvdřeaí a ryvstár*ní *ry*lu 3

é gostace *1Í}a - & Y ton jeho pliYo&aé r!ětnck dst €t ls}s.

Orlentaco na ap,iaob utv*řcnÍ výaaaml jaho na nogbodu$íeí

l tak $ak $e aáůvodněna v úvodrr ko 0gnctloe rqyslu v lá.

vř poca1lr $t ata3'a oaou sukeřovského lnterprotacÍ. Yždy

].a spí*s k pot*nclalltě dÍ3'a' oúhalovala Íghg rynta}-

lo-téuantÍclé nořnoetl určí.tó$l neř joho aktu*lní výsnary.

lo by $Íltě poctrybné vy{ávat, takový př{atup k uněleckéeu

lu cá Joůnný noÉqý; bylo by však ngnenšÍ ehybou taponenout

$cbo netoáo}ogl'ckou podnětnost. rlabo nesporaý přínoc $t

tol' !e Lá$Í vlaetnť poelání e*tetÍcbó ťunkce v napětí tt

oatatnÍtr ťunLeím nlnoestetlchýal jaj1cbĚ souoor3l ee uně-

kó, jnenovÍtě l1terórnÍ dílo jeví.

&ukařovekébo vyhragěaé pojetí výananového ejcd'nocení,



ílnr at J* gd* al.espoň va abratce přlpomněl'! ' ná 8Y0u ař!a*

e rdrověň své hlrrušť adůvodnění v ještě obeenějáí rovlně,

rté teort1 uněleckého gnahu. ďejí rozprť.ieov*lní naleffi*ns Ye

Estgt1ckc funkce' nĚrng a hodnota jako soc161ní ťxkty

. .Errkařovský v něu poukdaal na to, jak sB v &gledLu óo*

tn{}ro postavend gstet1cké funkce proněňuje vstah uněl*gkó-

raaLu be skuteřnoett. .Io oolgben . a zéroveň posí]'en. oglabon

PřÍný vztah k jednotlj.výn ekuteřnosten, posíJ.en je ncr#íeý

ke ekutečnogtt *ako oelku* ll inohondsobný & pří všÍ přod-

neurčltcstl tnten*ívnÍ věcný vztařr uměleekdho zaaku da-

trujo }fukařovský na příklaáu hudby' jde nu v5ak př1 tou p

ttku obecnou: "čín je zde tedy ng$en význan? l{e sbea.

které}r* zde noní, nl.e s].ožkanl ťorná}níntl tónovou úrovní,

1ekýn a rytn1ckýn útvargn' témbrenn atd. Proto ade věcný

s],ouří urrohep více navozenÍ jtstélro ce].kovdho poato$e ka

te|9nostl než ogv&tlenÍ kterékCI].i skutečno*tl jednot3'ív*.

to právě Ío obecnÉ vlastnŮst unění j*kožto anaku, lds

ďetal'nějl odba].ená ' "

I tgv. slořky ťorná}nÍ * nejen v dí]'e }ruňebníu, al.o stej-

tak v dÍl.e výtvarnén ngbc bcsn1ckém - jsou teťly význauový-

řtnx.teu. I{ejsou jako gnah spo$en;' sa skuteřnost{ příaýni

vrtahy' nÍcnéně "nQ$otl p*tencláln{ význanoYou encrgll ' '

' vyzrnřuJíe g ÍÍla jako ce].ku' udrlvé jÍ.mtý portoj k cvě.

akuteřno$tt ' .

Y oblestl unění tenat1ckébo se sltu,ace korcp}íku;e. Dílo

o anak gde navaauje nnožstvÍ BŤíďch vutuhů k 3e;Jnotl'tvýn

tečnoatEm. Ty nobou nei'schybaě $tr'o!au globólnínu vztgbu kon.

t a fakultat1vne 8e prir*aaovat; sn*rlněji v urll.týeb úrtr*

b uněnÍ' v ; istých tyi-.ec}r r&cepc € r  ale i  ;ako vŤudyÉítEnrrd



::

přt taílóní terettclqy caněřeného dÍla. |fía sp{še ntoní-

rtrgtlt te zřetele, řeho se v něu nohou 1 obsahcvé alořky

a qyálenky jín vyja.ířované/ gúčastn1t. V kontaxtu uttá-

díla jako avébytného ceJ.ku nabývají 1 tyto sl 'ožty B}oho.

bnébo věenéhr: Ystalru' který se ldaleka netýká uř Jcn glu-

!í příao označovaných anl Jen skutečností v dí}'g Přad*

, ale je jako potene1áln{ výana*ovt.i enargte ryrařu$í-

r díla * přtprfrven Easahovat v nejrůsnějňÍch *ktuálníeb altu*

i skutečnoctl an#né jen vnínate]'l. HultťlřovsEý ryevětluj*r

tr$xuteřností nr.1ře být veln1 anařný, a vscný vutab u*ě*
Á

{ho díla kg kaĚdé z nleh ja nepřírqý' cbrazný- skutečnoett,

ř nůžs být uraělecké ťtílo ve, vědorní 1 podvědtoní Ýnínrl1g*

tpnfroatcváno, jsou vk].íněny do ce].kc'vého 1nte].ektuá1níbo,

o 1 volníbg poctcjen jeJř vnÍran tel zaujÍná ko slutgč.

tt vúbec. Ekullenostl, které se ve vn{nate}"!' rozvln{ náraacl

}oeLsho dí}a' 5lřenášeJÍ pfoto svrlj pohyb 1 na celkový obrnt

nostl v qyel l  vnÍnatelově. ř{eurčítost věeného vEtabu

Lého dí].a $e tedy konpenzováne tÍn, ile na ně odpovídá

.íeÍ t.ndtvtduu* n1ho]-l jen lldstečnou reakeí, nýbrř všgaí

npÍ svého portoje ke světu a skuteěnostt" '  lBstet lcká

r nortsa a hod,nola/.

7,aá 3€r že teprve te& urlřeae ve zpětnén po}i3.edu doeenlt

vetého koncepel význanové jednoty dÍla. Y plnéa d'osabu

utaruje ;eiÍ ganěřenÍ na utvé-řený autonomní ce1ek. Yřdyt

v něn ae shronažáuje potenclál.ní energle, kterú poton

je na{1 eelkovou ekušenost. P*.vodní pr.ožltek utvéření

ťlÍ].a 8e proxěňuje v procesu prqljetí v proř1tek utvářenÍ

l r ě ta .

Ťcá koneřně $e r'ůžeue vrátlt k iůb1le;nín mtchovskýn přÍ.

přel!íst fornulace, kteréa s většía porozuněníg sí
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na problcgatllu spcclft.obébo vrtg.bu ua*Ioelébo áí]'E

irřngrttl *strávlvšt všeelny vně;š{ vl1vy a *drřujíc E6rr-

t vnltřní g1loun jaký poněr ná *ccbovo dílo ke akutcěnoc-

*| titvar lv*právný a ssaoúěeJ.n,ý ve své bráge , u*neaé 1 gd-

t $a tačy begc v*tahu ke skutečnostt' ig tvébytnou .gt*-

hrouŤ Flkolt, nebot alovo 5áchovo is stejně vrdáltno

LraínósF.: není $en *anoúčelnou bodnotou oEtct'c}ou,

ttn sluřcbnýu prostředkca k ay jádření kogvaační 1rĚtrntr.
lvétro obvyklého výnnanrr rrvolněna da té aÍr1rr abř bylo

upehan1ché udvle].ogtl na obacg* pří$atém ehd5úní s*E-

rtt; ng dr.trhú atraně vĚak $o avlÉstníu globový: poltupÚr

teilil €ptt gl'ovu scctroru vyvolávet nato}lkg vsc, ktprog obts*

omailuJe' alc 1 cel.c výtnarrovó *v!.duĚí, htcré t.uto v[g vG

g věent J!ďnl v reálnÍ cÍ.tuacl. doprovó*í; tak, abyebon

tol1ko $edr$ý případ' jak babatýn tr*gu výsnaa} $*ou

tí sécbově deprovtzena dvé gákladaí slovt jeb.r Iá$c! #$.

SLute[no$t' naaývand u sáclry př{rodou &sbo gor.í' jlndE t

tÍ' obJevu$e a€ prlanatea ltr{chova el.ova jalco věěqý' Br;rřt.

t$ praud děrrí' věc1 něnÍ se v pořiyb a čgs. HegÍ lác aa

rogvádět ťtlozoťt.eký aázor, bterý b3 byl.cr leíno c lágbo-

po*Ete vyvodl.t. Hen{ to anÍ rra3ía Ú4yal'sa, nebot t*ato nárgr

r l*cbově poeg'lt vys)'oven' nýbrř přt.*vaden Jalo šrvý a}t,

alí řteaéř prožÍt 8 bágnÍkep. Akt| který jt eg!.ý v bežěé:

{ín g loaku tex tu . '

obséblejŤí c1tát ! €  stat l  l{ejvyš3í úko} posrl.o igre uvcd]' l

poaortrbodtrý doklad tobo' íak je liukařovEkéno přeqýs].ení o

talekén dí1e v té dgbé v ustavlčnén bvasu. i:itvrzuje evá výcbo-

.La - a zérovaň je pos*uvé dál' k novýn nožnost€n parggu*aÍ.

nvcdonép úryvku le v nebý}alc hutné rkratee propojen výklad



TÍtshl uněbokólg úÍla ko aEut*ěaogtí' nán uř

'1 r pňrkraplvř vyartřamu obglBt(trrírtikou lDrlrobrr

n uplrtůnírr PoltoJ ře rlutoóaortl Jelo oolbr inrní

rtŮ porrlt qyrlovcBl nýbrř přcÉoůca $a,tso úLvý lEti.

Í pňlí*blíob oórtevaío& Jrn oÍ nĚ pot*dřl1 1rooor o

tonoapo|. výnnaoovélo rJednoorní1 htarorr nlřrn Y }&r-

prasí.ol aln{ovtt rrř o{ Lonor d.vgedtýEb lot' $tá1.

1r rvlálltl v oás&sTgeýgb etrrillíobr JgoaovÍtř v 0orrr.

qrrr$ v láobově poall|.; v ntob LayatallauJl poJ.tí áy.

Jrdmty {Íla. JrJíř orgnn'.Bóní prlnsíp Ja nelonro /vc

o $rtycr bám1cL6n' |?&l trbó pří*nsěas poJnnován Ja'.

6lttoř. 5gltr ár pootoj &c *kutr&oetl n{ být

Jr&o řlvý c&t' ná rYé níato B t?au úůleřltost v řBdě

Jrř tr lonoaptu rr$nntle&ébo speta gaěfuóí. T aLtu1

ú ót.llář plořít r brígníI|ts a xterý nír ce}ý v laldón

rlodrui /IcJqršří ú}ot. pocrí'r/ ngádg lřt'oě o nÍs

n*I o rtcdnotrort ůynaníoLdbo gtavebnÍbo rr|,mf,pur }.t*r{

tňnJa v gcb.ngšÍe txrgbu {ÍIat| lŮrnetÍkn gryslu v |[ácborč

. o{'l''šaá tr porrn rvolcaé blgů!-gkor o{borný přístup rr.
g ntongtnrlol ioba*bově ncspeaÍ'fl.tsovanéln. / a v ton
. gboanl*ll * Íornálníso / $aatar Ífuá b&níE pÍŤLy avríbo

rybísr1 a rluěovgl vg výcnanovou Jcdnotuil ./&nstÍ.Lr gryrlď'

výktad wgčvlhl blgůteko vaímetel.o; hlodÍ'rEo 'ps-

vanébo l&tu. t rlagtně teprva v něn vryetupuJo do popšc.

o so v iloónat1o&én gggtuř podetat# běĚÍ. Dynan1aLá Jcdrno-

|íla gg ukgguje Jero óěJlštěr kde ee oďeblávaJí roltrodujíoi

' tče 8€ brígníkova přcůstevg nlžo qymknout obccnč přlJa.

ot*pdaí skuteónoEtí q m;rrbovat J1ný postoJ e ní . 33 Jg.

lÍrorl nýbrž Ja&o vytvdřený gvět ďíla' příno Ťg výetavbě uí-

bo aneku' v poJ.gfont1 všeob Jcho gloř€E.
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Pro!ívánr.lt bsmÍkovu rýpověč $glg llYý alt, jsn blÍlr

i co 6e vzB{ré přínénr vyaIovení' eo všek jr prtrs teto r'-

ror}rgdurÍcí. Ťvoř1vé rozehrání vý*nanové dyac$lký aaYole$o

tlvu "[1vgtg"' běánéurr adě].ení ngdosc!ttslaou výzoarovt*u

t' t.j. nejea nrrgbost, al.e téř onoboraaaóraolt1 nobobla*

a protthladaogtl Jalou E. Ýy&neřuj* rlmnt1la urá}rehótro

. PřEvahu 51obá1ního vct{bu ks Ekutečaogti ncó věanÍnÍ

k jedaot].1vogtan' cbarnL'terlctlcký r3le unčllet.&o lantu,

potor poc}ropl.t ne J*ko posun L' v*robecnoatt' aýErrř mopek

rotnoatl, toho gnaEu.

OgnaEení .átvý att" u igelto* aa gsbe pouE'oaujír .lr[g by

výrnenové příbulaoot proaragovala nilJaLý b1ultrí důvoá'

ltlrý Jc nesaaťlaé nabraňlt notaforlahó fr5e*to. aěsn}.ýl 5#*l.

E1 jedaornačns$$Ín ttrníncg. $ée*lrtletd g*sta arpog&ybal

vd v "$ednotné a Jedaotíeí cystoa1aacl glolcL" / €gattlLn

. I.ae Je pogorovat $*ko atnvcbní ěi r}'*narstror*ý 'pr16-

týltavby. Ávs*k tE|revé formrlsgt poneebÉvej{ ttfgsou prá*

tg' co vy €tlhujo poJea ígcsto". srstc {e s1vé. JE tE aglnt*

!Í pohrb. Po}r;rb s$edaocuiícÍ nojprve svět dí18| poalérc váaL

pujÍoí r Ícbo branig & týLeiÍeÍ s0 svčtc rl*$lbo. I Ť tseto

Jsou Bukgřovskébo ry*lenky lnsplru$íeÍ. T gávěnr avé ttu-

e tgtattElé funkc1' aornl a ho*notl a rvlál|tč potoa va |tu.

tá*ěrgost a nogéněrnost 
" 

unsel /|943l ukdccl *rLařovshťr

Úč1nně gs n..}řo stárgt egtetlclá bodnota autangrulÍbo, YytYo*

cclJru *lá1aĚl.togtÍ š1votaÍbo 6E8cbu..

Y nktu gřtictÍ se rýznaggtrornó přadpak}adg dÍla rsní

pt*obťeí síly; ener.gÍ.6 ut"úřoní, ooubry a Lontr*strl *lo!rb'

5trssáňuj. Y €n3r511 nár*tů a výaev ael.ébajíeícb ng &ůE8 u-

přcdsttlvy o akutečnost1' hodnotové eystdry a te&é sršcl

[&.;lí doravadnÍ egtatíctou sku3enget. $axo výrrr*novd rJcdno-
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./$akg oetette\ý' Rt $enon jalyhový j*vu tss n hlgďÍ"ska vní.

1r Jcví spíle jako úkol, jaLo esata 8 přek*řksul, ngř jako

šand bannon1a. ffrrkařovský přxpoaíná v tdto aouvla].uatt /va

lt EstetlehÉ fuokce ' aorsr s hodaotV rýrok Y1ktore šL.].ov-

l n0cgta ř1v6' ssste' po níř notra cítÍ hanony, e**to, kta-

*e vrací, to je cesta uněaÍ". $nad je poř.né ettovaqý výrok

ns.l rl*at svýn upťlcoben úory*}ot: vt výínatsorrén sje{noceaí

kébo dÍla jťle oprttvdu o víc než jen o pr.}chod k v;|aledaýe

1battvnÍn výanamrlm; vřachno' n čebo a $ak j* díto utvdřtrro,

rtává v qhtu pňi$etí včdy lnovu půáou vyvatávání sryslu. srys-

nosanoařo$aébo a norsdukovatglného ng "ldeu díla". IiodícÍbo

na etatě' na nÍ[ ja génantleké }eato tv*r'ce tydéno proněnéa,

ívtrtě vnímtela' lspe řgřeno, na nÍž tqto nbtj"v1tu příno qy*

hdu$e. Froměay Y poroBuuěnÍ - nejen $eánot3.1voEtaa, a1e 1 té

lýsnaaotvorné gectagl . $sou nutnon gtrť,nkou žtvdbo pŤí$etí.

J lgt lt 1 potox jestě něco zaj ií luje láentttu dí1a, jgsu to ns-

řgty k $aho potenctalitr' která naannpenÉ at{.lv ;ak6k*j'1r' al*

dmcla tln*tté př1praverrost1 dÍla vtalrovat n*o do aapětí avýeh

rlořrk' áa ůynae1ky svcbo cglku. Ja*tll.ře na j*ťtné gtr*rně p}*t'{1

lr výtnaaavé ajednoc*ní dílg 3*: proaěňuje v rsanýcb sltuaeÍe}r

rřláctí' pl.atí talrc, *e ve vá*cb těeh proeěnách sc v t €  ě1 cnd

ríře 1rosgzuje v].agtnÍ snysl.utvorná potence dÍlg, $etro vlastnÍ

**utnoct' po$at* ov5g5 onergotl.cksr nlkg].l jako ttatt*ký conbor

trtala platných kva]'1t. Krub se u&&v-írcí.

Í.sd asr lLe ndvrgty k pctencl"$titě ďíla n*$o*u vy}rrareqy jen

bsilate]'l* odboraénnr přístupu, a].g jaou prožÍváqy 1 vnÍgstelel:

Jrto opahované cesty k pol*{tku, k prlvocu, ke stvoření,; k okatrái-

lůl groz;*nl aqyelu t podob-v v*cÍ - vůcÍ pře*staveďcb v dÍle 1

díla gamotného jako tak*rvé, vytverřenc, alg téř o gobe $eoucí
|Ycci.'. r}an v tako"ýc}" névrrrtectr sé obncvuje autent1cký egtetíc-
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prot1tet áí1'* a epolu e níuÚsEysl.*' který jc blubší naú kte*

llv rts,tlnrjící význan. T3a1.íu' ř"e { k tourr řekly své strka.

ébo fgrmrIgce o básnieLén díle jako žlvém altu.

řai|e zaryltlení nad ngtodologlckýn1 poťlněty Bukařovskébo

náŤak o Xáehavl je u konee. By)"o b;* san'*aře jne gořté ragta*

t ge u da].šÍeh probléEů. Tak napřÍkIad nás v posledaÍ přeČná$-

/táehs a btr:oty' laujne úvaha o synnbol.lčnos3tl I{chovy poaaí.c'

povaz€ syobolu v poeg1l a v uměn{ vrlbec. Éukařovskétro uvařo-

o 'řivéa synbolu", vyzýva jÍcÍn u tka*ní snys3.u, nobo o vý-

vé plnost!' s3rmbolu opírajÍcÍ se o jeho konkrétnÍ věenoct,

ubír# týař sněren $ako pojetí význarncvé dynanlky: akecptajo

t lvltu vaímatela jako poslední 3 rozhodujíeÍ složku, iíŽ $G

rt1tnu$e unělecké dílo, líž 8e vpíní do řtvota. A qypovídá Eá-

o poYaa€ ono}.o hlubtnného smyslu, který se na běžné kon.r-

lattvní výanatay redukovat ned#.

tgké nés doglov spoléhd na akt1vítu čtenáře. Jelro úkolaa

l loř1t sl t,  tohcr Co záe bylo napověuenCI, eeJ"kcvě;áí gbrag.

z básníka, $ehoá dí1"o s €  prsven stal* "přÍkladens. poa8'16*.

také obrag nys)"ttelen jernuř se výklad poea1e stal nepřetrřl-

pos1ánÍn.



tŤ1*th 
!ryrBlr r ffaůalč sorrii ra rýb*n Út*t; l FqÚ.

!ts- tfÚe. ? *É!G ttrtttř arJúr ětrlrÍř J*ĚtI ilal,šÍl v sr.
**i** * Ě# rertíIy ggtÍ.štčnsr at*t.la r*a*-ro t{b
s r*alTft ffl*' rtex**tvo le mgva{pí l kťltn Írr'
r***. *# Úa * lfrI P&tt{Ů&ioí ctÍ.šičnn* 3*r*r*
ř sffi|9Í.tc Hl'ot* * ulrnwu.t r $$ac 1ř!s* p#sÍr l lm;[-
p &ctarI' pgctt.hl r mtctltJrr l*iřl. Jdagtlrvs*t olt*ry
p *.'m*t n*nmv*r * ř&Úorr *mttlo1 tř! trf*h ****,o*
ry* rttí*r *, rc *růíe Věrtra*ý& 't*fu ffi*ĚÍr **}p;.
h fut #Ítr.rc s'lrý ře'řtř* lr m**r š*s:i.; * '";
srř| \?#Í.
? !s**rčurr L .E'&í publmatÍ** t&aÍ'ak*bo *J{řn tr*wt
rrrlnťu{ xrft**}ý butr n{-rr vyslo**tr| vl gtet!. &áu*
rÍ ll.t*-.t** řGat. ÍL?řff,{- po{l* ntrbo{ }tpn1el* díls a|nrř
|{ *ý* si*|Ů nÍrcanfu Ěírgta" n$br* prlÍrru {Íat,ocpr *rd'
ffix r atrro*u" &}lš.utrlý rprr|tÍ šrlilgt.n ryšlaal*
*lt*r ** tgt rrr r*r no[Íní oůb}toÚafi e*r*l} a*Gl* vc *ltE.
u *řfu$Eeí tr€bffl Íí|e rpoJt}* ts* *Íto r řg*}r ;
.*tGw*{l **o g*&* rt rý*maÍ.*Ltr oit}e$ protí LoČaa*tr
|**ě fř[Íďýr* Ťlte arciÍ rerbgřěrtfet tÍ|.ttt * Yyir*r}l
** +* *rlw*f fiůl{ r*m*nr r etrrů*r * ru}gř nc!*&l.Ě-
StS lb*T rt.fog fc ;gnr" ,Trpltoly : Ec*}j portrlr ltrrr
ffi* &ý"

Ť.*q}** lř€s errcr} s.ffi[& polrrl'*ton rtst ,,irř.1*'" í*'"}-
Errfu}1ebÉ lnt.'pťíÍ}acl Í{ely. EEla bft apoh 

" 
o.-ln*.

Ťtt n &lůlťkwg btt'}* &tserot3b{le a*oitolcgrslýlL ÉL
*** o*tš*tnr * ěroap*c* !r*t l.t'torai*t ě*}*r rtě.lí?s*
ilttĚ'''Eť &*&Ú ěmrfun tšlř Jí.ř ffio *ctsote3Éc!*r 3af,r.
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řer}lríeí rf@ iňo*eíř hctter xecr* {rí}l*
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t{r. g eeŘ*rtť E*tí pebrar*tírE 3*Brl.t* *r r*-

ňi*r!b*. ffilcbt g pir{ }yt.* rrr *e& f{*t ln*aÍ'

ř* rffir* t*rM*b Ť*r.* tH* prs ** É*l"l.

*'rffis*Á m*;* &sturr * b**&sts* 3trÍ** t **ts prn*lr

r*sst ol *fr*L*$* r*{lt l.Bwafy É *ttflttn v }tte*

r#br g;ffit l.Í-tcaffiu, S.Sr tf#.

ffi t[t*t ** pry***l*** **tÚÉ|.n ltÚl* rle&sl' ilÍt*

#"€ * g'}&olý ry:gl+ a atffi ' .'+rt& úÍl. atd.

*r**r *t. ;{# bl ěÍ* nř1.**ř rřtvař pfuett le
aryl**tttilh*taá rffiĚao;*. rby díto FĚff}|'l.o ae afr*
*.1r tffi| d }ft rratk*Eo }$ilř ga*í b**re;třslršs-

& a*lĚ $a aoeý &*Ů* $ap eÉEantt# g*rlto1 rrl*.ir
rÍxmu*b tteŮnaoa*ť* s* ws rg *stJ" *&toa* l
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