
Kra1tlová

tní 8tíny

Pogonrbodný doplněk k v6decké č{nnogt1 Václava T111c*

v oblastl poh{rlkogloví tvoří drobné prózy s pohádkovou

tlkfir" Autorr jc zaěal publ.Íkovat od dnrhé polovlny dc*

týeh let l9" gtoletí pod pseudonynen Váe1av f,íhe.

rtle gtranou Jeho převypnávění znáEých 1 néně

eh pohádkodah látek t volněišÍ zpracovánÍ starých

"&' 
v ní.chř kladl důraa na vyjádřenÍ urč1té ryštenky'

ě1 dojnu, ebyohon se nohll zamĚřtt na ětyřl zajína*

řróg'r Y8 htarých nejJaaněj1 wglcvl l  svůj názor na
poctavení pohádky v ř1votě nodernÍeh ltclí. Jsou to

nnť nocl, l[oční atírry' P!.ody zeuě a Letní 'oo|.
tlak Jlř napovítlaJí názvy, dúlež1tá úloba v uvederrgÍeh

oetřÍ nocl - Ítoet jako ěaau určonénu ke cpaní a

' čatu, kdy ožívají duchové, straší.dla Í no[nť nor?,

Jako nrotthladu Jaandho dne, kdy gvět doatávó tajem'ou,

1 nebezpočnou podobu. Tl l le ovšcn neuvádí čtendřo

$e v neJhlubří noc1, ale gnačnou pozornoat věnuje
přcahodu dne Y rroo - podrobně popÍsuJe' jak vačertrí

alunee pronĚňuJo krajlnu.

"!lad mlou ttovnou krajlnkou aapadalo červené slunec

llntých gblrká !a rortřepenó, modrsvé kontur"5l snrkovýc}r
I{abe bylo Jlž ztsnÍIělél šedlvl téněř, na rouoraných

íah e naá l.ány povadlé cukrovlry chv61o se ještě světlo
ortr{' aářlvé paprsk3l, ale žlutaqý, ztlumer1ý jarl v
legtlovaly re .kcntt lry nelýeh voz0, volů, l . lds{ýeh po-



, lezoucíeh zvolna nfiazl cstře ohrsnlčenýmr čtysrÍhel"nÍ.

polí ps Wjtl*děnú a trynletd cegtě, vl.ekoueí se k bíI'c

na16hc hřb1t'1vkrr' j*hoř vňti{í čr{st .$e ztráeela pod roz-

fll. ' svtsl.ýnct holuzere,1 černlf ch smrků. /...,/ ,nÍtá aBň

tcrra & zl*cent* Ěolcgnc hřÍže svítífu nojdóle v houetnou.

přítmíl sž nohnsly na n*jasné bocy a il..árw v čo::nén

rdnu' do něhož synal so střÍbrď pígek hvřzd. Hrbclky

& travou zarostlé cesttčk3l un1gělyr rťlmĚns kŤí*{1 o

tabulky vznáňe}y ge vc].ns v r":.ernám vaq1uchu, v nórnř

a roakýva! včtřík nejaoeé i1lnhouny srnrkovýelr větví.*

etÍnyr  s .  145/

Noní nr!i.cdnd, Ěo T11].o avc].l} Wprdvční v teh.fcr'm6

gtmní noel, 'F.r ody země, .l,otnÍ noc/, Ůby rnohl snednějí

tlt gvšl.enkcvd poclrody r1yvolané tcuto prcněnou rlno

nos' kt.erú so gcrťíří Yfi 'vpprarvř.řově nítncě, nebo{ vy-

nejen nostn161cké vapcmínlql na mlnu).ost, als pře-

íu rívo|ry o surtl ' o trlje$gtv{ f1votu a o surye!.u l ldgké

tonce'  r  hr*n1cích l idskdlro vť'dpruí & pcnnúnír o ťlo-

trncstí, č1ovt,Ykr l  Í} svnnlt f l  nr l t1 volt}rrst l  vesmÍru nrod.

26 v }.IrčnÍctt stÍncch uř1t nBcsct:nťhc v; 'pr l :vě[e, n].e

bycení nrílurrŤy j.* vctrnt nccl':bnd.

V nořním , i*ru 3 €  r rr1. ' :vní stínr,  v} ' tvrť.enó př. .ťznlčnýn

íčnÍn svr i t len z l :motň'ují v nask.;tečné pcstavy - v !{očních

ínoch 6ď Ůostupnř ctr;1evujÍ l iy|íť' '  s:; .r . t ,  #r.:nt s.Ahr lsver,

P.l.n.:laeh aemfi :r1znÍ ski,ítkovďn vťly, }L:r1vý .muř, 1.]í1r{ pa-

Bír i l l{d*č ockl{ i{ýr $j .r  v první č'-{stÍ T.oc:rtmních nccÍ ct ' !-

obrng gvatgbníhc pr'1vedu a or:lrr"ěňuje s* v rrcl:dr{krvd b!t*

tÍ ,/v prtne&Enul lx ' lí ř ,*, kr l , l l r : ,  drnkl  *td../1 v r la l l1íeh
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vyprevřčo provilaÍ čgrt s llcnnou. V LetnÍ nocÍ je

pgni|ikud cctl1$nút vypravěč eo ntrs €tkÉlv.Í s přel'udy

ale dovíd{ sG o n1ch zprcstř'edkcvaně od pověrčtvých

otanů' ktgřÍ au v}nrdvějí gvd zúž'ttk1' s duchy1 strašldly

nýn1 nepřátelnk-ýnt. ncťnÍml' bytoatnÍ.

Jtř byla ? rouvÍ*l.)et'. c prlmtncu dno Y noc nngnačglna

' l loha prlstonr v t.ěehto cÍlach. rěj so vřcly ods-

na rvlástnín, v&tÍlncr.l od1ehld'B nÍet"ě - nu hřbttově,

hra, Ro hracě, oopř. v btgť'rdní hog:.cdě. Vrlba místa

tÍ,vnř dokrgsluje celkcvou atmogťsnr: hrad ř1 hrgdnÍ

tna pť'tnoníná pgrnÍjtvcrt, rcgklad' trcsky toho, co

t řt lo v pln6m leaku, nocl. ff i  ptdvs3 hť:bít*v J|"ř přÍno

l{ tŮ anrtÍ, hrcb Jg jen nntnou uponínkou na iltov&kg

r! E1vdhr; dokcnea 1 v hoalodě tr'in xavg{:i"lee ./l,etnÍ noc/

reházeJÍ 1tdd ngtr\ícÍ gYť& aqýÍt"enín a cÍtánín rpíi lc

ntnutoetl3 lea nepcdldhd tcllk vl.1vr,r člavěka' řlJe gvýrn

?$tÚ!' at pxř\ý nobozp*čnýeh o tnjgrrných g1l.

V telÍovcn $roe toyu * čmmo se qnprtlvěš uetkúvú g nňko-

ka 1td81 nebo ťantr*att'ckýuí bytoatnÍ a r*gmlouvá g nlmÍ.

o scntku nadpř{rcaeného, polrrídklvdho světa.Ttl le v eobĚ

přel lronlko a 8 grr*tom nř,etlvodl, jok mohcu takovc noční

ludy p'laobÍt' v ncdernímn elvtiJ.'pvanérn svřtě. tytc FřmšTavy

dťlá ťld vpnruv*Ecvých 
--TřEh*-1-, 

n!'g wglowjo je přÍno

proutřrdntotvfa nňkterýeh ťantagtÍekých roateÝr např. čertel
'Tek nodíveJ got porgatl str t řabn v Pr-agor jo ncdělr,

úvanáot hfiln' váeehna chcdÍ na F*:rrllnandově třÍcě, enná 
\

vsně' herlvdbí' klčár:y, tramvnje, trtc1'kty, kráund dríry, voln1

l lu!$ní sánt.r RU. vses}rnc * jr: lk md t.rýt - a t"*ň, předatav nl '  1
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!c w|rytno na tcn šlnotovég dldřdčnť ěcrt l.

ÚŮ|rý čcrt .r il'6 tak Jak ho teii obtdkají v atředo*

lrt' perťéueu pdehnoucí, nebo ve frak a lasrky ;
l. dluchaplnott * ala opravdový, s osa'gn} avlní

* tlU oo1ý Já. co Ť.íkás? cbJevín ge nozl třBl Ý!t-

akřínňal e noakosnýe1 d{m*m|'r psl.utoupía k ns*
t{ elušu{; krdlnd slečlncr' hrábnu tlapou, a řaknul

nnilts' tento' Je čaa Ús nno{.l... , Co rygt"{$? 6r
a? ldyrlíÚ; tre a1 Íedlný s tčeh vlleeh, eo tan burlou1

. na Blcr na očllteg n p*kloŤ Eg to budc břút te}

{mu doopravdí? sltlbt !.dvtryt řdknE doopravďyl
po poltotlr hncd nrre lepnon' nrlÍcnÍ veřeJaého po*

lrtnoltl e kdofi Tí oo $afits a hntd ówřÍ'ú*

hadla rnebo aa posorottcÍ ctanlcl' e pak . protÍ!

. do uool.ogfohd aahrady rařtorř Aloční atírqy| s. |46

41/

t trtt't urultt ublt.[u$o poÚtew, které al v pohádkácb

iltodtl"y nebo arolu boJoval.y, btíukort gárrtku avá-

ú0 přdtrl,tkcho tpoghovcnr prlnsernu g draken, krdlg ět

Ú črrtrp lpod. r'lířťcÍ re elort oe projenrJe t v nř-
n rtgrtr tÚchto bytoctí' Txlle nsopongno gdfiruanl't

Ůh ryotřtboveno*tl čcrto tráp'Í !'6Tfia a aní. očí uř mr
allÍn prl.aorana je ubledlá a kmJky jejíeh hedvcbqýctr

íaal Ji"á potrhan# a cl.lnE gaf;loutxď lPodaÍ.mlí nooÍ,,/,
ř !á J!.Ě r:ellvd brněné, šedlvé vlaay, petrhaná rrdlo,

{ho honl ntd. rtořnÍ atínp,/ tpodr LoučenÍ 8o rvsten
od áo nříilo řantagle. re netýk6 pouzo pohártkcvÍch

iltÍr uoutthuJo Í, podlvťnskcu bdbu povař.ovanou prrootýal

aa Ě*ror!6$nlo1' ktarú přl,chází gs aprávau, |ůe
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kouzla' ,.uehcvé g atrašldla už nemnjí v uroÍr.ernírn světě

nÍgto ,/Letnť noa/.

Pldobně jnko na začátku prózr kds 8e v nočnín šenr

ahnotňují ťgntastíeké bytost!.r há konet s € usÚe avclna

roaplynou vllvem pťvních gIunečn{oh paprskf," T'en je ne*

přátelaký nejen těrutc byt'osten, ale 1 náladán a ryĚlenkán,

kttrrd no6 wvolnla. Ve <xne nrrstupujo optí u:tgtmtg, čÍ.nonadd

práce' víre v ltdgké rcznlÍní & tsuhr* zpěntt svět, at<!.

$yffiglon dna a modennťho, c!-vi1.l'r'ovE.rnéhc gvť:ta je stavba

řeletnl.oo, ktará přetvářÍ dosu* ne'*otňenou krojínu u TÍ-

há&Í pověrčlvost 1 orh{rlkové byttst l .

Lre l ecy ohrnout, áo Ttll"e prarokovnl. pah{dkán aánlk,

o{lehod 'g gY'..ta rgelondlního uve*ovr{ní do ttří i le fentnale'r

rnů; d6trtvf. Pchádky nohru zťlat'gt í}?uzé joko pbjekt vědgo-

hdho báddnÍ nebo jakc dětskú čstba ,/Letní noc' Fodglnrrí no*

a|/, jÍnohen významněJ{Í neř lryalovení tohoto núzoru je ťakt,

áe gt Ť111g uv&dogoval kouzlo t. n €psst,rgdgtol"nost pch{dko-

vého' fantarttokéhr svčta prra člcvěkan že se &u zjevení

ťantogttclqťeh bytostť sncjuje g {vahe:nt '  srrryslu žlvota,

o ngu{eh 1ldgkého ps[n:Ífiť, c rozgshtcst! '  .]cgud nepoz'ngndho

t nsovl{r|anéhg gvčtg a kcsnu, ře u*oaorňuje na nej latotu

a nepntrncgt ť!"ovtlkn' nn ponÍ;i lvrst ;ehg ř,Ív::ta a skutkt l .

Íekře nakcnec není ncř.ndr eby nc}:elclkn zemt",ela, prctože b3t

zccřela čágt ]"1rlské duše, f*ntaz' l .er sRý, tcuhy, vzpcmírrk$e r r

V *.cg{at*"l ostí 1ll.' lclgva ,'l1]"eho je .nrhrírlkg o anrt!.

vládkyně nod pohádkoveu řír!2, kterr{ i;nncřnÍ rryprnvěčl t.16l

pťt s6 s Fřr i661r. ťrrntgglg; takřo s8 jeho noolú,nÍn l:tanc ěít

řrní aígknného orlkaau. 3dá gar *e tím v:trřR.,í vědao Vr{alav
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wíáilř1l 1 tilu údĚlt Qř rlo konoa ř1vote wortívěl po*

e fnntart1ehé příbětty' které T€ rvcg rpraeování "Ýý,.

|lali tak' sby záŤtly Jako drahokary.

raánky t

arrí ngcÍ', čau, Beletnlsttcká pfíloha I' t896' |.

td ' . |47 l  t  53*| 5?r  t  6| . |? l  r  IB5-|881 Noční et{ny,  ťa l ,
q

BrlrtrÍa tÍqtú příIoha IIr t B9?' 61 1 lg..t 47 1 P1od3 leď 1

tvřtgror lB98r | l  468| 482.4641 49|.4921 509-'tIt 5t9*

'eOt 1at!í ooor l]raha | 905r

o!řnt lbatazlJc' a rtp. | 907' knířně la Baremé stí*
rsrsha t 94?.rqmÚDÚř. rÍnn Vorctr ,/rrVcra Veltfgbal-wá/;
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