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Ř}ioJ*om zlýrr ělověkearo vr&bec ntě{B Jaen rg
neďgveill' stát l Enl' z1;ir,r aní &obrťm, *n{
po{lcam aní ěsgtným' arrí bs*Ínou aat bnny*sÍtrí

/}..i;i. Dostojevgkl'j; iiáp1*ky r podasmí/

V roeg 1{i{'5 aopeal íi.iili. :",sgtoJev8kl;i Eripíaky a po*'atmďn
mnggoblstl'oký příběb ahgusan*ího ělovilka, v nňgř ae,aaamenel
{g rrr{n tu ne rye3'í pře&evÉÍrn p:nrní část, lod.nomí) pgyehol.oeÍ.í
l'koutař, ěo ktoréhg g$ hrd.tqÍq arápÍ.otl, Ígh*fgrr'mí pootava1 tlé.
be*p3rtovate3.1 býYs"}ý rltj.nigtee,oký ťlř*ďn{k a dneiíní rrgntidr *o-
broYElrě odebralr ebY sŠ y ell.etiq$ct ad vnlíj&Í}ro evěts Earvu
g g$srnr sokgaav$]. odpuělvoat evó podoby lídotrrí. Je&* o h o *

r o b a Y ě ůi:o n í, J&k to pozďiiJl nazve} &il'gue]. d.g {Ír*muro
v tr*gÍ.gksn pooltu Ěivota' Je tu ďrá'sáaa v podobdab Břtdste*
tnrjicíah avoboě$é ].Í&etrrí v mgÍah eebevěd,g${* prcstonr eeb*
8*m&' oúkué neaí výohod'u. ij iÍ'hlu oostaJevs&ébo sebeoalovení

Jde o vě{orrí, o,Ěe Ěg JÍá aíjr{y nestane$ JÍnýr* ě].ověke& řó t
kÉyby by}o &ogt saeu t vír3' eby gsg rno}r]. zrněnít v něoo Íl.rr,ó*
bÍ}' tedy že btsel jíetě aní gám gezatouřj.I po tEí přeríěaě, & t
kťtybye aator.ržll* .teďy *e byo an1 pak n1tieh<l ggu*ě}.al.r Pottě*
vadÉ opr*vdu eačld' *ní neni, veě ee prorněňoY&t.n !íerrí d.1nr, v8
t)os toJ E v gkého pť'evedení Habtirakte rníbo, ]' Í&s tví'n ]. ;íkg"lo l{ls tare.
ahebo tak přesvěil.ělv;in apoůobeaím poůělověotví vyzrdJlébo ke
kultlvae1. $eeta řívota' & ted'y í ]-iteretur? má vřlak í svriJ
opa*qý gnaěr. Je Jín epuštěať lrraníc l.íůskóho, a{ volrr{ ě1
bezvalní proarěrry' které se g $ědornífi aireenoe vyš:!íob prÍngtprl
vatďruJí k novómu bled&rí l.dent1ty ě].ověka. á tihlu těobts pl!o.
něn Je pab í ůef,ormorraná podoba l1detví aáchřtn'ým trEůen tson.
f,r:ontagí subJektí.vrrího věťlomí ee etavgm světa e stavem ě,1.orě*
ka v nšm, Bnovu e unovrr lcladerrou o Lázkoir, čÍr: ce ě}ověk doklt
ga]. a dokáĚo etát' ěíre je.

&l'tereli*rg ?U. sto}etí anačně dova*tovala poatavu g vl.*gt-
noststí vB pťogpěch bgavolní věgnost'' * ál.voěí"*noet1' arrebo gb-
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guÍ{,eíha ťsagrnent* vněJších d,ějťl" sdyá J1 Batba}te $arantgvd'
d,gfÍrnavgle Jeko výpověií otarru,, Jemrž Jo poatava Jon opělrou'
íísl"e ag gebgu lttltý Étee na hrtnigo peychyckýob rooánogtí
ělgvěkc Í. léta rigÍJí o uabopaní věal. Ale ye 2o. gtolctí na-
JenĚe v;nratala maÍ' věoí a poJmenováním aopřghtednrí soutěEko-
vttd d"řun63.e, alo v poohy}rnoEt Je uvod.erre vůbgo Balne exíetanp
ogŤěg1n. Á axl.gtonee ''ělověka,'? lbnr k*o ae DogtoJevokJ.J
,'aoměl veě proměř'ovatnn, a iedy b*lzťroval rrg sve}rn ě}ověetví,
ge ud'ďLa přavratnri prcněael v b].ed,ání sgbe sam je tfuba o.
paatlt yeěkarau dogavadní alcusenogt a % úhlu aměně*íbo tvor*
(ař Je Jím loutka ěí bror,rk} poknaít 66 &lxovll s6 doťinovat,
eteJně Je&o ohledÍívat svó okolť.

}řÍ.po*ienu-t1 tu Ještě r.rrékgvu ťromě*u.r Fsk prots| řg Jg
radíkálaím s f'akó neag,ím příklad.en ko:iérontaoe těohto staY&.
I.ovídka Proraěna Ja totÍř ekvělým popísen v d'uehu rrgal'tstlg.
kýgb tr*día výhJ.edu oběma oměrg l do avěta aa dveřml' n přgde
dtvořnÍ.1 nEg1 ntm1á aůgtává právó orre nsprootupnó goě, (ět aarn-
ěené d'vgře)l která roz{ěluJe d,va nepropojitelns úery honnrnl,,*
kaěn:í sítě - s'ibJekt1vní vědorní e, l'rrtersubJoktÍvní nínění.
JcJÍob prostředníkem jo tu vypravěě aii kanerově odte,iíttý1 Jg-
hož pobirb v potí nroai ar{.s řupníctvím orrirJektu řtem*e óo.nny;

Jebo vlagtním obJektÍvÍ.gačnírn postaJom a pozi'oí tíeřejaého $úí.
nění(Jsk Je narva]. v Ětrě{,oh eor.lvl.sloetech Yágtev řerď) íako
by mapoval bod.' ktorý Zóeaěk ijri:iínek naaývá 4. ogobou srÉine-
tí$kou" árfuneťí uvěd.onovaoího 'prooesul ja&řm Je ťlafkove .lŤoně.
Bs (do své ae].t{gkó pod'oby byl Řnuoř liamge v pravén slova
euyelu vržs&)r s6 odehřáv{í' ve d'vou f,Égíeb. snřní Je gebeuvó-

G.omovací. dl''rbá votup*m lo gníněnóbo ťeÍ.ejného J'iíněn{l te&y
ověřen.in první fáE€l '|Jest].í Ee polekgJí, nebude uá nÍt Řcno*
řádnou aodpovi;d'nogt a !ilůřa být klíd&ý'* Po aeúspěšaén pakuou

Jazytsovó komurrrLiiaoe (''soaurrěLi jste Jedíné el.ovo?'') náalgčuja
konfrontaEevÍseYísr  k ts r{potvraaJe o ku t  g  ěnog t
prorirěr4y , a tvor, odvržer1ý tílatCI procesors dg mJ.noltdE&db gvĚ*

t$r je def,l$ltívnš odgouaen k menípn}ovené exlstenoí gněřuJí-

aí ke smrtlr .ňlrsurd,ní sprotegkal ktero* }"gfk* "*rorpěnou gegtrg.

$í1l Je řortorn z neJtraglětějříoh* !ííúí na'd. ní věta ffKdyby

nárn roEueěl,lt kterou Je etvraona gagle' abetlrd'nogt gvěta \rÁšr

Jsbo $rptgpknd, tr.q;l.kornl'Ekr{ po&oire1 neaoi JE to brouk ě1
hryz ňoao* $amlia; JoirrrĚ zůetávd ltchoroba věd.or:rís (vřd'y[ nnt stl*
atrívrí Í lÍěské Jr*5no).

i



a ť4!-
&' čen tg*y Etavět íůeál l1ěství, kam se rraoet a kuňy?

;$*+

'tRosumě]"í Jgte Joňl"né glovo?'| moh}g bg ao hyrnnÍcky aaý-
vat apoae dveÍd ílaébo kout*, *d,oupěte'', Jebož eutoran Je
}.lťLag lJr{'pravník v tExtu g $áotákir (čs 1tii9) naavandar rřgdryrr

s&e (nnp€án 1963). Á ncní i,iáprawíkův text v jtotdm emryclu
mgvíEutím uvedenýoh lJ.terárnich přeéIoh a až ;akoust pole*
m1kou s BogtoJevgk6ho íápieky a podnom{?

$ťá titul kníň$r' óa kter6 byl text Psed'rnouoba aař*rcn;
qymgauJe výkla,ů Jobo sryeJ'u (zpráva o vězenÍ), ar{r'oveň vĚak
poukazuJe k d'a1ším výgnamů'r*. iJpově&. .r'jilo&mouoh3r nen{ totíž
níěím Jl.qfrn aež ,'d'uchamoran rmtáníl' v agug].tnáah' Ee kterýctt
není výcbod'u' kd'e jeou d.veí.e k vněj*Írcu ev6tu, okolí' rrs&V*
ibgy' kd'e pokus o r.3ník antrinenaí jen moědJ.ovítoun bďurÍ.tou, s*s*
tu pod6t adí a kůe 1 mo:ínost takové ísrtrospekeo do t.íď.gkýgb
gi{koutí' jajcé Jsrns bylí svědky v ítipíecÍob a podzed, Ja Bna.
možněna. }ogt&ve,' ktará k nán mtuví' Je totíř rmohsm neglsd.
něJt í.dentl,ťíkovatelná ne* ehorobný ěl.ověk Dogtojgvekéba ěÍ
řenor $gnrsa iiafkrly. Ve fyz1ok-foh ahrrrakt,erígtí&aioh .*ť'ed.ffiu*
ahg s€ eté"ídaJí muěí a lídskeí prrky' Je pxavděpodobné t ?8 Jds
o tvora l.egoucího, enad. však gclrcrpnóho t c}rr!ao' Jehoř ilečí
probub3. ává rnonot órurť bauěeaí art 1kuJ.trvltn6 v rlytmrr d'aktylrl.
Odkud. rychází avědectví tétg postav7? \f Jednom a 58 pdatavoů
textu ětom pop1e obrazu, který naavem€ gátíĚí (natuw Ecrts'

Jab sa tsb6 řík'{) r Jenž nórn raiiíe být vodítkemg 'tl{ěk{y ně ag-
padrre rylózt aí na obraan u{ělat nirřj.neg1 koohat ee umsnin'
obrgz' Jeaž raEhTívri h}u}rír'rrýr* ernyslern. Vídťrn tu d'voreóok'
v kgutku d'vo, rnouěÍ.. ďeou Jeko řiví. ir,'{rtvý Je na rnrtvénr.) I{e-
b6r.baé blavÍ.ěky a*kl"eslé aa nožk;l, napJatá křtd'éJ-ke' sblnuté
paaoř.ky' v koutku dva v berod.ném, s$rte].nérn objetí. Jedon
epíš bea &acřru. !vě a1ay d.ojetíl řern:..e3.Í ng dÍrco sta:*áho aý*
P&r Yp*arro Ja trá''ra. '*ří něánuí" koť.en.v. flevo se *kryvá m.l.ěíaí
rríd.1or anamení, v pozedí nebe' Jež a ocele. I'.lreky' kapc tu
voda.lt 8iaÍo, erart' mrtvý gtav. Ja tonu tak ekrrtoěně? FovňÍ.m-
něma gi oněch relat1vízací }rrarrío áívote a g$rtí v kgnf,roata'.

č.--



oí'& ptlotevy před obraagm (teoy p$od'.ruouchř)
obJekttx {l'Jegu Ja*o ř1l'.í''} a se$1ch vatabů k
ugní (Pí.od,muobce a rartvé xrorro'bs}. ilnoJíetění
enrtt aneÍnenú tqk6 gneJístění br&níg {rr{m:')
kgpo tu vod'g,')" so Jg tu před g oo Je tu aa?

.tlř.od'rrcucha Je tak pojnrencvrínÍgr etevu' k&e
prot,íneJí'' gtavu s.nejl.stětdho věit,or*í, ovřem

*

a aobraaeqýob
obJekttln sstlrp-
hran1o žÍvota a

pbraau ( {Ílirek3r;

,ss tyto vate,W
tekó stavu totď}-

ní uzavjlenoett komirrrJ"kaěn:íbo po].e v bod,ě subJektu, prou{u Jo.
ho výpověd'1' Jernuř' Je obJektoli gvět obraru kon.ťrorrtavanéhÍ} e
Jrqyni objoktonn vapoiaínkou Jre áívot kclesí vně ''d"oupěteí* $vý-
ml' 'lg.&afiBťlÍnít| vytvríĚejf tyto objokty napětí a gr*d.ecí teltu.
1ťín Je urěen Í apůsob výpgvěd.í prúvě Jako i;roucu .rědonrí a,á é'o
áaj:tého n*doartíkulovaného ziívěn.r' Á p o cl r ž o v á n í sÉl*
B{ítm 1rrgne.rr-Laího vsčonír beanocneí obyu:řenó}ro va sydm lnÍ.Ee*í,
Je gáktaéní glur.rakterl.stlJĚou "l'ře&:irg.re.byr iiarvřne Ji pře*s.i&*
von Ya;}írteJícíg ec gtea.n.r ťínÍe. Á gled'irJrie apr3,sob podráovr{ní
tohoto il Í; o dr $o *vým přotlol'lrrraern (olrr&aeffi} rn* "r,i;odrnouo,hg
spc}eěqý gtev zríkladrrí. Je to ne}ry'"irnost, atráta pojreu.lĚÉ'vétrg*
ěaeu. !tA!o1 v tobě' duchu i*rrJr inčáé'ín' ě&s'', rnohlÍ bychon uplat-
nt't a Yyanxní sv. Áugustina pro .I{d,pravníkův tc:xt. iiebo{ prrívě
& ot;í*ky po po{etatě čCIgu vyvst*nou í pod.něty pro ěalové bon*
fronteoe v i*ií.pravníkově textu up}atněné. j..Í;eďnoucha sí^Wtvá-
ří vědourí ''řxvébo.' ěasu jeho r'rěi.eníilr lťy ,íuohutt e tíin i'fi6uJ"r-
tívn{í' světr iituV lrÍvéhg vóclorrí v sob6 uaaviienóho (ot'k1opanr6*

bo přítozurogtí tl.sÍetl vy*kytujíoéah ee už jerr jeko nrtvé ob.
Jekty) d.ávrí rrrožBogt východíglra z piiedoil:l*Ell' v noblll'aaol \yb-
nogtl.. ta,to hybnost1 $, l" ilr u 1 o v el n d d' ě n í ;.ř.ed.rcuc}ry'

Je nr{m gd poč{ítku výz::a& cu5eroviínťr a Je velml konkrdtní. Iúo*
nolog .ředaouc.by se b€nží sloveoyl 0puerrjí sí přední gožlěky*
ylezu sÍ do koirta, trávg... Be'$s sio... čekal jserc cslý &an1
Jest}í se roaed-ní1 Jeatl1 oe s"troi1 rl;l.nula léta' vítr mt oc[*
nsel posled.ní kapesník. iievad'í :rrí tg. liivno uř nelÍýcbáin. Dát-
no už nesmrkátri, nefrkarn1 ne<lýoh;í:li' přÍložím k uchu. CbvílÍ.
tajr naElouohiárn' adr{ s*, *e opí. .,,, " Jakjcoti všck t"oxt oplývá
ol.ovesy. přaoe prostor préaontu a b1ízX6 bud,oucnostl1 do nl.obž
pss].íná rnfuri:lá vaporaínke, není '.uhíhavý|'. ťento zprlaob {ělr{
íe tedg f,íktílraí a tato f,Í"k'ee času vleetaě nejpřeenějí sb€'rrek-

I
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terísuJc gvět 3i.sdrncrrobgr. t:svání* tíkde krok trvá tq}fi* fra
!T* &rsrratÍni* gPoíBJíeí&s ěag e pe&3rbeq ang,mngle r#řepÍ
furB Yř{Y vgtvdřrraí poměrrrr k něě*mrl *$lyše]' Jggp o{ Jaká-
h'ol1 u&nce1 Ěr 6ag aoní nío Jtndhol noř po$b alrr,noa1 ns*í*
G€r &věg{. $apr"oeto Jegn e nín negoiih'1aE'.1n 3'rgě by opíHc
nslněl býtí čaeeÍB po&řb věeah tělen? čt snea3 kdgby abngl,a
nghelá světla a toěl.t.o ac Jen kolg braříŤovo. aebyl by Jlř
ěgs' Jťnrě byc&ou rrěšÍJÍ. otd,čeni kole, * mph}l Ť{eí, bg 69
otgěí g8 'stejnsu obvélí.1 ngbo * kůyb} eo kola tgóílo bne* po-
malcJfu hned. rř'ebleJl * ll'c některó otoěení Jcst delšír 'ínó
kratěí? áncbo nluyíce toto, as&l'Jvit.í byobon te&é ry o ěaac?
l{sbo aobyty b3r uěkter{ slar:Í}ryr nbgíau glov dlouh,é1 něktcr{
brát*ó| poaěvad.Ě gněJ{, dslšÍ aelrs krgtěí 8obu? $ Ár:gustÍ&o-
výn p.říspěvkcnr k poet.*ce věírrinorng el. tak6 rvtrulckó výotavby
tiiÍpravnÍkorrg taxtrrr řr*másní rřod,Ítoughy Jo tottĚ do zngěná
raí*y převerieao Ég rryanléz'íld bybqýeb prvkrl Jeayka. Á Í* to
svlÍíětě avrrková etráá&e textu, která spoJ-rrqytvá,ťd' pod.nríntqy
pro #Ťerrí čaerr. ťytvá.ři-ll. s{,i$t rytmuc Ja&ouoÍ. eíř nedt plrp-
paetí aícoty1 tryn*oir$e oů styt'j.gagg výpověd,l' v rytnrlcký prorrs
tak{í korekcÍ. alormíku, noeaoetí glovních, výanamln re$cxt Ja-
gyk& aeberaňujísí rozpadu věd,oní. ''Z,ečntl El. bxbnovat, abyeh
gí aabré,nÍ].... ábyob oe zaobráall,'' ětene v textu, apávě
psouťl tohoto vě{og{ roaví3{ ee do ad'd,n].ívě rlÍ'rrovolnýob gloY-
n{gh *š.í&ek' asooJ"aěníob ř*těagri, hr;ítek $€ elovníart rrýanary
a arnrkovou podobou J*ayka* Ťěn1 J* qrtváí'ena nogá kra$ Ísa
přeůaĚav1 lravý' eírnrrlovaný předobraa.

}řtpodňm Ječtě, řg text }řed'rno"rohy Je čleaěn d.o oů-
gtavqil" Ťotg ě3ensnÍ podporrrJe {rtmiokgu výstevi:u textu1 r.DE.
vrbrióe tlšnÍ ťto qyěáíeb sesovýgb, cel.ků a Jebo ťunkoe Je E€ gé*
naatlckébo }ůeěíska nejblÍžěí strofíokénu čl*aění báqně*

ále proě to všgehno? Sl"mulov+nrí ó1noroůoEt Íť.ed.rcuo$r
Je gotívgvéna, fÍ-xní ideou, pro ktcrou je drřbe věůoní 3o&1Í-
govd,aa. ďa Jé ěekrfurÍ ae1a& (aaebo kanape?}, anek touřeďoh
Jí.ctot e bonpoěín ba ra*ogtnó&r řtvcte kd'esl' vně d.oupěte" Do
proud* óěnr oi;klopanóho n1cotou eega'hu$í eí6nátyr rvukg a ěrl-
ry l' atráco$íoí $8 tl€Enr{mé hlasyt gfisd' sněnél gn*,d vzpomínnná
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*řa{*t*rqyr J;Jímř pora{:ín Jt Jí"qýr Íd€á]'sd pňodebr** llé-
Ítsábo cvěta. 1í kg&gdg ó*&,íní Jo {oneJí*te pevtsgx ncgís
ten*cl ssáhl"e gí g &rfobo vĚí.onrr' áa nnb*l řt Elgts $mr:
s o*tl'. tlBř.r*n$ axck3r. erněrrd v],aků e etroBy a kouř a nšJa*
ká hlr.lb* a potleg} a výkřtry* adaen{ květí.n e tr}ání vas,*
soss? á{É gc !E!'.a} ág by uĚ p€Gř|t sěčnó návztty r}rl'apar{ir*o
aěgkávdní vřgk vcácu b ságs{Eímu trvratu, B rovlgí t.óEJt lil*r
frlsált.l.e ss Earaaím" $o kd,J|'e hc neBe*"Ňln? úo e{Tň b mtnrr a
ponÍ.nq po:taím? Ce16bo obrntrírn očrb:re č*1& g o**ěollr ns-
bonr' ngaíakám J 1stotu1 oel{b osmtr{rrr odr.t*le nnbonr1 sd-
g}offi, ilstlt a {ovín gg baěkoru? .&r&e to por? & hilyby boao.
prec? co kdgby kmbovo&* Ě,eb#rl, voea? strrak&iá h.laviě&e'
etrakatd gketá bm.aaté kul1s*g| 't&, $ot'o ys|&r cr€ltě tu*
Ě{n' Ěa třt no$ na ao'€, {v* nobr ne EsúG' brb1&írr nB tt€p-
ĚGr {sufán' řg aěJaks beun brurg bgup aa rco&u1 brrlEr eoad
a vEslcrr a v uříob tří tfupee * r. Jestt,l te ncpoanán' nÍ&€c n
ntéloptán. $Í&d!o eg ngtYdří. segnán gvá mgr. Je tu aaú nsi*
kěo' kd.g begpeěns roae*aá; baap*sně porná' Eo t*Ěíg{ tcrr?
Jo tu eaa.é ačkú,g' &dg vír eÚ Jr přs{eeuoáa?B &.k $a í€esaá'*
na í raletÍYl'aase ldoJar a roap'*ůen ob$ektttpíb věéon{ za-
'gbováYalrébo ve vspoaÍnae ao Íťts* !Běn{ v proměn"tlvou ílu*l'

a t* baóe mdálr t'lpstgjns !iaďn1tcl.ná'. .{, s torrtg gtrátg*

ídeJo roapad6 el í obnann protí vatup* }ifudmuú}ř d* abr*rrrl
Y Úkol.avxatn rrlěe}es ge rogbrr$í wugsr v bl.Evd ěg beEt{b
řivoót.ěnébn evsta' rulagc {*áŇny aubJabl-obJakt r pcscřt.
|lco ágrg ryš")' ě poEYííeJí gotív stt€g}er {vt.aětavlg' * u}BI
aln).

ípottybněnÍ t*bgreťI-cg' utráta nožncptí Jekýaekou'
knfr'onta*í ěebkotí s ěínkolÍ' upos'bpbnřaí 6.ba *&E1 itá'.
vu gvdba věd,oní Jqkc s}BffiEtgnr l.láství přtrpomnšlo ml' č1&
n*k .Ií.asř1o&e cbjl-rrpaEkób řřelrrd kultrrry (čll& 6' 19}{}r
rraboř é'áv{ v úvrr.hr výErrsm a éunkoi í,luge v rgleo'* **
néso a epolaěanskébs žlvrrte1 ř*En#m l'lug* Je*E e6ra1u t.řo$r
byr E.'. rnrgtťB tlusí, ngbol.í' nábgĚoacká a umsl.agká ěí..rruogt

íoůnotll.ttorra {bar r,gall.ěsaÍ roaeptívníbo e tvrlťsíhá} la{l.a
výunan nnneJvýs il&t'eňttýl přrakltnuiÍc v JaitrctlÍvod. f€spor
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gpo]"6ě€s'akébo e goukr..omdbo. příarífi*$ťc mu ss aeJvť'oo FŤ{-
apěahu a Jeho pobytu v ůané apol.oěnostíl nebod tcto spsleě*
noet; a Jecl*ó etrany ho orrpguJíoí' z ůrtrhé atrany mr pgmd-
hale nal'6gt osstu * řekněmo tř'eha náhraůrrí ocetu - ůo oné
,neraě p*klald'ťr", uč{la ho ř,i,t - řekněnte ilrnořňorala nnr řít *
al.ospoň pokud bylo lae, ř1vot soukrols a na].ézt v eobě ale*-
poň úlonlry Ětě*tí, al.eopoň nríaneky líd.gkshc uckutečnřnÍ.

{nrž se d.ií rorhotlovut, zd.a Je to proto, ťie, jak a9 neJ-
si:íse zÉ{' aÍra dne,3niho spo1ečeng}.:élro 'j't]"*krr rretroll. nr{ra
;rožedavků' jeř b3'J.o nutno v]"ořitt ntl eí}y ná}ro*en*ltví a uatě*
$í, €e qrstupňova3"e nad '".ynezené mo*noatJ. íLus{vníbo aagtŤe-
ní a íluzÍruího r:ko:ÍenÍ,' ří rda Je to pšotc| ii€ v ryobl.ogti
a gvláětní povaae svóhc výv1nu tato rm.še spo}eěnost nonělg
Řožnost sí v3'tvořít potřebně pelTrorr a bohatou ldeolo6íokoir
rradetavbu' vyne,lóat ričÍ,nnou vretvi,t í3"uaí' JJ'ř by].o ti\*bg
v],ožít xeaí vrsttnr goukroného a e.rrelesengkésn :?ívota Í,ad1ví.
d.ua, etačí konet&tovat, ř,e náboáen*trrí *, umění atrratÍ,}o gv&J
araíněný výanam' i,affiíeto ních vgník]. Jon nový p*lob&h, ďtirr*
ký }réroe čtrrností a ťspěc}ru' ctěď vírau v lsi;enftr těc}r1 kág
ss pros3.avťLi' * oymbolízovaqý o].táří 1tekor&u.ť ť, řlánku Í*ou
pr:tnrd pron#ny, ktertí líterntur&' i1, runění v 3{s. letecb Ea.sr€b.
renrírra$r. ťrsty* vklLi*.aná ;.:rez1 *orrkromé a spol.ečnó, kterou
nazýváne íl.urf, Jo míst*ra, ngutrálrrť.n ri'aemírn, ke kterénu &e
;:rění a 1Í.ters.''bi.lša nobly v jakék';lí ťorně od'vo}ávet a spolu*
roahodoyat tďr g c}:arakteru ].1d'ekt!h*, tJ - 1 včlaňovat sg óo
oi:ec$dho pověd'oreí o nňm. Í'íegsurf6a1Ígte l,iJ.J.aJx ii;{prt*rlník nrĚí
v 6rJ* letccb, totá].ně tuto 1luzí (onr. il3{ěkd.y nÉ na1n'd.ne qy*
Ir'lzt g1 na obrag' ud.ěIa"i; nri*ineg, }roohat se rrrněrrírn...s}. .
Y textu Fředmous}ra pokus konťrontaoí s tvar3 a tvríí'emí. kóěo*
van;i;aí ve znej1stěléra včd.oní Jako skuteůnjmi atroskotÉvá' $o
gtra{tou noĚrxrotí l.lonÍronte'c* a tíbenpcrěný;n ttzegnií"ltírn'l aÉ'&.táE*
je gs l' povědorrrí se:}e g&Íae, r:'eni co več 'rkl*íd.g.t, a tek í Í.Lu-
Ba zr.ozená. zE vaponÍnky ztrácí ovriJ *mpsl. fak křJ.k Pixed,rnou.
*by noeb;ívd iiápravnÍk bea od.povódlo v doglenhu Je Íen sÍvěffr
def,í.:rují*í adlr €d nÍcb'ř se olrááí. Ání l.l'rze tvorb3r (vE
všecb nobílÍ-zcr.cícb sfuurost1 jliieri.moueby} steJně Jako tvorbs
Í.1ugí(gtoJíaít.rrr poaad'í g nrotárrrrJígí onu ěí.nrroct} nevyvolala
prrkll.nu v těgb adecb* Je.kríko].í podoba í}uzo (''čbví grě ta J*.

-5.
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bo vím'* Jeř p$oniíěí' JoĚ ae tu p .*n$&í z otge tam n*n ÉÍyae}
rr{rg' Jeá pfuaáěí cborobn amísdnÍ, virla, Jeii nesteJí gg bosb*
aík aý'raltt} u*tg'row.Je g€ tak v mato*cí t'blbísí .Mftr|t.

*r tak joou 1 LhosteJné juktíkot* d.a}elí at$náty rg,so}wjí*
aí do t'dorrpěte|l a rmějšÍho evěta' netroř 1 vírta v pa€{} a Je-
Jíá atriitou se vytra'tÍla JÍ.stota tieřrokol1, boapaěí 3ozeaaá'-
lrí Jekýcbtsotj,v reaí' Je vřdy stejně *nt*d'no aaměnÍtelnd, (tř**
bg aa Yíštl v trrlerr'ě' Jek Je tonu v i.liipreYníkově toxtu) a rgi.
ř€ s8 tak aa1nřríd eěnít. v cokoll', v j*korr&ol1 tt.ugÍ í].uzé.
$bývá ajáÁÍi' JadÍn6 rrýoborl1ako g bl*dnébo ěekáBí. }e $rípstv:n,í*
kova toxtu votupu$e v pod,obě i,ii*i'it}ÍiiJ}i, reallaujíoÍbo sřeitlo.
brag $řtd.nouc$r; Ííni.g. ',.isdínii ctnostn tsl Jeř Je vrírn rrl."ogt.
nír je bggnoaarí gběsllgnt l * Je ještě arívěreě.ným" opakovanýan
kEl.gp .i{{pruvnÍkovg textu1 v něr;r* ge výpogří roapaád a kgaóí*

Ctngst? ťtnoat Je přeco po$am povýtce l.fiatý' ba vysoce
ltÁeký' neboI sg& pmním oi.iaqfnm je rrš]'eebtíl.ost rrcr{ln{'
htegd begpooná EbseíIoat rraproeto nopřÍ.nr{,3.oří. (}.**vapo'taae*
m-l.l tu í koat::aetu platongkd *krrí.ey ctruretL' a ogvgfo6g€*
nÍ *trše v praréa Jaoucau x.lejí?} Íbk toto zÉvěreěné bgalo
3{Éprnvaí&ott obsahrrJe Í' roasgb poklesku lÍ.datvÍ, roaněr Jo-
bo *gvralv&o€r Í totá'laě taglo$eťrd pooti'irě rť.odnou*&g Jgo'u
monožaěns Jakékott komu::lkeilní procesji' přeástavy se mts'-
Jí o mtou, í'}'uno, Jíá tek podvy$iÍvenó, sc vyčerpríYá. .Íglilg
ng "bfirntsíEb alrtgmtÍ.okdben b}ud$éhg psisní, v riianemn r1gtu.
pu lléo&ébg vědonn{ t žll'vgěíěn.$srrr, agonÍckému, zběettéBu, puř.
ó.u eebearíaboty. ť aáanamu reaisnace ne Jg.kýkolí .'prostor

h mrlí'seaí'' evébytď íJ.ugívní gvět uÍnň:rí. I obretn wtyá-
ÍeJící v llteratuše přdpad.trou tluzl. akuteónostÍ'' ve kter6
by tvcrba íJuae u#ní aůgtal'e at.espoň ponryelem, Je znigot*
něn. f toxto oryslu vrdátít se JĚáp:r'-rrmfk l. té ltteratu^řg*
JEJ{Ě acetan je ,lepoJovat vfru s potryslem e ngv.Ínr gs tr&nr*
tečao*tíff ( věra í'in}rartová., .lrvretcr l': Foz].íšcní).. ÁLa t*
Jemg u probl*matÍ.ky rr&olrem rávs*'nějěí' u iaR*žetví otaz$Íi*&'
ktgró ďan ťgtoěke přtěfui1]. kg gv6 gtntí i"j$ěuí a čae {Á{ u.
r#ní a ěas, gb. i}nění a ťílogeé1e1 sV. III' 19?u}: ĚJak tďr*
ře být uměnín Jg.lt deéíaovdng svou funkcí autortoníen gvotl
výraaovoetí'' t*rmÍngaí Í'ntence v díler téř něčím JÍqýaB?
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h{ tn *dst*ání esl}{ř nÉfo ět*skn o u.gn&ní g ě*t*t s*ř{
* *phĎ* hsp *aetu*rs* mtdmr dnebsffi*er *v$tu. $ilmí pc*b*.

str se u*c" * ť áirbs* x{Y $r pffipe **&s t* sťa
t;silt&E ír*t* rtrxti.l* nntnš sřs[r *gmínaet* s. *dfi H&rl.
řáfu *fos3 1$ěg m t*nto btatorf,oky rog*íl p*rrfiB pgí*tíl

uď}s!esba áí3..la1 n*bo ra {tcskÉ gamtaá p€ů'ttp.

sr* oň*Mrrr *e g5*g srt*Etně n#t&s't prudrc v P Ó & *

* t r t I nďr**eáe* eÍI;*l xe& $*n v ía&p ř o g b s *

s .| B ť ? tJ* tfss x* tgto am5g* Eel.*ské t v o r } !r
fiř&s Forlss r * Í tr * x * o aí? ě* 6Haí JcÉro n.utoagpť
nfiá Jre it*tsnň**{ gmě}*ct*só ď,{1e| p*tř{ ts Í*$tt poit.iltÍr
** ť rr & c u n s lr 5 řselfu $r*á# bft t*x*|úř*? ř* *-
*lt být řrff{eífu stxď bst B s e t ř * v á a s 1 s* Ír
rř*r srčÍs *e *r* }pyllůt *gk:t-stsmt t.l* tp Jt *s'1ř{ ';tl|€1
pr*tg&.s*b*} so ro, &* brysse*v$dr a*raalova[l' JšraÍĚ
f* }qmbn $t sptltfoT*3-{ v a$tsn#wstL

rut nnm * ú-{rs J a rkt*&rs brngou ay*š*ře ;r**
tn" tůil* 3.|ó bráffi J* qtavňaas r ía í rrmsrí* *nsbc T* aň*
1*9ftú e{r'} g'sffiť.ln í*rr řa*ltonnnní řask*1 a rasksrt řmtn-

tr*ígf,{. tral.tíÍl**sř ť x$s $a psu** í[lrgí" sak 3' tát* a**
s*rl tt*? arl, aenÍ a3eqím6} xt tn ilrs *tapg * &Yř *3*a&ur,r
efeť&'J*rraeadarÍ$as*b té&sř| ncbg rrr š kg rá *t*
&g{ge* Ítrk** q*í íltleí* HBb$ í* roxéíJ' t*en* urětt $tr
g*'* bglsh$tryď sámřnf ňBt&ťIrř's*s qral v* st*r{ čob{ a
xobp5 *rÍ*t€ssÍ-ůtn{ r n.avs ůp$st?****
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