
tÍen Iopatka
BOilIJKTT. T{nABA& V B6E 1989

&illanu Jan&,ovt.ěovt chcl být t kýagt ětgn
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Okřídleqý oltdt a3 aáYěff ÍÍalagova A oo? Je tÍrebaloru
ětand,řl důrěrně an{m neJcn íatgo přílao ryřknutý Y PříltĚ bluě-
né seloctě g řo 1yí6. Je nt andn JaEo 'pona arrtorova dÍta,
ukanuJe na gnahu epoJtt gřcúntaru o Evoboéě tvo:rby g ř;bolÍ
automtví, Jako věónoq rnehu npáJet neapoJttclnén

xEx

Bghuníl }irabal 8€ naroĚtl 28. břogna v Brně - átóon1-
cÍch. Hígto ngřoEgní brlo v poalotníah tatcah aktrraltaováno
tlvaberl g Esebalově vgtghu k plotňáětlně, nsmcok'o.čogk*nn
ergotu a elon'gu r Brně. Aritor nadall'onn psanéhe ti }Irabatro-
rýa aedlMagát1ncm (rysgl Y atrtg:rco rrapořádan.sla Eanladatorén
eoubanr řrgíeká trontc) rÉat aJernó pr:árora pdů,raaňu3e }Ísa.
belovu ilonova&,ou psÍnluřnoít E.&ussg, Pmae ttaÍuy, saÉEa,
t$etnell-g' ElÍny. 3rroůa a .tali[{oh. seJen tol M
reilgúhe .{'r-óte br{nErl' poutí. jaroar&ů. o&ra;lorých aáóraěí,
a JeJt.cb gakgtllnoatÍ r ď.uvnÍo. a^Eugtl.ox'g-onilníE erětě.
Ten evět arokrrJo pcat:rau hlrrnsgt po$bu a puleu gvětq
třtrtpggé -wntEni.Í,cí4p, gvĚta ntErortnrktu:r e n|.kroE,lÍ.mt
Ja&g avěta, B něhoÍ Jtillně lrc pororovat o|ra'rrřltý gáohvěv
unlversa. trlígta stíEonébo, protletcbo 1 pyĚnÍoího E8 tÍn.
ře Je . banallta Je tu na nÍstě - grilcan Evropy . w& ÍoE-
rádín a gnaříln 6€ rrýrrsntt tontg eott.r] na nějř autor Po.
elcilního Jubtt.oJníbo milatloru pr{venr k18de důragr al'íln
přlponanout t tlclčÍr toto mírto nrní gřdcsm $vropy Jen 6lo.
8raflckýn ngětěgtÍn 1 Ětěotín. Bohunll. I{rabel al coloE1vot-
ně uvědoÍIrJg podobnoet velkých 1 nalýoh měet od xyrabur{ca Bo
Tcrstl 6d Ilaltěe ař Běkan po Yídcň. YódonÍ čehoe'. Jako gtřc-
doovroprkého kontlnontu, Jeho nepřetrřtté ozřgJmordnÍ. eá
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tat u autore hluboló gaEotrcní 1 Í a{řltlu a at{lín rgňÍr{. (8o
aí kuttulv t ro rcbopnoatí přrnn5 rogalndvat nortalgůl ní.

JeJíoí cpoohg.
/r tod Jrm u tobor dtterlní potohn lÍrabalovg {ílrr te.

|covoul Jt! gůřen rníurt Jrko bolproltřrilnó 6trnářrlo{, tvo-
ří pofur o přr|rlcnrrtí ět rpÍEo roskr$ěaní, o rpoJcní avÚta'
ktcrý odcBolr tc srÚten &,ůř{oilrnn{n. ne grětrn prdrs |níne.
qýo a tó! lltardrnó řltýn. sa ěcu Jem to ugblt porcrorat?
Y rggsllí let 1963 - l9g8 ryúcl tlte oÍtot{ln5 v črahích B
dvč drcítlv tsnlb 8 třl arrtorrlty konotpolanÚ výboly. Uř od
rolq 1963 bryl oErnšltl nrJrn erfu oÍtgtílnín drbutra (Der.
llčke ng dnř)' alr 1 rĚcnl daráíBl knth*nt . brdng rvalJřln t
aa!. ngbontlovrlrnóJlťe órgLýE eutorea. l*ríplVC r brrprcrtřrd-
nín př|.Jctí * ta Ělgdlr a*ba"la od mjk!úJnáJlíbo ótrnÍÍelóbo
gtotosnřď p nrná'Ytgt prýtoo třÍitnÍ. Byl oroěordn s rul,gl-
rlty' neúot$ k' @dl'dn' traátoía. &d'roreň ale rr rltgtnÍa
poíotí ttorbp e JgJíab kclneeEr*noíoh rehl s{q ffb. oplto.
raoě muĚt.ts rlntt ra amdp. úebg oÍlat{lní btbltogrlf1t

Íli velnt n{lo &ryJc s J*ho vlagtní trs!.bu a Jtífnn rý;o!cn.
oá ro|ru t963 de rglu 19?s gf,tct.álně vyřt.a Fc'Lí'čha ai dač,
P{bttrl6. {*neění bod1ry pro etaráí e poEsoělld' setř' a}G-
dovnné vlnLy* Inggrqát na ě&n' řo ltel{g uI ngchot brďlet ,
Eopre'ttntr sot?t{tv a logcndy' Dosáoí úlroty1 Fouprt** Po.
el.cdní ávs qě šl-y do gtgusť. Ytgrtn{ át.vof l|íla bryl rla&
Jtď. A nroíg tu přlpoctout, Ěe b'r - Jak rc tet Ě*rto
gtdr{ . $nlk 4{Býr nrÉ JcE r tetdó Jcbo rtapl r|ovolore\t
pornat dcrtupat ínÍorncr. 3lgvlccr*JÍÍ ršdí qě o potuar
o of,loldlaí rbísku 3tlcarná ullóEa s ÍELu tg{9r Jcáíř ganbe
bvta J|'ř roanrt{na' gtcJnĚ Jrlo o por{íkoró lnlrr tlk,řtr{nok
na a|.tl' Jcř tlr do etoupý l rco. 19Í9. .l norďu tu ra1n-
maout ' poiletatl polotwttní wildaí knlbv tíovorg t|.{í -
. ťýĚla solru 1956 Jglg př{loba sprdr $potku órgkýoh btblto-
ť11ů. vElnněm r1 Jcn těe& írt l l$t$ *t L9!|6 - tqltaÍ órrl-
t{r kters přtnarlo bonploctr btb1|.ofttr.1ca 19'9 * Lonco tóto
kÍ{tEó Po. j přrágJrgioYí rtcBy v plně nrk,onpronlenín pfolc-
ilení.

t8E Úg t tato tíittr{' ntonínÚ obroně nutnd olrte |cašdó-
bo autora - €d tn,E|.tního k na|.nnttuímr e t nrěloh pončnob
utrá"řÍ od poě{tru Jtnnt| neř !e p:ro elorlraÚ itřJlnv přílaačnó.



?o Je alo poř{r]l rnltšrt vývoJr tlrabatora áÍla' třrbcĎr 4
uÚ tq Jils o Jobo rErytěíĚí a Jrn geav$ocnoůp áortupnó úáaJt. t84

tra topto g|ilgtěíáín vuátřE'u nůřcor rnrd polotlovat Jlrtou
alanrov!.tort kulturv t v prtttloEýob polobdoh" '|!a Jc sác
v Í.ašrní rtrvu mrgl oftol{lnogtí a nrof1o|.dlnootí' blrdltď
rEultm|3' půaobení ulořttýoh a Jmných gtn*ktur urrěcďob
př{tolgtvín a vBrnogtí troŤ*" Ylaetní orobní vývoJ autotr-
s|.ý býTd a Je Jlď. v náa Ja|ro gí,lladní aktářt hraJír aá-
llallní ryo talaatu a Jebo eltcr l6s. Ťo Jr gnaha a sobop-
noat ryt'dř.t přailnĚty pe|tldúenÍ obry.klo an kulturní výtvo-
!ýl t.ily tnt.by. obraay' partlturry rll.adob atd. a - B to Psr.
ilrvšÍg - atdlo grrtorB p3g?{3.5íoí tířlvá rnaha aogohá,aet
přl tonto počínání a ccaty.

rÍcbá Jr celoEtvotnÍ firq'batott ellta oo do roahodnrrtí
být epteoratel.rm? YyJnonoralt Jcnr {ts altcpoň aáklaánÍ m-
tlrt,Elá rýoboiltske E,ulturď' solpoaprtelrrá a textu t n€ÍěÍ-
glnskr{t autorea f,orqrl.otená. Íc spotení a taten ogntěoYa-
Býu JďÉg střcrilnf svropa aa*Jatg t &Egfl'g ilar'ta Rtppel'tna
Y Jeb* gas|.qhé Pmgo s s6Etr Lť|,. .Itrt* arg&Íes rapouínat
ng figbqlorýob {elgtogo řelmall. v tcrtlgb a ntch gahotrlly
pfuilevčín prrlícs rýpagvéího, pr{oc r klrdonskýoh butíoh p
sb$rďgb aurrortnÉeh. Esdy Jgoa vĚa&' gtdl.e áoát$ u ofórT v3l.
ghgdllerk noŮttl.ohýob' u tobo1 oo l.st knltnrn6 btstorlcky
ffincnovat' třÍalt, sasaao?ttr t'loř*n{ ocobního ogulu
r trorbš vyrolírá vřa& t gdkonlté otdaEÚ' Jcž lse llckonrtnr-
orat tířr g gálouharěót aos tor oo Wrá n*pověiláEo Í aÚkun.
tt{rníob trxtcobt J1Elř $tat[ tlĚdJÍ clltot' nů"ř* nrJru n.luvtt
o rrýab tígtíoh tttlturnícb. elc vňÉy t n{n ecba přcástawJor
lntrrprctuJe' tsato lonfea$ní polohs cr dr{ší t v bltpro.
ntře.lníob rgaEoícb kllttLY.

*atsord otdaEv ao rtoo týErJí |. rnřJÍíoh ogudů ilÍI.'a'
ale gbr{ooně to naplatíl nolnt Jrn n tlobto vaň3ríob oend&
plnů obdpat ncJrn rrpírtóní díle a qďx'roEóbo orudq v Lttc-
'Pdraín výroJl. alg anl ncJrla;tn.íř{ autorak,ý vrtab |r ltte-
ld,rnÍel okolí Í. tuření rtagttrího níate v nlo. š tonr VnIJĚÍ.
Btl pstří ge řÍal t. n5oo o autonorš ilÍlg Bo rooa 1y7o. Y rooc
197x rcEongtnroral a poÍorubodďn nprlroben Eomntoral Ířt
tcghná glotcrLy' obeahuJÍaí tcxty Etud'' Ltct{ gbylýr HrtYo-
rngt e tlcdon všcilď dcn. Y redadog{tých lctrob uárlcituJí ga.



nr1aigtov6 l. neganlgitgtotó řogtřtřirrv, MĚetlčto' tdr l. ss.
gtgvl.l ěag, obrluhgral Joen aaglloEúho rrdle' BgEď btrlbar'
PřÍ}lĚ bluša{ rruta, $lgvnogtt gnóÉenr5r Kfirgo'tsltaln{'
ilarlgkýnow atltónv, rlubť porale ' agpotloáy tr.tlgglo s'at-
by v iloď, Ytta nuorll mlrlky, atd. gtd. ffir{n tn g{ďrně

do Jadnoho prytle vydánÍ armtsdator{ 1 J|.tr{. starogtt o tg'
krlc aÚ rt15ná wúdnÍ e'{yJí * k0o xt!Í' ttt'ogtl o nmntální
teobatoko.ldlgfě ciiltóní trxtorou polohu u$ nroEm álrertaě-
nín pracÍn rlartrtů rřooh untvorttt. &atín netúptněJlÍ FtlE-
aí o srcbelovt l' oo do bl'bl.t'ogrgfta Jt rtuillr suranrry

tothovÚ vyilend v Belnu rohu 1986.
stalo 8l v poalclníoh lgtcob d{ou sabýrat g| ooto-

ttokýnl l mr{tníat hlrúÍ"eky 1 il&glcilky llnbalovy povóatné
rogEol,íetrÉgtt a Jabo peilléh{nÍ EutorttáE ndakóníoh pťf€-
cedurr Pífu o toa EogEará' sbvetík' Eotbord e Jlstě',!. Jlní'
gtÚjř# Jako oo eBEt osývsJí rogbořě*né bleey aa ténar áeJte
uĚ lteqbalorl pokoí. ProtoĚe Jaen ee vlaÍ rart*of a var{ant
tt$těnýoh Í actÍ'*třďon &rabglorýab tortrl aebýratr v lctccb
1969 * l96?n k{9 ta nrWlo J*Btě pxttt.nor.s*1ts*ěaí konra*a!Í,
rnrgÍaa L tafiu agt, nsEa e oilrtupea $Íc1. sdxyrleffi aG nů
ahgÍ.lku od povnobníhl a nggnadlě Joouoíob atd.g*E' Jaž sřc.
dta gn*bodnoau$í ésBotkc!'l, rňcngu rírqbq o ton. *dr gqbtf,l.*
nÍ rgxhollovÉgí o vartant{oh a rar!'*o{gh tgttrl Íg tcilgno
pslsBůlobvÉní"a obaonéor rkugu 1 gttt&horr o nÁvrat k p&roitnís
tvůsÍn lntrnc{a* rcbo gorrhEu o Bovoa rlagtní orl.cntao|.
tvořtroue lclto blrúrnÍ ot{rky ..rur o eobč nert'*sÍ1 nip$C.
cďtttJÍ hnntoc JaEÚc|. bnl3urnl polttleEó gtlato6tr. T po-
glc{nÍoh lttleh g. Y nooílo|.dlnÍn t cxlloróo tlahu olqví
o lírrbalorl přtspůeobov{ní r rr0odcg{týoh a ogpiloa{týoh
Lctcoh' a B. io ton pdctatnéa, Edy od polovtry paitcrdtýoE
do Eoroc řrrlractýck lrt brl pr{vě dneg tal vapgmínaný kqx.
turn{ t'1blral|,gnrr eplnrcttgáren 6t poekok'cn rltrraoor Etc.
r{ dte ge n{glcíct nrJcn ponrqy Y taxtooh. alg t podrtatnd
roailÍly v btbllogřef,tt rnltřního a vněJĚíbo i!íla arttor&.

oě tody Jilt? Q.tlgpbgtr;Edtaqgtr raqág -..,r{rqrhu-ql!qt*:
gtBg. ttt 

"í.e*q-.notE, 
o Jcdsn Eaái|ý Jcdnott.|.vč t o vilcohng do.

bsomáv. Př.d ríqe nrE dreortt lrty Jsrn co pokouárl pedt
nojen o goololoeúokýcb a payoholostgkýoh anpckteoh noEbo.
dovánÍ o podobĚ, roopcktlvo gnřtroÍ. óí vgrlcntě tartrtrn ale
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t o noíďoh drlal.cdoíoh oo do crtgtrnoc ět unírtřaÍ llítr
vJlttg{nuígB.&á.te{eb tekr *{ti"ln{oh, ttgEŮ. Euáoor lo obrí.
lt rónovat rekepttulaot tohgto poolróníbo' ncJprre vlal, m-
1{ ok,lt|tg. Byle řaě o rhá[,oví a Xlírort. Iíařkoro etěĚrJní
i!ílo - ogudy i|obrdho roJdke tlrcJka . tertoval g relEÍ óáatl
potos[Elnotď zaptoorgtcl. ${ ee to aJ|.ettt neJcn r řglon.
ebnrkaí aa}ožens ne Jazylor{ analýra tcxtu, v1dÍ.tclnou Po.
arlcltgu Ja qž porcrnání tohoto eutorove rletřeilníbo tcrtu e

Jcbo ctyloró akrlb1l. natgnnJící ne preclznoet, a lnprovÍ".
sorar1ýnl líailkovýml povídHanl přo6ohoaín1' ktar6 bvlv co áo
gtanserdnÍho otyllctloE,ábo ;ýloou uálcn vaornó' ataJně Jato
Jeho a* perfotol.onl,sttoky rtylorě pgJat{ goukro&{ korecpon-
ilrnoc. obdobně u t{líso lř r omúer{týob lrtcohl Fo sÍgEánÍ
nřLtelých rulroplsů a poar}etaloettr 0G uLaauJe , ág nókter.é
a jeho okříilleně snáEých tcxtů nq|hou bst Y poelorilní po.lobě
rltstně áÍ].cm prootředaí otoblr' byÚ Jtntě trpěl'tvé, rěrnd
a ladtglava Kl'ímr p:rováaeJfoí 'ato $gnobo řanscl Ggtataě
poóabns Jako fiaĚkůr aept.eoretol. 8útt g &dg to E ttlÍry bylo
autstíotctl vůlÍ, cotta uĚ ilcÍ[nltlvně vóon6 zJlotÍm. .Iašo
bY bylo něEýn, kllo aalt6aá' sečdtk.y a koncg aaštoh oeuéů,
ur6Eno, E4 nE.igýraaněJě{ věoí ruíag dcat{vat Jen l oilleaku,
v pebě:.hu. v íelnýchoi. homopattc!ýoh dávkáab.

BeEčíslná FdgbÚ. tohoo $aL mtor gřl,stEqpÍ n8 gt&po-
rtrE,a ctr{veJíoí ťorry o3eauls a půro{ní srůJ text ps|.lpůso.
bÍ' ottroJuJon gndrc z lltesárníob ášJta oneil věecb opooh
l| nkratoo Jako hru tleEe a úetupnggtt a Jcíí Yýgle{&,y.
Boghodov{ní o altcrnntlrdob a týeltilaý příHon t nětter{
textogó pgilobě Yřds u flrabal,e přtrá{í k Ecné go{rtatě áebo
tvorby. Po!,ládán gc nl ggkottcní vc drou g{klsilaíob etyll.
sgěaíah rýchodt*cÍoh l. trgtttou olot.laol nclt nt.nl. Y L,:raJně
aJodnoáu*on{n sobánatu to nahu řío|' taktor . Y poatrdaích
gto l.eteob Et.Jorn r ovroplkí tvorbé re dvon reořďob altgr-
nat!'vdah oo do výetavby trxtur ltnte ře|tnóm agootattvní Jo
ltaven, kily glotq,.t}olq'.tp{Í" .EEaqE oh$a.lp{Í. }lůĚcno J 1
pro dtdaEttoký ilčcr apoJtt ilPř. a Apo}l1na[rcg. |[a dr'ubá
oour tgí sG aku$enoetí , kily ql'gro 'Eg-g'LovqE. qbra& g. obrgEgE
g*gí .pgbÉlqt. Ťedy . 8t pouňtJ1 Jlnóho mřnóho praEtlok,óho
příLladu . poot|.oql' a aurroaIllar3 na gtreně Jciiné a ýcrte.
!u8 e ilokunentartgnrg na rtmně ilnhó Ja&o mĚnÍ přodlchrláo1.
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l pldrl tei!ý rg uůřon. u Ergbalovýob poěátlů xltrrdrtíoh
oott out u skrrptnv 4t, t JtJÍ *eoll{ggEtí Ígrradlnó EtrrebnÍ
a otrtlt;ocn notlvlolýn. Přtapůrobgrdní řoóovího proudu agJ.
r{rn6JsíE n{trakrln, trtcr{ roáe E, tverovýl rnřnínt ícE a.
a oil;tnptotrví JaLo oegta oil přcvařuJíoího llnrhóbo a uvoác-
ďoh atyltreónígh typ& ve proepěclt prvtíbo' tekorá Jc u Hra-
bala rckonrtarorrtrlnó gchám výaloit!ů tertovýob rďn. I.íá-
tlatog nrní Jrn ten ět onrn roíln, grcbel Jloh retín prnožll
nřlroltl, rdínllrě oillchtÍob a iltepar{tďcb' nátlekcm Jo
aprortřtit&ovaný a ríco nsbo ďně onbttlní rouhrn átoitti no
autorclou JtatotuI na Jcbo saE'otvgnÍ. 8ubJckten ta&ovébo
nátleku . 8 BdC Jrúnoho a neJYýznannřJĚíoh - gůřl být kroně
raóJěÍob rltvů 1 Jellno a autororýoh gtdlr přítoaqfob J{.
nldt-lt. o prvotnÍ sakotvrní l něěrm prdv& taE hřcEk6n' Íako
Jr etrltrrtnar nů.řc to být řeato k ncpťuhlódnutí. Egggg.sg!'ds,
tás.ř.tg tÍcoh r{rqEel'ev{ch Lgrtů,rp{t. Lg.qÍ o4.tghqle gler*
ii&q glgvB. ágř q?.-glgvpg sngí .Éít*-b-eto.vrr* {a{.igloro-Eodí'
lqs.JlsláLq} ggg., e o&go b[.'lfr . *B# í . g*s$ Éo-hQg*.tshl [pv . -o}o tá:
nc. vedo L lxtengltá erÍgto lntcnaÍty. k hor.lgontálp np níatě
v.grtlr{Lr.r n{b1sal!g.b1g!ilr. sepřotrř.ltý &,ontncvsrsní autcr.
erý Ětvot ErabeLův Je tak obraagn d'aaatu těohto drou Foe.
ttatýgb pr.tnc1p& v cv:lop*Eé trorbě pocl.oilníbg st6.1atÍ. cs
ría ngbo ďň pakaaÍ.l noĚ&sn1 obněnant., prtĚo být . g úoltit.
kea lpntobébo odotupu vlděno - relcvgntní ga!. taE Ja|Co
YE'uo orldanó optsova6ky ó1 ilýobavtěď gáptg u J 1nýah autorů.

YÍs' ře taEto ge gkuteěně dívánc r odstupu neobrykle
ro1E6bo, obconě tcxtologtcEg raato lc trrt a Jebo výsnáry
eanog$gJnš ďaÍ ka6dýn gebemaĚín aágaben. Jtatě abytoěně
pstpoaínán' řg to p1yn0 zQ avuttď po?a\Y llora, zQ gd,lad-
ao'tí Jeho po1ťre1eno6e tťgto a{lullnort nár gnrd ngt'onec Jcd.
aou nšgo po?í o výEnarorég |. obreztvérn roEaahu a doaalq to.
ho, Go paillo gc ob6ř oaotl.acín mrl výrtsovýnt prtnolpyr
zllgt{vá Er"lrb, ancba automkébo tvpr arovngt noarovnatelnó
Je a rodu rýpoót& Evailxrtulg knrhrr, J&ká Jtetě ncnaJí a prlo.
r[ mnlÍÍ tvůr{Í hodnotu ncž Jaká|rolt Jlnd lrreatlvlta. Poal.cd-
ní autorůr nnÁ4ý poloněr tobgto knrhu rc JnnuJo $ryr1o!$
!t-ótng' Je rlatován (om!o. útcrý 17. l'cdna t989l týkd ao
uiláloatí na Y{olarrkón ndněstí a Jc { něn Ja|ro r kapoo toáy
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crló eutotiovo ilílo gc rÚít vlurl3l' 6. $tře.lď Brropou' t rrěc.

oottí' ettllvo.tí t erabou Ťtdčt lšdy mořnont spojorlt BtilE
gnpí ltrlqd t

(ír

... Alo oo? očt so YlrPlarÍ algq4t a opBtgl .je É{tnnčJ-
šÍ nsž rlsný plyn. Ěety ge uouĚí aobo k'oupÍ nolÓ' E!-
Jtštóní nra{í-ttÚ. nelógro budou.prop9ptěnl' řlvot
řnrtne ngaoátol, do ctarýeh E,oIeJí... Alc opravdur PaB6
lÍrgbstc. aáapdtcE ilo etlďob Eolcáít liitcpakt !t lEleáí
lt.ló. Lúcří or súšlgtntl|. tEutgěně 8 nebo 1 duaircn a
v duóuu. to uř Je Jtgtá angažoYanogt, ton j lgtý atst 80-
ltda:rt.tý' a to j1Et6 přttakdnÍ jlaténr Dob:nr. E.tc.lrá tle.
konec mrĚí být spletno v budoucnoatt.o..

Eapaáno Y břesnu t9B9
na. YyEáťlání roghlaaoYé
EtanLce ileutaohlandf,unk.




