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ě  8enren  do  zeně  k ř ížd"

v;:bonr a oporaÍjeirčho báeníka./

Y novodobych ěeek"fch ďějiní.lch i]atrrně neexís{,uje tra6iět.*ější

předě1. než dnrhiá evětová vdlkri jejÍ apokalyptický úrúp zaeéhl

tak hluboko do těla nárotle' že vznikly jerr 1$f'};o z:iojite.i.né rÉrrgr

.t' 6gg}r{ivltě tvůrěí tkéni nťiroáe. Y li'teratď"e zaeáhl nejer vrc}ro-

ly /V.Verr''.ura; .Í.čapek/, a.l.o Poztl&sl.itlel celou jedrru genaraci ./zo

jejíž synbol nrlřerre povařovat Jiří}rir iirtena/, v nÍž zničil wrohé

klířÍcí naděje i tvůrčí rczJ*:y t bolestně ov1ívnl]. Její vztah

k člověku i at'ětu. K příslušnÍkůn této &eneí,ac€ ptitří rovněž

bcgnÍk ,  p řek lada te3 . ,  e$e j i : i t e  aou jdvr rý  ed i to r  rvan  s la -

v í k. l ierocll Bo v Fn8a € /s3.l.ay'g/ a jako ayn truh!ářgkého

dě]níka poznal vébné i nevábné otrinby života ne prařské perí-

férii. Hadc vle ale poangsenalrr jeho sturlentgká léta aa 43rrná.

ziu v .Frgr*-Yr.{ovígÍe}r litenglurai objevení.n poezie překorr"éval

nejen gizéníi vť?.ečného řívota' a1e h]'';t1a1 v ní i qý.raz *ebo

$83l8r Teprve po roce 1945, k'y dokonřll ohapacÍ přerušerrá stu.

die na filozoťickó fakultě uK' vstupuje opravdu ěo líteratury

už jako svébytné a výrazn'd bť.sniekd osobnost. I sv3o povoléním

chtěl být blízke liLeratuře: po krátkén recakčnÍm internezzu

/v leteeh 19{6-47 by?" redaktorea časopiau Yyšehrad./ si svolll

qréhu pedagosíikou' aby mohl ve otudentec}r probouaet zájen o

literaturŤ$r. .Podgtatnou část evého života /oú noku tg,zl pak

strcvil jako gtFedoškolgký proťt-'gor v iio:*ovicícřt u Berouna,

kdr ží$l dodneg.
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sla',íkove t'ť"snícká prvot,ínri snírodnÍ lI947l ) zďrrnující

i jeho tvorbu z vclečných ].et, by1a Pt'íjl 'La kritikou neobyěej-

ně pÍízntvě; Ir'an l]].avík za].;:] b}.t obeeně považr:vín za jeonoho

z nej elenl.ovarri ij..,ích autorů pov*ll:ěné nastupující bdsrrické

éj.]nerEee. Jeho nást,up by1 však brzy přetržen kulturně politl.g-

kou sítuací paiJesétjeh let, kt*ré .'"**:a Á;ocho..enÍ pro jeho

spirítud]-ně lauěnou poezii. V t:lto dot":ě, kay ;itaví: své vlast-

ní verše píše toliko .,pro domo gua'. ' gc zač'íná rísovaL profíl

Ii1gyf}g-p:*-gk1ad.ate1e1 který rJóvá své tvůrčí nauónÍ do s1užeb

mnoha eiaíeh báaníků, eby . e pos1óze v průi,'ěhu let stal jednín

a klaeíků ěeskéhc;r moclerního hé.sníckého pŤek]"adatel,;tví. ..Igho

vtas}tnÍ básnieká tvonba se uÍ}Uvu dostávó ke čtenc:ři a* po

vfce neř patnáctí 1eteehl kciy vychází v rych3.én sleou něko].ik

..eho bsgníekých st'írekl senÍk '..lttoi:ta Jenče /1954/, .Já Á.J.

/796J, obětyto sbír\r vyš1y pouze jai:o bíb}iofilské tielry

Á1oise &lvé7yl, Stín třtiny /Ča. spisovatelr L965/, Ús.Len

zEtacé ťrorita ]96e/ a i{lořrov3' vítr /,tůže, české tludějovice

L968/. I'vorb$u z ]et seť]ndesdtjctr a osmdesátých pak připomíná

útl.i svazek veršů Dvacet pozdníc}r bť.lsní aiieb Zaříkávéní na*ě.

je ./vyšel jako prénie Spo1ku českých bíb].iofi].ů v roce I,ffi/.

Z$i'ímeo jlavíkova původní poezie je dooud prezentovdna

pouue sedmi bósniclqni kníhami1 jeho přek].adateleká aktivita

se zd,á být ekoro nepřgh]edné. somíneote-llí množství pšeklaciů

jeiěnotl"iv;eh bégrrÍ otištěrueh pouze čssopisecky či v růzrglch

anto"}cgiÍch a zaměříme-li se to.liko na knižnsycierré ooubor1r

překladůn 1eYÍ přec ndni úctyilodné ť.ada svazků, ;ímiž veš1y

dc čcsk{.ho 1iterárního kr:ni.extu br1gn1.i nejr:ůzn-jšíeh dob a

ncirodů. ;iE pouhá jejich jnéna xrrq svědčí o nrlroi:.nosti cílů,

je: si vžd;r klad]. a k]-ade S1avík-přek].gdate1 - z franeouzské



flLt
]-iteratur? nepř.; Ch|. saudelaíren ř.Claudcl, Ch. Pegqy, ď.

P.Toulet,,.I.I6ťor{lue; r anglo-anerické: ř.i..".ř0 € '  íi.L.$teven.

sÚlt' G.id.iiopkine1 a num"ecké! ť.,iovalis, rI.flichendorf, i}.&,ÍBrike;

a nrgkél F.I .ťutčevn á.Á.ťetn I.Á. i3uninn Y.ď.Í}rju$oY' v.r .

Bokovi a .latinsko.rmerieké 
a eŤpanťllskdl $.de Cervantea, (i.

}.iístndlová, it.Mrion .Íuena de la Cruz. ďeČinečnou čéet.í sla.

vÍkove Ps*rkladatelekého dÍla jsou jelro neobyč*jně cerrné a ob.

jewlé pohledy do nítra etar$eh předkolr.rrnbovsfu'ch kultur afil €-

riekého kontj"nentu. Jebl|pr"áee z této oblaetl ,/!$lsva a pád

Tenoětít1'anu, rop6t Yúeh, Ííotýl z obsldi &nu/ předst*vujÍ prvo.

řaČou kultur"ní hodnotu nejen evýni přek3"aoatelskýní kva3j"tggl

/$lavít přek}.ádel z původnícřr aztéckýeh a ilř n*ysk;ich FT&e'

nsln e}e i autoroqyai zasvěcenýnri konentářin v nic}lž nág pod*

robn6 eeanmuJa e neznáqln svět,em déwro zanlk]"jch ku].tur" tiad

jeho překladate]skýlo dÍ1en 1ze pouzep kongtatovatn žu ee lvan

Slavík ředí k oněn nennohe p:Yek1adatel.ůru-objvite1ůn , je;íclrž

gág]uhou zdomácrrěla v českéu literárnírn pověůoní řada děl'

která avou béeťdckou vellkogtí vytvéřeta 6locnětný horízont

í pro čeakou béanlekou tvorbu.

rvsn Slavík je béenÍk a překxaěate}", živ*tní dr1leřitost

poerie Í'G mu ala neaJevuje to]'iko v j.:ho vlastních a přalo.

řeqýeh ver*íeh; ve evé podetatě je nomantiekou osobnostír FTo

kterou Je byt'ootnýB ponÍžením poezÍ'e i vědoní, že kdeat Y Eá-

ponenutÍ leřf arrtentické bédnické hodnotyl bez níehř nr}Že h;r.

nout si,esk€m tť,cba jen jedno jediné nezndmé lírgké grdca.

koto se opouští nejen do nálo prozkoum*ii$ch hlubin ěeeké

líteratur';rn ale h].ecá í v jejích nólčínách' vsude tffir kudy

už proÍla ]Íterérní higtoriel aby n'oh]. její vědecké objekti*

v1tě k]"ágt znepoko.,,Í'vě aubjektivní otázky po sn1rs}'B * iio{1g16



bťsniekého díla; jehož velikogt se koncentrovala třeba jen

do něko].Íke bágniek$ch glok. V iiiúchově stínu }r].edd nezatled-

bste]né hodnoty českého nomantísmu, kLeré naším očín aastínila

llóchova geníalita ltfrg|rti}:ové p:*.ed }-íéchou, ko1ea i&áchy a po

;.'láe}roví ' 19E8./' stírr1 nódech sentixr*ntu a bdsnického rů*l

odkazu Vítězslsva lÍé1ka lSrdce písrlělai dotýkarré , I974l, zdů-

razňuje ve]i}ogt a v;vojuvou nezastrrpite}nost. básnickéiro díIa

iícharda iieine.:ra /irlezopot'nmig, 196ž/ a pi"iponíné tvůrčí rozsďr

slavné tlásnické 8enernce devadesá{:eh Let /t'píva;Íci ].abutě,

1971/ i nespravedlivé zaponenutÍ něki'er",,;ch je;ich přÍslušníků

./ll.Jpo]s}3íl Pť'ecistavení v soranraku O ay{,Íil. Katučor:ck1im impe-

rativem svého o:,jevit*]stvÍ p"řipomene 1iterární histonii pře-

r]evšíu dvě jnéna irrmu Geisslovau /Yrwtěný ptrik, li76/ a iíer-

mora I'í].ia lVerše tajného básrríka, L98;/, aby se aoh].a stát

plnoprévnou goučéstí české literdr:ní historie. V tumto svÉm

objevítelstvÍ - jež je doprovlzeno pracÍ ana1ylickou, jejínž

ploČen čagto bývají brilantnÍ jir{'tovské líterárně }ristorické

eeeJe - nehledó .,lavík nóhradu za vlartní tvorbu arri ge v

eizích bisniek.,.eh osudech neskrývá před na.létravostí vlastaíhs

bésnického oeud'u. Je otljevíte]-em btisrrictruich hodnot, neboť věří

v řivotodánnou rnoc poezie, jak ttl zdrlraznil v jcdrrom ěasopi.

seekém roz|lovoru: ňi..lezi rrbjevov*nÍm a psarrím poezíe není áád.

ný nepřekonatelr1ý rozpori je v tom téř víra v krásu, v potřdb-

nost čistého, r'yzího poselství. vbecně řečengl poezie je vždyc-

try důvěral že t,íŤ, mi: snyel.tt .i k toonu ].ze d*rt clocat enad jen

jediné: rů'znorodá tvr1rří aktivita lyarra ;lavíka je dokl.den

tohon ře i v konputerovón' věku nůže tiché, a1e tvoriiqvé gesto

jednoho zdén]tivě ogamě1ého jedínce znamenat víc než prdzdná

helaonoet nrrohe eťenérních rřúg*rxrt*r předsevzetÍ. Vše nůže
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být zněněno 8 v.Ťe se můře pozved'nout u prachu všecnoetÍ a

zopomonutí, nevzdd-lí se l icigké srdce naděje, Ee 1ze i tění

nejakronnějšími prostředky pierůst náš fig ot! €zený lícs$Í ho-
ri uont i eo1, konečně dosvědčir$e Í, jeho vlestní žívotní e bág-
nieký- oeud.

rr.

I3ásnieký svět lveng Íjla',íka zača1 dontávat permé kontury

v čage druhé světové vólby, kcy ee krutost člověka a dějín
olrnažova]-a ař na kost a nad'ěje žíla pouze v skrytu ltdgq,-...eh
srdcí. rJakmíle dětst,ví odtroubílÍ . . . .  pet: lo se začalo'r  tím-
to poanánírn, obseženém v pozoruiiodném debutu Íiníw.nír Bo otg-
v"elg před nladým brísníken hlubina utrpení, jehož existenee
jej budc provokovat po eelý žívot. Fnostoť tohoto utrpení,

Jak h.o vym.zoval' Elárečný proř,itekn byl eíee velice konkrétnÍ
. 'Před vrrety &a!.sgt &.. za vr.ety hnůj. -' ale nladý bóeník ho
od seného pOěótku vnÍnal jako pnoston nnohem širšÍ a epeci.

Íícky lidský, v něož se fomui}ova3.y a ťormu]-ují věčně platné

otézkJi' po srry*:!.u ].idekého ogudu. Podnícen ostnem utrpenÍ r ZQ-
čal báaník gnÍt svůj gen o čígtotě a ryzosti uprostřed nená.
vístí a noak]adu' aby se tak odknyl jetro bytostně rorrantíctgl
habítus ,/ocltud také prannení jeho 

"Ý.ouí.,o.,,í 
zdjen o romantts-

mue/, který z něho poel!'éze učinÍ bÉsníka sledké trpkoetí a
dí r*rarrnoni eké harmonie .

S1avíkův básnieký 'en o . istotě a r3zzl"r6!i, vynoetlý ze
etejné dobové at.noeťéry jako například Úfienovy slegie, se
pofurboval v nůznorocýetr líterárních sou.*,adnícíeh. ija jedné

stttanš byl přítahovdn barukně-durychovekou protiklacnostÍ

lide!ýeh emys1ů3 kolik jen je u Slavíka panenek a děvěátek,



qrmbolízujících konflikt čistoty a srayslno;t{, tak jako je

,1t/

splet vlasů srqys1nýn echen řenské kré.sy i k]"ut',}-cgl hadů. t{8

dnuhé straně a] e ja}"o bóenÍk rYue něetský ne:n'ohl ncbýt přító-

hovón nepatetickou linií ve]kog,ěstsk$ch acentrií, .jejich krés.

nou oIklivostí 1 zakr;íya.jíeíeh ste'ině nozeklarrou dvojdomost jako

lidgkú duše. Tqk jeko jeiro jerr o nrd]"o utarší g",u.agníet' bág-

níci ze Íikupíny 4| /ze jména J.Kol e*l I naché;zí i ;jlavík ve vef"-

koněstské perifénii ' kr:e se st:tkává civi]"izace s přírodou, $Jpr

bo1 jakéhosi pósma přeeiiodrr, v něnř šÉ} etť'etévd, tsk jako v

člověku, okcuzlenÍ s utrperríal a ]..4ska s cirtÍčern. 'iisté lite.

rÍrnost oné barokní antítetičnosti e <.lue}rovní l6rprázdněnost

.'u1"pgmiiotsx;.'J.eh ku1ísn leek.:iy vnějřkově poetizovar.; ch obrazem

pouiov;ch taneěnie a kornet}iantů, nenoh]y všsk dát bégníkovíl

který ' 'nep1'esta]. touřit po zt.raceném rá;i ', pevný bod. z

něhoř by mohl pochopít zriklaťiní pravd'y nebe a země. Chápe-lí

l]]avjk ve "1níncní poezíi jako 'rozprdŤenou švadronu onů" a
''zpi"lg u"tknutdhot, nemohl lr.!e;iat .jejÍ svébytnirst a poJstatu

to]íko v króse /a že zdc tanto pří.rozen;í srlod krásy by1, to

dokrrmentují některé % jeho arél.íekyeh verřV, protože ta byla

zpo.:htrr$frov*na cj.skontinuitou obraeu světa. Y tétorhoctině

mezi psen a vlkem" $1aví}:or4y poezie to bi/lg básnieké osobriost

l l ich.rěa i;einera1 které ťa*seirrovala Í.]lavÍk{ opravdovostÍ, o

níř doepÍvala k řivotní plnosti pi '-en[rato1iště narr5.ch iceé1ů

a zoufalou osaglělost. V požaiavlcrr eut,entíckého pncŽitku všeho

- všetrrě zoufe].ství /, ... k j3ohu sg ].ze dogtat jedlně důg1ed.

ným aouťa1stvím, to je zouée] stvím, jeirořl řeidné efi]-éc}ri.r].ení

neobelstrÍ..., ;t.i, leincr, I. 'azehníkl pati1oval" :d.'v.ieiner Záklgd-

ní p*edpoklad básnického a licského p:*"i.:gghu vřednoderrnos{Li.

toto řo. j . tÍ souzně]o se glaví] lovým hledénÍn niterryÍeh jÍstot,



n které r:htě]. opřít svou báonieknu v;ipověá. Těřce a úporně

plci;oiiával Sla'rík vřrechr5r svr:tly nc*;ace, včetně ťosťoreskují-

cí krésy rclzkladu a periféri.jrrÍ exotikyl 8 s weinerovskou op-

rgvdovoetí k1adl gr1n sor;ě i světu otúz$rl *pro n'i losrdenství

boří řeknÍ kam to vřichni jcJem / xe trosky našj.ch eetkíní

nemílosrdně mlčí proti sobě jako korclyřl aby pos1óze dospě1

k poznání' ře jedinJ'a zcrojen radogtí a pokoje je pro 1idské

gndce bet].énská trvěsda * ''tr ta lrikdy tl €z}t&gne.,.
'I,írgto poscl::tvétn se uz*lvírá bds&ická sbÍrke snínr;ní, v

nÍř' se Í]lavík s r** ee]oř,ivotní deťinítivností přinkl k ílod-

notém duelrovníB a 8tg1 se bjsnÍ};em osoi:ité kř.esřanské spirí-

tua1it}rbuto ceetun kt*lrd neřrutle ]"emována nílilÍsr snacrrosti,

rrř níkdy neopustí. Je}ro !:ťsnickénu světu zůstarre cLzt, březi.

novgko-zahradnÍčkovasi patos duehovních vízí - ř1á to je pří.

l iš poznanenán kruLostí véleěnéh$ zážitku, také cjeřrloveko-

re1rnkovské "uzenněnÍ'. v řídu paírody rau netaůře pos\rtnout

ni]ost pokory . n8 to je pŤÍ1iš. velkoněstskJ;nr čl.*ověkon. řro.

.qtor pro svou spírituaiitu nu1í vydob;ívgt a všeaní existerxce

něstgkého č1ověka, opuštěnétio vliemí jistotani tradičně Pfo-

žívanéhg křegianství. V .'yric.p z pa<lesé.i;clr 16t lStÍn třtiny/'
I

rtrrrůffi v době, v níE se rozpots1mezi nutností a mcžnoetni gmí-

Éoval ve .iménu zéřné utopiel {ťoctrt1zÍ slavíkova transcenden-

té1a obyčejr{ýIf, poi:ojgp' v kterd.rn řije č]or'ěkr obk1-operay-{ P]3og.

tý'rni věgni ].i.::ské ksřdodefi.nostÍ.^..A ty mu rreustéle dosvěděují'

ř,e i orty jaou souěéstÍ zágraku stiyořeného, ;*n n.:sní bí"t

přc.hlédnuta dokonald pln'st .jejieh gÍqyslu. :J;rnboiicky to qy-

jadřujÍ dva typi.clr;r s1avíkovské. gi"tuačrrí enblény:,'prázdr5f

rukávo l ' 'orcce'*1 v jejieh protlkl.adu jc zol:obněno t*ďra po
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plnogtí ]-iclského trytí' gtojícÍho neustdle na hnarrici mezí

vě*omím sebe a drulrého, na hrarríci n'ezi zázračností věcí a

jejieh propaden da nícoty. Z tohoto prožítku protik1r,' ' inosti

vyrůstá dr.matíěnost 31avík*r1y. poezíe1 skrrtečrrost ko]en, rrráa

se v '.euatélýeh pnotíkledeeh přeokupuje s téža po svém sryolu,

"rub věcí se h]-ágí k slovu ještě aa živa*. ťÍmto h].eesnín Př6-

sahu ve vlednostÍ Íi] g.,.ík evýn způooben 8ilu2''5' i s tehdejší-

mi tendcncemÍ soildobó ěegké poezí"o /Lnv. p )eu ie všoénÍho dna/ l

která $1"érvě18 proti obecností idejí konkrétrrí l idský prožitekr

Tyto aouvís]ostí jsou Patrné z*jrnéna v dvtludílném verřovém

cyk1u /Denít l:rno:ta Jenče, Já A.,j./, kcle poselstvíZsnystu-

p]ností v-edrrÍho opřel o rrrčitý lÍdský př-íběir' ěíaž su x zé-

roveň pokusil o ryiĚt určítou epílaci své btísníeké výpovědi,

obcobně jak o to usil 'ova}a českú poezie na pielonu čtyřlcá-

t"ích a padesátích let /o. l ' i i}rulášek' Y.i io1an, .I. Ko1ář/.

Slavík jallo básník křesianské spirítua].ity však nad světem

obyřejného č1ověka sklenu]" ídeální svět křosianek',ctr evěici3,

Aisni e(ý cyklue světlďr kteří dol";ézali 8tsteu nezi:.tné 1ée-

ky proněnit v5ec]nost v nevysýchajÍcí ztlrc'..i radosti.

.iak zrá]. v průběhu řgriux**rň času ěl-ověk, zrá1 i báe-

ník; v jlavíkově tvonbě od .i.ecieeét;ích ].et do suučasnos&i

,/Usten, I{lo}rov1-J' vítr, jjvacet pozdn{ch bÉsní/ je zřetelrr;/ vý.

razrlý pogun ''zo zenrě semen do aemii křížů". ZEízračrrost všednog.

ti Je vstřebéna .jako zák1adnÍ p'1edpoklad bťsrrÍ}:ova pobytu

be světě, níc však ale.ne!ilůže p;okrýt naléhavost otrír'ek, kte-

ré ge unovu g znovu vnucujÍ 66gn{ilorru nj.tru. íjanota, depreso

z'ne1ásky proaÍ9í nebytí,. a pocit v;rvržeností /l,K niěenu zdg

a jako by nc uř zr,e/ i lrledlíní rr]-astní podoby ve vrstvach

prořitého čaeu /"ré.d' by kvetl ' 41o mo}il jen šodivě nůst'l



PY
r sté] á snahs bytostného r.omantika rr něco se op'řít v ton

ustavíšeném rozkmitu nezi trhánín e scelovánín - to jsou

zák].acrrí prožítkové konstenty íilevÍl.:..;va bssnickóho gvěta

tohoto období. .;ic z vnějšku neiaůře iiarnonizcvat autorův

úporný zápas o exigtcnciá].ní jístoty' i k.llyř se ve gvé novó

tvtlrbě /avlťšté ve sbírce ir1oirol6í vétr/ luloiigln těoněji nož

dřívo příryké k řódu přírorly. ,'řevné nilnÍlry ročních clob

oetby i  sk l1zně" ja.ru aice j ist .u hrézí protÍ. nícotě, a1.e

bágník ve sví.m úsi'lÍ o plno;;t bytí sté].e cÍtÍ , ž," zde něco

schózÍ' áe sg po:'áů něco skrjvá za pretrístorií tvarůn 6est

a. čirul. rjno ndchovské *to co se riic nazývá" ' onu imanenci

do nenávretna plynoucího času lze pŤer:"oci jeciině odvdřqýn

gkokge. do trarrecen.3ei.tního prostoru víry a }éesr. a tyto

d'vě ze základnjch křegiarrsk; Ch ctnoetí ee Íj].avÍ};ovi zkoy1-

krótriily ve znenení kříže t - "To je to akiríženÍ ařev /

na kterén je rozpjatg ./ veškeré jíst,oLa nad propg$tíl|. Ve

jnénu této jiatoty pak básník př*konává veškerou nejistotu

evého osudu, s ní apťná veškerou avou necěji.

}'iyšl"enková zra] ost a. soustředěnoet k tonu nejpiriistat-

nějšínu' co utváijelo definitivní obrez rvans JlevÍka.bégníkar

p;.ir,szeně ovlivňovaly í promsnu jeho bósnick;ch výraalvých

prootiedtrl. řřdvažuje.li na poěétku v jeho veršÍch si1ná

výrazovó exprosivita' včepn* zél iby v trak1',;vsflch obrazeeh

rogkls.iu a hnitÍ i ob].iba bť'grrí v prjze ' v procesu jeho bás.

nÍckého vývoJc se vše poznenéhlu zklidňuJer začíné' d,ominovat

konkrétní metafor"j.ka a verš tíhne ke gnómieké úscťlnoali a

prostoLě. 1 kdyř gvou obraznost nikdy nezbavil přircaené

opoty o kráqi t,-boto svět.a, v jeho poezií vžČy p evažuje

ayšlenka nad pocÍ.ty a néladarni, e tak před néei vyvstává
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t,
eharaiktení*tc}ý obraa reťltxÍvního lyriku' jehoĚ apirítuálrrd

pojat.j obrÍs av&te n1k{y nclpřet"r}ral ;;outa g konkrdtníni' J*ry

pouanaké lkutečnoatl; í to Fetř{ koneckongrl k chtrr*tsrietíg.

opnavůov4ho báaník*.

YJibsr g áoaavadní béaníckó tvorb;r Ívans $1evíkt1 ktcr;|

přoekládt'.rns st*Ísřt' Jg vleatně ts'bé troghu kníbau g oínndeo&

čdat,l td bágn1obé 6encr.acc,'kterou hřtilg gr*há gvěto"Yá vá1}r

r řtgÍÍ proála wrolrr tsnqýBí tr'uely n].ěcnÍ a nep*chopsn{' ry'rlt

ltrat1l* svotl td$ r gbanakt€r. Á báaníakó' atejně jnkg Př;L*

}gdttalgké *í1o rvgnr slavíka' YnÁeí do tv&rěíbo cpektrr tÉto

gtnŮFs. r$gnrerou s oroblterr hgdnstrri 1dc!ypl"n6i' řrlaa b6aaíbr

.*řosiane, volajícÍho lídskgu dusi a gv&dagí t ečpov&noatl.

gr yeskgr* {Íxo tobotg gvěta*

T




