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l{lroelev Drosdla

PAsťnn!{efi*lrÍ nsPÍ$Y 0I,BE řHBďDEl{sEa$cfiÍsř

Br Ill Fr.t31gak irspQ*rgo$) al áopíagra! 8e ať$l aeetř€-
ntat 0t !J[o ťre$denbař8gTslr (rago-rgg:} 3řÍ.neJnaaá{a {r$ 1et3
ilo*havala 60 tsorsspa'B*gncs od rr 191s áo 195{' Eptgrnak
Ěí1 jřevátns rr }ígakv*r TroJůmbersEvá v Fgtrohra{t$ {I,onín-
s!řc.tř}* $týkal.Í Ís a banardďt}1 oé[ {$tgtvÍ; pr*váĚpod,ebas
3apstlcd rg vl{t*lí v lgntngredě g. }'955. Y J*Jr*b. poaňrta.
lggt1 rc ng[lo víc áopígs Partarnsko*ýeb neá affiy strghajlov.
Břr ktErs Jakg vě{l$aš a přírgá atrltš$nĚ roáovýsh trnff.a
byl* pořá.ln|tJšÍ a*ř $e3Í bratran*a; ktarý g{n o goBĚ aepaall
E*trá arrl v tom; €r 3s týká nnc *'g}&t1 nseáa nto' ósšm sc ;
fíká dlondgÍ pobodl!.*' kÍ.bovnn' xbťrke ěobo}o}l.v; tr*kív;
ĚYatyaár trg|&orp*ť*n aí nn{ kore*pau.úex6*r anÍ" kgaEgptÍr na*
ga*hátrtn a!.o rehxt&ev*t* nole nÍgtpoat ga u}ltd.{ snás B€ř
bgtel.avý pokoá. ř13u $ako gtu,dfat.* {r:y)

Ále přerte agvga1}l'r tnÍltr s E€*€ťáBí. YydlaveŤel tgrot.

3oaáeaoa ntptrnl.l ncgary úryv&y ae vapoaínck řreJ{toabergovóo
9*b vxalkl temsttsky a obronotrosígky geltgtvý tlod1 htgrý ;o
Ett $tko *pÍ.rtoldm& ronánovs vypxtvřnÍ o $Ínav*g e tga Íe}*tr
Přátsl,atYÍ ťlvmr Lídí apřínněx$ah a*Jen rodl!,nnýní evxs$r' a
př{brrlengbou t.ápi<ar' al.e í tín; st Ea tn stýkal relks báaník
a vel*fil (tapnre polnrtaš obJevenotrl utnanfir a vyéáv&ÍIou}
věáackEtr grobrroEtíl

řroJ{trnbtlto't.{| proťeaorkE klagíak6 f1x.ologíel anal$ně
aatÍ.Eké rytotragtg n fa}t[6rtl1 haďatelha o psvdu výpr*vadho
{lěJgl lyríky' E *abraau a poJnnrfrl * g*honítoeteg}r umř1oekýob
ságrů *tú. (vtg q rrí $otgan 19?}}1 uěla woEe&ý 1 vypěrtova-
aý myrl pro blub!.anou udnaatíJr* b*gníakóbo tffitt| Y poťosrl-
nĚcí Fertarnakevs tvbrbÚ vlaataĚ řtgaíkorrt uabtasw*la eol.ar
raudobor }r1tllrn. * PaltorneX, ae$an sen1ální báaní}, alc
tak6 gktrělý překlafi*tgl shahe*paeřa e socther ťtt.geoť1oty
v*{iltaný mnls' ňove&l &tttc vřdr qp*t'íhnout táňro e řryÚl JgíÍcb

" Bor1l Peatcnaak1 PeraBíg}E o sl.goJ sroJťlenboť$r Pod reťlr
3 I loreontr Slltotta Sgsmans. E. Br .I0vaaonlebr l{ew

Y$tk a&ů tonáon 198l. oťlkasy t tomrto prannenl wláilÍn
v gářorkáoh Eg ettútem ěíaolnýn úťtaJen straay textu.
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věitaekých o}Jov{. Bylo to přát*I$tví 11&{ kong*a1álních'
e tg plodlněJsÍ' ře se 11s11í neJen proťeeí, ale 1povaPranlt
ona byla brilá, ner1atupná; pyšně a1 vědffiá vlastní c6Bř í ptl
rtplnÉan uneuaadní' on přehnaně ekrornný1 urňkhý1 odevzd'aný {to
vůle plynaugÍho Éívota' rrpřÍmrrě přakv*rp*ný vlastbí gvětovott
gxáYou. ..

fiognou p#íčl.na* $eJtch ce].oňívcrtníh* epříanáaí byl"* wĚom
tgké .*.oba. oaobnogt1 Je$l.eh fortnátu brly uř v *vacátý*h; ale
seJnéna v třteátýo}t a poa{ěJšícb letech od'soua*ny k samotě'
k axí.gterrcl. b*:u potřEbnólrg kont*xtu sorrrsd.óho prof,es!"*núl*
aíhg proetředí. YaáJemaá korsspon{ólroo J1r* do Jtsté raťry
aahragovala a}'ybě$ÍoÍ ko3"e6tá1ní' ovaduší. Přátelstvd a pří-
buac..ingk6 otty poná}raly snáóet rlrttvýlg tlglk c]oby1 která apře-
tr}rn].a a řsgvrátílg grrad všechny nad.ogobnÍ sv*aky.

E kn1hr $rlJtch doptsů t{se dax.y vytěř'lt poan,aticy o celé
škálg proBlérnůl g vědlsok*m n llterÁrnÍm žÍ.vot$ oď rovo]"uce
aĚ do paáeeátýob let; o věd'ecké metodě },reJť1enbergové' o ge.
negí Joilnotltvý*h Pagternrikových ťtěl iaeJména ronánu }pktor
ž!"vago), g trvalýoh gák3.a&och a prom6n-{ch Pagternrekovs uln$l6c*
ké}ro kréda. ?, óasto obšdgných výroků byahorn moh1í geatavlt

celé vaůeagcnrm Jebo víry1 fl}o*of1e, etÍky1 eatet1lcy l. poe.
t1ky. 6atba áoplsů přÍno vybígé ke gtud!.u Jíeh obou Jgko
osobnoetí (o Pagternakovl a tohoto hledlska vla }íaleev 1988lc

cÍl tohoto psťapěvkrr Je však gkromněxěít po}:rrat.t áE v}h
s t lhn out o * ob t t $ pn.la I oěárnĚ h o.ryW1tkaě.s{Jp gE t oí Pa s t ernako-
výob dopÍ"sů a tak přtgpět k posaání poetlky Jeho epieto].ární

PťFsý.

iineťl tra prvníah atránltáoh' avagklr ae oťlehrává chara}ster'.e-
tÍEká pŤ{hosa. Ro}ru 1?1o pořáda)"a 01$a přl práaffnové petro*
}rradgké vych.iaae g::: měgto Borígel ebÍ Jí lryrprávěl npohádeé-

kll,' i i l}i on ale ialčo]". Ťeprve po návratu do.iÍaskqr Jí naBsal.
i i i } . ' / .1]1c) ,  Ee neby] '  e  to sp ln l - t  JeJí p řdnÍ,  protoEe B6 v tu
ehvíll cítll spo1u g g{ naproato pohrcnrřený.ďo okaarál.krr a
ďo souvxtařnogtí rďstr krdy procháaelt1 vypr$věnÍrn, o které
h* řsdalal by by} vyatoupl'l g této lyrlck6 sésvg&e$oett Jí'
Ůlae' 1prootorau; který Je obklopwal a právě v nlch "nagtá.
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r.i !ryagetíletýx Pagtarnak sěs aá sem!éat ;}ťa}nr bágníEké &ráhy

Yye}.svtl roaxlor1 ktexý ho btr&g $ítřít bshea oeló Jeho tvcrbyr
ríe ts Y po{atató ro*por m**1 $asyk*vfu aděLením Jsi<o anákc*
V6tr gtrukturarr * g}n$eřngat{1 k**rá $e přaěn6tegn eůělerríl
fggtgreak $aka aubJeh* taxtu eabš&t*Js Bse *gbs de rgeltty'
$ 'r{ř básrrtskř vypovíáÉ; &í1*gatxgk6 s& mu. pak $eví' ág aktem
pťBsl$Yy' .M bsgník přastává ? }.Tt.*, vyět'oíuJe
ss x* EÍ.vg*a a t{n ss Ení o**xauJee

ďg to atagý probl$m řtmění a e}nrtgěnggtÍ.sl 1ř6 výtrojí trr*s*
n{ 8 Y íts,&*gtlívý*h gměreeh sssen$ rr}erlól p*EÍ{orraný g r*eřlsu
galdhavoxtí. tsvl*st palél.vĚ $eJ proĚí,vatí r*mantící a k.stsr*
x'ak Bs Í.xtensítmr vlagtnÍbo prařít'kr t*}r*to d1lematu uxň1t&
a*$víe bt.ísí právs Í1gt. řárov*ň věak $6 srt aísh svýul řesením
otáaky aÉaadně 1íoí 1 rra:rť náhod*1 ře tolíkr*Ť gýs1ovrr6 oánít}
roar'ant1gk.ý *1-votxÍ po*toJ r

&omantl.gJ. s€ deťxd dt].ema euařtll. ře*ít tÍm' Ěe vytvá#ell"
!.ltrg1 av]"áš*aí f,íktJ'v*{ bía5raéÍo bá*nÍka Jeko !í5'r*íh* m1no*
IÍ.terárnÍbo kgxtex?u Jeho tvorby. t{apříklad Ft.r k{n rraanačo*
t**1 v {opía*cb 3'řÉte1*m v souvlsl*gt1 s sae}r*tg*r*'Jekorr éc:t.
tánou; se rcíloaŤný příběh poBay Ja obl3aet* Jakégí skutečné
autobj-ograť*.oks tr*áxoatt' třgbase báawr t*kgvs p**k}'** nem€*
}gr sťt přÉte} aa Bak t* nyatl,ťtkgcn, šť*t-la ae*t ttlháeJ&Í,
ěteaářgkgu gbac. **k bágník kenetnlovgl typlaky *oaar:t1*kml

"psad,ataYur Ěe řtv*t bsaníka1 $eho c*abn*gt a astrd gp}.ývgjí

s tvorbou e prŮ abgoenstvo tvoří Íakýet Je*notný ce}ek'' {erv.
Lctunn* 1$B1* ?"ř*?4l 55).

F*eternxk eÍt11 tute Broble*rat1}Ír ve3.rgÍ. p**obněr al"e s *6€*
rrolr adaa*nť výhra{*r* Ba mířtla právě protí ryatíftkaat bágní*
koty bl.*6rsf1o Jako oeeátr vyř1oasn6ha s 6statné}r6 gvsta a
kontragtu$dcího e rrÍm" se *y'ělelrsrrí; vyav*d;ruté, bá*::1ckéha

íál nýbr* $eho věIarrěníp a*řeaerrí1 poáříxeaí evstu $e Jeho
pr6srem6mr Fagtexnek by Je enaél neJrad&$í {arr:*tlE' káyby
te $}g. ťo ho odauzu$e k Evlástn{ lrse na eghcvávaagu $s&á
gaborr eaným1 ke h$*l Y }xÍp Je ovšem ustavÍ"Ú*ě.Brávě ofi tltse*
áem sváta1 í k*'yř sám gebe v téta ro3.l pap{rá.

fento gvár' en{mý n Paste:Íaekcvy lyríky {grlr. c taa s1aJxrr.
skíJ }9s5r lÍn. } r ge vÍ.ne oel.ou karaapcn{ena{ 6 $3.6ou slcba3*
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lfirrl$l. *s.?.19!.e áí péseI vÍ,,./ .!fÍš} Já neane*u bst &egrs*
gq,ní.telnýl e* proŤ*1 se bg ní by}e lťtg pot}'**b**e n*bo Bř{.
tele; $s7 eÉ to e5ol"etíckaa pfíčírtrr; }oJťm ae; aby ně aepode*
xÍralíl g* Éh*t být nrt6t.nd1nd1. n*p*dobný og.tatn{$ atťl.ff
{ag*a?i * tágngk r.rgtav*šně e*n aebg enÍ*uJe ař do psfm* éIa*

selant.skýcb výrolc** t{apřík3.ed keyá hp **gtřent.c* r*kt* }.se4
p*káralár se $í ghání pr*takeí * ág gl. trerf;l poxg*let na
ěopor.uěuJící ďopí'o && Je$íha uÍÍ"t*le I{. ď. ssarra tac } l kajg
s6 Paatornakl a,ÍB*m &ar*b,ók* &v*nl"11 e}rtrrrbí}1 xí.sera . fyg
toho všebo *ťsvý sÍ}ek' to vs*ghao bonr b** reptá*í /,. "/*
{g?*9o}. ďís&y aí p*ím* *těřu$*1 řg Je přeeeněn ivta }'**.1o1}.
Hoku 19e* xlo vlanŤnť &alsí o&mle* v paaaíg ťOll.nko mí1.*1
u*ěÍ.ti $eeu* gtrat!.x Ťeba Í. tmttĚku a rrř ge to neá* naprav{t,
*áte pl.tré právo nav6áy g* ms *řÍ*t a 6sp*t*€*mlt na xoě; tťm
spís' ** nem&m pře aeb* &ádnou fint!.uvtl'ru {11}} n. t94s upť6*
gŤř*ň karl.pa*ě prat1 tgť+ koxmopolltígm:* k*yá nys}.í řr& w$u
gÍ.$vu v c:"x1nň a ggerra*'étt{ d'oma' mťgto vx*l*mt' který byehon:
ěaka}.Í1 prcpuk* v acv6 pokánÍ i *ffg cap*k t*dy kone*lcorrg$
atoJ{n1 kdyfi přskářke krv* /Ě* Jc *íčr i{.Frř a původu rfi.
*tsle nepfekanáae ttg $**Í"né1 e* bylo tťeba překanat} g n,irl*e
rg{t aěJ*kou vábll1 tř*baa $en v *ráaaakt*; a J*k* Js Jsam to
opr*vť[r* ne*krarxná rn*la' k*nč{m.x.í narr*ř*Jnau popu}.aYítorr rr
st*ovnkýgb Írrt*lettuslsl t&Gil neJnnstsasen&J#íeh a *aJnes{ggt*
asJěÍ,oh? * $g-rÍ. tomr te}rr 5lak xaůěJ* rrgx{ třeba ní*, & Jak$
Jen mohu být a ss gs o mrrě vůbec }evÍt1 kdly* &* oáe mrre tsk
sn*&ť!o a *plaě pěvra*Í nob*?$ {:gs*,*al )

A kdy* Él* tc i]l$* v"ymlouvá' gté*v{ n-tr př*d oěi J*ho gkutgř*

nou ve}.íkont a povabrrauJe ho' $* to ps* něJ * Jga dal'"lí ů&v*ů
k ft.a5eÍ'antskýE' vět*nl "Ále vády{ Í* $nem xpís rracp*k příl1s
aebe$t.otý a tor *e í*elx el troufl Feber te*e' takov*rr ř1atou'
n*áarrorxt esl* c}urtrou h}"gvíók'r poetrčít na tuh}.e těákgtl G6stu

Bavabu&J.výeh nánt"tgkr Jen abyck: ua3"yě*1 Ještě něog takovéb*
př{Jer*ns}ro a ob$akt1vnÍhor s9 by*h aáu nepřeďvíňgl.' ta tr's Íe
oprav&u ta xeJnbo**JsÉ nígkogt* sr6 ktermr aní není Jrré*a.t'
ia*a} xaxr 193{ *e k*$e a* o}rvatnorr. o*'po,vň$ na *lřtřr &opt.s
g roaberam lgnfurgra{aké premÍdry }í*xlleta {Heyétro psel.o&ll}
vťrasyt ,'}'{rreím Bro t*bo být rrÍc neĚ pŤase1 Js*m p*ál*c a {a*
gebák (3en anam*ná*']'l. to víc neř glovg Í}Íess}...* {:r0} 'ltotrlt



-

9í

byohon přÍ"poJít ňaaÍtky podobných výroků. Ža všeehny neent
tu *to$í lap|dárn{ věta E 3*.t1.l.9481 n dopÍ.eu, kďe el Fag*
tarnak odpevídá rra ssklaitní otágkul ''*o e1 nyelín o žlvotě?Ř
x J*ho kr6éu tu neoůrye3.ítelně patř{ výrok! ,*Á na všeah
$som 8s provlníl.{ (arp)

2.11'19a4 v7evětxuJ6, Broč dlgrr}ro napaall "Fgát přece
aaa*lená peát o sobá." (rg) Á opřaváu| všeehny ty výl'grrr skrom-
gost11 sebekrÍtlky a* sebexlonÍžování * gtavěJí eio gtřeáu dg-
pteů právě JeJ!'oh pÍ"satolet Vellce přÍxnaěně áenonstruJe tento
parad,ox peaní E 16*1l'.19e8. Paeternak tarrr podrobnĚ q"p1suJe
několl"k událostí g roátnného okolí imrt a pohřeb tehyně,
h!.gtorbr BolopomatenÉ gtsré olr&vyl záEttlqr a poo{ty své ženy}t
8 tohoto vyprávění přectz{zí ke krttlckém'r oebepoaornvání ,
\n/ , . .1  oe vág to píšur oo st  tg ďonro luJu l ' r  oJá B €  svýn
lskoro ťaríaeJgtvím'' J* řÍka$ť všl.cbn1 anoJÍ. mtl 'í l , . ,/ i
atd. ) * a v aávónr ůop1eu *eňekaně prohlesuJe't l'Drahá tattn*
ko' tak v1dítel Bo ae t o u nás děJer e to Jsenn Vánr toho nepo.
v{d..šl anl půllr:r' prot ole leg*_qe., qs$ slovpn 4eg!qí+11 p Poq.{.-"
i$rv. ll?*118l podtrhl ffoDr } nerrt ťtínr, ře nnr O]!Ba Jednor
vytklat *To, řs e1 někily ll.huJeĚ ve flagelantatyJ . Íl €* to
Ještě není to pravé slovol Il8 . tol že sáE sebc tak rád po-
nlřuJeě . tomrr síkán iloďěl.1vá gkromrrogt.', (+r)

Y 35"teratuře o Pagternakov1 t€ m].uvÍvá o j eho egolsmro
ď. ř'klgev (19a;:l 9s a.) prokáaal báaníkornr n*rištnost, al.ty*1g.
tlakou obétavcst' ba í oběarrgkou oávabtr v řaétě praípadrl, Hy
$ebo přátelé b.ylí ob'rožen1 neibo ge etalÍ obětn1 sta:.1n'.Btl.c-
kých repreaúlíÍ atů. Fro naše ténra Je však dr}leřítá Ještě
Jeúna stráJrka Jeho žívotního potstojé| tot1Ě Joho v].ív na
ogobltou noe?lku Jeha enígtolární. pl6ay.

lext' Jehož eubJekt Je gÍ.oe převážně etřed.em v].astní po-
aornostl' al.e pŤltom noustále uvddÍ v poc}$rbnost sv$u kom*
peteno1 a tím l. autorttrr ulět aáreg{tov1, gtr{cÍ Bvoll fi&aťí-

nltlvus' gdgtup vůě1 vyprávěnéna1 poe1{uJe 6e Jako prozatín-
nÍ nebg nehotovýl texrve vanlkeJ{oí z ohaosu rea3.íty. !o JeJ.'osvláštiuje'' ve všeelr glo&krígh.

ozvlástřuJí jeJ neJen eobapodeoíuJícÍ deklarace p1satel.e,
aelá ta Je}ro '|l.ďeologíe donrýšl1vé skromnost1fr, ale 1 řada

4
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ogsb''tých horyq{tašgÍEh .toatrtP0r Pagterrrak $í*h oqráen rrřÍval
opontárraěl neří&1tr 't řáálrýh1 přadepaaaýnní pravÍdtr róterlk5r1
Íak€ toanr býv*}'o v *ntl.eg nabo Jaštá v ggv{egaatví {o tem
vÍ* t{ll}er l9á?t 5*6l tlt!.letrttffě rgml }16-}19}1 avša&
ěctaggt rmrGítýsh 5lroot$ocl}ú a Je$tob ehdn$ cqysl, ktorý
Yyn*'bel kdyř at Joťlnatl.lvá clopl.sy aeřaáf r Boolorrpnost1 aán
ágr*luJt aluvtt prsvě o urěttá W. .

$trt*řg pt t*to poettka ntnrglatníl* ve vsech ěÍc}egh ks.
r*rpo*{lénils ste$ná. . YĚak tu rnám co ářlat s tatty r*lqr rda*
eý!l*t o.l ob*áblýgh roťl*xívaíohl výpr*rn*ýEh nobo kgroblxc.rga$tb
pnqx{ aĚ po atguřaá vĚoná edslení rr* korespon{laaěa{elt légtsÍ*'
pš{pa{aě tel.e€pgnrg*h. Kaáať ůopi.* Í1gt6 nwrlĚEne vnÍnat Jako
noběltaěrlý umslagný toxt Y tan sryaltl* r $akém vnímápc Jgúnat*
!l"vm bňrai. A!.t 

" 
*g*aggní do oyklx ao apolgčnýrn aňrcgáta

vyatknarr rlrodná ťyry 6opt"aů takl ře ae JeJrob gt.aú an}řa Přl*
poťlobntt gb{roe b4en{ aebo Bovťdekr

t'eká Íe teitý Fsgtgťna&ova epí'rtol,árrrí poatt.ka?
Fřdavsíg gí b-onlrtnxuJe osobl.t$} qttu4q3 T{qpsq€. Dop1a

Ít tlťr'b nděl*lríl urěaného {rpravíťtla) n*přítonnámr adragé*
toyÍr P*rt*r'aa} FíĚG {toptay tatr, $ako by ehtěl tato roatgřetť
snrěÍ.t' Ytshaorrt adraEáta ůo gkotaostÍ1 atmoaé.áry, rre které
mrr písr. Á tak {o J*ho *opÍ.s* votupuJe vsgdaoúonnÍ prďřeě{ .
níatnoatl břt' poĚauíl dlonní dtba1 příhodly a &rršerm{ Eblrř
I"tťlÍ kolam llěhe * wšen vřdy takó vlaatrrd itusevaí roapo1ořaať
gěat*rě apáiltr ěaru1 ťto něhoá gE psaní iloplau vĚd1y tek gstÍřaě
vkllirr$o. froraoponélgÍrse optýrrá báen{}ov&t onluvanlr Ěe pÍiie
Ýa gř6obu' áe paan{ oélbsvá; a onlavy 66 nB alÍgtĚ ro*rrlataJÍ
do vy3sávšaÍ o etlárÉ Jeho řívobytíl Ys kterán přavařrr!í atap
rgetl. o tlsmat*rní haotná eaJlštěnť' ro&tny, ehánĚaí aálob1
amluv aa překl*dtyl aápolenť B rretuÚsent' at{. nail Ěaaern proňřÍ.ttqr" prtvodnť tvořba. t{eJsá*e{aěJsÍ bá'aní*E!!y Eyálcn}y
6 avĚtěr uněaíy Ftanr rpalařnoet!" a líterárn{n Etvotě aa
vymřuJí a tohota tolnr vĚaánígb darl.

Jtrtsáe Peeternak aeg]' tě*ohny ty každodonnÍ překéĚs
těžqar tŤ*íťrě Jako bo áeptata eolotle atnogť{ra. Árršat hayř
uř tn ta kašdo{annaet byx.a' netouĚll g nÍ utéol; *lc g{těl €ní
g n{ pronrsřoval rr alož}nr gvého báq,n1oké}ro vl.ďění gv6ta.

i

I

I



:..*
I

Ba kařťlodaaní abgtaráváaí proříval Jako ěuahovn'4 ploťlněJšÍ

aeě n,eělnnost v tvůrěí krlsl.. Vellce příznaěaě pÍše 2o.ll.192{
(terrtrát dogtal doěaené aaměetnání btbllograéa)t ,'Pokttd, Jile
o lltJt61 býÝáil' ilema tab má].o a vsáeně a o xedlělíoh Joen oet$
B€gvsj l káyř neál'íván řádné představgní. T,íbÍ ae nl nůJ rychJÍl
necbanÍ.aovaný' stroJový deu' ancrtaný ge aan*gtnánÍ t 7ě z*lelÍ.*
testÍ, a úko].tl e nÍm epJatýctt 1 %e spousty gtarostÍ s ním ne*
gouvígíaí&1 ťlan týkaJÍcé ee doncva; at.vků * 11dm1' spkrěrr{
věelÍ.Ja:týoh p$arr* a úkol.ů aJ. Jako něJakou hru proĚítÉn teir
gban a g ghutÍ ' Jako kdybyolr fí6.txova]" v n*Jnkéru vyrnyělanén
tremrírnt' hraJu &oepělé}ro' věřně uapěchaného* 1akon1ckého' aapo*
mnstl.tYslro a pádÍeího od ilsadu k úřadu' a tra*rveJo na tramraJr
/ ,,.ť 3flyslíre1 Eo v burlouoností ae mÍ. &gkonce oruiťl podaří t
pracovatr seá B&h' abych 8s v tom aený}t1. A aatÍn; to ml*
oím ří*t, trávín dlen v ustavtě*ém pclřÍthr' nebo{, opakuJ1,
ngp1a6ngst áne hugtcnr gÍtí Jednoáuohých a pádných nnal1ěkostí
má okotn}uJe. Ťen pítoný hora*natý shon Be Př€os Jen víc po.
úobÁ někóeJší horačnatoetÍ dualrar která us mne uděla3,a MEní.
kal neá ta dobrovnlaá nečtnnost; které Jsen propadl v posl"ed-
níoh ávgu třec}r latgob; kdyř Jserr aJlatÍl , Ee !.aťt!v1ť1ua11g'n.ra
gnnmená kaoířatví a tóealleírnre že Ja aakárárt. o iao-er )

ďon v potrrouilenÍ. dg Pagternnkova řívobytí dogtává adreaát

Jeho dop1oů da]"sÍ lnformaoe. lil.e to báa:zíkov1 naataěí. Yááy
Eťiotal 86 1í proudu p*anÍ gastarnrje naťl tím' co e Jak právĚ
pí6e; prováilí Jakouní. permanentní autorefl'ex1 v}agtní 6p1B-
tplární výpovědí.1 ovšenrřo vst*tnou krl.ttekous "Přeěetl Jeen
{loxl1a a poloáll lto do krbut Jako tgr po}.6Ěím i. tenhla; Jeat}.1
tobo haed aeneohrím. Frotoře Je to všeehno tak IEá}o a tak
těžce go *l píěa.s i*pl 28.1o'1910) .Oapusř s áe tt píšrr Jen
er{l.eěně; B Bs navíg obgaĚně. Oťtpus{ ml nou nedbalast.* {6..l
29.1":'19".:ti ".Íaatll. to na Bebg s tsgh pouhýďr aěkollka slov
óýc}rlo zdxravín' atálost{ a ad.arera, tak prostě neurnín psát.
t{1s ta,kovébo. $l.o noní' ate nebylo'', i63; ?5.7.19Ž4! "Jatqý
pltoný dopta! A přece nepřeatávám psát.n iggl . j1.}.0.19É6)
ftPíšu vdm JeBtó prokřehl.ý, neohřátý a náJ vznrřený t$n ge áá
rryovátltt tÍm, áa /,../,, {re5; ts.2.1929} "Ano, to není k v6*
61r aapovíťtal Jaa& g9' coře Js6Ei tr chtět' vlaetaě řÍcl?"
(rag3 11.?.t9{l) " l  tei l  rr píšu a vyplagenýe Jazykem.a (rp$t
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1?.6.l.941l. "z písna a s].ohu ae domyelíš, áe píšu v hrranén
spěohu.* ( :a+l  5 .11.194))

Ronpor rnE*nÍ. aylixeni,"ovým aámóreilo a Jeho eptatol.árním výJáil-
řením prleobí Fa6terrrakovl BřÍrao tvůrěí un:ka. ?.7.131ot slileáo-

káĚu peát. B para mÍ. Bl"ynrru eeló alorsty.lrysvětlívekt ns e B6
skgně'.t. Yšactrno Je tak neoh:rabanét Eá tří doBtsy šly Jeťlen
ga d'ruhýn k ěer?u|ft {'} $rea ťrtr$ůenborgová te }rneů !tr& &&r
ěátku Je$tc}r koreapondence qyatíhla s}oqyt "Osud našl'eh ds.

Bttrl Je vůbeo naJímavýl Ber{t Jel to aao' JenĚe Je neodesílá-
ilBr A $e to poabopltal.ndl tak byohon eí ohtřlí pov{datr al.s

I'3Bťý fsshsvor přeoe neaí řááný pahýtr|" i?l 1?.?.19t.o) .[
rohr r94?t drÍogt1.í6e T1 nepíěu, tody JCIn proto (a].e toto rJenr

Je vellee obsaĚnát}, žo ep1stolární Éánr aaatara].. uř rreetailÍ
držot krok ag ál.votem a neo&poví{lá nyóxenkóv6mu rorpoloáenť1
o emocí'eh aenlrrvÍo. Ty a Já; to RelaÍ Jako strýěek /Pgstarsá.
kův oteo; W,Do/ a rqmínka. t1 oí rnohlí d"opl.sovat Brav1áe3.ně;
& Ještě s gelýmí vý}evy*' (rgo)

Pagternaka přÍmo gtrašíla ta hroaba ''Bď4Ílt3''. sškollkrát
ůokonog |tofu,voxávás přeéohoaí dopl.s Jako faIašď a enatí sts

JeJ nahraáít novýnl to ae nnu stávalo neJen v nládí1 aIe 1
v gralén věkr,r. ?6.7.]'9].or ftJsem rúd, /.,,/; ans' Jaerr ta&
rád,1 Ěe Joště nepřlsla ?voJe odpwěE.r mořxá t,a ge mí podařÍ

J1 přeiteJÍt." {r0) á 1 aa korroÍ tohoto ''epravného* áopÍ.au
Ensvu! 'nHixlótrrJe badr Vs kteróm mrlře$ tento *nešní drlp.j,o
považovat sa aeex1etuJÍc{' dokonge n*napsaný' paanatuJ tr'a to.o
(rg) $t i:Jně ss opravuJe r. 1946l "LÍ.tuJi '  ře Jsen ť5. etaě1l
oďaglgt nový doplel rřeJraň nqvese]'ý. lťevěř tŤJ.'t (:+g} A 1954'
v ůopÍ.su' kterýn shrnuJe Ev'3J osrrd %a sta].1nisÍsu a přímo
proroci<y odharluJer ldy nastane Je}ro ěast

n/.,,/ TJá třetí dopls Tt pÍšu' abych'Íl povšdš]. '  Jak dvo3-
naaěný' Jak kolenr ůokoIa roaptý].ený a taJonnný Je m}J Žlvot;

Jákým štěetírn g€ zalyk&lr ty pos}eánÍ adeÍce a Jak JBBu sou.
ťalýl ře tento ntterný gtav nlc neana$ert4 navenek, * třetí
d*pl.s Ťt. o tom píšu a dogu* Jsem ťl nÍc nedokázaJ. vyevět].:.t.

setrap ee kvůl1 xurě' ;rosím tě' nemysll str ře se řa1 děJe
beaprávÍ' *e neJ$em doo*Rňn. oTe to podlrnrhffinél Jak $een
přestá} ta gtraěná I 'état Cg Já Jsenr eÍ to Jen dovolevaltt
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ťť!t}Í sstrd. ss utvářel pr.Í'vě te&r Jak Jaem JeJ utvářel 3á. |e?nobo
věg{' Jaera předtvíňal, ale tr1avn6 Jeem r;noho a rrtoh nedokáaa'l
přlJncutr . [!toh6 g.1eí Jsse předvídal; ale aágobu trpělxvostí

Jaon g1aetráělal. $a tgk ťllorrbou ňobu' Jak bylo aapotřeb{. A

lak $aoa {t *ř. ps*ll'.ďJ Bravý ě*n Je Ješts v dálaváeh." {ro'}

Í xe$aáaedn{Jěí myšlenka Je aar.:.1movl{na *o noJíototy o
přosnostÍ" a náleři.togtÍ s{Ěl"eaí t

A Papternak ruěí "h.:tovoet., dopl'su dals{ní zBůsoby. sškély

JeJ peě{nÉ leq pqlgge4í.L gpfl{í.e lR getuPr $slCIví:jní totlř gs**
te].ně ryanaěuJe aa&á$ek toxtu* Pggternak Ja qynechá a první
oJ.ova pak onsJí Ísko replÍka :r Braudu díalogar' který gs n*s.
de}gágá lta ťtálhr a "aa dlol}ré lokteí, nýbrĚ děJe 6B v Jedíaón
spo1eě:t6n ěagoprostoru obou úěaetaÍků' ve epoleěnél "sde" a
..telío. BývnÍí to takovÍble aaěát}6rt nA to má být dcera vy-
náteaga? A takového?', (: l1 }' l3.1$3.o) *An6? }ftr '  co rraplgt l
onná*{n to Ton1ěs6rt '  t , lrt x4.a.sg[O) ' 'pan*boáet Věera v nocí
Jsgn v kavárně vyprávál o tom Boárt.rnr Jeěnemr človákut dťr€B
tte a Es aa dogtat do své}ro ťýtnnrr . a neJednfir Í.rankfrrřt.*.'
t**t  a?.6.19 l2 )  ř toh le Je Í*něčkal  noJe rJ těaha.  /  . . , /o ( ra l1
io.}.194tr..r Í}ň rubu ťoto5rafíg* vía poďobný text % řr 191t.'
Br  4ď

Poslpťlnó attovar4; pšÍpaťl má Ještě Je&rnr stráírku, která se
také vyakytuJe velní hoJnět Pagtornak upoz,oríu3a ne nrrgt'e{lálnÍ
Eň{fiíqno{ 4p,e{.&1 Jl& tsl ře dopía Je neJen gděl.e&í' a3.e také
}t'$otqá. T6R*ul .fis*artq. V ňmršgs ť1s pensřní poukánoal ''fuota'.

ře te*h].e útrř,sk kartonrr gárn bez md dou'{ky otoJí 55 z,' abfi
vá nt &odat dee1a ná].o. /,, ./, i*i 8.6.1910} Jinayl oA:rol

Ovšenř* to není dep1enÍ papír. ZaBlaí PÉ'rbůh. vřdyt 3á tatry
neJae* slopý a rtdím to. Ale t*ky to není t*n papír' Jak bys
ho nořaá chts].n pokřtÍt. B*h anraĚt .Ieho poa3,Áním s6 kdyř
ne l.íteratura; teťly taky ne hl.ldba. Je to Jed'noduse bal!.cí
papír k sténu výrgčí ,"'i&En1ckéh6. Věc Je v t@r Že štůgek
papÍnr s l'jer}ítrrew /,../ hlÍdá v tuto g}:ví11 rodl.ěovské chr*-
pání.n* lgl 7,,I ,19r'0) ' 'P.s. l l6n papír Je rtrárek oó Jedné Ane.
rÍ"čankg1 neesbl $aem po n'5m' *ok"ud mí ne*oše]. obyěeJný &o3tts*
ní paB{r1 a ten mní ntkde k *ogtfutí.o (r:p} 11..6.1.9}o}

Jíady Pagternak vyevětluJe rozmazanó pímo tÍm' ře xrr' přl

Bearrí tt18 teraae přl petrolejové lanipě) ''přckáŽeJí hl.o'rrpé
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ts*řy T ghlwgtýoh kalhotáoh; oo begbeřně tgorril{ kol"gn l*qly,
řsŤnsu ge nl vrba${' áo kalanásc nebo ug*ileJí nB i,6rg a *a
lráseĚ}q.t * s ktrs dtáll "(vídÍs tu nagan1e1? ťg vsegbas ty
e&ř!'* 3v1ás{ anřáv* oe vrhly na příJnea{ aBtěkar' } ťYt}í
lírtak íocn aí vpklád*l íiÍtgk... '  atá. (u9l 2tr.8.19}o) Á
paEl tyto dve "nateríal!'EuJící" výxokr Je vlořeao typt.*$r
palttrnakw*kd tríě*n{ nooí * "tl,tuse* promlrnryr" . g etrt$anr.
lýtont fisvřňÍ n6$ po dugnóm án1' n&kdg ůaleko BtťandÉ ss
tsglé burřkr; petrolaJovd lalqpa n.a tglkd teÍaaé (eo v ton
ěora*a vgíuobrr přtrra{á opravdu bexbřatrá}1 a hlavg* ty nlrskt
*.ngtýlsí1 . eo vBaghno by nán to Jaa nělo přlsomerrott! A1g
at uř to apů*obll* r.gvolucg nebg vĚkr * mlnulost p*oatí atatll
ttrb$ekt 1vaÍ le*yrlat neodnítá Bro*t'é a přÍnó pool.ty a na6 Je
3íto taH$q ,íí*trl gg egbtl íakg to bývalo ťlř{v. šxoda Jcnr
so rarp.álens xktr.g #Pp.Í}l.qgll{fl'..íe$í*h gáp*tr Ble no prťbsl
se tg uř v$ce}rgg $e{lnou bylo v BřI'nová rrooí u Valkd Poat*ry
* nořt bylo rys*ár*; tro6h1 vl'rať6' tgs[r kéa tdr &* řgkag
t náplavš btýegv{6 3s 1g&. . Á1g ?o ee pocxobá .lís*ní 9ří.
!g{tr'1 átťÍ9 tebE ne$brnálněíšíhe raáagír 8 i tín Ja*n
rre5olítatr." (rrE} mEtartáIní poéata dloplau, óaao1irost*rová
aítuagll ť aíř byl n*pĚásr dugbotrrí uatroJení bcgrr{ka .
v'scobng áakg by. a* iu prolnulgr

rfig{lobá[u se p$eaoní. Atyoh tí nohl napaat ' mrsel' byeb
uJlěl.at $akýgí nepsíroEený a obt{Žný po}ryb. A v tom by byt.o
aěao přcdpojatého .- én:l{l by to bole}.a1 Í? bys to brale Jako
1gš. sebylo by to peaní pro'čebg; ale néíeo Jako výrobek.Ř
{*rt es,9.1911) A Pagtcrnak se dg té míry dívá na etrl1sto!,átgf,
taxt áako na asop }u*otně exl.etuJÍc{h*1 že kťlyř ss $*ilnou
xlaa $tha paaní 6 Oxfi1&ýnnr přgágtarnrJa gí to přÍmo J*ko
ťy*l.oktl potkón{ ilvgu pmtníktlr "Mfi$ x{gtex EřeJmá vgx*gíl
snrěagaa a *výb ťtop!.a*m a v Bolggém ae *etkaly.fi (roll 19.e.
1e28 )

Bopls nůĚe být aeJaa věo, a}e í č*b. .aBggl "l,,.l tenbl.e
líete& Je naokovaqý úprk ga Íebon /,,*/" (al l .}.1?1o} &{gto
*aa*gač&í gávěreřnd ept.atolámÍ ťormut,e {vs ařeJné reakeí.
n* něJakú to *ob$Ínr{m a l{bdn" v élrpíae r Isn1ngr*tlu}l 'sl.
phct fi,6 É sabou * g tet!.čkorr líb*t tto ton novoroě*ín ob$otí;
&teré Ígogt aÍ přsdlgtavll aá k mrzačanÍ ř!.v6t naleiltl.o nrm$k&o
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EsÍ r'ubopl.n * rouhlepax'o gí rrukur " (0a 1 Í9.[3. t9e1 ) papt,r
n{řa aít mcs{,#lÉ-t1ř';rets1 Pasternak PÍšg 18'?.l94e a štatopo*r
&o oble*tndba Innía5raáu| *l,../ psípectalo *1 opovúilltvÉ glrttu*
Ěrt gapsat og vsĚí obyěaJnou adreau; něl Jeen pavěrěívý atleab;
Ěc vás byt bu&t a*Jc{ng!'r prág{&ý c po*bd odva}ry př{Buattt1
** v něg nůsg někÉo poatanr býtl aby olevřel llgtmoBwt.a {ar}

V hmta*tt tétE epi-ctol'álrní pgstíry pak Bssob{ Jakg Ja**a
3 $gJíab opottrrp&* 1 tg, se Ea v rámoÍ' Jeťlnotl1výotr sagtorna.
kgryťob ťlopt.e& k teho textu ps!.pa$uJ{ &orr$ky; vrkany epr Je*g
psítnuaýab. v této dtoaláokv-rod,lnné atěosféle epletelárnÍuo
atykrr půoobí shodnĚ @. bágník aíce
píát olpa (nEbg JaJí rnato€)l ale uvn!.tř taxtu beE gřgte'.ného
kaxrrl!.hgěnÍho př*ilálu xtruv.í k Jo$í matoe (resp. k clge}r Ígk
vgalká {oJarn1 ře áopla lxlrsí být předčít&t aahlaa v dmáanogt1
ed'ragáte neb* 6tcn druholr ogobou. gřer Joho řaffi€&o*

ťo ut gt *otýtsáne ippqtl*r .qil;pgÁtď. V mnobg Pagta$lako.
výqb dloptrrecb oo *et.kdmg g varígntant této Jeho proaby g ro.
lnr 19?11 s

Atr"g neplř
ros;lobíl

O[tnkor
panqre&
n*bo pot

proaÍ.n Íě o to, gaú.&t a aaBlě ní bn€d|
na dopícl tJ. ncber ho na vědoanÍ1 ře !á
ěšÍt. $ealuí to okleštÍt eÉJ éap1c1 anl s6

by no ge nab*t veslo1 kdyby *e atel třebag Jsn Í€hg rÍvodníg
nám6ten1 rrdbĚhaml aámtqlrou aebo taťknr." {aa) A JÍ.nily báBBík
píso t*gtsoníEt. 'beg *aúě$o ualyšat nsoo v oepověůr takevd
ngěgkoná věo by d dokonce uvadls ťlo roupakil a aahanbl.la; to
bygh naohtšl" (1141 ;??.lo.tr.9řs)n V rÍa*ru 1941 J*. pro*í' buác*lí
ě{at J*o pře}laé Itaelatal u/,../ ud6leJ te' ánJ.ř e1 to bt*clei
komp}í&gvat pomysxanín; Ysdg nepsí{mr$mr ře mÍ. Bek o něm
bu{eá mrgct sáI}let ! s (rca) 0bůobncu p*oobu gyalornrJa v kvĚtnr
t6hoř rpkrr {lEl), ťr 19{6 Břl. gápltao ťotogxaf,íí} čl.ánbfi a
Laííek píšrt sl.,./ ař to dostan*l; naponýšleJ aa oapwEÍ
v dllorrřán paarrÍr jan nt úeÍ nr lígthr vědět o evém aár:avÍ'
a $ak tc tx voi letĚ (e*s) nur &tpo

úo wtúěsnÍ čígt takovd výrolqy protl" epístolárnínnr áía}.ogn
o.l mlřĚ1 kteaý Jlaak egetřenl.oí rnovtr a nl,o1ru prooí, aby o
gob6 pcilala sprátnrn a a tnrÉ ae d.okone*' ná*li go Jíat, netr*
pí.ll glmou etd.. J1atě ty opakované prosbyr abý "naodpov{áap
le** aprrvl.ní B sřsli Jeho avláštl:í sdoaýšl*vou g*ronnĎ.tíÍ}
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o bttřd {g ttr bylg řaé. .Ale gr toto chwání *g nrláem* po*í*
lfat taštš l $adnobo h}.eáilrka. Pro Paotarnska ařoJnl Ěabat
Ei oagovř& De Ťlaatní ltopíE anansnalo gaae vyatcnrp{t 3 onobg
pobrorráení do Brosívaeé cbvÍle' které bylo nateřetssn řlvlen
$ebo bágní'oks ext.atencť*

}b.obaa ó*gtř$l' naň oštkávánÍ odlpavě{l. aaanívá s $*bo tta+
p!.ts ařco áoeol"a $laáho. tgtt.ř výgvat lBr.u.gňll. opetsrr$B ií
v .E'ĚěÚtn.fgh o&nĚlráoh Be vře*bn* {4 l*t* t6tg láa}yplns ho-
xr*paaú6&s$t V advěrcoh {opla6 sní Eál"em $ako rafrdn fr vr*Gť
lŮ '. !ró sbYÍ}.Ícbl k*y uí Eáts antÁ gr}í n€ryšří l řa b3r o188
sgĚťdlu aěeúp 3řt$*1r" Á!,c vĚac}tna ta avá paaať píil* v pŤat}*
gtar* JgJí xpĚns př{tounost!"1 teťly pítrrg*ar &{ly us by nobylo
*tpotřab{ ilap!'uů. I tygs pro$evy příbuaeggkÉ lÉtkř a úět.nli*
voctÍ $ge tady gárgY*g urěltýg' hoatlnt"kaěnín gsgt€ilB} E8ď*'
řaEýB Eg-nBřssí hrantg $eE{ eo{g
a "tlvotgns.f f i '

IIĚ sat1gk* xátorÍ.}y aaafvaly ťtopír "pol'orínor* dl.alogttĚ 1
tJ. *{l.alo5en bgg partneraÍ {v* Míllgr 196?1 6}. 91a1ogÍ"$-
nogi íe tlána ogt.entaaÍ.na aár*eáta. Ípol.ovíšnoetB abaancÍ
raplíky' * prdvř . teŤo kom*ní&aňní aÍtrrac* ana{t aeJ-v{o qtrho*
vovala fuetern*kornr nák3.aá"Bíxrr xloatoJí' neJta e3í*tolárn{nmr'
-glo í bi*gníokéml. Řsfi trtc*raJlorma vaBomíná rra práa&nl'nové
prooháxky t ro&u 19lot "$fiLlrvíl, obt1ykl.e oels boátay & áá šla
vcdla nátrp nlřby." (a} (srnr' téř }ťlelow 19881 1o{.1of+ } o to
Br6rrě Jdlet eÍt ígtÍ"mnÍho paslugtra$er gbť Jaho přítornnaat
byla pobotovgu meáaogtí repl.l}ryr; takře Be promlwn nem*řa
vytřbn$rt a [Í'y6 gi.twoe e oo&lnogtotn*t v moaolog1 alc p*eoa
$oa nby roĚlÍÍÉhgě neqy*Iovtl g}ilrtgěnor repl1klr| BrotoĚe *Ín
by byl* porrrs*na d,enínasg noul'tala 6Bol'oY1*y d1alogn{ 1 J&g
role Jeťltadho pronénl1vébo g}rntgkg gvětgr

BorÍ'g a s15ou kťlyaí v nlááí nasva:.í evé dopísy "gávětí[
ieál }$}. Eávě{ Je vtrastně tské dop!.a' tadly tatsó "pol*vlanr
llíatro6lrŮr lenřa uĚ alvĚdy a aaJt.sto ber replí.ky. ála gávět

se vááy gáravgs o qyúatěn{ řlveta' o co16a á1votěr aagto}.Ťák
r FraJdeabergmr$r. aÍ ilopíeovalí takl áe od mládí ař dg mrtt
s{* v JaJ1ďt ůop1aaah pakař&é snolnt o smyal oelébo Ělvotr; o
paalání být btianíken * Yňágtsn n BřÍtom ťtÍtňtem gváhe ra.ťlur

I



ž, Es
saa& Právě tenta v{dy přítourrrý neJvyšší ařetel způsobl.!.l

ře gg růané věEitnoťlerrní' běE&ě Jarykovér so ňo půvoňu vrlbeo
[s lí.terární atrÍbuty Bísenarrdho ety}rr v pooloupnogt!' Faateg-
nekových dlop!'arl proměn1ly v calou eql$lolgr*t, sgFtsht, se*t**
po*tí&;r Jeho poelÍa Í krásné pr6ay'

I , t t6Íatura

ď$x,$$rRáť{ff* r á.
19?' Ep!.ntolJarnaJa prÓÉá rmaatÍ.kory..Int tTevrropa$a}c.J

ronantluml Moakva, a. )O$-1Str.
'.ryÍHl{l{}

19?5

1g$t.

xA3t$EY,
1948

!ilsÍ.LEnl
196?

JIÍ.
0r }l. FraJdeaber8 kak íasladorratel' kul'trr:nr. |t
Int lrrr{lp po rnabo'ly'a oíetemam YI' ťartu' s: {82*{&9r
Áletoanitx $orgeJev1ě HrĚk'.n' BíograťíJa ptaatelJar
llsntngtra{.
rIBr
ÍlÍ,ěnoEtr BorlE* Pagtegnaka. - Int Grsnlr 8l xtrrll
l9sg' so 1/$?' Ěo g?-L*?.

T.  Ar
AntlěnyJe teorlt eplotolJať$o6o st1lJa. a Inr
!il. ďc. srabar'.Fagaek (réd. } t ÁntlčrraJa eplstolo-
grafíJa* Moskv*' o. b?5,

SINJAI/SNIJ, A. Dr
1969 PaartJa řEgternakal * xnl sorÍs Paltarnekr $tíEhg-

tvorenÍJa í. poeoy1 Hos}va-I.,enÍ,n6raťt1 8r 9:6a}




