by

už

Buda

HaYel?

Budu Havla si ngdovedu přcdstavit

duchen. Duch, ten niLdy nectárne, rpbyl-Ii
dá dí. A le nedař í ee ui

to ani

t , , že by dneg Buda nebr al
nornálnÍ výstup

jinak.

I.když nusím

nevín. Alo v Earlovce

ty jebo čtyři

. Ze by !ěl
estó ta"

Bo

{. JaL vystupoval do ocho-

- a Jobo štíhlou postavu. na nich.
by l:

což b yl

do našeho společného pracoYiětě

potoo na Národní t,řÍdě a jBště později

bo , jar

ctarý už

sohody po čtyřech,

poschodÍ v Karlově ulici

štíhlost ztratil

Neoyo-

staróbo.

na Strahově,

to

schody vidín poA nevěřín,

sebenpnší bříĚko.

j emnébo, plachó bo.

Žc By
řene.

Jen tal r ,

jednín pracovnÍn dopolednem (a odpoledne ge úřednó
npracovalo; jcn .nadplánově"; jcn kdo cbtěr) - Jen tal
rgzi jeďníB pracoYníB dopoledrcB 80 stačil oženÍt. JG
,,Prtvda
, Že z lkrlovky

4 jo to lsc Clab-Gallasovu

ldg gc obřad odbýval,

Co by kanenen dotrodil.

rýLon! Aby nikdo

nic

nepostřehl.

Že 8o udál

paláci,

Ale

byl

to

krok- pro nó-

!o tal důležitý
l|oc lituji,

Žg jsen jeho přítonností užil ta}, nálo.

Těcbdvanáct něsíců spotečno práce v Kanceláři

glovníLu

jozyLa ěeskótlo zůstalo pro mno kouzelnou oázou rzponínek.
I L,dyžJsen vlastně

do svatyně jeho soukroných zájnl

Po-

nabtédtaž po svón odohodu z Prahy. .lTesouctavú a cpíó
n á h o d n ě0
. svatyni píšu Í proto, Žo jsen zjistil,

Že byt

1L

právě asi

tehdy středon

š í. Buda s e za jímal

jeho

o vlivy

zájvt

star oindůcké filozofie

Íornaci myšlonkového svóta

otokara

ně badatelsky

vlivu

řešit

otázku

zinu. Kdo t.y stati

čte, cítí,

Že nejsou pšány proto,

jeho sr dce.

cích dalších,

známá je jeho velká

Jeho kolegovó

vědí o jeh o p r a-

činnost ediční. Ale

koncem r oku 1945 a Y r oco 1946 - ao
a pracovní

pl.ány všech nás tří

lů jo dné k o nrirky v té Kar lovce,
lÍ čk y a m ne ( pár letních
ronír Běriě,

A samostat.

SctrolnrrtraueroYa na Bře-

rěc a po t řeba

vlastně životní

Březiny.

na

(a něco 7, toho měl).', že Je to

"abych něco za sobou něl

t enk rá t po v á Ic e

básník nDě nejnile5-

Lojzíka

něsíců '*.u.. sen chodíval

ale noseděl tu),

}Iikdo z nás by nebyl

Rudy H avla,

obyvateJedJ a-

i

toprve v nttrách rodily.
(až snad Da Bě-

mobl tehdy uhádnout

lÍčo), kam ho nakonec osud skutečně postaví. Bylo to
s t ad1 un ro zlet u.

Spíš vlastně

po v á lo čný v ý v o j dával
. wdlo ná s t ří

i

Quido H odur a, vlastně

našcho prvníbo akademickóho
s lo v nó la s k av o s ti
lit ic k ý

ra dik á l:

v a l. Do t v rzo v a l,
š ení, t J.

rův, tj.

a tidskó

slovníku.
dobr otivolti

ncstor

vší 8Yó Dcvý-

je vidět,

do sssR.

Při

řÍkářo-

P odle tob o

Ža ani další přítel

Zdcněk Nejed1ý, takové řešení nezastáYal.

t o už js gn ho dn ě odběhl...

p o-

ncuvěřitolný

pr o ncjr adÍI,álnějš í

ž e onÍ dva byli

a já"

Při

k n i oŽ

sc j i cb

Kostka Neumann a já,"

"Stanislav

za po jenÍ Ccskoslovenska

"s t . r. N eunann

a debat,

podnětů. Účastnil

tolik

stař ičký

or iontace

takových dcbatách

Hod u Ale
g ame to-

/)r
,-

rý blas Rudův ulrlídňoval.

r když nezapíral

ctanovisko.

ilevÍn, jak chudák snášel nůJ hlae rozhodně nesamctový.
Íc však ni zacboval dobrou památku, o tom svědčí jeho
'Ballada, kterou jsen zpíval po
odcbodu Franty Kopeě.
jí vážír, nikdy se ncbudu moci reYanšovat. Refrón všoclr čtyř decin ,,z tvýctr č,etných tváří

nýho'. Moc si

jcdna dngs je jistá:

,/ Eyls přesvědčenín vždycky 8tt8!chista"' mě dneg, upomíná na jodno důvěrnó .'přátelekóÍ
poaezenís Irávníčkon,: tgn mi v nebásnickdn klinaxu rrypoěítával 8o stupňujícín se rozho.rlenín vady, kterýni
e)
jscu podle jho nínění kazit avou vědu i gvou karióru;
a to proto, žc jsi

struktural1sta

(r); a to proto, že

jri 1dealista (2); a to proto , Že jei. nihilista

(3).

BudaHavel ho předešol svéráznýru uvodením na spoleěnóbo jnenovatelc.
Zůstává mezÍ náni jeden nerryřešenýa asi už neřešitelný bod; Nějaký č,aspo món odohodu z Praby obrátil
g0 na nne B.H. s prosbou o zapůjčení Yančurovýcb
dopirů a já nu ty asi dva nebo enad dokonce tři dopisy,
ktcré jsen něl od Yaněury z doby své.krátkó spolupráce
r nín (byl jsgn jeho jazykovým ponadcen), Půjčit.x/
------___

./ Konx"ótoě ŠIo toxty
o
obrazů a Rodiny Horvátorry.
lloje snaha uchránit Yančurův text od školonetských
zágahtlzůstala ste jně marná. To, cq jsem ..zanodbal,',
opravil borlivý a '.Pravidel inladícflk'. dobře znalý
:::::::::::.::::::""

7+

Byl bych na věc zaponněl'
znova buil Ruda sán,

nebo spíš někdo jiný

nět s po do bno u žádostí.
nu nobly dopisy

kdyby so nebyl

c ůs v é k n i b o v n y ,

běhen stěbování

z Jiřinkovó

kdy 8e musil

Jononžo hle!

ztratit.

na joho podža ge

H avel př 1pouštěl,

Rudolf

Jů, do mnohon nenšího bytu,

po časc ozval.

ulice
z.říct

mnoha kupřišta

Potřctí

r t o ut o žá do s t í - "na dopor učení pr of.H avla'.
BílLo v á . A t ak figur uju

po vlastgch

dr .EYa

čeekých j ako uaj t-

t c l Vaněuro v ý c h d opisů, o nicbŽ už dloutr á tó ta
patrně vědót nebudu. Ale jak.4oodpustit
fá n Budo v i Hav lovi

(kter ý

napsal talrovou kráenou

novíB a

tuto falešnou

to ná na svědoní),

baladu

do Há-

a když ho oáo i

Edyž o i
bgz ní

tal rád !

Františok

Kopcčný

?r

