
!Ía poěátku by1 dr .Rudo1f  Have1.

Jnéno pod děj1nam1 ěeské I1teratury pana profesora Arne

[ováka. To byIo po válce. Pak se z d'T. Rudolfa Eavla vy-

L]'ubal d.oktor líevel, když zaěal docházet k.nám d'omů. |lo

už ;e taky ětrmt sto].etí. Potom se z d,oktora Hav1a stal

Havel. A když Jsem ho zaěa]. lety dost1hovat - máF ostat-

ně doJem' že se za ty roky nezměníl, stálg je štíhlý Ja-

ko prst a vlasy má černé - z líavla se stel Ruda.

Co nás, Rud'or BPoJ1].o? lvoje přáteIství s tátou a

tátovo s Tebou. A navíc, Jak víĚ, máme spo}u taJemství.

CogÍ jsem E1 podepsal a po ěase Jsne oba od toho odešll

a nedotýkríme se toho, protože Je to už za nám1. Á víc o

ton nepovínl

Zpoěátku byly TvoJe návštěvy' Jak se mÍ z odstupu

Jeví, zpola oflc1áIní. časem se př1poJÍ].a Faněa a ze

getkání se stávaty přátelské a posléze více néně rod'lnaé

uávštěvy. Rozd'í]. mezL Tebou a tátou zmLzeJ-, rozpltrmul 8€ r

a oteo vás př1J1nal ěásteěně Jako ě}eny rod'1ny, před rr1-

nÍž Je přípustné přetřásat 1 takové zá].ež1tostÍ' o Jakýcb

ee obvykJ.e před cÍzínÍ nlěí.

Pokud ještě otec vyrážei sám do ulÍo, obJevoval ge

v hrchynl s aktovkou nacpanou' až se otvírala pod' náporem

ěerveného vína' housek a takového věnce \nrřtů' že by Je

nezhltala an1 srrad arnáda vyhladovělých tátových ].au'aěů

ka'mene. ' 'Dneska oŤ1jd'ou Hav1ov1.,| Těsně před Vašín pří-
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nás stavěl před botovou věc, bylo aarychIo třeba

Jen těnl llZ€tl-něco opatř1t, abycb'on Vás neuctÍ].l.

Dovol m1r Rud.o' od.boě}nr, urěenou Tobě Jako lÍterární-
,nr 

hÍstor1kovlz z otcových knÍh by bylo snadné dotožÍt , že

táta neněl buňky pro to, ěím se opáJe]. Vanďurův Kosmas l.

sán Vaněura, tot1ž chu{ovýn obžerstvím. TátovÍ hrd1nové,

pbdobně Jako otlr se spokojovali prostou stravou ].1du V€tIt-

lovskébo a proletarÍátu první republ1ky. O$'tud taky ty

ruřty.

i 
PřlcbázelÍ Jste a sed.áva,Io ge 1Í táto.vě pokoj1 a b.o-

d1ny spokoJeně plynuJ.y. Ty u nÍzkéb'o obd'élníkovébo stol-

lu' Faněg-ved].e v ušákrr, táta naprot1 ván na gauě1. Pří-

lory c1rrkaJí o talířky, ěervené se blyští ve sklenkách a

otec se troob'u ÍronÍcky sněJe nad svýn líěenín, ež se Po-
gláze rozkašIe. I.eckdy se uffiívá ěemusÍ, oo se jeví měš-

uó jenu a co Je nesděIÍtelné. SměJe ge 1 proto, že Je rád',

ře Jste s ním. Na každ'ou VašÍ návštěrnr se těšÍ]' a sbroma-

ř[óval sl, na co se Vás nusí zeptetr rr8 co lllu odpověd'ět

uůžeě pouze Ty. Nebo Vy. Mluv1lo se o ěeském Jazyoe e o

ll.teratuře - 8rr1 J1nak nemohlo být přl setk{íní Vás tří.

$átat Jeko nov1nář d.o morku kostí, nenohl být až do neJ-

posledněJšícb chv1l beze zpiáv o poI1tioké sÍtuao1r ateJ.

ně Jako chtěl od Tebe věťlět. rJnk se daří HolanovÍ?'' a
n0o dě].á Jarka?|', tím byl níněn Se1ťert, a |'Co novéb'o v

českoelovenskóm spÍsovateIÍ?|', ' 'Ch,ystají v od.eonu něco

zaJínavého?'', ' 'Co říkáš novému románu od' ...?n a ''Víte,
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l1ka ].etech zenřel Hašek a co přÍ všech těcb flánech

I napsat !'l Třebaže tyto otázky neby3.y kJ.adeny Ý rrv€-

pořaťlí a týkaly se ovšem Í JÍďch záLežítostí' ně-

v proudu hovoru proskoěÍIy a Tys ocb'otně vyklopíl

nov1nky - o Památníku písemnictví, o V1oler oo jste

li v k1ně, v d1vad'1e, s kýn ses potkal., co kd^o vyklá-

, co jsÍ objevÍl v korespondencÍ bratřÍ Mrštíků. |tÁby

tebe nebyl'a ta jejich korespondence Jako ,,?nmřt' ' t |'

nával táta.

ByI JsÍ - a zv].áště tebd'y, kdy už táta vlděl Jen

rněia nechodl l  sám |ld'1r Praby|'* byl JsÍ pro něbo Ja-

spojn1cí s kulturnín děnírr. Kult1vovanýn tykadJ.em;

]'ehl1výn l.nfomátorem, uvážlivýn goudoen a násled.kem

Í JÍstýn názorovýn korektÍvem. A ochotný kdykol1

bokoJ.Í pro něho vyhled'at v arc}rívech, ve slovnícícb, po-

dívat se do knih, v]..ézt d'o starých ěasopÍsů. V JÍstén

myslu Js1 nu zastupoval. jeho vrstevníky' s n1nlž se už

nÍkdy nemobl potkat na ulicl, posed'ět nad' skIenkour e Po

Í,terýon, - zmÍňoval ge o tom pouze letmor - S€ mu stýs-

káva]'o. Zvláště po Vaněurov1.

Sedávalo se a vzpomína].o. Irlebo se taky vyjížd'ělo ven

a vzponína].o. Vlestně táta vzpomínaL. Na Podelhotský m].ýn,

na nlžnou noc, kterou s vaniurou - ''g T,ad1s].avem'' strá-

vÍI1 pod šírýn nebem na vroholu B].aníka, Jgk spolu' když

vyšl1 sednnáct1Ietí klucÍ na cesty do světa, bratrsky

b].ad,ověli na Kanpě v tom donku za Turkem' Na K1scbe a

Vác].ava Vackar když se co nlad'í žurnalÍsté okouzleně tou-
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láva].1 u).lókenl noění }rďryl na '|Montmatrtr'' a vroh.níb.o

f,anl.eta, na tátův stud'Uní pobyt v Berlíně, karn se tebdy

!8 poěátku dvacátých let utekl E. A. Lorrgen s Xenou a od'-

kud napsal obJevď referát o výstavbě tebdy neznámóho

Cbagala, a opět na Vaněuru, Jak mu byJ. nucen '|Pekaře Mar-

boula|' sám zadat d.o }nržstevní prácel jarní cesty s Van.

čurou po čeohách, které pokaždé zaíkonitě začínaIy anebo

koněÍl.y v Táboře, na pra,vÍdelné scbůzky s KoptovýnÍ' Van-

ěrrrovýnÍ, s Kam11em lVeÍnerem' bratrem R1charda, u olbracb-

tů v Jebo krěské v1lcer t}8 jeJich slavné SÍlvestry s W+V

a s Ježkem a I'lacbtou a Ještě taky s bělovlagou' usměva-

vou Helenkou Malířovou' na jeJí klíěový pomán |lDe:ret žL-

Yotů|lr t18 Pepíka lloru, Jak psával veqše příno do psacího

stroje, na J1ndřtcha HořeJšíbo, který nebýt kavárny' ne-

byl by rrapsa]. a přelož1l snad níc, n& F. x. šaldu a tra

naše .lomácí prázdnlnové trápení s Jeho v].ěáken, Herému

šalda před'ep1soval k žrádlu výhradně rejž1, na Johnar DE

špálu; kterého zavedl k Sázavě' na Slavíěkovu výstanr r.
.lý05l - 8 bůlrví rra koho táta Ještě vzpomínal - na JÍříbo

0rtena, kterému uveřeJn1]. první básn1ěky, na Jebo strýoe

básníka RosenzweÍga-Molra, na filnovríní ilMa'.ÍJkyil na Pod-

karpandě' na Mácbu a MrírÍnkrr, jeb'o posázavskou Lásku'

bože dobrý, Rudo, není možné vyjmenovat všechny mrtvé ot-

covy ka.marády, přátele a l1terrírní Iásky, které rra krát-

kou cbvíl1 př1volávaI k žlvotu. Takovou sultlu záž1tků'

příběbů a gl.os na okral ].iteratury a žÍvota vyprávě]. má-

lokomu. Snad Jen rod'lně. UrěÍtě to byIo taky tím' že Jste
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s nín býval1 zajedno v obdirnr nad rozkvetlou strání' [ad'

leten kon1pasa, nad vlnovkamÍ }raJe na Chud].ázL nebo u

Yés v ltradxštkrr. V b,ovonr vypJ.ouvaly příběhy a tváře,

lak je na svět1o př1náše].a nríhodná souvÍslost nebo 1 J1s-

zámét. Pos1ouchal1 jsme a bohužel nezaznameruívalÍ ty

blstorky.

RozpovÍdal jsem se a nemohu se zastavit, třebaže Je

pro ně přílÍš z&y bezbolestně evokovat atnrosfénr Vašich

setkání. Po pravdě všek musÍm povědět, že,pokaždé g Y8-

šín příchod'em prostoupÍJ.a otcův pokoJ rn1lá pohoda.

A to bylo 1 když jste delší ěas nedalÍ o sobě vědět.

Pokud byIo nožné telefonovat k ván do JÍřÍnkové, nevába].

někol1krát v týdnu vytáěet Vaše ěíslo. ' 'Co Je s těn1 Ha-

vtovýnt? Ner:razili se snad.? i{ejsou v l{rad.Ígřruz Nebo za-

se vytrhl.1 někarn na cesty?||

Snál se Vaší cestovate].ské horečoe, tomu ďrasverov-

skánu nepokoji, který Vás bez ustání žene za kulturnínl

panátkan1 od Aše po černou pr1 čope, od' I.růaěov1c po

Ýainsd'orf, po Belkáně Í po Evropě. Ale zase Ván ty lety

světem kapku záv1děl, býval by rád. (teoretlcky ovšem) Jel
g VáeÍ. |'KolÍk toho tÍ lidé uvld'ít To Jen my sedÍme d'oma

Jako pecky.'' [ín urířil do lůna evé rod'iny, že neJsme

scbopn1 od].epÍt ge od žÍdle.

Bylo ttu s Tebou a s Vánt dobře. váž1l s1 Vág. Měl

Tás rád. Tu a tan zapomínal, kdo kdy v jeho šÍroce TaZ-

větveném rodlnrrén klanu má narozen1ny (Jat st to taky pa-

natovat!), aIe na tyhle TvoJe, Rudo, by se urěitě nechys-
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' Bby dosvěd'ěÍI svůj upřímný vzta.b k Tobě. obapoIně

se podarovávall.

Věnr nevím, co by T1, Bud'o, k Tvému dnešnímu glav-

výroěí vtrmyslel. KytÍce ěervených květů se hodí ja-

konpl1ment ženám. Bochník benešovského cb'leba, jaký

]' do rukou Jannile Glazarové? Domníváh se, že by to

oosÍ erchaÍst1ětěJšího, něco na způsob první}ro vy-

Máchova 'tMáJe|t.

MÍlý Rudo, tohleto poněkud' do věerej áka zahleděaé,

ogtcké písno chce být neJen svěd'ectvím o Vašem

lství' ale souěagně Í kanrtrrádským pozdrave& a přá-

přánín - za otce. on by je napsal. }íp' erdeěně

uněl, prostě a moudře. PříjrnÍ tuto náhraž&:.t steJně

l  jako bys př l ja l  Jeho gratul 'ac l .

Posí].&tr T1 upřínny st1sk ruky do dalekého J1žního

a - nechce se mi napsat nd'o HáJe|', aby sÍs to snad

ládal ně3ak oškl1vě - s přáním, aby s1s zachova].

otevřené pro stěstí 1 neštěstí drubých a - ztrrátkal

buě zdráv a ě1].ý na d'uchu t na těle t

Srdeěně Tví r
t lryT,
ť*,, ť/4-,^-
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