e,

Rudo1f

Drahý

geznánili

jsne 9€ r

bude to ponalu dvacet let,

v Ústavu

pro ěeskou 1iteraturu. Pracoval.o se tenkr'át ugilovně
na 'modrém'lslovníku. Tak jsen Tě zblízka. poznal. Na
Strahově jsen nepobyl d].ouho, zůotalo nně však několik
zážitků' které 8e uložily

k ďn

vzácqÍn vzpomínkám. Je

to předevšÍn vzponínka ns lebe.

Zdaleka pe netýká jenon

pracovních setkání v slovníkovén odděIení' kde jste něli
eterostÍ a roboty naa hlavu. Nejzřete1něji
utkvěla Tvoje laskavá tichá

nně v duši

skronnost' .jakýsi dcbrotivý

jas, který jako by prozeřoval

odněkud zevnitř,

z něja-

kébo klidného 8 vyrovnaného názoru na pozemské bytí.
Prosvítal

z očí, ze slov'

kterých nebylo nikdy nnoho,

z kanarádského, tolerantního jednání. Když zár'oveň ponysl.ín na preciznost
gnÍrnou píli'

Tvé odborné práce 8 na Tvoji ne-

říkán si . bože, to by bylo dobře na gvě-

ie , kdyby takových liťlí by).o kolen nás a s náEi vÍc t
PŤi pozdějších setkáních' nenrrohýcha spíš nahodilých,

se nně vždycky zazdáLo' jako bychon se znali

ve-

].ice dobře a dlouho. Dokonce jsen si na chvÍIi s jistýn
dojetín ponyslil,

Že ae snao musíme znát od nladých Iet

nebo že pocházíme z téhož nodnéhokraje.
1o, předevšín editorskér 8€

Také Tvoje dí-

vždycky týkal.o autorů' kteří

jsou i nénu srdci blízcÍ, ba nejdražší, 8ř ei připomenu
třeba Vaněuru, O1brachta nebo Seiferta.

Koreopondenci

4s1

bratří Erětíků "Nedoeněnésny",
ně připravil,

jsen přeěetl

kterou

jsi

tak překrás-

v z r u š e n ě , a m o c n ý mc i t o v ý n

zaujetím. Jako by z ušIechtilostí

autorů' jiniž

aes jako

ec]itor, badatel nebo překladate]" zabýva} a s niniŽ
důvěrně sbližovaln
rakteru.

Ty jsi

jin

pŤecházeIo něco k Tobě, do Tvého cha-

c ují neha las ně,
řili

o nichž šíršÍ veřejnost
z ato hodnč znajt

mnoho neví; prs-

a mnoho.dovedou. V ytvo-

díIo snad nenápadné, aIe aŽ podivuhodně úctyhodné'

trvalé dí1o, bez něhož si
vit.

lásky"
nejpřítonnějšímu životu.

zase svou navýsost o"ltiooo

plnou prací ponáhal k jejich
Jsou lidé,

8e9

Ty k těnto

naši kulturu

vzácnýa liden

Rudolťe' děkuju Ti

n e u r n í m ep ř e d s t a -

patříš.

za přátelství.

Jaroslav

opavský

4Vo

