
Napří  ě  generacemj i

s panen doktoren }Iav].em jseu se seznÁmil záhy Potél co

jsen zaěal pracovat v ÚstřednÍ půjěovně fílnů jako redgktor

titulkůo Dr. Havel ovšen na vytváŤenÍ filnovýcb překladů

gpo].upracova]. už dávno předtínt jeho rukana prošly tisíce

listin s podtitulky' aby k nim - většinou ze dne na den-

připojil své kritické přÍponín\y. Parr,doktor jako na slovo I

vzatý ěeštinář teťly už hezkou řádku let peěuje o grauntíc-

kou správnost a jazykovou ěistotu oněďr větiěek' Heré po-

ton blíkajÍ ve ztenrrělén kině na spod'nín okraji ProrÉtací-

ho plátna a }rteré jsou obvykle k}íěen k pochopení každébo

filmové}ro dí]g. Tolik suct5Í popís práce, při níž 9e a d'To

Havlen pravidelně setkávám už téněř sedm let..o.

V souvis].osti a připonínkaei d3. Hav].a jsen si záhgr za-

ěa} uvědomovat nrrohé' co běžnou pracovní rutinu dalekogá}rle

přesahr:*je a co z nl dokonce nůže uděIat zábavur páně doůto-

r:ovy konentáŤe nejsou totiž jen euct1ýn výěten chyb a nepře-

sností, ale zároveň a předevšín vtipnýni níniúvďrant nad sny-

slem nějakého sporného slova ěi věty. Kromě toho, Že d'r. Ha-

vel je rradán sqyslem pro hunor, jsen si ěasen všinl i da].-

šÍch qysů jeho podívÚlodné osobnosti. Třeba jeho fantastické

přesnosti co se týěe donluvených příchodů' podle nichž si

J,ze dosIova řÍd'it hodin$. Nebo jeho stoprocentní spolehli-

vostí, která jer''r'r připadá sarnozřejnÁ' kvůli níž jsen se však

oběas do hloubi duše styděl a prokIínal svou lehkoryslnost a

zaponět l ivost . .  .  .
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Kdysi jsen pana doktora poprosil' aby ni před odevzdá-

nín pře}rtédI dipJ.onku. s].íbiI' že se na práci podívá a po

týdnu ji přinesl s nrroha gtránkani velice užíteěr1ých přÍpo-

nínek. Udě1al to bez nejnenšÍho nárokrr na honorrář ěi proti-

olužbu' z dobré vůJ.e ' ze zÁjnu o věc a snad troc}ru l. ze oJruF

patie. Po Iétech to uěinil. znovu' kdyŽ noje bývalá žena odg-

vzdáva].a do nakladate].ství svůj první překl.ad knihy. časen

jsem se při našich pravÍdelr\ých pracovních getkárrích zaěal

pana doktor.a na Ieccog vyptávatt vytušil jsen totiž, že se

svrclrovaně vyzná nejen v ěeeké grqmatice a styJ.ietice, ale \

že také rozumí literatuře a h1storil. a nůže mě - ěergtvého

abso1venta - o nrrohén pouěit takříkajíc z první nu$r. Pak

jsen se dozvěděl, že se jako jeden.z ná].g ].iťtí pravideJ.ně

stýká s VladiuÍren Holan€Itlo l(dyž zjístil nůj zájen o díto to-

hoto génia rnod'erní poezí'e, sháněl rui po Praze dávno rozebra-

né svaz\r jeho sebrar1ých spisů....

Naše rozhovory se však postupně přestaly toěít pouze

kolen Literat'rry a uněníl uvědoruil jsen si totiž, Že teňle
.noudrý Búl od }lterého ně nu.neric$ dělí téněř ětyřicet let'

zoeobňuje onu tajenrrou schopnogt nezegtámout. Pochopil jsen,

že n1adýn ].:iden nejen zdvořile rraslouchá' ale že 8e 8 nirnl'

pokouší vést jakýsi dialog napříě generace'n{ a že si E nini

ná co řícto Právě v tontrl.e rrruěnÍ se nožná skrývá kousek oBo-

ho nedefinovatelného tajeuství' kvůli tlerénu jakoby 8e na ku-

}até jub1leun dr. Rudolfa Hav].a chtěIo prostě zaponenout....
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