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Tffs.ň },:LADť !{.{,CunÁ Á ď:'Ho nonÁ

T nás].eďuJíaí vo].né tríbrrně se Ještě jednou Váa*

oímg k pre}:e:::.:org]cd nonosřťlflÍ. Í].aclÍrnírg I{. 3routníkgr

ldaoura und, sgÍne řeit /Á}rg,demíe.Yer1.ag, Bgr].l.n 19g1l,

kterd, rozbouříla áogud kl1d'nou hlactÍnu našeho literánrít

}ro řívota a rozd'ělí].a kulturní obeaenstvo na něltolÍk ne.

mílosrdně se potíraJících tríborů. JeťtÍný, kd'o se rďrall.l

do tnJennóiro n]"ěení a s' íroniekým úsrnóškem shlíží íg Ýd.Ě-

ně, rozvířend kclear své osoby a ďoby, Je ř,:iacura sám. Isg

koneěnií s].ovo z :í'st nejpovolaněJších, ktaré by uěJ.ní3'o

přítrĚ lovÍnovÍts s € sířícím sporůnr, u*cháueJícím pohřÍ*

clru ař k trapn3ínr insinuaoím osobnírn. tady rraňe veřeJnost

d'oeud, če]<á. red .
+

Je aaJfmnvd' že bludeření v hÍstoríí }1terrírní g&

d'rřé úporněJÍ než tcd'e Jtnd'e. Méižeš takovtr? b].ud' t1sÍckrát

ryvrátít' tísíckrát rozcupovat a vyhod1t po větnr oknem,

& on so tl' vrátí oprášen a čerstvě za].átán opět d.ve&n1

s neom&].snou sar*ozřeJnostír Áž sl. bud.u někďy pořÍaovat

kortotóku notoríc}<ých bludařů, značka -Jhl- v ní určttě

ctrybět nebude.

Jl.ř přeď ho*nou d.obou jser:r poulcáaal na věd'eclrou Í.n-

l*ompctencl.1 ba pro].hanogt knihy Prouttníkovyr V gějrnáglr

macurovskóho b 1dání stěří naJd'emo něco tak d'utého 8. solt.

ěasně tak okára].e narnyšl.endlio. i.' osobě V.:T.Proutníka se

zde nshod].Ím vracet n protože * Jak r"n*ímo * &ťoheolos.*

sg provoauJe ahusta rra smetíštích. Štrre -jhl- zřejmě
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nebrán{ etemgntárn{ poáadov*k vkusu, aby ee Jeho spÍsu ďovo*

].ávela Jglco pťeméng málern Elutent1ckdho. Povídksvou tvorbu sla*

curovou Jsern uř Jed'nou vyneuÍl" Edostateir Jasně. .Iako výsostný

ťakt ltterární pr.oto nezas].ouží, aby by1a probírárr,a Fi' o].ef'' '

Paní -Jhl- se tvářír Jako by žengkou postavu rYýtďlurt grral&

l.épe než sám autťJr. l{s{, u}raruJe nirnr přírno yrevíd.ané vysvšd'ěo.

ní o gvém rrad.ě}.6nÍ. Fo]'{}mdníčku mecuxvlřskóho búerínť vĚak bĚá*

cennýmí knoť].ílry aaptňovat nebud,gme'

CI to yÍc mne aa:lážÍ1 Jak Je zachágeno s postorrou PEtra

síslel €, která rná ne rozdí]. od ostatních svrlJ skuteěný přotěJ*

sekn Hemu,gín rd.rlraaňovat1 ;eJa vúřný a h3"uboký by3' uá tenřbát

vzta}r V]'ad.írníra !,la*ury k nynr}$ěírnu ť.ed'Ítel"Í nasí ěel*ó ].íter,sr*

něvědnd 1nstituce, JeJíeh přáte}.otví $e datuJe od' rloby. která

Je skryta i:ohled,ům *Jh1- a o níá sg vs spísr:, V. 3í. lroutníka

sotva dočte. Macura rozhod.ně nernínrl vylíětt řed. d'r* ší'u]'ara

Jako 't:remo*ndho éracka v rnrrt1'róm umo}oucs.ndm sáě!Eu''' nýbrř uká*

aat Jeho nravní převahu nad nej1gtým d.ocontem, převah'u č3"ověka'

který dokáže jed'rrou v bud.oucností korrrrírl].ovat bed'atelslcá úsÍlí

v oelé šířr rraš{ ].íterární histor1e , macurovskou nevyJímaje.

Ž vIastní xku.šeností moliu dolořÍt, ř,e Mecura svěří3 teh*

dy ml.aďdr,nr 3otru řís]"erov1 reďakcí dvou ěťsal }lrěgk6bo běga'

l{etřeba zd'ťrrazňovat , áe obě ěís]-a patř1l"a k nejad.ař13"eJšínn

fsrov. nůJ pi|íspěvek v ''Áď honoreln Fetrí s.' 'n Praha t99e* PP.

235.23T, téyÁ ěl:{nek ín Pht]. Prag., 1993, ě. 4' FP. 2a-26./

L}e vůbec s pod{ver,r' Jak znaěka *Jh1- odkatuJe na údaJe

vyta}rarró n }íterárněv..id.ných fosí1íí a rredbd' vaponíneic a'Jtentíc*

kých pamětníkť:, Jest].Íže rrž chce vést k*mpetenční sporýl liám

J ser:r byl. úěastníken mnoha památných ětvrt}:ťr v Loretánskó vÍ-
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ndrně, svódkem odvážného střetávání názortl, v němž vžťlycky

v;m'íka3. jískř'tvý tal.ent }iiacurův.

Ad' |tlrlornionegt'l l{eaÍ pravd.ou, že já bych itdy přived].

}lacuru ke i.;o$ketéríi s nornonsk;nr blud.enrr Cej.á ta o*bytá

aáleřttost byla Jen }etmpu 6pizodou v l.iaprrrově myšlenkovém

lrledání. Pokurl vínt, v sa].t Lake Cíty nj.kdy nepobýval a těab

někg1ík vystoupení přod nepočetn;?rn publikenr mělo c}rarakter
- řakněnie - neadvs,ané reoes €r f' i i ig31119nskd'' obdobír Jak Je
-Jhl- nazývá' bych stru]íturně t<tad'l spíšr do }Iacr:rových l.et

stud.ents}<ýoh. '?Ní1 aůnnÍ.rari|', říkáva]" poaději. Á kdyř á9 u

některóho stolu nakupí3.í &lorrnoni.1 spóšně si od'sed,J.'

*$hk-

Nec}rcí být osobnír ale přjkladerr nop3'ech, ktsrd sg

uchyt11.y v nešÍoh 11s teoh a zamoříly ěeskó tt.terárn{ ].uhJrt

mo}:lou být nepostrybně pseud,ověd'eoké Ímpertínonoe Jístého *Jhk*r

Patř'{ nezÍ tyr sl n1miř Je obtížna jareákoll seríóznější d,eba-

tal $ebc{ Jak mořno vářně dÍskutovatí s čtovó:lern, lrtarý hor-

].xvě tvrd'í , áe J e ttma,otlřovským badate].em?t &, součagně nedbá

e]'enrentárnícb' fakt tl.s{ckráte prokázaných a ověřených? Jak

věříti. ě].ověku1 ktený jed'ním d.echem vyrráš{ Macurt.t a zatracu*

Je Proutníka a předgtírá př{'tom, líe tak ěl.n{ v dobré vÍře?

Á1e noše veřejnost sl. ned'á lnázet panem -J}.rk. písek do oěí *

za Je}ro d.esprecÍ'atívnÍm postoJem k Proutníkoví ].ae totíž ry*

tuětt perfíd.ní snďtu d'1gkr'ed'ítovat i gamotn6ho lÍacu:ru a Jabo

ťlobul

Pán, skrývaJíaí evou tv.ř za značku .Jhk* mí podk}.ádá

JakýsJ. nelcríticky subm1s1vní vztah k Proutníkovt a sám ge ko.
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ketně přlod'vá{í v pdao eutentíckého pernětníka, jeko by by]-

snad' Jed1ným svěd,kem nrl,ad;ích 3.et ř.tracurovýoh. $kuteřně snrěš*

ndt i,íopaniatuJe sÍ anÍn ře právě ilg' těoht.o str;írrkách Jsem
na tak dávno vaď1a s Proutníkem spor v& věcÍ trIaaura :r Kreua*

wa]"d* Íjtručně k rnarítu věc1t Frrrutník e něktgřť dalšír Jgou*
se sved'enÍ ťaktem' že na věee}rrry časoplsoekd povídt<y síg*

nované KreuawalťleřB veřly r;akonec do ffiggu:avy lrnížní Juve*
nÍlie 1 dobově podmí*ěnýmí náanaky Macur1;r gamdho' $ouáí.

ře au.torem těchto p:'aoť byl acíhad.$ó amizo}ý estonslcý bo.

hem1gte' spo}uaaklad'atel ifiacurou ínspí.rovarráha Battskdho

svaEui m$" ana].cc kvr"rtoml.urry g' her. Já Jsom rrapnott tomu

hťtjíle. názor a mohu ug něm mye]"{n s plnou odpověd,nost

trrat' áe autorem $e í ade }dgcurar YaĚákova textologteká

ana3.ýaa povídky [ygr /tN, 19. 3. 19??l to ostatné v plnd

š{sÍ. potrr.rdl"t.al tento mel.ý gkroat pocháaí irepochybně z

p€re Í'lacurov.g a Jeho protagonístou není nJ'kdo Jrný neř ďo*

seť Pgterke' tentmát ovšern Jařtň rn}adl.ěký bouř3.tvár g b6.s*

ník. Ale :.r,e tg sí nautentícký panětrr{kn .Jhk- patrně ne.

vapom{nií?

Zř.eJmě trpÍ pod'Í.rrrrou; n€řku*].Í rorrnou úmysi.]loltr arn6-

aLí. l! ne ďoEtí na tomt ltepochopí!. - Jna priÍ krítíksm *

anÍ. svébytnou' m'&curovgkou pootttcu D{chtrrng rrnd ťfahrhe1t1

Jeií vt1gk]'a nezarněal"telnou peěed savenó{*n o Yelkém spíko*

Vir Krěs}cdmu běeu1 Draípkůrn a vy&a].a í. pl.ocl rreJ}irásnějšÍ,

totÍĚ nevy&anéhc oběarg }'Ionte chrísta. Pěkně sa v}.Jímá rr

postoji pamčtníka ígnorant' který rrannasuJe, Ee !g.i{'sná hr*

d.í"rrka Yýtďlur pe4Í y'.kÍ ltr.a'ďská Je porrlrou autorskou ťíkoí'

Í{ebuáerne $e pllít o to , irdo koho ana]. ibdpe r uá ira J ín6m rirÍs.
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tě /ďosxé áeny 3.*t 60, e ?0" * líterature ět Bravť[e?, ďr.

t9s9r PPr 15*49/ Joern uí}ozorní]"a rre ďrobn;? píkantnÍ d.eta1].l
l'{eoura snad zapomněl ě1 zam].če]., .ie barva oří tdto nevňed,ní

bytost1 byl.a mod"rá, n1ko].Í, Jak :3 € inůřenre dočťst ve Výtahu,

hirěrld* Zr1.ěd:i].a jl po své i:lavovl.asé ÍBatce 1 po ote1 - maáar*
gkém hrabětÍ* Leč nepoulitěJrne s € zd.e po neJí"stýoh stezkách
genoal"ogiÍer Pouze ge gnačlry *Jhk. tdříl jsou snad' podle Jg-
ho ná.aoru í" d'alňí hrd1novó tf;:1o5,' * Pgtr ďorneJ 1 Pytlťk,

Cirrobák * por*}rÍ'rnt lÍ.tord:rrímí pře].uďyŤ

Kdyby ehtě]. být pen *Jhk* d.ůsledrrýrn1 pak hy musel

popřít l. exístenct d.rr šislera, oož Je tváří v tvář rea]"Í.tě

nernožnó í pro ťalzl.f1kátora Jeho ražení. |[ak ůaleko zaJÍt

ne1zet fsk elespoň po& průhleďnou zá*iinkou ad.orace morální

nadj],azenost1 ŠÍ.slerovy vnásí mez1 oba ve].íkríny naĚ{ vědy umě-

l.é rorpo]:y' lcterd neoxlstove].y a neex1stuJít o čem totíž svěd'-

ě{ I*iacůrůrr obra.z m].acíčkdho šÍstera v nrod'rdm sáčkrr? o výsoot.

né d'omokratíěnostÍ a nob3.sse mrrřo; lrterý aě vystoupal po

příě].ích ]"l.ter;írněvěd.ného žebříku aií k výš1nám* norřckl sa

starýah přáte3-ství a vztahri* Jež ho poJÍly ke ko]"egům a lcole*
g)rním1

Žato rád'Í panu .Jhk- rrvěříme a ní nás r:enugí s taJiovou

v*ryou uJlšťovat. že t.tacr:ru neínspíroval k rozvern;Ípj, d.ětsky

ě1styn výl.etůnr do ťi].ogofie í praxe morrnons]<ó. Je totíž rrů*

beo tóřko před'stavíte1no, ře by pan -jhk- kohoko1í k ěemr.r'ko-

1.Í. ltdy Í.nspÍ.roval? &ty, kteřÍ netrpíme atrátou par.rět{' sí na.

opak vapr:nrínáme na Jo}r"o pokusy rataí}rnout Mglcuru d.o obskur*

níoh praktik d.l.abo1l.ckých. !]iarnět i{sraztl na :raotřes1te1nou

etÍku Hacurerv.u a neubylo mu nož s nevosÍ s].ed,ovat ma].ý 1"eě

pevný Borťťlonský kroužak a r}rrrhého břehu f).ta-rry'

Jhl *


