Vachek

Obrazy, akvarely a fotografie z let 1966 - 1979 a z 90-t˘ch let.

Dagmar Urbánková-Vachková
Ludmila Vachková-Drhová
Karel Vachek
Petr Vachek
Karel Vachek ml.

Dagmar Urbánková-Vachková, Karel Vachek
1966 - 1979
olej na plátnû, 200 x 200 cm

Karel Vachek
1966 - 1979
akvarel, A4

Dagmar Vachková
1966 - 1979
akvarel, A5

Karel Vachek
1966 - 1979
akvarel, A4

Karel Vachek
1966 - 1979
akvarel, A4

Ludmila Vachková-Drhová
1966 - 1979
akvarel, A4

Ludmila Vachková-Drhová
1966 - 1979
akvarel, A4

Ludmila Vachková-Drhová
1966 - 1979
akvarel, A4

Ludmila Vachková-Drhová
1966 - 1979
akvarel, A4

Petr Vachek
1966 - 1979
olej na papíﬁe, 35x25 cm

Petr Vachek
1966 - 1979
olej na dﬁevû, 33 x 24 cm

Petr Vachek
1966 - 1979
olej na dﬁevû, 28 x 43 cm

Petr Vachek
1966 - 1979
olej na dﬁevû, 26 x 33 cm

Petr Vachek
1966 - 1979
olej na dﬁevû, 28 x 43 cm

Petr Vachek
1966 - 1979
olej na dﬁevû, 30x30cm

Petr Vachek
1966 - 1979
olej na dﬁevû, 30x12cm

Petr Vachek
1966 - 1979
olej na dﬁevû, 37x25cm

Petr Vachek
1966 - 1979
olej na dﬁevû, 29 x 69 cm

Petr Vachek
1966 - 1979
olej na dﬁevû, 52 x 91cm

Petr Vachek
1966 - 1979
olej na dﬁevû, detail

Petr Vachek
1966 - 1979
olej na dﬁevû, detail

Petr Vachek
1966 - 1979
olej na dﬁevû, 52 x 107cm

Karel Vachek ml.
fotografie, 90. léta

Karel Vachek ml.
fotografie, 90. léta

Karel Vachek
Moravská Hellas
krátkometráÏní film, formát 35 mm, 1963
kamera Jozef Ort- ·nep

Karel Vachek
S¤ÍZNùNI VOLBOU
celoveãerní film, formát 35 mm, 1968
kamera Jozef Ort - ·nep
Film byl ocenûn Zlatou kamerou na MFF v Berlínû v roce 1991

Karel Vachek
NOV¯ HYPERION
aneb Volnost, Rovnost, Bratrství
celoveãerní film, formát 35 mm, 1991 - 1992
kamera Karel Slach, Ivan Vojnár, Jan Procházka

Karel Vachek
NOV¯ HYPERION
aneb Volnost, Rovnost, Bratrství
celoveãerní film, formát 35 mm, 1991 - 1992
kamera Karel Slach, Ivan Vojnár, Jan Procházka

Karel Vachek
NOV¯ HYPERION
aneb Volnost, Rovnost, Bratrství
celoveãerní film, formát 35 mm, 1991 - 1992
kamera Karel Slach, Ivan Vojnár, Jan Procházka

Karel Vachek
NOV¯ HYPERION
aneb Volnost, Rovnost, Bratrství
celoveãerní film, formát 35 mm, 1991 - 1992
kamera Karel Slach, Ivan Vojnár, Jan Procházka

Karel Vachek
CO DùLAT? aneb Cesta do z Prahy do âeského Krumlova
( Jak jsem sestavoval novou vládu )
celoveãerní film, formát 35 mm, 1996
kamera Karel Slach, Jan Procházka

Karel Vachek
CO DùLAT? aneb Cesta do z Prahy do âeského Krumlova
( Jak jsem sestavoval novou vládu )
celoveãerní film, formát 35 mm, 1996
kamera Karel Slach, Jan Procházka

Karel Vachek
CO DùLAT? aneb Cesta do z Prahy do âeského Krumlova
( Jak jsem sestavoval novou vládu )
celoveãerní film, formát 35 mm, 1996
kamera Karel Slach, Jan Procházka

Karel Vachek
CO DùLAT? aneb Cesta do z Prahy do âeského Krumlova
( Jak jsem sestavoval novou vládu )
celoveãerní film, formát 35 mm, 1996
kamera Karel Slach, Jan Procházka

Karel Vachek
CO DùLAT? aneb Cesta do z Prahy do âeského Krumlova
( Jak jsem sestavoval novou vládu )
celoveãerní film, formát 35 mm, 1996
kamera Karel Slach, Jan Procházka

Karel Vachek
CO DùLAT? aneb Cesta do z Prahy do âeského Krumlova
( Jak jsem sestavoval novou vládu )
celoveãerní film, formát 35 mm, 1996
kamera Karel Slach, Jan Procházka

Karel Vachek
BOHEMIA DOCTA aneb Labyrint svûta a Lusthauz srdce
celoveãerní film, formát 35 mm, 2000
kamera Karel Slach, Jan Procházka
Film byl ocenûn na Mezinárodním festivalu dokumentárních filmÛ v Jihlavû, obdrÏel Cenu âLF za oblast
filmu pro rok 2000 a získal také Cenu samozvancÛ 2001,
udûlovano kritikem Andrejem Stankoviãem

Karel Vachek
BOHEMIA DOCTA aneb Labyrint svûta a Lusthauz srdce
celoveãerní film, formát 35 mm, 2000
kamera Karel Slach, Jan Procházka
Film byl ocenûn na Mezinárodním festivalu dokumentárních filmÛ v Jihlavû, obdrÏel Cenu âLF za oblast
filmu pro rok 2000 a získal také Cenu samozvancÛ 2001,
udûlovano kritikem Andrejem Stankoviãem

Karel Vachek
BOHEMIA DOCTA aneb Labyrint svûta a Lusthauz srdce
celoveãerní film, formát 35 mm, 2000
kamera Karel Slach, Jan Procházka
Film byl ocenûn na Mezinárodním festivalu dokumentárních filmÛ v Jihlavû, obdrÏel Cenu âLF za oblast
filmu pro rok 2000 a získal také Cenu samozvancÛ 2001,
udûlovano kritikem Andrejem Stankoviãem

Karel Vachek
Kdo bude hlídat hlídaãe, DALIBOR
aneb Klíã k chaloupce str˘ãka Toma
celoveãerní film, formát 35 mm, 2002 - 2003
kamera Karel Slach
Film byl ocenûn na Mezinárodním festivalu dokumentárních filmÛ v Jihlavû
a získal Cenu Andreje “Nikolaje” Stankoviãe za nejv˘znamûj‰í ãesk˘ filmov˘ projekt roku rok 2002

MORAVSKÁ HELLAS
aneb poznámky o folkloru
Dûj se odehrává ve StáÏnici 1963.
Jde o témata a ve filmu vystupují: vy‰isovan˘ folklor, vy‰ívaãská ‰kola a uplatnûní
Ïaãek, Oldﬁich Hekl, Letovice, malíﬁ a
na-tûraã pan Josef Lebánek, sbûratel
Poto-mák, Zdenûk Halu‰ka, co dûlá slováck˘ humor, paní Sokolová, nejmenovan˘ est-rádní umûlec, muÏ, kter˘ vystoupil
na festivalu ve StráÏnici, maléreãka Martín-ková, J.A.Komensk˘, maléreãka
Adámková :" To není enem tak to malování, to pﬁestanete aj d˘chat.", p. Lebánek informuje JoÏku Severína, domek se
ÏÛdrem, lidová architektura 2. pol XX.
století, dcérka JoÏky Severína, architektonické názory (nejednotné), kuriosity,
slovácká sochaﬁina, pan Lebánek o souãasné lidové písni, AneÏka Bornová prÛkopnice socialistické písnû, Dvojãe A
(a dívka), dvojãe B (a housle), JoÏka
Severín s dcedrÛ, taneãník ·opík o
Lebánkovi, u PosledníkÛ + StráÏnicko,
restauratér Fojtík z Otroko-vic, prodávající 40-50 tisíc litrÛ vína, ãun-dráci a
jiná mládeÏ

MORAVSKÁ HELLAS /
SP¤ÍZNùNI VOLBOU

námût, scénáﬁ, reÏie Karel Vachek
ped. vedení Elmar Klos, Jan Kali‰
kamera Jozef Ort-·nep
stﬁih Ludvík Pavlíãek
zvuk ing.Benjamin Astrug,
Lubomír Zajíc
v˘roba Emil Havlín

Deset filmovacích dní s Dubãekem, ·ikem, Smrkovsk˘m, Goldstckerem,
Císa-ﬁem, âerníkem, Svobodou a dal‰ími
mezi 10. - 30. bﬁeznem 1968. Kamerou
Eclair (16mm) spojenou synchronizaãním
kabelem s magnetofonem Nagra bylo
získáno 6 hodin 20 minut hrubého materiálu, z nûhoÏ byl sestaven „obraz“ ãtrnácti dnÛ , jeÏ pﬁedcházely volbû prezidenta âSSR.
zachycuje události, osobnosti a dny:
23.3 Antonín Novotn˘ rezignoval na
funkci prezidenta âSSR, 27.3.1968 Den
uãitelÛ, Ludvík âern˘, Bohumil Lastoviã-

Karel Vachek

SP¤ÍZNùNÍ VOLBOU
aneb neliterární ODTAJNùNÍ MOCI

Karel Vachek
MORAVSKÁ HELLAS /
SP¤ÍZNùNI VOLBOU

MAL¯ KAPITALISTA

hrají
Ivan M.Jirous, Vl.Chramostová, M.âalfa, papeÏ Jan
Pavel II., M.¤ezníãek, M.Kocáb, D.Koláﬁová,
V. Havel, skauti, knûÏí a vûﬁící âSR a Polska, J.Lis,
J.·abata, R.Sachr, D.Nûmcová, P.Oslzl˘, P.Mikulík,
A.Dubãek, J.Moravãík, I.Sviták, J Bartonãík, památník M.R. ·tefánika na Bradlech, ambasáda SSSR,
A.Sacharov, ·koda Favorit, KSâM, M.Palou‰,
V.Klaus,, busta Kl.Gotwalda ajejí prodavaãi, Letenská pláÀ, M. Gorbaãov, J. Bok, J.âarnogursk˘,
O.âern˘, âS armáda, FS, Hradní stráÏ, evropská
kﬁesÈanská mládeÏ, âSL - úãastníci a organizátoﬁi
jejího sjezdu, J.Kasal, L.Pachman, J.Kavan,
W.Brandt, P.Buzková, D.Bure‰ová, S. Buzka,
míting âSSD, Ed.Bene‰, âT a pﬁedvolební mezistranická beseda, P. Nos, Jeho Svatost 14. dalajlama, OF, svûtelná show - katedrála Sv. Víta,
J.Zahradílek, RuzyÀská vûznice, J.Diensbier, volby
1992 a voliãi, automobil Volha, J.Ruml, J. KﬁiÏan,
P.Îantovsk˘, M.Machat˘, R.Kubelík, M. Sládek a
republikáni, J. Vik, Y. Barto‰ová, E. Bondy, M.KniÏák, S.Milota,T.G.M., gen.prokurátor a místopﬁeds. vlády P.Rycheck˘, ing. chemie Zd. ¤eháková,
posl. OF K.Stome, min. zahr. obch. âSFR Sl. Straãák, student a ãl. vy‰etﬁovací komise k 17. listopadu Jar. Svût-niãka, posl. OF Mir. Sychra, pﬁeds.
strany âNR a ãlen âSSS, J. ·koda, posl. OF P.
Toman, ﬁed. âTK P.Uhl, pﬁeds. KCOF J. Urban,
pûvkynû a telefonistka OF M.Vepálenská, pﬁeds.
stát. v˘boru SSSR pro Ïiv. prostﬁedí N. Voroncov,
pﬁeds. âSSS J. Vyvadil, posl. VPN R.Zelenay, prognostik a posl. OF M.Ze-man, M.Îantovsk˘, sochy
M. KniÏáka, hudba B.Smetany (Braniboﬁi v
âechách), Jar. Vejvoda (polka ·koda lásky), sovûtská disidenta Karisa Bogoraz, pﬁedstavitel soc.
dem. klubu OF R. Batûk, Lad. Boreck˘, gen.
sekretáﬁ âSL J. âern˘, poslanec VPN J. âervenka,
Vl. Dlouh˘, P. Dostál, K. Gott, posl. OF Dag. Hel‰usová, pﬁeds. soc. dem. J. Horák, ãlen VPN M.
Hospodár, posl. KSâS J. Jenerál, posl. VPN M.
KÀa-Ïko, místopﬁ. vlády V. Komárek, ãlen pﬁeds.
ústﬁ. vol. komise J. Kozlík, ãl. pﬁeds.soc.dem J.
Kuãa, posl. OF P. Kuãera, pﬁedst. KSâM J.Machalík, ãl. ústﬁ. vol. ko-mise O. Marek, 1. taj. KSâS V.
Mohorita, posl. OF, student a ãl. nezávysl. vy‰etﬁ.
komise Fr. Nûmec, ‰achov˘ velmistr L. Pachman,
pﬁeds. konfed. odb.svazÛ I. Pleskot, pﬁeds. vlády
P. Pithart, manaÏer OF P. Pospíchal, harmonikáﬁ
a dlouholet˘ polit. vûzeÀ V. Rezek, faráﬁ ¤ímskokat. církve Vl. Rudolf a mnoho dal‰ích.

Karel Vachek

námût, scénáﬁ, reÏie Karel Vachek
kamera Karel Slach, Ivan Vojnár, Jan RÛÏiãka
zvuk Libor Sedláãek
stﬁih ªuba Durkoviãová, Vûra âejková
ved. v˘roby Václav Hájek
ved. studia Pavel Bene‰
zást. ved. v˘roby Karel Matou‰ek
dramaturgie Václav.Boroviãka, Jiﬁí Gold,
Alena Mullerová
spolupracovali P. âern˘, K. Matou‰ek, M. Franta, P. Heﬁmanová, T.Lylo, D. Marek, J. Miltait, M.
Vlãek.
subtitles KVoãadlo

NOV¯ HYPERION
aneb VOLNOST, ROVNOST, BRATRSTVÍ

NOV¯ HYPERION aneb
Volnost, Rovnost, Bratrství

Karel Vachek
NOV¯ HYPERION
aneb
VOLNOST, ROVNOST, BRATRSTVÍ

MAL¯ KAPITALISTA

hrají
Eva Votrubová a Lubomír Michalica
(umûlci a vûdci jedoucí z Prahy do âeského
Krumlova) botanik J.Haager, spisovatelky
E. Kryseová, E.KantÛrková, div. autor J.VodÀansk˘, básníci A. Stankoviã, I.M. Jirous, umûnovûdec, L.Novák, v˘tvarník, s manÏelkou Eli‰kou,
flétnista V.Îilka, loutkáﬁ M.Kirschner, lékaﬁka E.
Zvolská,
spisovatel V.Jamek, novináﬁ R.·vec, Keramiãka J.
Pe‰ková a její muÏ, harmonikáﬁ J.Komenda, filosof E.Kohák, psycholog a hermetista M.Nakoneãn˘, filmov˘ reÏiséﬁi J.Krejãík, T.Vorel, kameraman S.Milota, herecka Vl.Chramostová, pﬁírodovûdec J.Drbohlav, astrolog a fotograf J.Prokopec, (obyvatelé a hosté âeského Krumlova) starosta âeského Krumlova Jan Vondrou‰, podnikatel J.Vacek, herec a jevi‰tní v˘tvarník A.Zwiefelhofer a jeho Ïena Zdenka, pamûtník a znalec
âeského Krumlova B.Braun a jeho Ïena, spisovatelka H.Braunová, rodina DunkÛ, komunista a
ãlen ÚV KSâ M.Trost, velvyslanci akreditovaní
ve Vídni na v˘letû, stavûãi májky M.Porubka,
A.Postl, W.Steinbauser, Fr.Kápar jako Neptun,
lidová zpûvaãka M.Vávrová, medvûdáﬁ J.ãern˘,
operní reÏisérka I.·vandová, architekt P.Pe‰ek,
Pavel Slavko, ﬁeditel st.hradu a zámku âeského
Krumlova, v˘tvarník J.Havlík, vynálezce a osma‰edesátník A.Bednáﬁ, manÏelé Hilda a Fr. Stidelovi - majitelé fotografického ateliéru, M.Bednáﬁová se synem Mat˘skem, keramik J.Páral, Krista
v Hoﬁicích pﬁedstavovali Fr.Hladk˘, J.·uga, Piláta
hrál V.Mára, velitel voj,. základny ª.Cirek, uãitel
hudby B.Novotn˘, policejní mluvãí R.Soukal,
P.Hro‰ a skupina hist. ‰ermu WOK, pûveck˘
sbor Perchta dirigovala ·.Kod˘mová. (politici
mimo ateliér) t.ã. min.kultury P.Tigrid, min.vnitra
J.Ruml, min. hosp. K.Dyba, min. prÛmyslu
Vl.Dlouh˘, pﬁedseda vlády V.Klaus, min. zahraniãí J.Zieleniec, prezident âR V:Havel, min.obrany
Ant.Baudy‰ a V.HoláÀ, min.‰kolství I.Pilip a jeho
Ïena, min. dopravy J.Strásk˘, filosof I.Sviták, primátor Prahy J.Koukal (politici v ateliéru) min.
Ïivotního prostﬁedí I.Dejmal, poslanec za ODS a
pﬁedseda úﬁadu pro vy‰etﬁování zloãinÛ komunismu V.Benda s chotí, ‰éfredaktor Necenzurovan˘ch novin P.Cibulka, pﬁedsedkynû DEU
A.Hromádková, pﬁedseda âSSD M:Zeman
a mnoho dal‰ích obãanÛ a hostÛ zemû.

Karel Vachek

námût, scénáﬁ, reÏie K.Vachek
kamera K.Slach, J. RÛÏiãka, M. Hájek, A. DaÀhel,
J. Rolínek
zvuk L.Sedláãek, J. Barto‰, J. ·torek, P. Sádek
stﬁih R. Paﬁezová
ved. studia Pavel Bene‰
spolupracovali E.Krumbachová, K.Vachek ml.,
J.Franta, Trilobit a B.L.A..
produkce P. Brada
hudba K.Ha‰ler, P. Nos, J. Vondrovic, B. Smetana (âertova stûna)

CO DùLAT?
aneb Cesta z Prahy do âeského Krumlova
(Jak jsem sestavoval novou vládu)

NOV¯ HYPERION aneb
Volnost, Rovnost, Bratrství

Karel Vachek
CO DùLAT?
aneb Cesta z Prahy do âeského Krumlova
(Jak jsem sestavoval novou vládu)

BOHEMIA DOCTA
aneb Labyrint svûta a lusthauz srdce (BoÏská komedie)

hrají rostlinn˘ anatom J.Albrechtová,
publicista M.Bobek, nazávisl˘ politik
J.Bok, básník a filosof E.Bondy, literární
vûdec Vl.Boreck˘, vedoucí a ãlen skupiny Plastic People of the Universe
M.Hlavsa, V.Brabenec, vynálezce Semtexu S.Brebera, básník E.Brikcius, písniãkáﬁ Jim âert, ex ministr a ekologick˘
aktivista I.Dejmal, básník I.Divi‰, poslanec P.Dostál, spisovatel J.Foglar, ministr
‰kolství a spisovatel J.Gru‰a, skladatel
V.Hálek, básník Andrej Stankoviã, prezident âR V. Havel s chotí, M.Zeman,
V.Klaus, prezident âeské akademie vûd
R.Zahradník, lékaÏ a spisovatel J.H˘sek,
básník a v˘tvarník J.Koláﬁ, skladatel
J.Klusák, rektor AVU a v˘tvarník M.KniÏák, v˘tvarník V.Kokolia, básník P.Král,
spisovatel J.Kratochvíl, filmov˘ reÏisér
J.Krejãík, spisovatelka E.Kriseová, mystici manÏelé Eduard a Emilie Tomá‰ovi,
politik V.Trojan, politik P.Uhl, hoslista
T.Vejvoda, básník J.H.Krchovsk˘, písniãkáﬁ Pepa Nos, biskup tajné církve
F.Zahradník, novináﬁ I.Medek, politiãka
D.Nûmcová, filosof a b˘val˘ rektor UK
R.Palou‰, námûstek minstra zahraniãních
vûcí M.Palou‰, vynálezce ra-diolokátoru
Tamara V.Pech, anarchista J.Polák, novináﬁka L.Raku‰anová, filosof P.Rezek,
teolog O. ·tampach, fotograf
a kreslíﬁ Jan a Kája Saudkové, studenti
AVU, ãlenové romsk˘ch iniciativ,
poslankynû P.Buzková, obyvatelé Orlick˘ch hor, Petr Pelc, básník a umûnovûdec I.M. Jirous, pﬁedseda poslanecké
snûmovny M.Zeman, mikrobiolog
M.Vosátko, právník I.Vesel˘, rabín
K.Sidon a ãlenové Ïidovsk˘ch obcí,
hudebník J.Stivín, právník E.·ãuka, ãeské
hrady, houby a dal‰í umûlci, vûdci, filosofové a obyvatelé âech a Moravy.

MAL¯ KAPITALISTA

námût, scénáﬁ a reÏie Karel Vachek
kamera Karel Slach, Jan RÛÏiãka
zvuk Libor Sedláãek
stﬁih Renata Paﬁezová
v˘roba Jan ·ibrava

Karel Vachek

NOV¯ HYPERION
aneb Labyrint svûta a lusthauz
srdce (BoÏská komedie)

Jak jsem sestavoval novou vládu.)

Karel Vachek
NOV¯ HYPERION
aneb
Labyrint svûta a lusthauz srdce
(BoÏská komedie)

Obsah opery Dalibor B.Smetany a J.Wenziga /dle Anny Hostoumské/:
I.dûjství: Na hradním dvoﬁe je shromáÏdûn lid, aby byl svûdkem soudu
nad rytíﬁem Daliborem. Jitka, které se kdysi Dalibor ujal jako sirotka, vyz˘vá
lid ke vzpouﬁe a k osvobození rytíﬁe ze Ïaláﬁe. Se sborem soudcÛ vstupuje
král Vladislav, proná‰í Ïalobu proti rytíﬁi, jenÏ pr˘ jiÏ dlouho svévolnû ru‰í
mír
a naposled pﬁepadl Plo‰kovice a zabil purkrabího. Milada, sestra purkrabího,
dosvûdãuje: Je vinen, zabil jejího bratra, budiÏ potrestán! Slovo v‰ak dostává
i obvinûn˘: Ano, uãinil tak, ale trestal jen to, co povaÏoval za nejvût‰í kﬁivdu:
smrt pﬁítele ZdeÀka. KdyÏ Milada Dalibora vidí, kdyÏ sly‰í jeho obhajobu
a jeho neohroÏenou ﬁeã ke králi, tu se její nenávist promûÀuje v pochopení
a ona, sly‰íc rozsudek vûãného Ïaláﬁe, prosí krále, aby Daliborovi odpustil
tak jako ona. A kdyÏ král odmítne a soudcové i lid odejdou, naﬁíká o samo tû nad tím, Ïe tak velk˘ rek má její vinou hynout v Ïaláﬁi. Tu k ní pﬁistupuje
Jitka a svûﬁuje jí plán na Daliborovo osvobození. Milada slibuje svou pomoc.
II.dûjství: Dole pod mûstem se veselí tlupa Daliborov˘ch zbrojno‰Û a
mezi nû pﬁichází Jitka, aby sv˘m mil˘m, zbrojno‰em Vítkem, ujednala plán na
rytíﬁovu záchranu. Vypravuje Vítkovi, Ïe Milada v obleku chlapce, Ïebravého
hudce, získala dÛvûru Daliborova Ïaláﬁníka. Podle jejích zpráv pak budou
pokraãovat v osvobozovacím díle. V‰ichni se tû‰í, Ïe se jejich plán zdaﬁí.
V bytû Ïaláﬁníka radí velitel stráÏe Budivoj k nejvût‰í obezﬁetnosti. Ve mûstû
je mnoho Daliborov˘ch stoupencÛ. Îaláﬁník tûÏce nese svÛj Ïivotní údûl,
a proto proti Budivojovi obhajuje chlapce, kterého pﬁijal k pomoci. Chlapec
hned po Budivojovû odchodu pﬁemlouvá Ïaláﬁníka, aby mu dovolil sestoupit
místo nûho, unaveného starce, do nejhlub‰í cely k rytíﬁi Daliborovi. Îaláﬁník
souhlasí, a dokonce dává chlapci housle, které slíbil rytíﬁi k ukrácení neko neãn˘ch chvil ve vûzení. Milada, neboÈ ona je to, radostnû sestupuje do
podzemí. Dalibor, rozechvûn snem o ZdeÀkovi, pﬁijímá ve své cele housle z
ruky té, jeÏ se mu prohla‰uje za nûkdej‰í mstitelku a jeÏ mu teì vyznává
svou lásku. Dalibor chápe její pﬁíchod a cit jako odkaz pﬁítele ZdeÀka, vítá v
Miladû andûla spásy a utû‰uje se nov˘m citem lásky k ní.
III.dûjství: V královské síni varuje Budivoj krále, Ïe v mûstû se chystá
vzpoura Daliborov˘ch stoupencÛ a rytíﬁÛv útûk. Potvrzuje to i Ïaláﬁníkovo
hlá‰ení
o zradû chlapce, jenÏ ho chtûl uplatit a uprchl, kdyÏ se podle svého plánu
patrnû uÏ s rytíﬁem dohodl. Proto povolává král k sobû uprostﬁed noci
soudce, uvaÏuje o poslání spravedlivého vládce a sly‰í od nich nov˘ ortel
nad Daliborem: BudiÏ té noci meãem sÈat! Ve své cele je Dalibor jiÏ pﬁipra ven k útûku: mﬁíÏe jsou vylomeny. Chce dát znamení zvukem houslí, av‰ak
praská mu poslední struna. Zlé znamení je pravdivé, neboÈ vstupuje Budivoj
a oznamuje Daliborovi, Ïe je‰tû téÏe noci bude popraven. Rytíﬁ stateãnû
nese svÛj osud ve vzpomínce na ZdeÀka a Miladu. Pod hradem ãekají
vzbouﬁenci s Miladou v ãele na znamení Daliborovo. Místo houslí sly‰í v‰ak
zvon a zpûv mnichÛ, doprovázejících prÛvod s odsouzencem - Daliborem.
Milada s meãem v ruce se vrhá proti stráÏcÛm, ale je ranûna v nastalé bitce,
klesá a umírá v Daliborovû náruãí, jemuÏ se podaﬁilo vyrvat se stráÏcÛm.
Zoufal˘ nad její smrtí zaútoãí Dalibor na Budivoje a klesne jeho ranou.
Informace o rodinû Ma‰ínÛ naleznete na internetu.
Ve filmu je pouÏit zábûr „muÏ s preservativem" z filmu E.Hníkové Na‰e
tﬁída a zábûry F.Remundy „z narozenin V.Klause", dále agenturní zábûry
„M.Zeman s noÏem" a tragédie WTC.

Kdo bude hlídat hlídaãe? DALIBOR
aneb Klíã k chaloupce str˘ãka Toma

MAL¯ KAPITALISTA

Po závûreãn˘ch tónech opery Bedﬁicha Smetany Libu‰e /a po
odchodu divákÛ/ mÛÏete sledovat úplnou klavírní zkou‰ku tragické opery Dalibor v reÏii Jana Antonína Pitínského, v jednotliv˘ch rolích alternují nûkteﬁí i hlasovû indisponováni
Vladislav/Vl.Chmelo, R. Janál, I.Kusnjer, Dalibor/V. Prolat, J.Vacík,
Budivoj/P.âervinka, J.SulÏenko, Bene‰/B.Mar‰ík, L. Vele,
Vítek/A.Briscein, J. JeÏek, A.Zdunikowski, Milada/J.Rainerová,
E.Urbanová, Jitka/D.Bure‰ová, E Dﬁízgová, Soudce/Zd.Harvá-nek,
A.Hendrych, Zdenûk/K.Dobr˘
Sbor opery Národního divadla, sbormistr P.Vanûk, pomocní
dirigenti, na klavír doprovází V.Krátk˘, dirigent B.Kulínsk˘
dále hrají kamenné hlavy co se 350 000 let válely tady po polích,
dnes v âechách
hrají i stromy-Ïiví svûdkové tisícilet˘ch dûjin ãeského státu: lípa
v Îeberku u Albrechtic, dub v Peruci, lene‰ick˘ topol bíl˘, lípa
v Kotli u âeského Dubu, svatováclavsk˘ dub ve Stochovû, tis
v Krompachu, javor ve VûstoÀovicích, dub v Námû‰ti nad Oslavou, lípa v Kamenici nad Lipou, lípa ve Zlaté Korunû, dva duby v
Jemãinû, Husova lípa v Chlístovû, dub v Krásném Dvoﬁe, smrk u
Prunéﬁovského potoka, buk v Pûãínû, dub v Dalovicích, lípa v
Klokoãovû, borovice u Svídnice, lípa v Îe-berku
u Albrechtic, pastvinská lípa, hrají také hraãky (moudré
i ubohé).
Po odchodu divákÛ zÛstanou v hledi‰ti John Bok, Vladimír
Boreck˘, Eugen Brikcius, Petr Cibulka, Jana Fort˘nová, Vratislav
Horák, Vladimír Huãín, Milena Hübschmanová, Franti‰ek Chaloupka, Ivan M. Jirous, Josef Krajník, Eda Kriseová, Jan Kryl, Jan Keller, Hana Librová, Milan Machovec, Zdena Ma‰ínová, Lubomír
Mlãoch, Jan Nûmec, Jakub Polák, Jan RejÏek, Olga Stankoviãová,
Ondﬁej ·tindl, Jan Tesaﬁ, Vlastimil Tﬁe‰Àák, Zdenûk Va‰íãek, oﬁí‰ek Bedﬁí‰ek F.SLovák, laboratorní selata, krysy, obyvatelé a
turisté noãní letní Prahy a duchové budovy Národního divadla.

Karel Vachek

Kdo bude hlídat hlídaãe? D A L I B O R
aneb Klíã k Chaloupce str˘ãka Toma
námût, scénáﬁ, reÏie K. Vachek, kamera K. Slach,
zvuk L.Sedláãek, stﬁih R. Paﬁezová, produkce P. Oukropec
NEGATIV

Karel Vachek
Kdo bude hlídat hlídaãe? DALIBOR
aneb
Klíã k chaloupce str˘ãka Toma

Karel Vachek

KdyÏ se narodíme, neznáme Ïádná slova, ale obvykle jsme v úplném souladu s

O vnitﬁním smíchu

podstatou bytí. Pohneme-li prstíãky, dûláme to tak dokonale, Ïe v‰ichni kolem

Chtûjí b˘t znovu ‰Èastny, ale ãasto si myslí, Ïe k tomu staãí mít ‰Èûstí - kupﬁíkladu

nás jsou ‰Èastni. Jsme ve vztahu beze slov a promlouváme - vystupuje z nás svût-

mít to ‰tûstí a neÏít svÛj Ïivot, pﬁeskoãit ze své osudové ﬁady do jiné, která by

lo, jinak ﬁeãeno: slovem mÛÏe b˘t i pohyb, tvar, barva, zvuk - a to slovo mÛÏe

byla pohodlnûj‰í - obãas se po‰tûstí vyhrát sázku, dûdit, dobﬁe se vdát, koupit

b˘t v ﬁádu osudu nebo stﬁedu. KdyÏ neznáme Ïádná slova, známe jakási slova.

nûco drahého levnû, zvládnout dobﬁe placenou dovednost, udûlat objev v Ïáda-

• Osud a tvorba...
Na‰e bytí je soustava pﬁíãin a následkÛ. Kdyby nebylo tvorby, znali bychom
jenom budoucnost.

ném oboru - a tak vstoupit do jiného Ïivota. Ale mÛÏe to b˘t jen zdánlivá
• Co je dÛleÏité a zároveÀ sloÏité, to je pﬁesn˘m obsahem a pﬁesn˘m vztahem /i

zmûna, osud sám je pln˘ promûn i bez úãasti Ïivé tvorby.

nejistota obsahu a vztahu, v té chvíli známá, je pﬁedmûtem zájmu/...
Tvorba vná‰í do osudov˘ch pﬁíãin a následkÛ vÏdy nûco, co tu pﬁedtím nebylo,
zatímco osud pracuje jen s tím, co je.
• Dvû soustavy, jeÏ se propojují...

• Je velmi tûÏké rozeznat malé dûti, které trápí své rodiãe proto, aby je vytrhly z
Vyslovit pﬁesnou my‰lenku s trval˘m v˘znamem, tj. my‰lenku, která projde zkou‰-

jejich osudÛ /k Ïivotu ve svûtle/, od osudov˘ch spratkÛ, tvz. neÏiv˘ch mal˘ch dûtí,

kou - tj. my‰lenku, která je schopna navázat na my‰lenky dﬁíve vyslovené, jejichÏ

které muãí rozko‰í své obûti, aÈ uÏ jsou to rodiãe v duchovním slova smyslu Ïiv˘,

pﬁesnost a trvalost byly obdobnû zkou‰eny - vzniká síÈ vûd a umûní - obãas b˘vá

nebo neÏiví...

její velká ãást strÏena /pﬁíãinou b˘vá nejistota obsahu a vztahu, v té chvíli je
Obû mají spoleãnou podstatu, v‰e zahrnující stﬁed. Odtud je nahlíÏen osud -

známá/, aby vzápûtí byla znovu budována. Jsme taky pavouky, jsme drÛzy krysta-

Ale zas tak tûÏké to není a ãasem si budeme moci vzájemnû prohlíÏet auru, aby-

krut˘ a zároveÀ laskav˘ stroj sestaven˘ tak, aby bûÏel /v‰echno je spotﬁebováno,

lÛ, labyrint stezek lesní zvûﬁe - v‰e v pﬁírodû má svÛj pﬁedobraz, svou obdobu.

chom vûdûli, co ãiny druh˘ch a ãiny na‰e opravdu zpÛsobují - na divácích pozná-

v‰e se promûÀuje, jednotlivá jsoucna mají poãátek i konec, jedin˘m dÛvodem

Jsou obrazy star‰í a obrazy mlad‰í /nûkteré byly strÏeny - ty, které zÛstaly, byly

me, jaké bylo divadelní pﬁedstavení; kvalitu textu, kter˘ se hrál, poznáme na ãte-

poãátkÛ a koncÛ jsou pochopitelné pﬁíãiny, které uÏ jsou - tam, kde vnitﬁní smích

nové - to, co pﬁib˘vá, pﬁevaÏuje nad tím, ãeho ub˘vá, je bohat‰í v porozumûní

náﬁovû auﬁe - ãasto k nám nûkdo pﬁijde na náv‰tûvu, v‰ichni to známe, kdyÏ

rozpou‰tí poãátky a konce, zahlédáme podstatu, ze které se vynoﬁují nepochopi-

podstatnému - poãet nerozhoduje.

odejde, musíme vyvûtrat, ne vÏdycky, nûkdy je tﬁeba odstranit kouﬁ ze spáleného

telnû nová jsoucna, pﬁíãiny urãené k pochopení/.

tabáku - ãasto se mi stane, Ïe zezlím a musím vûtrat svou vlastní hloupost; má
•PﬁestoÏe je podstata dokonalá, zrcadlí se - sama v sobû, a tak roste v ãase,

paní vidí, Ïe jsem ze sebe vypadl, ãasto dﬁív, neÏ to zjistím já sám, a hned se mne

• Je-li osud podstatou nahlíÏen a tvorbou mûnûn, pak je osudová soustava závis-

v‰emi sv˘mi skuteãnostmi; tak se zdokonaluje, jako se zdokonaluje semeno, kdyÏ

ptá, co jsem ãetl, co bylo v rádiu, v televizi, jakou gramofonovou desku jsem

lá na soustavû stﬁedové...

vzroste a vydá kvût; semeno vydá i semeno, které se li‰í...

poslouchal, koho jsem potkal a co jsem se dozvûdûl, co jsem na to ﬁekl, o ãem

Dva soubûÏné stavy mysli - dva soubûÏné stavy skuteãnosti; je tﬁeba rozli‰ovat

Vûdy zrcadlí bytí, staví nová zrcadla - nové skuteãnosti, které, jsou-li v souhlasu s

rozeznám-li v osudu místo, ve kterém jsem chyboval; kdy mohu prÛbûh události,

bytí v osudu a bytí v tvorbû, bytí v pochopitelném svûtû pﬁíãin a následkÛ, kter˘

podstatou a nejsou tedy jen magick˘m v˘konem, zÛstávají - jako ãást sítû -

kterou jsem osudovû ovlivnil, ze stﬁedu smûrovat svûtle; je to ‰Èastná chvíle,

je napojen na zdroj nov˘ch jsoucen - jejichÏ vstup do svûta pﬁíãin a následkÛ je

nerozbitn˘mi zrcadly, stále jinak, jinam a nûco jiného odráÏejícími, pﬁiná‰ejícími

mohu-li se opût vrátit do sebe, ale není to nikdy bez ‰rámÛ na du‰i.

podmínûn tvorbou, konáním u vûdomí stﬁedu bytí, konání tûch jsoucen, která

vÏdy novûj‰í vûk.

zde uÏ existují.

Zatímco vûdy umoÏÀují vzrÛst bytí z podstaty, umûní zkoumá bytí ve vztahu k

• Jizvy velmi zvolna narÛstají, aÏ zmizí, Ïijeme-li v tvorbû /s vnitﬁním smíchem/. Jak

teì pﬁem˘‰lím - vypadá to jako policejní vy‰etﬁování, ale je to ‰Èastná chvíle,

moudrosti - co právû vzrostlo, vzrostlo-li opravdu z podstaty - snaÏí se oznaãit a

takov˘ Ïivot vypadá? My chceme v‰í silou, jíÏ jsme schopni, a stejnû mohutnou

• Jsme-li uÏ osudov˘mi bytostmi, musíme se snaÏit naslouchat stﬁedu bytí, získat

vyﬁadit magická zrcadla, strhnout jejich rakovinovou síÈ - snaÏí se vyprávût o

silou nechceme - souãasnû - tento stav potlaãuje na‰e já a my mÛÏeme sly‰et

podíl na svrchovaném náhledu a tak i úãast na svobodû tvorby...

návodech k rozbíjení rozbiteln˘ch zrcadel, které jsou mnohem kouzelnûj‰í neÏ ta

hlas ze stﬁedu bytí /kaÏd˘ z nás jej tak ãi jinak sly‰í - potﬁebujete odejít z bytu,

pravá a nerozbitná.

hledáte klíãe a nemÛÏete je najít, dál zoufale hledáte a nakonec to vzdáte; v ten

Osudov˘ ãlovûk je Ïiv˘ jen zdánlivû, chybí mu svoboda vûdomí, kterou by uplat-

okamÏik naleznete klíãe, protoÏe va‰e chtûní bylo s nechtûním v rovnováze, já

Àoval v kaÏdém “teì” svého bytí /co je‰tû není - není , co bylo, uÏ není, v tak

• KdyÏ vûdy, u vûdomí podstaty, zrcadlí bytí a dávají mu rÛst, umûní mûﬁí bytí

nepatrném okamÏiku Ïijeme - “teì”, v nûmÏ základní kámen hmoty, dále nedûli-

moudrostí a uãí moudrosti, je-li z podstaty a staví zvlá‰tní zrcadla...

teln˘, je - trvá, aby se vzápûtí oddûlil od dal‰ího “teì” okamÏikem pohybu, v
nûmÏ jakoby nebyl, v nûmÏ je pohybem/.

ustoupilo a vy jste vûdûli/...
Hlas je to, co víte v okamÏiku vnitﬁního smíchu, a to je stav, ve kterém Ïasnete

Je lehãí b˘t moudr˘m v umûleckém svûtû neÏ b˘t moudr˘m v Ïivotû. Stavíme-li

nad tím, co víte, jste v naprostém klidu, v jistotû, která se ‰íﬁí kolem vás a navíc

dÛm, chceme, aby nám nespadl na hlavu, aby do nûj nepr‰elo. Dál Ïádáme úãel-

se smûjete; nav‰tívilo vás pravé ‰tûstí. /Pokud jste nena‰li klíãe v rámci ﬁádn˘ch

• Osudov˘ ãlovûk si jen myslí, Ïe je svobodn˘, Ïe se rozhoduje - ty krásné oka-

né ãlenûní vnitﬁních prostor, pﬁíjemnou teplotu a vlhkost vzduchu, dostatek svût-

pﬁíãin a následkÛ - tedy pokud v‰echno nebylo jinak/.

mÏiky, v nichÏ jsme, nic takového nedovolují /kaÏdé “teì” zanechává vûãnou

la. V‰imnûte si, jak nenápadnû zaãínáme, teì uÏ musíme najmout dûlníky. PoÏa-

stopu/...

davky stupÀujeme: chceme saunu, bazén s vyhﬁívanou vodou a moÏnost otevﬁít

• Proã si vyprávíme pﬁíbûhy? Máme pro to dva hlavní dÛvody - za prvé se chce-

nad ním stﬁechu, tûlocviãnu a velkou knihovnu, dílnu se stroji a nástroji, skleník,

me ujistit, Ïe tu jsme, Ïe jsme se narodili a zemﬁeme, Ïe nejsme sami a Ïijeme v

Ale uvûdomíme-li si, zaslechneme-li /ﬁeknu: z hloubi srdce /onu tajemnou práci

garáÏe a stáje, zahradu a park, soukromé leti‰tû, svou ﬁeku a hory kolem. A zas

ãase, s rodiãi a dûtmi, s vnuky a prarodiãi, Ïe jsme rÛzní a Ïijeme rÛznû, kaÏd˘

v‰ech jsoucen, jejichÏ malou mnoÏinou je kaÏd˘ ãlovûk, usly‰íme onen hlas z

uvnitﬁ domu. Chceme elektronická a mechanická zaﬁízení do kuchynû, do loÏni-

jinde a jindy, Ïe kaÏd˘ máme svÛj zvlá‰tní osud - druh˘ dÛvod pro vyprávûní pﬁí-

podstaty bytí, kter˘ nás vede, dává nám slova a pﬁetváﬁí na‰e pohyby, jsme úãast-

ce, do koupelny, do ob˘vacího pokoje i do pracovny, chceme spousty hraãek do

bûhÛ je zaloÏen na pﬁedpokladu, Ïe svÛj osud mÛÏeme mûnit...

ni na svobodû tvorby, vstali jsme z mrtv˘ch a jsme Ïiv˘.

dûtského pokoje a je‰tû jednu loÏnici a je‰tû jednu koupelnu. A pak ubytování
pro sluhu a pokojskou, pro kuchaﬁku, zahradníka, podkoního a ostrahu s pilotní

Myslí-li si to osudov˘ ãlovûk, ãlovûk v zajetí pﬁíãin a následkÛ, posilující své sebe-

• MnoÏina jsoucen Ïivého ãlovûka myslí a je svobodná, podílí se nejen na práci,

zkou‰kou, taky zbranû, munici a zásoby v‰eho moÏného - tolik vûdeck˘ch my‰le-

vûdomí úvahami o svobodné vÛli, kterou pﬁíãiny a následky zahrnují taky - nedi-

ale i na tanci v‰eho bytí, vytváﬁí Ïádoucí zmûny stav svûta, vycházející z moÏné-

nek potﬁebujeme? Nepotﬁebujeme tvorbu, potﬁebujeme osudové napodobeniny,

vím se mu, zvlá‰tû kdyÏ ovládá magické praktiky, ale Ïije v iluzi - svÛj osud a osud

ho...

mrtvé my‰lenky. Nechceme Ïivé lidi, chceme kolem sebe poskoky. Myslet archi-

vÛbec lze mûnit jen bytím ve svûtle a pﬁíbûh, kter˘ ze svûtla povstal, má zvlá‰tní

tektonické dílo, dÛm pln˘ svûtla, je snadné - ale postavit ho je témûﬁ nemoÏné.

charakter - posluchaã sly‰í z dálky vnitﬁní smích a uãí se mu.

Svût mimoto, Ïe je blaÏenost sama, je velmi krut˘, protoÏe Ïere své kuﬁe nebo

Zákazník nechce dÛm, chce vojenské zaﬁízení s obsluhou, v úpravû pro pobyt v

alespoÀ semena, která by mohla b˘t seÏrána kuﬁaty. Ale celek tak, aby ãlovûk

kosmu a k tomu panství v rozmûrech Mléãné dráhy.

neprostrãil ruku zdí a pﬁitom se neustále obnovoval /otce popletu nahradí syn

• Osudové pﬁíbûhy, kdyÏ je promyslíme, provázejí slzy a mohou to b˘t nejen
slzy smutku, ale i slzy ‰tûstí; mohou nás rozesmát aÏ k slzám, ale nepﬁinesou

dychtiv˘ naplnit svÛj poloprázdn˘ mozek/, vûﬁím, Ïe vûãn˘ a smyslupln˘ celek

• Jak lehce lze vypadnou z Ïivého bytí /chtivosti, co nás pﬁepadla, zdáme se

ne‰lo zatím uspoﬁádat jinak.

mocn˘mi, nápadit˘mi, vytrval˘mi - plni pÛvabÛ /a vracet se, napravovat vlastní

vnitﬁní smích...

svinstva, kdyÏ okolí na nás spiklenecky mrká a pﬁítelsky nás poplácává, to je tûÏké

Voják základní sluÏby chtûl odejít z armády, ze závaÏn˘ch dÛvodÛ, ale nebylo mu

• Doufám, Ïe mÛj v˘klad neberete pﬁíli‰ váÏnû. Jen to, co je smû‰né, pﬁibliÏuje se

- tûÏké je se zastavit /i kdyÏ tma nám zaplavuje tûlo, tma bez svûtla zaplavuje

vyhovûno; ukradl pﬁi stﬁelbách náboj a pokusil se o sebevraÏdu; byl dopraven do

pravdû...

v‰echna na‰e tûla a slunce musí svítit jako blázen, tma z nás prostupuje do okol-

Vojenské nemocnice, o‰etﬁen, hospitalizován na psychiatrii a postaven pﬁed

ního svûta /a najít cestou zpût v‰echny své chyby a napravit je bez cizí pomoci je

Vojensk˘ soud. /Osudov˘ pﬁíbûh s prostorem pro popisy prostﬁedí, psychologic-

Ráno na autobusovém nádraÏí chrchlají a plijou dûlníci - na chodník i na vozovku,

témûﬁ nemoÏné - kéÏ by nás nûkdo nakopl - nûkdy nám osud pomÛÏe, není

ké herectví a moralisující soudy - drama, jeÏ nás dojme, a katarze, která z nás

obrací se mi Ïaludek. A plive jeden, nûjak jinak, vzne‰enû a smû‰nû - tﬁeba si

zcela bez zájmu...

smeje ‰pínu Ïivota, bude jeho vrcholem. Mezi závaÏné dÛvody pro odchod z

plivne na bradu a v‰ichni kolem jsou ‰Èastni. KaÏd˘ z nás to zná, kaÏd˘ z nás to

armády pﬁiﬁadíme vojákÛv milostn˘ vztah k dívce nebo k chlapci, láska k rodiãÛm

zaÏil - stﬁedové jednání - provází ho vnitﬁní smích /z hlubiny ne‰Èastníka vyvûrá

I osud ví, Ïe není v‰ím, a dle sv˘ch moÏností se stará. Pokud neÏijeme ve svûtle a

a domovu, vlasti a církvi, v‰echno, co umoÏní divákovi spoluproÏívat pﬁíbûh

radost, niãí jeho dÛstojné já a zaplavuje okolí/.

nejsme schopni tvoﬁivû ﬁe‰it spory, které jsou v základech osudového svûta

odpovídající jeho zku‰enosti; je-li právû obvyklé mít slona v kaÏdé rodinû, bude

/pokud nejsme schopni zabránit svûtadílÛm, aby se pohybovaly proti sobû -

mít hrdina svého slona a morálka pﬁíbûhu musí b˘t pro vût‰inu pﬁijatelná, aÈ uÏ

• Známe-li onen stav ducha, kter˘ provází tvorbu /a je oznamován vnitﬁním smí-

jedna kra se posouvá, druhá se zvedá - musíme se smíﬁit se zemûtﬁesením, musí-

jde o komedii, nebo o tragédii./

chem/, máme zájem v tomto stavu trvale zÛstávat...

me zatím nechat tento pﬁíbûh osudu/.

Jak se toho domoci - kdyÏ v‰e kolem nás je stejnû dÛleÏité - kde se toho domá-

• Malé dûti, které se dosud nesmíﬁily se Ïivotem sv˘ch rodiãÛ v osudu, témûﬁ

následnû vyvolány v divácích - jsou zaloÏeny na jednom citu, jenÏ je ke v‰emu

hat - uvedeme se na jednu rovinu se v‰emi ostatními lidmi - uvûdomíme si svoje

bez svûtla, zlobí - ov‰em nezlobí nás v‰echny dûti; nûkter˘m nebylo dáno trvale

stejn˘ - obsahují v kaÏdém okamÏiku katarzi - vnitﬁní smích...

kosti a pﬁedstavíme si jejich kosti. Uvedeme se v rovinu se v‰ím.

Ïít ve svûtle uÏ v matãinû bﬁi‰e, témûﬁ zapomûly, o co jde, ale nûkteré je‰tû

Pak se zbavíme dychtivosti - nehledíme nadále okem, které máme v ãele - hledí-

zlobí, protoÏe jsou Ïivé, nevzdaly se...

• Stﬁedové pﬁíbûhy nejsou zaloÏeny na pﬁedvádûní celé ‰kály citÛ, které jsou

me okem, jeÏ je na hrudi. Proud vhledu v na‰e okolí obrátíme a roztáhneme
kolem dokola. To mû uãila Dagmar, moje Paní. Dobrá kuchaﬁka.

Voják základní sluÏby chtûl odejít z armády ze závaÏn˘ch dÛvodÛ, ale nebylo mu
vyhovûno; ukradl pﬁi stﬁelbách náboj, spolkl ho a oznámil, Ïe si ho schoval a

Rostrhnou peﬁinu a honí se za peﬁím, aÏ snûhové vloãky pokryjí cel˘ byt; zastrãí

neﬁekne kam, a dají-li mu zbraÀ do ruky, zastﬁelí se; byl dopraven do Vojenské

nohu do konvice a nemohou ji vytáhnout, dokud nepﬁijde lékaﬁ; nechají pﬁetéct

nemocnice; hledali náboj, hledali; byl hospitalizován na psychiatrii a postaven

• Dobré rady nevzbuzují úzkosti. Nejsou to kosmické a jinak pﬁiblblé hvizdy.

vanu a plovoucí boty jsou lodi, nûkteré ztroskotaly; zapálí vánoãní stromeãek,

pﬁed Vojensk˘ soud. VÏdycky náboj vysere, umeje a znovu spolkne, poﬁád doko-

Pokud narazíte na texty vzbuzující posvátn˘ strach, uteãte - pryã od mágÛ a stra-

odmrazí lednici a vypustí zmrzlá kuﬁata do hoﬁícího lesa hasit, aÏ uhasí; nakonec

la, den za dnem.

‰idel...

malé dûti, které je‰tû zlobí, mlékem, moukou a vejci spojí boty z potopy, pﬁidají
rozmrzlá kuﬁata a mokr˘ les s peﬁím; pﬁijde lékaﬁ a vytáhne jim nohu z konvice;

• Stﬁedové my‰lení vstupuje do dramatu nûkolika vchody /pﬁíbûhem, postavou,

Zmûny osudu tvorbou jsou skuteãn˘mi zmûnami; mágové sv˘mi bíl˘mi i ãern˘mi

otec i matka jsou zdû‰eni, otﬁeseni aÏ k slzám, rozdávají facky a zalykají se vzte-

dialogem, hercem a nûkdy reÏií, v˘tvarn˘m pojetím, hudbou/ a staãí pouÏít pouze

kouzly nemûní ná‰ osud, jen zvût‰ují prostor pro svou moc /aÈ uÏ s dobr˘mi,

kem, prchjí pryã se zaÈat˘mi pûstmi a nenávidí cel˘ svût i sebe, pak blesk, a náhle

jedin˘, rázem je pﬁedstavení zaplaveno svûtlem...

nebo ‰patn˘mi úmysly/ a jejich já ucpalo pﬁístup k hlasu podstaty, kter˘ nevychází

milují své dûti a sebe samé jako nikdy pﬁedtím - vida, dûti pﬁece jen nûãeho

z nevûdomí, ale ze v‰ezahrnujícího stﬁedu. A v‰elijaké hlasy se oz˘vají v‰ude; i

dosáhly, na chvilku vyvedly rodiãe ke svobodû; podûkujme jim - ale to my ne,

Dokonal˘m pﬁíkladem stﬁedového pﬁíbûhu je Veãer tﬁíkrálov˘ anebo Cokoli

stromy a kameny, hmyzové i ptáci, ba i sloni a hvûzdy mluví /zlí, dobﬁí, chytﬁí,

opût zapomeneme na blaho lásky, musíme je potrestat, vychovat, zlomit - je‰tû

chcete Williama Shakespeara - a tak, kdyÏ po ztroskotání lodi jednovajeãná dvoj-

hloupí - v‰ichni omezení mluví ze svého omezení), ale nûkteﬁí mohou mluvit hla-

jednou, dvakrát se o to pokusí, potﬁetí uÏ zÛstanou v osudu, otupûlé a chytroh-

ãata, Sebastiano a Viola, jsou vyplavena moﬁem na rÛzné bﬁehy, stane se Viola,

sem z podstaty bytí. Je tûÏké rozeznat HO v tom ‰tûbetání.

loupé, bez tvorby, ale s námi, se sv˘mi rodiãi.

vydávající se za muÏe, poslíãkem lásky kníÏete Orsina, milujícího Olivii, která se

• Samozﬁejmû, je-li s námi mluveno, musíme znát slova a to znamená, Ïe musí-

• Dûti jsou nûkdy hrdinové a umírají dlouho, neÏ se vzdají Ïivého Ïivota a pﬁi-

se objeví Sebastiano, muÏ k nerozeznání od Violy, a s Olivií vytvoﬁí prav˘ pár,

me b˘t vzdûlaní. I s hlupákem lze probrat v‰echno, co je dÛleÏité, ale nelze s ním

jmou onu trapnou mrtvolnost s cílem najít Ïivého ãlovûka, cokoli Ïivého, tﬁeba i

zatímco Orsino koneãnû pochopí, Ïe jeho oblíbenec, Viola, je Ïena, dávno jiÏ

prom˘‰let, co je dÛleÏité a zároveÀ sloÏité...

sebe...

milovaná - pﬁíbûh konãí dvûma sÀatky; v‰echny postavy se rozhodují v kaÏdé fázi

zamiluje pﬁi té pﬁíleÏitosti do Violy, ale ta jiÏ zahoﬁela láskou k Orsinovi; na‰tûstí

pﬁíbûhu správnû, i kdyÏ divákovi se zdá, Ïe chybnû; stﬁedové my‰lení, ve stﬁedo-

hvûzdami a svítí; nûkteﬁí div˘’áci si v˘znam zÛÏili - je slavn˘ a má prahcy, ale pod-

toho vypl˘vá, Ïe politika, jeÏ rodí státy a ﬁí‰e - co vedou války nebo Ïijí v míru,

vém pﬁíbûhu, dovede ke k˘Ïenému cíli, tam, kde je lidská láska totoÏná s láskou

vûdomnû cítí její úctyhodnou moc, která je nutí k potlesku, zaÏívají radost z pﬁí-

slouÏí jazykÛm - nevûda, ãemu slouÏí; v‰echny kultury, malé i velké, mají svÛj jedi-

filosofickou.

tomnosti svûtla; dÛleÏitost nûkter˘ch hercÛ nelze odvodit jen z reklamy, která je

neãn˘ zpÛsob pﬁístupu ke skuteãnosti /ﬁekne-li âech “mír”, znamená to nejen

obklopuje; samozﬁejmû, existují také pseudohvûzdy vyhnané prá‰kama reklamy,

klid zbraní, ale i klid vÛbec - ﬁekne-li Rus “mírL, znamená to svût, ale také klid

Tvorba je nepravdûpodobná, pravdûpodobnûj‰í je osudové jednání /Ïivot jako

nebo sloÏitûji - magií, existují také pseudohvûzdy, herci, kteﬁí nás ovládají, pﬁed

zbraní/, a proto je tﬁeba uchovávat místa pro národy /jazyky/, vytváﬁet mosty

boj, láska jako boj/ a to láká diváka, kter˘ je‰tû nezjistil zcela bezpeãnû, Ïe existu-

kter˘mi se cítíme men‰í, neÏ skuteãnû jsme.

mezi nimi - mosty pﬁekladÛ my‰lenek - s provozem vyváÏen˘m v obou smûrech;

je i stﬁedové jednání. Tak souloÏ a vraÏda, akty, které osudov˘m lidem potvrzují,

V ãeském kulturním prostﬁedí jsme mohli pozorovat hvûzdu - Oldﬁicha Nového

nevyváÏen˘ provoz pﬁedem upozorÀuje na nadﬁazenost a rozpínavost - vede k

Ïe se narodili a zemﬁou /a to je jediné, ãím jsou si jisti/, jim pﬁiná‰ejí nejvût‰í roz-

a magickou hvûzdu - Rudolfa Hru‰ínského. V anglo-americkém prostﬁedí byla

sebeobranû - aã je jisté, Ïe není jazyka, kter˘ by nemûl co nabídnout; pralesní

ko‰ - je smutn˘ pohled na diváky, kteﬁí se slétají /dnes i letadly/ k takovému

hvûzda Marilyn Monroe a magická hvûzda Laurnece Olivier.

kmen s dvaceti v˘razy pro zelenou baru, má my‰lenky, jichÏ nejsme schopni;

magickému dílu jako mouchy k malinové ‰Èávû a William Shakespeare to dobﬁe

Ve Francii záﬁily hvûzdy Gérard Philippe a Jean Marais, dûsily magické hvûzdy

vyváÏejme my‰lenky, nevyváÏejme jazyky - nechceme-li po‰kodit mysl svûta a

vûdûl, dosáhl svûtové slávy také proto, Ïe pouÏil i osudové pﬁíbûhy, Romeo a

Gérard Depardieu a Catherine Denevue. Italskou hvûzdu, kterou byla v míﬁe

chod svûta; multikulturní spoleãenství jsou pﬁekladi‰tû my‰lenek, nûkdy i podnût-

Julie, Othello, Hamlet, Mackbeth, Král Lear, ve kter˘ch se témûﬁ v‰ichni aktéﬁi

nejvy‰‰í Giulliietta Masina, provázela magická hvûzda Marcello Mastroianni. Ruská

ná, ale jejich trvání závisí na existenci center, v nichÏ je jazyk ponechán sám sobû

chovají jako blbci chtiví lásky i vraÏdy, odporující moci mocí a zlému úmyslu

hvûzdy - Innokentij Smoktunovskij, Ljubov Orlovová a Klára Luãko - proti pseu-

- kaÏd˘ ‰v˘carsk˘ jazyk má své údolí v Alpách a navíc Berlín, PaﬁíÏ, ¤ím; pochopí-

dobr˘m, ale stejnû osudov˘m úmyslem. /Lépe bude, aÏ kaÏd˘ bude tvoﬁiv˘ a

dohvûzdám, jako byli Vladimír Iljiã Lenin a Josif Vassarionoviã Stalin.

li se vzájemnû jazyky, pak státy a ﬁí‰e ztratí smysl - je to jen zdánlivá hloupost,

dosáhne svûtové slávy, tzn. kaÏd˘ bude vûdût o kaÏdém. /Na scénû poseté mrtvolami ﬁekne nûkdo z tûch, kteﬁí zbyli, Ïe pﬁí‰tû, jak doufá bude líp.

velká jako Brno - národ je jazyk v nej‰ir‰ím slova smyslu.
• Magie hvûzd v politickém prostoru je obdobou magie hvûzd v prostor umûní
/Leni Riefenstahlová a Adolf Hitler dûlají v podstatû totéÏ - s muÏskou odvahou,

• Stﬁedové jádro ãeské kultury /jazyka/ - mÛÏeme pﬁibliÏnû urãit jmény - Jan

• Ale autor byl filosof /ãlovûk milující moudrost/, kter˘ vûdûl, Ïe nevstoupí-li

s touhou po ãistotû v˘razu pﬁiná‰ejí nov˘ poﬁádek a zákony - stra‰idla, v tomto

ÎiÏka z Trocnova, Jan Amos Komensk˘, Bedﬁich Smetana, Ladislav Klíma - nebo

stﬁedové my‰lení vchodem pﬁíbûhu, jenÏ je postaven jako lákadlo na osudové

pﬁípadû zlá, ale i dobrá, jsou jenom stra‰idla v moci osudu/...

jin˘mi jmény, která uÏ dﬁíve do textu padla; Edvard Bene‰, Jaroslav Ha‰ek, Old-

diváky, mÛÏe vstoupit dialogem - v osudovém pﬁíbûhu zlí i dobﬁí jedno jsou -

ﬁich Nov˘, Alexander Dubãek - v této souvislosti je tﬁeba brát v Ûvahu i KarlÛv

nejsou schopni tvorby a pro budoucnost jsou, jen v tom smyslu, bez ceny - a tak

A tak jsme se dostali k reÏisérÛm dûjin i umûleck˘ch pﬁedstavení. Obyvatelé

most, jehoÏ proporce i poloha svûtlem záﬁí /pohlédneme-li na PraÏsk˘ most pﬁes

v Shakespearov˘ch hrách jsou hrdinové vybaveni moudrostí, která neodpovídá

v˘chodní a západní Evropy mezi dvûmi svûtov˘mi válkami byli témûﬁ bez kontak-

KarlÛv most a zakrejem most, z pohledu je nic; zakrejeme-li Hradãana, zÛstává

jejich chování; byla-li uÏita, dûj by probíhal jinak; dialogy jsou protkány pﬁesn˘mi

tu a tvoﬁiv˘ lidé nedokázali vyklenout úãinn˘ most - tak to vzal osud do rukou,

v‰echno/ - obvykle se kultury m˘lí, hledajíce svÛj duchovní stﬁed; âe‰i se dovolá-

sebenáhledy postav a jejich obecn˘mi úvahami, jeÏ odpovídají svûtlé mysli autora,

vyrostla magická monstra, pseudohvûzdy, jako byli Stalin a Hitler, Nûmci byli brzy

vají Sv. Václava, Jana husa, T.G. Masaryka, Karla âapka - ale myslet na osudové

ale neodpovídají rozumu lidí, ubíjen˘ch osudem...

u Moskvy a Rusové vstoupili do Berlína, národy se seznnámily, pﬁi té pﬁíleÏitosti

bytosti, i kdyÏ byly dobré, obnovuje jen lidské city a nepﬁiná‰í schopnost tvorby,

vyteklo mnoho krve nevinn˘ch lidí - magie reÏisérÛ není tvorba, monstra neumûjí

kterou potﬁebujeme na cestu ze slzavého údolí...

Máme-li osud dobrého ãlovûka, nejsme o nic lep‰í, ve vztahu ke stﬁedu bytí neÏ

nic, jen slouÏit osudu; my v‰ichni, kteﬁí jsme nebyli schopni stﬁedovû jednat, tedy

lidé s osudem lotra - dobﬁí nemají zásluhy a zlí nemají viny - v‰e bylo urãeno

i oni /Hitler a Stalin/, jsme zpÛsobili tuto katastrofu.

ﬁadami pﬁíãin a následkÛ, ale to neznamená, Ïe nemáme rozli‰ovat mezi dobr˘m

Vstupuje-li stﬁedové my‰lení do dramatu /svûta/ v˘tvarn˘m pojetím /tvorbou
objektÛ - tﬁeba i k bydlení, obrazÛ, soch atd./, málokter˘ z historikÛ chápe, co se

a zl˘m, Ïe nemáme pﬁát dobr˘ osud tûm, kteﬁí ho mají zl˘, a hlavnû musíme i od

• I reÏisér mÛÏe b˘t stﬁedov˘, jako byl David Wark Griffth, autor Zrození náro-

stalo, kdyÏ se objeví v New Yorku socha Svobody, v Moskvû chrám Vasilije Bla-

nich oãekávat tvorbu /ﬁeknu hloupû: zachrání-li dvojnásobn˘ vrah dítû, aby

da /filmu, v nûmÏ zlé ãernochy hráli bûlo‰i s natﬁen˘ma hubama na ãerno - smál

Ïeného, v PaﬁíÏi Bastlla - PaﬁíÏané ji musí znovu postavit, aby mûli co boﬁit, jak

naznaãil davÛm, Ïe není nebezpeãn˘, Ïe neÏere dûti, koná ve tmû osudu, i kdyby

se sám sobû i své jiÏanské v˘chovû/ a autor Intolerance, která je dokonal˘m

ﬁíká moje Paní - a v Lond˘nû Big Ben; co se stalo? - v‰echny y objekty vnitﬁním

byl témûﬁ za svatého povaÏován/.

vzorem historického dramatu i velkofilmu, v nûmÏ se davy a jejich vÛdci sejdou,

svûtlem záﬁí, jak PraÏsk˘ most a patﬁí k stﬁedovému jádru kultur; jsou to objekty,

aã je staletí od sebe oddûlovala, pﬁedvést svou blbost /nesentimentálním zpÛso-

na které myslí ve sv˘ch jednoduch˘ch /hlop˘ch/ my‰lenkách lid, tzn. kaÏd˘ ãlo-

• Vstoupuje-li stﬁedové my‰lení do dramatu postavou, tak je nutnû neobvyklá,

bem, takÏe nás, potomky, nezavazují k obdobné blbosti/; chybí stﬁedov˘ pﬁíbûh,

vûk, aÈ chce, ãi nechce - vstávaje lehaje - pokud je nûjak potkal; historici umûní

nemá v˘voj - je pevná a jemná, k svému okolí se chová jako znak, sloÏit˘ a neu-

dialog i postavy jsou osudové, ale reÏie scény a stﬁihová skladba jsou stﬁedové;

by mûli b˘t opût teology - aspoÀ trochu; událostí pro kaÏdého jsou setkání s kﬁíÏi

chopiteln˘, kter˘ v‰ichni ãtou, ‰patnû si ho vykládají, ale on jim mûní Ïivot...

díky tomu sledujemev mysli nov˘ film, pln˘ pÏekvapiv˘ch závûrÛ, jeÏ jsme sami

a trpaslíky Milana KniÏáka ãi s kresbiãkami Mikulá‰e Al‰e; rovnost, jeÏ je ústﬁední

uãinili; nové postavy a nov˘ pﬁíbûh; dostavuje se vnitﬁní smích, stejn˘, jako jako

my‰lenkou ãeského uvaÏování od dávna - kádû na mince v Táboﬁe, to nebyl jedi-

Témûﬁ dokonal˘mi pﬁíklady stﬁedov˘ch postav jsou Don Quichote de la Mancha,

kdyÏ na pódium vystoupí stﬁedov˘ politik; kolik nadûjn˘ch nápadÛ vzbudí v obãa-

n˘ pokus âechÛ o zespoleãen‰tûní majetku, vojensky za‰tiÈovan˘ Janem ÎiÏkou z

kníÏe Lev Nikolajeviã My‰kin - Idiot, a dobr˘ voják Josef ·vejk /Jaroslav Ha‰ek,

novi; vytváﬁí mu prostor uÏ jen tím, Ïe se do nûj nenacpe sám - umí b˘t hloup˘;

Trocnova, je i ústﬁední my‰lenkou stﬁedového jádra ãeské kultury /kﬁiÏáãtí rytíﬁi

Fjodor Michajloviã Dostojevskij, Miguel de Cervantes Saavedra vytvoﬁili znaky,

Alexander Dubãek mûl pﬁezdívku - Alexander Prostoroviã Dubãek; rád íkával:

padali; jejich kopyta se zaplétala do dámského ‰atstva v rybníce a husité je dobí-

témûﬁ zastiÀující jejich jméno i Ïivotní osudy, znaky, jeÏ kopírují charakter i osudy

soudruzi by mûli dostat prostor a v 68. roce nebrzdil reformy, chichotal se jako

jeli/ - stﬁedové skuteãnosti mohou vypadat i neobyãejnû hnusnû, nejen hloupû -

sv˘ch autorÛ - a co je nejdÛleÏitûj‰í - jejich hrdinové jsou srozumitelní, z vût‰í

hlupáãek tak dlouho, aÏ pﬁijely tanky var‰avské smlouvy - tak poloÏil základy k

hloupost je vlastnû povinná, protoÏe stﬁedová dokonalost má b˘t v‰em a v‰emu

ãásti neuvûdomûle, kaÏd˘ je zná a málokdo ãetl knihy, ze kter˘ch vze‰li, Ïijí mezi

rospadu impéria RusÛ, Svazu sovûtsk˘ch socialistick˘ch republik /práci dokonãil ,

otevﬁená - není to vûÏ ze slonoviny; tvÛrce se svûtu nevzdaluje, naopak se pﬁibli-

námi vskrytu a vyuãují filosofii; tomu ﬁíkám literární zázrak /a nevznikli by, kdyby

v to doufejme, Michail Sergejeviã Gorbaãov, také stﬁedov˘ politik - svûtl˘ ãlovûk,

Ïuje; Ïít v pravdû a mít dobré bydlo, bez drobn˘ch podlostí, obvykle nejde - z

jejich autoﬁi neÏili u vûdomí stﬁedového bytí.

ﬁíkala moje Paní, kdyÏ se objevil na poãátku 80. let; mûl to napsáno v obliãeji a

tvÛrce je rázem pseudotvÛrce a vzniká k˘ã /stﬁedová hloupost není k˘ãovitá/.

ona to rozeznala/ ...
• Nelze vytvoﬁit postavu v duchovním rozmûru vût‰í, neÏ je autor sám; mluví-li o

• Chceme-li mít úspûch a pro nûj jsme ochotni zapomenout, co víme - pﬁekru-

tom, co neví, vznikají osudové chiméry - ty pak muãí na‰i mysl, dokud je neroz-

Filisof v politice se umí rozhodnout správnû v dlouhém v˘hledu / stﬁed bytí, s

cujeme informace a dûláme fale‰né závûry - pak jsme k˘ãaﬁi /chceme se líbit a

pustíme...

nímÏ je v souhlasu, dává vidût na mnohotahÛ, na nekon‰eãno tahÛ, dopﬁedu/ -

souãasnû udûlat dobr˘ obchod; chceme vûﬁit, Ïe na‰e chování má dobré dÛvody

pravda, jsem smû‰n˘, kdyÏ pracuji s absolutní neznámou, se kterou se dopﬁedu

- mÛÏeme na to získat doklad, napﬁ. Oscara - cenu, která je v˘razem prÛmûrné-

KdyÏ se po námoﬁní bitvû s Turky u Lepanta vrací Cervantes do ·panûl, je zajat

ztotoÏÀuji; ﬁeknete si, Ïe hlas, stﬁed, svûtlo je nûco, co známe z modliteb, církev-

ho vkusu filmového diváka a nadprÛmûrné obchodovatelnosti díla /a jsme-li

albánsk˘mi piráty a odvezen do AlÏíru; hrozí mu naraÏení na kÛl, poté, co se tﬁi-

ních rituálÛ a svat˘ch knih, v jejichÏ svatém jménu se jiÏ tisíce let vraÏdíme -

k˘ãaﬁi, jsme i lháﬁi; v ãí pﬁízeÀ se budeme chtít prolhat, takovou poneseme vinu; i

krát pokusí o útûk - aby ochránil druhy, co ‰li s ním, bere vinu na sebe - vûznite-

nejen ortodoxní s heretiky /ﬁekl bych: jsme tak ubozí, Ïe neudrÏíme v mysli své

vina byla pﬁedem urãena osudovému pseudo-tvÛrci, tak jakápak vina? - stﬁed

lé ho nepotrestají, protoÏe jeho neobyãejná odvaha budí úctu; je vykoupen jako

objevy, aniÏ bychom je nezapletli do ‰patn˘ch obratÛ - Luis BuÀuel si uvûdomil

bytí je v‰ude, odpovídám si, tak proã se ho nechytit; jsme-li k˘ãaﬁi - chceme-li se

jeden z posledních - kdyÏ únosci pochopili, Ïe jeho bohatí pﬁátelé a jejich pﬁíbuz-

dÛleÏitost oka a bﬁitvy, ale vím, Ïe nemûl ﬁezat oko bﬁitvou; kinematografie má

líbit a lÏeme-li jen malinko, skoro vÛbec ne, “tvoﬁme” velikonoãní kuﬁátka a

ní, kteﬁí za nû zaplatili vysoké ãástky, na nûj dávno zapomûli - byl propu‰tûn za

sice svÛj nejsilnûj‰í obraz - navÏdy se vryje do pamûti, ale v‰ecko je ‰patnû; obraz

novoroãní prasátka - lidstvu a sobû budeme ménû nebezpeãní...

nepatrn˘ obnos, kter˘ pﬁinesl, ze sbírek na podobné chudáky, jak˘si mnich; hrdi-

je osudov˘/.

na bitvy u Lepanta, bez levé ruky utrÏené v˘stelem z arkebuzy, se vrátil do Mad-

Jára da Cimrman, vûdec, jenÏ vymyslel v‰echno a dﬁív neÏ jeho souãasníci - a

ridu - dostal úﬁad, stal králov˘m komisaﬁem pro zásobování armády, je zapleten

• KdyÏ se objeví nová a Ïivá my‰lenka, pﬁivlastní si ji vzápûtí osud a jeho hlou-

také lépe, protoÏe jeho objevy se líbí divákÛm - je divadelní postava vytvoﬁená

do podvodn˘ch obchodÛ s obilím a konãí ve vûzení, kde dál pí‰e své vrcholné

post. Aby pﬁeÏila - je zmrzaãena; aby mohla b˘t uloÏena k ostatním, musí na nû

trojicí autorÛ v dobû normalizace, které jsem se nikdy nemohl smát; ztûlesÀuje

dílo, které dokonãil v 68. roce Ïivota. Ze schudlé ‰lechty jako Cervantes je i

navázat, a tak se zmûní její v˘znam /to se t˘ká socialismu i metafyziky/...

totiÏ my‰lení, co plodí k˘ãe - co Jára vymyslí, je zábavné a dÛvodem k my‰lení je

Dostojevskij - otce mu utloukli k smrti jejich vlastní nevolníci - otázky carovraÏdy

touha se líbit; pﬁíbûh má pokraãování, jeden z autorÛ v˘‰e zmínûné postavy

probíral v revoluãním krouÏku Petra‰evského, v‰ichni byli zatãení; Dostojevskij byl

Stﬁedov˘m politikem byl i Edvard Bene‰ /není jím Václav Havel a nebyl jím

napsal filmov˘ pﬁíbûh /ocenûn˘ Oscarem/, jehoÏ hlavní hrdinka pﬁiveze syna ze

prohlá‰en za politického zloãince a odsouzen k trestu smrti zastﬁelením; v

Tomá‰ Garrigue Masaryk, kter˘ si pﬁál, aby jeho nástupcem - presidentem âes-

Sovûtského svazu do socialistického âeskoslovenska, kde ho zanechá starému

poslední chvíli byl trest zmûnûn na ãtyﬁi roky v omské káznici a na pût let

koslovenské republiky, byl Edvard Bene‰/, muÏ, co se nejménû dvakrát správnû

mládenci, aby sama odjela do Nûmecké spolkové republiky - diváci slzí /staﬁec a

vyhnanství s vojenskou sluÏbou v Semipalatinsku na Sibiﬁi - po návratu se stal

rozhodl - dvakrát abdikoval na svou funkci; nebojoval s nacistick˘m Nûmeckem,

cizí dítû si projevují náklonost/ a autor lÏe; jen agentka KGB - pﬁípadnû osoba, jeÏ

pﬁesvûdãen˘m monarchistou a osobním pﬁítelem ministra vnitra; psal knihu za

protoÏe pak by Evropa mûla âechy za vûznitele nûmeck˘ch obyvatel Sudet -

mûla odvrátit pozorost od jiné agentky /agenta/ KGB - mohla podniknout tuto

knihou, aby finanãnû zabespeãil své pﬁíbuzné; opakovanû léãil svou jasnozﬁivou

nedovolil, abychom se stali pÛvodci II. svûtové války, a nebojoval s komunisty v

cestu, ale o tom se ve filmu nemluví a k˘ã vítûzí; Jára da Cimrman vymyslel opût

padoucnici cestami do lázní v Beden-Badenu, kde prohrával v ruletû své honorá-

roce 1948 , protoÏe bez socialistického âeskoslovenska a jeho 68. roku by

nûco zábavného - udûlal dal‰í objev v duchu normalizace, kterou zplodila okupa-

ﬁe, aby se vzápûtí vracel do Ruska, zadluÏen; psát a vydûlávat; ‰iroce rozvûtvená

nedo‰lo k rozpadu Sovûtského svazu; pﬁiãítám mu zvlá‰tní zásluhy . mûl je, pro-

ce âeskoslovenska vojáky Var‰avské smlouvy - mlãme o sv˘ch problémech a

rodina mu vyãítala jeho nezodpovûdné chování.

toÏe daleko vidûl a mnozí mu právû proto nemohou pﬁijít na jméno /zbabûl˘

budeme se líbit, buìme na sebe hodní; a dal‰í ãe‰té filmaﬁi útoãí v duchu Járy da

hlupák s pisklav˘m hlasem/ a byl to velk˘ muÏ, velk˘ reÏisér a socialista.

Cimrmana k˘ãem na ba‰tu k˘ãe - Americkou filmovou akademii; cviãn˘m hﬁi‰-

• Myslíte si, Ïe ãlovûk schopn˘ vytvoﬁit stﬁedového hrdiinu musí nutnû projít utr-

tûm v âechách je Vachlerova filmová akademie, cviãnou cenou je âesk˘ lev.

pením hráãe, kter˘m je hráno uvnitﬁ velk˘ch mocensk˘ch stﬁetÛ, musí nutnû a

• Slunce dává svûtlo mûsíci, a tak mÛÏe b˘t slunce velk˘ reÏisér; americká star,

zblízka hledût na smrt, aby se dokázal obûtovat - neobûtovat...?

Ginger Rogers, byla v tomto smyslu velk˘m reÏisérem - její partner Fred Astaire,

• OkamÏik odpojení, tj. okamÏik, ve kterém ãlovûk, jeho ãiny a nûkteré dÛsledky

netanãil-li s ní, bûhal-li kolem Judy Garland atp., nebyl uÏ tak skvûl˘, hodn˘ a

jeho ãinÛ, pﬁestávají b˘t osudové a nejsou je‰tû stﬁedové /osudové teì stﬁídá se

O svûtû zvíﬁat psali Cervantes i Dostojevskij; do ãasopisu Svût zvíﬁat psal Ha‰ek,

‰Èastn˘, chyblo stﬁedové slunce, to, které mûl George Washington ve své Ïenû,

stﬁedov˘mi, jako drnãel/ - tak vypadá hodn˘ ãlovûk...

zakladatel strany mírného pokroku v mezích zákona a Ïenat˘ opilec s jedním

malé tlusté vdovû s hromadou dûtí; obíhal kolem ní, jako mûsíc, nejen z lásky lid-

dítûtem, své mystifikace mj. dﬁíve, neÏ byl povolán na frontu za I. svûtové války -

ské, ale i z lásky k moudrosti, jíÏ byla plná; Martha Dandridge Parke Custis-Was-

/nedokonãená báseÀ - pﬁedná‰ka/

za rakouského císaﬁe pána; pﬁebûhl do ruského zajetí, vstoupil do ãs. legií, pestal

hington je slunce, co svítilo v ãasech vzniku Spojen˘ch státÛ americk˘ch, a Edvard
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pít, zbûhl k Rudé armádû a stal se rud˘m komisaﬁem v Bugulmû, vydavatelem

Bene‰ mûl stejn˘ v˘znam pro republiku âeskoslovenskou; národy mají stﬁedová

revoluãních novin v ãín‰tinû; pﬁestrojen za Ïenu prchá zpût do âeskoslovenska; z

jádra sv˘ch kultur...

Ruska za ním pﬁijíÏdí jeho druhá Ïena Alexandra Gavrilovna Lvová. Komunisté po
nûm chtûjí, aby ‰el agitovat na Kladno; legionáﬁsk˘ spisovatel Medek mu ﬁekl:

Národ je urãen jazykem /souborem my‰lenek vyjádﬁen˘ch slovy v nej‰ir‰ím slova

“Kdybych tû byl chytil, Ha‰ku, dal bych tû zastﬁelit,” a Ha‰ek mu odpovûdûl:

smyslu - slova hudby, v˘tvarn˘ch umûní a architektury, literatury a dramatu, pan-

“Kdybych já tû byl chytil, Medku, zas bych tû pustil.” Je znovu opilcem; miluje Jar-

tomimy a tance, ﬁemesel, vûdy a techniky - uspoﬁádan˘m a promûnliv˘m soubo-

milu a Ïije se ·urou; pí‰e své vrcholné dílo a zvolna umírá, aniÏ je dokonãí.

rem znakÛ/, ne pÛdou a krví;
hranice mezi jazyky, ty pomyslné, mají smysl / udrÏují kulturu v klidu - a dokonale

• KdyÏ stﬁedové my‰lení vstupuje do dramatu hercem, nezáleÏí na tom, jak˘ je

myslíme jen v mateﬁském jazyce/, hranice mezi sáty, politické hranice jsou hrani-

pﬁíbûh, jaké jsou postavy a dialogy, jakékoli banalitû dává stﬁedov˘ herec smysl...

cemi moci - dÛsledkem rozpínavosti jednûch jazykÛ a sebeobrany tûch ostatních;
v‰echny ostatní dÛvody, pro spory jednûch s druh˘mi, jsou zástupné /národy

Ameriãané pouÏívají v˘raz star - hvûzda pro herce, kter˘ je na neby s jin˘mi

ze‰ílí, nemá-li jejich kultura místo, kde je sama sebou - viz Irové, Srbové atd./ a z
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