
Univerzita Karlova v Praze 

 

Filozofická fakulta 

 

Ústav české literatury a komparatistiky 

Bakalářská práce 
 

 

 

 

 

 
 

Miroslava Čeplová 

 

Stanislav Zedníček: nešťastný hledač 

Stanislav Zedníček: a miserable seeker 

 

 

 

 

 

Praha 2014    Vedoucí práce:  Doc. PhDr. Jan Wiendl, Ph.D. 

 

http://cl.ff.cuni.cz/cs/doc-phdr-jan-wiendl-phd


Děkuji vedoucímu práce za usměrňování mých myšlenek a za předání zkušeností a 

paní Alžbětě Chotašové za lidskost, již si udržela navzdory životu ve století tísně a morální 

šedi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Prohlášení: 

Prohlašuji, že jsem tuto bakalářskou práci vypracovala samostatně a výhradně s použitím 

citovaných pramenů, literatury a dalších odborných zdrojů. 

V Praze, dne 28. dubna 2014 

 

………………………….. 

        Miroslava Čeplová 

 

 



Klíčová slova 

Zedníček, Stanislav, spirituální, milostná, lyrika, poezie, surrealismus, 20. století. 

 

 

 

 

 

Keywords: 

Zedníček, Stanislav, spiritual, love, lyrics, poetry, surrealism, 20th century. 

 

 

  



Abstrakt 

Práce zabývající se osobou Stanislava Zedníčka vymezuje prostřednictvím 

dochovaných dokumentů, korespondence a jiných archiválií básníkovu pozici v jeho 

tehdejším, ale i současném literárním kontextu. Cílem je také najít specifika Zedníčkovy 

poetiky a zároveň jeho tvorbu ukázat ve vztahu s okruhem autorů jako jsou Jakub Deml, 

Vladimír Holan, František Halas, Jan Čep, Jan Zahradníček a Jaroslav Durych. 

 

  

 

 

 

 

Abstract: 

This work, focusing on the person of Stanislav Zedníček, delineates poet’s position 

in literal context of his and so of our time through study of extant documents, 

correspondence and other archives. The aim of this work is also to found specifics of 

Zedníček’s poetry and to relate his work with group of authors like Jakub Deml, Vladimír 

Holan, František Halas, Jan Čep, Jan Zahradníček and Jaroslav Durych.  
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Předmluva 

Text práce je rozdělen na pět částí (nazvaných podle přiléhavých citátů ze 

Zedníčkových prací dané doby), jež jsou určeny významnými předěly básníkova života a 

jež zároveň úzce souvisely s dobovými poměry a též ovlivňovaly Zedníčkovu poetiku. 

V práci se soustředíme především na celé uspořádané sbírky, a to i na ty nevydané. 

Váha je přitom kladena na začátek básníkovy tvorby jednak s cílem podpořit 

systematičnost rozboru Zedníčkova díla (a tedy začít jistou bází jeho tvorby), a jednak také 

proto, že všechny pozdější vydané sbírky jsou postiženy cenzurou nebo se jedná o výbory 

– v duchu této zásady jsme se proto rozhodli pojednat o textech s datací v době jejich 

vzniku, a ne v době jejich publikování (týká se některých textů ze sbírky Větrná zátiší). 

Práce je založena na důkladném rozboru celé pozůstalosti Stanislava Zedníčka 

v LA PNP, čítající 26 kartónů uspořádaných v 1. stupni evidence. Analýza pozůstalosti 

přinesla řadu objevů a nových faktů – mezi nejvýznamnější objevy patří tři kartony přibylé 

v roce 2007. Zde se nachází šest lepených fotografických alb, která byla od autorovy smrti 

odborníky pokládána za ztracená
1
, ukázky z těchto alb se nacházejí ve fotografické Příloze 

1. Tyto kartony také obsahovaly rukopisy nikdy nevydaných básnických sbírek jako je 

Studentský chléb, Píseň chudého
2
, Cesta domů nebo Fragmenty poslední ruky.

3
 Práce též 

přináší mnohé ukázky z korespondence, a to např. Františka Halase, Jakuba Demla, 

Bedřicha Fučíka atd.
4
 Neposlední zdroj poznání nám též poskytli Zedníčkovi dosud žijící 

přátelé, a to jak svým vyprávěním, tak dochovanými materiály. 

Samotná bibliografie Stanislava Zedníčka nebyla doposud zpracována – několik 

málo příspěvků obsahují slovníková hesla, velmi obecná (ovšem i tak neúplná) bibliografie 

především básníkových časopiseckých příspěvků 30. a 40. let byla součástí básníkovy 

pozůstalosti v LA PNP. Literárněvědný přínos k rozboru poetiky Stanislava Zedníčka proto 

tedy závisel do značné míry na sestavení kvalitní a co nejúplnější bibliografie a též na 

                                                 
1
 Alba se totiž nevyskytovala v prvních přírůstcích pozůstalosti v LA PNP, a proto panovaly dohady 

dokonce o jejich zcizení. Důvod jejich absence mezi ostatní pozůstalostí byl ovšem administrativní – po 

celou dobu byly součástí Knihovny PNP, a teprve v roce 2007 se přesunuly do LA PNP. 

2
 Píseň chudého se považovala též za ztracený materiál, protože se jednalo o sbírku cenzurou rozmetanou 

za nacistické okupace. 

3
 Nevylučujeme možnost, že se v pozůstalosti nalézají další rukopisy, velmi pravděpodobně ovšem 

nezřetelně označené nebo zpřeházené a smíchané s jinými texty. 

4
 Korespondenci s Vladimírem Holanem citujeme velmi okrajově, a to z důvodu jejího nedávného 

knižního vydání. 



 

 

dohledání celé odborné literatury – příspěvků, recenzí, rozhovorů atd. Přestože jsme si 

vědomi pravděpodobné neúplnosti bibliografie, přináší tato práce doposud její nejúplnější 

a nejkvalitnější soupis (viz 8. kapitolu Seznam použité literatury). 

Příloha 1 obsahuje výše zmíněné fotografie (doplněné fotografiemi z archivů 

Zedníčkových přátel), dále ukázku Zedníčkových karikatur, kterými často doplňoval své 

dopisy a také výběr jeho ilustrací k chystaným textům o ženách. 

Příloha 2 přináší korespondenci mezi Stanislavem Zedníčkem a rodinou Norberta a 

Alžběty Chotašových, emigrantů, s kterými se Zedníček intenzivně přátelil. Těžiště této 

korespondence je na počátku osmdesátých let. Tato korespondence vyniká ze Zedníčkovy 

pozůstalosti jak svou kompaktností a délkou, tak svým obsahem (jiné korespondenční 

cykly byly buď příliš krátké a útržkovité – např. Halas, Deml, Fučík – a neumožňují proto 

dobré seznámení s básníkovou osobnostní, anebo pokud byly dlouhé, týkaly se především 

osobních vztahů a často se také skládaly jen z různě pospojovaných klišé). Korespondence 

s Chotašovými ale trvala dostatečně dlouho, a navíc svým obsahem znamená velký přínos 

pro pochopení Zedníčkova pohledu na dobu, ve které žil, na své vlastní dílo a na sebe 

samého (více o této korespondenci viz část 6.2.1). 
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1 Úvod 

„Člověk je tvor, jemuž je určeno jít v katastrofách“. Tento citát z Grahama Greena 

se našel opsán na stroji v pozůstalosti básníka Stanislava Zedníčka – básníka dnes vlastně 

neznámého a neuznaného, básníka všech myslitelných tragédií 20. století, jehož 

nejhodnotnější práce zůstaly v rukopisech, básníka, na kterého ve všech ohledech platí 

Greenův citát. 

V roce 1947 mu konečně vyšla prvotina Dopisy Albíně, ačkoliv byl literárně činný 

již v meziválečné době. Později se dostaly k tisku jen tři cenzorsky proškrtané sbírky – 

Přítmí srdce (1969), Větrná zátiší (1974) a Na doslech pramene (1984). 

 „To neměl na víc? zeptá se ironik. To byl tak autokritický? ušklíbne se sarkastik. 

Že o něho nezavadil úspěch ani pírkem ze svého křídla! vsází se kolega profesionál. A 

zjištěním, že nevychýlil českou poezii ani o píď z jejích drah, přihodí si své polínko 

literární historik“ (Opelík: 1995: 533). Ano, Stanislav Zedníček je „jeden z největších 

opomíjených outsiderů české poezie druhé poloviny 20. století“ (Doležal 2006: 142). 

Příčiny jeho outsiderství ovšem nespočívají v jeho kvalitativní průměrnosti. 

Důvodů, proč se zajímat o zapomenuté spisovatele, se nabízí hned několik. Jednak 

minulé století nenechalo některé autory nepovšimnuté jen z důvodu nízké kvality jejich 

práce, nýbrž především kvůli jejich názorové nepřizpůsobivosti. Do jisté míry tedy těmto 

autorům dlužíme, abychom zrevidovali náš postoj k nim a nepřijímali jen postoje, které 

jsme zdědili od minulého režimu. Nejen ale kvůli své kontemplativní lyrice stojí za to, aby 

byl Stanislav Zedníček oživován. Důvodem je i jeho osobní život, který se stal jakousi 

pamětí dvacátého století – otec mu zemřel v první světové válce, od té doby ho provázela 

až do konce života chudoba, účastnil se odboje, v padesátých letech zažil vězení, 

protloukal se všemi možnými zaměstnáními, v šedesátých letech pracoval jako 

nakladatelský redaktor, po revoluci žil sám v garsonce panelového domu na sídlišti. Přitom 

během svého života poznal značnou část významných a prvořadých literárních osobností 

své doby – Jakuba Demla, Františka Halase, Františka Hrubína, Viléma Závadu, Jana 

Čepa, Vladimíra Holana. S těmi i mnoha dalšími (Ladislav Fikar, Ladislav Dvořák, bratři 

Vokolkové, Emanuel Frynta, František Martinek a Josef Vašica) ho pojilo vřelé přátelství.  

Stanislav Zedníček je v krátkém příspěvku zmíněn ve Slovníku české literatury 

1970–1981 a ve Slovníku českých spisovatelů od roku 1945. Přičemž v prvním je 

charakterizován jako „básník a prozaik životního údělu obyvatel Českomoravské 
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vysočiny“.
5
 Což je nutné považovat za značně zjednodušující pohled, neboť svou 

domovinou se Zedníček zabýval převážně ve 30. a 40. letech. Od té doby se však jeho 

výraz oprošťuje a důraz se klade na Zedníčkovy základní motivy – zápas se samotou, úžas 

z moci slova, spor mezi erotikou a sexualitou, střet a vztah mezi bolestí, nadějí a touhou po 

naplnění lidskosti.  Druhý slovník více akcentuje vliv okruhu Staré říše a Tasova, což je též 

charakteristika, která vystihuje Zedníčka pouze ve 30. a 40. letech. 

Zedníček má ve své poetice důsledně osobitý rukopis a básnicky zmapovaný 

mikrokosmos patřící do mozaiky obrazu literárního života 20. století. Zedníček byl však 

„nezvykle nekořistný muž“ (Doležal 2002d: 5), který si nedokázal vydobýt své místo 

v žádné době a neměl to štěstí, že by potkal svého „Justla“, jenž by ho vysvětlil a 

představil veřejnosti. Jeho dílo tedy zůstalo bez většího kontaktu jak s oficiální, tak 

s neoficiální kritikou. Proto i hodnotících studií o jeho díle máme poskrovnu.  

Z literárních kritiků, kteří se jeho dílem zabývali, jmenujme Bedřicha Fučíka 

(především v korespondenci), již zmíněného Jiřího Opelíka (v doslovu k Větrným zátiším, 

kvůli cenzuře publikovaným až v roce 1995) a Ludvíka Kunderu. Jeho studie – 

nejpronikavější text napsaný o Zedníčkovi – ukazuje (a navrhuje ke zkoumání) Zedníčkův 

nezanedbatelný přínos pro českou lyriku v těchto oblastech: 

a) milostná poezie. „Erotický básník neběžné naléhavosti, výjimečného pohledu, 

velmi otevřené smyslovosti ozvláštňované jen větší či menší mírou pochyb, hoře a pádů“ 

(Kundera 1988: 4); 

b) sen. „V nenapsaných dějinách snu v české poezii […] bude Stanislav Zedníček 

figurovat na zřetelně viditelném místě!“ (Kundera 1988: 5); 

c) lyrická próza. Té se Zedníček věnoval převážně v letech 1940–1944 

(reprezentována ve sbírce Větrná zátiší), zde Kundera vyzdvihuje Zedníčkovu práci 

s odstavci jejich promyšleným fázováním, které tím tvoří jakýsi verš; 

d) báseň v kostce. Kundera na tomto místě připomíná nápadnou podobnost mezi 

Zedníčkovými Fragmenty (součást Větrných zátiší) a básněmi Hanse Arpa, 

spoluzakladatele dadaismu a klasika moderny. Jejich verše navíc vznikaly ve stejné době. 

Při charakteristice vývoje Zedníčkovy poetiky si budeme poznatků těchto tří 

(Fučík, Opelík, Kundera) osobností všímat podrobněji. 

                                                 
5
 Autorem hesla je Jiří Opelík, který se jako jeden z mála věnoval důsledněji samotné Zedníčkově 

poetice. Je s podivem, proč Opelík, který dokázal tak pronikavě popsat Zedníčkovu poetiku, dal do hlavičky 

Zedníčkova hesla charakteristiku básníka coby mluvčího obyvatel Vysočiny. 
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2 „Vyplavit hlínu hrobovou a spatřit tvoji tvář“6 

2.1 1914–1933 

Stanislav Zedníček se narodil 17. srpna 1914. Jeho otec Karel Zedníček byl 

hodinářský mistr a opravoval hodinové stroje i v klášterech a kostelích. Narukoval ovšem 

do armády, a tak když se Zedníček narodil, „tatínek byl už měsíc na frontě první světové 

války. Ty první roky jsme bydleli na okraji města, v malém domečku u brambořišť. 

Odtamtud je vůbec má první vzpomínka. Byly mi asi tři roky. Lámal jsem si hlavu s tím, 

jestli je nebe měkké nebo tvrdé. Pole se na horizontu dotýkalo nebe a já si řekl, že tam 

můžu doběhnout a prstem okusit, jestli je nebe měkké nebo tvrdé. A běžel jsem dlouhým 

polem a po chvíli klesl únavou a usnul. Naštěstí mě tam objevil soused a odvezl domů“ 

(Doležal 2001a: 101). 

V sedmnáctém roce Zedníčkův otec na frontě umírá. Stanislav je vychováván pouze 

matkou jako jediné dítě (jeho sestra a dvojčata údajně zemřely v dětském věku). Karla 

Zedníčková, Stanislavova matka, získala od města jako válečná vdova malou trafiku, jejíž 

provoz jí pomáhal rodinu uživit. A tak bylo již Zedníčkovo rané dětství poznamenáno 

tragikou své doby hned dvojím způsobem – válkou a chudobou. „Maminka kupovala 

žitnou kávu Oveku a její vůně mě ještě dnes vybízí k úsměvu, ještě dnes ji vdechuji, snad 

proto, že patřila do toho bohatého soužití s maminkou (tatínek padl ve válce), kde chudoba 

měla v sobě radost – a jak dnes vím – věrnost čistoty. A moje barva? Celé mé dětství to 

byla hnědá, snad proto, že jsem měl rád podzim“ (Vodová 1996: 36). Zedníčkův vztah 

k matce se svou intenzitou dá přirovnat ke vztahu, který měl Vladimír Holan ke své matce: 

„O lásce mateřské je těžko hovořit. Snad by se o ní mělo jen zpívat. Jen zaslouženě 

prodlévat v její útěšné záři“ (Vodová 1996: 33). 

Přestože Zedníček otce nikdy nepoznal, má v jeho uvažování pevné místo. V roce 

1943 napíše Dušičkové marginálie, lyricko-epickou skladbu, kde popisuje cestu k otcovu 

hrobu. I v rozhovoru vzpomíná, jaký význam pro něj měla neviditelná přítomnost/viditelná 

nepřítomnost osoby Otce jako jakési abstraktní veličiny spoluurčující duševní život 

člověka: „Sedával jsem na malinké stoličce a čekával ho. Maminka prodávala v trafice, 

rozmlouvala se svými zákazníky, kmocháčky z vesnic, a já tam stále seděl a čekal na něj. 

A přitom jsem vlastně nebyl sám, i když jsem sám byl“ (Doležal 2001a: 101). 

                                                 
6
 Báseň Otec ze sbírky Studentský chléb. 
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Stanislav Zedníček začal studovat obecnou školu v Hlinsku. Jako katolické dítě 

zažil ústrky: „Bylo to dost zlé, protože byla založena Československá církev a u nás byla 

velmi agresivní. Učitelé byli protikatoličtí a spolužáci nám katolíkům nadávali a posmívali 

se: ‚Katolík, katolík, vysral se na kolík…’ Člověk byl tenkrát plný smutku“ (Doležal 

2001a: 103). 

V roce 1929 je přijat na Soukromý ústav učitelský ve Svatém Janu pod Skalou.
7
 

Tuto školu také dostudoval (ačkoliv třetí ročník přerušuje na rok ze zdravotních důvodů). 

Během studia se spřátelil s Josefem Taussigem, velmi činorodým chlapcem – přednášel o 

humoru Gogola, Haška a Gellnera, byl v redakci několika studentských časopisů. „Pepek“ 

Taussig zemřel v roce 1945 ve Flossenburgu. „Nikdy jsem v něm neviděl Žida, jen jsem se 

někdy divil, že má tak podivného tatínka, protože ten byl pro mě docela cizí, jako by 

z jiného světa“ (Vodová 1996: 32). 

V této době začíná být činný ve skautském hnutí, pořádá též literární večery (např. 

režíroval scénicky upravený Máchův Máj), v rámci skautského sdružení vystavoval v roce 

1936 své obrazy. 

 Během třetího a čtvrtého ročníku (především v době přerušení školní docházky) na 

učilišti začíná publikovat své juvenilie v časopisech Jitro a Svatojánské listy. V této době 

také píše svoji nikdy nevydanou prvotinu Studentský chléb. K časopiseckému publikování 

se vrátí až po maturitě v druhé polovině 30. let.  

 

2.2 Literární činnost 

2.2.1 Časopisecké básně 

Krátká próza Petr Denk otištěná roku 1932 v Jitru se nese v duchu silné až vypjaté 

excitace a křeče. Slova jako „hrozný“, „šílené závoje sněhu bičují“, „zařval vítr“, „žlutá 

tvář, šílené, zkrvavené oči“ a podobná se vyskytují v každé větě (za příklad překotné snahy 

o evokaci nálady můžeme uvést absolutizační spojení „vítr profukuje všecko“). 

Sv. Jan pod Skalou a Stíny světla, obě otištěné v témže roce taktéž v Jitru, ukazují, 

že Zedníček je mnohem originálnější a progresivnější v lyrických postupech (vrstvení a 

kupení – „Les je krásný. Les je kouzlo. Les je drahokam přírody“, stavění kontrastů – 

„přemýšlela o životě a pomáhala v kuchyni“) než v práci s příběhem, kde tíhne k banalitě. 

                                                 
7
 Roku 1914 koupil budovu benediktinského kláštera církevní řád Školských bratří a zřídil zde učitelský 

ústav. Ten zde fungoval až do roku 1942, kdy byl německou okupační správou zrušen. 
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Přestože se první časopisecké otisky nedají považovat po umělecké stránce za 

relevantní část Zedníčkovy tvorby, svými motivy mohou napovědět, k jakým proměnám a 

přístupu k nim u autora docházelo (především rozpor člověka ve vztahu k bytí, samotě a 

transcendenci). 

2.2.2 Studentský chléb (1931–1933) 

 

Sám 

Oheň sežehl již vůni zlatých trav 

Posel kostlivý jas stonků umlčel 

Ruka nade mnou sklenula šedou hráz 

podkop jenž tichem vybízí abych šel 

 

Prázdno nevzdušno chlad děsu oheň dští 

Výheň nasává vzpomínky ve svůj střed 

Krade ničí vše nájezdy vod teď mstí 

láva z hloubek dna morový vzdouvá vřed 

 

Slané výpary v nichž s duší jsem tu sám 

obraz krajiny uhnětly v krutý bič 

Lidem šťastnějším se cizím světem zdám 

proto u nohou mi leží hrob a rýč 

 

Sbírka Studentský chléb nikdy nevyšla tiskem a ani nebyla poslána do žádného 

nakladatelství. Neměla možnost tedy působit na širší čtenářské publikum (ačkoliv několik 

přátel ji znalo) a nedostalo se jí žádného kritického zhodnocení (zmíněna je jen v několika 

textech, z nichž zde citujeme). V LA PNP se nacházel strojopis sbírky v bibliofilské edici 

Jeden výtisk
8
, opsaný v roce 1974 k šedesátinám autora. 

Název sbírky je, jak vyplývá z pozůstalosti, až pozdější. Nicméně kompozice a 

tematická provázanost jednotlivých básní naznačuje, že byly psány jako sbírka (a nejde 

                                                 
8
 Jednalo se o sérii, kterou Zedníček nazval edice Jeden výtisk a ve které si kompletoval své dílo. V této 

edici „vyšlo“ – uvozovek používáme proto, že se vždy jednalo skutečně o unikátní exempláře, opsané na 

stroji a ručně podomácku svázané – ještě několik Zedníčkových sbírek (Hry slepého času, Fragmenty 

poslední ruky a další). 
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tedy o pozdější výbor). Jak uvádí podtitul, jedná se básně psané v sedmnácti a osmnácti 

letech (zřejmě tedy v době nemoci a přerušení školy). I když nevíme, jak a jestli vůbec se 

lišila původní verze z 30. let a opis z let 70. (v pozůstalosti se nenašly rukopisy či další 

verze), můžeme považovat Studentský chléb sám o sobě za velmi vyspělý a kvalitní 

básnický text s propracovanou metaforikou. 

Rytmicky je sbírka vystavěna rozmanitě – nejvíce se uplatňuje jamb (s daktylským 

incipitem – Archivář, Večerní, s jambickým začátkem – Danton, Hlas nebohého, variace 

na máchovské téma Máj), ale i trochej (Podzimní den) a daktyl (Květiny za oknem).  

Metrický verš není ale plně dodržován a spěje uvolňováním (vypouštění interpunkce) 

k verši volnému (Otec). V dalších sbírkách uvidíme, že Zedníčkova poezie se neproměňuje 

tolik ve svých zájmech, dosti podstatně se ovšem proměňuje ve způsobu práce a stavby 

básně, což zpětně ovlivňuje účin motivů (Opelík 1995: 535). 

Studentský chléb ještě nepřináší Zedníčkovo hlavní téma, tj. milostnou lyriku, 

v celé své šíři, spíše jen v náznacích, objevuje se zde ale úhrnem jeho neproměnlivý 

„strašný úděs z té tmy“ (Rulf 1998: 25), jak nám napoví samotné názvy: Sám (úvodní 

báseň), Noční hlasy, Večerní, Podzimní den, Oheň, Hlas nebohého.  

Značný prostor zde zaplňují přírodní motivy, přesto bychom se ohradili proti tomu 

vyzdvihovat roli Vysočiny a konkrétní přírody jako takové v Zedníčkově poezii. Při 

bližším zkoumání přírodní metaforiky vidíme, že příroda je u Zedníčka spíše 

březinovského typu, tj. že přirozený svět se nachází v básnickém subjektu, a ne naopak. 

Mnoho přírodních motivů nemá referenční funkci (viz např. báseň Sám) a dějiny vesmíru 

jsou tak dějinami vlastní duše lyrického subjektu. 

S Březinovou poetikou a jejím vývojem má Zedníček společné i další jiné 

momenty: omezený repertoár motivů (včetně shodných obrazů poutníka, klasů, krve či 

ideálu ženy jako královny), skepsi, extatiku a monumentálnost momentu, již zmíněnou 

nereferenčnost (divoké asociace jako „krev a ptáci v jednom znějí“ v básni Matce) a důraz 

na budování textu. A shodný je ostatně i samotný vývoj od přesně vykonstruovaných básní 

(včetně dekadentního ladění Studentského chleba, ne nepodobného Tajemným dálkám), 

v klasických metrických verších, postupně přes volné verše až nakonec po vyústění 

k esejím, rozhovorům a korespondenci (tak jako Zedníček ve svých pozdních letech, viz 

především kapitolu 6.1 a 6.2.2). 

Zedníček začíná ve Studentském chlebu pracovat s dalšími svými leitmotivy – se 

snem, s dvojznačností („Oheň sežehl vůni zlatých trav“ a „ohni […]/ zpívej v mých očích 
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zlatem míru“, Oheň) – lyrický subjekt mezi protiklady tančí jako na Munchově obraze 

Tanec života („Nás z jedné strany láska hřeje / a z druhé jde smrt v plášti tmavém“, Máj); 

s asyndetony a kupením slov a vyvolávání asociací („Zří Boha ďábla v srdci rudém skle“, 

Hlas nebohého); s anaforami a refrény – včetně promyšlených variant jako opakující se 

refrén: zářivá, temná barva a bolest: „zlatých trav – šedou hráz – krutý bič“ (Sám), „zlatým 

jasem – v kraji tmavém – Tvář Jarmilina v křivkách proudů“ (Máj), „římsami šedi / třepotá 

zlato / pro bolest světel“ (Chvíle), „šero slzou ros – ohni jenž ústup vedeš – za nás v krvi 

pros“ (Oheň) atd. 

Sbírka je protknuta třemi básněmi věnovaným rodině: Matce, Sestra a Otci, jež 

dobře ukazují konstrukci básníkova lyrického světa. Matka zde vystupuje jako „má paní 

v lásce nekonečná“ a „krásná svatá vyvolená“. Jako zcela transcendentnímu ideálu je jí 

vymezeno nejvyšší místo na vertikále daného básnického prostoru. Představa Sestry se 

také nachází nad básníkem v jakémsi nebi ideálu
9
, ale je již spojována se smyslovým 

vnímáním a běžným lidským počínáním („kolem hlavy tvé/ To světlo z tebe vsálo stín / a 

vůně růží vane tam i zde“, „měj sestro se mnou strpení“, „O smrtných dnech mi hovoř 

tichounce“), objevuje se i motiv splynutí s lyrickým subjektem („trpíš mými bolestmi“, 

„dýchat jen tvým dechem smím“). Ale motiv otce je velmi nápadně spojen se zcela 

protichůdnými představami: s bytostně (pod)zemskými, živočišnými, tělesnými („Vyplavit 

hlínu hrobovou/ a uzřít tvojí tvář/ omýt ji slzami/ až k pravé podobě/ a pak ji sevřít/ a 

zlíbat“), tedy na opačném pólu duchovnosti, odtělesnění, které náleží ženskému prvku. Je 

zde také posílen motiv mužské pasivnosti; muž jako pasivní prvek je vždy lyrickým 

objektem, spíše než subjektem. 

3 „Tak jako včera obklopen jsem tmou a skutečnost zas bude 

jiná“10 

3.1 1934–1947 

Po maturitě v roce 1934 učil Stanislav Zedníček ve svém rodišti. V té době došlo k 

setkání, které Zedníčka ovlivnilo v jeho poetice i v jeho životě: „Dostalo se mi do rukou 

Česno
11

 Jakuba Demla, byl jsem tenkrát ještě hloupej, moc jsem tomu nerozuměl, ale vzalo 

                                                 
9
 Zedníčkova sestra byla v této době již po smrti, nicméně text z motivu posmrtného nebeského života 

spíše jenom čerpá pro svou metaforiku, než že by z něj učinil cíl nebo téma. 

10
 Dvojverší z první strofy I. části sbírky Píseň chudého. 

11
 Pro větší přehlednost značíme kurzivou i knižní tituly obsažené v citacích. 
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mě to u srdce. U té knížky byl seznam prací, které si Deml sám v Tasově vydával, tak jsem 

si něco objednal, rozvinula se korespondence a v roce 1936 jsem od něho dostal České 

básně a uvnitř bylo napsáno: Stanislava Zedníčka bratrsky pozdravuje a do krásného 

svobodného Tasova zde Jakub Deml. Šel jsem tam těch čtyřicet kilometrů pěšky, abych si 

to zasloužil“ (Rulf 1998: 24). 

Na Jakuba Demla vzpomíná Zedníček často, vroucně a vděčně. Vedle Holana a 

Halase patří mezi přátele, kteří mu nejvíce pomohli po lidské stránce, ale také jej nejvíce 

ovlivnili v jeho poetice. „Deml mě přijímal velmi srdečně, a když už jsem někdy chtěl 

odejít, zdržoval mě a říkal: ‚Pobuďte, pobuďte…‘ I když tam nebylo už nic k jídlu. A tak 

jsme šli večer někomu vykopat brambory. S Demlem jsme brambory sbírali a Marie Rosa 

Junová hlídala“ (Doležal 2003: 63). Když zůstával Zedníček na noc, přespával v Březinově 

pokoji: „ A to jsem nikdy nemohl usnout, jak jsem byl rozrušen. Když už byla noc, tak se 

otevíraly dveře a přicházel Deml v noční košili a nad mou postelí žehnal. Já dělal, že spím, 

ale špehýrkou očí jsem vše pozoroval a bylo mi to velmi milé“ (Doležal 2003: 64). Na 

cestu mu Deml dával polní květinu, kterou měl ještě po letech zarámovanou ve svém 

hlineckém bytě. 

Během druhé poloviny 30. let Stanislav Zedníček začíná publikovat intenzivněji 

v novinách a časopisech Jitro, Akord, Archa, Řád, Vyšehrad, Doba, Literární noviny, 

Sešity, Plamen, či ve sborníku Podoby I. V roce 1938 také začal odebírat publikace ze 

Staré říše a rozvinul se korespondenční vztah s rodinou Florianů. 

Za války byl Zedníček pracovně nasazen v Chotěboři a v Hlinsku. „Jezdil jsem na 

směny do továrny, ale bylo to poučující. Je vždycky dobré dostat se do fabriky a poznat, co 

je práce a továrny. […] Později jsem dělal také účetního, já, který neumím počítat. Přede 

mnou tam byl komerčním inženýr, který uzávěrky skládal tři dny a já je měl hotové za 

hodinu. Nikdo nepřišel na to, že všechna čísla jsou vymyšlená. A přitom jsem se necítil 

vinen“ (Doležal 2003: 62, 63). 

V Hlinsku se také zapojil do protinacistického odboje: „V lesích s partyzány jsem 

nebyl. Měl jsem hlídat, kdo udává, a ničit případné udavačské dopisy, které byly posílány 

na gestapo. Těch jsem do rukou dostal hodně. […] Plno jich bylo anonymních, ale některé 

byly podepsané. Po válce mi bylo stydno, když jsem lidi, kteří udávali, potkával na ulici“ 

(Doležal 2003: 63). 

Vladimír Vokolek, se kterým se Zedníček seznámil stejně jako s Františkem 

Halasem v Hlinsku za války, jej povzbudil, aby napsal svému básnickému vzoru Vladimíru 
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Holanovi o autogram. A tak se od roku 1940 datuje intenzivní a živelná korespondence 

mezi Holanem a Zedníčkem, která byla před dvěma lety dokonce vydána knižně. „Ze 

začátku to bylo z mé strany dětinské. Četl jsem rád jeho knížky, které mě hrozně vzaly, i 

když jsem jim moc nerozuměl. Poslal jsem mu je k podpisu, on je podepsal, vrátil a pozval 

mě na návštěvu. Ta se pak uskutečnila. Když jsme spolu poprvé mluvili, začal najednou 

hovořit o Gustavu Flaubertovi. V té době jsme si ještě vykali. Najednou se zeptal: ‚Copak 

máte z Flauberta rád?‘ Vyhrkl jsem bez rozmyslu: ‚Korespondenci‘. Praštil pěstí do stolu a 

radostně zvolal: ‚Ano, ano, to je ono!!‘ Prošel jsem tímto ‚přijímacím řízením‘ a byl jsem u 

něj přijat. Asi to pro něj bylo znamení, kdo vlastně je ten Stanislav. Uhodil znovu do stolu 

a vše nadskočilo“ (Doležal, Střešňák 2012: 388). Osobně se poznali až roku 1949, kdy 

přišel Zedníček do Prahy a jejich přátelství oba silně ovlivnilo. 

Zedníček se v této době, kdy mu bylo kolem 25 let, rozhodl zkusit publikovat své 

práce knižně. Přestože cesta k vydání první Zedníčkovy sbírky byla více než trnitá, jak zde 

dále ukážeme, její začátek vypadal velmi slibně. František Hrubín totiž Zedníčkovi v roce 

1940 napsal, že jeho příspěvky (torzo připravované sbírky) v Akordu, bylo jedno z míst 

z celého ročníku, které ho naráz zaujalo. 

Podpořen touto pochvalou, poslal tedy Zedníček rukopis své básnické sbírky Píseň 

slepého času (původní název sbírky, později změněn na Hry slepého času a až posléze na 

Píseň chudého) do nakladatelství Václava Petra edici Prvních knížek. V roce 1941 se 

Stanislavu Zedníčkovi ozval opět František Halas se slovy: „Vážený pane, v té hromadě 

veršování váš rukopis opravdu potěšil a rád bych mu nějak pomohl do světa.“ Podle Halase 

se však sbírka do Prvních knížek nehodila pro svou vyspělost, a proto ji Halas předal 

Vilému Závadovi a Bedřichu Fučíkovi, kteří je zredigovali pro edici Tvar Vilímkova 

nakladatelství. 

S oběma redaktory Zedníček udržoval kontakt, zvláště se sblížil s Bedřichem 

Fučíkem, a právě jemu se rozhodl Zedníček sbírku věnovat. Ten mu v dopise z 14. 3. 1941 

v odpověď píše s opravdovou vroucností: „Váš dopis mě uvádí do rozpaků. Místo 

odpovědi malou povídku: Bylo po nějaké přednášce Šaldově a asi patnáct lidí se sesedlo 

kolem dlouhého stolu. V čele Šalda a úplně na druhém konci, šikmo proti němu, 

Zahradníček. Ti dva se dosud neznali. Z rozpačitosti společenské i plachosti jemu vlastní, 

Zahradníček se nešel představit a seděl, protože tušil, že něco není v pořádku, ani nedutal a 

snažil se, aby ho bylo co nejméně vidět. Ale Šalda ho pozoroval. Najednou se začal se 

židle sbírat /Šalda byl nesmírně veliký a měl jednu nohu ochromenou, a když vstával, byl 
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to strašlivý a hlučný zápas/ a beze slova se dal směrem podél stolu k Zahradníčkovi. Ale 

nikdo, ani Zahradníček dobře sám nevěděl, co Šalda zamýšlí. Zahradníček vstal, zase 

přisedl a tato scéna překrásně pokračovala. Šalda došel až k Zahradníčkovi a řekl asi 

přibližně toto: „Zde je Básník, a já mu jdu složit svou poklonu. Velká čest pro mne.“ 

Zahradníček je malý, nesmírně malý, ale byla to scéna, na kterou jistě celý život 

nezapomenu, když se stařec takřka sedmdesátiletý, vysoký, tzv. obávaný a největší kritik, 

skláněl ve skutečné úctě před tím droboučkým človíčkem, který Šaldovi představoval 

Poesii. Několik vteřin nato jsme nikdo ani nepromluvil, tak mohutné to bylo. – 

Vždycky jsem se snažil z vnitřní potřeby tento postoj ke skutečné poesii zachovat 

rovněž. Šaldovo veliké gesto mě v tom jen utvrdilo. Mám poezii rád a jsem na druhé straně 

stejně tak velký nenávistník k tomu, co se za poesii vydává a jí není. 

Vším tím chci říct, že radost, že jsem se setkal s básníkem, je na mé straně. Ctím 

v těch několika Vašich básních příchod opravdové poesie a věřím i v její budoucnost a 

trvání. To neznamená, že nevidím její dosavadní útlost, že bude potřeba, aby vnitřně rostla 

do hloubky i do výšky, aby si dobývala kolem každého slova nového a vlastního a 

nezaměnitelného prostoru. Ale to všechno je věcí životní a umělecké opravdovosti, o níž u 

Vás nepochybuji“.
12

 

Bedřich Fučík se stal Zedníčkovi především básnickým mentorem, s citlivým 

pochopením jeho rodícího se výrazu mu radil: „Vy nejste přec básník oparu, mlhy, nálady, 

imprese, nýbrž básník tvrdých hran ideových i imaginačních. To uvádím jenom jako 

příklad. 

Metafora nebo srovnání má platnost jenom tehdy, když spojení dvou věcí 

v prostoru dosud ne vedle sebe se nacházejících, bylo dost odvážně a jedinečné, ale bylo-li 

zároveň spojením vytčeno a spojeno co nejvíc členů srovnávaných věcí. Jak se to dělá, na 

to se podívejte do Březiny. Tam srovnávané věci zapnou a zakousnou se do sebe vždycky 

čtyřmi, pěti, šesti členy a pak působí s ohromující konkrétností. U Vás, ale nejen u Vás, to 

je šmahem v celé moderní poesii, tak jako kdyby to chtělo vzývat uvolněnost všeho 

dnešního života, jeho nezákonnost a nespoutanost, jednou a ne tou nejsilnější částicí 

souvisí, ale ostatními deseti nikoliv. Pak se ovšem metafora a báseň pod ní musí stále 

rozpadávat. 

                                                 
12

 Tutéž vzpomínku na osobní setkání Jana Zahradníčka a F. X. Šaldy zařadil Bedřich Fučík i do 

Čtrnáctera zastavení (Fučík 1992: 246). 
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[Holanovi] jste ještě mnohde poplaten a jemuž musíte utéct: Ukázal Vám cestu, ale 

Vy po něm nesmíte opakovat, protože by nešlo o dva činy, nýbrž o jeden čin, a jakmile se 

čin opakuje, již je mátožný a neplatný ve své životní funkci. Všechno to „snadování” a 

podobné věci musíte vyjádřit svým způsobem, nikoliv tak, jak by to udělal Holan. Toto 

pokušení musíte přemoci rovněž“ (dopis z 23. 6. 1941). 

Korespondence s Fučíkem, konkrétní rady a návrhy na úpravy sbírky, to vše 

ukazovalo, že sbírka bude moci vyjít, ale ještě téhož roku 1941 v létě uvízla Píseň chudého 

v německé cenzuře, a postupně bylo rozhodnuto, že vyjít nemůže: „Dnes mám pro Vás 

smutnou zprávu. Podle rozhodnutí Tiskového odboru ze dne 13. září t. r., nebyla Vaše 

Píseň chudého povolena pro vydání. Napřed nám bylo soukromě sděleno, že budou jenom 

nějaké škrty, ale nakonec z toho vypadlo naprosté zamítnutí. 

Chápu, že je to pro Vás rána, zvlášť že běží v podstatě o první knížku, na kterou se 

bylo možno těšit. Ale nedejte se tím nikterak mást, naopak, domnívám se, že by to mělo 

být pro Vás pobídnutím, abyste pracoval dál na jiných věcech, byť i se zaťatými zuby.  Tak 

mi něco povídá, že i toto může být k dobrému, že budete mít od dnešních prací odstup a že 

na ledacos se budete moci po půl roce nebo po roce dívat jinýma očima a nakreslit jinou 

rukou, silnější a i pro tento případ statečnější. Jenom se nedejte, proboha, tím nijak 

deprimovat! To by bylo to nejhorší, co byste mohl udělat. Pracujte a pracujte dál!“ (dopis 

Bedřicha Fučíka z 22. 9. 1941) 

Jak moc tato zkušenost prvního publikačního znemožnění na sedmadvacetiletého 

Zedníčka působila, dokládá krom tohoto dopisu i zpráva útěšných slov ze 4. 7. 1941 od 

Jana Čepa: „Psal jste mi, myslím, že Vaše knížka u Vilímků nemůže vyjít. Děje se tak nyní 

napořád. Nezbývá než obcování v duchu a modlitbě. Jde ovšem o ty malé, jejichž 

obraznost se vyvíjí, duše a srdce teprve zrají“. 

Udělejme zde malou odbočku od Zedníčkových peripetií s vydáváním svých veršů 

a promluvme o jednom specifickém Zedníčkově rysu. Přestože nikdy nebyl materiálně 

zajištěn, vyprávění a korespondence ukazuje, jak často a obětavě pomáhal svým přátelům 

všemi prostředky, kterými mohl, a to především v době tak náročné jako byla druhá 

světová válka, ale i později. Z vyprávění přátel dokonce vyplývá, že často pomáhal i tehdy, 

kdy sám neměl na své základní potřeby (opakovaně prý např. Holanovi tvrdil, že sehnat 

víno či cigarety pro něj nebude žádný problém). Uveďme zde jen několik dochovaných 

ukázek z korespondence: 21. 3. 1942 Bedřich Fučík napsal: „Děkuji za aprovisaci, jejímž 

skoro pravidelným docházením jsem zaneprázdněn tak, že mi alespoň po této stránce 
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starosti odpadají. Kouřím do těchto smutných časů vesele a naplno“.  Že se nejednalo jen o 

jednorázovou pomoc, ukazuje další Fučíkův dopis: „A pak mi napište ještě další autory, ať 

české či cizí, o které máte zájem, budu hrozně šťasten, když se budu moci zbavit svého 

dluhu, který mě nesmírně tíží a který vzrostl zase o poslední zásilku“ (dopis z 20. 4. 1942). 

Stejným způsobem myslil i na Jana Čepa. Z korespondence též vyplývá, že přeplácel své 

zásilky ze Staré říše a na sklonku 1943 patřil k lidem, kteří zorganizovali pomoc pro 

básníka Jana z Wojkowicz, který byl v té době ve velmi špatné situaci.  

Pomoc a oporu zažil i on sám, a to z mnohých stran. Nepodařilo se nám přesně 

dohledat, co Zedníček prožil za války, konkrétně v roce 1943 a 1944, ale korespondence 

mluví o jistých nesnázích, které pravděpodobně souvisely se zdravotními problémy a 

s potíží sehnat ubytování: 26. 1. 1943 napsal Bedřich Fučík tento dopis: „A v poslední 

době se velmi málo projevujete literárně. Děláte vůbec něco? Či Vás pořád zlobí zdraví?“ 

9. 6. 1943 Bedřich Fučík pokračuje: „Cítil jsem už předtím, než mi to řekl 

Zahradníček, /Váš lístek přišel zároveň/ že s Vámi není něco v pořádku a lekal jsem se 

ovšem něčeho horšího. Tím ovšem nechci ani zdaleka říci, že to, co Vás postihlo, 

pokládám za záležitosti všední. Ne, nikterak! Vím, v jakém prostředí jste musil žít jako 

učitel, a aspoň částečně si dovedu představit, jaká to byla zkouška pro Vaši jemnost, 

citlivost a schopnost rozlišovat, pro Vaši žízeň po životě plném a spravedlivém – a dovedu 

se tím spíš vcítit, co to všechno znamená pro Vás dnes“. 

Záležitost pokračovala až do podzimu, 30. 11. 1943 Bedřich Fučík píše: 

„Nepřestávám se divit. Divil jsem se Vašemu mlčení po prázdninách a marně jsem si lámal 

hlavu tím, co se Vás asi dotklo na Moravě, že jste tak zarputile nedával o sobě vědět. A 

nyní se divím znova, když mi píšete z nemocnice. Ledaco se mi vysvětluje, ale přece ne 

všechno. Co Vám vlastně bylo? A jste opravdu už zdráv? O tom poněkud mlčíte“. 

Potíže přetrvávaly i do dalšího roku, 19. 4. 1944 František Halas píše: „a to jste 

nemohl přijít k nám? Nějaký kout na přespání se vždycky najde“. S Halasem ho ostatně 

pojil osobní vztah a úzké přátelství, za války si psali své osobní dojmy, své pocity strachu a 

stísněnosti z Prahy. František Halas za něj také orodoval, kde mohl – pokoušel se mu 

sehnat práci v Československém rozhlase, v pozůstalosti se nachází také dopis, který Halas 

poslal v jeho prospěch: „Milý pane doktore, moc Vás prosím, abyste dal nějaké potvrzení 

básníku Zedníčkovi. Hledá byt a snad by mu to pomohlo. Má dvě knížky v sazbě a je to 

můj kamarád. Děkuji srdečně Váš Halas“. O dalších zásazích v Zedníčkův prospěch 

budeme mluvit dále. 
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Přátelství jej pojilo také s Františkem Hrubínem, výmluvný je dopis z období vánoc 

1942: „Stačí Vám, když Vám řeknu, že Vás mám rád? Buďte šťasten a spokojen a dej Vám 

Pán Bůh požehnání k další práci“. 

Navažme nyní na Zedníčkovu publikační snahu, která byla zvnějšku přeťata 

německou cenzurou. K dalším publikačním pokusům jej povzbuzoval právě Bedřich 

Fučík: „A pak také čekám pořád ty Jeřáby. Je sice hrozně málo naděje, že by mohly teď 

vyjít, ale přesto bych je rád znal. Záleží mi tedy jaksi víc na věci než na tom, co se děje 

kolem“ (dopis z 20. 4. 1942). 9. 7. 1942 ho Fučík povzbuzoval: „Milý pane Zedníčku, 

děkuji Vám za lístek. Vzpomínal jsem v minulých 14 dnech velmi často na Vás a doufám, 

že i Vy jste si vzpomněl na naši rozmluvu u vína, kdy jsem Vám kladl na srdce, jak jste a 

proč jste mluvčím svého kraje, který máte oslavit, za nějž máte promluvit, který máte svým 

slovem bránit a držet“. 

5. 2. 1943 Jan Čep v dopise chválí jeho práci a také pozoruhodně anticipuje smutné 

události, které je všechny čekaly za několik let: „Četl jsem v posledním Akordu vaši […] 

práci a přeji Vám, abyste mohl pracovat vytrvale […] Jest se ovšem obávat, že nás ještě 

čeká všecky nějaká veliká společná rána, veliké rozptýlení babylonské. Už dnes dostavilo 

takové míry, že se člověku úží dech. Tolik mládí navždy poznamenáno! Ale vy sám to víte 

také, máte jistě před očima hojné příklady“. 

Zedníček v této době publikoval své básně a lyrickoepické prózy v Akordu a Řádu. 

Ve válečných letech 1942–1944 se v těchto časopisech začalo objevovat velké množství 

nově publikujících literátů. Důvodem nebyl ve většině případů větší příklon ke spiritualitě, 

ale zákaz vydávání ostatních platforem, které debutujícím literátům do té doby sloužily 

(např. Kritický měsíčník zastaven 1942). Do této vlny mladých autorů je zařazen i 

Stanislav Zedníček
13

 (Putna 2010: 939, 940), ačkoliv jako jeden z mála oněch mladých 

skutečně věřící byl. 

V roce 1943 mu napsal Vyšehrad, že si všímá jeho prací v Akordu a chtěl by je 

knižně vydat. Jednalo se o Dopisy Albíně, jejich vydání nebylo zakázáno, ale protáhlo se 

natolik, že se kniha dostala do tisku až v roce 1947. 

Na sklonku války se Stanislav Zedníček žení. Oddává je Jakub Deml a k jejich 

svatbě jim „na svátek Narození Panny Marie 1945“ napsal toto přání: „Příteli Stanislavu 

                                                 
13

  Nicméně musíme podotknout, že označit Stanislava Zedníčka jako debutujícího v letech 1942–1944, 

jak to činí Česká katolická literatura 1918–1945, není zcela přesné, neboť v těchto letech měl Zedníček své 

časopisecké začátky již za sebou, a nebýt okupace, jeho Píseň chudého by byla již otištěna. 
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Zedníčkovi a jeho choti paní Vlastě v den jejich svatby. Kdo chce všecko říci, touží 

všechno dát. Já Vám, Přátelé, dávám dnes ze své kněžské moci svátost stavu manželského 

a požehnání“. 

Během osvobozování Československa Zedníček bojoval na barikádách – dokládají 

to jednak fotografie z jeho alba, jednak také to, že získal v sedmdesátých letech pamětní 

odznak brigády za osvobození Československé republiky. 

Po válce odešel i se ženou z rodného Hlinska, kam se však pravidelně vracel za 

matkou během prázdnin, do Prahy, kde pracoval jako učitel.  

Přestože se i v Zedníčkově případě dá poválečná doba popsat jako doba klidu a 

práce, doba výdechu a jisté euforie, je to doba také „skrytě plíživých ideologických 

chapadel, která pozvolně začínala svírat instituce, časopisy, i životy nepřizpůsobivých“ 

(Doležal, Střešňák 2012: 388). Pro různé politické konflikty již v této době vystřídal 

několik škol – měšťanskou školu v Holešovicích, Žižkově, Libni a Vysočanech. 

Tento tlak se velmi silně projevil i na vydání jeho prací. V roce 1947 sice vyšla 

Zedníčkovi prvotina Dopisy Albíně (která měla ostatně vyjít už za války), nicméně další 

práce vyjít nemohly. Malá vyšívačka měla vyjít v roce 1946 v nakladatelství Vilímek, 

s doslovem J. B. Čapka, s obálkou Stanislava Kolíbala, ale nevyšla, ačkoliv bylo 

oznámeno, že sbírka jde do sazby. V tomtéž roce a stejném nakladatelství měla vyjít i 

Píseň chudého, ale postihl ji stejný osud. Cesty z pahorků (prózy z let 1939–1946) měly 

původně vyjít též u Vilímka, ale převzal je Vyšehrad, který je vysázel, ale celý náklad šel 

to do stoupy, protože si autora spletli s Janem Zahradníčkem. 

Zedníček o své situaci informoval své přátele Halase a Fučíka. Jen z krátkých 

ukázek z  korespondence obou můžeme dobře vyčíst jejich „příběh“ v poválečných letech. 

Z dopisů Františka Halase, v té době předsedy Syndikátu českých spisovatelů, 

zaměstnance ministerstva informací a do roku 1946 poslance za KSČ, cítíme čím dál větší 

zaneprázdněnost. Bedřich Fučík si na druhé straně velmi citlivě uvědomoval dobu, ve které 

se po válce všichni ocitli. 

V dopise z 2. 1. 1946 František Halas napsal: „Milý kamaráde, nemračte se tolik do 

nového roku, všechno bude jistě dobré. Nemáte opravdu příčinu, abyste mi za něco 

děkoval, vždyť to byly samé kamarádské samozřejmosti. Budu poctěn, když mi knížku 

věnujete. Těším se, až přijedete, že najdeme letos více času k posezení, než v minulém 

roce. Pozdravujte pěkně paní a maminku“. 
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Později 18. 6. 1946 Halas píše: „Milý kamaráde, lítám v těch sjezdových dnech 

jako hadr na holi. Buďte tak hodný a zavolejte mne v pátek dopoledne a už se nějak 

domluvíme. O tom všem, co Vás trápí a co potřebujete, se jistě dohodneme. Tiskne ruku a 

těší se na shledání Váš Halas“. 

Bedřich Fučík 30. 1. 1948 píše otevřeně a osobně: „O mnoha a mnoha věcech, o 

kterých píšete, vůbec nevím. Snad jste si sám povšiml, že dělám všechno jako v poklusu a 

že se mi věci i lidé míhají před očima jako ve filmu. Zastavuji se jenom takřka náhodou u 

některých věcí, ale nikoliv ze své vůle, nýbrž z ‚vůle poměrů‘. Je to zlé, nejsme pány sami 

sebe a svědčí to o době a svědčí to proti nám. Neměli bychom takovými být, neměli 

bychom se takto dát strhovat. 

A tak to je: Člověk tak minuciosně citlivý jako jste Vy, je ovšem v tomto 

pohybování skoro utopen. Ono se to řítí a odsunuje Vás. My se řítíme a tím a Vám se zdá, 

že i my Vás odsunujeme. Není to pravda. Přičtěte hrozně mnoho z toho, co se s Vámi děje, 

na vrub vlastní citlivosti a plachosti. Všechny, jež jmenujete, znám, ani jeden není schopen 

Vás nedbat nebo Vám nadto ubližovat. Vezměte např. Alberta Vyskočila. Je nepraktický, 

málo výkonný, ale i ostatní a jiní k tomu pořád od něho něco žádáme, pořád ho někam 

strkáme, pořád mu říkáme: Piš to a piš ono, je toho potřeba. A on v tom, chudák, lítá, 

nevrlý, nešťastný, protože stejně – jeden víc, druhý méně – jako jiní, by chtěl raději 

usednout stranou a zabývat se věcmi nepodstatnějšími. Velmi dobře cítím, jak Vám asi je. 

Ale buďte ubezpečen, že tak, jak lidé jednají, nejednají proti Vám, nýbrž především proti 

sobě, proti své touze. A vy jste přitom bolavý na všech stranách. 

Vidíte, nevím o referátu na Vyšehradě ani v Akordu, nemohu Vám říci ano, ne, a 

dokonce i úředně vím jenom to, že mi jednou Šajtar hlásil, že chcete, abychom vzali Píseň 

z programu. V běhu, neptaje se proč, jsem řekl, - ano, vyhovte – a dnes se s tím teprve 

srážím a začínám tušit, oč jde. 

Jsem sice jenom o poznání, ale přece jen volnější, než jsem býval. Pokuste se někdy 

mne zadržet, ale vezměte ten Vyšehrad i ten Akord s sebou, pohovoříme si“. 

3. 4. 1948 mu přišla zpráva z Vyšehradu, že je mu navrhnuto odstoupit od smlouvy 

na vydání Malé vyšívačky a Písně chudého. V tomtéž roce mu Vyšehrad vrátil též Cestu 

z pahorků s tím, že „bychom vám nemohli v této době zaručit jeho vydání“.  

26. 8. 1948 mu Bedřich Fučík napsal: „Děkuji Vám za dopis. To víte, že se 

pokusím s Vaší knížkou udělat, co budu moci, ale sám asi víte, že to všechno nezáleží 

jenom na mně a na vůli nakladatelství. Je to čím dál tím horší a o budoucnosti nevíme nic“. 
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Ladislav Jehlička 27. 10. 1949 píše Zedníčkovi tato slova podpory, ale i smutné 

ironie: „Můj milý, to nelítostné tažení proti Vám jsem za vydatné a mimořádně laskavé 

pomoci p. ředitele Zítka a pana správce Jiráska zastavil. Kdyby Vás ještě s něčím takovým 

obtěžovali, pošlete mně to v originále – může se to stát, protože jako v každým pořádným 

národním podniku ani u nás neví levice, co dělá pravice. Ale nemějte žádných obav, 

fendunk na Vás nepošlem. […] Pěkně pozdravuji a těším se na Vás i na Holana. Váš 

Jehlička“. 

Po roce 1948 již bylo zcela definitivní, že další léta Zedníčkovi žádná práce 

nevyjde. Je již jenom příznačné, že se v roce 1946 stal Zedníček členem Syndikátu českých 

spisovatelů, v roce 1949 mu platnost nebyla prodloužena 

V červnu 1948 píše František Halas tento dopis, který zároveň uzavírá jejich 

korespondenci a i čas relativní svobody mezi dvěma totalitami: „Pryč, pryč z Prahy! To je 

sen! Nijak nezoufejte nad věcmi v čase!“ 

3.2 Literární činnost 

3.2.1 Časopisecké příspěvky 

Stanislav Zedníček nejvíce publikoval v časopisech právě v této době, ale na tomto 

místě se budeme věnovat jen několika textům, a to především těm, které byly později 

otištěny ve sbírce Větrná zátiší. 

Lyrická báseň Návštěva u smutné paní (1940) rozvíjí stejné téma jako Halasovy 

Staré ženy ovšem s výraznější metafyzickou a metaforickou rovinou: „Smutná žena pluje 

šerem / Ach bože kde je ráj? / Cítím člověka / a motýl smrtihlav / se věší na obočí / A slabě 

/ slabě cítím chléb“. Zedníček zde pracuje se svými obvyklými figurami jako anafora, 

opakování, variace a refrén.  

Lyrickoepickou báseň Malá vyšívačka (1941) si oblíbila Marie Pujmanová, proto je 

jí i dedikována. Báseň psaná volným veršem v ich formě využívá spojení protikladu dětské 

naivity a jednoduchosti básnického výrazu s vnější krutostí a zhroucením lidské duše. 

Zedníček se projevuje nejsilněji v metaforách strachu a bezradnosti: „až srdce začalo / 

k strachu přimrzat“, „Je mi nějak smutno / Jsem unavena / Na sadě houká sýček / a mé 

srdce / jehelníček / je tiše jako pěna“. Jiří Opelík k této skladbě napsal: „Úděl chudoby […] 

je sice ve Vyšívačce vybásněn s prostotou adekvátní hrdinčině povaze, ale že je takto 

stylizován schválně, tj. nanejvýš umně, pozná čtenář z četných případů rafinovaného 



Miroslava Čeplová, Stanislav Zedníček: nešťastný hledač 

17 

 

členění a rýmování“ (Opelík 1975: 534). Skladba klade také důraz na motiv času a 

opakování motivů či veršů.  

Jeřáby (1943) a Podzim a housle (1944) jsou prozaické lyrické črty s tématem 

vysočinské krajiny. „Smrt má cejch času a příroda je víc než útěchou. Je halasovskou 

jistotou“ (Kundera 1988: 5). Kundera si také všímá promyšleného fázování odstavců a 

doslova volá po pozornosti versologů tomuto „zvláštnímu impulsu“ Zedníčkovi „jemné 

práce“, která by si zasloužila pečlivou analýzu (Kundera 1988: 5). Po této stránce jsou 

prózy skutečně rafinovaně vystavěné, ale v rovině motivů a metafor postrádají básnický 

náboj: „Bylo vlastně poledne a byl jako večer. Zdálo se, že všechno stvoření dříme, jen 

louka zpívala ze sna a chvílemi vzlétali ptáci, které tu nechala noc“ (Jeřáby). 

Cesty z pahorků (prózy z let 1939-1946), jejichž strojopis se nachází v LA PNP, 

obsahovaly jak texty obsažené později ve Větrném zátiší (Jeřáby, Podzim a housle), tak i 

mnohé další (Chvála skřivánka, Chvála polí, Pes, O černé samotářce atd.). 

 

3.2.2 Píseň chudého 

 

„Já píšu Bože krví svou 

a večer k noci dohasíná 

Tak jako včera obklopen jsem tmou 

a skutečnost zas bude jiná 

a nový trest a nová vina 

zas budou stíhat duši mou“ 

 

Sbírka psaná v letech 1940–1941 neprošla o rok později nacistickou cenzurou a 

stejně jako Studentský chléb nemohla být přístupná širšímu publiku. Odborníky byla 

považována jako celek za ztracený materiál, až řádné prozkoumání pozůstalosti v LA PNP 

přineslo jak strojopis Písně chudého, tak ostatní verze textu (původní Hry slepého času, 

Píseň slepého času).
14

 

                                                 
14

  Jednotlivé verze se od sebe velmi liší. Jakou cestu urazily texty ve svých proměnách a přibližování se 

jeden k druhému, by si zasloužilo větší textologickou pozornost. V LA PNP byly nalezeny fragmenty 

strojopisu Hry slepého času, taktéž jako Studentský chléb z edice Jeden výtisk, s podtitulem „Druhá verze 

Písně chudého“, v samotném strojopise je mnoho autorských zásahů. Text by ale podle informací 
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Úvodní dedikace Vladimíru Holanovi a též úvodní citát z Jakuba Demla 

(„…nakonec si člověk váží jenom svého utrpení. Je to asi první zákon této země“) nám 

ukazují, v jakých souřadnicích se budeme pohybovat. Na tomto místě citujeme výstižnou 

charakteristiku Jiřího Zizlera, totiž že v Zedníčkově poezii se promítá: „demlovská 

imaginace, durychovská oslava čistoty a chudoby, holanovské nahýbání jazyka i 

halasovské dobývání výrazu (2001: 98). 

Skladba obsahuje čtyři zpěvy. Obrazy se střídají v rychlém spádu, kterému 

napomáhá střídavý rým, opakování a kupení slov. V této sbírce nemá milostné téma žádné 

místo, za to se v plné šíři uplatňuje jiná Zedníčkova doména, totiž sen. Ten je vrstven 

v několika rovinách – ocitáme se v rámci „snu ve snu“ – s umně evokovanými propady do 

dalších rovin snu, vytrhávání ze snu a také „pozvedání“, „vstávání“ z jednotlivých rovin. 

Za poměrně nešťastná považujeme slova Miloše Doležela, který se jako jeden 

z mála ke sbírce vyjádřil, když ji popsal jako knihu, jež je „naplněná jinošsky snovými a 

smutkem promítnutými preisslerovskými obrazy“ (2006: 143).
15

 „Jinošsky snový smutek“ 

navozuje pocit jakési zamilované melancholie a mlžného oparu mladistvých zklamání a 

nadějí. Píseň chudého je ovšem text až syrové brutálnosti všech hrůz, které přinesla doba 

nacistické okupace. Text se blíží Halasovu Torzu života,
16

 především svou rázností (jak 

melodickou, tak obsahovou) a naléhavosti ohrožení, blízko má také k robustnosti a drsnosti 

Holanovy Panychidy a apokalyptickému vidění Zahradníčkovy La Sallety. Považujeme za 

škodu, že tato sbírka nebyla ve své době nikdy připuštěna k tisku a že se ani v pozdější 

době nenašel nikdo (na vině zůstává nejvíce Zedníčkova neprůraznost a nízká asertivita), 

kdo by Píseň chudého objevil a zpřístupnil. Neboť v české literatuře nemáme tolik 

dobových okupačních sbírek, které by tematizovaly bezprostředně hrůzu války. Píseň 

chudého je tedy přínosným vývojovým článkem mezi poezií ohrožení z konce 30. let a 

poezií těsně poválečné. 

                                                                                                                                                    
z pozůstalosti měl být vývojovým článkem před Písní chudého a jeho podtitul „druhý“ by tedy mohl 

znamenat snad něco jako „paralelní“. 

Jak už bylo řečeno, texty se od sebe liší velmi – Jak Hra slepého času, tak Píseň slepého času jsou více 

rozvleklé, slabší v básnických obrazech a vůbec postrádají razanci v rýmech a metaforách, kterou si nese 

Píseň chudého. 

15
  Snad je to proto, že znal jenom úryvky z celé skladby, které mu měl Zedníček zapůjčit. 

16
  Jako určitý, možná nezáměrný, odkaz na Torzo života můžeme číst verš „Takový pochod nebyl dosud 

hrán“. 
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Důvodů, proč sbírka nemohla za okupace vyjít, najdeme i po zběžném prolistování 

mnoho: „tak volá nehmataje duší / co smí se volat co teď smí / se věšet pod lalůčky uší / a 

kdo to hmatá kdo to tuší / ten strašný úděs má z té tmy“ (III. zpěv), „shazují vody led a 

sníh / šílenství moje střeva prázdní / až vrány v černých procesích / třou křídla v ochraptělé 

bázní / než z hlubin noci třeskně zazní /fanfáry soudu nářek souzených“ (IV. zpěv) atd. 

Ve světě Písně chudého nevládne smrt, ale bezcitný, krutý a sadistický úděs, strach, 

který je ztělesňován všudypřítomnou tmou, jež obklopuje lidi („A oči obrácené v sloup / 

oněmlá ústa tupé tváře / padají do tmy hloub a hloub / a dětské hlavy visí staře / jak by je 

vezly na popravčí káře / a nárazy se měly utrhnout“, III. zpěv; „Za vlnou vlna dusí hlas / po 

světle není ani vidu / a není síly jež by z nás /vytřela tmu a děs a bídu / tu bědnou 

vrchovatou bídu / tu bídu která uštkla nás“, III. zpěv). Celá skladba se silně podobá 

vrstevnaté noční můře, ve které se nedá zvítězit a z které nelze uniknout ani probuzením. 

Páteřní je také motiv útěku lyrického subjektu, který tu vystupuje opět v roli jakéhosi 

Poutníka: „A jdu a běžím běžím ven / pryč naděje pryč sladký klame / Je mrtvo prázdno 

houstne jen / a dech je krátký dech se láme / nevidím nikde tváře známé / jenom tvář noci 

padlou sem“. 

3.2.3 Dušičkové marginálie 

„Každý lidský krok, slovo, slza, výkřik má pro nás neviditelný účinek ve vesmíru, 

kam vrůstáme v nocích snů, odkud dopadáme na Zem v sklíčeném smrštění, abychom se 

znova rozvinuli jako anténa vysílače, jako lidé pro všední dny, čekající na pohodu svátků, 

na oslnění štěstím, na dobrou práci dne, na horečky noci, na stálý dech naděje života, na 

stálý dech znova a znova zmrtvýchvstávající naděje života“ (9. kapitola). 

Dušičkové marginálie pochází z roku 1943, taktéž nebyly ve své době vydány, 

otištěny byly až v Pohledech v roce 1996, spolu s článkem Aleny Zachové Spektrum 

poezie Stanislava Zedníčka a rozhovorem Ivety Vodové (později vyšly ještě v roce 2010 

v edici ALPA na podnět Pavla Střešňáka). V pozůstalosti se též našel strojopis. 

Jedná se o krátký lyrickoepický útvar, můžeme jej snad nazvat črtou, která 

tematizuje Zedníčkovu cestu k otcovu hrobu v době jeho devíti let. Dušičkové marginálie 

jsou rozděleny do deseti kapitol, ne delších než jedna stránka. 

Jediný nalezený ohlas na tento text je úryvek z dopisu v LA PNP, bez autora i bližší 

datace: „Milý příteli, díky srdečně a mocně za Dušičkové marginálie, dílo čistého citu a – 

navzdory tématu i scenérii – jitřního vidění. Tak se mi Tvé vzácně dlouhé věty (vymírající 
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umění!) aspoň jeví“. V improvizované bibliografii Zedníčkova díla v pozůstalosti LA PNP 

bylo také uvedeno, že Marginálie si oblíbil Vladimír Holan. 

Próza je silně autobiografická, protknuta lyrickými obrazy metafyziky lidského 

zmaru spojenými s přírodními motivy. Lyrický subjekt zde vyjadřuje nenaplněný vztah 

k otci, který je zde vyobrazen v mýtické rovině a v jakýchsi archetypálních rolích: „Tak mi 

je, tak mi bývalo, když jsem jako dítě sedával u dveří a čekal, že se otevřou a ty v nich 

zazáříš jako rytíř, který se vrátil z vítězných bitev“ (2. kapitola). Marginálie také tvoří 

vzpomínky na babičku – téměř nepoznanou, idealizovanou do Babičky Boženy Němcové, 

ustaranou maminku, osamělost a stesk vlastního dětství. Tento text je stylově, obsahově i 

metaforicky spíše nevýrazný a nevýbojný a svou hodnotu může mít nejvíce ve svých 

autobiografických polohách. 

 

3.2.4 Dopisy Albíně 

Dopisy Albíně jsou prvním textem, který Zedníčkovi smí vyjít knižně, a to v roce 

1947 v nakladatelství Vyšehrad. Je to tedy i první dílo, na které reagovala kritika. Jedná se 

vesměs o kladná přijetí, i když se objevily i negativní hlasy s odsudkem průměrnosti (jak 

se stane i dalším Zedníčkovým knihám). 

Miloš Dvořák v Akordu napsal: „Zejména jeho snové vidiny mají svou hutnost a do 

jejich tvaru je uzavřeno nemálo z toho, co se zmítá v ostatní dnešní poezii. Dopisy Albíně 

jsou ve svém jádře výrazem hluboké vděčnosti za život, milost života, vděčnosti, která 

dovede být ve svých silných okamžicích vskutku jímavá“ (Doležal, Střešňák 2012: 389). 

Oto Jahoda v Kritickém měsíčníku: „Po přečtení několika vět poznáváme, že autor 

je spíše obyvatelem světa Jana Čepa (řídí edici Vavřín, v níž kniha vyšla), jenž je na 

mnoha místech připomínán opatrným odvažováním slov, přitlumeným vyslovováním citů a 

vkusnou pokorou (Jahoda 1947: 246). Jahoda také zajímavě postřehl, že „surrealismus po 

ztroskotaném manželství s marxismem, zkouší to s katolicismem“ a připomíná nedávno 

proběhnuvší výstavu Aloise Wachsmanna s tím, že „velmi názorně ukázala, že od Oidipa 

není daleko na horu Olivetskou“ (Jahoda 1947: 247). 

V Mladé frontě byla otištěna negativní recenze: „Stará píseň na ještě starší notu 

[…] Kdyby načerpala aspoň někde trochu šťávy. Jen mnoho bezduchých floskulí, jež 

nemají hloubky. Styl autorův není literární – není stylem. Používá příměrů a podobenství, 

jež se sluší užívati ve školních úlohách. Překvapuje souvětími na dvě stránky, nedbaje 

toho, co si čtenář počne. I při nejlepší vůli nenalezneš hrstičku, kterou bys pochválil. Vše 
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je sešroubováno, zaklíněno, promotáno. Neurčitost stíhá neurčitost. Snad jen přilnutí k 

rodnému kraji je jediným pevným bodem této práce” (Lorenc 1947: 4). 

V osobní korespondenci mu napsal Jaroslav Durych: „Obdržel jsem a s dychtivostí 

si přečetl Vaši knížku Dopisy Albíně, na kterou jsem byl velice zvědav, a to s úplným 

uspokojením. Přeji Vám hojně dalších dobrodružství srdce a touhy s veškerou svítivostí a 

palčivostí“ (3. 3. 1947). 

Uvádíme na tomto místě i slova Viléma Závady o Zedníčkově poezii:
17

 „Vy, 

vážený příteli, sám víte nejlépe, co Vaši poezii odlišuje od běžné veršované produkce: dar 

básnického vidění a básnického citu. Znáte slunnou tvář Země i její tvář odvrácenou do 

stínu, znáte blaženství lidského života, znáte i jeho peklo (Znáte však také peklo takových 

lidských citů, jako je láska!). Znáte opuštěnost, sirotu, smutek, a všechny tyto prazákladní 

lidské zkušenosti umíte vyjádřit verši pregnantními, verši jedinečnými, verši Vašimi. 

 Vaše poezie je v stálém vlnobití, osudu, na křižovatkách rozhodných cest, 

v přestávkách úporných bojů. Neužíváte velkých slov, ale citlivý čtenář Vaší poezie 

snadno vyčte, že je to jediný proud, jediný vír mezi světlem a tmou mezi snem a zázraky, 

kdy se hvězdy vynořují jedna za druhou a velká báseň se dotkne ticha jako strun Davidovy 

harfy. Kdy se do básně vkrádá tajemství a zpřítomňuje se tam rychlým křížením slov. Ani 

láska, jedna z největších mocností života, není u Vás jednoduchým a prostým citem: 

povznáší člověka do rajských výšin, ale také jej strhuje do labyrintu pudů, tmy, odvěké 

nenávisti slov, což u nás málokterý z básníků dovedl vyslovit (s výjimkou Březiny a 

několika málo jiných). Jsou ve Vaší poezii básně jako světélkující, jiskřící proud, který se 

vybíjí mezi různými póly, jsou v ní básně ostře řezané a vykrystalizované, verše 

definitivního poznání“. 

Sám Stanislav Zedníček tento text hodnotil v rámci svého díla vysoko: „Nejmilejší 

mému srdci jsou Dopisy Albíně a některé básně z Přítmí srdce“ (Vodová 1996: 30). Sbírka 

je dedikována Františku Halasovi a jeho citací se text otevírá: „Nechť něžná milost Vaše 

opět kane / do mého šeření / a vůle nocí marnou nechť se stane“. 

Dopisy Albíně se dají charakterizovat jako epistolární básně v próze. Autor tím 

vyvolává asociace na populární osvícenský žánr dopisních románů; i jeho dopisy mají 

milostný charakter – vzývá se v nich ideální a nedosažitelná Albína. Zedníček ale tento 

                                                 
17

  Text byl nalezen pouze ve strojopisné verzi, a to bez dalších určujících datací. Předpokládáme ovšem, 

že byl napsán někdy v této době. Pravděpodobně se jednalo o osobní dopis, jeho originál se ale v LA PNP 

nepodařilo objevit. 
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klasický topos staví do barokního světla, jako nějaký rozhovor s Bohem či jako zpověď. 

Navíc se toto stylové napětí odehrává na půdorysu snu, který nejenom dodává motivickou 

tekutost a nejistotu, ale Zedníček zde využívá především své dovednosti v zobrazení 

krutých apokalyptických vidin a surrealistického šílenství. 

Text váže velmi dobrá a promyšlená kompozice na několika fikčních úrovních. 

Předně celý soubor váže vnější epická linka, totiž úvodní dopis ze 14. prosince 1943 říká, 

že lyrický subjekt si přečetl „po dvou letech své listy Vám“ a následně předkládá oněch 

osm dopisů (v rozmezí 2. července 1941 až 24. července 1941, s periodicitou „posílání“ tří 

dnů, jediný VI. dopis je „poslán“ za čtyři dny). Jednotlivé motivy dopisů rozebíráme níže, 

obecně můžeme říct, že v nich sledujeme vývoj vztahu mezi lyrickým subjektem a Albínou 

z platonické roviny, až do posledního dopisu končícího příslibem setkání. Kruhovitě se 

vracíme k prvnímu dopisu z roku 1943, jenž skladbu uvozoval a teď jí i ukončuje – dopis 

totiž říká, že lyrický subjekt a Albína jsou spolu, jak si slibovali („vyprávěla jste mi včera“, 

„šli jsme tmou“ atd.). Krom této roviny navíc samotné dopisy tvoří svůj děj, ke kterému se 

ještě vrství s dalšími rovinami vzpomínky, sny a vidiny. 

Dále sledujme stěžejní motivy a linky, které Dopisy tvoří. Soubor otevírá první 

dopis, který rozehrává surrealistický motiv města jako nepřítele, jako džungle a chaosu: 

„domy na mě číhaly jak obludná zvířata, jež vyhnala nenávist nebo pach krve z prohnilých 

bud, kterých tu ale nebylo již vidět pro výšlehy kouře a pro plameny sršící ze střech“ (I. 

dopis), úzký dům roztíná lidi jako krvavá kosa, „všechen spěch strojů, zvířat a lidí v ulicích 

se mi zdá jen stínovitý a nemocný, takže probouzí můj soucit a ten druh smutku, který mě 

činí šťastným“ (I. dopis). Tyto motivy znechucení městem můžeme najít už v Závadově 

Panychidě v roce 1927. Zedníček zde ale anticipuje motivy, jež se v plné míře objeví 

v české literatuře až v 70. letech, motiv rozdrcení městem a motiv jeho apokalypsy: 

„Některý z nich dotkl se v letu nějakého vypinače, takže naráz chytlo slunce, ohromné a 

nehybné, ale hned bylo zacloněno černými těly, které se spekly jakoby v škraloup, nic jimi 

neproniklo, byl to píst, který, jak se zdálo, odssával nyní světlo i vzduch a mně se špatně 

dýchalo, okna jsem viděl už jen jako pruty, nebylo již dveří, jen stěny šedého válce, které 

tma třela zvenčí, až v něm bylo nesnesitelné dusno, a já již myslel, že se zalknu, že krev 

začne stříkat z mých úst, z očí, z prstů, z každého póru mého těla“ (II. dopis), „snad shoří i 

země, vyrážel jsem posledním dechem a krev mnou házela, že jsem nemohl ani položit do 

žhavých rukou svou doutnající tvář – Bože můj!“ V LA PNP byla nalezena poznámka, že 
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druhý dopis mluví o zkáze Německa. Zedníček pracuje i s motivem opuštěného, 

vylidněného města, jež připomíná obrazy George Chirica (II. dopis).  

Příroda zde figuruje jako nepohnutelné útočiště před apokalyptickým městem 

(stejný motiv se objevuje už v Písni chudého), příroda zde ale není konkrétní, Zedníček 

nepromlouvá ve stylu ruralismu, příroda mu ztělesňuje spíše bezpečí, původnost a 

přirozenost ve svém obecném, nadkonkrétním smyslu.  

Zedníček je mistr v přechodech mezi kontrasty – barokní rozdělení pozemského a 

nebeského je zde jasně dané (nadzemská Albína: „Ačkoliv jsem jen na zemi a snad daleko 

od Vás“, v kontrastu se vším lidským a zemským vlastním lyrickému subjektu – hleny, 

krev, bolest – téma celého VI. dopisu), ale nejzajímavější básnická práce se odehrává 

v potkávání kontrastů, k výbuchům metafor a obrazů při tomto přibližování a prostupování 

– jako kdyby se neustále pokoušel přiblížit magnety tak, aby navzdory přírodním zákonům 

držely u sebe, a pozoroval jejich vzdor a odskoky. Jedním výsledkem těchto experimentů 

je erotická poezie živelného jiskření, kterou můžeme nazvat též surrealistickou milostnou 

poezií: „Snad by vyplula od černého dna lastura a klouzala po hladině až k Vám, snad by 

vklouzla do Vašich dlaní jako zkřehlé ptáče a Vy byste ji potom otevřela s úžasem, neboť 

by byla plná krve a ta krev by stříkala prudce vzhůru i do stran, byl by to ohňostroj, v němž 

by jiskřil mráz, všechno živé, co přilétlo s Vámi, co vyrostlo z Vašich šlépějí, by pomrzlo, 

a když by potom již nebylo krve a lastura by před Vámi ležela jako prázdný kalich, tu 

byste možná zahlédla, jak na jejím dně se choulí moje bledá, zmatená upřímnost“ (V. 

dopis). Platí, čeho si všiml Jahoda, že lyrický subjekt „nalézá Boha současně s láskou 

k ženě“ (Jahoda 1947: 247) – „poprvé úpěla moje duše štěstím, protože nalezla Boha a 

Vás“ (VIII. dopis) – ale sám konstruuje ve svém sémantickém gestu tento soulad jako 

oxymorní.  

Motivy prolínání a prostupování jsou pro sbírku stěžejní a skrze ně se posouvá text 

dále. Jako ve IV. dopise, kde se perspektiva světlého rána mění při stále bližším zaměření 

na umírající sedmikrásku v nepropustnou tmu, dále když se lyrický subjekt pohádá 

s Albínou a později se usmiřuje. I svět kolem se odehrává chvílemi mimo ně a chvílemi 

v nich, proti nim nebo s nimi a zároveň i Albína se s lyrickým subjektem prostupují: „Vaše 

útlé, měkké prsty pročesávaly zlehka trávu, vždyť, můj Bože, to byly pojednou moje vlasy, 

neboť jsem cítil ve svém rozechvění Vaše chvějivé a věrné pohlazení“ (IV. dopis), „jak 

všechno kolem mne trpí mnou“ (V. dopis). 
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Této nejednoznačnosti motivů napomáhá i podklad života jako snu, který se vine 

celou sbírkou – a sám sen je dvojznačný – ztělesňuje zároveň touhu a zároveň smrt (jak 

ukazuje dopis v předmluvě, kdy se lyrický subjekt s Albínou sbližuje, ale též je svědkem 

své vlastní smrti). 

Slova se u Zedníčka zhmotňují a jsou stejně (ne)reálná a (ne)hmotná jako svět 

kolem, zároveň tvoří viditelný most mezi lyrickým subjektem a Albínou: „slova padala 

dolů a ryby je polykaly (VI. dopis), „já za Vámi klopýtal a občas vytahoval ze sebe slova, 

jež jako kameny měla zahnat všechen hnus a strach, všechnu hrůzu, která mě nemilosrdně 

klovala do spánků“ (I. dopis), „kdybych tak seděl vedle Vás a měl vyprávět, řekl bych 

jenom Vaše jméno a řekl bych je ještě jednou, a potom bych už jen schoval tvář, protože 

by mně bylo líto ubohých oveček slov, které by se marně tlačily u zavřené branky úst.“ (V. 

dopis). 

Nakonec se zmiňme ještě o jednom leitmotivu, totiž o otázce pospolitosti lidí. Zde 

se nám opět ozývá návaznost na Březinu, protože i Zedníček oslovuje lidi jako „mé 

bratry“, kteří jsou odcizeni jeden druhému („a proto jsem snad nebyl sám jen tehdy, když 

jsem byl sám, a to bylo téměř stále, neboť jsem se naučil utíkat před lidmi, abych nemusel 

býti sám“, VIII. dopis), přičemž jeho srdce „zná jenom zájmeno my“, a prorokuje dobu, 

kdy „to budeme my, jen my, a jeden z nás bude mluvit za druhé, a bude to, jako by mluvili 

všichni, snad ta milost bude dána mně, snad bude hovořit kamení a my nebudeme již ani 

vědět, jestli žijeme nebo zda jsme již umřeli“ (VII. dopis). 

Z tohoto popisu vidíme to, na co upozornil Bedřich Fučík – Zedníček vyniká jako 

„podivně nezačátečnický dobyvatel slova“ (Fučík 1994: 129). Podobného si všiml i 

Opelík, totiž že Zedníček ve svých začátcích vystupoval s jistou hotovostí svého výrazu i 

jazyka, ona jistota „spočívala v umnosti stylizace, v umnosti podtržené navíc naprostou 

souladností s univerzálním bohatstvím soudobé české poezie“ (Opelík 1995: 534). Tato 

poetika ovšem projde v dalších letech výraznou proměnou. 
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4 „Vnitřní svoboda nezná zemskou tíži: zrodila se pro 

neunavitelný let“18 

4.1 1948–60. léta 

Začněme další kapitolu Zedníčkova života dopisem, který mu poslal známý 

mecenáš tehdejších literátů Bohumil Brauner
19

 15. 7. 1948: „ Dopisy Albíně má moje žena 

na nočním stolku, těší se s nimi a já doufám, že si je také přečtu s chutí. […] Obdržev Váš 

dopis, napsal jsem jednomu známému člověku, aby na Holanovu adresu poslal 5 litrových 

lahví dobrého vína. Učiní-li tak, pošlu básníkovi složenku, jestli mu nebude možno 

vyhověti, bude Vaše prosba oslyšena, nemám dnes jiných možností, také jsem byl 

zproletarizován, obdržev Národní správu. Kdyby se Vám zachtělo, stráviti několik dnů u 

mě v Dolních Kounicích, přijeďte kdykoliv. Skromnému se tu líbí“ (Surý 2004: 22). 

Nicméně takových projevů solidarity nebylo pro Zedníčka v tehdejší době dostatek. 

František Halas, který nad Zedníčkem dlouho držel ochrannou ruku, brzy po Únoru 

zemřel, a tak se Zedníček protloukal všelijak. Jelikož se nikdy neuměl prosadit a částečně o 

to ani příliš nestál, připočteme-li k tomu navíc ještě tehdejší společenskou situaci (již před 

převratem byla jeho básnická tvorba násilně umlčena, pro Zedníčka to byla první rána, ale 

rozhodně ne poslední, kterou mu režim zasadil), nevypadalo to pro něj příliš přívětivě. 

Všechny tragédie, které Zedníčka v padesátých letech postihly, vedly pravděpodobně 

k téměř úplnému básnickému odmlčení v této době.
20

  

Po roce 1948 ale našel velkého přítele ve Vladimíru Holanovi. Začali si tykat a 

jejich návštěvy začaly být pravidelné. „Chodil jsem k Holanovi do domu na Kampě velmi 

často, třeba dvakrát týdně. Odpoledne jsme začali hovořit a končili někdy až ráno. Já pak 

chodil přímo do práce, ale nebyl jsem, což je zajímavé, vůbec unavený. S Vladimírem jsme 

hovořili o náboženství, politice, o komunismu, literatuře, o životě. Co je život, proč tady 

jsme a tak… Podstatné otázky, o kterých se někdy mluvilo podivuhodným způsobem. Byla 

to spíš taková vidění. Když jsem odtamtud odcházel, ani jsem necítil zem pod nohama“ 

(Doležal 2003: 66). 

                                                 
18

 Sentence nalezená v pozůstalosti, bez datace. 

19
 Brauner byl mecenášem mnoha tehdejších básníků především spirituálního zaměření. „Kromě 

zasílaných darů a almužen je zval na pobyty ve svém domě v Dolních Kounicích i s celými rodinami, pro něž 

tato pozvání často byla jedinou dostupnou ‚dovolenou‘, se vším zaopatřením“ (Bednářová 2009: 156). Mezi 

podporované básníky patřil především Jaroslav Durych, Jan Zahradníček, Jan Čep, a mj. též Vladimír Holan. 

20
 Je zjištěn až jeho příspěvek do sborníku Podoby v roce 1967. 
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To, kolik pro ně přátelství v této náročné poúnorové době znamenalo, dokládá také 

dokument, který se zachoval z této doby v Holanově pozůstalosti: „Věře. Drahá, je mi, 

jako bych měl umřít. Slova nejsou nic. Myslím na tebe, na matku, Růžu a Díďu, na 

Janouška, Fryntu, Fikara a Zedníčka. Celé mé srdce za vše! Měl jsem Vás rád! Odpusťte 

hříchy mé!“ A na rubu stojí: „Má závěť!“ (Doležal, Střešňák 2012: 390) 

Na konci čtyřicátých let se Stanislavu Zedníčkovi také rozpadá bezdětné 

manželství. Jakub Deml mu v této souvislosti 21. 9. 1949 napsal: „Milý Stanislave 

Zedníčku, Absolutism není ani tak sprostý jako diktatura (třeba i ženská), takže rozvod je 

patrně jediný ventil vraždy, ale pamatujte si tuto nejstručnější formuli, základní definici a 

rovnici: Katolicism = inteligence. Co mimo, anebo nad to jest, od zlého jest. Váš Jakub 

Deml. Pozdravujte mi přítele Vladimíra Holana!“ 

O vánocích roku 1951 se stala další z osudových a určujících tragédií jeho života, 

zemřela mu jeho maminka, Karla Zedníčková. V té době se také začínají objevovat další 

konflikty ideologické – Zedníček učil v Praze 1. třídu, ale ne podle nařízené sovětské 

metody. Jedna z kolegyň ho udala, a proto na něj přišla kontrola. Hodnocení však bylo 

kladné. Děti, kterým se Zedníček věnoval, udivily komisi svými znalostmi a dovednostmi 

(Vodová 1994: 6). Avšak i přesto byl nucen Zedníček brzy zaměstnání učitele opustit, 

neboť byl svými názory a postoji příliš vidět, a musel nastoupit jako dělník do Záluží u 

Mostu. Trpěl po všech stránkách, vzhledem ke svému slabému zdraví začal chátrat. 

V dopise státnímu prokurátorovi v létě 1954 píše: „Při brigádě jsem se zranil a obnovilo se 

mi krvácení z průdušek a plic. […] Přikládám léčebný předpis na léčení krvácení průdušek 

a vysvětlení značek z Bulovky, že mám TBC“ (Doležal, Střešňák 2012: 400). 

Na lesnické brigádě se pravděpodobně seznámil se svou druhou životní družkou, 

Evženií Malou. Po krátkém čase se ovšem rozešli. O svých vlastně nešťastných vztazích se 

ženami Zedníček v jenom rozhovoru řekl: „Láska? Ano byla v několika vyzařováních – 

z mé strany však bylo vidění lásky asi výš, než bylo dostupné pro ženy, k nimž jsem 

vzhlížel. Když jsem se pokusil přijmout přijatelný sestup, nebyl jsem už svůj – musel jsem 

se do sebe vrátit, abych se neudusil“ (Vodová 1996: 32). 

Po smrti matky se přimkl k Holanově rodině a trávil s nimi i volné chvíle. Vladimír 

Justl napsal, že vzhledem k Holanovi byl Zedníček „přítel z nejoddanějších“ (Justl: 2010: 

156). „Vladimírova maminka mě měla hrozně ráda a já ji také. To byla moje druhá 

maminka. […] Měl jsem rád také Kateřinu – Kaťabáčka. Zajímavé bylo, že přestože byla 

postižená, dovedla někdy říci rozumné názory. My jsme někdy zazpívali píseň nebo 
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pouštěli na gramofonu skladby Mozarta a ona přitom kývala nožkama do rytmu. Říkal 

jsem jí ‚nebeský metronom‘ a Vladimír plakal“ (Doležal, Střešňák 2012: 392). 

O svém intenzivním vztahu k Holanově mamince, namnoze v rovině mystické 

autostylizace, řekl také: „A vždycky jsem měl takovou touhu – ji políbit ruku. Ale nikdy 

jsem tu odvahu nedostal, taky proto, poněvadž jsem si říkal, no Bože můj, políbit ruku, 

hřbet ruky, proč líbat hřbet ruky, vždyť to je jen střecha dlaně, dlaň má člověk ženě políbit. 

Ale tak tohle jsem nikdy neudělal“ (z pozůstalosti, přepis reportáže pro rozhlas). 

Na jaře roku 1954 se stala pro život Stanislava Zedníčka další zásadní událost, 

stejně příznačná pro jeho dobu, stejně absurdní jako mnoho věcí, jež Zedníčka postihly. 

Byl zatčen. Jeden z jeho přátel měl zajištěný přechod přes hranice, jenomže se na hranicích 

nechal chytit a vyzradil jména svých kamarádů, kteří o jeho útěku věděli. Mezi odsouzené 

patřil Jiří Janisch (zadržený při útěku), Václav Jágr, Vladimír Vltavský, Jiří Novotný, 

Zbyněk Šebík, Václav Kulička a Stanislav Zedníček. V protokole Stanislava Zedníčka 

stálo, že se odsuzuje za to, „že jako učitel byl silně zaujat proti socialistické výchově 

mládeže a lidově demokratickému zřízení vůbec. Zapojil se do protistátní činnosti 

s obviněnými v r. 1951 tím, že se s nimi stýkal na tajných schůzkách, kde se mimo jiné 

projednávalo zprostředkování úkrytu Janische před bezpečnosti a umožnění ilegálního 

odchodu. [….] A tím spáchali trestní čin sdružování proti republice“ (Doležal, Střešňák 

2012: 394). 

Zedníček byl odsouzen
21

, ale záhy se odvolal. „Důležitým představitelem u 

nejvyššího soudu byl Hlinečák Stanislav Bartoš, za protektorátu zavřený. A my jsme jeho 

paní, jako i jiné, za války podporovali třeba tím, že jsme jim nosili peníze. Myslím, že to 

on v roce 1954 zasáhl. Takže jsem v kriminále nebyl dlouho a byl tam vlastně proto, abych 

poznal vězení“ (Doležal, Střešňák 2012: 395). 

Trest nastoupil 27. 10. 1954 a propuštěn byl 27. 4. 1955. O svém vězeňském 

zážitku později řekl: „Vítám takovéto zkušenosti, protože člověk pak cítí život do větší 

hloubky. Na cimře nás tehdá bylo třicet a já měl pryčnu u okénka. Venku, když byla tma, 

se rozsvítily reflektory a ty ometávaly okna a mříže, které se promítaly na protější zeď. 

Vypadalo to jako kříže. Spousty a spousty křížů. Pochodovaly zleva doprava a zase znova. 

                                                 
21

 Jaroslav Med v článku Návrat k tradicím (2000) řadí Zedníčkovo věznění k osudům jiných křesťansky 

orientovaným literátům odsouzeným ve vykonstruovaných procesech (Renč, Zahradníček, Merth atd.). 

Přestože se skutečně jednalo o vykonstruovaný proces, domníváme se, že Zedníčkovo vyznání nehrálo 

v odsouzení tak významnou (pokud nějakou) roli, abychom jej mohli přiřadit vedle takových procesů, jako 

byly ty se „zelenou internacionálou“. 



Miroslava Čeplová, Stanislav Zedníček: nešťastný hledač 

28 

 

Když jsem to později vypravoval Vladimíru Holanovi, tak mi říkal: ‚Tak to je, Staníku, 

proroctví‘“ (Doležal, Střešňák 2012: 387, 398). 

Jestliže po zákazu publikování, zákazu vykonávání své profese, po rozpadu 

manželství a po smrti matky byl Stanislav Zedníček profesně i osobně na dně, po výkonu 

trestu v kriminále se ocitl na periferii společnosti definitivně. 

Pracoval znovu na nejnižších pozicích, ve fyzicky náročných zaměstnáních. 

Zoufale střídal podnájmy (jedno období bydlel ve vlhké sklepní místnosti) a pokračovaly u 

něj zdravotní problémy: „Já jsem z přepracování dostal paroxysmální tachykardii a právě v 

den, kdy jsem měl jít na návštěvu k Vladimírovi. Odvezli mě do Motola, právě v ten čas 

tam byl taky Jaroslav Seifert a taktak mě z toho dostávali, poněvadž to srdce hrozně šílelo 

a na obrátku jsem dostal dopis a tam bylo tohleto: Staníku, můj drahý Staníku – čekal jsem 

Tě dnes v sobotu, budu Tě čekat – a Pán Bůh dá, že se dočkám. Staníku! Tvá předobrá 

maminka si přeje, abys tu byl! Co jiného by si přál Tvůj starý a Tobě vděčný, ze srdce 

vděčný Vladimír. A pod tím – Staníku a šest vykřičníků. To byl Vladimírův dopis, visí 

mně nad postelí a často ho čtu“ (z pozůstalosti, přepis pro rozhlasové vzpomínky).  

Nakonec byl zaměstnán za nízký plat v pražské zoo jako ošetřovatel: „To jsem 

dělal rád, i když to bylo za pár haléřů. Poznal jsem, co je důvěra mezi člověkem a 

zvířetem, jak spolu mohou navzájem mluvit a že spojení člověka se zvířetem je velmi 

upřímné a blahodárné pro oba. Když jsem měl volno, chodil jsem ke lvům. Jeden tam byl 

bývalý cirkusový a často močil na obecenstvo. A s ním jsem se skamarádil. Natahoval 

pracky, já ho po nich hladil a on přitom mručel“ (Doležal 2003: 65, 66). 

Jeho práce v zoologické zahradě byla ukončena absurdně tragickou události: „Byl 

jsem u takových malejch masožravejch, opiček, každá vypadala jako takovej malinkej 

fousatej námořníček. A ty opice chytly nějakou chorobu, ze které sleply. Odchytával jsem 

je a dával do malých klícek, kde na nich lékaři zkoušeli způsoby injekční léčby. Nakazil 

jsem se a nikdo nevěděl, jak mi pomoci“ (Rulf 1998: 26). 

 Záchvaty byly velmi dlouhé a bolestivé. Doktoři si s tím nevěděli rady. Při 

záchvatu míval Zedníček pocit, že se mu nafukují oči, potom viděl černé trojúhelníky, 

které se slily a nastala tma (Rulf 1998: 26). „Potom se to trochu zlepšilo, mohl jsem 

alespoň vycházet ven, jenomže co chvíli se dostavoval záchvat a já musel přilehnout ke zdi 

nebo ke kandelábru, abych nepřekážel. Když záchvat přešel, tak jsem šel dál. A tohle se mi 

také jednou přihodilo před budovou Československého spisovatele v Praze na Národní 

třídě. Zrovna šel kolem kamarád básník Láďa Fikar a myslel si, že jsem opilý. Když jsem 
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mu řekl, co mi vlastně je, pomohl mi a zařídil, abych dostával z literárního fondu finanční 

příspěvky. Mohl jsem pak odjet z Prahy domů a tam jsem se najednou uzdravil“ (Doležal 

2003: 65, 66). 

Přestože zásah Ladislava Fikara předznamenal světlejší období, tak tragicky začaly 

i 60. léta, kdy 3. 6. 1960 zemřela Holanovi maminka – k jejímu odchodu napsal Zedníček 

báseň Před pohřbem paní M. H. Holan odpověděl verši, které nebyly zařazeny do žádné 

sbírky: „Díváš se na mne, maminko, už jen z fotografie a bojím se. / Kdybych se nebál, 

dívala by ses na mne / z posmrtné masky, kterou vzal / Bedřich Stefan … Odešla jsi - / a 

jaképak to budou Vánoce bez Tebe? / Proto jsem bez sebe a proto Staník / napsal na Tebe 

krásnou báseň“ (Doležal, Střešňák 2012: 402). 

V 60. letech došlo zásluhou Vladimíra Justla k znovuobjevení Holana, a tento nový 

nezvyklý stav vedl k disonanci mezi oběma přáteli. Stanislav Zedníček byl pravděpodobně 

ze strany návštěvníků a pseudopřátel před Holanem napadám a pomlouván.
22

 Proto mu 

Holan píše, aby nedal nic na drby. Tyto smutné události vedly k pozvolnému rozpadu 

přátelství, jak v osobní rovině, tak v korespondenční. Přesto v roce 1965 ve sbírce Bolest 

věnoval Holan Zedníčkovi báseň Zmrtvýchvstání
23

 a v roce 1969 dedikuje Zedníček 

Holanovi celou sbírku Přítmí srdce. Později, po Holanově smrti, napsal Zedníček jeho 

ženě: „Mnoho a mnoho vzpomínám na Vladimíra, na ty dávné a podivuhodné večery 

v domě Dobrovského – úpěnlivě vzpomínám – a tolika věcem vůbec nerozumím“ 

(Doležal, Střešňák 2012: 323). 

Pro Stanislava Zedníčka jsou ale 60. léta také dobou pozitivních změn.  Začal 

nepravidelně spolupracovat s nakladatelstvím Československý spisovatel. Ačkoliv se ze 

začátku jednalo o víceméně podřadné práce (administrativní úředník apod.), navíc byl 

přijat vždy na přechodnou dobu, různě s ním byl končen pracovní poměr, mezitím vším 

stále pracoval manuálně po různých brigádách. V nedatovaném dopise Vladimíru Holanovi 

někdy z této doby brigády v Čs. spisovateli napsal: „Stůňu – angina, horečka, zoufalství – 

do práce chodím – je inventura!“ (Doležal, Střešňák 2012: 246) Zdraví se mu tedy stále 

horšilo, nicméně již mohl začít pracovat alespoň částečně v oboru. 

                                                 
22

 Existují dohady, do jaké míry v této třenici hrál roli i samotný Vladimír Justl. 

23
 Justl Holanovi při vydání této sbírky doporučil, aby jednotlivé básně dedikoval těm, kterým je ve svém 

životě zavázaný. Původně tedy nešlo o básně psané přímo jednotlivým přátelům, ale věnování zde plní funkci 

gesta shromáždit všechny „lidi, kteří mu [Holanovi, pozn. a.] v těch padesátých letech nějak pomohli.“ (Holý 

2007: 149). 
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Ještě jednou zde vyzdvihněme úlohu Ladislava Fikara: byl o šest let mladší, 

vystudoval v Havlíčkově Brodě, stejně jako Zedníček debutoval v Peckově Jitru, pracoval 

jako šéfredaktor Československého spisovatele – díky němu tam mohl pracovat Jan 

Grossman a Josef Hiršal. Z této pozice pomohl i Stanislavu Zedníčkovi, a to hned dvakrát 

– jednou při jeho oční chorobě podruhé za Pražského jara. 

 

5 „Přichází ráno ze žebroty“24 

5.1 1968–1974 

Stanislav Zedníček pracoval od 60. let v Praze jako tiskárenský dělník a korektor 

v Československém spisovateli. Až Ladislav Fikar, který se navrátil na pozici redaktora 

(po nuceném odchodu kvůli skandálu kolem Zbabělců), mu umožnil stát se nakladatelským 

redaktorem v oddělení poezie Československého spisovatele. Stalo se tak paradoxně v roce 

1968, a tak Stanislav Zedníček přišel opět pozdě. Přesto mohl krátké období (do svého 

důchodu v roce 1974) v nakladatelství působit a dokázal připravit a vydat řadu do té doby 

zapovězených autorů, jako Jan Zahradníček, Václav Renč nebo Josef Kostohryz. Zasloužil 

se i o vydání Holanových básní – Asklépiovi kohouta, antologie Matce. V roce 1969 jemu 

samotnému vychází sbírka Přítmí srdce. 

V roce 1971 se zasadil o to, aby vyšla Vladimíru Vokolkovi, Zedníčkovu příteli, 

sbírka Cesta k poledni. Ten dostal v roce 1968 naprostý zákaz publikování, a tak se 

k vydání dostala velkým podvodem. V knize bylo uvedeno, že vychází k básníkovým 

sedmdesátinám (přestože Vladimíru Vokolkovi bylo padesát osm let), a navíc že jde o 

sbírku zabavenou protektorátní cenzurou (což také nebyla pravda). Sbírku měl ilustrovat 

Vojmír Vokolek, ten nakonec ale spolupráci odřekl, tak ilustrace dodal básníkův syn 

Václav, přesto ve sbírce zůstal jako ilustrátor Vojmír. Přes to všechno kniha nakonec vyjít 

mohla a honorář za ni odpovídal ročnímu příjmu, což rodině Vladimíra Vokolka velmi 

pomohlo. Dostáváme se zde opět k Zedníčkovu citlivému přístupu k lidem a touze 

ostatním pomáhat jakýmkoliv možným způsobem.
25

 

                                                 
24

 Báseň Proměna ze sbírky Větrná zátiší. 

25
 Jen jako zajímavost uvádíme fakt, že během celých šedesátých let pravidelně daroval krev.  

 



Miroslava Čeplová, Stanislav Zedníček: nešťastný hledač 

31 

 

V roce 1970 přispěl do nikdy nevydaného sborníku k sedmdesátinám Bedřicha 

Fučíka, který pořádal Vladimír Justl. Zde se sešel s autory jako Kameník, Renč, Hauková, 

Kostohryz, Fikar, Seifert, Holan, Hrubín, Závada, z výtvarníků Kolář, Lhoták, Trnka. 

Jeden z posledních vydavatelských počinů Stanislava Zedníčka byl soubor 

Holanových básní Tenkrát (obsahoval Sen, Terezku Planetovou a Rudoarmějce), který 

vyšel v roce 1975, přestože podle vzpomínek Vladimíra Justla, který se v té době snažil 

Holanovy básně protlačit k tisku, „Jan Kristek na ministerstvu kultury z toho dostal amok a 

začal tam na někoho řvát, že jsem šílenec, že by bylo vidět, že Holan je největší básník 

osvobození. Jak si můžu myslet, že to vyjde k výročí osvobození?“ (Holý 2007: 156) 

Když Zedníček odcházel z Československého spisovatele v roce 1974 do důchodu, 

zprvu na svou žádost nedostal byt v Hlinsku, ale přimluvilo se za něj ministerstvo kultury, 

a tak se nakonec Stanislav Zedníček vrací do svého rodiště, aby tam započal poslední etapu 

svého života. 

5.2 Literární činnost 

5.2.1 Přítmí srdce 

Sbírka Přítmí srdce vyšla v roce 1969 v nakladatelství Československý spisovatel. 

Její pracovní název byl Sny k stání, vyjít měla s titulem Svědectví, ten musel být však 

změněn vzhledem k stejnojmennému zahraničnímu časopisu emigrace. Dedikována je 

Vladimíru Holanovi. 

Vesměs kladné recenze hodnotí sbírku jako verše „trpkého osudu, leč nezlomné 

naděje“ (Kovařík 1970: 4), či jako „křehké doteky otevřených ran lidského srdce, dramata 

samoty.“ (Vacík 1970: 6). Podle Rudolfa Miholy „svou sbírkou nepřesahuje velmi běžný 

současný průměr“ (Mihola 1970: 6). 

 Obsáhlejší a nosnější jsou poznámky Opelíkovy, které hodnotí Zedníčkovo dílo ve 

vývoji, a verše Přítmí srdce hodnotí oproti Dopisům Albíně takto: „Plynulé linie se 

zbortily, síť obrazného systému byla zle potrhána. Ze zpustošené země nevzkvétají 

orchideje, nýbrž stébla trávy. Vržen na dno, zachytil se Zedníček na jednoduchosti. Pro 

toto období jeho práce je charakteristické soužití prostoty a expresivity“ (Opelík 1995: 

534), sbírku charakterizují „prosté výpovědi až deníkově holé, zápisky skoro protokolární, 

které místo po metaforách sahají po přímém pojmenování, a vedle nich projevy násilnické 

imaginace, řeřavé, surové, antipoetické, obrazy jako návaly krve. Jako by básník trpěl 
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ztrátou paměti; ani stopy po někdejším zručném řemesle, po umnosti, po bratrství se 

soudobou poezií. Jako by šlo o zavilý návrat před samu vlastní paměť“ (Opelík 1995: 535). 

Sbírku otevírá příznačná báseň Prostě: „Chci nejistou cestu / naprosté upřímnosti / 

až do mlčení z úžasu / že život je / nesmrtelnou nadějí“. Lyrický subjekt v úvodu volá po 

naději, přesto (či snad proto) je Přítmí srdce nejtesklivější a nejtragičtější sbírkou 

Stanislava Zedníčka. 

Přítmí srdce se nese v duchu naprostého zhroucení světa. Ten si dovoluje lyrický 

subjekt zcela zastavit a analyzovat vše kolem až na samou dřeň, včetně jeho samotného. 

Děje se tak v krátkých básních v nevázaném verši, jsou to šeptané verše paralyzované 

křeče. Mizí jakýkoliv pohyb (výrazně ubylo sloves), místo chůze či běhu se ocitáme v 

nehybném zmrazení. 

Je to opravdu smutný svět, kde se zhroutily všechny ideály a jistoty, zmizela 

jakákoliv rozumnost či humánnost: „Potácím se na zchromlých nohou / jako 

provazochodec na laně / které povolilo a komíhá se / pod ním děsivé prázdno / […] / Svět 

se rozkolísal / jako balvan na vrcholku hory / vody jej podemlely / a jeho tíha sténá do 

propasti / balancuje v tmách (Potmě), „Již se ani neptáme / kdo na nás při narození / vydal 

zatykač / s přesným popisem / našich stínů / masek a tváří / s příkazem Dodejte mrtvého 

(Před Velkým pátkem). Svět se zhroutil natolik, že ztratil i své jméno:  „Tam někde jsem / 

tam někde v Bezejmennu / tam někde v Bezcestí / a v Bezúniku / uprostřed tíže (Po 

srdečním záchvatu). Je to svět nevýslovného utrpení senzitivních a bezbranných, kteří jsou 

nemilosrdně zubožováni: „dláždění je tu / z malých dětských srdcí / Z pouličních světel 

řeřavějí / vyloupnuté oči básníků / kteří neměli vidět to / co s úpěním vyjasňovali / pro 

naději vězňů / a opožděný pláč (Skica pro obraz odsouzených k smrti). Je to svět, kde 

„odevšad tleská bahno“ (Sen k stání) – „verš, jakých mnoho nečítáme (Kundera 1988: 5). 

Dominantním motivem se zde stává krev, která se valí světem jako nezadržitelný živel – 

krvácí samota i tma. Důraz se klade na fyzické prožitky – chuťové, čichové a hmatové 

vjemy.  

Lyrický subjekt v takovémto světě prožívá velké zklamání, hlásí totální opuštěnost, 

děsivou samotu a prosí o slzy (Žalm), neboť je „vyobcován ze snů“, „i sen ti někdo vzal“ 

(Noc o tom neví), může si dovolit octnout se jen „V křehounké formě snu / tak prudce odlit 

do člověka / Proto sen vtéká kam se hnu / proto smrt trpělivě čeká / u dvířek všech mých 

dnů (Moje stráž). 
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 Žena, do té doby ideální a nedotknutelná, utonula tak, „že ani pod bahnem / ji 

nenašel“ (Pod míru člověka), její místo není již v nebesích, ale v zemi, mění se v ženu 

živočišnou a nízkou. Častý je také motiv jepice coby znak pomíjivosti a nestálosti. Velké 

místo zde má mlčení: Nevím co říká / Chápu co mlčí (Přítel), „v úplné samotě mlčícího 

člověka“ (Když i déšť prosí o ticho). Vysílení, křeč a šílenství dosáhlo tak daleko, že básně 

připomínají „jen svěrací kazajku / místo létajícího koberce“ (Těm kterým je všechno 

jasné). 

Východisko spatřuje lyrický subjekt v bolesti, protože ta je lepší než bezčasí, neboť 

je známkou života: „ruce plny krve / rány kterými vytékám / i kterými se naplňuji / kterých 

se držím / zkrvavenými prsty / jako rozpáleného útesu / nad propastí / jež nemá dna (Můj 

zpěv), „Domlčena je žádost o bolest / Ta žízeň žízeň po Bohu (Ze dna studně) – tento verš 

příznačně ukazuje, že v této sbírce téměř vymizely milostné verše a nahradily je „dlouhé 

slavnosti krve“ (Skica pro obraz odsouzených k smrti). 

Toto zdánlivě sebedestruktivní ponoření do vlastní bolesti dovoluje lyrickému 

subjektu proniknout k hlubší podstatě věci a najít naději: „Cítím tu vesmírnou rovnováhu / 

jsa jakoby jazýčkem vah / i jejich rameny / drže křečovitě / obrovské misky dobra a zla / a 

napínám jejich tíži / až k vznášení (Básník je na Zemi zazděn). Ještě lépe ono nalezení 

naděje a motivace vytrvat vystihují tyto verše: „Když zoufalství se rozlije / v úplnou tmu / 

a šílenství je na krajíčku / tajně a s hmyzím spěchem /zazdívám svou skrýš / abych neviděn 

/ protrpěl záchvaty / své kruté fantazie// Bezmocného mě tu najde / útrpné právo zla / ale 

přesto každý můj nerv / je napjat do vesmíru / aby bez ustání / vysílal ukolébavky / všem 

smutným dětem Země (Není smrt jako smrt) a zvolání: „Ó Země krásná / miluji život až do 

utrpení“ (Jen malé svědectví). 

Znovu se zde tedy objevuje téma lidské sounáležitosti, která jednak ztělesňuje 

naději, zároveň se ale nyní konkrétněji a ostřeji ozývá kritika společnosti: „horečka je 

plavba osamělých / jako trest za dřívější stádnost“ (Poslední hodiny starého roku), „Se 

všemi sám / se všemi spojen / se všemi ve vyhnanství (Jednoho dne). Touto začínající 

kritikou „tmy“, kterou lidé mají v sobě, si Zedníček tvoří základ pro své budoucí „básně 

v kostce“, které často nazývá fragmenty: „osvobozeni od slz / a utrpení / zdravíme všechny 

mozky / a srdce / s pravidelnou stolicí // blahořečíme všem / s rakovinou vůle / s potratem 

myšlenek / s amputací srdce / čistého // jejich je / nesmrtelnost ohanbí / a břicha / od tohoto 

času / až na věky“ (Fragment překladu minutového chrapotu uličního ampliónu). 
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V této sbírce se také objevuje poprvé ve větší míře Zedníčkova hra se slovy 

samotnými, a to především se slovesy a jejich vidy: proumíral, promučit, vymlčel, 

vumírávám, vyzoufává. 

 

5.2.2 Větrná zátiší 

Větrná zátiší vyšla v roce 1974 v nakladatelství Melantrich. Jedná se o výbor 

z autorovy tvorby v časovém rozpětí více než třiceti let dedikovaný Vilému Závadovi. 

Těžiště starých básní jsou 40. léta (vychází zde Malá vyšívačka, Návštěva u smutné paní, 

Jeřáby, Podzim a housle ad., viz 3.2.1).  

Sbírka taktéž jako Přítmí srdce musela změnit své jméno – z původního Noční břeh 

(kvůli podobnosti s verši Václava Honse Noční souboje) na Větrná zátiší. Mnoha recenzí 

se nedočkala, ale i zmenšený počet si uchovává poměr jako sbírky předcházející: kladné 

převažují nad negativními. 

 Štěpán Vlašín ve slovenském Romboidu píše, že sbírka je „kvalitatívne dosť 

nevyrovnaná obsahuje vedl’a básní vyzretých a dotvorených i básne iba nahodené alebo 

rozmieňajúce už vyťažené obrazy a myšlienky. Miestami je ohrozuje slovná inflácia, snaha 

prehlušiť čitatel’a záplavou pojmov“. Zedníčkovy texty ze 40. let hodnotí opravdu velmi 

nízko, když je nazývá příliš roztahanými básněmi v próze (Vlašín 1975: 33). 

Vlašín potom dobře poznamenává, že Zedníček je „barokizujúci patetik“ (Vlašín 

1975: 33), ačkoliv to nemyslí jako kladný rys. Básníkovo tíhnutí k baroknímu vidění světa 

dokládá především spojením biologicky chápanou sexualitou spolu s vědomím zmaru, což 

je postřeh ve své podstatě pravdivý a pro Zedníčka určující, Vlašín však dále dodává, že 

„až k únave se vracejú dávne rekvizity morbidnej duchovnej lyriky“ – ‚zahnívanie‘, 

‚plazivý pach‘, ‚vyčkávajúce krúženie supov‘“ (Vlašín 1975: 33). 

Oproti tomu Bohumil Svozil přisuzuje Zedníčkovi originalitu v milostné lyrice a 

všímá si především básníkovy práce s kontrasty. Pregnantně charakterizuje tento 

Zedníčkův velký básnický zájem slovy, že „jde o pulsování tmy a světla, o napětí mezi 

nimi a jejich spor“ (Svozil 1975: 109). Tedy že u Zedníčka nejde jenom o třeskutý náraz 

dvou protikladů, ale inovativní je v jeho poezii postupné prolínání těchto zdánlivé 

neproniknutelných kontrastů: světlá stránka smrti, nelineární vztah k ženě atd., to vše 

vytváří dramatizující protichůdnost. 

Jiří Opelík pokračuje v popisu vývoje Zedníčkovy poetiky, když říká, že oproti 

„zhroucenému“ Přítmí srdce ukazující složitost světa, nová sbírka „tuto složitost však už 
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nehledala tolik v rozpětí jeho krajních poloh jako spíše v subtilních vazbách jeho 

rozličných vrstev, v jeho neomezené, a proto stále překvapující diferencovanosti (Tímto 

zaměřením se Zedníček znovu přidružil k obecnějšímu trendu současného básnictví)“ 

(Opelík 1995: 535). Dále Opelík shrnuje celý Zedníčkův vývoj a jeho proměny a 

konstanty: „Sjednocujícím principem Zedníčkovy tvorby od začátku je princip vázanosti – 

proto ráda tíhne k rozsáhlejším celkům: básnickým skladbám, básním v próze, drúzám 

fragmentů. V prvním období měla tato vázanost podobu harmonické plynulosti, v druhém 

podobu prosté následnosti. Dnes, v třetím, získala podobu zabstraktňující deduktivnosti. 

Své básně zahajuje teď Zedníček konkrétním sdělením, z něhož začne dedukovat sdělení 

další, třebas jen o půl tónu vyšší; jeden vztah plodí druhý, druhý třetí, až se dospívá ke 

vztahům vztahů, báseň se postupně vzdaluje od svého konkrétního východiska a prolamuje 

se tím do abstraktnějšího, čti také: duchovnějšího prostoru, do něhož se ovšem blíží i 

z druhé strany, a to prostým začleňováním abstrakt do řetězců konkrét nebo využíváním 

homonymity slov“ (Opelík 1995: 535). 

Cituje tu zde ještě z kritiky Bohumila Svozila, který stejně jako Opelík 

připodobňuje Zedníčkova ke drúze (toto přirovnání použije potom i Zedníček sám na sebe 

v korespondenci s Chotašovými): „konkrétní slova mísí s abstraktními, věcná sdělení 

srůstají ve složitou významovou drúzu se zašifrovaným, povětšině expresívně pojatým 

obrazným přepisem, až křečovitá snaha i formulační definitivnost se prolíná 

s nedovysloveností, útržkovitostí, náznakem, úporné budování souvislosti básnické 

výpovědi se nevylučuje s jejím porušováním. Výsledkem je mnohovrstevný básnický text“ 

(Svozil 1975: 108).  

Sbírka je tedy tvořena stále stejnými tématy: zápas se samotou, snaha proměnit 

sexus v eros, moc slova, svár bolesti a naděje, touha, ale „se zhutněním přišla nová, 

duchovnější dimenze“ (Opelík 1995: 535). 

Větrná zátiší jsou rozdělena na čtyři části. V prvním dominuje motiv smrti 

maminky (Malá vyšívačka), v druhém oddíle vyniká žena a dítě, ve třetím oddílu příroda 

jako nevyzpytatelná entita, zdroj života i smrti. Tato část je jako jediná převážně psána 

vázaným veršem, čtvrtý oddíl obsahuje hutné abstraktní a krátké básně, jakési aforismy či 

sentence.  

Vrací se milostné téma a žena je opět ideální touha lyrického subjektu, ale nyní se 

už nenachází mimo zemi, stává se dosažitelným motivem: „jsi srdce o němž nevíš / 

zmatená jevištěm jenž hledíš zaplnit / tragédiemi Desdemon / milujících Jágy / pavoučím 
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objetím / Tady jsem tě zastihl / Se vším všudy tě mám / S tebou celou se potácím / Moje 

krev / můj dech / jsi ty má lásko / s ňadry jak velké slzy / ztuhlé na mramor (Tvé místo je u 

mne), „Pro tu lásku mějte / úsměv samotáře / trůn otrokyním / náruč vladařkám / a pláč / 

co s ní? / co jenom s ním? (Věčným milenkám). 

Peterka si také všímá motivu ztrápené dívky u Zedníčkových textů ze 40. let, která 

byla ve své době přítomna i v textech Holana, Halase a Ortena (Peterka 1974: 12). 

Vyzdvihuje také velký návrat motivu srdce, které jako nosný motiv z poezie vymizelo, a 

Větrná zátiší jej křísí (Peterka 1974: 12): „Slova jako mrtvolný pach / slově pěsti 

vtloukající / k středu srdce (Fragmenty I), „aby dětské žvatlání / neprojiskřilo temna / 

k výmluvám na neviditelnost srdce / a cest (Fragmenty II), „ale kdo je tam dole / tam 

uprostřed sahary prsou / kdo je v tom spečeném /zvrásnění srdce? (Neprůhlední úseky) 

Výrazný je opět se opakující motiv slova, které nejenom že je častým tématem 

Zedníčkových textů, ale i samo o sobě je pokřivováno a ohýbáno, aby získalo požadovaný 

význam: „Slova se děsí té propasti (Malý portrét), „Jen cesta pro nohy tvrdne / protože 

slovo je hmotnější / než se nám zdá / protože slovo je mocnější / než víme (Cesta pro nohy 

tvrdne), „Do mého nepokoje / do mého dennodenního nepokoje / přijď ty dlouho hledaný / 

nenalezený nepokoji / který kdesi obcházíš / neviditelný v mlze svítání / abys mě zastihl 

při posledním / vumírání do života /a slil se v paprsek / jímž bych se domlčel zpěvu (Bez 

nadpisu). 

 Ve Větrném zátiší můžeme vidět silnou vazbu na klasického Holana 30. a 40. let. 

Celý čtvrtý oddíl tematizuje slovo – část Fragmenty I začínají vždy slovem „Slova“ a 

Fragmenty II slovem „Verše“. Předmětem zájmu se stává ještě něco za slovem, co ho 

vytváří: „Co je to v básni / co se to vkrádá mezi slova /co se zpřítomňuje / tak rychlým 

křížením slov?“, „Co je to tam tak výsměšně cizí / co jejich stínem prořezává oči? (Večery 

samotářů). 

Oddíl Fragmenty (součást IV. oddílu) přináší krátké básně, které připomínají jenom 

jakýsi náčrt, myšlenku k budoucí básni. Jsou silně myšlenkově a metaforicky 

koncentrované a tématy navazují na tu část Zedníčkovy poezii, kde tematizoval lidskou 

společnost. Svozil poznamenává, že tyto moralistní a tezovitě proklamativní texty jsou více 

čtenářsky přístupné, ale významově plošší (Svozil 1975: 109). Je pravda, že tento směr 

může vést ke klišé a k floskulím, přesto se domníváme, že Zedníček se na této hraně 

pohybuje vyrovnaně. 
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Fragmentům věnoval značnou pozornost Ludvík Kundera ve své studii, kde 

přisuzuje Zedníčkovu originalitu a inovativnost: „překvapuje novými poetickými postupy. 

Nalézá zalíbení ve výčtech. Pod širokými tituly (Slova apod.) kupí nyní krátké, někdy jen 

jednoveršové ‚charakteristiky‘ (slov atd.). Nemůžeme tyto pregnantní miniaturní částečky 

nazývat strofami, slokami, svou specifickou vahou jsou to spíš jakési básně v kostce. 

Půdorysy, zkratky, hesla k nesčetným nenapsaným básním. Výzvy čtenářům, aby je 

dobásňovali…‘ Stanislav Zedníček bude jistě velmi překvapen, že jsem takto 

charakterizoval verše spoluzakladatele dadaismu a klasika moderny Hanse Arpa, verše, 

které vznikaly zhruba v téže době jako texty Zedníčkovy!“ (Kundera 1988: 6) V této 

souvislosti připomíná Kundera i o čtyřicet let mladšího básníka Jiřího Kamene a jeho 

sbírku Štěstí pod míru. Srovnání Hanse Arpa, popř. i Kamene, se Zedníčkovou poetikou 

tohoto typu by si zasloužilo vlastní obsáhlou studii. 

 

6  „Mlčení dává řeč dílu. Samota zalidňuje“26 

6.1 1975–2002 

V roce 1974, kdy Stanislav Zedníček odchází do důchodu, mu je šedesát let a 

k jeho narozeninám mu Ladislav Fikar, sám rok před svou smrtí, napsal 13. 8. dopis, ve 

kterém svými posledními slovy shrnul Zedníčkovo místo v jeho současném světě: „Drahý 

Stanislave, myslím, co vroucího bych Ti řekl teď, když je Ti šedesát. A je mi najednou líto, 

že jsme nikdy nerozžali Tvou nebo mou lampu, nenalili si vína a nečetli z těch, které máme 

společně rádi, že jsme spolu nikdy nešli kvetoucím vřesovištěm tam někde u Vás nebo u 

nás, a nikdy jsi mi nevyprávěl o své mamince, a že jsme už staří a umřeli a umírají nám Ti, 

které jsme milovali, a že jsem Ti nikdy neřekl, že Tě mám rád, nejtiššího mezi tichými“. 

Stanislav Zedníček dostal po výše zmíněných peripetiích byt na hlineckém sídlišti 

v garsonce v desátém podlaží obřího paneláku. O jeho vskutku osobitém způsobu bydlení 

podává zprávu mnoho jeho přátel a také několik fotografií, které se objevily i u některých 

rozhovorů: „A pak se vejde do básníkova bytu-cely, bytu-labyrintu, bytu-laboratoře, bytu-

Noemovy archy… Nevím, jak přesně pojmenovat prostor dvou místností a úzké 

chodbičky. Knihy, obrazy, fotografie přátel a rodičů, knihy, popínavé květiny, akvária plná 

rybek, andulky v klecích i volně létající, knihy, rukopisy, škatule s dopisy od blízkých 

                                                 
 

26
 Ze sbírky Ulička podivných sentencí.  
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přátel: Holana, Zahradníčka, Halase, Závady, Demla… Vše do sebe zarůstá a přirozeně 

srůstá. Pracovní stolek i lože, kniha s květinou. Ne chaos, ale řád, který dával cosi tušit o 

bohatých vnitřních sklepeních básníka“ (Doležal 2002a: 7). 

Zedníček rád pracoval rukama a rád si upravoval prostor kolem sebe 

(nezapomeňme, že Zedníček byl i výtvarně nadaný) – u mnoha knih si upravil přebaly 

(znehodnotil tak několik vzácných tisků), vyrobil si sám i celou konstrukci knihovny, 

fotoalba jsou udělána též ručně (jsou očíslována proužky papírků od nejstaršího po 

nejmladší). Měl také vlastnoručně vyrobené sešity na výpisky z Holana, Demla, 

Zahradníčka, Halase, Fučíka a také krabici plnou různých citátů. Přestože žil sám, jeho 

život si udržoval řád – v pozůstalosti se našlo mnoho lístků s denními plány, dokonce 

každý den měl svou složku na povinnosti. Zedníček také rád podnikal procházky (zvyk 

z dob, kdy rád chodil za Jakubem Demlem nebo Vladimírem Holanem) – v osmdesáti 

letech ušel dvacet kilometrů pěšky.  

V těchto letech je Stanislav Zedníček nejaktivnější ve své literární činnosti. 

Dokládá to velké množství útržků papírů plných básní, snů a úvah, ale také celé desky plné 

popsaných sešitů. Některé básně jsou na úhlednějších papírech v čistopise, jiné opsané na 

stroji, ještě jiné tolikrát přeškrtávané a opravované, že samotný papír je téměř 

nerozluštitelný. Tento chaos čeká na uspořádání. Nicméně protože velké množství prací 

nenese žádné známky uspořádání (čísla stránek, názvy ať už samotných básní nebo i 

větších celků; není zcela zřetelné, které texty spolu tvoří celek, což je ještě ztíženo 

otázkou, nakolik se možná autorem uspořádané papíry zpřeházely při archivaci v LA 

PNP), tato práce nebude snadná. 

V Melantrichu měla vyjít na konci sedmdesátých let sbírka Vrásky smíchu, poezie 

z let 1973–76 (popř. 1977, v pozůstalosti se rozchází sepsaná bibliografie a recenze), 

kterou Jaroslav Seifert velmi chválil. Proč sbírka nevyšla, se z pozůstalosti nedozvídáme. 

V pozůstalosti se nachází i jistá recenze na tuto sbírku (není ale uveden ani autor), sbírka je 

tam definována takto: „odpovídá na složité otázky dnešního člověka básněmi 

angažovanými naprostou upřímností lyrické výpovědí. Autor v ní naplno čerpá z pramenů 

lidské touhy po míru a rozšíření prostoru pro základní lidské hodnoty a jeho úsporný 

poetický jazyk a přísná kompozice básně násobí společenskou závažnost jeho slova“. 

Navíc v této době Zedníček stejně jako Březina ke konci života ukládal mnoho 

svých myšlenek do dopisů a hovorů s návštěvníky, což nám pro svou větší čitelnost 

umožňuje alespoň nějaký náhled od jeho smýšlení v poslední části jeho života. 
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Zedníčkova korespondenční činnost byla opravdu obdivuhodná. Dopisoval si 

s několika desítkami lidí – mezi ně patří například Miloš Doležal, Jaroslav Staněk, Jiří 

Brixi, Petr a Stanislav Střešňákovi, Ilona Janská, Alena Zachová atd. 

Udržoval také kontakty s přáteli, kteří emigrovali. Jednalo se především lidi 

z okruhu Vladimíra Holana – např. Theodor Wilden, Norbert a Alžběta Chotašovi; ale i 

jeho letité přátele z mladých let jako např. Karel Žižka. Ti ho podporovali jak hmotně 

(posílali mu peníze i potřebné věci), tak i duševně, neboť obě strany prožívaly svou 

„emigraci“, odloučení a vytržení z přirozeného prostředí; ani jeden si nepřipadal tak zcela 

ve svém světě. 

Pomáhali mu také lidé z jeho bezprostředního okolí. Jedno z velkých přátelství 

uzavřel Stanislav Zedníček s Jaroslavem Staňkem, učitelem z Havlíčkova Brodu. Staněk 

byl pověřen obeslat přispěvatele do sborníku k 70. narozeninám Vladimíra Vokolka, který 

pořádal Bedřich Fučík. Mezi těmi, které Fučík skrze Staňka oslovil, byl i Stanislav 

Zedníček. Ten Staňkovi 21. 6. 1982 odpověděl: „Nezdravím Vás jenom já, ale i Hlinsko a 

celý kraj kolem – moc mě totiž těší, že jste z Vysočiny, kde má domovské právo krásný, 

větrný a vědoucí podzim! Odpusťte, že jsem se s tím rukopisem opozdil – je to plně moje 

vina, jsem totiž velký popleta poplet! Nevím taky, jestli jsem vybral dobře, ale snad to 

Vladimírovi přece jen něco řekne! Buďte, pane Staňku, hodně zdráv – budete-li mít někdy 

cestu do Hlinska, zastavte se, popovídáme a pomlčíme u trochy vína (bude-li) nebo u 

koflíčku kávy (bude-li) – bylo by nám, myslím, dobře“. 

Návštěvy se posléze zpravidelnily, Staněk obstarával Zedníčkovi nové knihy, 

podnikali spolu cesty k Halasovu, Zedníčkovu, Demlovu či Fikarovu hrobu, Staňkova 

rodina se o Zedníčka starala též prakticky. Takových lidí a rodin měl kolem sebe Zedníček 

několik. „A samota? Ta vůbec není zlá, hrozné je opuštění. A opuštěný jsem se v životě 

necítil. Samota je většinou blahodárná, zahání pýchu, prosvětluje temna světa posilujícími 

dotyky moudrosti, je laskavým léčením rovnováhou“ (Doležal 2003: 67). 

V nedatovaném lístku Staňkovi Zedníček vyjadřuje, jak moc si váží lidské 

sounáležitosti a pravých přátelství: „Milý Jaroslave, ani nevíš, jak mi prosvětluješ mé 

poustevnické dny! Díky za přání, za všecko!“ Nicméně přesto často bojoval s pocity 

osamělosti, především v dobách svých nemocí a pobytů v nemocnici, jak dokládá 

korespondence s Chotašovými v příloze 2. 

Když v roce 1980 zemřel Vladimír Holan, sebral Zedníček všechny lístky a dopisy 

z let 1940–1964, opsal je na stroji, ručně svázal, a s názvem Listy přítele vyšel soubor v 



Miroslava Čeplová, Stanislav Zedníček: nešťastný hledač 

40 

 

edici Vladimíra Binara a Bedřicha Fučíka (edice Rukopisy VBF) v témže roce.
27

 I toto 

gesto nám napovídá, že Holan měl stále v Zedníčkově paměti pevné místo. 

V této době přispěl také do několika sborníků jako Vysoké nebe nebo Sborový zpěv. 

V září 1981 poslal do Melantrichu svoji sbírku Fragmenty poslední ruky (poezie 

z let 1973–1984; později rozšířeno), ale bylo mu řečeno, že budou moci vyjít až v letech 

1985–86, kvůli množství poezie, kterou nakladatelství tisklo. V pozůstalosti byl nalezen 

odsuzující lektorský posudek této sbírky: „Ve sbírce je příliš […] mnoho slepoty, bolesti, 

utrpení, hořkosti, ba bujení výslovně rakovinného, příliš mnoho lhostejnosti, lži, strachu a 

úzkosti“, „Tento básník nedospívá k životní radosti […] činem, bojem, tvorbou, ale 

trpěním! V tom je podle mého soudu cizí životní koncepci našeho světa“. K tomuto 

posudku si Zedníček energickou rukou černým fixem poznamenal: „To psalo boubelaté 

dítko od Sv. Kopečku: doc. Blahynka!“ 

V Zedníčkově pozůstalosti je zmínka o chystaném díle Zahráno pod mrakem, na 

které si v roce 1983 půjčil od Českého literárního fondu a půjčku měl zaplatit z honoráře, 

ale sbírka nikdy nevyšla. V roce 1984 mu v Československém spisovateli vychází alespoň 

výbor z jeho nevydaných prací Na doslech pramene. 

V témže roce 1984 v Hlinsku uspořádal Jaroslav Hubený, tamní knihovník, na 

počest Zedníčkova životního jubilea sedmdesáti let večer poezie Víc než smutek hlasu – 

recitace se ujal Radovan Lukavský. „Reflexivní lyrika se obvykle recitátorům dost vzpírá, 

vzpírala se i zasloužilému recitátoru Radovanu Lukavskému, když udělali rodáci básníkovi 

k sedmdesátinám v městském divadle v Hlinsku v Čechách jakýsi ‚galakoncert‘“ (Brixi 

1994: 11). Po tomto večeru měl Jaroslav Hubený problémy a musel jet na odbor kultury do 

Chrudimi, nakonec vše dopadlo bez větších problémů (Střešňák 2013: 4). 

Poslední básnickou sbírkou, pro kterou již existoval název, je Země Nód (Země 

vyhnanců), poezie z let 1980–1985.  Problematické je, že názvy těchto sbírek existují často 

jenom v korespondenci nebo v jakémsi improvizovaném soupisu Zedníčkovy tvorby, ale 

v samotných materiálech se takové názvy nepodařilo objevit. 

Přestože žil Stanislav Zedníček komplikovaný život naplněný všemi možnými 

událostmi, které dvacáté století nabízelo, považoval život vždy za velký dar. O svých 

životních strastech a mnohých nespravedlnostech řekl: „Prožil jsem si zkoušky pro nucené 

                                                 
 

27
 Zedníčkovy listy jen v rozhlasovém výběru vysílaném 28. 3. 2010 Českým rozhlasem 3 – Vltava 

v cyklu Schůzky s literaturou (podtitul O jednom výjimečném přátelství), režie Markéta Jahodová, účinkovali 

Jana Franková, Martin Stránský, Milan Kačmarčík. 
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nebo dobrovolné prověrky svého já, žil jsem svá hledání i ztráty, ale – jak si myslím – 

vždycky životem, nikoli živořením. U mě je to jako vždycky ‚všelijaké‘, jsem od narození 

nepraktický, mohlo by se říct chudý, ale vždycky, vždycky obohacovaný darem vidět, 

vždycky obdarovávány touhou dávat věci do rovnováhy, vracet je do dýchání života“ 

(Doležal 2003: 68). Zajímavě se vyrovnával s odcizením a diskontinuitu času ve svém 

životě, když řekl: „Já své přátele a blízké, co již odešli, Halase, Demla, Holana, nemám za 

mrtvé. Jsou tady. […] Já minulost nemám za minulost. Je to přítomnost malinko 

prodloužená zpět“ (Doležal 2003: 62). 

V roce 1991 byl Stanislav Zedníček soudně plně rehabilitován. Přátelé ho vybízeli, 

aby si zažádal o finanční podporu, na kterou měl ze zákona právo. On se ale k této nabídce 

postavil zásadově: „Odsoudili mě za rozvracení socialistického státu, a to byla pravda. Já 

tu jejich socialistickou republiku rozvracel vědomě. A pobyt ve vězení, na tehdejší poměry 

nepříliš dlouhý, byl pro mne cennou zkušeností, obohacením. Jak bych teď za to mohl chtít 

peníze?“ (Doležal 2002d: 5)  

Zedníček zůstal vskutku jako jeden z posledních žijících svědků meziválečné 

kultury osamělý v nové generaci nového světa. Je opravdu téměř neuvěřitelné, co vše zažil 

člověk, který si pamatoval oslavu nově založené samostatné republiky a zároveň 

sametovou revoluci. S vědomím všech těchto skutečností, kterými byl během života 

ovlivňován, byl Zedníčkův názor na současnou společnost velmi skeptický: „Svět je 

viditelně chorý. Vztahy lidí jsou vztahem nedůvěřivců. A tak je to i u vztahu člověka 

k sobě samému. Co ví o sobě? A vůbec: chce o sobě vůbec něco vědět?“ (Vodová 1996: 

34) S tím souvisí i jeho pohled na tehdejší porevoluční školství a mladé lidi. Coby bývalý 

učitel, který své povolání bral vždy jako zodpovědnost vůči společnosti, nesouhlasil se 

způsobem, kterým se nová generace začala ve velkém ubírat: „Nelidský životní rytmus, 

roztěkanost, závisti, neznalost sebe, ztráta důvěry v čistý a čestný život, rozbité rodiny, 

neomluvitelně lehkomyslný vztah k dětem, k přírodě atd. – škola nemohla zůstat 

nedotknuta. Mládeži patří jen marný soucit, úplatky rodičů, nedostatek lásky, nepochopení 

řádu, povinnosti, cti a služby. Stárne sexem, drogami, vidinou bezpracného a pohodlného 

života. Ale jsou výjimky. Jsou, někteří z mladých ke mně jezdí a jsou obětaví, 

pravdomluvní, čistí srdcem upřímní“ (Vodová 1996: 34). Napovědět o Zedníčkově názoru 

na dobu po roce 1989 nám může citát André Mauroise opsaný na papírku v jeho 

pozůstalosti: „revoluce jsou choroby, jejichž inkubační doba je krátká a uzdravování 

nekonečné“. 
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Podobný názor choval i na tehdy se rodící nové kulturní dění: „Někdy zajíždím na 

zasedání Obce spisovatelů, ale sedávám tam nesvůj a ve smutku – je tam pro mě trochu 

příliš tma, trochu příliš mladých, neslyšitelných slov“ (Vodová 1996: 31). Jeho názory se 

nám mohou jevit jako typické mezigenerační nepochopení mladých a jejich uchopení 

světa. Nicméně Zedníček nepatřil ke generaci, která by byla „sesazena z Parnasu“, naopak 

celý jeho život se ubíral s touhou po změně k přirozenému lidství, jež ovšem neviděl a ani 

vidět nemohl v prvních letech demokracie. 

Přestože byl Zedníček silně a opravdu upřímně věřící, nezastával žádnou ideologii, 

ani tak nesmýšlel o samotném křesťanství: „Křesťanství není ideologie – je to čisté a 

pracovité pochopení údělu člověka na zemi s realizací“ (papírek). Jeho světonázor se dá 

s pochopením jeho díla a života popsat jako víra v přirozené lidství a jeho morální 

hodnoty. „Pravda, člověk má sklon ke zlu. O tom boji se sebou samým se málo ví a mnozí 

říkají: proč bych měl bojovat proti sobě? Když si přiznám, že sám sobě jsem tajemství, 

záhadou, vše pak vidím trochu ulehčeněji. Svět tajemství nezná tíží. Je ve vznášení“ 

(Doležal 2003: 68).  

Svou tvorbu shrnul ke konci svého života takto: „Všechno, co jsem psal a co píši, je 

vlastně stále jedna kniha – to, co nevyšlo a co žije v jakési nepřehlednosti, teď rozvrstvuji 

do kratších celků podle spřízněnosti, kde rozmanitost nebrání souladu. Jen kniha próz 

Dlouhý rok, kde jsou filozofující texty, svědectví o přátelích, jejich portréty, texty o lásce, 

snech o umění a Bohu, o dětství – prostě o všem, co jsem žil a co stále žiji – bude mít 

rozsah trochu rozměrný, ale nutný, aby si pravda nestěžovala na malý prostor. A čím se to 

nové liší od toho dřívějšího? Nevím. Snad jakýmsi dozráváním pochopení života a jeho 

tajemství, jeho zkoušek, bláhovosti, snů a léčivých bolestí“ (Vodová 1996: 30). 

Když Jaroslav Staněk 17. 3. 2002 zvonil u Zedníčkových dveří, nikdo se už 

neozýval. Stanislav Zedníček zemřel s knihou v ruce a s rozsvícenou lampičkou. 

6.2 Literární činnost 

6.2.1 Na doslech pramene 

Sbírka básní Na Doslech pramene vyšla v roce 1984 v Československém 

spisovateli. V kritikách byla opět přijata různě. Blahynka ji řadí do vlny „takzvaných 

druhých debutů sedmdesátých let“, a verše hodnotí jako zahořklé, sice toužící po 

pospolitosti, ale jen v rámci stylizace. Sbírku definuje jako „módně odtažitá knížka“ 

(Blahynka: 1985: 5) a básníkovi doporučuje projasnění obzoru. Přinejmenším stejně 
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rozpačitě vyznívá doslov Jaromíry Nejedlé, který je plný floskulí a podivných frází jako 

„Zedníček je upřímný, nestylizuje se do optimistického rozpoložení, když je mu smutno“ 

(Nejedlá 1985: 60).  

Naopak kritika v Kmeni již názvem Potřebný hlas Zedníčkovy verše vítá. Kladně 

hodnotí „metaforoetickou“ polohu jako velmi potřebnou pro obohacení rejstříku českého 

básnictví. Na doslech pramene „znamená nemalý krok směrem k básnické odvaze a 

schopnosti – té halasovské – ‚sám sebe psát‘“ (Schildberger 1985: 11). 

Kritika také dobře vystihuje základní sdělení a poselství sbírky: jsou to verše „tíže 

drtivého času a života a zpráva o jejím překonávám silou vůle samotného lyrického hrdiny, 

jemuž přichází na pomoc láska ženy a láska k ženě, láska jako spojenec nečekaný“ 

(Schildberger 1985: 11). 

Schildberger také pojmenovává Zedníčkovu hru se slovy (které jsme si mohli 

všimnout už u Přítmí srdce): „pozoruhodná je autorova manipulace s předponami jako 

metaforizujícími elementy posouvajícími význam slova a třeba také ‚hry‘ se slovesným 

videm, kdy tvar s ukončující předponou je opět užit nedokonavě“ (Schildberger 1985: 11) 

– např. rozzařování náruče, zmírat. 

Motiv ženy je opět jeden z páteřních, ale žena se znovu proměnila. Není to ani 

nadzemská Albína, ani živočišná žena z Přítmí srdce. Zedníček tu představuje texty, které 

se dají po zběžném pohledu popsat jako milostná lyrika konvenčního typu, nicméně pokud 

jsme obeznámeni s vývojem ženy u Zedníčka, vnímáme toto pojetí jako jakousi syntézu a 

„záslibný dar harmonie“ (Malá večerní): „Mlčet o lásce / je jako zpívat o pokladu / který 

jsme našli / jen tak / mimochodem (Srpnovou rosou). Vrací se také motiv matky, který 

naposledy výrazněji figuroval ve Studentském chlebu. 

Mimo milostné téma se tu setkáváme opět s typickými motivy snu, tmy, strachu, 

samoty, krve, vidění za prostorem: „něco podstatnějšího pro jiné neviditelného“, zůstává 

převaha podstatných jmen a „zastavení“ světa. Nicméně tyto motivy nejsou už výhradně 

dominantní a tak frekventované (nebo se proměňují v „ticho úlevy“ a „léčivý sen“, V němé 

krajině noci). Na doslech pramene se tedy nese ve smířlivém tónu a v hledání harmonie. 

Rakve, křeč a šílenství zmizely úplně, přibylo biblických a duchovních motivů:  „Co se to 

ve vesmíru přihodilo / že zažívám posun / který změnil sirobu mé cesty / v harmonii 

zdvojení (Labyrint náruče). 

Hlavním motivem (jenž se doplňuje s proměněnou milostnou lyrikou) je snaha 

pochopit lidi – „spolutrpící“, sblížit se s nimi a zrušit uzavřenost: „Kdo nemiluje / zvíře ve 
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zvířeti / miluje zvíře v sobě / a jím / obludně deformovaným / i zvířata / v druhých lidech 

(Je to tak), člověk je tu jako „milosrdný sen v ničivé skutečnosti“ (Zdráhavý text pod 

zapomenuté jméno).  

6.2.2 Ulička podivných sentencí 

Ulička podivných sentencí vyšla jako bibliofilie v roce 2011 v soukromém tisku 

Miloše Doležala. Sbírka byla původně stejnojmenným oddílem ze strojopisného sešitu 

Fragmenty poslední ruky (v pozůstalosti opsány v rámci  Zedníčkovy bibliofilské edice 

Jeden výtisk). Podle datace byla Ulička psána na sklonku sedmdesátých let a původně měla 

být v rámci Fragmenty vydána v Melantrichu (viz 6.1). Mnoho vpisků a oprav svědčí o 

tom, že v průběhu devadesátých let Zedníček verše ještě pozměňoval. K vydání z roku 

2011 je přiřazena báseň Sen z oddílu Sny. 

Motto sbírky je: „Problém života / je problémem bolesti“ a sbírka se nese v duchu 

charakteristického Zedníčkova rukopisu a je pokračováním jeho Fragmentů. Platí o ní tedy 

vše, co napsal o tomto oddíle Ludvík Kundera ve své studii. Jednotlivé verše se dají popsat 

jako podklady pro esej či báseň, často je to pouhá otázka, aforismus či sentence: „V 

největších ztrátách / je největší nalézání“, „Je poezie a filozofie / jen fíkovým listem / 

nahého člověka / smogové civilizace?“, „Každé dobré umělecké dílo / je otázkou / která 

navozuje nejen odpověď / ale i trvání / její přitažlivosti“ (Sen). 

Dovršuje se zde Zedníčkovo směřování k harmonii. Život zde ústí do 

blahoslaveného a soucitného ticha. „Jejich spodním proudem je určitá vitální nepoddajnost, 

zvnitřnělá senzitivita a mystický vhled“ (Zedníček 2011: 31). 

Ukončeme náš rozbor Zedníčkova vývoje jeho slovy o své tvorbě: „Vždycky jsem 

si přál, aby v mé poezii nebyl jen soulad rozumu a srdce, kde by bylo stálé místo pro 

naději, ale i soulad s anonymními podíly lidí činného porozumění, lidí soucítících 

s bolestmi druhých – a to v přízni a kráse všeho živého, v porodním tichu, kde se tajemství 

lidského poslání uvolňuje k pomoci, k pochopení služby něčemu cennému, podstatnému co 

je tak často docela neznámé a neviditelné ve světě uspěchaných lidí a v znečišťované 

modři krásné planety Země. Byl bych velice rád, aby v mé poezii tohle všechno bylo, 

abych v ní mohl vyslovit naléhavou vybídku nutného spřádání pracovité lásky všech lidí 

Země, zatím tak nejistě směřujících k jednotě cílů na mírových stanovištích dobrého díla.  

To bych chtěl. Co se uskutečnilo? Upřímnost mluví o dluzích – a má bohužel 

pravdu“ (Zedníček, nedatovaný úryvek z pozůstalosti LA PNP). 
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7 Závěr 

Stanislav Zedníček je autor, s kterým měl čtenář jen málo příležitostí se seznámit. 

Jeho (ne)místo v kulturní paměti vystihuje vzpomínka Miloše Doležala: Zedníček původně 

neměl mít ani důstojný pohřeb, když se tuto tristní situaci snažil Doležal vyřešit, bylo mu 

hlineckou úřednicí řečeno: „A proč by se náš úřad měl starat o nějakého neznámého 

pisálka!“
28

 (Doležal 2006: 146) 

Již v roce 1990 volal článek Začněme s jejich rehabilitací o znovuobjevení 

Zedníčkova díla, když jej řadil mezi katolickou literární elitu první republiky (vedle 

Demla, Pecky, Durycha, Kalisty, Křeliny atd.). Přestože článek se zaručoval novou dobou, 

která „umožňuje, aby široká katolická veřejnost byla postupně seznamována s životem a 

dílem uvedených katolických umělců a jejich nejvýznamnější práce byly vydány“ (Zeman 

1990: 6), v případě Zedníčka k ničemu takovému nedošlo. Ani během let po jeho smrti se 

nenašel člověk a ani snad okamžik, kdy by bylo příhodné na jeho tvorbu a život upozornit.  

Teprve v posledních letech se začíná nenápadně jeho jméno objevovat. V roce 2011 

vyšla jako bibliofilie část z jeho nevydaných, pozdních textů s názvem Ulička podivných 

sentencí, a to zásluhou Miloše Doležala. A byl to i Miloš Doležal, kdo se podílel na vydání 

úplné korespondence mezi Zedníčkem a Holanem Směju se a sténám, která vyšla v roce 

2012. Zásluhu na tom mají i tzv. Větrná zátiší – každoroční setkání Zedníčkových přátel v 

Hlinsku, které založil Petr Krampera, další z lidí, která měl Zedníček kolem sebe v době 

svého stáří. Přestože dosah naší práce není příliš velký, doufáme, že může i ona jistým 

způsobem pomoci umělecké resurekci Zedníčkova díla. 

V jeho pozůstalosti zůstává velké množství sbírek, které jsou k vydání již 

připravené, ale ve své době nemohly být z různých důvodů publikovány. Svým zcela 

ojedinělým způsobem propojuje Zedníček spirituální lyriku meziválečných let a lyriku, jež 

prošla přes všechny peripetie totalitní etapy, se spirituální tvorbou devadesátých let. Do 

jaké míry na něj polistopadová spirituální lyrika navazuje, zvláště v rámci jistého 

rodokmenu vysočinských básníků, zůstává otevřenou otázkou.
29

 

Čím si však můžeme být jisti a co snad bude pro další literárněvědné práce zcela 

zřejmé, jako to bylo zcela zřejmé pro Ludvíka Kunderu, je to, že „Stanislav Zedníček je 

Básník“ (Kundera 1988: 6). 

                                                 

 
28

 Zedníček nakonec pohřeb měl. Je pochován v Hlinsku, kde vyniká svým umělecky provedeným 

náhrobkem (viz obrázek č. 22). 

 
29

 Např. Miloš Doležal, který byl Zedníčkovým blízkým přítelem a sám umělecky činný po roce 1989. 
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Příloha 2. 

Hamburg, (nedatováno, razítko pošty 27. 12. 1981) 

Vážený a milý pane Zedníčku, 

štěstí a zdraví v Novém Roce Vám přejí Alžběta a Barbara Wilden. 

Od svého bývalého muže Theodora jsem se dozvěděla Vaši adresu. Takže alespoň 

víme, že jeden z velkých kolem Holana je ještě naživu. A z toho se upřímně těšíme. Často 

jsme na Vás vzpomínali a rozjímali nad tím, co s Vámi asi je. Máte-li chuť, napište nám! 

Srdečně Vaše Alžběta 

 

Hlinsko, 24. 3. 1982 

Milá paní Alžběto, 

promiňte mi, že píšu tak pozdě, ale vrací se mi meniér a ten dovede vyřadit vůli i 

srdce, takže ani ruka se neodvažuje psát. Vaše slova mě velice potěšila – tolik mně 

připomněla, tolik se jimi znova narodilo – děkuju Vám za ně z celé duše! S údivem 

zaznamenávám podpis Vaší Barbarky – je v něm síla života, velký smysl pro skutečnost 

tvaru a jakási střídmost, která chce do malého prostoru dát co nejvíc. Pohlaďte ji prosím po 

vláskách – ani nevím kolik jí může být let! Pana Chotaše srdečně zdravím, mockrát jsme se 

neviděli, ale stále si pamatuji jeho tvář a slyším jeho hlas – velice podmanivý. 

Připomínám si posezení u Vás na Vinohradech, kdy jsme se stále a rádi vraceli 

k Vladimíru Holanovi, pana Wildena, který vždycky tolik překvapoval nádherností 

fantazie a inteligence. A pak Vás: dobrou a tichou. 

Přeju Vám, milá paní Alžběto, panu Chotašovi i malé Barbarce plné prožití smutku 

Velkého pátku i radosti vzkříšení, krásné, slunné jaro i ty ostatní roční doby roku 1982 a 

dál… 

Ze srdce Váš Stanislav 

 

Hamburg, (nedatováno, razítko pošty 5. 4. 1982) 

Milý pane Zedníčku, 

už jsme měli obavy, že nám neodpovíte. Když jsme pak našli Váš dopis ve 

schránce, tak jsme byli velmi mile překvapeni. Píšete, že zdraví Vás zlobí. To je věc 

nepěkná. Čert ví, kdo si všechny ty nemoci vymyslel. Leckterý je jimi zužován od mládí a 

snad ani neví, co to je se cítit zdráv. Jako kdyby ten okolní svrab nestačil. Rozkládá nás 
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navíc ještě to, co nás drží pohromadě. Przybyszewski, ono rozmilé satanovo dítě, by na to 

lakonicky kváknul he, he. 

K záhlaví uvedenému překladu z Holanovy Mozartiany: Je to výňatek z celého 

překladu Mozartiany, který vyšel v nakladatelství Elitropia v roce 1980 v Reggio Emilia. 

Edice, v které překlad vyšel, se jmenuje „In forma di parole“ a je tam otištěn i s českým 

originálem. Překlad pořídil náš dobrý známý, který je profesorem češtiny na universitě 

v Benátkách. S tímto jsme se seznámili o Vánocích roku 1976 v Benátkách, po té co 

Barbara se hlasitě na nás dožadovala menšího obolosu za účelem zakoupení zmrzliny. Náš 

nynější přítel slyšel češtinu a oslovil nás. Je to jedna z našich mnohých těžko uvěřitelných 

příhod a náhod, kterým je opepřován náš život vezdejší. On nás na to navštívil 

v Hamburgu, my jsme na oplátku zase bydleli v jeho domiciliu v Benátkách, vloni přeložil 

„Utrpení knížete Sternenhocha“ a Norbert se s ním nejspíše o Velikonocích sejde na 

Sestiere di San Marco. K jeho zděšení ho Norbert nejspíše ohuláká výrokem „Mi a so 

Veneto a ti?“, čímž mu vychýlí psychiku, neboť již zmíněný pán se narodil na Sicílii. 

Studoval v Československu 5 let a hovoří česky skoro tak špatně jako my. A když už jsme 

u nás samotných, nejspíše ještě tento rok se i my odsuneme do Itálie a to stálým bydlištěm 

ve Florencii a s vedlejším v Benátkách. 

Snad si budete myslet, milý pane Zedníčku, že nás pálí dobré bydlo v onom blahém 

Hamburgu na zlaťoučkém západě anebo že snad Bůh, chtěje nás potrestat, nám zmenšil 

soudnost a zatemnil rozum. Pravda, žijeme tady velice slušně. Já (Alžběta) pracuji na 

universitě v literárně vědeckém semináři, Norberto je na volné noze jako přísežný 

tlumočník a jak sám říká pisálek. Po stránce hmotné jsme zajištěni, myslím, že jsme 

všichni zdrávi, máme se všichni tři velice rádi a jsme prostě to, čemu se říká pořádná a 

festovná rodina. Na oko nám nic neschází. Jenže, žít se tu nedá, je tady pěkná nuda a naše 

společenské styky jsou takořka nulitní. 

[…] 

A tak si vůbec myslíme, milý pane Zedníčku, že by bylo pěkné, kdybychom Vás 

tam mohli pozvat. Nevíme, zdali nám to bude možné ještě tento rok, budeme mít strašně 

mnoho práce v souvislosti se zakoupením bytu, získáváním různých licencí, uplacírováním 

Barbary za prvotřídní školu a v neposlední řadě se stěhunkem samotným, nepočítaje v to ty 

nekonečné patálie, které vyvěrají z pobíhání po německých úřadech. Jsme v onom věku 

pozdního jara, že vše co děláme, musí být uděláno do poslední tečky a navíc ještě úplně 

perfektně. Ale jakmile toto bude, tak Vám chceme udělat několik kouzelných týdnů. 
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Abyste mohl na leccos zapomenout a především z lidské krásy čerpat jenom pro sebe nové 

naděje. A až budete stát před naším domem, tak stačí zcela málo, aby se dveře otevřely 

samy. Stačí si vzpomenout na poslední dvě slova mistra Holana: jen zaklepat… Buďte 

hodně zdráv, mějte se moc hezky, kdybyste cokoliv chtěl nebo potřeboval, nestyďte se, 

pokud to není Benátské palazzo, vyhovíme obratem. 

Objímají Vás Vaši Alžběta, Norberto 

 

Hlinsko, 21. 6. 1982 

Milá paní Alžběto, 

děkuju Vám ze srdce za Váš dopis! Je tak upřímný a tak neobyčejně laskavý, že 

jsem po něm zrovna okřál, jsem Vám velice vděčný za tu důvěru a přátelství! Samozřejmě 

děkuju za ty všechny obrázky – Vy jste stále stejná, radost se na Vás dívat – pan Norbert 

má vážnost a důstojnost slavného filmového herce a malá Barbarka (vlastně už ne malá) je 

jako princeznička z Tisíce a jedné noci! Vaše pozvání do Florencie mě velice dojalo – 

hned bych tam jel, ale musím dlít na Vysočině pro svůj neblahý meniér (byl jsem v roce 

1963 na operaci), který mi nedovolí jet vlakem, letět letadlem, mohu se dopravovat jen 

autobusem nebo autem, a to jen v době, kdy nemám přetažené nervy a prázdnou kapsu. A 

tak jen bloudím po svém rodném kraji, (mám ho velice rád!), všelicos objevím, všelicos si 

tady obejmu a můj stín mě sleduje docela tiše a bez reptání. 

Ve Florencii jsem už vlastně mnohokrát byl, je to pravda záležitost snů a fantazie, 

ale takové zážitky mají svou opravdovost, i když jim chybí vůně a dobrý pot cestovní 

námahy. Kdyby nebyly hranice a silnice nebyly jen proudem aut, šel bych tam pěšky. 

Prostě a jako poustevník – to se pak nejlépe uslyší řeč Země, řeč toho dávného, 

přirozeného, uslyšitelného jen pro někoho, jen pro toho, kdo si to vykoupí a zaslouží svou 

obětí! A tak jsem, milá paní Alžbětko, vlastně stále jen doma, svým vězněm, ale i přítelem 

svých rybek a ptáčků, které chovám jako jediné tvorečky sdílející pokorně mé dny a noci, 

mou bohatou i zoufající samotu. Mnoho mi řekli ze svého světa a já se jim pokouším říci 

něco o lidech, to podstatné, smutné i utěšující, ale vždycky jen to, co je plně v naději. 

Samozřejmě se to ke mně vrací v ozvěnách, takže nejsem docela sám – díky Bohu! 

[…] 

Nu vidíte – musím končit. K dopisu přikládám fotografii Vladimíra Holana a jeho 

navštívenku z dob, kdy „frajeřil“ – bylo to v době šízu (boty z těch dob nosil stále!) a 

šarlstonu, ale už tehdy často oblékal kutnu poustevníka a trapisty. Nad mou podobnou 
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(vlastně nepodobou) se zasmějete, jsem na tom obrázku rozteklý do neutra, ani vrásky se 

nezasloužily o zpevnění té nerozhodné tváře bezzemka. Báseň, kterou jsem Vám opsal, 

přednášel v rozhlasu Radovan Lukavský – snad Vás trochu potěší! Rád bych Vám poslal 

něco pro ticho a údiv, to pravé, co člověk stále potřebuje, ale v mých rukách jsou jen těžká 

závaží prázdna. 

Zdraví upřímně a bratrsky Vás, pana Norberta i Vaši třináctiletou slečnu Barbaru, 

přeju Vám všem stálý a hojný přítok síly, naděje, radosti a zdraví – a ozvete-li se, budu 

velice rád! A věřte: mnoho, mnoho vzpomínám! 

Váš Stanislav 

 

Etuda pro nejistou ruku 

Žena v náručí / milovaná / a v úctě / není jen žena / ale jitřící / odzbrojující ženství / 

oblast tak konečná / a bez hranic / tak nedostupná / a nablízku / tak mimo pochopení / a 

přece u vzpaženého / srdce muže / u té zranitelné strany / u strany nejžíznivější / nejvíc se 

dožadující srůstu 

 

Hamburg, 25. 7. 1982 

Milý a vážený Stanislave Zedníčku, 

dny si podávají ruce na přivítanou aj i na rozlučku, týdny nám ulétávají jak hejno 

vyplašených koroptví, to jsou takové, jaké by malé úseky, sotva vzlétnou, už je nevidíte. 

Váš dopis k nám zanesl atmosféru vzpomínek na ony doby, kdy jsme se ještě osobně 

stýkali a o kterých můžeme říci, že v ní ještě žili bohatýři. Když nám dneska někdo řekne, 

život ke mně tvrdě promluvil, zpravidla kontrujeme poznámkou: nic jsme neslyšeli. S vámi 

se to má opačně: máte ten dar prohovořit k člověku tak přímo a k lidskému srdci tak 

bezprostředně. Vyžaduje to oproštěnosti, kterou by Vám leckdo mohl závidět. […] Je to 

bída. Holana tu znají sotva, pokud jej znají, tak leda z nepříliš zdařených překladů, jeho 

slova zní v těchto překladech tak, jako kdyby přednášel své básně maje při tom ponořenou 

celou hlavu do řidší hrachové kaše (Erbseneintopf). Jelikož jste se asi s touto gurmetskou 

exqisitnosti ani ve snu nedostal do styku, zůstává Vám tímto pádem vznik jakési tiché 

hrůzy neznám. Vy sám jste, pokud víme, na západě nepublikoval a tak se nám zdá, že po 

Rilkem je tady otřesné vakuum. Ne že bychom odmítali všechny současné básníky anebo 

si chtěli dovolit vynášet lehkomyslné odsudky, ale pravda je, že některým básníkům se tu a 

tam něco povede. Ale ono se holt povede málokterým máloco. Máme tady sice několik 
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ambiciosních juniorů, ale co to je u srovnání s takovým Karlem Hlaváčkem. Najmě, když 

týž se pustil do ladění své violy. Vždyť toho ubohého jinocha tyl Karásek po celý svůj 

život a Nezval také nezůstal bez vlivu. 

Že jste nám poslal Holanovu visitku, to je present!!! Normálně se něco takového 

předává nejlepším přátelům na úmrtním loži. A to jen těm, kteří prokazatelně znají 

Mozartianu nazpaměť. A že jste mi věnoval báseň, z toho jsem byla tak vyjevená, je mi 

jako kdybych byla kdysi zaslechla, že se to kdysi tak dělávalo. Nicméně byl to hezký zvyk 

v třeba nehezké době. Mockrát Vám děkuju, je opravdu krásná. 

Díky také za Holanovu fotku, jen pro zajímavost použilo ji nakladatelství Penguin 

v Londýně, a to bez Wildenova svolení a také mu za to nic nezaplatili, jako na obálku 

publikace Selected Poems. 

Byla jsem před 6 týdny na několik dní v Praze (po 6 letech) navštívit svou 

nemocnou tetu. Moc jsem se tam neměla možnost rozhlížet, ale co naplat, lecčemu jsem už 

odvykla. Chtěla bych se Vás, milý pane Zedníčku, na něco přímo zeptat: Co Vám můžeme 

poslat. Co potřebujete, z čeho byste měl radost? Udělejte to alespoň kvůli nám, protože my 

budeme mít při nejmenším stejnou radost jako odesílatele jako Vy jako příjemce. Nemáme 

kolem sebe příliš mnoho těch, kterým máme potřebu udělat plaisir. A tak jsme si zasedli na 

Vás. 

Já Hlinsko neznám, Norbert ano, a říká také, že je to pěkná krajina. […] Jinak tu 

moc zeleně není, ale nelze upřít, že Hamburg má velice pěkné okolí. Objevili jsme tu 

leckterá rozkošná zákoutí málo navštěvovaná turistickým ksindlem, který háže do každé 

tůně tucty plechovek od koly a fuj i ošklivější věci. Člověk dokázal narušit svůj vztah 

k přírodě a to je zlá věc. Je to společnost plastikových sáčků. Viděli jsme letos miliony 

různých odpadků, ale ani jednoho běláska. Vodní ptactvo je ohroženo, ryby jsou otrávené, 

nad některými městy je smog až pán bůh brání, v Japonsku stojí na křižovatkách policajti 

s nasazenýma plynovýma maskama, tak nevím, nevím, kam to spějeme. 

Tak jsme si s Norbertem často říkali, jak by bylo pěkné, kdybyste s námi mohl 

sedět u jednoho stolu. Snad se nám to přeci jednou povede. Snad by se také našla 

společným úsilím nějaká cesta, jak toto bohulibé setkání realizovat. Podržme se možnosti 

cestování autem jako možného východiska. A co se týče plné či prázdné kapsy, to byste si, 

milý pane Zedníčku, věru nemusel dělat žádné starosti, to dáme dohromady tak, že si u nás 

na to ani nevzpomenete. Tak uvidíme, co nám přinese příští jaro. 
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Ještě jednou Vám děkuju ze srdce za Vaše milé pozornosti. Potěšil jste mne 

nezapomenutelným způsobem. Mějte se pěkně a buďte hodně zdráv. Všichni Vás srdečně 

zdravíme 

Vaše Alžběta 

 

Hlinsko, 1. 9. 1982 

Milá paní Alžběto, 

vidíte, dal jsem si s dopisem na čas, ale to jen proto, aby mé psaní nebylo příliš 

rychlou reakcí, či spíše jakýmsi „násilím“, které nemůže odstranit ani ten nejlepší úmysl! 

Za Vaše slova Vám ze srdce děkuji, ani netušíte, jak působí na člověka, která je vskutku 

sám, jen prostory výšek dovedou sesílat přátelské návštěvy světel, ale ty se pijí, těmi se 

člověk vděčně omývá a čistí, ale dialog je těžký – je tu mlčení, řeč mlčení, a i když je 

posilující a záchovná, potřeba „lidských“ slov je tak naléhavá, že je až žízní, stálou a 

jakoby trestající žízní. Není také možno nemluvit o upřímnosti, o které jsem si již posledně 

zmiňoval a která Vám patří jako Váš dech, o tom daru, který je celý jenom z lásky a 

naděje, že je možné spojení lidských rukou, rozumu a srdce, že věrnost, pochopení a oběť 

nejsou jen v slovech, jen v sentimentálních zjihnutích, po nichž může – jako blesk – 

explodovat krutost. Vy to dobře víte – pamatuju si leccos z těch dávných rozmluv, kterými 

jsme prokrvovali večery „holanovských“ setkání, i když jich nebylo tolik, kolik by si přála 

naše sdílnost, i když při nich tolikrát nebyl (ale vlastně byl) Vladimír H.! 

Moc mě potěšilo, že pan Norbert zná Hlinsko a Vysočinu, kraj, který tak přitahuje 

malíře a rozjímavý lidský nárůdek! Není v něm vyzývavá a marnotratná krása, je to kraj 

zádumčivý, kraj úrodně melancholie, který – abych tak řekl – přitáhne srdce na první schod 

a ono pak už samo stoupá výš a dál – Velmi bych si přál kdybychom aspoň jednou ve třech 

a s Vaším děvčátkem se mohli projít místy, kde Vysočina ještě zůstala nezneuctěna zásahy 

civilizace, kde ještě krása promlouvá, mlčí a zklidňuje krev, kde je ještě možné si rozdělat 

ohýnek, jak to kdysi dělávali malí pasáčci, a pak opékat brambory a pupavy pro hlad dětí, 

kterými vlastně stále jsme. 

Píšete, paní Alžběto, abych Vám napsal, co potřebuji, že byste mně to rádi poslalo 

pro mou i Vaší radost. Mohl bych napsat dlouhý, velice dlouhý seznam toho, co bych 

chtěl, ale nakonec by mně z toho bylo smutno, protože člověk vlastně potřebuje velice 

málo, aby měl skutečně hodně. Pravda, když jsem přišel do Hlinska a zůstával den po dny 

bez „příbuzné“ duše, když jsem s nikým nemohl sdílet své zkušenosti a nikoho nezajímala 
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moje poezie, bylo mně těžko, přál jsem si, aby někdo přišel, abych někoho potkal, komu by 

trochu pomohlo moje slovo, abych aspoň někdy měl nablízku někoho, komu bych mohl 

něco přečíst a ověřit si pravost, účinek, slabost nebo sílu, čisté nebo falešné tóny svých 

textů a básní – konec konců i mlčení říká mnoho, dovede být souhlasem i rozpaky, údivem 

i završením – a to je velká pomoc, velký dar pro poctivou práci! V jednom městě blízko 

Hlinska pořádali večer mé poezie, a třebaže moje verše byly pro recitátory těžkým 

oříškem, byl jsem za ten večer nesmírně vděčný – slyšet své verše, slyšet je jako verše 

někoho cizího a přitom blízkého, to pročistí a posílí vnímavost, chyby jsou až hmatatelné a 

možnost nápravy přestává být možností – najednou se ví, co udělat, jak báseň vyléčit, aby 

vyzařovala zdraví a silou naléhavost pravdy – být posluchačem svých básní je velké 

dobrodružství, boj i smír, zahnání nebo umenšení nejistot! Ale jak to udělat, abych mohl 

být posluchačem? A tak jsem – já netechnická bytost – začal snít o magnetofonu, kterého 

bych „polidštil“ na dobrého a trpělivého pomocníka. Ale ten je sen – Vidíte, jsem až 

bláznivě upřímný. I kdybyste měli prostředky, že byste mohli bez finančního zranění ten 

magnetofonový sen do Hlinska poslat, příjemce by nebyl s to zaplatit clo, takže Vám 

s vděčnosti mohu říct, že mně děláte radost už tím, že ji chcete udělat, že do svých slov 

dáváte život přátelství a to je víc, než si zasluhuji. 

Ta vizitka Vladimíra Holana je vizitka, která ohlašuje návštěvu. Vězte, že k Vám 

Vladimír přijde, jako ke mně o Štědrém večeru přicházívá maminka, František Halas a teď 

i Vladimír, který se na chvilku zpřítomňuje i v dnech, kdy moje myšlenky jsou vyladěny 

na vlnu Kampy dávných večerů a nocí. 

Milá paní Alžběto, musím končit – Tisknu Vám bratrsky ruce, Vám i panu 

Norbertovi – a malou (vlastně již velkou) Barbarku hladím po vláskách. Kdyby si ke mně 

mohla na chvilku zaskočit, povídal bych jí všelicos pěkného o zvířátkách a myslím, že by 

se jí to docela líbilo! 

Váš oddaný Stanislav 

P. S. Přikládám 4 básně V. H. a jeden text z rukopisu mých fragmentů jako dovětek 

k tomu povídání o verších a naslouchání! 

 

Každá báseň / je velkým nesplněním touhy / po dokonalosti / krutým rozčarováním 

nad nerealizovanosti / básníkova velkého snu / vyslovit plně myšlenku / jež dala slova do 

pohybu / která v básníkovi tkví / a naléhavostí výčitky / protože žádné / byť nejpracovitější 

/ a nejodpovědnější úsilí / nezpůsobí sjednocení myšlenky / a slova / Vždycky je tu mezera 
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/ již se mohou do básně vlomit / vlny chaozu / přiznaná / i utajovaná omezenost / 

básníkových možností / zná temnou / a bolestnou bezradnost / jež toho tolik nechává / 

utkvět v torzu / zná vysílení / z popoháněčského tahu vůle / dosáhnout maxima / zná i soud 

vzkříšené bdělosti / kterým zahlédá / každou nehotovost a nedoslovenost / jako kaz vlastní 

poctivosti 

 

Hamburg, 24. 10. 1982 

Velice vážený a milý příteli Stanislave Zedníčku! 

Po našem návratu z pětitýdenní dovolené po řeckých ostrovech jsme byli velice rádi 

a šťastní, že jsme doma nalezli veselé a smějící se dítě. Druhou radostí bylo Vaše psaní 

mezi tou horou obchodní, úřední a jiné korespondence, kterému jste přiložil pozornosti, 

které svědčí lépe než cokoliv jiného o tom, jak dobře nás znáte a jak nás snad máte rád. 

Věřte, vážený příteli, kdybyste nám poslal hadimršku, ještě zcela zánovní, tak 

bychom se byli sice také zaradovali, ale zůstalo by to bez hlubší resonance. A to, že jste se 

zbavil věci, které Vám m u s e l y být drahé, ukazuje, jakým jste dárcem. Neděláte nám to 

lehké, zůstat s Vámi na stejné rovině coby obdarování. D í k y  V á m !!!!!!!!!!! 

Je samozřejmé, že od nás obdržíte do konce roku kazetový magnetofon s novými 

kazetami a to tak, aby pro Vás nevznikly žádné finanční nebo jiné výlohy. Nepoměr v tom, 

co nám posíláte Vy, a my Vám ze samé vděčnosti se odvděčujeme řadovým průmyslovým 

zbožím, je zmírňován pouze tím, že víme, k čemu Vám má sloužit. Ta záležitost má pro 

nás také radostný aspekt, a sice že nám třeba jednou pošlete kazetu Vámi namluvenou!? 

To by bylo radosti na starém bělidle! 

[…] 

Často jsme na Vás vzpomínali, a to vždy v okamžicích nebo po nich, kdy jsme něco 

zvláště zajímavého viděli či zažili. Bylo by nás zajímalo, jak byste na tu či onu situaci 

reagoval či jak by na Vás zapůsobilo nějaké z těch mnoha tisíců prazvláštních zákoutí nebo 

oslňujících výhledů. Je to mizérie, že nás dělí ty kilometry a leccos jiného. 

Ještě bychom si dovolili se Vám s něčím svěřit: hledáme fotografie (originály) od 

Františka Drtikola a Josefa Sudka. Norbert oba důvěrně znal, a tak se všelijakými cestami 

snaží získat nějakou tu fotku. Dosud se mu však ani nepodařilo sehnat Sudkovu “Prahu 

Panoramatickou”. Čili kdybyste na to jedno či druhé náhodou narazil, buďte tak hodný, 

pane Zedníčku, zakupte to a pošlete nám to. Je zcela samozřejmé, že Vám to velice dobře 

zaplatíme. Já sama bych stála velice o “Noc s Hamletem”, kterou mi kdysi sám Vladimír 
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Holan věnoval a která mi byla zcizena. Tak jsme na Vás vysypali, milý pane Zedníčku, 

naše přání, nezlobte se prosím proto na nás a nedělejte si s tím také žádné zbytečné starosti. 

Napsala jsme Vám to jen pro ten případ, kdyby jedno či druhé bylo pro Vás lehce a bez 

námahy někde k dosazení. 

Odpusťte prosím, že jsme Vám napsali teprve teď, ale měli jsme toho po našem 

návratu tolik, že nebylo času na soukromou korespondenci. To je prosím právě tak 

pravdivé jako smutné. Ještě jednou Vám děkujeme ze srdce za Vaši laskavost, za Vaše 

dary a za Vaše slova. 

Buďte hodně zdráv a napište nám opět. Srdečně Vaši Alžběta a Norberto 

 

Hlinsko, 17. 11. 1982 

Milá paní Alžběto, 

děkuji Vám vděčně za ten lístek z Vaší cesty po Egejském moři, za to, že jste Vy a 

pan Norbert tak krásně na mě vzpomněli! […] Chtěl jsem Vám hned odepsat, ale myslil 

jsem si, že jste se již asi přestěhovali do Florencie, a tak jsem čekal. A pak přišel Váš 

hamburský dopis, tak černohodinkově teplý a domácký – byl opět tím krásným návratem 

k době, kdy jsem jako dítě žil upřímností domova a pak – daleko později – upřímností 

krásných přátelství – jistě víte, co tím chci říci a co – nedopověděné – nemá smrtelnost. 

Píšete o Řecku a já zrovna pročítal knihu prof. Bartůňka Zlatá Egeis a v televizi 

promítali krásný středometrážní film o starém Řecku! Vaše fotografie (díky za ně!!) mně 

přibarvily to černobílé putování po místech, kde klíčilo Evropanství a kde umění bylo 

s velkým U, na jasné, vybízivé vzpomínky na něco, co jsem kdysi viděl, co mě nějakým 

způsobem i patřilo. Samota, která kolem mě dává tak často vyrůst jinovatkám, měla krátké 

modré nebe a velká a nejvzácnější prostotu krásy! V těch chvílích jsem snad věděl, jaká by 

měla být poesie – a já už takovou nikdy nenapíši.  

Víte, Alžbětko, já nejsem Mistr, nejsem snad ani učedník, jsem jen ten, který hledá 

a chce vidět, pochopit, odčinit slovem i životem cosi ze zla, ze zla, které způsobil, kterým i 

druzí zavalují svět! A jestli něco naleznu, uvidím, pochopím a odčiním, pak se pokouším 

to neuměle vyslovit jako svědek, který svým svědectvím, svou pravdivou výpovědí dá cosi 

do rovnováhy a blíž k milosrdenství, blíž k nevyslovitelnému tajemství života a pravdy. A 

to víte, že se mi to málokdy daří a že smutku z nezdarů je habaděj. 

[…] Jsem neznalec hudby, ale rád ji naslouchám a mnoho krásného z toho jaksi 

„astrálně“ objímám. To co z hudby miluji, může být často opakované, často zbytečné, ale 
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ve mně se nic neopakuje, slyším to jakoby poprvé, tóny opravdové hudby se zrovna 

navazují na mé tepny a žíly, proudí tam, hrnou se k srdci jako příval lásky – některé 

zamrazí v mozku jako nástup k očistcovým mukám – i ty jsou potřebné! A lidové písně, 

stará hudba, která tolik ví o člověku, o jeho radostech, strázních a žalu, o jeho snech – 

dokonce i o té setmělé lidské důstojnosti! Básníku nezbývá než se uklonit v dících a v úctě 

a pak se znova a znova úpěnlivě promučovat k očišťování a rozsvětlování vyhaslých a 

znečištěných slov odlidštěného člověka a –  

Milá paní Alžběto, přikládám k tomu svému podivnému písání Hlavsovu Prahu, 

abyste se Vy, pan Norbert i princezna Barbarka mohli procházet jejími starými, 

nesmogovými ulicemi – nová Praha, to už není to! A přijměte ji prosím na památku! Znova 

posílám i ten tisk z Památníku písemnictví – poslal jsem Vám posledně zrovna ten, co 

neměl Vladimírův podpis! A pak faksimile dopisu, v němž se Vladimír tolik bál, že umřu. 

Sudkovu Prahu se pokusím sehnat – nehněvejte se, nebude-li to hned! Musím napsat 

přátelům v Praze – a neseženou-li, zajedu tam sám! [… ] A Holanův Hamlet! Také jsem o 

něj neblaze přišel, mám ho jen z časopisu, ale věřím, že ho pro Vás dostanu. Kdyby dr. 

Justl byl můj přítel, bylo by to snadné – je editorem knihy a zároveň redaktorem 

v nakladatelství, kde kniha vyšla. Pokusím se přes někoho k němu dovolat! Zatím Vám 

pošlu na památku Vladimírovu Propast propasti s krásnými obrázky pana Reynka. […] 

A teď ten nešťastný magnetofon! Já si to dovolil napsat jen proto, že jsem se 

domníval, že moje neschopnost proplácení cla věc znuluje a zatím jsem všechno jen 

zkomplikoval – zapomeňte prosím, že jsem o tom psal! Je mně velká hanba! 

Tisknu Vám ruce bratrsky a přeju ze srdce Vám všem radostný advent! 

Váš Stanislav 

 

Hamburg, 12. 12. 1982 

Milý a velevážený mistře Zedníčku, 

napsal jste nám krásný dopis, poslal jste nám nádherné věci. Nevíme, jak Vám 

poděkovat. Jistě víte stejně dobře jako my, že věci, které vlastně patří do intimní sféry 

Vladimíra Holana a jeho nejbližších přátel a důvěrníků nejsou zaplatitelné. 

Navíc jste nám poslal ty dvě krásné knihy. Asi si těžko umíte představit, jak jste nás 

tím potěšil. Co se pak týče kaseťáku, tak jste projevil až příliš velikou cudnost srdce. 

Představte si, že i my bychom chtěli udělat právě Vám radost. Vždyť nebýt Vás, tak ten 

náš intelektuální a duchovní život by byl o jednu dimensi útlejší. Kasetový přístroj není 
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ničím jiným než spotřebním plundrem. Je to něco, co nám slouží jako telefon, telegraf či 

tramway. A tak jsme pro Vás zakoupili přístroj, který vyniká jednoduchostí v obsluze, 

který kromě fonočásti má ještě vbudovaný malý přijímač na střední vlny a UKV. Má 

vbudovaný mikrofon a k tomu ještě mikrosluchátku. Rozepisujeme se o tom proto, protože 

jsme koupili exemplář, ke kterému výrobce omylem nepřiložil návod. Proto Vám 

vysvětlíme v tomto dopise několik jeho základních funkcí. 

[…] 

Ohledně celních poplatků si nedělejte žádné starosti, to už jsme zařídili. 

Končíme rok 82. Pro nás to nebyl ani rok dobrý ani špatný. Tím chceme říct, že po 

stránce vulgárně materielní jsme měli úspěch, na druhé stran odešlo příliš mnoho přátel a 

známých. Naposledy to byl Oleg Sus, mír jeho duši. A tak se ne zcela bez skepse 

podíváme na to, co nám přinese rok příští. Celosvětová situace je málo uspokojivá. U nás 

se vydalo na obchůzku strašidlo nezaměstnanosti, mnoho podniků ohlásilo konkurs a tento 

stát je zadlužen až po uši, nemluví o tom, že tady postupuje plíživě, ale se stálostí, 

výprodej všech ostatních hodnost. A to je mnohem horší. Máme velice mnoho známých, 

ale přátel máme sotva. Snad je vina v nás, třeba máme jiné představy o přátelství než 

ostatní. Přišlo nám onehdy na mysl se Vás otázat, zdali by Vaše básně neměly vyjít v Itálii. 

Předloni tam vyšla Holanova Mozartiana, edice se jmenuje In forma di parole a překladatel 

Holana je naším osobním přítelem. Snad si ještě vzpomínáte, jak jsme Vám psali, jakým 

způsobem jsme se poznali. Holana přeložil skvěle. Teď přeložil cosi od Ladislava Klímy, 

ale nevíme co. Možná že “Utrpení knížete Sternenhocha”. Napište nám prosím, zdali 

bychom se o to měli pro Vás zajímat. Jsme toho názoru, že je veliká škoda, že vás lidé na 

Západě neznají. A Itálie je dobrý katapult. Kdybyste jednou vyšel v italštině, pak už to není 

tak nesnadné zařídit nějaké to vydání v německy či anglicky mluvící oblasti. Dejte nám 

prosím vědět svůj postoj k této záležitosti. Nevíme, do jaké míry byste se o to zajímal a 

nebo jestli by Vám to bylo vůbec milé. Jenom si dovolujeme ještě dotaz, zdali bychom 

Vám ten jeden nepodepsaný separát od Vladimíra Holana neměli poslat zase zpátky, 

protože my dva nepotřebujeme a Vy třeba žádný teď nemáte? 

Budeme končit. Jsme šťastni, milý mistře Zedníčku, že jsme se v tomto roce opět 

sblížili, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám prokázal, děkujeme Vám za vše, co jste 

nám dokázal říct a děkujeme Vám za to, jakým způsobem jste na nás myslel. Přejeme Vám 

klidně a hezké prožití Vánočních svátků, a do Nového roku především pevné zdraví, 
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mnoho štěstí a spokojenosti. Přejeme Vám, abyste neustal ve své tvorbě a to si přejeme 

také my pro sebe a pro ty, pro které slovo básníkovo se nestalo smogem. 

Zdravíme Vás srdečně Vaši Alžběta a Norberto 

 

Hlinsko, 16. 12. 1982  

Milá paní Alžběto, 

zase Vám píšu, trochu s prodlevou, protože jsem klopýtavě procházel labyrintem 

mnoha existenčních úvah – říkám existenčních, protože některé zkušenosti dlouho 

odmítaly vejít do mé krve a já těžko snášel jejich vyhnanství, jejich prodlévání mimo tělo, 

mimo sféru vlivu mého pochopení – To se člověk vždycky cítí necelý, v mdlobné 

existenci, chce mít ty zkušenost v sobě – a zážitky – i když jsou jakkoli bolestné. Teď se 

mi to celkem zdařilo, přesto že některé mají ještě zvyk hostů a odpírají patřit k „rodině“. 

Poslední čas jsem pročítal krásnou knihu Montanelliho Dante a jeho doba (dante e 

il sue secola), je tam o Florencii, kterou milujete – četl jsem kapitolu po kapitole ve 

velkých dících a v údivu – jestli ji neznáte, opatřte si ji nebo mi napište  a já se po ní 

podívám – v Hlinecké knize ji již nemají. Jinak mám čas dlouhých dnů, peru, zašívám atd. 

– přijímám to jako trest, proti kterému se bohužel stále vnitřně bouřím! 

Vám, paní Alžbětko, přeju tu přirozenou přípravu na dny, které se těší každý člověk 

Země, na tu tvůrčí radost, kterou dává spojení tří lidí – muže, ženy a dítěte! Já tkvím jako 

stroj v pustině, ale je tu ještě nezasloužený prostor vzhůru, kam jde růst, kam se je možno 

odevzdávat v důvěře samoty. 

[…] 

Děkuji Vám, paní Alžbětko, za letošní až sourozenecké přiblížení, za Vaše dobrá 

slova! Přeju Vám, panu Norbertovi, malé princezně Barbarce nejen krásný večer Štědrého 

dne, ale radostné usebrání po celý čas Adventu a Vánoc – až k poslednímu dni roku, kdy se 

„uzavírají účty“ našich dobrých i méně dobrých činů, kdy se v „odlehčení vrstev“ čeká 

nový rok s nečekanými překvapeními, s dary i ztrátami, ale vždycky v naději, 

v nezhynutelné naději života! Jak bychom jinak mohli žít? 

Tisku ruku Vám, panu Norbertovi – A Vaši Barbarku hladím – imaginárně – po 

vláskách. Bůh s Vámi! 

Jsem Váš starý, prastarý Stanislav 
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Hlinsko, 19. 1. 1983 

Milá paní Alžběto a pane Norberte, 

promiňte mi prosím, že se ozývám tak pozdě! Dostal jsem kalendář s Vašimi tak 

krásnými fotografiemi z Řecka, Vaše přání do nového roku – chtěl jsem hned odepsat a 

poděkovat, ale býval bych musel přitom i říci, že magnetofon a kazety dosud nedošly a já 

Vás nechtěl znepokojit! Myslel jsem si, že zítra, zítra to už přijde, ale kdepak! Až včera – 

tj. 18. 1. – mně doručovatelka přivezla balíček s kazetami a milý, dojemný dopis Vaši 

Barbarky – moc mě potěšil! Myslel jsem, že dnes donese magnetofon, ale zase: kde nic tu 

nic! A tož píšu jen krátce – jak balíček dojde, napíšu dopis dlouhý jako román pana 

Balzaka! Před týdnem jsem se dotazoval na proclívacím oddělení pošty v Hradci Králové, 

dosud neodepsali, ale asi to popohnalo doručení kazet, snad i ten magnetofon dojde – 

vidíte to, paní Alžběto, ten můj „stud“ tak roztál, že zrovna hořím nedočkavostí, o tom 

magnetofonu se mi teď zdá jako o té nemilovanější slečně! Takhle to se mnou dopadlo – 

Nikdy bych si nepomyslel, že ve mně vzkypí ta dětsky roztěkaná útěcha čekání na dar 

přátelské lásky – velká potěšení naděje! 

dopis napíšu co nejdřív – Vám i Vaší dobré Barbarce! 

Ze srdce Vás Stanislav 

 

Hamburg, 25. 1. 1983 

Velice vážený a milý pane Zedníčku, 

dnes došel Váš dopis z 19. 1., však už jsme na něj nedočkavě čekali. Zazdalo se 

nám, že nějak dlouho nepíšete, a dělali jsme si již starosti, zda se Vám dobře daří, nebo 

nemáte-li nějaké jiné potíže. Musím do záležitosti „kazeťák“ uvést trochu pořádek. My 

jsme si totiž mysleli, milý pane Zedníčku, že byste mohl mít potíže s proclíváním a se 

clem. Tak jsem ho poslala jednomu našemu dobrému příteli panu Dr. Janu Šmídovi do 

Prahy, ten měl vyřídit všechny formality se clem a pak ho poslat Vám z Prahy. […] Tak 

toť vše, je to záležitost fatální, tak směšná věc, a trvá to již pomalu dva měsíce. Jsme 

z toho rozladění. Ale můj dobrý přítel Dr. Šmíd také za to nemůže, je to hrozně hodný a 

ochotný člověk, a tak už to snad vezme vše dobrý konec. […] Co se týče naší milé 

Barbárky, je to dívka roztodivná a velice svérázná. Jak vidíte, skutečně psát česky neumí, 

ale za to už píše básně a to ne zcela nezajímavé, zkrátka na 13leté děvče jistě nevšední. 

Bohužel ale píše německy – umíte trochu? Ta poslední je protiválečná, tendenční, byla 

jsem zkrátka překvapená nad tou zralostí. Píši to proto, že z jejího legračního dopisu, který 
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jsme schválně neopravovali, ať se s tou češtinou popere, samozřejmě vůbec nevyplývá, 

jaká je to prima holka. Pro dnešek budu také končit, již se těším na Vás balzacovský dopis, 

víte, pane Zedníčku, že jsem Balzace velice ráda čítávala jako mladé děvče? Tak už se 

těším, mějte se moc hezky, a zůstaňte hlavně hodně zdráv. U nás v rodině nastala zase 

nepěkná změna, Norbertovi zemřel tatínek. Hrozně se nás ta nová rána dotkla, a nevíme 

také, co bude s Norbertovou maminkou, žila se svým mužem 60 let. Je tam chudák teď 

sama, a děláme si velké obavy. Tak ten rok pro nás nezačal moc pěkně, zubatá to kolem 

nás kosí, hlava nehlava. Začalo to s Vladimírem Holanem…. Tak se ještě jednou loučím, 

nehněvejte se na mně, milý pane Zedníčku, že tím zatěžuju Vaše srdce, ale komu to mám 

říci? 

Vaše Alžběta 

 

Mili pane Zedničku, 

Děkuju sa tu heskou knižku. Jasem se moc tješila, ale ja ještě nemužu tak dobře 

česky čist, ted mam dobrou možnost, protože ja du od privny třidy na německou školu, a 

sem se nikdy nemohla učit spravnje česky čist. Ješte jednou dekuji a heskey novey Rok 

vam přeje 

Vaše Barbara 

 

Hlinsko, 30. 3. 1986 

Milá paní Alžběto,  

promiňte mi, že píšu tak pozdě, ale snad už rozumněji než posledně a předposledně, 

kdy jsem byl pod vlivem své staré a občas se výhružně vynořující choroby. Pravda, jsem 

už na ni zvyklý, je se mnou už dlouhá léta, ale letos to trvalo jako dosud nikdy – přidaly se 

i horečky z onemocnění průdušek – a nespavost se stálým vodopádovým hučení hlavy byla 

neúnosná. Vždycky se divím, když se z toho proberu: mám to za zázrak. Když se k tomu 

přidá i to, že tu nikoho nemám, že musím chtě nechtě chodit nakupovat, prát, starat se o 

zvířátka (která velice miluji), že musím aspoň po poustevnicku vařit, uklízet (nemohu žít 

v nepořádku, i když miluji jakýsi romantický vztah věci k svému místu, kde dovedou 

velice vděčně čekat na chvíli, kdy mně mají posloužit) a přitom ty úporné bolesti hlavy a 

únava, smrtelná únava – a je to podivné: právě při té zasloužené nemohoucnosti vídávám 

leccos, co je jindy neviditelné, co se teď zjevuje, mnoho toho naznačuje i říká – má to co 

nejblíž k velkým tajemstvím života a bolesti, ale hned se to zapomene (jinak bych už asi 
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nežil!), nic z toho nejde vyslovit, jenom něco málo zůstává do času, kdy se zase probouzím 

do života údivu! Prosím Vás, paní Alžběto, říkám to jen proto, že jste asi neměla odpověď 

na mé mlčení, to co jsem napsal, bylo jen nedostatečné – vždyť ani teď nevím, co to bylo! 

A představte si: před Vánočními svátky, jsem Vám a panu Norbertovi chtěl poslat svou 

dávnou prózu Dušičkové marginálie (velice je miloval Vladimír Holan!), je tam něco o 

mém dětství, ale hlavně je v ní smutek, smutek dítěte, kterému zemřel ve válce otec, takže 

ho ani nepoznal! Kdyby měn tenkrát fungoval psací stroj, kdybych si přitom zároveň 

neuvědomil, že se k Vánocům takový dárek nehodí, tak bych to byl poslal, a pak by to byl 

hrozný názvuk k tomu, co potkalo tatínka pana Norberta! Se mnou se leccos stává, leccos 

si ze mě vynucuje odlet, adresový odlet – a tolikrát pak trpím souvislostmi, které se kdesi 

zhmotnily v žal, ale někdy i v radost – bohu díky i v radost, v to, v čem bych chtěl 

v druhých prorůstat do opravdového člověka! Víte, drahá paní Alžběto, jsem vlastně 

zvyklý na bolest, mám ji svým způsobem rád, a dokonce ji i miluji, jestliže se vnitřní 

příprava v mém srdci a mozku dokončila a začíná rozeznávat pravé hodnoty – A věřím, 

pevně věřím, že by každá bolest neměla dobolet znecitlivěným zajizvením, ale novou, 

velice citlivou a čerstvou tkání, s hbitější a vroucnější krví […] Viďte, je to divné, ale je to 

tak – člověk si to zvlášť uvědomuje, když žízeň po nepromarňovaném, pravém životě má 

radost i z pouště, zde jediným pramínkem je pramen rozjímavého pochopení říček 

rozmanitostí podivuhodného světa, v němž stále ještě nedovedeme chodit jako sourozenci 

lidí, zvířat a rostlin. Kdysi jsem si napsal: Kdo nemiluje / zvíře ve zvířeti / miluje zvíře 

v sobě / a jím / (obludně deformovaným) / i zvířata / v druhých lidech. 

A tady někde začíná láska […] Dobíhám k těm místům tiše a v stále rostoucím 

údivu, rád bych se dobral toho téměř anonymního oddání v jednotě se vším, co není proti 

životu, a to celým srdcem těla, celým srdcem slova. 

Odpusťte mi, Alžbětko, to mé odbíhání. Rád bych Vám mnoho řekl za to, že jste, za 

Váš dar a upřímnost, ale jak vidíte – jsem jen člověk. Ale přesto to uboze lidské, co mě čas 

od času tak úpěnlivé stíhá, mně dává leccos z dobra – a tak nemohu uvěřit, že bych se s tím 

neměl sdělit s tím, kdo chápe – vždyť žijeme jen pro výměny darů, pro dobrodiní zkoušek! 

A od Vás jsem toho poslední dobou tolik dostal, že jsem stále v rozpacích v neukojeném 

nutkání potěšit Vás, pana Norberta a tu berušku Barbarku, ale přitom mně je, jako bych byl 

bez rozdávajících rukou, jak říkám v jednom fragmentu, který Vám brzy pošlu (vlastně je 

v jedné drúze, kterou přikládám) A pak: děkuju Vám ze srdce za ten magnetofon! Tak jste 

to obsluhování přístroje brilantně popsala, že i mně – technickému analfabetu – bylo 
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všechno pochopitelné, ale přece jen moje sehralá hloupost si nade mnou zakralovala. 

Nahrál jsem si jednu báseň, nad níž jsem už dlouho v nejistotě, ale hlas byl téměř 

neslyšitelný, za to hřměl hluk jakoby z velké továrny – zkouším to znova a znova, ale opět 

tak! Až včera jsem přišel na to, že do mikrofonu se musí mluvit z co nejbližší blízkosti, 

musí se to říkat jako nějaké převeliké tajemství, které může slyšet jen ten mikrofon a nikdo 

jiný! A to už jde. Ta nahraná kaseta u přístroje nebyla, je to škoda […] Asi se to ztratilo na 

některé celnici. 

Škoda že neumím německy – leccos jsem kdysi uměl, ale po operaci hlavy se toho 

mnoho vytratilo: zapomněl jsem slovíčka – moc rád bych si přečetl verše vaší Barbarky. Je 

mně hrozně milá – kdyby byla blíž, vzal bych ji do lesů, aby viděla vysokou a divočáky a 

zažila některou z vichřic, které toho tolik umějí vyúpět o dávných bitvách – vždyť z nich 

stále přinášejí vzdechy, stony, výkřiky, nářky agónie. A dítě se rádo a myslím i úrodně 

bojí. To, co jste mi, Alžbětko, poslala o tom záchvatu, bude snad nějaký druh alergie, 

strach z něčeho, co ji potkalo a co v ní narostlo do nezvládnutelné hrůzy – snad to byl i 

signál dospívání – Dopis Barbarky mě dojal a potěšil, dětské slovo je pohlazení anděla tím 

nejhebčejším peříčkem!!! Zkouším ji teď psát, ale mé škrábání by sotva přečetla, ale já se 

to naučím a napíšu brzy! Snad se mi podaří i najít knížku, které by porozuměla – zatím – ji 

posílám pár peříček od mých přátel papoušků a pusu do vlásků. 

Snad jste dostali těch pár knížek V.H., ty první dvě byly trochu poškozené, ale ta 

původní, kde je Noc s Hamletem se Vám jistě zalíbí! Jak se teď trochu zmůžu, zajedu do 

Prahy, abych se pokusil sehnat nějaké fotografie Josefa Sudka a Drtikola (kniha o Sudkovi 

ještě nevyšla!) 

K dopisu přikládám plné znění Strašnických zlomků a Labyrintu náruče jako malý 

dárek. Snad si tam najdete své. Snad Vás i zarazí to mé zjednodušení, které však – jak se 

domnívám – zjednodušením není, ale snad se mýlím – jak jste, paní Alžběto, hovořila o 

tom italském překladateli Vladimíra Holana, vyvolala jste ve mně touhu (už nezvyklou, 

protože tolikrát marnou), aby si něco ze mě přečetlo a něco o tom řekl – dalo by mně to 

mnoho. Sám se nemám za nic, ale přece jen má pravdu František Halas, ve své básni A co 

básník: chci být i kýmsi čten / a pochválen / na světlou památku / až svedu sám sebe spát / 

vytržen z Poezie / nešťastně šťasten. 

Rád bych Vám poslal všechny své verše – Váš vztah k slovu, Vaši upřímnost a 

stálé prodlívání u bardů mě k tomu přímo vybízí – a pak: moje léta přibývají a jednou si 
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mě Kdosi zavolá do nebeské kanceláře – a tak bych byl rád, aby něco ze mě bylo u Vás, u 

pana Wildena a u jednoho, dvou přátel mého blízka. 

Moc vzpomínám! 

Přátelsky tisknu ruku Vám a panu Norbertovi, Barbarku hladím docela strejcovsky 

po vláskách Váš oddaný Stanislav 

Ještě jsem si vzpomněl: 

Pošlete mi, prosím, pár Barbarčiných básní, mám v blízku dávnou sousedku, která 

umí perfektně německy (a vedle toho dobrých 11 jazyků!), snad bych pak do těch veršů 

pronikl, protože jsem na ně moc zvědavý (vlastně zvídavý). Papoušci Barbarku pozdravují 

– kdyby je viděla, jistě by si je zamilovala! 

Váš St. 

[…] 

Drazí přátelé, 

Tyhlety drúzové verše o podivných zákonech z prostoru lásky velice miloval před 

nedávnem zemřelý Vilém Závada. Snad Vás tak trochu potěší a posmutní – i když (jak si 

myslím) nejsou na čtení očima. Chtějí hlas, po kterém vlastně touží každé slovo, každý 

verš básně, jestliže ovšem je skutečnou básní. Patří k nim i ty mé vybolené drúzy? Kdo to 

ví? 

(součástí dopisu Strašnické zlomky, Labyrint náruče a Večery samotářů, pozn. aut.) 

 

Hamburg, 10. 4. 1983 

Milý a velmi vážený mistře Zedníčku, 

byli jsme opravdu velice šťastni, když jsme si mohli po dlouhé době přečíst sto 

řádků od Vás, byť i jejich obsah nám nezavdával žádnou příčinu k jásotu. Začali jsme si 

dělat o Vás vážné starosti a v posledních deseti dnech jsme častěji vyhlíželi listonoše 

z výšin našeho třetího patra a do schránky na dopisy jsme se dívali i odpoledne. Velice se 

nám ulevilo, když jsme se mohli dočíst, že hlavní krisi jste překonal a pevně věříme, že 

s příchodem Máge i ty Vaše poslední potíže budou zatlačeny do remísy. Čteme Vaše 

básně. K tomu Vám můžu říci pouze jedno: taková slova jsme dlouho nečetli, nehrabeme-li 

se zrovna v Holanovi. To je ušlechtilá tažená ocel o prostém (používáme při tom Vašeho 

výroku, nic lepšího nás nenapadá) tvaru, ale přídavné jméno prostý se při tom může hodit 

leda na onu facettu, která se nám na první pohled jeví jako lineární a dvojdimensionální, 

jejich hloubka je tak úžasná, jako prostorový tunel, který směřuje k samotnému jádru 
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prapodstaty, jejíž jsoucnost můžeme vytušit, snad se jí dokonce jednou staneme, ale kterou 

se svými smysly můžeme poznat pouze ve formě metafor a analogií. A takovým velkým 

analogonem jsou Vaše slova a věty. Strhující čtenáře zcela nenásilně do víru asociací, které 

neviděl proto, že mu byly příliš blízké. Norbert právě do toho poznamenává, že je to tak 

trochu jako kdyby se člověk mohl podívat na pokožku svého těla zevnitř. Poznal jste v nás 

své přátele. JSME! A teď sneste Vy, co od přátel snést musíte. Po té co nás opustil mistr 

Holan jste jediný český básník, kterého bereme na vědomí. Je to hanba této společnosti a i 

naše hanba, že Vaše dílo nevyšlo v patřičném nákladu, že lidé nebyly konfrontovány 

s Vašimi poznatky a s tím, co jste jim mohl říct. Norbert pojede v květnu do Itálie. To je 

jisté na 90%. Zná se s jedním benátským bohemistou, který skvěle přeložil Mozartianu. 

Dotyčný pracuje mj. pro nakladatelství Elitropia v Reggio Emilia. Je to člověk mimořádně 

vnímavý, nesmírně vzdělaný, a jestliže by Vám někdo mohl přeložit Vaše básně dobře, tak 

jedině on. Prosíme Vás proto, o svolení Vám ony básně, které jste nám poslal předložit 

s prosbou, aby podnikl vše, co je v jeho silách, aby Vaše dílo vyšlo v téže edici. Byli 

bychom velmi rádi, kdybyste vyšel právě v této edici, protože tam zásadně nevychází nic 

druhořadého: byl byste tam v nejlepší společnosti: Holan, Musil, Schefer, Leopardi, Klíma 

etc. Budeme se snažit. Ale zároveň Vám musíme také říct, že jsme se před nedávnem 

snažili uplatnit jednoho českého autora na západním knižním trhu a nepovedlo se nám to. 

Ač jsme tahali všechny rejstříky našeho machiavelistického umění, a využívali všech 

spojů, které jsme měli vůbec k disposici. Říkáme to předem, ze strachu, abyste nebyl 

zklamán, kdyby nám nemělo být dopřáno dosáhnout úspěchu. Dotyčný překladatel občas 

navštěvuje ČSSR. Sdělte nám prosím, zdali by Vám jeho případná návštěva byla příjemná. 

Omlouvám se Vám, že jsme Vám dosud nepoděkovali za Holanovu knihu „Pojď se 

mnou do noci“, v pořádku jsme ji před 14 dny obdrželi. Tak opět máme „Noc 

s Hamletem“! A tím pádem důvod k radosti. 

Ta ztracená kaseta ať Vás prosím nemrzí, staří když to mrzí nás. Norbert Vám 

s velkou láskou a péčí nahrál to, co Vám chtěl říct. Příští týden to nahrajeme znovu a 

pošleme po někom do Prahy a z Prahy pak Vám. Snad v příštích týdnech někdo z našich 

známých pojede do Čsl. 

Spáchali jsme na Vás malý atentát ve formě balíčku s potravinama. K tomuto činu 

jsme se rozhodli z následujícího důvodu: Byl jste dlouho nemocen, nevíme, jak je o Vás 

postaráno. Tak jsme si řekli, že Vám pošleme něco, co Vám to vaření a všeliké shánění 

potravin usnadní. Běží téměř vesměs o jídla, která jsou hotová do deseti minut. Píšete nám, 
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že nám chcete poslat toho Sudka. Milý mistře Zedníčku, předpokládáme, že taková 

publikace bude dosti drahá. Neurážejte se prosím, a odpovězte nám přímo: máme Vám 

poslat prosím ještě jeden balíček či Vám máme přiložit nějakou drobnější bankovku do 

příštího dopisu? Víme, že byste se rozdal, ale z našeho hlediska není možné pouze pořád 

brát a nikomu nic nedávat. Vždyť jste nám toho poslal už tolik a mezitím byly věci, které 

se penězi zaplatit nedají. 

Tentokrát prosím trváme na jasné odpovědi, co by Vám bylo milejší, ne prosím, 

abyste nám přišel s tím, že Vám dělá radost nám dělat radost. Musíme být na Vás přísní. 

Barbarka sedí ve svém pokoji, a jakmile slyšela, že Vám píšeme, tak si také 

zasedla, aby Vám napsala několik řádků. […] Sotva člověk vstane, tak už zase uléhá. 

Nikdy jsem to tak nepozorovala, když jsem byla ještě mladší, že by čas byl tak rozmarný. 

Čím je člověk starší, tím více se mu smrskávají hodiny, které mu jsou dopřány strávit pod 

sluncem. Ale i v tom je radost a nikoliv bědnost. 

Vám milý a vážený příteli přejeme z celého srdce, abyste zůstal zdráv a byl šťasten. 

Nic víc. K Velikonocům jsme Vám nepopřáli, máme něco proti tomu, aby se oslavovalo 

výročí ukřižování jednoho z největších rabínů, který kdy žil. 

Přátelsky Vás objímají Alžběta a Norberto 

 

Mily strejda Stanislav,  

Jak se mate? Ja sem se moc tesila, když sem dostala Vaš dopis a ti pranicka, ja vam 

posilam moje basen „Menschen“. Uš višla jedmen časopise u scoutu, snad vite je sem u 

scoute. Prominte je pišu tak hrosnje, ale jak vite nemušu psat česky. Ja nevim jestli vam 

vas vikat nebo tikat. Sem ještě psala jinou basen ale ta není tak dobra jako tadle. Ona se 

monuje „Tußenseitev“. Třeba vam posilam tu druha basen přiště. Ja vam ješte posilam 

pusinku zpatky. 

Vaše Barbara 

 

Hlinsko, (nedatováno, razítko pošty 20. 5. 1983) 

Milá a dobrá paní Alžběto, 

díky za dopis, za fotografie, za překlad Barbarčiny básně! Chtěl jsem hned odepsat, 

všechno ve mně chtělo obratem odpovědět, ale pravda je, že se ve mně dlouhým 

samotařením rozrůstají obavy, že bych mohl svou stále bdící horoucností, radostí a vděčně 

přijímající Vaši upřímnost a Vaše přátelství, cosi porušit – a mohl se stát spíš zátěží než 
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člověkem úlevného společenství, než člověkem, který by měl být jen posilou přátelství a 

nikdy bytostí, která by mohla cosi zakalit svou nemotornou a častou přítomností slov! 

Obavy příliš dlouho zadržovaly mou ruku – promiňte mi, prosím, že až teď se mi podařilo 

je uvolnit pro psaní dopisu! 

Vaše chvála mých veršů mně až vzala dech, já v nich vím jen to, že nelžou, že jsou 

v souladu s nadějí být naze upřímný, i když pochybnosti přicházejí velice často, přebývají 

ve mně bolestně a často se úpěnlivě ptají: Udělals pro tu báseň opravdu všechno? Je ta 

báseň skutečně básní – nebo jen Tvou výčitkou? 

Toť víte, že jsem zvědav, jak ty verše přijme Váš přítel bohemista – té slabosti se 

člověk asi nikdy nevyhne! A samozřejmě souhlasím se vším, co jste o tom psala. Kdybych 

si s ním mohl pohovořit, byl bych rád – už jen proto, že je Vaším přítelem a že miluje 

Vladimíra Holana! 

Snad jste už, paní Alžbětko, dostala tu knihu o Sudkovi. Zdá se mi krásná – pan 

Sudek byl vskutku „pan Mistr“, jak to říkával Vladimír. Jednou jsem s ním seděl na 

schůdkách v malém koncertním sálku v Domě hudby, skladba byla pro mě trochu cizí, ale 

pan Sudek seděl tak odtělesněn, jako by slyšel mnoho a mnoho tonů docela jiných, svých, 

ten dar měl, jistě ho měl! […] 

Vaše fotografie mě překvapily. Jsou krásné – jsem rád, že jste se mi svěřila – vždyť 

svět, který si zvětšujeme svým nadáním a tvůrčím činem, zvětšuje jaksi i nás, člověk se 

stává „hmotnější“!, a proto může mnoho krásného vtáhnout (vlastně přijmout) do své 

„sluneční soustavy“, jeho čas není jen úprkem promarněných příležitostí, tím hrůzným 

přežíváním šedých dnů! A pak se vznáší – jak jsou člověku drahé ty krátké obdarovávající 

výlety! Pak, pravda, přijdou i velmi trýznivé dny, kdy se člověk má za něco jakoby už 

neviditelného, za něco, co se utajeně pohybuje v jakémsi podzemí, velice temném, 

v blízkosti hučivých a neznámých ponorných vod – a z toho podzemí vysunuje na povrch 

jen svoje oči, oči zoufalé a prosící, udivené a plné studu, oči plačící, plačící dovnitř, aby je 

svět ani na chvilku nezahlédl – Pak se může stát i to, že se za to hrobové přebývání ohlásí 

odměna: člověk je náhle vysoko (ne bohatstvím, postavením nebo stálými přísuny štěstí!), 

na zvláštním posedu (podobném posedu myslivců – odkud se vdechuje tajemná krása 

života svobodné lesní zvěře), odkud se vidí všechno v podivuhodných vazbách syntézy, 

v lidské látce, které dovede pochopit, dovede být i z té výšky posedu – docela blízko 

lidským slabostem, nápravám zla – ať už doslzených v trestu, nebo teprve dozrávajících 

v poznání svého úkolu na Zemi, aby se nepřerušilo setkávání dějin – A je tu údiv, díky za 
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schopnost údivu, za dar očí, které také někdy skutečně vidí, za dar srdce, které někdy 

skutečně vyzařuje lásku, za dar rozumu, který se přece někdy stává pokorným a vyplouvá 

ze smogu zmatku do prostor, které ozónují naše dary prostoru vidění. 

Mám doma několik ročníků československé revue Fotografie (4 svazky za rok) – je 

prý velmi vyhledávaná a ceněná fotografy – nebudete-li mít nic proti tomu, budu Vám ji 

posílat po částech (možná, že bude některý svazek chybě), ale prosím Vás – já to „podědil“ 

– a tak bych byl moc rád, kdybyste to mohla přijmout jenom jako malou kytičku, jako 

šálek kávy! Nic mě to nestálo a Vám to snad udělá radost. 

Barbarčina básnička se mě líbí – je to podivné, že si vybrala protiválečný námět (v 

jejím věku! A vyslovila to skutečně po svém – Barbarka je kabrňák! A to víte, Alžbětko, že 

její psaníčko mě obdarovalo svou přirozeností, lehkostí a čistotou – i tím pravopisem, která 

má pro mě velice hřejivé kouzlo. 

Čtu si ve Vašem dopisu o tom balíčku – jak jste s panem Norbertem starostliví! 

Vždyť já si už nevykl jídlo odbývat, někdy dokonce zapomenu, že mám jíst – pravda, 

dostávám za to vynadáno, když si u doktora stýskám na úmornou dyspepsii ale to je moje 

vina, v tomhle (i v jiných věcech) jsem byl vždycky velký zapomnětlivec a převelký trouba 

(nejde to říct jiným slovem). Ale s tím si, prosím Vás, nedělejte starosti!! 

Rád bych Vám také poslal pásek, kde bych namluvil některé své básně, ale 

v magnetofonu vrčí strojek, prý se přepravou cosi uvolnilo, v příštím týdnu si to budu moci 

dát spravit (prý je to maličkost!). Pak kasetu namluvím (teď bych ani nemohl, protože jsem 

si přerazil dva zuby a syčím jako labuť, když chrání mláďata – za 14 dní to bude 

v pořádku). Připojil bych i básně, které recitoval Vladimír Holan (z desky Klubu přátel 

poezie), Vladimír byl už tenkrát bezzubý, ale přesto recituje úžasně a – podaří-lise mi to 

kloudně nahrát – jistě Vás to rozradostní! 

[…] 

Moc na Vás všechny myslím a jsem Vás oddaný Stanislav 

P. S. Příště Vám naklepu na stroji zase nějaké verše – teď posílám jen jednu – starší 

sestru Barbarčiny básničky – A pak, Alžbětko: za všechno díky! 

 

(fixou na přiložené básni) Barbarka mě svou básní připomněla, že bych měl poslat i 

tenhle přesmutný fragment, který nechce být prorocký, patří jen do temna obav, které 

volají po světle tvůrčího míru. 
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Poslední zpráva pozůstalých příští války 

Kdesi v Nikde / v mrtvé Zemi / v mrtvých dnech / a v mrtvém slunci / šifrovaní 

mrtvou rukou / mrtvě vklouzlí / v mrtvou schránku / v hrobní kůstky / mrtvých 

prstů / svého pána / kdesi v Nikde / mrtví chodci / v mrtvém slunci / mrtvou rukou 

šifrovaní / v mrtvých dnech / a v mrtvých slzách / v mrtvé Zemi / nazí mrtví / s mrtvým 

slovem / mrtvým věkům / Amen mrtví / Amen Země 

 

Hamburg, 22. 5. 1983 

Milý a velmi vážený mistře Zedníčku, 

Již řadu týdnů nemáme o Vás žádných zpráv. A to nás pochopitelně velice 

zneklidňuje. Třeba Vám momentálně není do psaní, tak to se proboha nenuťte, lístek 

s jedinou větou bude pro nás životním znamením. Také naprosto nevylučujeme možnost, 

že jste nám napsal a k nám to nedošlo. To by sice byla hloupá náhoda, ale přese všechno 

velice potěšlivá. Škoda, že nemáte telefon, to by leccos usnadnilo. Hovořili jsme také 

s Theodorem, ale ten nám také nemohl nic bližšího říct. Pro Vaši informaci – Váš dopis 

nese datum 31. 3 a my jsme Vám posílali začátkem dubna balíček a téměř současně dosti 

obsažný dopis. Od té doby nemáme o Vás žádných zpráv. Je to pro nás hrozné pomyšlení, 

že jste třeba nemocen, a my Vám nemůžeme v ničem pomoct. Tak se nám prosím ozvěte.  

Buďte hodně zdráv a srdečně pozdravení Od Chotašů 

 

Hlinsko, 28. 5. 1983 

Milá paní Alžbětko, 

dnes (v sobotu 28. května) jsem našel Váš dopis v poštovní schránce – je tak 

vroucný a starostlivý, že mě jakoby objal a zároveň zahanbil, protože jsem se tak dlouho a 

hříšně neozval – Pravda, poslal jsem Vám 18. května (doporučeně – proto vím datum) 

knihu fotografií pana Sudka, potom snad i pár řádek, kde oznamuji odeslání knihy (ale to 

nevím určitě, pravda je asi to, že ne), o něco později obrázky Zdeňka Buriana pro Barbarku 

– a před týdnem konečně dopis – promiňte mi, prosím, že jsem Vás tak znepokojil! Byl 

jsem po celou tu dobu vlastně zdráv – jen ta stálá nespavost a pak pár dní horečky, kterou 

už vždycky čas od času obdarovávají mé náladové průdušky. Balíček od Vás žádný 

nepřišel – asi se ztratil, jak se to už stává – ale, paní Alžbětko, Vaše slova jsou dar – nevíte 

jaký! Dlouho mně už připadlo jako bych už nebyl, jako by se ze mě jen něco zepsávalo na 

papír jako báseň, fragment text vybolených zápisů – na co se samozřejmě ani nečeká 



Miroslava Čeplová, Stanislav Zedníček: nešťastný hledač 

XXXI 

 

nějaká reakce, protože to tu zůstává jen jako svědectví pro budoucí archeology, až budou 

se všemi nesnázemi vykopávat nějakou mou myšlenku, verš nebo jen jediné slovo a 

přijmou to jako neznámé semeno, jako zaschlou krev, jako popel po dávném požáru – ale 

Vaše slova nějak potvrzují, že jsem –  a to hřeje a křísí! Děkuju Vám za ně vroucně! 

[…] Přikládám básně Večera samotářů z mé knížky Větrná zátiší (Vilém Závada ji 

uměl nazpaměť), nemáte-li ji, pokusím se ji sehnat – vyšla v 1000 výtiscích a je to jen 

torzo jakéhosi výboru. A věřte, že se teď budu hlásit častěji a rád, velice rád! Myslím na 

Vás všechny v dících a dojetí! 

Váš oddaný Stanislav 

 

Hamburg, 5. 6. 1983 

Milý a vážený mistře Zedníčku, 

kámen nám spadl ze srdce, když jsme shlédli na obálce, kterou nám včera doručil 

pošťák, tahy Vašeho písma. Dopis je obšírný a podnětný a budeme na něho odpovídat 

zvlášť. Tentokráte Vám píšeme tuto krátkou zprávu ze dvou důvodů: 

1) Nepotvrzujete příjem balíčku. Nu což o to, jste zdráv, to jsou věci, které se dají 

napravit. Ale Vás bychom prosili, abyste nám dal co nejdříve vědět, zda u Vás došel či 

nikoliv. Nám nejde tak o tu hmotnou ztrátu, jako o princip, jsme v mezinárodní poštovní 

unii, právě tak jako ČSSR a budeme očekávat přesné a spolehlivé doručování. My o 

zaslání tady máme záznam a potvrzení a v případě, že byste byl nic neobdržel, tak bychom 

se tomu podívali na zuby, u kterého dobrodince to uvízlo. To přeci není možné, jednou 

Vám nějaký výtečník uzme nahranou kasetu, a v druhém případě k Vám nedojde balík 

s potravinami. 

2) Druhý důvod, proč Vám píšeme tak ve spěchu, je radostnější: Vypátrali jsme zde 

v Německu jedno nakladatelství, které vydává velice krásné bibliofilie. Jsou to útlé 

svazečky, velmi náročně vypravené, zpravidla obsahují tak 10 až 15 básní od jednoho 

autora. Lidé, kteří jsou ochotni se v této záležitosti angažovat, znají některé Vaše básně a 

znají velice dobře Vaše jméno. Tedy pokud byste chtěl, zašlete mi prosím kopie 15 básní, 

které byste vydat chtěl. Já bych Vám pak v následném dopise napsala, s kým jsme 

vstoupili do jednání a zaslala bych Vám též kopii o převzetí nakladatelem. To je, milý pane 

Zedníčku pro dnešek vše, příště se rozepíšeme do správných šířek, pro tentokrát Vám 

přejeme hodně zdraví a dobré pohody a jenom Vás chceme poprosit, abyste pokud možno, 

ony věci zaslal rychle, protože my kolem 25. 6 jedem na dovolenou a chtěli bychom vše 
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potřebné zařídit ještě předním, než odjedeme. Tedy ještě jednou všechno dobré, a přijměte 

srdečný pozdrav od nás všech 

Vaše Alžběta, Norberto 

 

Hamburg, 6. 6. 1983 

Mily strejda Stanislav, 

Dekuju moc za dopis a sa ti obrazky. Ja jsem se moc tešila. Ja jedu v prázdninách 

do Irska. Ja jsem se uš moc tesim. Jedu tam se scoutama. My jdeme asi 160 km pješky. 

Chzeme posnat irsko, lidi i jejich svyky. Budeme tam měsíc. 

Ten nemam od Jules Verne ne snam, snam ale od nje ho „pet tidny v ballonu“ a 

„tisíc mil pod možemů: Ja rada čtu knihy od J.R.R. Tolkiena. Ti knihy se menujou „Herr 

der Ringe“ a Der kleine (??) „Hobbit“, snaš to? Ja mam tidle knihy moc rada. Dal čtu 

„Sherlock Holmes“ a basny od Erich Kästner. Snaš knihy od Otfried Preussler? Jeho 

nejsnamjejši je ta kniha „Krabat“. Otfriend Preussler je původem Čech. On dostal moc 

vysnamenani sa tu knihy. 

Odpoledne du to divadla, se to menuje „Ein Festbu Papadakis“ = „Slavnost u 

rodiny Papadakis“. Jde to o problémy mesy německou a řečkou rodinou. Jsem to uš videla, 

ale to nevadi. 

Jat je zaze napišu di jsem Irsku. Ted tje posilam velkou pusu spatki. 

Tvoje Barbara 

 

Hlinsko, 13. 6. 1983 

Milá paní Alžbětko, 

jen si to představte: dnes – tj. v pondělí 12. června jsem v poštovní schránce našel 

Váš a Barbarčin dopis a oznámku balíkového doručovatele, abych si zašel na poštovní úřad 

pro balíček! Potom že třináctka je nešťastné číslo! A jen jsem se rozradostnil přečtením 

dopisů, zaběhl jsem pro ten balíček a pak doma kulil oči – vždyť se ze mě stane příslušník 

cechu labužníků! Dostal jsem nehoráznou chuť dát se hned od vaření – a to je co říct! 

Zatím moc a moc děkuji […] snad Vás ještě zastihne před odjezdem na Vaši dovolenou: 

Irsko je myslím ráj pro fotografy! Došla Vám již kniha o panu Sudkovi? Vzpomínám na 

Vás všechny a moc pozdravuju! Barbarce odepíšu - její dopis byl hrozně milý – jako 

vždycky! Tož tisknu Vám ruce vděčně a přátelsky a  

Jsem Váš Stanislav 
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Hamburg, 19. 6. 1983 

Milý a vážený mistře Zedníčku, 

hodiny před naším odjezdem se nám kvapem krátí. Chtěli bychom si s Vámi ještě 

pohovořit, než nasedneme do letadla. Tentokráte jedeme na jih s úmyslem vehementně se 

rozhlédnout po možnosti stálého přebývání a spustit kotvu. 

[…] 

Píšeme Vám to, milý pane Zedníčku, jednak proto, abyste nás nepokládal za 

vrtkavé blázny, které pálí dobré bydlo, ale za zcela racionelně uvažující lidi: A také proto, 

abyste mohl nahlédnout do jaké míry je nám ta zdejší provincie protivna. I kdybychom zde 

přebývali ještě sto let, nikdy se tady nebudeme cítit doma. V tom není absolutně žádná 

nostalgie, to je jenom snaha o najití onoho místa, kde když si člověk jednou usedne, aby si 

mohl spokojeně vzdychnout, hergot, tady je to pěkné. Jistě si uvědomujeme při tom všem, 

že jistý neklid je také v nás. Ale na druhé straně je také pravda, že ten neklid se neutiší 

každodenní konfrontací se zdejším okolím. Kdyby ten neklid ustal, tak by se to 

sakramentsky podobalo resignaci. A té se zcela vědomě bráníme. Uvědomujeme si celou 

riskantnost našeho podnikání, ale to risiko také znamená jistotu, že tady nebudeme ještě 20 

let nešťastní. Naše dcera nám vyrůstá do řecké ženy, je to spíše orientální dítě jak 

vzhledem, tak povahou. Krom toho jsme zjistili, že ji jižani akceptujou. Tak nám držte 

palce. 

Promiňte prosím, milý pane Zedníčku, slohovou obludnost našeho předešlého 

dopisu, byli jsme jednak ve spěchu a také náramně rozlícení kvůli ztrátě toho balíku. Něco 

takového je pro nás naprosto nepochopitelného. Zažádali jsme o přezkum, co se s naší 

zásilkou stalo. Zdejší úřady jsou korektní, zde se nic neztrácí. Nevím, co by musel 

obsahovat dopis, abyste ho zde musel podat doporučeně. 

Ukázky z Vašich básní jsme mezitím zaslali do Mnichova v naději, že hned po 

našem návratu v srpnu nám onen nakladatel napíše svoje stanovisko. Udělali jsme 

vše, abychom obezřetně a zdrženlivě upozornili nakladatele, že konečný výběr by v 

případě, že byste s tím byl srozuměn, určil Vy. 

Milý pane Zedníčku, napíšeme Vám z Řecka, také Vám pošleme nějaké pěkné 

pohledy, těším se, že začátkem srpna k nám od Vás dorazí pár řádků, do té doby Vám 

přejeme mnoho zdraví, jen a jen to nejlepší, spokojenost a štěstí. Buďte, milý příteli 
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ujištěn, že jsme Vašimi přáteli, i když sedíme momentálně na jiném katastru. S vřelým 

pozdravem 

Vaši Alžběta a Norberto (řecky) 

 

Hamburk, 10. 9. 1983 

Milý mistře Zedníčku, 

Tak si už několik týdnů děláme myšlenky, co s Vámi asi je. Jediné životní znamení, 

které k nám došlo, byla ta překrásná vystřihovánka pro Barbaru, za kterou Vám z celého 

srdce děkujeme. Udělal jste ji tím velkou radost a myslíme si, že to začne sestavovat 

v druhém týdnu svých podzimních prázdnin, které bude mít v říjnu. 

Jistě si vzpomenete, milý pane Zedníčku, že jsme se Vám zmínili o možnosti 

vydání výboru z Vašich básní zde u nás. A protože jste na tento náš návrh nereagoval, se 

tážeme zcela přirozeně proč? A nemůžeme ze své mysli vypudit obavy, že důvody pro 

Vaše náhlé odmlčení se, vyplývají z jistých nepříjemností nebo osobní nepohody. Jestliže 

byste zájem o vydání neměl nebo jestli by to z jakéhokoliv jiného důvodu nešlo, tak 

přirozeně Vás postoj budeme plně respektovat bez jakéhokoliv dalšího dotazování. Ale 

takto jsme začali plašit koně – dotyční nakladatelé se nás již několikráte otázali, co s tou 

věcí je. Nechceme Vás proboha nutit k nějakým sáhodlouhým epištolám, ale byli bychom 

Vám hrozně vděční, kdybyste nám podal kratičkou zprávu o tom, zda se skutečně cítíte 

zdráv, nebo jestli se vyskytly nějaké překážky jiného druhu. Pro dnešek se s Váma budeme 

loučit, přikládáme několik fotek z naši letošní poutě Řeckem, přejeme Vám mnoho zdraví 

a těšíme se na Vaší odpověď. 

Srdečně Vás zdraví Vaši Alžběta a Norberto 

P. S. Srdečně děkujeme za čtyři čísla „Fotografie 71“. Jsou to nádherné časopisy a 

pro nás o velké dokumentační ceně. Ještě jednou díky. 

 

Hlinsko, 12. 10. 1983 

Milá paní Alžbětko, 

děkuju Vám za dopis – víc a víc! Nehněvejte se, že jsem Vám tak dlouho nepsal – 

nebyl jsem v pořádku – trochu jsem se přirozbil – dva prsty na pravé ruce, tři na levé mně 

„vyběhly z pantů“ – a tak jsem byl docela nemožný. Teď mně doktor dovolil už chodit, 

takže tenhle dopis už donesu – kulhavě – na poštu. […] Příští týden už budu ouplně fit, tak 

Vám také pošlu jeden ročník čsl. Fotografie. […] 
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Váš Stanislav 

P. S. dívám se, jak je to nemožné napsané – je to taky z nevyspání. Ale já to beru s 

humorem!  

P. P. S. Ještě Vás musím ujistit, že mně už vlastně nic není – humorné vyprávění o 

mé nehodě Vám napíšu v příštím týdnu! Samozřejmě jsem si taky poranil nohu, obrazil 

páteř, ledvinu atd. – musím se tomu smát, co jiného? 

 

Hamburk, 6. 11. 1983 

Milý a velice vážený mistře Zedníčku, 

šťastnou shodou okolností k nám dopis došel. Neboť jste napsal falešné číslo domu 

na obálku. My bydlíme Dorotheenstraße 105, ne 60. A tak ten dopis 10 dní bloudil po naší 

čtvrti. Byli jsme ovšem o to radši, když jsme Vaše psaní měli v rukou. Co se Vám proboha 

stalo? Upadl jste, nebo se vám stal jiný úraz? Doufáme velice, že se Vám už daří lépe a že 

po delší dobu zůstanete ušetřen od takovýchto špílců osudu. Norbert je toho názoru, že 

řízně provozovaný parašutismus je pravou zotavenou pro tělo a prospívá uvolnění ducha. 

Je sice pravdou, že pokud ten první padák se otevře poněkud později než by měl a subjekt, 

který na těch zamotaných šňůrách visí, zatáhne předčasně za padák druhý, že to pak 

zůstává u toho volného pádu, který s jistou pravděpodobností taktéž povede k uvolnění 

ducha v těle. Totiž při dopadu. Nicméně zůstává statisticky potvrzenou skutečností, že 

přepočteno na pokaždé jeden milion obyvatel zcepení více občanů následkem úrazu, který 

si přivodí na domácí latríně, než parašutistů, svobodomyslných kosmonautů, který konají 

své procházky po vesmíru či motocyklových závodníků. Tyto zde uvedené skutečnosti by 

nás měly vlastně pohnout k úvahám, jak nebezpečné je pohybovat se po vlastní bytové 

jednotce, po případě tam i klidně posedávat. Citujeme pravdivý případ z nedávného údobí, 

kdy vedle mě v nemocnici ležela již jedenáctým měsícem jedna dáma, která měla 

mnohonásobnou komplikovanou frakturu jedné z dolních končetin, kterou si navodila tím, 

že si tou druhou spodní končetinou šlápla na pantofli té první shora již upomenuté 

postižené končetiny. Norbertovi je znám případ, kdy jeden muž v nejlepších letech si 

pozval dva přátele k sobě do bytu na pivní dýchánek a po té co uslyšel v prvních minutách 

duševního tovarišení se svými besedníky jakousi málo potěšlivou zprávu lapidárně 

poznamenal: „Já se na to vy…“ a zřejmě veden úmyslem nechat hrozbě následovat mužný 

čin, zamířil své kroky k toaletě. Na této usedl a zesnul. Jelikož oba návštěvníci byli osoby 

zjemnělého charakteru a jemnocitných manýr máme tedy za to, že již nikdy nikoho za celý 
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svůj život neposlali do haj… Ex oriente lux: snad Japonci to vyřešili nejlépe. Jejich 

obývací místnosti nevykazují žádných rohů, na rýžových rohožkách nemůžete 

vyklouznout, když se někdo nachmelí, resp. zdrátuje sakém a nemůže najít dveře. Projde 

prostě papírovou stěnou na čerstvý vzduch. 

Možná, že Vás přijde navštívit jedna naše dobrá známá, která tu u nás nedávno 

byla, aby se podívala, co s Vámi je. Požádali jsme jí o to, protože jsme od Vás tak dlouho 

neměli žádných zpráv a dělali jsme si vážné starosti, zdali se Vám něco nepřihodilo. Váš 

dopis přišel v den jejího odjezdu, takže nevíme zcela přesně, zdali se u Vás zastaví či 

nikoliv. […] 

Co nás se týče, máme za sebou perné pracovní týdny, mělo to tu výhodu, že jsem si 

mohla trochu doplnit svojí fotovýzbroj, hodně fotografuju, ale zdaleka ne dosti, sama si 

svoje věci vyvolávám a zvětšuju. Největšího obdivovatele a nejhnusnějšího kritika mám 

v Norbertovi. Příště Vám přiložím několik ukázek, abyste mohl posoudit, zdali jsem 

udělala nějaké pokroky od mé poslední zásilky. 

Milý pane Zedníčku, blíží se Vánoce. A tak bychom rádi věděli, co by Vás tak 

nejvíce potěšilo z plytkostí, kterými jsme tady obklopeni. Bylo by hezké, kdybyste nám to 

popravdě napsal, a to prosím bez ostychu a zcela zbytečných zábran, největší radost 

uděláte totiž nám, tím že projevíte nějaké přání, a ne sobě! A my si za to od Vás přejeme, 

abyste zůstal zdráv a abyste nám častěji napsal. Třeba jenom lístek, pohlednici nebo 

nějakou srandovní malůvku. Přitom nás napadá, zda nemáte nějakého slušného souseda, 

který vlastní telefon, kam bychom Vás mohli dvakráte do roka na pět minut zavolat?! 

Když už se nemůžeme vidět, tak by bylo pěkné, kdybychom se tu a tam mohli na pár minut 

slyšet. Kdyby Vám takto nabídka nevyhovovala, tak se také nedá nic dělat. Nemá to být 

spojeno pro Vás s žádnými obtížemi. 

Často na Vás myslíme a špekulujeme, jak asi žijete, zdali píšete a o čem přemýšlíte. 

Dá-li Bůh, tak se Norbert snad v příštím roce vypraví do ČSSR a jistě byste byl 

první, na kterého se velice těší, ale jak řečeno, to je ve hvězdách, nechceme nic dopředu 

slibovat. Jinak jsme všichni zdrávi, Barbárce se daří dobře, počasí je tady jako obvykle 

hnusné, ale i po této zimě přijde opět jaro. Podle poslední věty vidíte, že se o místě našeho 

trvalého pobytu nemůžeme rozepisovat, protože nám myšlenky začínají bloudit jinam a 

z toho už by byl zase delší dopis. 

Buďte hodně zdráv, mějte se pěkně a buďte co nejsrdečněji pozdraven od přátel 

Alžběty a Norberta! 
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Hlinsko, 18. 11. 1983 

Milá, dobrá paní Alžbětko, milý pane Norberte, 

poslušně Vám hlásím a na vědomost dávám, že už jsem čilý jako rybička, dovádivý 

jako kůzlátko a veselý jako tulák z písničky pana Hašlera – zkrátka, že už mé oudy fungují 

a dokonce i hlava už nepíše ty tisícky stížností, že by se moc ráda vyspala! Váš dopis, paní 

Alžběto, mě hodně pomohl vrátit se do té rovnováhy, z které se lze vymrštit (jako 

z trampolíny!) na ten krásný posed filosofů, kteří o filosofii nepíší, ale vyzařují ji 

výmluvným mlčením, takže krajiny i lidé krásnějí – a nic jim jiného nezbývá než 

vykulovat oči v údivu! Vaše známá mi napsala lístek a přidala pozdravy od Vás, slibuje 

dopis, ale zatím ještě nedošel. 

U nás si teď potichu sněží a mí ptáčci do toho štěbetají a křičí – ani nevíte, co 

všechno mi povídají, abych Vám napsal! Ale znáte to: člověk chce říct tolik a tolik a 

nakonec je toho tolik a tak se to tlačí a hrne, že ze všeho zůstane jen takové zakoktání – 

hrozně podobné osličímu iá iá, prázdná náruč, horečková rozechvění a plno potu z námahy, 

a pak takové lidské uvolnění, které doznává: božínku, jsem to ale trouba! (A to jsem!) 

Konečně mám za sebou ten seriál bolesti a nemohoucnosti, který je pro mě vždycky 

úrodný, protože smysly, rozum a srdce v něm najdou hodně vína pro svou žízeň. Moc mě 

toho prošlo hlavou […] takže se budu moci zase dát do práce – těším se na to až 

s úpěnlivou dychtivostí! Zatím jen uklízím, peru, zašívám, jednou za den obletím město a 

k večeru a v noci vítám přílety myšlenek, někdy pochudlých, jindy až údivně 

obdarovávajících – a pak píšu pár slov jako clonu, za kterou se skrývá cosi dobrého, co je 

nutné teprve objevit krví upřímnosti – vidíte, píšu stále jen o sobě, ale tím se jaksi vracím 

do dítěte, které chce všechno říci a svými slovy (až horečkovými) vlastně objímá,  takže 

vlastně ani nezáleží na tom, co říká, protože si nakonec (dítě je přece koncentrovaná a 

zbytostnělá věda o tom, jak žít údivem!) vždycky vynutí dobrou, hřejivou shovívavost 

pochopení! Howgh!!! 

Na pana Norberta se už těším – popovídáme si, jak se to kdysi dělávalo při „černé 

hodince“, když se rozžala petrolejka. Bude to pro mě velký svátek! 

Příště napíšu rozumněji a snad i více, přepíšu Vám taky nějaké verše pro smutnou 

radost! Zatím se mějte všichni dobře a nehněvejte se na mě za to dlouhé mlčení! Děkuju za 

všechno! 
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Hlinsko, (nedatováno) 

Milá princezno Barbarko, 

Odpusť svému stejdovi Stanislavovi, že Ti píše až ta tak dlouhou dobu! Maminka 

Ti jistě řekla, že jsem se trochu potloukl, takže jsem ani nemohl psát, ale to už je pryč a 

zase je všecko v pořádku. Za Tvůj dopis Ti moc děkuju, svým vyprávěním o zažítcích 

v Irsku jsi mě moc potěšila – tak hezky jsi to napsala, že jsem všechno to, cos prožila, 

zrovna před sebou viděl – napiš mi o tom ještě něco víc! Poslal jsem Ti stavebnici Pražsky 

hrad, myslím, že ses při tom vystřihování a slepování hodně zapotila, ještě to bylo pro 

Tebe příliš těžké! Chtěl jsem Ti poslat hrad Karlštejn nebo Orlík, ty lze postavit snadněji, 

ale nikde již je neměli – jak se opět objeví, hned Ti je pošlu! Budeš-li mít čas, zase mi 

napiš, Tvoje psaníčka mě vždycky tak osvěží, jako bych pil živou vodu z lesní studánky! 

Jsi, Barbarko, kabrňák a mám Tě rád! Když teď ke mně nakloníš svou hlavičku, tak Ti dám 

na vlásky sto pus! No tak- a je to! 

Tvůj úplně uzdravený strejda Stanislav 

P. S. moji ptáčci a rybky Tě moc pozdravují! 

 

Mikulaše – 6. 12. 1983 

Mily strejdo, 

Dekuju sa tvůj krasny dopis, ja sem se moc tješila. To je dobře jsi se už usdravil. 

Mjeli sme moc starosti o Tebe. Dekuju sa ti vystřihovánki Hradčan. Ja mam rada tješky 

vjeci. Mušu Tje poslat kasetu kterou bich Ti rada sama přehrala. Smi se to poslat? Mam 

jeden Irský lidový tanec. On je moc heskey. 

U scoutu mame jednou divadelni skupinu (marionettý) které si vyrabjei ti 

marionetti sami ja ti pošlu dvje Fotky od tech panenck. Sem to sama fotila vyvolala âu 

svjetšovala. Mamika mje necha divsky do kamari. 

Co sem ti psala o Irsku uš nevím, prosim mje napiš co to bylo abych nepsala to 

steiny. 

Před nedavnem sem psala b. Haikus. Viš co to je? Je to japonskey 3. verši. První 

řada ma 5 slabik. Druha 7 slabik a třetí řada ma sase 5 slabik. 

Posilam ti moc pusinek a posdravu. 

Tvoje Barbara  
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Hlinsko, 13. 12. 1983 

Milá paní Alžbětko, 

díky za dopis, za toho doopravdicky opeřeného páva! Víte, letošek byl pro mě 

velkou zkouškou, dobré a zlé se všelijak mixovalo, ale Vaše dobrá slova, porozumění, dary 

upřímnosti, ta starost o mě – starost Vás všech – to mi tolik pomáhalo, že to ani nemohu 

vypovědět! Nehněvejte se, že v poslední době jsem nebyl ve sví kůži – teď už se všechno 

ve mně soustřeďuje do té nutné rovnováhy, kdy zas budu svůj a nebudu Vám dělat starost! 

O Štědrém večeru ke mně přichází maminka, na chvíli i František Halas, snad se objeví i 

Vladimír – v těch chvílích také vím, kdo si na mě vzpomněl, kdo odvysílává ze svého 

srdce svá dobrá přání, teplo přátelství – vím, že to budete Vy, pan Norbert i Vaše dobré 

děvčátko, snad ještě pár lidi, které mám rád a které nezapomínají! Chtěl jsem v tyhle dny 

zaběhnout do skanzenu ve Veselém kopci, pečou tam svérázné perníčky zvířátka a všelicos 

jiného, ale nemůžu se tam dostat, je tu vichřice, strašná vichřice, v kuchyňce je stále kolem 

10°C, ačkoliv ústřední topení naplno hřeje – ten vítr projde nejmenší škvírkou – v pokojíku 

mám 14°C a jsem už z toho nachlazen, a nejen já – i mí sousedé. Chtěl jsem Vám něco 

z těch skanzenovských pudárků poslat pro radost – zatím přikládám jen pár svých perovek 

– snad Vás trochu potěší – a snad fotografii z letošního roku – jsem na ni velice utahaný, 

přechodil jsem na jaře zápal plic, jak se to v mém životě už mnohokrát stalo. 

Ať jsou, moji milé, Vaše Vánoce hodně radostné! Chtěl bych Vám mnoho říct, ale 

všechno ve mně jde do mlčení, do dobrého mlčení, které je jakýmsi „světlem zpěvu“, 

věrným teplem ve fujavicích Země. Ani se mi nezdá, že byste byli ode mě daleko – ne, 

cítím Vaši blízkost a jsem tomu rád! Ať příští rok je pro Vás všechny rokem stálého 

zdraví, velkou radostí tvůrčích chvil, pokojným usebráním, jímž přijímáme jistotu, že 

lidský život má smysl, že jsme vskutku nenahraditelnými v tom nepřehledném ústrojenství 

světa! 

Líbá Vás […] Váš Stanislav 

 

Hamburg, 26. 12. 1983 

Milý a velice vážený mistře Zedníčku, 

dlouho jsme čekali na Váš dopis, ale zato to už stálo, co jste nám napsal. Měli jsme 

ohromnou radost, věřte mi, milý pane Zedníčku, takové dopisy nedostávám každý den. 

Především nás těší okolnost, že už je Vám lépe a že se dále uzdravujete. Hned v úvodu 

bychom Vám ještě jednou chtěli stvrdit, že knihu, kterou jste nám zaslal, jsme v pořádku 
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obdrželi, nemusíte si ohledně toho dělat žádné starosti, snad se ztratil dopis, v kterém Vám 

příjem knížky potvrzujeme. Dále bychom Vám chtěli oznámit, že jsme Vám zaslali malý 

vánoční balík obsahující opět rozmanitou krmi, neboť jak sám nejlépe víte, coby rutiner 

v dekadenci, rekonvalescentovi především zpestřit jídelníček za účelem znovuvzbuzení 

elementárního libida. A vrátit takto aspoň partikulum jeho bytosti nazpět do fáze orálně 

kanibalistické. Doufáme, že jste Vánoce prožil poklidně, je to vlastně takový čas, který 

příliš v poslední době nemilujeme, neboť člověk vzpomíná automaticky na ty, co nás 

opustili a také na ty, kteří jsou nám milí, ale se kterými si nemůžeme sesednout. Asi se 

nám daří příliš dobře, že si můžeme lajstovat takové roupy. […] 

Naše dcerstvo Vám napsalo, doufám, že jste se pobavil, její „šeština“ je sice trochu 

samorostlá, ale to co píše, jde vždy od srdce. Na svátky nám odjela se svou mládežnickou 

skupinou, aby byla na Silvestra mezi stejně starými. 

[…] 

Přirozeně Vám posíláme několik fotek, jejich výběr není příliš zdařilý, omluvte to 

prosím tím, že jsme v poslední době příliš v laboratoři nepracovali. 

Do příštího roku, milý mistře Zedníčku, Vám přejeme jen to nejlepší především 

mnoho zdraví a štěstí, obojí potřebuje člověk stejnou měrou k přežití. Těšíme se na Vaši 

odpověď, stále na Vás myslíme a tiskneme Vám ruku. 

Srdečně Vaši Alžběta a Norbert 

P. S. bylo to radostně probuzení, právě jsme dostali Váš dopis. Srdečné díky za 

zdařilou fotku a nádherné kresby. Další dopis následuje. A. 

 

Hamburg, 4. 3. 1984 

Milý mistře Zedníčku, 

Co je s Vámi, že se neozýváte? 

Starosti o Vás si dělají 

Vaši Alžběta a Norberto 

 

Hamburg, 15. 6. 1984 

Milý a vážený mistře Zedníčku, 

Stále čekáme na nějaký dopis od Vás, ze kterého bychom se dočetli, co s Vámi je a 

jak se máte. Promiňte prosím tuto vtíravou starostlivost, jediným jejím důvodem a 

vysvětlením proto je, že Vy a Vás osud nám nejsou lhostejné. Dostáváme od Vás tu a tam 
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životní znamení ve formě časopisu, za které Vám srdečně děkujeme a vystřihovánek pro 

slečnu dceru a posléze před asi 4 nedělemi jeden lístek. 

Tak tedy alespoň víme, že jste na živu a na svobodě, Ale jak víte, člověk je tvor 

zvídaný, a tak se nám nepodařilo lecjaký ten otazník vygumovat z naší paměti. Snažíme se 

vmyslet do všech možných a nemožných situací, které Vás mohly přimět k tomu se 

odmlčet, a vplíží se nám pokaždé ta obava, že žádná z možných okolností pro Vás nemusí 

být nutně příjemná. Ptali jsme se telefonicky Theodora, zdali o Vás něco ví, nevěděl. 

Posledně co jste se byl tak odmlčel, tak jste měl ten pitomý úraz, a tak se bavíme 

vyloučením možných paralel v naší mysli. Byli bychom zkrátka rádi, milý pane Zedníčku, 

kdybyste nám napsal třeba několik vět, ze kterých bychom mohli čerpat své naprosto 

egoistické uklidnění. 

U nás se nic nového neudálo, co by bylo hodné zmínky. Leda snad, že jsme 

prodělali jednu zvlášť nepříjemnou chřipku, ale to už zaplať pánbůh leží také za námi. 

Barbara nám příštího týdne odjede do Norska, kde si děvčata předsevzali, že protrampujou 

400 km za ten měsíc pěšky. Když jsem se onehdy pokusila uzvednout její batoh, 

nepodařilo se mi to jej zvednout ze země. Ale ona je holka silná a zdatná, tak to snad 

unese. My musíme ještě čekat dva měsíce na naši dovolenou – už se nemůžeme dočkat. 

Chceme tentokrát zase do Řecka, na nějaké odlehlejší ostrovy jeden z nich nemá elektřinu, 

což má jistě svoje kouzlo. 

Přejeme Vám z celého srdce, abyste byl a zůstal zdráv a aby se Vám dobře vedlo 

pod sluncem, a těšíme se na sebemenší zprávu od Vás. 

Srdečně Vás zdraví Vaši Alžběta a Norberto 

 

Hlinsko, 18. 6. 1984 

Milá paní Alžběto, 

Myslím, že jsem Vás svým posledním dopisem trochu rozesmutnil – ten meniér mě 

příliš dobře obsadil – víte, neobával jsem se nové operace, ale té hrůzy znova a znova se 

přes čtyři hodiny dívat do zrcadla na svou tvář a přitom mluvit a mluvit, protože se lebka 

otvírá při plném vědomí a operatér musí v zrcadle pozorovat pohyby svalů ve tváři, aby si 

tím ověřil, že nezasáhl nějaký nerv. Ale všechny ty příznaky občasných závratí a zápasů o 

rovnováhu mají skutečně spojení s meniérem, ale původ je v nevyspání, dlouho a úporně 

trvajícím. A přitom hukot v uších, jako by noc padala vedle Vás všemi hrůzami velikého 

vodopádu! Ale teď se to už trochu tlumí, spím něco přes čtyři hodiny a to už je léčivé. 
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Kdybych mohl škrtnout různé trvající starosti a vydat se jako ten Hašlerův tulák do světa 

(se vší jeho naivitou), bylo by mi jako ptáku, který přečkal zimu a raduje se z přízně jara, 

z jeho radostných zásob růstu a života. A stále přebírám Vaše krásné obrázky z Řecka – 

zvláště osílek: ten je můj! Já to zvířátko (moudré a poctivě tvrdohlavé) mám odedávna rád 

– a to nejen proto, že jsem přilnul k malé osličce Modestě ze Stevensonova Putování 

s oslicí do hor, ale i  proto, že jsem sám osel – osel i Balaam. Jako osel se zastavuji, jako 

Balaam se popoháním, abych šel – i když přitom vím, že to oslovské ve mně je hodně 

vidoucí a že Ballam je ve mně veliký Bláhovec, Netrpělivec a svobodonesvobodný pán 

z Nemanic! – A pak ty olivovníky! Nikdy jsem si nemyslel, že jejich kořeny jsou tak 

„labyrintní“ – a vůbec se nedivím, že se těm stromům říká stromy umučení. Stále nad nimi 

koumám, je mi jich nějak líto a něco ze mě si z nich leccos přičítá – a vždycky si 

připomínám bolest básníka (kterého velice miloval Vladimír) když viděl, jak sadaři srážejí 

holemi jejich plody, jak nemilosrdně tlučou do větví – proto jsou asi olivy tak hořké, tak 

zvláštně hořké, že vybízejí znova a znova okoušet jejich ozdravující podstatu! A díky Vám 

jsem s nimi podruhé v životě – rozmlouval tím odbývaným smyslem chuti, který ale 

dovede srdci a mozku předávat podivná sdělené z mnoha „radarů“ – tedy nad své 

možnosti. 

Asi v září (možná i v srpnu) má vyjít k mým sedmdesátinám malá, velice malá 

knížka veršů – ani se mi tomu nechce věřit – pravda, bude to jen minitorzo – jak se objeví, 

hned pošlu! Chci Vám příště poslat zase pár básní – i tu prózu, kterou jsem vloni chtěl (ani 

nevím proč) tak nevhodně doručit k Vánocům. Kdyby Vám tenkrát došla, byla by smutnou 

předpovědí smrti tatínka pana Norberta – teď to už nebude mít ten černý rámec – je tam 

leccos o mém dětství a Vladimír Holan to měl velice rád. 

Jestli bych Vám něčím mohl udělat radost – napište mi! Snad nějakou desku – 

máte-li rádi hudbu – ten magnetofonový pásek s recitacemi Vladimíra pošlu, jen co to 

nahraju tak, abych se za to nemusel stydět! Vzpomínám na Vás mnoho, na pana Norberta, 

Barbarku – a přeju Vám všem krásnou dovolenou slunné dny a radostný pokoj duše! 

Přátelský Váš Stanislav 

 

Hlinsko, 10. 7. 1984 

Milá paní Alžbětko, 

jen jsem Vám poslal dopis, tak za 2-3 dny přišlo Vaše psaní – to víte, že mě velice 

potěšilo, jen jsem byl udiven, že nedošly moje dopisy – přemýšlím o tom, ale chyba bude 
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asi ve mně, přes to, že si na adrese „dávám záležet“ nejsem si jist, jestli ji lisťáci přečetli, a 

tak od nynějška budu psát adresu na stroji – to svedu! Bude to, jako bych psal báseň a tu 

vyťukávám docela slušně -  jen řádky od kraje ku kraji mě dělají potíže, protože obyčejně 

píšu a píšu, plno slov skončí na válci, a tak to vždycky nechám – to mi prostě vůbec nejde! 

Vás už čeká Řecko – ať se Vám cesta vydaří!! Barbarčino pěší putování po Norsku mě 

zdvihlo ze sedla: to je ale odvaha! Já tu zatím budu čekat na tu sedmdesátku, ale ne nějak 

chmurně! Člověk umírá vždycky v pravý čas, dokonce si myslím, že se jaksi respektuje 

jeho práce (pokud je dobrá) a to odchod na druhý břeh laskavě oddaluje. A já mám ještě 

tolik práce před sebou, rád, moc rád bych všechno dodělal – poctivě a s čistým srdcem – 

než odejdu. 

Chystám se teď do Prahy, chci se zastavit v nemocnici, aby mě zbavili – aspoň 

zčásti – té hrůzné nespavosti a řekli mi něco o rozmarech mého meniéru. Rád bych tam 

pobyl pár dní – vždyť jsem v Praze žil 35 let! – ale nevím, jestli to schválí můj ministr 

financí. 

[…] Mnoho na Vás všecky vzpomínám – přeju Vám ze srdce to dobro vzájemné 

lásky, mé samotě se po tom stýská, ale co naplat? A pak, děkuju Vám vděčně za Vaše 

slova, za Vaše velkomyslné přátelství, za pochopení mého, někdy bolestného, procitnutí! 

Tisknu ruce Vám, panu Norbertovi i Barbaru Váš Stanislav 

 

Hlinsko, 1. 8. 1984 

Milá paní Alžbětko a pane Norberte, 

píšu Vám narychlo jen pár řádek – vždyť odjíždíte na dovolenou a jak zase tam, 

kam Vás srdce táhne: do Řecka! Přeju Vám dobrou cestu s tou úpěnlivostí chlapíka, který 

ví a chápe, co to je poznávat nové (to, co milujeme, je vždycky nové!, radovat se z údivu 

objevování, být v něm šťasten aspoň ten krátký čas, který je mu moudře vyměřen, protože 

jen tak se stává jedinečným, jakoby „vtesaným“ do mozku, aby jeho hrání nepominulo, aby 

zůstalo hralou vzpomínkou, mírovým tokem básně, která vždycky vzruší vanem stále 

obnovované radosti z poznání krásy života. 

Psal jsem Vám dopis – už s adresou na stroji – snad došel, psal i panu Wildenovi, 

jistě je teď také někde na dovolené! Od Barbarky jsem dostal lístek z Norska  - věru, to 

Vaše děvčátko má statečné srdce a dobrý dar fantazie, která tak vzácně zdobí náš méně 

viditelný a leckdy plaše utajovaný vnitřní život člověka! 

Vzpomínám na Vás mnoho ze své větrné Vysočiny a jsem Váš Stanislav 
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Hlinsko, (nedatováno, razítko pošty 26. 11. 1984)  

Milá paní Alžbětko, 

Dostal jsem od Vás lístek a dopis […] a řeknu-li, že mě Vaše slova potěšila, tak by 

to bylo hrozně málo! Už jsem si zvykl na Váš způsob sesterské upřímnosti, je mně – který 

nemám domov – jako by něčím rodinným, co patří do sdílení zážitků, které získávám jako 

ze sebe, tak ze světa kolem nás a z toho vzájemného podílnictví na objevech naší nutné 

zvídavosti a pracovité reakci, která z toho všeho nalézá tolik odstínů radosti a žalu, že je 

možné mluvit o bohatství, nad které není! Umíte, Alžbětko, vypravovat jedna radost […] 

Dlouho jsem se tak úlevně a šťastně nesmál jako při Vašem krásném dopise, ale ten smích 

– to nebyl jen smích, ale radost z darů rozmanitostí, které jsou kolem nás, na časté, ale 

krásně načasování pro naši trvalou žízeň po krásách života, které jsou – samozřejmě že 

jsou! 

[… ] A tak je to i s příběhem pana Norberta, i s tím kapitánem – božínku, vždyť já 

to vlastně viděl a vidím! Když jsem četl v Durychově Bloudění kapitolu o bitvě u Lützenu, 

tak jsem si s úžasem doplňoval jen své svědectví z toho dávného vraždění, kdy padl Gustav 

Adolf! Já tam přece byl! 

A takhle to, milá paní Alžbětko, se mnou je! Vidíte, jaký jsem popleta – no, už mi 

to zůstane! Jinak si žiju jako nahý v trní, které je také nahé, takže se nemusíme navzájem 

stydět. Sedmdesátka přešla ani nevím jak – Ta sedmička se mi líbí – je to číslo magické, 

ale ta nula je tak výmluvná, že ji slyším ve dne v noci, protože se mnou již dávno srostla 

v jednu velkou nehynoucí nulu, která se nemusí nijak připomínat, protože je, protože ke 

mně i mnou promlouvá a vůbec nic za to nechce! 

Posílám i poslední ročník Čs. fotografie, je den branosti, slavný den důchodců, den 

hojnosti a přepočítávání tisícovek a zlatých tereziánských dukátů! A snad se už i brzy 

objeví ta moje knížka – je rozměrná jako zářivý nákyp slunce – vydali ji k mé 

sedmdesátce, oděli ji oslí kůží. 

[…] 

Váš Stanislav 
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Před Vánoci 1984 

(věnování v Na doslech pramene) 

Věrným přátelům – Alžbětě a Norbertu Chotašovým 

Moji milí, 

Tak to je ta knížka! Ohlašoval jsem ji moc brzy, ale autorské výtisky mě došly až 

teď – právě když mě navštívila moje stará známá tetička Chřipka, a tak jsem malátný jako 

motýl, když se drape z kukly! Vaše Vánoce budou jistě krásné – A nový rok 1985? Až je 

pro Vás hodně slunný, I když se mu nevyhnou přeháňkové dny – tak to už nese přirozený 

tok historie! A tak Vám vlastně přeju to nejprostší a nejdůležitější: zdraví, trvání humoru a 

láskyplné vidění světa! 

Ze srdce Váš Stanislav 

 

P. S. Dopis snad došel – i s Čs. Fotografií a Prahou pro Barbarku. V novém roce 

pošlu nějaké radostné povídání, abyste si nemysleli, že žiju jen v zedníčkovských 

chmurách…! Barbarce pusu! 

 

Hamburg, 20. 1. 1985 

Vážený a milý pane Zedníčku, 

tak Vám ta knížka přeci vyšla, jistě jste z toho musel mít velkou radost, kterou 

s Vámi sdílíme. Vám pak děkujeme za nádhernou dedikaci, je to štěstí, že se tak dobré 

vztahy zachovaly. Při četbě Vašich básní jako kdyby se čas pozastavil, udělal césuru, 

abychom se mohli jednou pootočit po tom, co bylo pro nás podstatné, mělo váhu našich 

cílů, a které je zrcadlem našich zmizelých snů. Za to vše Vám dík. 

Vaši Alžběta a Norberto 

 

Hlinsko, 12. 12. 1985 

Milá paní Alžbětko, 

píšu Vám s velkým zpožděním, a jen Vánoce mně daly sílu k dopisu! Byl jsem 

letos dlouho nemocen – vždyť ani nevím, jestli jsem Vám vůbec letos napsal a jestli ano, 

měla moje slova smysl, nebyl na nich cejch horečky a vysílení? Teprve teď se dávám 

dohromady, potřebuju zesílit atd. atd. – jsem totiž ještě příliš zesláblý. Nehněvejte se na 

mně, dobrá paní Alžbětko! Víte, člověk je zkoušen a já byl letos zkoušen o trochu víc. 

Napíšu Vám o všem trochu později, až budu skutečně na všech čtyřech a hlava bude 
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jasnější! Přeju Vám, panu Norbertovi a Barbarce co nejkrásnější zátiší Vánoc, Vánoce 

zklidňujících usebrání a láskyplných darů! A věřím, že Vás čeká dobrý rok 1986, rok 

pohody pro tvůrčí práci, pro „hudbu domova“.  

Váš oddaný Stanislav 

 

Hlinsko, 20. 7. 1986 

Milá paní Alžbětko, 

nevíte, jakou jste mi udělala radost svým lístkem! Jste v rekonvalescenci, nemoc 

odešla a navodily se zkušenosti, které člověku mnoho a mnoho dají, i když ten den se 

„zúročí“ až po čase! Vidíte – já taky stonal a teprve teď se blížím k rekonvalescenci – 

proto to zpoždění: únava je zlá, ale koneckonců co zmůžu proti naději? Ozvu se Vám, paní 

Alžbětko, brzy, jsem teď trochu přirozeně posmutnělý – znáte tu krásnou a dobromyslnou 

píseň žáků darebáků z XV. stol.? Je tam i to dvojverší, kterému se vždycky – i nechtě – 

musím usmívat, protože se se mnou slučuje věrně a často: prázden měšec, truchel pěsec! 

Přepisuji Vám kratičkou báseň, kterou jsem si v horečce a v noci načetl – nezalekněte se jí! 

I ta patří do naděje, která je – ve spojení s láskou – krví našeho života! Příště Vám napíšu 

dopis dlouhý jako Balzakova Lidská komedie a hluboký jako kapka rosy na lístečku 

kontryhelu (copak nepatříme i minisvětu?) 

Buďte, Alžbětko, brzy čilá jako rybička a radostná vším, co je dobré! 

Váš oddaný Stanislav 

P. S. Pozdravuji ze srdce pana Norberta a Barbarku! Příští dopis bych asi už měl 

poslat do Hamburku.  A Ať je Vám léto co nejpříznivější! 

 

Ruka na krku / a oči / z důlků / Půl srdce / uhnilo / Smrt hledá / druhou půlku / Za 

sáním tmy / je výšleh / hvězd / Je bolest / dorození / Je bolest / za bolest / Čeká tu / je blíž / 

a blíž / jak touha / pro naději / že smrt / mnou prošla / že již není / A život vkleče / Tryská 

výš / až k lásce / v níž se chvěji 

 

V Hlinsku, v červenci LP 1986 

Alžbětce Stanislav Zedníček 
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Hamburg, 30. 8. 1986 

Vážený mistře Zedníčku, 

děkuji Vám srdečně za Váš nesmírně laskavý dopis, který jste poslal ještě do lázní. 

Dopis se někde toulal, takže jsem jej obdržela až zase v Hamburgu. O to větší byla moje 

radost, a také trochu i mé zahanbení, že se teprve teď k tomu dostávám, Vám na něj 

odpovědět. Hrozně si toho vážím, že si na mě vzpomínáte s básněmi. Řeč poesie má jiní 

diktus než stenogram. Já to zdůrazňuji jen proto, protože jsem to za uplynulých 18 let 

s výjimkou mého manžela, nebo chcete-li manželů, od nikoho neslyšela. A zdejší lid, milý 

pane Zedníčku, není citlivý k hudbě slov. Je nám smutno při pomyšlení, že se necítíte 

dobře a že zdraví Vám neslouží tak, jak by bylo záhodno. Často se tážeme, zdali kolem 

sebe máte společnost, která Vás má ráda anebo okruh lidí, který Vám rozumí?! Takové 

myšlenky nás trochu zneklidňují, protože víme, že za výjimečnost se platí daň z existence. 

Občas se tak díváme na filmové retrospektivy a tu si často uvědomujeme, že naše doba 

pomíjí, nevíme, jestli rychle či pozvolna, ale víme, že neúprosně. Ale musíme šahat do 

filmových archívů a do deníků našich vzpomínek (pro každého tak zbytečných), vidíme to 

na své dceři, která je spíše konservativnější. Přesto se nám zdá, že my jsme bývali za 

mladých let neskonale agilnější, že slovo frustrace jsme se naučili až po 40. roku našeho 

věku, že jsme byli nekonečně zvídaví a že jsme s velkou intensitou dokázali pro něco 

zahořet nebo vášnivě milovat či něco zamítnout. Připadáme si někdy jako exponáty 

v cabinetu voskových figur. Ale dosti již hořekování a jímavých lamentací. I nám zdraví 

tak nějak nesloužilo a tak jsme teď nuceni dohnat to, co jsme byli v minulých měsících 

nuceni opomenout. Ale teď už to zase půjde k lepšímu, doufáme, že je to tak napsáno 

v kitab almukkadasu. Ale jelikož v té bichli může číst jedině Allah sám, tak nám 

smrtelníkům nezbývá než doufat, že je tam pro nás napsáno něco přijatelného. Je to 

sympatická forma naivního analfabetismu. 

[…] Jak zvláštní, až jednou zvedneme nohu, abychom překročili ten neexistující 

práh, v čem se budeme lišit, co se týče našich vzpomínek od právě narozeného dítěte? Jak 

je to přeci pěkné, že všechno je relativní. Co bychom si počali s absolutními pojmy anebo 

s nějakým absolutním kritériem pojmů. Chtěli jsme se Vás již dávno zeptat, jestli znáte 

Cusanuse? Byl to předposlední romantik před Kopernikem. 

Milý mistře Zedníčku, vzpomínáme na Vás často a často o Vás hovoříme a děláme 

si myšlenky, jak Vám ubíhá život, zdali píšete, zdali máte všeho, co potřebujete dostatek, 

zdali svůj život přijímáte jako dar boží anebo jako třeba Norbert, za svízelnou a 
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tvrdošíjnou náhodu. Tento dopis není melancholický ani defaetistický a nemá ani stínu 

nějakého kapitulantství, jen jsme dopřáli svým myšlenkám určitou volnost a co jsme si 

mysleli, když jsme tento dopisy psali, jste si teď právě přečetl. Velice Vás, milý mistře 

Zedníčku, zdravíme, ze srdce Vám přejeme, abyste byl zdráv, veselý a aby chef Vašeho 

osudu s Vámi nakládal vlídně. Buďte pozdraven od svých věrných přátel. 

Alžběty a Norberta 

 

Hlinsko, 12. 12. 1986 

Milá paní Alžbětko, 

jistě se Vám zdají nepochopitelnými ty mé dlouhé odmlky – a nejen Vám, ale i 

mně, vždyť je nesu těžce a s provinilým udivením! Bůh ví, že Vám píšu často tím 

bezdrátovým poselstvím myšlenek, které mají lidský puls a hořečnatou touhu po sdílnosti, 

ale ruka je jakoby zamrzlá, jakoby věděla, že i já jsem teď docela zamrzlý v samotě! 

Vždycky jsem byl na samotu zvyklý, ale dnes je tolikrát vynásobený, že ji nesu těžce, 

provinile těžce – nedovedu si ani všechno vysvětlit – ale člověk si skutečně nestačí sám – 

vzpomínám na Vás i na pana Norberta často, ale dálka vzdálenosti má svou zeď – a byt, 

který je poustevnou, kam ani „laně nechodí pít“ má nevytopitelný chlad – A dny letí a letí, 

jen slova se zachycují myšlenek a prorůstají je do tvaru, který má pro mě světlo –  

Rád bych Vám v lednu napsal víc a hněvivěji, teď mě prosím omluvte – posílám 

jen těchle pár slov a díky za to, že jste – Ať vaše Vánoce jsou krásné světlem, zpěvem a 

láskou a nový rok ať má pro vás všechny …?, stálou novost dní, přítoky radostí a úlevy, 

otevřenou náruč pochopení pro svět zkoušek, pro smutné chvíle únavy, bolestí a – štěstí – 

Váš, ze srdce Váš Stanislav 

P.S. Přikládám malou báseň na památku. Chce hlas, oči nestačí – Škoda, že nejste 

blíž – rovzpomínali bychom si, pomlčeli by, pan Norbert, Barborka – ale copak se to 

nemůže stát na Štědrý večer, kdy se slavní leccos, co jinak patří do světa nemožnosti? 

 

Dny 

pomalé dny / kdy každé vydechnuté / je v úzkosti / neusínajících vin / a každé 

vdechnuté / návratem naděje / přiblížením ke snu / o ztraceném světě / jednoty / Pomalé 

dny / listopadového věku / kdy únava již nepočítá / vteřiny života / dozmítávajícího se 

k smrti / ale staletí škod / jež způsobily / Pomalé dny / kdy přibíráme / k tomu lidskému 

v nás / i zbytnělé zvíře / matoucí houštiny / rostlinného světa / stále průkaznější kamenění / 
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jež v nás vtlačuje / do mezer jakési stavby / neviditelné a těžké / do mezer kde tlak / je 

nejen naříkajícím praskotem / ale i tichem scelování /  stou podivnou stavbou / která 

nepatří na rumiště světa / kam dohlédají / jen oči útěku / kam vbloudí / jen horečkový mráz 

/ hasnoucího srdce / Pomalé dny a zima / Ale slunce je blízko / Blíž než si myslíme / Blíž 

než se kdy / doslzí pláč /  

Milým přátelům Chotašovým jako malou připomínku slunce nadlistopadovým 

věkem lidstva Jejich Stanislav 

 

Hamburg, 13. 1. 1987 

Vážený a milý mistře Zedníčku, 

Váš krásný dopis nás zastihl teprve po Vánocích, jistě omylem jste jej odeslal do 

BAD Wildungenu, ale tam já už přes půl roku nejsem, tam jsem byla pouze v lázeňském 

ošetření. Naše trvalá adresa je tedy nadále v 2000 Hamburg 60, Dorotheenßtrase 105. Než 

nám Vaše psaní z lázní přeslali, tak to trvalo skoro dva týdny. 

Čteme Váš dopis: jehož Orgelpunkt nám věstí Vaši osamocenost. Ale je zde rozdíl 

mezi samotou a osamoceností. Za první je často výsadou anebo údělem elity. Ta druhá je 

špatný los. Básník – eremita. Proč ne? Proklatý básník – to také nezní špatně. Ale 

osamocený básník, to musí něco být, jako kapitán trojstěžníku, který se omylem osídlil 

v Sahaře. Často o Vás, milý pane Zedníčku, hovoříme a přemýšlíme. A dohadujeme se, jak 

zvládáte svůj úděl, jak probíhají Vaše dny a k jakým nadějím se upínáte. Norbert Vysočinu 

zná a říká, že je to trochu drsný kraj. Potměšilost osudu lidských vztahů je snad v tom, že 

bychom Vám chtěli stát po boku, chtěli bychom s Vámi přemýšlet, mluvit s Vámi o Bohu a 

o světě, zavzpomínat si na to, co bylo dobré v našich životech a smát se těm příhodám, 

které jsme považovali za zlé. Měli jsme zažádáno o visum, chtěli jsme navštívit Prahu a 

zastavit se na skok u Vás. Ta milá zpráva o zamítnutí naší žádosti k nám doletěla den před 

štědrým večerem. Co můžeme dělat, musíme to brát, jak to je. 

Utěšujeme se slabou nadějí, že naše přátelství k Vám pronikne i na tu dálku. A že 

Vás ta myšlenka trochu potěší. 

Kruh našich životů se jednoho dne uzavře a přitom každý život je přeci něco 

nedokonaného. Je to zvláštní na jaké myšlenky časem člověk připadá. 

[…] 

Ještě jednou Vám přejeme ze srdce vše dobré a děkujeme Vám za krásnou báseň, 

kterou jste nám poslal. 
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Máte pravdu: chce to hlas, ductus nestačí. Ale my doufáme a věříme, že i toto se 

během tohoto roku uskuteční. Snad o Velikonocích, to by byla taková příhodná doba. 

Nechtěli bychom tento dopis uzavřít, aniž bychom se Vás byli zeptali, nemáte-li nějaké 

přání, které bychom Vám mohli splnit. Vždyť by to byl nakonec důkaz důvěry vůči nám, 

kdybyste se nám v tomto smyslu vyjádřil. 

Ještě jednou Vám přejeme, aby tento rok byl pro Vás rokem naděje a tvůrčího 

úspěchu, rokem jasu a upevnění. Budeme se těšit, jestliže nám brzo napíšete. 

Srdečně Vaši Alžběta a Norbert. 

 

Hlinsko, 21. 3. 1989 

Moji milí, 

kdy jsem Vám naposled psal? Snad před deseti, sto lety! Promiňte mi to! Nežilo se 

mi dobře po celou tu dobu – naposled jsem se zranil – až jsem si myslel, že z toho ani 

nevyjdu se zdravou kůží! Rozbitá hlava, otřes mozku, pochroumaná žebra a ledvina atd. 

atd. A vše to jsem prožíval ve své samotě – jinak to nešlo! Až teď se rozkoukávám, hlava 

ještě bolí, nespavost mě neopouští, ale přece to všechno už polevuje, doktor tomu ani 

nechce věřit! Těším se, že Vám brzy budu moci napsat víc – i o té různorodosti samoty, o 

které jste, paní Alžbětko, naposled psala – vždyť ty všechny strastné dny, které mě tak 

dlouho bděle obstupovaly, propouštěli ke mně všelicos dobrého, dosud nedomyšleného, 

neslyšeného, leccos co bylo dosud neviditelné a čekající právě na ty těžké dny – věšte, že 

za to velice Bohu děkuji! Jednou Vám o tom povím, vždyť jste […] stále blízko! Jinak – to 

víte – důchodce je důchodce, ale když se to denně přijímá stále nově, pak to patří do života 

a samozřejmě i do neodmítající náruče. 

Děkuji Vám, paní Alžbětko, pane Norberto, za Vaše přátelství, tak krásně stávající! 

Ať Vaše Velikonoční svátky mají tu radostnou výživu míru a soustředění, slunnou pohodu 

Vašeho rodinného vesmíru! 

Váš Stanislav 

P. S. Vidíte to: chtěl jsem psát Manželům Ch., ale já už nevím, jak se německy 

řekne manželé, paměť se mi vrací váhavě, a co můžu dělat? Co jsem? Trouba! 
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Hamburk, 16. 4. 1989 

Vážený a milý mistře Zedníčku, 

děkuji Vám mnohokrát za Váš dopis, který došel asi před týdnem… ale začínám 

být v rozpacích, zdali Vám mám napsat všechno, co se na mne za poslední dvě léta 

nahrnulo, nebo jestli to není ode mne sobecké a vůbec nehezké na Vaše již tak těžce 

zkoušená bedra ještě navalit mé hrozné starosti. Chcete slyšet pravdu, milý pane Zedníčku? 

Musela jsem asi být v minulém životě veliký zloduch, jinak si neumím představit, proč mě 

potkalo takové neštěstí. Snesete to vůbec, to co Vám teď hodlám napsat? Jestli Vás ještě 

zatížím svým hrozným osudem tak si to nikdy neodpustím, na druhé straně jste ke mně 

vždycky tak pevně stál a měl mě dosti rád, jak se domnívám, tak máte právo na pravdu! 

Jediné, co mne drží na světě, jsou mí přátelé a opravdu ne v poslední řadě jste to právě Vy, 

milý pane Zedníčku, který mne svou věrností dodává trochu síly. 

Je to opravdu již sto let, co jsem od Vás nic neslyšela, je mi nesmírně líto, že jste 

byl tak hrozně těžce nemocný, ale doufám pevně, že jak píšete, se teď z toho brzy alespoň 

částečně dostanete!!! 

[…] 

 


