
Pěkné věci nech si zdát… 

 

Tak má milá, už běž spát 
pěkné věci nech si zdát 
po kopcích už běží stín 
polož hlavu do peřin 

Spi jak listí pod stromem 
kterým dneska brouzdal jsem 
podzim už mu zeleň vzal 
barvu tvých vlasů mu dal... 

... Spi jak celá krajina 
která nás dva zrodila 
ve které budeme zrát 
v ní nás budou pohřbívat 

A nech si zdát o dětech 
a o plínkách na dvorech 
a o prostorném domě 
kde budeš spát vedle mě... 

Mně se tahle prostinká ukolébavka Jaroslava Hutky z roku 1974 líbí, ale někomu se může zdát 
obyčejná a jednoduchá až příliš. Nebo třeba i naivní. Jaképak pěkné věci, když od snů ke skutečnosti 
bývá tak daleko. Šťastný rodinný život, prosperující republika, co největší soběstačnost, sociální 
spravedlnost, neúplatní politici a soudci, ochrana všeho, co je hodnotné a užitečné, a vlastně i toho, 
co je „jen“ tak pro radost… Kolik takových snů už jsme zažili? 17. 11. si porovnáme naše naděje z roku 
1989 se současností a nejspíš si mnozí z nás povzdechnou, že svoboda podnikání je pěkná věc, ne že 
ne, jenže je „kvůli ní“ teď povaha lidí snad ještě víc spotřební než dříve. I svoboda slova je pěkná, ale 
co ten bulvár -  komu všemu doslova zničil život? Svobodné vzdělávání tak často vázne na neochotě 
pořádně tu možnost využít, svobodné umění bývá převálcováno brakem, svobodné rozhodnutí žít 
jinak než ostatní je na hranici společenské sebevraždy…  

A kdo se ještě ke všemu zdráhá být s někým proti někomu, schytává to pak z obou stran… Zrovna 
tohle znám až moc dobře. A při psaní příspěvků do Literárního okna (mimo jiné) vím, že vyberu-li 
například ukázku z písničky Jaroslava Hutky a přečte si ji někdo, kdo ho nemá rád, je to pro mě a 
potažmo i pro časopis riskantní. A tak je to i s jinými autory, protože nějaké odpůrce má z nich každý. 
Není obvyklé mít mezi svými oblíbenými jedny i druhé, patří-li do jakýchsi pomyslných rozdílných 
táborů. 

A to nezmiňuju třeba mého oblíbeného Bulata Okudžavu nebo Vladimira Vysockého, kteří žili a tvořili 
v bývalém SSSR (a byli sice režimu silně nepohodlní, jenže kdo z mladých o tom dneska už ví nějaké 
podrobnosti?), nebo dejme tomu Antonína Zápotockého, který byl jedním z našich 
dělnických prezidentů. Jeho milá a (až na pár odstavců) apolitická knížka „Barunka“ o dětství jeho 
maminky mi sice kdysi velmi dobře přiblížila život venkovských dětí, spjatých s přírodou a s lidovou 
moudrostí, ale mám, nebo nemám si troufnout psát do Kompostu zrovna o díle sepsaném 
budovatelem socialismu? Zakázané to není, jenže… A tak bych mohla jmenovat spoustu jmen i názvů 
knížek i samotných jednotlivých myšlenek. Asi úplně pokaždé se najde někdo, koho článek osloví, a 
zároveň i někdo, kdo bude nespokojený.  

Z mého pohledu je to pochopitelné, protože tak to mezi lidmi zkrátka chodí, ale sama to takhle 
nastavené nemám. Podle mě svědomí má každý své osobní a nemám sklon si představovat, jak si 
v tomhle směru kdo stojí, natož abych to nějak posuzovala a přidávala se k jedné nebo druhé straně. 
Někdo je mi bližší, někdo méně – a to je celé. Žádné striktní a neotřesitelné závěry si o nikom 



nedělám. Tím spíš pak pohořím u někoho, kdo je dělá - jenže jít tou cestou, že radši nebudu vybírat 
ukázky žádné, případně že se soustředím na aktuální trend, to by také nebylo žádné řešení.   

Ale když už jsem se rozhodla citovat tentokrát Jaroslava Hutku, vraťme se k němu a podívejme se do 
jedné z jeho knížek. Jmenuje se „Požár z bazaru“, jde o fejetony z let 1977-1989 a v kapitole „Řád 
ztracené boty“ se píše něco, o co bych se s vámi ráda podělila: 

„… K prvnímu výročí zabavení textu Charty 77 vezeného vládě byl policií zkopán její mluvčí dr. 
Hejdánek. Předešlý mluvčí, profesor Patočka, šel z výslechu do nemocnice, kde zemřel…  

… Epiktétos tvrdil, že vše, co lidé dělají, dělají proto, že to považují za dobré. Každý však vidí dobro v 
něčem jiném a to je celá tragédie. Ale přece jen. V lidském světě platí jakási dohoda, alespoň vkusu, že 
kopat do filozofů není dobré. Ale jak vidět, jsou lidé, kteří to za dobré považují. Jinak by to nedělali. Je 
to dobro mocnějšího. Kdo považuje moc za dobro, musí mít dojem, že vždy, když moc a sílu předvede, 
děje se dobro. Proto mocní s nelibostí nesou na tomto světě přítomnost nesilného podivína, který 
mluví o krátkosti života, o vesmíru, času a relativitě věcí, o pošetilosti a moudrosti, o marnosti a 
smyslu krásy i života, o iluzi moci, o pomíjivosti síly a nutnosti zastat se slabých a bezbranných. Který 
mluví o tom, že hodnota není ve věcech, ale v člověku. Takovému podivínovi říkáme filozof. Jde 
životem na vlastní pěst a nastavuje zrcadlo. Říká, že skutečný zápas se odehrává v srdci a skutečná 
moc je ve vidění. Vymyslel pravdu, to podivné slovo, které znamená hledat a tvořit takový svět, ve 
kterém by byl život méně marný. A zde se cítí vyznavač síly ohrožen, protože se na světě objevilo cosi, 
co nejde ani přikrýt, ani se toho zmocnit. Filozof odhaluje pravdu, a ta, jednou vyslovena, není už 
ovladatelná ani skrze filozofa. Stává se skutečností, prochází neporušena staletími i režimy a to je k 
vzteku… 

… Žijeme život, snažíme se na něj dívat a podávat svědectví. Vidím, že snové historické doby, kdy 
filozofie byla tak srostlá se životem, že vyznavače síly a moci doháněla k šílenství, nepominuly. 
Sebevzdělávání je spojeno s nebezpečím, poezie a zpívání je spojeno s nebezpečím, jít si svou cestou je 
spojeno s nebezpečím, žádat dodržování planých zákonů je spojeno s nebezpečím… Věci samy o sobě 
nemají hodnotu. Jsou zhodnocovány velikostí oběti, jakou je za ně člověk ochoten dát…“ 

  

Napsáno to bylo v lednu 1978, vydáno nejdříve v exilu v Rotterdamu, pak v roce 1990 i u nás. 
K uvedenému výčtu nezbývá než dodat, že současná doba pohlíží na knížky jako na spotřební zboží, 
takže momentálně už tištěnou verzi seženete těžko, pokud si ji odněkud neobjednáte nebo ji 
nenajdete pohozenou na nádraží (takhle jsem k ní přišla já). Zrovna tenhle titul ale patří k těm, 
s nimiž se můžete seznámit v plném znění na internetu. A tak stačí kliknutí na počítači (viz zde), 
pokud o tom víte a zajímá vás to.  

Náš zájem je, myslím, to hlavní, co o všech těch pěkných věcech z ukolébavky rozhoduje. Ty různé 
svobody, které jsem jmenovala, jsou závislé na tom, jak je my a právě jen my a právě teď použijeme. 
Podpoříme-li konzum, bulvár, korupci nebo černobílé nazírání světa, bude toho zase o něco víc. 
Posílíme-li protistranu, zhoupne se vahadlo opačným směrem. A bude to o to cennější, kolik 
opravdovosti, odvahy a obětavosti tomu věnujeme. Svoboda sama o sobě je věc pěkná, dokonce 
jedna z nejpěknějších. Kvůli ní se nic špatného neděje. Děje se to kvůli nám a našim výmluvám na ni. 
Kvůli snaze mít ji pro sebe, ale nepomýšlet na svobodu druhých. Buďme tedy za ni vděční a přičiňme 
se. Tahle výzva se často používala v minulosti a zprofanovala se, ale je to s ní stejné – sama o sobě je 
v pořádku. Kdykoliv byla vyslovena a poctivě naplněna, pak (stejně jako pravda z fejetonu J. Hutky) 
„setkala se se skutečností a spojila se s ní v jeden celek“.         –ah- 

 

http://www.hutka.cz/new/html/f19.htm

