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Fiesta
Ano, vzal  jsem na sebe velmi nelehký úkol,
neboť  jsem  se  rozhodl,  že  podám  zprávu
o slově  fiesta,  o tom,  jak  fiestu  chápou
samotní Španělé.

Mnozí  z vás  čtenářů  jistě  vzpomenou  dílo
slavného  amerického  spisovatele  Ernesta
Hemingwaye,  který  fiestu  spojuje  s býčí
tradicí ve Španělsku, což může být poněkud
zavádějící.  Zajisté se jednalo o fiestu, o tom
netřeba  debatovat,  avšak  toto  slovo  v sobě
skrývá  daleko  více,  je  to  takové  magické
slůvko,  o němž  vám  většina  lidí  z celého
světa  bude  tvrdit:  „Fiesta?  Samozřejmě,  že
vím, co to je, jakpak by ne.“ Málokdy se však
konkrétnější odpovědi dočkáte.
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A  co  vám  odpoví  slovníky?  Fiesta  je  přece
slavnost, oslava, svátek!

Co  vám  odpoví  Španělé?  Fiesta  je  prostě
fiesta. A mají pravdu, je to jednoduše způsob
španělského života, je to klid, pohoda, jsou to
i oslavy a svátky, kdy se přirozeně nepracuje,
jsou  to  také  nejrůznější  lokální  svátky,
pro studenty  je  fiesta,  když  se  nemusí
do školy  –  takže  vlastně  i  každý  víkend,  a
výjimkou  nejsou  ani  taková  místa,  kde
probíhá  fiesta  každý týden již  od čtvrtka  až
do neděle.  Někdo  se  mnou  jistě  nebude
souhlasit,  někdo  bude  namítat,  že  ve
Španělsku  dlouhou  dobu  žil  a  dost  se  zde
nadřel,  nemluvě  o úmorném  studiu
na španělských  univerzitách,  takže  žádná
pohodička, žádný klídek, ovšem pak stojí za
úvahu,  zda  se  takový  člověk  dostatečně
podřídil  španělskému  prostředí,  zda  občas
vyrazil  do ryze  španělské  společnosti
o nějakém  tom  svátku  nebo  alespoň
o víkendu, zda dokázal zvolnit a vést se na té
správné vlně. Jestliže si někdo myslí, že učinil
krůček  směrem  k fiestě,  ale  i  přesto  ji
nepoznal, pak je mi ho upřímně líto.

Víte,  já  jsem  na začátku  slíbil,  že  podám
zprávu  o fiestě,  nyní  však  zjišťuji,  že  to
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