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PŘÍLOHA

Večery s Johanem Sebastianem Bachém

I

Po mramorových schodech zvonivé poskakuje
rozhozená hrst zlatých a stříbrných mincí
z máčce kteréhosi dobrotivého ducha,
z hor se dunivé Valí káiflenná lavina,
přetrhlý perlový náhrdelník dopadá
na lesklé parkety prázdného tanečního sálu
a měsíční paprsky na ztemnělou hladinu
jen nepatrně rozčeřenou chladivým vánkem.
A náhle bez přechodu, cosi se jemně a zkučeně
začne dotýkat bolavých míst kdesi v hloubi
a já zmateně klopýtám pod úhozy v klávesy duše
do krajin nečekaně nabyté naděje a vykoupení.

II
Rád nechávám se jím za ruku uchopit
a vodit po rozlehlých podzemních jeskyních
či prosvětlených zámeckých komnatách
s vysokou klenbou stropů a s okny dokořán
v listoví rozložitých korun starých stromů.
Někdy postáváme jen na skále vysoko nad mořem,
studeným větrem si necháme účesy rozházet
a s rozkoší vdechujeme slaný, ostrý vzduch.
Obloha nad tímto obrazem věští bouři a déšt,
i když se po pobledlé modří zatím prohánějí
jen hutné šedivé mraky a zneklidnělí ptáci.
A pak běžíme po travnatém, strmém svahu
vstříc nekonečným severským rovinám, nebo jen
zvolna sejdeme po širokém kamenném schodišti
do prázdné, udržované francouzské zahrady,
abychom usedli v některém skrytém zákoutí
a zírali s údivem na mihotavé hry světel a stínů.
Jindy kráčíme po pobřeží někde na Baltu,
míjíme písečné duny a štíhlé borovice,
vlny jsou mocně vzdmuté a drobně mrholí,
břeh zcela pustý je a právě stmívá se,
a tu nás touha přepadne po planoucím krbu
a rozžehnutých svících prostorné jídelny
se zátišími ovoce, lovné zvěře a pstruhů,
pečlivě vjrvedených ve vlámském šerosvitu.
Zbývá pak již jen cval v sedlech lehkonohých koní
krajinou mlh, bažin a rákosí, a dorazit
až tam, kde ceká usmíření, a pokleknout
u oltáře s pokorou bolestně nabytou.

-fak-

A opět -něco o Janu Legatkovi z Pecek u Kolína!
Pokud si jaště vážen'*’ přátelé vzpomínáte, je to již několik
dlouhých měsíců., co jsme od Honzy Legátka nedostali řádnou zprávu.
Většina z nás si již, již myslela, že Honze opustil řadv Lázeňských
hostí. Po pravdě řečeno, tento pocit byl oprávněny, ielikož se Hon
za stavěl vždv velmi odtažitě k placení poplatků LH fondu. Jsem
rád, že to mohu být zrovna já, který vám o činnosti Honzy můž-e po
dat důležité zprávy.
Před několika dny jsem se snažil vyhnout dopravní kalamitě
na silnici Poděbrady-Praha. Vybral jsem si okresní silnici č.40 ořeš
Nymburk. Při průjezdu Nymburkem mě upoutala podívaná na překrásného
draka, který se nádherně kolébal vzdu-chem nad nymburskou nemocnicí.
Při zevrubnějším pohledu jsem zjistil, že z okna, kde byl uvázán ko
nec drakovy poutači šňůry, visí robustní pruhy hedvábí s následují'cími hesly:"Nekupujte zajíce v pytli, nýbrž v asoptických obalech z
PVC", "Jedlou měř a pak věř", "Oznamujeme, že už to není nutnost",
"Severní for znovu dobyt", "'Pomoz i ty, všichni na jedno brdo a br
do na exportl", nevvdržel jsem nečinně okukovat a okamžitě jsem se
informoval ve vrátnici na dotyčný objekt. Vrátný ani nepromluvil a
otevřel zelenavc-modře mihotající dozu, ze které mi podal navštíven
ku J^N LEGÁTEK LH OHNE SRANDA. Legitimoval jsem se a po předložení
Lázeňské akreditační karty jsem byl s úsměvem vouštěn*do prostoru
nemocnice.
■
Honza ležel na Úrazovém odd. chirurgie. Službu konající sest
ra mě uoozornila, že s Honzou mohu mluvit bez jakéhokoliv soucitu,
jelikož je to tvrdý chlapík. Honzovi totiž amputovali obě dolní kon
četiny. Přivítal mé důstojně v modře povlečené posteli. Ostatních
pět méně postižených pacientů zbožně- citovalo z různých LH oingaziiftů
a očividně se vyhýbali pasážím o výrobě třaskavých směsí. Povlečení
jejich postelí bylo kombinováno z modrých a bílých č$stí a to podle
toho kvantitativně, nakolik pacient zvládl taje lázeňské slovutností.
Honza mě pobídl, abych si sedl:"sedni si, mohlý by tě bolet nohy,, já
nyní svoje nemám, tak mám čas-trochu myslet na cizí. Po kratičké vítací formule® mi Honza vypověděl svůj příběh.
Pokoušel se hledat nové formy lázeňského žití a jako jednu z
důležitých součástí viděl rozvinutí manifestů do formy vyzrálých di
sertačních prací. Jeho snahou..bylo aplikovat perpetuální potenci energetických kvant síly zadržené v materiálu vagonu rychlíku po plá
nované kolizi s nově vytvořenou terénní vlnou. Tyto materiály by po
tom výtečně posloužily při výstavbě vysílacích věží obrovských výšek,
čímž by se jasný hlas LH dostával do nejvzdálenějších koutů našeho okresu. Funkce těchto materiálů je vlastně lapidární, energie nárazem
koncentrovaná v jedné straně materiálu je obrovská vzhledem k prosto
ru, který zaujímá. V případě dřeva je tato jedna strana tvrdší dia mantu a pružnější neprogresivnějších slitin dosud objevených. Použi
tí tohoto materiálu vychází logicky lázeňsky z jeho vlastností. V pří
padě vysoké vysílací věže se vítr okamžitě pokusí opřít 3e do čerst
vého díla, nepochopitelná rezistence a změna vlastností známého ma teriálu vítr tak otráví, že si na nové se opírání do věže nechá zajít
svoji agresivní chut. Z mentality větru se pak dá vypočítat, kdy vítr
prokoukne nový lidský fígl a vrátí se svůj nápor zopakovat. V této do
bě se naplánují vysílací prázdniny a věž se v největší tichosti demon
tuje /cca ňednou za 1903 let/. Vítr se tímto uvede do stavu zmatku a
perioda jeho další návštěvy místa vzroste geometrickou řadou. Další ne
dozírnou.výhodou tohoto materiálu je jeho přirozená architektonická
variabilita, vzniklá při ..tříštivé meteuftorfoze vagonu. Podle velikosti
třísek se dá montovat věž ve tvaru jehlanu, kvádru, pětibokého hrano
lu i výšebokého hranolu, vesmírné pojetí geometrie pak nutně připouš
tí i tvar válce nebo seceShí"ařábesky, jelikož vyšší geometrie vesmíru
neuznává hrany, a rovinné útvary používá pouze k snazším výpočtům.Jen
da se mi potom ještě pokusil úspěšně vyložit jediné nebezpečí projektu

Pokud by někdo nevědomky před vysílačem pronesl slova "Vagone* vagone,
ty starej lemoune", pořenee energie se obráfí na opadnou stranu a věž
se nutně zřítí. Tato přeměna probíhá v extrémně krátkém časovém úseku
a oinizací okolního kyslíku vzniká beze zbytku ozon, který vybělí, lé
pe .řečeno odbarví vše, co se včas nestáhne do uctivé .vzdálenosti 12,73
m od kolizního epitentra. V menší míře tento jev. používají na psychia
trickém odd. nymburské nemocnice pod názvem "Kegátkovy šoky". Takovýto
velmi zmenše*ý vysílač se postaví na hlavu pacienta s hlubokou duševní
depresí. Foniatrický spouštěč je zde stereofonní magnetofon, který po
spuštění mechanickém odrecituje formuli "Vagone, -vagone, ty starej_1emoune". V příštích okamžicích vznikne již popsaný jev, který v pacien
tově hlayě vybělí i ty nejčernější myšlenky. Musím zde předeslat, že
tato kúra se v nymburské nemocnici provádí zatím jako poloprovozní ex
periment a proto se tam nehrnte.
Potom se mi Honza ^řiznal,, že se stal obětí vandalismu. Při ob hlídce svého vědeckého pole - tra£ Praha-Česká Třebová - vyhodil někte
rý cestující z projíždějícího vlgvu prázdnou láhev od úyrindy, která
přihlížejícího Honzu zasáhla do spánkové, kosti. Honza ztratil vědomí a
jeho tělo se zhroutilo z náspu, na traí. Příští rychlík tTonzovi ujel obě
nohy.
První dny prý byly těžk£. Nyní však Honza zasvětil svůj čas opět
vědě a u takového člověka jsou, výsledky nasnadě. Opět se ukázala brilantnost jeho myšlenkových pochodů. Vychází, nyní ze snahy Pří rdy o spraved
livou rovnováhu. <.ioveK, který je sxe^
naopak kvalitnější slutu a
cit v dalších čidlech oproti člověku vidícímu. Honza se tedy ve svém ex
perimentu touto teorií řídí a předpokládá, že se jeho nemobil^ost vyrov
ná tím? že ho příroda obdaří křídly /na revanš/. Jelikož Lázeňští hosté
jsou přírodě nejblíže v globálu, z; pojil ppolupacient.v do kreativního
procesu Lil a společnými silami se nyní snaží spojit se s astrálními kó
dy Přírody, aby proces urychlili. Je pravda, že Honzovi již zárodky kří
del narostly, a to během 28 dnů od počátku experimentu. Jeho budoucí ka
riéra tím rychle nabyl© konkrétních tvarů. Bude monopolním opravářem lá
zeňských draků, které se již nebudou muset pracné stahovat dolů, ale Hon
za je v letu opraví v jejich přirozeném prostředí.
Musím říni9 že mě Honza přesvědčil, že jeho dlouhá odmlka od LH čin
nosti byl jen daleko hlubší přístun k nax ' nr-oMema+ice než jsme byli ochotni přiznat. Za zamyšlení to jistě stojí.
-fííg- 18.5.79

óda na některé latentní možnosti Boží

Větrným štetcem si malovat může
v lánech obilí či v rozkvetlých lukách,
na zvony chrámů všech míst a dob
své hudební fantazie hrát,
z milostných letů vlaštovek
si jemné ornamenty vyšívat,
a zápisník okamžitých nápadů
si z vln oceánů udělat.
A pak rozmrzele pootočit krasohledem
a jinou mozaikou se upoutat;
asyl svůj nalézat a tím i existenci
v duších lidí, zvířat, květin i stromů
a zhlížet se v nich jak v panteonů.
-fak-

Květomluva trochu přičísnutá

t
/Vybráno - a trochu Erychtováno - z knihy V.Molzera
Moderní zahrada vydané ve Státním zemědělském
nakladatelství roku 1976/

Sedmikráska
Fiala zimní
Měsíček
Fialka
Netřesk
Malina
Blatouch
Karafiát červený
Maceška
Sléz
Rize červená
Růže bílá
Bez /šeřík/
Zimoléz
Plamének
Brčál
Myrta
Chudobka
Barvínek
Tulipán
Řeřicha
Pivoňka
Ocún
Karafiát bílý
Orlíčok
Divizna
Kopretina
Kosatec
Konvalinka
Jiřina

- tvůj přirozený půvab mne vábí nejvíce.
- toužím po tobě.
«’ buň tebe nebo žádnou jinou.
- věnuj mi srdce své.
- tys má naděje v lepší příští.
- stydíš se zá svou lásku?
*• nebuS ukrutnice.
- bolí mne tvoje otálení.
- trápíš mne velice.
- krásou vynikáš, srdce máš však z ledu.
- náležím zcela tobě.
- Čisté svědomí nade vše.
- nenech mne dlouho čekat.
- čím déle tě znám, tíu více tě mám rád.
- tys mou jedinou nadějí.
- vše pomine, láska má jen zůstane.
*- vítězství naší lásky skončí manželstvím.
~ mnoho zdaru.
- zakrátko mi budeš říkat starej.
- pýcha předchází pád.
- čekám na tvé rozhodnutí.
- jak jsi krásná.
- vše na světě, i tvá krása jednou pomine.
~ nejistota je trapná, rozhodni se brzy,
líbí se mi tvé mládí a odvaha.
- mám o tebe starost.
- moc se naparuješ, to ti nesluší.
- tiché vody břehy melou.
- \ mém srdci je tvůj obraz.
- popřej mi své lásky.
i

Fuchsie
Narcis bílý
Narcis žlutý

Lilie bílé
Lilie červená
Sněženka
Bledule
Šafrán
Chrpa
Pomněnka
Smolniňlca
Pryšec
Zvonek
Cypřiš
Jalovec
Kapradí
Mák
Žluíucha
Mateřídouška
Leknín
Koníklec
Sasanka
Hledík
Stulík
Fiala letní
Růže planá
Růže žlutá
Vřes
Hortenzie
Modřín
J asmín
Jedle
Lýkovec

- trápím se, protože ti nemohu vyjevit svou lásku.
- nějaká moc hrdá, co? Jsi směšná,
- závidím každému pohledu. Jestli se ještě na někoho
podíváš, budeš mít co dělat se mnou.
- skromnost a nevinnost tě zdobí.
- jdeš po penězích. Nech toho.
- tvé oči nejsou prolhané, přesvědčil jsem se o tom.
- musím s tebou mluvit beze svědků.
- jsi příliš závistivá.
- čisté srdce, největší poklad.
~ zachováš mne v paměti.
- nic nás více nerozdělí.
- vypadá to s námi bledě.
•
- kdy se zase uvidíme?
- nermuí se, sejdeme se tam, kde láska trvá věčně,
- zcela určitě mne očekávej.
- nač ten kvalt? Nespěchej.
•
- jsi příliš pohodlný milovník.
- jsi příliš netrpělivý milovník.
~ čistota tvého srdce byla předstíraná.
- zase jsem se spletl,
- pryč od sebe.
♦
— snad se ještě uvidíme.
- jen abych tě zase nepotkal.
- koukat ti do očí, to je tedy zážitek.
- máš ty ale krásné pysky.
- proč se mne odříkáš?
»•
<- ty mi závidíš.
- zaujal jsi celou mou mysl.
- snadno jsi zapomněla.
- kdyby tě vše opustilo, uchyl se ke mně.
- dám ti své přátelství, ale žádnou lásku.
- proč jsi tak zasmušilá?
- ty mne podvádíš.

Lidová rčení
Dopadnut na luskách
Nejde mi to do pugétu
Pro samé listí neviděl strom
je přešlý mrazem
Svatého koření ducha v jeho zahradě
neroste
Kdyb pitomost kvetla, budeš samé poupě
To jsou staré blumy
Nerozumět bylinám
My o slívách, on o cibuli
AŽ porostou jablka na dubu
Být petrželí v každé po évce
Až p kvetou hrábě
Ukazovat hrušky na vrbě
Jak strašák v zelí
Těšínská jablíčka
Až se bude bílá růýe červenat
Jsi tulipán
Odejít s kvítkem
Hledí do řepy a vidí do mrkve
Doítávat pohlavkový salát
Mluvit o jablkách a neznát jabloně
Spadl z višně na znak
Mít v ústech švestku
Žvýkat staré kyselé blumy ♦
Vědět angrešt
Vezl na trh cibuli a přivezl ošlejch
Plakat z cib le
Nemít rni fizuli
čítá ženě i fizuli do hrnce
Neřekl ani jahodu
Stři hat křen

«
-

přistižen při činu»
nejde to dohromady.
byl nechápavý, nedůvtipn.^ o
je skleslý.

- je hloupý«

- staré věci
- být nudný
- každý o něčem jiném«
- nii dy«
~ udržovat dobrou náladu«
~ nikdy.
- balamutit.
- tak pěkně oblečen«
- plané sliby.
- nikdy«
• jsi hlupec..
- odcházet s nepořízenou.
- krápět šilhá»
- být bit«
- tlachat»
- zbláznil se.
- šišlat.
- připomínat staré nepříjemnost
- nevědět nic«
- nepolepšil se.
~ předstírat zármutek.
- nemít vůbec nic»
~ je lakomý«
- neřekl nic.
- posmívat se.
Holek tam bylo jako když se muškatelka otřese«
Chrápe jako když ořechy přesypá.

Petrklíč
Podlěška
Hořec
Pupalka

Svlačee
Slunečnice
Chrastavec
Astra
Smrk
Jahodový květ
Jahoda
J ablko
Květ jabloně
Broskev
Cibule /květ/
Mandle
Česnek•
Křen
Meloun
Lilek
Celer
Mrkev
Okurka
Petržel
Pnžitka
Špenát
Lískový ořech
J edle
Rajské jablíčko
Salát
Zelí
Tykev
Angrešt /větev-/
Protěž

dozvím se kdo to je?
moje první láska©
já se z tebe zblázním.
* jsi moc zvědavá a to se mi nelíbí.
- vypadáš na samu nevinnost.
- cožpak se tvá hrdost nedá překonat?
- bude nám někdy přát štěstí?
** náš rozchod je neodvratný.
•* na svých slovech trvám©
** kdy tě zas uvidím?
- jek mám dokázat, že to myslím upřímně?
- dám ti modré z nebe.
* kdo se rá v tvém pohledu vyznat?
zkouším to se smutkem a čekám co na to ona.
*JU falešné slzy.
- nemohu se dočkat okamžiku, kdy budeš se mnou©
* vyhni se raději mé společnosti.
- věděla jsem, že jsi větroplach.
věrnost bude odměněna.
- nikdo na nás nekouká.
- dojdeš brzy svého cíle.
ni.' do se o nás nesmí dozvědět.
• - ještě někoho máš?
• - ty jsi ale skromná.
lásce neujdeš.
<u nechceš patřit jenom mně?
- v lásce budeš vítězem.
* proč jsi tak zasmušilá?
- to je tvoje vina.
Ul.

nevím co mám dělat.
proč se mi vyhýbáS?
— tvá přítomnost proměňuje peklo v nebe.
*• po hněvu nastane blažený mír.
— nic nás nerozdělí.

Nelásky

Smutek nám nadsdvihavá klobouky
ze všeho zbývá
jenom velké zděšení
strašidelnější než svět
až budeš naříkat

ve španělských botách
potkáš přítele, který
rozchechtá
zrcadlo

a promění Tvé pošklebky
ve zbytky úsměvu

Jaká je noc,
tu pošeptala mi vědma
slastné vzdechy, které
nikomu nepatří
výkřiky, které jsou někdy
k pláči
unavené hlasy a ospalí
hráči
těla zmítající se křečí
vyprázdněné flašky a
malátní číšníci
s promaštěnými fraky
vztekle kopající do dveří
usínající šetnářky
s naondulovanými vlasy
dámy s prošlapanými střevíčky
popletené houslistky
opilé klavíristky
stárnoucí zpěvačky
z operety
ne, už nikdy nebude
MY FAIR LADY
taková je noc,
ale kdo jenom řekl, že je
něžná

Ve fotelu do světa

říád cestuji prsten po mapách a snadno se v nich ztrácím«,
Z abstraktní mozaiky křivolakých linií a barevných skrn

se po chvíli stávají živé obrazy, plné smyslových vjemů.

Modrá plocha- z papíru se promění v neklidnou mořskou hla

dinu, vzduch voní solí a teplý vínek ovívá mou hlavu sklo
něnou nnd atlasem. Pokoj se rázem prosvětlí a k mému tělu

dorazí první sluneční paprsky doprovázené žárem jihu upro

střed zachmuřeného a krajně nevlídného zimního dne. Z hra
nižních ploch, oddělujících modř od ostatních barev, se na
mém horizontu náhle objeví členité pobřeží se žlutým pru
hem pláží a sytou zelení palem«, A z malých čern;-ch krouž

ků pod cizokrajnými jmény, jejichž vyslovení zabolí jako
ěleh bičem, vyvstávají snová města, postavená z pohádek,
mýtů a legend, jen nepatrně deformována skutečností, sto
jím na palubě břichaté rybářské bí rky, vplouvající zvolné
do přístavu, a po úpatí vyprahlého kopce jsou roztroubeny

mezi myrtou, vavříny, lentíčkem a opunciemi bílé domky s
balkony, terasami a telenými žaluziemi. Strmé, křivolaké

uličky jsou zestárlými svědky rušného shonu i poklidného
vysedávání, a úzký pás pobřeží dělí kamenné zí3ky, za nimiž

roste vinná réva, olivy a citrony«, Vlnky zlehka pohupují
s barevnými čluny u přístavního mola a já jsem nesneaitel
ně trýzněn t i.ohem, žárem, oslepujícím jasem a přemírou mod
ři. A to je chvíle, kdy náhle sklapnu atlas a chopím se
programu televize. Již za n kolik málo dnů však opět )řis
távám u některého z ostrovů Sgejsk4ho moře a prstem po -

pě se tak znovu vracím domů.
- f ak

TOM

ROBBINS:! PASAČKY KRAV ROZUMĚJÍ BLUES

Thomas LeClair, The New York Times Book Review:
Je to vyprávění o celé Zemi, převrácený Tristram Shandy.o•,
meditace o palci, manifest magie a převyprávění Ještě jedné sil
niční’ reklamy /Another Roadside Attraction/, prvního románu Toma
Robbinse, nyní již téměř klasika hippies*..Tom Robbins je jedním
z našich nejleoších praktiků klaunství na vysoké úrovni..©Vedoucí
jako Pynchon, zábavný jako Vonnegut, okouzlující jako Bvautigan.
Chicago Tribune Book World:
<
►
Nejlepší román, který až dosud vyšel z americké kontrakultury.

San Francisco Chronicle:
Prvotřídní román od spisovatele rozhazovačného talentu...Pasáčky krav je půvabný, inteligentní, excentrický, iracionálníenergický a.neuctivý průzkum toho, v čem se nacházíme i toho, kde
bychom měli být.
Dfen ■ akefield, Los Angeles Times:
Tento román, plný vážnosti i šprýmů, nádherně zmate čtenáře0

Boston Sunday Herald Advertiser:
Hluboko dole pod svým humorem nám Robbins nabízí výtečnou a
výmluvnou obranu excentriků a všech lidí, kteří nemohou najít své
místo©
0
•»
»
Washington’ Star:
Pasačky krev je hrozně rozpustilá kniha.

Poprvé publikováno v dubnu' 1976, přeložil V .Fak to1'-

Věnování: Fleetwood Star Robbins, jablku, ananasu, mangu., orchideji

mého oka. A samozřejmě všem posečkám krav, pí jsou kdeko
liv.
.
Mlsnost kozy je štědrým darem Boha
právě tak jako nahota ženy.
Přemíra smutku rozesměje,
přemíra radosti rozpláče.

william Blake

Poznámka autora;

V knize používám zájmen třetí osoby a mužskýka: rod^pro podstatná
jména pomnožná. Ze srdce se omlouvám všem čtenářům, kteří setím budou
cítit pohoršeni. Jsem naneštěstí toho názoru, že v současnosti neexis
tuje, žádná alternativa, která by buX nevytvářela zmatek nebo by nebyla
na překážku proudu řečig lépe řečeno, neexistuje žádná přijatelná^alternativa. Doufám, že až - a jestliže — oudu publi!ovát znovu, již ně
jaká bude«
...
’
- - - i
- z , v.
Ještě,žádný román nenapsal jediný člověk, t'ezi těmi, kteří tím či
oním přispěli k nepsání tohoto románu, je Paul Dorpat, Lorenzo Milam,
Darrell Bob Houston /ten je sám'velkým americkým románem/, Michael St.
John Smith, Tiny Terrie, Leonore Fleischer, Phoebe Larmore, Holly Hen
derson, Libby Burke, Aurora Jellybean /bez příbuznosti s Bonanzou/,
'Keith Wymen,’ Gigi Carroll, Thomas G.lregg, Roland Kirk /na nosovou
flétnu/, James Lee Stanley /kytara <? zp-v/ a Paul ’inter Consort /na
všechno/« Ano, a nezapomeňme ani na sekretářku VZendy. která dokázala
učit.celý rok Biz Eída, aniž by před žákv střední školy v Mount Vernon
řekla, cokoliv obBcénního«

Protože iněnavky nemají žádné kosti /žádné zuby, břišní spony, snub
ní prstýnky/, nezůstávají po nich zkameněliny. Je proto nemožné určit
jak dlouho jsou již na Zemi,
Není však vyloučeno, že jsou zde již od dob,z kdy se zvedla opona.
V prvním jednání mohly jeviště i ovládnout. Na druhé straně se ale dá
právě tak říci, že začaly existovat tři roky - nebo tři dny či tři minu
ty - před tím, než je v roce 1674 Anton van Leeuwenhoek objevil» Nic z
toho však nelze dokázat,.
Jen jedna věc je jistá: raěnavky se množí dělením, a to do nekoneč
na, neustále vše přenášejí a ničeho se přitom nevzdávají, a proto je
první měnavka, která kdy žila, ještě stále živá. A aí už je tomu čtyři
miliardy nebo třista let, je tu stále s námi.
Kde?
Nuže, může ležet třeba na zádech v nějakém luxusním hollywoodském
bazénu. Nebo se skrývá v kořenech vodních rostlin v bahnitých mělčinách
jezera Siwash a kradmo se rozhlíží kolem. Snad nedávno stekla dolů právě
po vaší noze. Spekulace tohoto druhu jsou otašem beze smyslu«
První, právě tak jako poslední měnavka, a ještě jedna po ní je zde,
tam, všude, protože jejím dopravním prostředkem, jejím médiem, jejím
základem, je voda.
Voda - eso všech elementů. Vrhá se bez padáku, křídel’ či záchranné
sítě z oblaků« Přeběhne přes nejstrmější útes bez mrknutí biče. Je pohř
bívána a opět vstává; prochází se po ohni a tomu naskáčí puchýře. Stylo
vě komponována ve všech situacích - pevných, plynných i tekutých - pro
mlouvá pronikavými dialekty, kterým všechny věci rozumí - animální, ve
getativní i minerální. Neohroženě cestuje čtyřmi dimenzemi - vyživující
/nakopněte na poli hlávku, salátu a ta zaječí "voda!”/» ničivou /prst
holanského chlapce si zapamatoval pohled z Araratu/ a tvůrčí /již bylo
řečeno, že voda vynalezla lidi jako dopravní prostředek, kterým se může
přeuistovat z jednoho místa na druhé, to už je ale jiný příběh/. Je stá«
le v pohybu, stále tekoucí /ai už rychlostí páry nebo ledovde/, rytmic
ká, dynamická, všudypřítomná, měnící se a pracující na svých proměnách,
matematika obrácená ven špatnou stranou, filosofie obrácená na ruby;
neustále probíhající vodní Odyssea je potenciálně neodolatelná. A až
už jde voda kamkoliv, veze se měnavka vždy s ní.
Sissy Hankshawová učila jednou malého papouška jezdit stopem. Není
však toho příliš, co by mohla v t mto ohledu naučit měnavku.
Za své cestovatelské zkušenosti a rovněž za svoje téměř perfektní
lesem sexuálních napětí byla měnavka /a nikoliv nějaký krákající pták/
prohlášena za oficiálního maskota tét» knihy.

A první měňavce, aí už je kdekoliv by”í pasačky krav rozumějí
blues“ rády popřály vše nejlepší k narozeninám» Vše nejlepší i vám«
BUŠTE VÍTÁNI NA RANČI_GUMOVÁ.RUŽE

Je to nejlepší statek v obou Dakotácli* Musí být»
Pavoukům, myším, chladným kojiceptům, třískám, kukuíičným klasům
ani stálým zápachům se zde nevede»
Růxje děvčat vydekorovaly a zrenovovaly všechno samy« Pěnová guma,
zavěšené květináče, několik reprodukcí .Geovjie. 0*KefTéové / z jejího
období kravských lebek/, měkké koberce,. Sheetrockova izolace, popelní
ky, hořák na voňavé tyčinky, mucholapke, fotografie Dále Evansové, kcerá vyvolala již nějakou kontroverzi. V domě se nachází dokonce i rádio,
ačkoliv jediná vysílací stanice v kraji nehraje nic jiného než polkv»
Ranč má samozřejmě i hygienické zařízení, splachovací mísy v běž
ných koupelnách, ty však byly během revoluce ucpány a od té doby s nimi
nikdo nic neudělalo Instalatérství je jednou z věcí, v které dívky moc
nevynikají»
Jelly sedí v domě již déle než je nezbytné# Dveře jsou otevřeny
dokořán a umožňují obloze vstoupit# Ci spíše jen kousku obloliy, proto
že v letních dnech je v DakotŠ obloha moc velká.,;Moc velká a moc modrá
a dnes je navíc ještě bez mráčku» To, oo vypadá jako jediný malý mrá
ček, je ve skutečnosti měsíc, úzký a bledý jako odstřižek nehtu z prs
tu sněžného muže« Rádio hraje střibrnodolarovou polku”.
0 čem asi přemýšlí mladá Jelly v takové snivé pozo? Těžké říci#
Snad o ptácích. Ňe, nikoliv o vránách, které právě haiku-ovali /pozn»
překl.: haiku je speciální forma japonské poezie, lcterá má vždy tri
verše, z nichž první má pět slabik, druhý sedm a třetí opět pčt/kolem,
ale o těchj které ona a její ruce napálily dole u jezera. Nebo snad myši
lela na Chinka, divíc se, kde ten starý lyska zase Je? Či snad o finan
cích ranče, v nejistotě zdali vyjdou? Rovněž 3e nedá vyloučit, že její
přemítání má metafyzický charakter, protože Chink jí již víc rlež jednou
vystavil filosofickým; představám; zásahům i chybným ranám, do kosmické
dýně. Nezdá-li se vám nic z toho pravděpodobné, pak ještě méně pravdě
podobné je to, že by sladila a kořenila mezinárodní situaci - ostatně
zoufalou jako obyčejně. Její mysl se zjevně nezabývala ani romancemi
či partikulárně romantickým: bytím- Džíny a kalhotky jí sice leží u no
hou, její prsty však bubnují na kopule kolen úsečně a chladně. Jelly
asi přemýšlí o torní, co bude k večeři.
Nebo Bonanze Jellybennová, ooss na ranči, jen tak zkoumá okolí.
Zrakem kontroluje ohradu pro dobytek, stáje, ubytovnu pro Selecí, studnu,
to, co zbylo ze sauny, ruiny salonu, vrbový háj a pole s bavlníkem,
zahradu, kde dráždila Delores v pondělí chřestýše, hromadu sušiček na
vlasy, které st le ještě rezivějí mezi slunečnicemi, kurník, mescal.inem
inspirované kresby na mikrobusu, vzdálené kaňony, oblohu plnou modři.
Vzduch je horký a jen slabý, vánek občas zkoupe její nahá stehna.» Přiná
ší sebou vůni růží a šalvěje* Rouchy bzučí a.do toho všeho zní břeskné
polka. 0 kus dále se chvějí koňské pyskyj je slyšet i kozy na pastvě
a slabé hlasy děvčat, pasoucích stádo. Stádo ptáků.
Kohout si čistí záhyby těla. Jelly na něj zaostří svůj snivý pohled:“Jeonoho dne”, říká prázdné židli vedle sebe- ”se zde možná zase
ukáže Sissy Hankshavzová, Naučím,jí Hypnotizovat kuřata* Nic vhodnějšího
pro hypnózu na Zemi neexistuje. Kdo se podívá kuřeti ne deset vteřin do
očí ho navždy získá“.
Natáhne si kalhoty, hodí si přes rameno .pušku a odejde vystřídat
stráž u vrat.
Bučíte vítáni ne ranči Gumová ráže* Největším dívčím -ranči na celém
západě.

ČÁST 1

Příroda touží po experimentech - Trader -Torn
1

Srdce to není: lehké, těžké, laskavé nebo zlomené, drahé, tvrdé,
krvácející, nebo transplantovanéj srdce ne»
Mozek to není» Mozek, jehož- třičtvrti kila lepkavé hmoty kuřecí
.barvy je tak vysoce ceněno /mozkem -samým/, te* sliznatý orgán, které
mu. se přisuzují tak spletité a záhadné schopnosti /je to tentýž mozek,
který si je přisuzuje/, je tak slaboučký, že by se bez svého ochranné
ho pouzdra pod svou via'tni vahou jednoduše zhroutil» Takže to nemůže
být ani mozek»
.
.
'
Není to ani kolenná jablko ani torzo. Rovněž to není knír nebo
oční bulva. A není to ani jazyk.
Není.to pupík /pupeční šňůra poslouží, pak se odstraní. Zanechá po
sobě jen jedinou stopu:-pupek - svraštěný a vypouklý, slepý a mrkající,
plešatý a chumáčovitý, zpocený a napudrovaný, zlíbaný a pokousaný, opě
vovaný » ignorovaný} právě tak jako ňadra, semínka nebo fetiše odráží
všemohoucí plodnost, v které příroda klátí svýma zablácenýma nohama.
Vypadá jako ucpaná klíčová dírka ve středu našeho bytí, a ačkoliv vzdá
váme poctu jeho nehybnému mateřství a snům, které se-do jeho cupaniny
zamotaly, je to konookonců jen pouhá jizva. Ani ten to není./.
Nejsou to ani žebra. Ani záda. Není to žádný z těch tělesných otvo
rů vh"dných k nadívání, protože nemá chloupky,, Jaká hanba!
Není to kotník, prtože její kotníky jsou sice kostnaté, ale jinak
zcela obyčejné.
Není to nos, brada ani čelo. Není to biceps ani triceps,
Je to něco jiného.

Je to palec. Palec» Palce, oba dva. Jsou to její palce, kterými se
budeme zabývat, palce, které jí oddělily od ostatních.
Byly to právě palce, které jí přivedly k hodinovému strojku, odved
ly jí od něj a pak jí znovu k němu přivedly. Je ovšem špatnou službou
pro ní i Gumovou růži zdůrazňovat hodinový strojek - v autorově mysli
je všpk právě nyní velký a čerstvý a- jeho představa ho pronásledovala'
od prvních vět, poškubávala jím a nedala se ignorovat» Jemně pocúkávala
jeho manžetou, podobně jako tahá duch Duncana Hiñese jemně za plátěné
ubrusy v jistých restauracíchj jen tolik, kolik toho může nyní sníst:
již dlouhou dobu si nedal žádnou sýrovou omeletu.
Nicméně je dobře známo, že palce přenesly náš subjekt ještě na
myriády jiných míst než k hodinovému strojku a k myriádám jiných lidí
než k Chinkovi. V New.Yorku jí na příklad přivedly přímo před gentlema
na Juliána» A dokonce i na Juliána, který se pak na ní často díval, a
to ze všech úhlů, vnějších i vnitřních, z kterých se může muž na ženu
dívat, udělaly největší dojem její palce.
Kdo jí sledoval, když se svlékala před spaním pebo před koupelí?
Byl to Julián. Cí oči sledovaly každý
rys její delikátní tváře
a povolného těla? JJjiliánovy. Byl to právě Julián, rafinovaný a soucitný,
uzavřený před jakoukoliv představou o znetvoření, který přesto ve své
konečné analýze, ve svatyni vlastního duchovního zření', musel nakonec
její palce povazovat za chybu na zna enitych liniích jinak půvabné pos
tavy — připadal mu to jako kdyby Leonardo nechal z koutku úst liony Lisy
houpat se kus Spa¿rety.

3

Normální teplota konečníku kolibříka je 104-6 /pozn.prekl.: Fahren
heitovy stupnice/.
Normální te.lote konečníku čmeláka se .dhaduje na 110.8, přestože
se jí až .dosud nepodařilo nikomu změřit. Te ale neznamená, že se to
nepovede v blízké budoucnosti. VŠ ecký vu) zkum postupuje mílovými kro
ky? snad právě v tomto okamžiku včelí experti v Du Pontu...
Teplota konečníku ústřice nebyla nikdy dokonoe ani předběžně odhad
nuté, ačkoliv můžeme vy slovit podezření, e teplota tkáně usedlé škeble
je mnohem nižší n- S starých dobrých 98.< u pilné včel! y. Uštřice však
navzdory tomu může považovat své exkrement: lni zařízení za horkou lin
ku. Vždyí které jiné stvoření do* .. e přeměnit svůj tělesný odpad v pokl: d?
Mám po ruce jednu metaforu, jakkoliv přetrženou. 'Pokusím se nakres
lit vratkou paralelu mezi způsobem, kterým chorobou nebo nečistotami
obklopená úst*ice 'ovléká prohřešivší se hmotu svými výměšky a vytváří
tak perlu, paralelu mezi eliminačním důmyslem ústřice a způsobem, kte
rým sissy Hankshav.ová,ozdobena palci, které' by mno.-.í^mohli pokládat za
morbidní, povléká prohřešivší se prsty lávou a zvečnuje tak vizi, kte
rou autor pokládá za vznešenou.
issy Hankshawovou si autor nezvolil pro její palce per se, ci|.e
spíše pro to, k čemu jé používala. r,issy této knize opatřilo períétovou
perspektivu Srávě tak jal'o dodal hodinový strojek - jehož tik a'lak
stačí všem - svá kosmická spojení, a jako si Gumová růŽe vytvořila
svojí vysokou teplotu konečníku.

Sissy Hankshawová přijela do Gumového ranče - a následkem tohij i
hodinový strojek - stejně jako kamkoliv jinam: via naléhavá prosba na
krajnici silnice. Přijela do Gumového ranče stopem, protože to byl
její obvyklý způsob cestování? a nejen to, byl to přímo její styl ži
vota, volání pro kter-^ se narodila* Nezávisle ne náhodách do kterých
jí zavádělo jejích zbývajících osm prstů, přenášely jí palce do mno
hých náramných míst a časů a nakonec jí přenesly rovněž k‘Hodinovému
strQjku.
Ale i kdyby měla obyčejné palce, sotva by odmítla svezení no Gu
mový ranč, protože sama žádný dopravní prostředek nevlastnila a žádný
vlak, autobus či letadlo k ranči nejede či neletí, o hodinovém strojku
ani nemluvě.
Tato žena tedy dorazila stopem do odlehlých oblastí oakot. Přiva
lila se tam jako košík broskví, kter, prává spolknul obruč. Ale to
ještě nic nebylo. Postarala se rovněž o to, aby to’vypadalo nenuceně*
Měla pro to vlohy a to se ani nezmiňuji o jejích palcích.
.Nepřišla v žádném p 'pádě proto, áby zůstale, ’"el® v úmyslu ■ ne
zanechat v kopcích Dakoty víc stop než by zanechal vodní brouk v dvoji
tém Martini. Přivalila se hravě a bez námahy a její polce sebón škubaly
jako obruče na nebeských bocích. Přes ě stejným způsobem měla v plánu
i odejít.
Plány jsou však jedna věc a osud druhou věcí. Pokud spadají v jed
no, je výsledkem úspěch* Ten však nesmí byt nikdy pokládán za absolut
ní. Je tftiž sporné, zdali je úspěch adekvátní reakcí na život. Vždyí.
dokáže vyřadit právě tolik možností jako nezdar,
V každém případě však právě tak jako byly na ranči politicky orien
tované osoby, které rely námitky ne QxlO lesklou Dále vansovou v obyt
né budově ranče Gumová růžé np podkladě tono, že je slečna Etoansová
řevizionistka, bolák od sedla /.jak to definovaly/ na dlouhé jízdě k
pokroku pasaček krav, byly’tam i zainteresované strany, které měly ná
mitky proti tomu, aby byla Sissy Hankshawová identifikována s Gumovou
růží,protože není pravou pesačkou krav, a že navzdory svému přátelství
s íSonanzou Jellybeanovou a navzdory své přítomnosti během revolty byla
v událostech, které se odehrávaly na stošedesáti akrech rtěnkově krimi

nálního měsíčního světla angažována pouze dočasně a okrajově# Tento
spor byl v mnohém poučný# Pochopení životů druhých je totiž určováno
tím, cd 'v nich nacházíme zapamatováníhodného a zapamatováníhodné věci
nejsou určovány potenciálně přesným rozborem jiné osobnosti, ale napě
tím a rovnováhou našich každodenních vztahů. Je zřejmé? že osou, kolem
které se otáčely každodenní Sissiny komplikované záležitosti, byl její
fyzický stav, a stejně pravdivé je i to,- že jakýkoliv zapamatováníhodný
vliv na nás ’měla tato pozoruhodná žene, se přihodil v kontextu, který
byl zcela mimo Gumovou růži, nebo přinejmenším mimo to, co pascčky
krev /pozn.překl.: v originále vždy "cowgirls"/ za Gumovou růži považo
valy, Nicméně se nedá popřít, že Sissy Hankshawová nepřijela na ranč
ani k tornu místu, na kterém došlo jak k měření tak k přehodnocování ča
su, a které jame proto povinni nazývat "hodinový strojek", nikoliv-jed
nou, ale dvakrát. Přijela v různých ročních obdobích a za rozdílných
okolností. V obou případech však stopem.
f
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Sissina nejranější vzpomínka 'se týká doby, kdy jí byly tři nebo
čtyři roky. Bylo nedělní odpoledne a ona dřímala na žíněné pohovce v
obývacím pokoji. Nad ní stáli její otec a strýc a v domnění, že tvrdě
spí - protože nechtěli být záměrně nelaskaví- , pozorovali její mladé
palce*
•
■
"No", řekl strýc po chvíli, "máš štěstí, že si je necucá".
•’Nemůže si je cucat", řekl tatínek, přehánějíc. "Potřebovala by
na to pusu jako rybí sádku".
v
»
Strýc souhlasil* "Ubohý rnrnous by to měl ještě horší, kdyby byl
chlapcem. Má-li se ve světě nějak zabydlet, pak je skutečným požehná
ním, že je to holka* Panebože,, nedovedl bych si tohe prcka představit
jaké' mechanika!"
,
"Ani jako mozkového chirurga" řekl Sissin tatínek. "Mohla by si
ale vést dobře jako řeznice. Do dvou let by zbohatla-jen na přeplatkách"«
Smějící se muži pak odešli do kuchyně, aby si naplnili sklenky.
"Z .teho prcka", slyšela strýcův vzdálený hlas "by mohl být skvělý
autostopař*.. "
Autostopař? To slovo Sissy překvapilo. Znělo jí v hlavě v nadpři
rozené ozvěně, zmrzlé v tajemství, takže přeslechla závěr věty:"••.kdy
by to byl kluk".
6'

■

Je překvapující, že Sissy Hankshawovou nepotkala v dospělosti neu
rotická katastrofa. Být tak malým děví átkem ze sociálně nepříliš dobře
postavené rodiny z předměstí Richmondu tae Virginii, jako byla Sissy, a
snášet posměšky ostatních dětí, slyšet vlastní bratry volat vás přezdív
kou "Palečnice" a tatínka občas zažertovat, že jste "samý palec",»asi
byste se zatvrdili a pořádně by to s vámi otřáslo. Natáhli by jste si
přes svojí pokožku nejen nosorožčí kůži, která by od vás odklonila bo
lest právě tak jako radost, ale stočili by jste se i do nepoddájnosti
snů.
Nic jiného by vás nezajímalo. Kdyby si ostatní děti hrály "hop a
Skoč" nebo kopaly do plechovky, šli by jste raději do lesů v sousedství
vášeho domu. Tam sice nejsou žádná auta, ale na tom tolik nezáleží.
Hlavně že jsou ve vašich snech.
Stojíte na stopu. Nejprve pohybujete pěstí bázlivě a jen nepatrně
se nakláníte ve směru imaginární destinace. Po větvi přebíhá veverka.
Stopujete jí. Kolem letí modrá sojka. Signalizujete jí, aby přistála.
V takovém okamžiku nejste naše známá Sissy, ale stydlivé jižanské dítě
na kraji malého lesíka, které sleduje pohyby svých palců i způsob, kte
rým se pohybují za různých rychlostí a pod různými úhly. Stopujete vče
ly, hady, oblaka, chmýří pampelišky.

Ve škole se učí, že je to právě palec, který odlišuje lidské
bvtost? od nižších primátů. Palec je trumfem evoluce. 'Díky 'palcům může
člověk používat nástroje? díky nástr jům může prod.lou.it své smysly,
kontrolovat své .■rostředí a zvýšit svou moc. Palec ,je proto základním
kamenem civřlizacel Ale ty jseš neznalá školačka. Domníváš se, že je
civilizace ’obra věc.
Díky sv; m palcům mů'e člověk ->ou.' ťvat. nástroje atd.atd. Ty je
ale nouží’*at nemůžeš. Rozhodně ne dobře. Jsou na. to příliš velké. Pal
ce oddělují lidi o1 jiných orimátů. Tvé palce tě ale oddělují od jiných
lidí. Začínáš s? je uvědomovat a jseš zvčdevá, z-dn se v nich neskrývá
nějaká magie.
Poorvé,..niksy na to nezapomeneš. Je chladné ráno a zídky sníh
plní štěrbiny ve větru. Ne cestu do školy dlouhou pět bloků so necítíš.
Přes rameno spatříš - 0, ještě tečS o tom můžeš stěží mluvit - dodávkový
Pontiac, který se pomalu blíží. Jak trpíš během těch falešných startů,
než so tvá ruka konečně ponoří. Máš obavy, '.e tě přeteče inčclýř. Zdá se
ti, že gesto tvé hubené ruky trvá celá minuty. A auto tě míjí I Ale ne brzdová světlo! Pentiac dostane na sněhový ch vločkách lehký smysle. Utí
káš k němu a skutečně se potíš. Podíváš se zblízka dovnitř. Tvoje tvář
v punčochové čepici je jako rajče sv.Víta. Ale řidič ti dává pokyn, aby
jsi nastou, ila...
Od té doby už nejdeš nikdy do školy pěšky. Dokonce ani. když ja
pěkné 'očasí. V sobotních odpoledních jezdíš stopem de kina /tvé první
vystavení pasačkám krav/? chytáš stopa do centra Kichmondu jen tak, aby
jsi nabyla praxi» Jseš ohromena vr zenou, téměř instinktivní přesností
s kterou se tvé palce pohybují yžduchem. Žasneš nad půvabem a úspěchem
těchto nechtěných přídavků. To, e vůbec takové nástroje jako palcové
vrtule existují, ti vžene slzy do očí. Bohem svého třináctého léta je-«
déš stopem skoro sto mil - do Virginia Beaoh, aby jsi viděla oceán»
v toho či onoho důvodu si vyhledáš ’’palec” v naučném slovníku.
XDočtešsc v něm, že je to ">rátký, silný první nebo nejvíc preaxiální
prst lidské ruky, odlišující se od ostatních prstů tím, ze má jen dva
články a větší volnost pohybu”»
To se ti líbilo» Větší volnost pohybu.
7

První neb’pli nejvíc preaxiální prsty Sissiných rukou pokračovaly
v růstu. Rostly, když pojídala své ovesné vločky a boloňský salámy rost
ly, když srkala mléko» Rostly, když studovala historii /ha své cestě na
západ byli osadníci neustále ohrožováni hordami divokých indiánů/, rost
ly, když studovala aritmetiku /když jeden a půl slepice snese jeden a
půl vejce za jeden a půl dne, jak dlouho bude trvat opici s dřevěnou
nohou vykopat z nakládaného korru všechna semínka?/. Rostly v kysele
zapáchajícím pokuji, v kterém spala s dvěma bratry? rostly v malém le
síku, kam si chodila hrát Vždy sama. Rostly v létě, kdy rostly i jiné
věci? rostly v zimě, kd;y se růst jinde většinou zastavil# Restly, když
se«smála? rostly, když plakala, ’ostly i tehdy, když se nadechovala nebo
vydechovala»
/Ano, rostly stejně jako miliony mladých američanů pod sociálním
tlakem- a podle návodů starších, přestože bojovaly, aby mohly růst zasta
vit a "dorůst", což je těžko dosažitelný cíl, protože odporuje většině
důležitých přírodních zákonů - zákonů změny a obnovy, přesto však záz
račně dosaženým v naší kultuře prakticky každým s výjimkou několika p®di
vínů a smolařů/»
První neboli nejvíc preax ální prsty Sissiných, rukou pokračovaly
v růstu, i když nikoliv Zcéla v přímé úměře se zbytkem jejího dívčího
"já”»
Obávala-li se Sissy, že by mohl jejich růst stále pokračovat až by
nakonec^dosáhly rozměrů, které by se vymkly z její kontroly natolik, že
by skončila v Zoo, v třetím výběhu zle-va, nedávala to nijak najevo.

s minimálním duchovním úsilím rozšířila svá prsa z
et^iJ0
tek na mohutné vály. Bez .jakékoliv pomoci mozku začala Yg^et v té
oblastimezi nohama, která -byla až dosud, ošklivá a hol. jako čerstvé
vylíhlé ptáče, sametové chloupky. Aniž oy mela nejake lo^ cké důvody,
které bv íí k tomu vedly, vma.névrovala snadno své tělesné rytmy do
oerfektní synchronizace s rytmy měsíčními, nejprve jen lehce poskvrňu
jícími kalhotky a piak, po několikaměsíční_praxi, vytékající v pravidel
ných lunárních záplavách» A se stejným klidem a odbornou nevinností
přihuštovala své palce a stále tak prodlužovala stíny, které vrhaly na
domácí úkoly a talíře.
„ ,
, „„„„i.Jekoby
tre?3eni rozšshem e snadností tohoto mstu **- jehož museli
. být svědky' i v intimních detailech, dělíce se s ní o pokoj -zastavili
oba bratři svij vlastní fyziologický postup. Zbytek života zůstali drob
ní jak burské oříšky, s dětskými tvářičkami a genitáliemi takových roz
měrů. o které se ženy nezajímají, jež ale ostatní muži mají potřebu zesirěšĚovat. Anatomové zavřených dveří, věříc povídačkám starých vdov o sou
vztažnosti rozměrů palce a penisu, občas bratrům nazn- čoveli, že se měli
se sestrou podělit o velikost prstů. . ’
.
.
. ... ,
.
, Jerry a Junior Hankahawcvi by byli zděšeni, kdyby jejich palce na
byly stejných rozměrů jako palce sestryj právě tak by’je Vyděsilo, kdyby
se jim zvětšily podobným způsobem jejich ptáci. Mírné a rozumné zvětšení
by však bylo vítáno a tak se po četných tajných poradách ve stejném,
houštím zarostlém lesíku, v kterém se Sissy neučila svůj business, oba
bratři rozhodli aktivně o to usilovat.
Junior, jehož manuální zručnost ho měla brzy vést v tatínkových
vrzajících šlépějích /ve skladištích tabáku-v jižním Richmondu se vždy
našla nějaká sušička nebo odvaSeč zplodin, který potřeboval opravit/,
začal vyrábět tajný aparát. Po třech zbytečně zničených pneumatikách
a krádeži obou tkaniček z bot pana Hankshawe dokončil, zařízení, které
se podobalo zároveň praku, svěráku a středu ruličky toaletního pepíru.
Tento netahovač palců mohl být ovšem z diskrétních důvodů, používán jen
v pozdních hodinách a tak oba bratři strávili mnoho nočních hodin stří
dáním se o bolest, kterou-jim přístroj, upevněný k posteli z imitace ja
voru od Sears a Roebuck /pozn.překl,: levné obchodní dům//, udílel v
hojné míře.
Jejich snažení nebylo bez historického precedentu. Okolo roku 1830
.vystavil dvacetiletý Robert pchumann prsty své pravé ruky napínacímu
stroj-J . Chtěl tím urychlit svůj vývoj ve virtuozní hře na klavír, proto—
• e jeho srdíčko Klára vyjádřila pochybnosti o délce dosahu jeho prstů.
Seděl ztrnule v cukrové zmrzlé eleganci lipského sel nu devatenáctého
století, usrkával kávu. © jeho zavalité prsty mezitím snášely stále ros
toucí bolest v sevření přístroje, který připomínal slavičí postroj či
skřipev na kacířské’ skřítky. Výsledek byl vrak jen ten, že si zmrzačil
ruku a ukončil tak své koncertní vystupování®
Vše co se stalo Jerrymu a Juniorovi Hankshawovxhn však bvlo ien to.
že s palci příliš zarudlými © odřenými ne aby se to dalo skr^/býli ’
vyslýchaní rodiči © vystaveni posměchu sV; ch druhů. Vzdáváiíc" díkv" Je
žíšovi, že prošli celou zkušeností jen prostřednictvím prstů © XIkouseli aparnt i jinde, hodil junior celé zařízení do řeky James. ť’bohý
Schumann hodil do Rýn© sám sebe.
■
5 dames. .Don#
Ve zchátralém domě Hankshswů byl k růstu předurčen bou-a iaden sou
bor palců. Jen jeden soubor palců bvl oředurčpn v
? u ' J u
"
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Jeřábových záclon, katelogi

kteří věděli mnohem víc o k^ter«?Seeří^“^^^e^a¥Íěft a “ž4>

Píseň "Láska přináší mnoho krás" nebyla rozhodně složena v Jižním
Richmondu.
Existují konzervy pro psv, které působí mnohem lepším dojmem než
Jižní Richmond. A pozemní runy jsou rozhodně něžnější.
•
Jižní Richmond osídlil? rasa hubených psychopatů s kostnatými tvá
řemi. Rádi vám prodají vše co mají, ačkoliv nemají nic, a zabijí vás
pro cokoliv čen'U nerozumí, co.', je prakticky vžteo
. Přijeli většinou Fordama ze Severní Karolinj za prací v tabákových
skladištích a továrnách na cigarety. V jižním Riohmondu i myší díry,
krajkové záclony,, ’katalogy od . earse a dokonce i nesmyslné sendviče a
epidemie spalniček, stále slabě páchnou sušeným tabákem. Slovo tabák
/pozn.překl. - v angličtině tobaaco/ získala naše kultura /a to jistě
bez svolení Jižních Riahmonňanů/ od jednoho k-ene karibských indiánů.
Stejný kmen nám. dal i slova "šítovu hyupačka" /pozn.překl.: v aiiyličtinč hammock/, "kanoe* a "bnrbecue* /pozn.překl.: původně bpěkáiltiiř celého
zvířete na rožni, nyní v USA jen opékání kousků masajiu dřevěném.uhlí,
výhradně v exteriéru/. Byl. to mírumilovný kmen, jehož příslušníci1 trá
vili cel“ dny polejiáváním v sílových lůžkách r bafáním tabáku nebo pád
lováním' v kanoích od jednoho rožně k druhému. Když na ostrov v šeatnáo—
tém století dorazili vropané. 1 \l..dli jim indiáni' pinií ti oky žádný od
por s u.uiželi rychle a beze stop. Zůstala po nich jen sítová lůžka,
rožnění masa, kanoe a samozin.jme tabák« jehož nazlátlé dropty neustále
parfemují letní oblaka i zimní leji::iího i c Dmojulu.
Zápach tabáku, trníírny plné neřesti, zresavělé výfuky ani chou
lostivé' sociální záležitosti nikdy nevydaly na správu do večerních te
levizních novin, zato ne jedné věci se všichni »taKHHÚ obyvatelé Jižního
Richmondu jednomyslně shodli, e sice na tom, že není vhodné nni bezpeč
né, ab, so mladá dívka potloukala koleni pomocí autostopu«,
Sissy ■ nkshawová jezdila sice stopem jen nn l.rutké vzdálenostif
zato však v; trvale. Autostop se ukázal být výtečný nejen pro její palce
a morálku, ale - teoreticky - i pro ,její duši, rylo to v polovině pade
sátých let, Ike byl presidentem, v módě byl šedý giLanel a kanasta, a
hovořit o "duši" bylo tehdy hodně opovážlivé.’
Rodiče, učitelé, sousedé, rodinní kmží, starší děti i poligujti
na obchůzce se jí to všichni pokoušeli vysvětlit. Vysoké, útlé a osa
mělé dítě naslouchalo zdvořile jejich ná litkám a varováním, - jeho rozum
však měl vlastní logiku: jsou-li pneumatiky k tomu, aby se točily.a
sedadla k převážení cest- jících, pak nemůže in.it rissy HankshawbVá dale
ko k tomu, aby tyto vznešené věci neodVraoela ód jejich cesty.
"jsou všelijací zvrhlí muži", říkali jí. "Dřív nebo později tě na
loží někdo, kdo ti bude chtít udělat ošklivé věci".
Faktem bylo, že takoví muži nakládali Sissy jednou či dvokrát týd
ně a. tak tomu bylo od té doby co začala v smi Či devíti letech stopovat.
Je jich mnohem víc než si lidé obvykle myslí. A dalším loktem-bylo, že
jim Sissy hodně dovolovala.
Trvala jen na dodržování jediného pravidla: nezastavit. Pokud se
pohybovalo vozidlo vpřed, mohli si s .pí řidiči dělat co clít li.- Někteří
si stěžovali, že je to jen opakování staré hříčky s kutálející se kobli
hou ? kterou nezvládl ani Houdini, ale všichni se nakonec podřídili. Po
dařilo se jí způsobit několik nehod, nutila řidiče sáhnout až na :;amé
dno mužské důmyslnosti, ale „své panenství si uchránila až do svatební
noci /to už jí bylo dobře pres dvacet/. Jeden motorista, .,nědý a atle4 tický typ, zvládnul občasný francouzský polibek a zároveň stačil udr
žovat sváho Triumpha TR3 v poměrně mírném provozu've správném směru,
jinak se ovšem omezení, které Sissy uvalovala na řidiče svým vytrvalým
zaujetím*pro vehikulární pohyb setkávaly vesměs s daleko menší obrat
ností o
Sissy sé nikomu nevnucovala, ale ani nikoho neodrazovala. Pozor
nosti náhodných řidičů přijímala s tichým uspokojením - a trvala na tom,
aby pokračovali v jízdě. Pojídala cheeseburgery, které jí kupovali a'
nechávala je p.i tom lovit ve svých kalhotkách to, co se snaží muži
v tomto poněkud primitivním prostoru.ulovit. Dávala osobně přednost

dování bvlc vlastně vedlejším ziskem jejího řemesla,
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čas se je naučila rozeznávat podlá těch nejsubtilné.; ích sy lytomů.
sevřených rtů, úskočných očí a nepřirozené sinalosti,- která vzniká vy
sedáváním u Piayboyů e jible v .nevětraných pokojxch.
S takovými pak odmítalo jezdit.
..
' ’
*
Předtím s rádoby násilníky jednala jinak, Cdyž už prii š dotírali,
dávala si oba. palce mezi nohy. Pak to obvykle vzdcvali, aniž by se je
pokoušeli odstranit. Jen pouhý- pohled na +o jak Vbraní citadelu stačil,
aby zchladil veškerá jejich vášně neb® je alespoň natelik zmátl, že do
volili vystoupit Siesy z vozu.
Milá Sissy, Tvá palce. Hollywoodská okázalost. Las Vegas, Váza
růží, Větší, než si kdokoliv může.přát,
, • „
/Sissinn maniaka nikdy nezjistila žádné čichové stopy p® jejích
dobrodružstvích. Snad proto, že v jižním Richmondu dokonce i vlhké vzru
šení mladé'dívky si rychle osvojí vůni tabáku/.
9— j'
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Jednou ¿jí vzjjli k specialistovi. To bylo také vše, co si její
rodina mohla dovolit.
Mo Dreyfvs byl francouzský zid, který se usadil v Richmondu v
důsledku událostí čtyřicátých let. iMa dveřích jeho or inace se prohla
šovalo, že je plastickým chirurgem a specialistou na poranění milou.
Sisoy vlastnila několik autíček z plastiku - používala je jako modely
k tepretickým problémem autostopu. Na rozdíl od jiných dětí-svým hrač
kám věnovala značnou péči. Předatva plastického chirurga jí proto při
padala dost nepřípadná. Zmínka o poranění jí zmátla ještě více.
"Bolí tě někdy?*! zeptal se dr.Dreyfuso
"Ne",,odpověděla Sissy. Jak by mu mihla vysvětlit to mírné brnění
síly, které v nich začínala pociťovat?
"Proč tedy ucukneš, kdy?, ti je stisknu?", dotazoval se specialista*
"Jen tak" řekla Sissy. Ani v tomto případě by školačka nedokázala
objasnit_skutečný důvod emoce, ale v-prňběhu celého života odmítala po
třásat si s někým rukama z obavy, aby její prsty, které byly pro autos
top totéž co Toscanimho taktovka pro tradičnější oblast duševních hnu
tí, neutrpěly žádnou Škodu.
1 J>r.Dreyfus p, lce změřil. Obvod. Délku. Předepsal jim léčou horským
sluncem, ačkoliv jejich pokožce lesk nijak nescházel, Poklepával na ně
maiými kladívky, zaznamenával /be: jakékoliv preference/ r’izné barevi é
odstíny,, popichoval
Špendlíky» Kladl jeden po druhém na váhutifc
stnkoyou opatrnosti Jnko kdyby byl Span»5LskJhs správcem ¿klidu a alce
n/
,n
toStoře» Kolumbem pro obveselení krílorťi-leané vnl.y, neboli' dSlta-át^ Aež^moIekí 6ty*X ?rocentc j*«* °“lř'°'ré
Pek začal palce rentgenovat,
JStruktur® kostí
vo^.loŽPiní
xi
• -t
> «
ve správných oroDorpíph s7^!^tva a článkování rlov.bů
r£- nosnemenal s piík.vvnut ím. ¿uch poledne
g+ttc,

k

>

z Saturáky Evenin^post^nonSkuřzRÍihí/iliý-'’1-2
kde Vácílorky
starosti právě ■tak inlrn
;
lc' pejicn instinktivní rodičovské
nevinnost prázdného"plátna?1 entálni
Normane Rockwella zenlží

aby vás to nestáloEce?oročníkplat"?reyí'US* WTěžk

9 QÍai »ota něco udělat

Doktorovi se pak dostalo díků za to, že bere v úvahu finance ro
diny Hankshawů. /Kdyby si jen trochu myslel, že máme nějaké pra< hy,
určitě by se pokusil je z nás vymáčknout", řekl-pak Sissin tatínek
při střídání směn hned tehdy, když byl dost střízlivý na to, aby Sel
do práce/. Rodiče i dítě se zvedli k odchodu. Dr.Dreyfus zůstal sedět.
Jeho těžké plnící oero zůstalo le-et no psacím stole* Jeho diplom ze
Sorbonny zůstal viset na zdi. A tak dále.
"Kdy" francouzská vl da v roce třicetdevet požádala malíře Pabla
nicassa, aby navrhnul frnncou skvrn parašutistům uniformy 's ohledem na
maximální neviditelnost, o pověděl jim: oblečte je jako harlekýny."
"tehvíli se odmlčel a pak dodal:" ..emy šlím si ale, že by to pro vás
mělo p íliš velký význam".
<
Prn Honkshaw odvrátil pouled od specialisty, podíval se na onu
a pak na sví pracovní boty /v kterých byly nedávno.ukradené tkaničky
nehrazeny novými/. Pak se znovu >odíval na specialistu. Zasmál se, na
půl z rozpaků, napůl z podráždění ;-"Ne, doktore. Ani moc ne".
"To nc-vadí" . kl dr.Preyfus. Postavil se.
vče má vrozenou vadu.
Lituj i? příčinu neznám. Gignntismus jc obvykle výsledkem, knvernozníhe
hemanyiomuj ilní náčor přitahuje do postižené končetiny nadměrné množst
ví krve. Čím více živin končetina dostává, tím rychleji pbchopitělně
reste, - právě tak jako když dáte k růžovému keři hnůj trk vám vyroste
víc než keř ke kterému ho nedáte. Chápete? Děvče však žádný nádor nemá.
Mimoto jsou Šance he an. ioray v obou palcích celé miliardy k jedné. Mámli tedy hovořit otevřeně, je její příklad lékařskou zvláštností. Vzhle
dem k zhoršené obratnosti palců budou jtjí Životní činnosti a možnosti
kariéry ni ší. Začnou—li je bolet, přijďte ke raně, i.fezitím se bude mu
set. naučit s nimi žít".
"To eno" souhlasil pan H. nkshaw, jemuž návětěva lékaře znemožnila
účast n; náboženské, i shromáždění pili.'. Grahama v ioore s ’'ield, t kte
rý se proto zt čal dívat s trpkou resignací na vzducholodi přo skřítky
připoutané k rukám jeho jediné dcery. "To ano. Pán'je nestvořil tak
velké bez důvodu. Zkoušet náš rod, to Bohu nikdyneunaví. Je to nějaký
trest, trest za něco o čem nevím a děvče - a my,s ní - ten trest musíme
snášet".
'>
•
• ,
V tom začala paní HanksLawová fňukat:"Pane doktore, jestli k vám
někdy přijde nějaký chlapec, nějaký mladík s ošklivými prsty, víte, s
něčím podobným, s podobným případem, mohl by jste..."
Plastický chirurg jí vpadl do řeči a poznamenal:"J<n si vzpomeňte
ne s" orba malíře Paula Gaugaina, milá paníť ošklivý mů e být kr- sny,
'hezký nikdy". Ale nepředpokládám, že by to pro vus mnoho znamenalo"«
Pan Kankshaw řekl:"Je to rozsudek, usí se se tívým trestem vyrov
nat".
A v tom se Sisary, jako Kristus na ponurém obrázku, který visel doma
vnad televizí, vyrovnaně rozzářila j- ko kdyb chtěla říci:"®rest je svou
vlastní odměnou"..
10

Ale ano. Vzali ji rovněž ke specialistovi jiného oboru.
Komerční prare hádání z ruky byla / městě Bicnmondu sice zakázána,
ale v sousedních okresech Chesteríield a Eenrico byla zcela legální.
Na okraji města, kde se tančírny a laciná eídli 'tě srážejí s borovico
vými hajky a zahradami náklaSáků seedalo najít šest nebo sedm ižBamrat
obytných trajlerů s tři nebo čtyři konvenční domky, v nichž se denně
podávalo svědectví ruky.
ťozpoznet doupě cniromente bylo poměrně snadné. Před trajlerem či
bungalovem byla vždy cedule a na t červeně namalovaná silueta lidské
ry’-y od .zápěstí ke konečkům prstů. Vždy červená. Z důvodů, o kterých ©utSr,ví Jen to> že y tom hraje roli tradice, která • ahá až k ehaldejským
cikánům, by bylo méně překvapivé najít trikotový'úbor v pytli se špinavym prádlem generála Pattona než červenou ruku ne ceduli u Richmondu*

Přímo ood červeným zápěstním kloubem, kde by mohly být na skutečné ruII
5‘ PS^H?l^aaÍÍař i mé“ "“aaTO* ’ náSleÓOTanJ'
jménem:
ýýldŽke^Zot^íýdHme Zoe’ bylo jméno pod červenou ru
kou, k?IX Cissina
CofSeo-

busem nakonec Hulí fítreet hoad n,V3UZ
> nanWhPwové ii ' -lesoon
mnrželku instalatére o lu. ceduli míjela paní Henksnc.,/ov., 1... ciespon
dvěstěkrát» Prohlížela si jí vždy jako srnku na louce, tak nedostižná
S®íí iXviíaí Ale když si Mahel Coffeeová děla odstranit cysta z vsječniku - bylo to stejní týden stejného podtimu, y kterem dostal president
Wisénhower infarkt - zatáhla paní Hankshawová, uvedená zrejme do pohybu
těmito dramatickými ’událostmi, za šňůru od zvonku a vystoupila z auto
busu u domu Madame Zoe© Gchůzla byla dojednáno na následující sobotu.
Když byl o schůzce u madame Zoe informován pan Hankshaw, zasupěl
a zaklel a pak svou Ženu varoval, že vyhodí-li pět dolarů z jeho těžce 1
vydřen,, f ■
na nějakou věštkyni?. bude ; e muset k Mebél, jejímu ínsta
Intčrovi cf b,\vqjícíinu vnjccníku odstěhovat® Bchem týdne však pomocí
’ vaginálních stahft změnila Sissina maminka manželovy námitky v pouhou
stružku. Ani Mabelin instalatér s úplnou sadou nástrojů by pi s tím ne
poradil lépO.
....
,
_•
Na dlaňovou sobotu
. issy musela obléci jako do kostela»,*Byla
donucena vzít si kostkovanou vlněnou sukni, a záhyby roztřepanými jako
’ romantioké sny jejích dřívějších majitelů? pomohli jí rovněž do bratr:nopva'vytahaného svetru s dl< hými rukávy /kdysi bílého jako umělý chrup,
nyní kouřícího tři krabičky denně/? světlé, přirozeně zvlněné vlasy jí
pocákali vodou z vodovodu a špetkou kolínksé /hite Shoulders? ústa'/▼
porovnání s ostrými'úhly zbytku jejího obličeje tak plná & kulatá, že
vypadala jako slíva mezi fazolemi/ jí potřeli rubínovou rtěnkou. Pak
odešla matka s dcerou na autobus, ’ a-Sissy neustále špulil: ústa, proto
ne jí nébylo dovoleno jet stopem.
Ale ve chvíli, kdy;vrávoraly na ochozených podpatcích po chodníku
před_domem Madame Zoe, se již dívčina nedůtklivost změnila ve zvědavost.
Jak inspirujíčím kaprálem drilu se může zvědavost stát! Pochodovaly pří
mo ke dveřím obytného trajleru* které se o malou chvíli později otevřely
a propustily na ulici vůni kadidla a vařeného květáku©
Ve víru áou.-ďících zápachů /bylo to již mimo tabákovou zónu/ se
vzápětí objevila Madame Zoe v kimonu a paruce, a vybídli, je ke vstupu©
"jsem osvícená Mačjáiůé Zoe", začala'a zamáčkla cigaretu v jednom z těch
malých osvícených "popelníčků, které jsou tvarovány jako bažant u lůžka
nemocného a_jsou navíc vybaveny nápisem "Nedopalky"» Trsjler byl přec
paný různými věcmi, ale ani jediná tretka, kartounový závěs ci sametem,
potažené k.i-eslo se nezdálo pocházet z jiného světa* Stojací lampa -byla
na elektriku a nebyla poháněna pranou ? telefonní seznam byl pro Richrnou
a nikoliv pro Atlantidu© deště víc však -dívku zklamala n . . ítomnost jaké
hokoliy fyzického vztahu k Persii,_Tibetu nebo Egyptu,. střediskům esotexílnV 1 znalostí, o kter.A ch měla Sissy jistotu, že k nim někdy dostopuje
ačkoliv us nyní^a zde by mělo byt jasno, že Sissy ve skutečnosti nikdy
nesnila o tom, /e by se někam měla dostat? podstatu jejích vizí tvořil
poulay akt stopování © Ukázalo se,
se v obytném tro jleru nenachází vů
bec nic, co by v sobě mělo aleppon kus exotiky s výjimkou Ča ícího ka
vir-odni?
cvr^uěí eisenhowerovýc.. let v Hichmondu ve
Virginii mohlo „dát kadidlo dostatečně exotickou věcí, byla jeho vůně
oslepov!,na a oněaována zápachem přicházej Jím ýh^nee I £?»"Jsem osvícená Madame Zo?”

zcpdn

« -

- i

••'

~

Zoe o tvýh SŮko
ŽenX° -!rlař',_e ani nic’ 00 by
. Same
Kuká je nejkrásnSjíím íáctrotem, ktSr^klJs?“ Tědec> nik01ý «*«•
h»t s vlastního popudu, je sluhou noX /
stvořen, ale nemize jecje to příběh mozku/.
íveadlemmo°kí / M°rova p;'i;nl‘mk 11;
. stejně
geooí, s kterou provádí svá oovinSosu’ íe®vlt inteli1 vxuLiosii, je vnější nádrží našien ne .malé-

havějších pocitů® A tyto pocity, opakují-li se častěji, mají schopnost
ruku modelovat* Já, Madame Zoe, chiromantka, doživotní studentka mode—
lácí a čar lidské rukyj já, Madame Zoe, které se každá stránjca tvého
charakteru a osudu bez váhání odkrývá, jsem připravená k
. A v tom
si povšimla palců.
"Pcjebaný Já?íši Kriste", zalapala po dechu /a to v době, kdy
toto expresivní slovo - pozn.překl.: v angličtině "fuck" - ještě nek—
vetlo jako chlévská orchidej, jak masová bublina, jako slané lízátko
na rtech každé panny po celé zemi/*
'■'’ani Hanksh: wpvá byla šokována zrovna tak zaklením věštkyně jako
byla věštkyně vyděšena Siasinými prsty, obě ženy zbledly a znejistěly,
zatímco Sissý s úsměvem zjistila, že přejímá velení* Natáhla pnloe smě
rem k Madame® Natáhla je tak, jak by je natahoval churavý domorodec .k
misionáři znalému lékařstvíj Madam® však neprojevila nejmonší náznak
dobročinnosti. Natahovala je tak, jak by nabízel' pnvouk-gentleman darem
mouchu černé vdově fatálpího šarmu, Madame však neprojevila žádný ape
tit, Natahovalo je jako' mladý, drzý hrdina krucifix k upírbvij Madame
se od něj s odporem odvrátila® Nakonec vylovila sissína maminka ze své
peněženky ns drobné úhledně složenou pětidolarovou bankovku a natáhla
s ní ruku podél končetin usmívající se dcery. Chiromantka okamžitě naby
la všech smyslů. Vzala Sissy za loket a odvedla si ji k malému stolku
nezajímavého dezén®.
Tam Madame Zoe drž' la bojácně sissiny ruce a snažila áe přitom
vzbudit zdání, e se dostává do transu. Ve skutečnosti se ale pokoušela
rozpomenout co jí učitelé a knihy učili o palcích. Jako mladá broolclynská
dívka byla kdysi seriozní studentkou chiromantie, během let so' však
přestala angažovat stejně jako literární kritici, kteří jsou nuceni
přečíst tolik knih, že jim nezbývá než je číst spěšně, povrchně a se
skrytým odporem. A právě j.ako tito literární kritici snášela i ono a
největší nelibostí, když se její hodnoty nebraly vážně. Právě tak nosr
nášela, když se věci nevyvíjely předvídatelným způsobem« Naštěstí pro
její netrpělivost však ruce? které jí byly v pichmondu podávány, nebylo
obtížné přečíst: jejich majitelé se spkojili velmi' povrchními odhalení
mi a právě takové také dostávali. Nyní ale před ní sedala vyzáblá pat
náctiletá d.ívka, která by se stěží spokojila s analýzou "máš silnou
vůli".
"Máš silnou vůli", zamumlala Madame Zoe. Pak upadlá znovu d«
tranzu. Uchopila palce pevněji, jako by to byla řídítka motocyklu,
kterým ser dalo jet zpět silnicí paměti. Držela palce na světle, ©by
mohla podrobně prozkoumat jejich buclaté svalstvo. Položila si pravý
palec na srdce, aby zachytila jeho vibrace. A právě v tomto okamžiku
ztratila Sissyř která se ještě nikdy předtím nedotklo ženského prsu,
kontrolu nad situací. Začala se červenat a stáhla se do nemotornosti
dospívajících, dovolujíc tak osvícené Madame Zoe, aby tuto latentní
tendenci vycítila právě tak snadno jako by vypátrala kdejakou zlomenou
čáru života, aby znovunabyla svou mrazivou vyrovnanost, ze které byle
zvyklá blahosklonně naslouchat různým dojímavým proletářakým dlaním,
jejichž malé příběhy toužily po vyřčení.
Madame Zoe však byla zároveň naplněna vždy i úctou k slepým ra
bátkům ve svém sevření, a tak £issy, navzdory svému zmatku, který byl
ještě zdvojen obavou t toho, že ho její maminka zpozorovala, budenakonec obytný trajler opouštět triumfálně.
Chiromantka začala váhavě: "d^Arpentif-ny kdysi napsal, že vyšší
se projevuje rukou, ale člověk se skrývá v palci. Palec se proto
nemůže nazývat prstem, protože je nekonečně vícj je středem, podstav
cem okolo kterého se musí všechny ostatní prsty točit, a v .proporcích
ke své síle či slabosti podrží nebo nechá padnout sílu charakteru maji
tele".
Hadí polévka paměti se přece jer- nakonec začala vařit. Její vůně
dokonce přehlušila květák a kadidlo,.
"První^článek palce označuje vůli k moci a rozhodnost", pokračo
vala. "Druhý článek je ukazatelem rozumu a logiky, Obojí máš zřejmě

ve velkém množství. Jek se jmenuješ, drahoušku?"
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;?ocentPane/"thS íohotoyobíobíPzastávé pelec uzavřen v dleni ostatní
nrstv'ho pïékri va jí. Vůle, představovaná palce.’, tedy zetím ještě spí,
^eatě a° nXíala prosazovat. Jak kojenec roste, spg stále méně, na
Ž?vní mvSlJnky a orbjevuje dokonce první-nápady. <dyz se toto^stane,
Sissy, přestane se palec skrývat v-dlani, vile se začne uplatňovat a
palec’jako její indikátor již nezůstává v c- rytu. Idioti ěi -eranoiko
?ě bu3 z prvního stadia nikdy nevyrostou nebo se do něj pod ti,na
vraceli. í-:pál. ptibi skrývají během záchvatů.palce v dlani a zakrývají
ie ostatními prsty.. Kdytoliv.patř« člověka, který svá palce skrývá,
mělo by ti být j.-sně, ze je to člověk nějék narušený nebo nemocny: jeho
vůle je nemocí odstavena. Pokud jd< o tebe, íssy, jsi pi-lnejr.en .im
zdravé. Nu, vsadímse, že ještě jakb děťátko..«"
Elektrický opékač topinek, kfcer, se dclil o vršek stolu s rukama
a předloktími ehiromontky a jejího subjektu, a jehož leskl;, chrom byl
pokryt prachem a dropty z ranních krajíců právě tak jako jsou katedrály
pokrytá trucem. holubů, elektrický opékrč topinek, v.robený v In^ianě
/protože v těch dnech bylo Japonsko stéle ještě nečinné/, elektricky,
opékač topinek, jehož funkcí bylo dělat s chlebem;přesně totéž co mají
sociáoní instituce dělat s lidským duchem, elektricky opékač to; inekip
odrážel - jako cynické vtělení* křišťálové koule, o které se Sissy dom
nívalo, že. tam bude’, a která tam pak nebyla - chvění, které touto scé
nou probíhali «
'.
•’.Pokud se týče' tvaru tvého palce, je - a netěší mne to říkat poněkud primitivní© V obou článcích je široký, což- svědčí o velké roz
hodnosti, která může být dobrou vlastností » Kůže je jemná a svědčí o
jistém půvabu. A díle, protože má palec kónickou!. >ičku a leskl; a rů
žový nehet, řekla bych, že náš inteli* entní, laskavou a v jistém smyslu
i uměleckou povahu. Ale S.issy, na druhém článku se r; suje vj^žný nedos
tatek — je to článek logiky -, který svědčí o tendenci k bláznivému či
šaškovskému chování, odmítání zodpovědnosti, nechuti brá-t věci vážně
a s: lonu chovat se neuctivě k těm, kteří věci vážně berou, lvů maminka
sice tvrdí, že se chováš docela pěkně a jseš ostýchavá, já však- na tvých
palcích nacházím znaky iracionality".
"Jak vypadají ty noky?",. zeptala se Sissy, dostatečně racionálně.
Z. důvodů, které jsou : námé jen jí, zvolila Madame Zoe možnost
nijak se o tom dál nemířit. Ještě jednou si přitiskla Sissin palec k
prsu, oddechujíc úlevou nad tím, že se Sissy začala opět potit a poly
kat naprázdno, neschopna pokračovat v dotazování. Obytný trajler nebyl
ani příliš vysoký ani příliš široký, ale byl dnes neobyčejně bohatý na
vňněw
"Tvé palce jsou překvapivě pružné.."
"Dost je procvičuji"
"Ano, to je dobré, hnu ('hebiy prst zosobňuje extravagance a extrev
mismus. jakoví lidé nikdy nepracují do úmoru, ale dosahují svých cílů
je ním skvělým úderem. Jsou lhostejní k penězům a vždy ochotní risko
vat. Máš ovšem pěkně plný Saturnův pahorek a zde...nebi mne podívat na
tuhle čárucchm, rno, to není tak špatné. Dlouhá, ostrá čára rozumu a
řídn?kuý PbÍKfex SítUr?JY
Je tavmalá poduška masa u kořene prostbude často střízlivě ovlivňovat ohybnost palce. V tvém řítírp
nemohu být zcela jistá.©.Domnívám se že ne^dùle:i^ůsobeno!?!"ty tV' Cii PelCÚ JSOU’ ahmm’ Paušální rozm^y. čta to b?lo

gauče,"?dkíxdeAnslVuchaÍa.ani a°*b®M** ozvala se paní Hankshev.ová z
^Jon šťastnou náhodou, myslím", řekla dívka.
řekla, ':eSji^šl’iracionální»?'t'1Chr’’
V Wúli tomui^-e 11

Madame Zoe netoužila po ničem jiném, než aby vše byl
n,

'

~os

bž uzavře-

no. "Velké palce jsou znakem síly charakteru a patří lidem, kteří jednají
s velk u rozhodností a samostatnostíB Lidé s velkými palci jsou prirozn*»
nými vůdci. Máte ve škole vědu a historii, že? Galileo, Descartes, New
ton, Leibnitz, ti všichni měli hodně velké palce? Voltriřovy palce byly
dokonce enormně velké, ale pořád jen, hó, he, malé okurěičky ve srovná
ní s tvými*1.
"A co Bláznivý kůň?"
v "Blázniv.' kůň? Myslíš 'toho indiána? Nikdo, o kom jsem kdy'slyšela
by si néko 'plikoval život studiem tlap nějakého divocha« Alo musím ti
říc? ještě tohle: máš schopnosti stát se velkou silou ve společnosti jen kdyby jsi byla mužem! - ale mů'eš mít té síly i takové mne ství,
že».tn"., řeknu ti to otevřeně, že to mftžé být m. úděsné» Zvláště ve spo
jitosti a tvým primitivním článkem loyiky# Mů.'eš snadno vyrůst v živou
katastrofu, v lidskou zrůdu historických rozměrů"»
Co jiného mohla říci? S určitým úáilím pustila .’adnme Zoe /zdálo
se jako kdyby byle HxkomiKE sama mátána/ Sissiny palce» Otřela si dlaně
o kimono: byly červené jako cedule» ňtení z dlaně s tak hlubokým ponorem
prováděla neposled již před pěknou řádkou léto Opékač topinek zrcadlil
její paruku, která nyní viselo trochu šcjdrem.
"Palec je tak přesným ukazatelem osobnosti", obrátila se nyní na
paní Haúkshav.-ovou, : e na něm hindští čhiromantici zakládají vše a činěné
mají přesný a komplikovaly systém, který je založený výhradně na kapilá
rách prvního článku. Proto jsem dnlá Vaší dceři koiůpletní Čtení palné»
Budete-li si přát, abych se zabývala ještě komplexní- dlaněmi, bude vás
to stát třipadesát navíc"1»
Paní Hankshawové se zmocnil zmatek. Nevěděla zdali bylo zjeveno
příliš málo či přílii mnoho. Její oči planuly jako oheň v mexitkém noč*»
ním boru. Zmocňoval se ji pocit, ze byla potupeno, ale chtěla zároveň
ještě víc informací.
"A kolik by stála ječná jediná otázka?"
"Tlyslíte jedna otázka na kterou budu odpovídat z dlani.?’’
"Ano"
"To je jednoduché. Jeden dolar"»
"Manžel" řekla paní Hankshawová, vytahujíc ¡ze své portmonky z kry
sí kůže bankovku /požár, který vypuknul v konvici papírových květin se
rychle rozšířil na koštymi tanečníků/.
"Promiňte?"
"Manžel. Nalezne manžela?" /statečný kapelník odvedl orchestr do
El Rancho Grande, přestože byl jeho mazlíček Qhihuahua V panice udupán/»
"Aha, už rozumím". Madame Zoe vtala Sissinu niku a uštědřila jí
vvsoký-temný-zvláštní pohled«, Nyní v tom byla Již příliš hluboko, než
aby podváděla» "Vidím v tvém životě muže, zlato"■ řekla po drávdé» "Vidím
ale také ženy, mnoho žen"» Zvedla óči a pohlédla do Diósiných, hledajíc
v nich přiznání této "tendence", nebyl v nich však žádný siynál»
"Vidím zcela zřetelně i manželství, ačkoliv je to ještě léta vzdá
lené? » A z pocitu expánze dodala ještěgi aniž by chtěla zvláštní přípla
tek. "Jsou tu i děti. Pět nebo i šest. Manžel ale není .jejich otcem. Zdě
dí vlastnosti po tobě". Madamé Zoe zřejmě operovala 3 dlouho spícími psychick mi silami, protože 'je zhola nemožné vyčíst poslední dvě véci z knn—
figurarí na rukou. Mohla toho říci ještě více, ale paní Hankshawové to
jiz stačilo.
Matka vyváděla z obytného trajleru dceru jako z hořícího ky Lizard
Clubuo /Uprostřed největšího pekla začaly ybuchovet v plamenech přehřáté
láhve s tequilou/»
Starší Hankshawová pak s obtížemi promluvila:"Pojedu autobusem k
Mahel, miláčku. Ty si chyt domů stopa jestli chceš, ale dej mi Čestné
že
nesedneš k žádnému samotnému muži*« A po chvíli přemýšlení
ješte dodala&"a k žádné samotné ženě taká ne« Jeň jenom s manžely» Sli
buješ? A s hlouposFtma, které ti napovídala ta žena nikoho neobtěžuj®
promluvíme si o tom až se vrátím domů".
Sissy byla snad.^ trochu zmatená, ale starosti si nedělala žádné.
Cítila se trochu důležitě v tom smyslu, v kterém , e důležitý hodinový
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které-píes něj vanou přinášejí vždy bláz-

nivý'úšklebek.
za červenou dlani, kde o čichovou nadvládu ítále válčily květák . Jasmínovou tyčinkou, se u okna krčila Ma~
dape Z°e^.l7',oro7:^
ve^ečloueí^oli1, orořezivojíc sc- eteosfórou
/Konicp . d-.ka byla www« skl’n;,n.f io ic'.- článek. Za ním
jako 1°dPí $?*&■ ouznl článek vůle a př ívod uzsvífcal vždy smyslný pahopoměrně
lehce Náhle
klouzal
* „„-i , ri, c?»rk-nqt i cké rčení, bon
rek venušin/.
.« CJ-aneKje vuieV^^íhoT^ví^p^SUlSího
píliu iiíol-čh-úkyfr.le' nemělo nic společného s chiromantií. Znělo-asi

tnkhls-Kayb„ js. méi-jen palec, mohl.by jsi vládnout celému•světu-.
MBZIH^_PASA^KY_KBAX /Bonnnza Jellybeanová/
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Loží na rodinné pohovce ve flanelovém pyžamu. Na špičkách a pod
patcích bot, má bláto'Kansás City, na Špičkách a podpatcích Pot, které
budou ječíte .jednou vonět skutečným hnojem. Ví, že by si mela boty, sun
dat, ale neudělá to. Je jí čtrnáct. V televizi dávají znovu Mavericka,
jiřikusuje k němu kus hovězího. .íad žaludkem má malou, ale hlubokou
jizvu. VŠém, včetně školní ošetřovatelky, tvrdí, že je to pozůstatek
po stříbrné kulce«.
At už však byl původ její extra díry jakýkoliv, děly sc nepochyb
né znaky střelby nalézt v dřevěném obložení stěny vedle dveří na WC.
Právě zde jednou rozstřelila polovinu star< ..o páru boto "Sebeobrana",
hájila se, když jí to rodiče vyčítali«. "Byla to teniska-psanec".
»Blily the Ked"»
11

Sissy tedy žila ve virginském Richmondu v letech pojmenovaných
po Eisonhowerovi jako kdyby míjející roční období se seděním no vejcích
a stoupajícími hladinami řek, s pečenými koláči a padajícími hv-.zdami,
s tančícími nohami a tajícími srdcemi, levitujícími lamami a básníky
činícími totéž, se slávu provolávajícími vůdci ovací odkl '.daných v
drive-in kinech a se starci umírajícími nad obc ody s’nábytkem, jako
kdyby tyto míjející roční období mohly být oznáčkované nálepkou pouhého
presidentas jak kdyby se sám čas mohl vybatolit z Kansasu a est Poin
tu /dozn.překl©: vojenská akademie/, popularizovat všude svůj vojenský
kabát a hledat zvolení do věčnosti pomocí reáubli ánskéhó lístku©
V škarohlídském ovzduší eisenhowérových let ve virginském Richmon
du musela být Sissy familiárním zjevem. V šatech, které jí bylv vždy
bud pří li;-, ma <■ nebo příliš velké - z mody vyšlých kabátech s otřepeným
lemováním a ve volných letních kalhotech, které p'o. rázovaly naprosto^
C'+ Ponorkách - se pohybovala městem, ó kterém bylo kdysi ře3včtěM*ení tO Vňbe° :‘ádné město, ale největší muzeum Konfederace na

sí Teíí^V? bít!-Sá?ííenaob5ivována v každé hodině a za kaidého počaneoferabani k
P’1 >■ Jemné rysy lnuli- v tomto stadiu vývoje poněkud
kostí VA-n^-i-i ■
k erá v 'ůsledku vystouplých lícních
kostí
kdyby bvla v bouřlivých vodách nakřivo*zakotvená©
vyslyšeno ?>ro p-nhý

-ti, kte^a^sil^

’ ne*0h10

zstím

předměs^ích^iLíhrRictZndu^t^ar0119: V alkoholických a tabákových
spoiučněek si
s^d^se^b

tím na^slí^ani

Hankshewová, měly

šla kamkoliv, šly dva balíky masa s níj. ty banány, párky, na
růžovělé kokony. Pašovala je v pytlovitých bombách_ a vypouštěla je
jen na příhodných rorích, považujíc je vždy za manifestace nějakého
tajemství, kterému rozuměla jen ona sama - ačkoliv v ovzduší bankov
ního trezoru* kterým se vyznačovaly eisenhowerovská léta ve virginském
Richmondu, musely být nápadné jako boláky«.«®
/překvapuje proto, e se na ní později v Riohmondu pamatovali
tak málo,. Když se na ní autor vyptával dr.preyjuse, odvětil chirurg;
v."'lce ichalaagela y lidské postava Idi i.luí 1. po-t.ven.í' do
výklenku» Nepředpokládá''’. však, že by tc pro \ds. mnoho znamenalo"1/,
Byla-li jako kočka, která se dívá na svět brýlemi myší barvy,
poněkud úzkoprsá, neznamená to ještě, že by byla imunní před poskytni®*
tin volného průchodu těm zvýšeným hormonálním ’lipl.nviun a barevným
myšlenkám, které ze všech těch trilionů útrobiiíeli/mozkových reakcí
spouštěných přes, systém údů naším spoust ri.d tisknoucího mozku vyčle
ňujeme, abychom jim vzdávr li čest jako "opravdovým liaslyin pocitům"1»
Jednoho dne, jednoho jarního čtvrti;. před koncem pololetí, víc
než tri roky po tom, co byla vyšetřena dr.Dreyfusem a ní kolik měsíců
po návštěvě u Madame Zoe, byla poznána na party. Bylo to m."nrní
party s pořádala ho Betty Olandonoxá, dcera drogisty a zároveň jedno
r ne jprivile/ ovanejřích dětí v tó břlicehryzající škole bílé nuz.oty.
Po celý čtvrtek si Sissy myslela, :--e M party nepůjde» Pe cely
pátek a ještě v pátek večer /když ležela aniž by dokázala usnout na
třech, ano. třech polštářích/ si myslela totiž® Alf v sobotu odpůlMh»
ne, když presesové slunce strk- lo do všeho nos n vykukující zimolez
fcdnnsK p? i dával bázlivý lem k zloté ..tijlavo: ti„ která visela jako
zéclena nad tabákovými skladišti, a psací stroje ptáků vytloukaly
sen .ty v poupatech, XKKafas dostala nápad® Poprvé ve svém život! /ač
koliv jí občas dojala i nedělní škola a roznítilo jí nejen .'.irl.omobilové obtěžování ale i poprsí Madame Zoe/ cítila,, že je řízena jinými
silami než svý?ii palci® Slyšela hudbu, která nebyla hudbou silnice®
hlava se jí pohupovala v rytmech, které byly jemnější a lečič/í než ryt
my stopu® Přicházející jaro telefonovalo něco jejímu systému údů a
obrátilo na ruby všechny úkoly® f.issy Hankshawové se něco dotklo a vů
bec nezáleží na tom, co to bylo®
■ obrátila se a šla domů® Na místě kde její maminka škubala nedúwno
slepici sesbírala peří a pomocí magnetofonového pásku z nej - pomalu
a nedbale - sestavila jakousi čelenku®
jjerryho starými vodovkamJ se
zmalovala nejlépe jak mohla e nezanedbala nakonec ani své ruce®
Pak šla na maškarní party k Betty» Sin zr< náčelníka Bláznivého
koně® Vypila tam dvě láhve Coca-Coly, áežv,.'kale balíček žvýkačky,
poslechla si novou desku Fats Domina, zasmála ne několika vtipům a
chystala se k odchodu® Jen dva tenké potůčky odkryly její válečné b.®a?w
vy d o okamžiku kdy do dveří vtrhnul Billy Seward, Jettin chlapec a
nejpop lárnější kluk éelé školy, e uprostřed záchvatů s> íchu ukazoval
gigantické' papírové palce® Aohl Billy přišel za Sissy Hankshawovou®

Přelo VsFaktor, pokračování jinuy.

ARNOLD TOYNBEE : MEZINÁRODNÍ VÝHLED

Přeložil V.Faktor
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Tato práce se zakládá na přednášce, kterou měl A.Toynbee 22«května
1947 v Chatrném House v Londýně po návratu z návštěvy Spojených Stá
tů a Kanady mezi 8.únorem a 26.dubnem 1947*

Porovnám-li výsledky obou válek, nacházím nejen značný počet
zřejmých podobností, ale 1 jeden významný rozdíl. Před druhou válkou
jsme věřili, že válka z let 1914-18 byla sice strašným, ale nikoliv
významným přerušením civilizovaného dějinného pokroku. Brali jsme ji
jako neštěstí, jako nějakou srážku vlaků nebo zemětřesení; představpvali jsme si, že hned po pohřbení mrtvých a uklizení trosek se vrátíme
k pohodlnému životu bez nenadálých událostí;, takový život byl v té
době považován za daný, jako kdyby byl právem každého nenarozeného
člověka, přinejmenším právem toho malého a výjimečně privilegovaného
zlomku žijící yenerace lidstva, který byl representován střední vrst
vou demokratických a průmyslových západních zemí. Tentokrát si naopak
uvědomujeme, že ukončením nepřátelství příběh ještě nekončí.
Který problém vzbuzuje po celém dnešním světě vzrušení? Mezi Američany, kcnaSany, námi, našimi sousedy v Kvropě i rusý /pokud jde o
ně. mohl bych z povrchního pohledu, který se mi naskytl minulé léto v
Paříži usuzovat, že jejich pocity jsou navlas podobné našim/#
bdělém vám svůj osobní názor, který jc - jak sami uvidíte -/vel
mi rozporný. Osobně věřím, že tento hrozný problém je problémem poli
tickým, nikoliv ekonomickým, a rovněž se domnívám, že hlavní otázka
’nespočívá v tom, bude-li-svít v nejbližší době politicky sjednocen.
Věřím, a.to je pravděpodobně mé nejrezpornějčí tvrzení, že svět bude
v každém případě v nejbližší dobc? politicky sjednocen. /Mějte np pa
měti jen dvě věci: stupen naší současné vzájemné závislosti a smrtel
nost naší současné výzbroje; dají-li se tyto dvě věci dohromady, ne
vidím možnost jiného závěru/. Myslím si, že velkým 0 skutečně hrozným
politickým problémem není, bude-li svět brzy politicky sjednocen, ale
způsob, kterými ze dvou alternativ toto rychlé sjednocení nastane#
V úvahu připadá jeden staromódní a nepříjemně známý způsob us
tavičných válečných kol až k hořkému konci, v kterém vítězící velká
mocnost dá "knock out" poslednímu zbývajícímu soupeři a MjntkDiMxx dá
světu mír tím, že jej-dobyde. Tímto způsobem byl násilně sjednocen
řecko-římský svět Římem v posledním století před Kristem, a Daleký vý
chod ve třetím století před Kristem císařstvím T^sin. A pak je zde
už jen nový experiment kooperativní světové vlády - není tak úplně no
vý, nezdařené pokusy o vypracování kooperativní cesty z potíží zde již
byly; ty však byly pak skutečně odstraněny uvalením Pax Rompna a Fax
Sinica - ; naše současná honba za tímto ětastným rozuzlením však zatím
vypadá mnohem odhodlaněji a sebevědoměji, dala by se tedy snad pova
žovat za jakýsi nový přístup. Prvním pokusem byla Liga národů; tím
druhým je Organizace světových národů. Je jasné, že se pokoušíme o
velmi obtížný.průkopnický čin na zcela neznámé pudí. Má-li mít tento
čin úspěch - i kdyby jen v té míře, že by nás zachránil před opaková
ním Mknock-out” úderů - otevře lidstvu zcela nové perspektivy; takové
perspektivy, jaké nikdo během těch posledních pěti či šesti tisíc let,
v kterých jsme se pokoušeli vybudovat civilizaci, nespatřil.
Po zdravici tomuto paprsku naděje bychom míli vzít na vědomí
délku a obtížnost cesty, která leží mezi naším cílem a místem, v kte
rém se nyní nacházíme. Nepodaří se nám odvrátit wknock-out” údery,
do.cud nevezmeme v úvahu okolnosti, které jsou naneštěstí proti nám.

Prvá z tíchto nepříznivých okolností,s kterou musíme
v tom že v roznítí jediného života se poeet velkých meeností
nejvylíiho «ahriálníi».' potenciálu snížil« osmi na ove. unes,;v-aren! obnažené mocenské politiky, stojí P™11
ú°bv -Jstat pouzí %*Sovétský Svaz. JeSW jedna ýý/flalí^étu jXtu Lňííí?íti?rÍ Žtons osamocena volka mocnost, ct,/ oaxa avtvu.
riou dobyvatele prosazujícího syoq vůli.
Toto překvapivě rychlé snížení poevu vekycu -uuCBOSví n^jvyešího materiálního potenciálu bylo ^působeno nánlym skokem v a&terialměřítku života« ktéJžý zničil mocnosti r<
*rů Velké Britanie
Francie v porovnání s mocnostmi rozměrů Soy^tskehoSy; zu a Spojenycu
Států. Takové náhlé skoky oe již v déjinuch prinodily castoji. Přibili
né před čtyřietapádesáti lety Vyly zničeny mocxiosti velikosti Benátek
a Florencie náhlým vynořením mocností velikosti ^.ngiie a Frčacie» .
.
Ztráta významue vropských mocností v porovnaní se Spojenými
Státy a'Sovětským Svazem by nepochybné v průběhu času musela st jně
. přijít. Jo;to, řekl bych, nezabranitc-lny konečný důsledek nedávnéh» vy
užití širokých prostorů Severní Ameriky a Ruska, a ještě nedávnějším
rozvojem jejich zdrojů,;aplikací v masivním rozsahu technických metod
vynalezených částečně v laboratořích západní Evropy. D»ba, kterou si
tento nevyhnutelný přečeš vyžádal, „by byla nejméně sto let dlouhá, kdy
by nebyl svaděn do třetiny či čtvrtiny tohoto rozpětí kumulativními
účinky' obou světových válek. Kdyby nebyla zrnina urychlena tímto způso
bem, byl.by to postupný proces, který by ponechal všem stranám dostatek
•času, aby se víceméně bezbolestně přizpůsobily. Jako výsledek urychlení
■ dv.ý.i:, světov. ma vúlkama to v">.i byl proces revoluční, 'který, uvrhl všech
ny strany ve zmatok.
•J® důležité, aby evropští pozorovatelé uznali /jak uznávají li
dé, 'kteří mli možnost sledovat rpakce přímo ve Spojéných Státech/, že
tento zrychlený přesun materiální moci od ¿starších mocností vnitřního
Kruhu v Evropě k mladším mocnostem vnějšího kruhu v Americe e Asii je
pro američfitny právě tak špatný’jako pro nás.’Američané si stýškají pe
pomř-rhě bozat^kostné minulosti devatenáctého století. Zároveň «le uzni!vnjí, mnohem jasněji a odpovědněji než uznávali dříve nebo než jsme uz
návali my po válce z let 1914~18, že není móžné vrátit ručičky hidin k
pohodlné předválečné hodině. Vědí, že v dnešním světě musí vytrvat, jak
koliv se jim nelíbí bezútěšnost této peps pektivy. K tét nové kapitole
svých dějin se obracejí s důvěrou, ale bez. nadšení. Vyděsí se ale, když
jim někdo připomene, ue.nejenom chlebem živ je člověk a že budou muset
vzít do rukou politiku i ekonomiku spřátelených zemí, aby se jim tam
podařilo aklimatizovat depibkracii jako na příklad v Turecku či Sečku.
Prověřit politické vězně v RUritánii a dohlédnout, aby ruritunská vlá
da propustila ty, kteří by měli být natsvobodě? Zajistit přeměnu ru—
ritanské policie z úřadu pro kroucení rukou politickým’opon ntům vlády
u moci na.úřad pro ochranu občanských svobod? Provést odpovídající re,
yuritunuki-uo soudnictví? připomenete-li dnešním američ&nům, že
"'■(Y'
v ;’ýp!t
' -žovali, není možné , aby se o tyto zásahy ne
v8?-unraítnou, že Spojené Státy nemají na práci tohoto druhu v ciZ> Xlití X X Cl, X •
r
v ■.
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britská říš« patří, aí uč Je to dobré či nikoliv, k jedné z nejméně
pomíjivých světových institucí. Nyní, ' dyž američané vidí, že prochází
předsmrtnou agdnií, začínají litovat bezprostředně hrozícího zmizení
tak prominentního a známého objektu jejich politické krajiny, a začí
nají si uvědomovat, jakou službu prokázala tato říše světuf služby,
kterých si dříve nevážili a stěží si jí vůbec jisskyxi povšimli dokud
mohli pokračování jejích služeb pokládat za dané.
Náhlá změna amerického postoje k britské říši během zimy 1946-7
byla výsledkem americké interpretace probíhajících událostí. v té době
byly americké představivosti nápadné dvě skutečnosti: fyzické utrpení
lidu Velké Británie a definitivní rozhodnutí vlády Velké Británie •pustit v roce 1948 Indii. Tyto dvě skutečnosti udělaly na američany
dojem, že je britská říše"vyřízená" 5 Svým seniace vyhledáte jí clít způ
sobem převedli američtí komentátoři celý- vývoj britské říše od roku
1783 ne jedinou událost a zároveň předpokládali, že změna byla p]ně
nedobrovolná. Většina američanů si začala" rrtyslet, že se britské krá
lovství stalo najednou příliš slabé, než aby drželo říši déle pohiomaděj. málokdo rozpoznal, že se britský lid poučil ze ztráty třinácti ko
lonií a snaží se od té doby toto poučení aplikovat.
Ve špatně informovaných amerických myslích vznikl dojem, žecříš«
krále Jiřího lilo existovala v prakticky nezměněné podobě až do vče
rejška a pak se v jediném okamžikq zhroutila^ at nám t<Ď připedá jakko
liv divoké, není tento americký názor tak podivný, jak zní britským
uším. Na události, které nespadají do rozsahu naší dospělé zkušenosti
si všichni udržujeme nekritické , nerevidované, nezpracované a sic do
myslné názory, jak nám byly vštěpovaný v dětství. Je zde - či až do
nedávná byla - na .p úklad legenda, že francouzi nemají ‘k ovládání xxx
Krfcadqpsk závislých území či zaostalých národů žádné sohopnosti. Názr r
průměrného američana na britskou říši je podobným způsobem založen
rovněž na legendě o revoluční válte, kterou se naučil ve škole, a ni
koliv na zachováni věrohodných faktů z dÓby dospělosti. Mnoho američanů
na příklad překaz je naprostou neunalost současného statutu Kanady,
ačkoliv mohou být s kanaSany v nepřetržitém osobním kontaktu. Není pří
liš nepravděpodobné, že, si představují Kanadu - aniž by byli ©cltotnl
se seznámit se skutečností - že je ^tále ovládána z Downi.ng Street
a platí daně, které nikdy neplatila, do pokladny Whitehallu.
T©to skutečnost do značné míry vysvětluje proč ryehlost a povaha
změny, která se odehrála t konstrukci britské říše, byla mnoha pmričany. špatně pochepenao I kdyby však byly všechny tyto omyly napraveny,
musí se britský kritik postavit tváří v tvář faktu, že moc říše, tak
velkolepá při jejím.vytvoření, prošla nejen velkou, ale i rychlou, změ
nou. Pravdou zůstává, že v pojmech čisté mocenské politiky - čistého
válečného potenciálu - zůstávají pouze dvě mocnosti^ Spojené Státy a
Sovětský Svaz. Uznání této skutečnosti ve Spojených Státech vysvětlu
je nepokoj probuzený vyhlášením "Truman^vy doktríny'*. Američané poz
nali, že dochází k dějinnému obratu, a to ze dvou důvodů. V prvé řa
dě tento obrat vynáší Spojené Státy z tra' iční izolace, a v druhé
ředě by presidentův krok mohl riát - ačkoliv to nebylo jeho záměrem celému běhu mezinárodních zálezitosCí impulz vzdát se nových’ koope
rativních metod k dosažení světové politické jednoty, e přiklonit
se ke konzervativní metodě vybojování posledního kola v boji světo
ré politiky a dosáhnout tak politického sjednocení světa silou
'’knock-o,uť’ úderu©
'Tím by mohlo být lidstvo odsouzeno k ještě jedné světové válce.
Třetí světová válka bj’- však byla vybojována atomovými, a jinými,
pravděpodobně neméně smrtelnými novými zbraněmi. Nevíc v pr&dchézejí
cích případech - na příklad při násilném sjednocení -čínského světe
:nížectvím T sin a řecko-římskýtao světa Římem - bylo dlouho potřebné
ho politického sjednocení ’'knock-out” úderem dosaženo ze cenu smr
telných zranění společnosti, které byla jednota vnucena extrémním
použitím síly.

ookusíme-li se odhadnout kapacitu různých civilizaci pro konstrukci
destrukci, není snadná sestavit srovnatelnou bilanci,pro zapadni
. desxru .
.
•
-ipjné straně a řecko-rímskou-a čínskou civiliza? n/ířShé střené. laSŽ kapaciía je nepochybné mnohem Větší jek pro
•onstrukci Íaí i pro destrukci než byla kepecita římská nebo ěínská.
čdríhl straní má jednoduší sociální struktura daleko vyssi spont^nj-í uzdravovací sílu’než struktura, komplikovanější* Vidím-li,
jak se
áě pro?r^ ?ýs?avby oponuje vinou nedostatku kvalifikovaných sil a
-omplikoveností. administrativního aparátu, vzpomenu si na tureckou
rp-nici kterou" isem navštívil v roce 1923, v kterc se právě nepraw2Íy Žkody > poslední
• fecko-tureck' v :iky z let 1919-22. Tu^ečtí venkované nebyli závislí na. pracovních silech a materiálu zvenku
. nebyli eni vydáni n-a pospas úřednímu šimlu. Znovu postavili domyl
]ornácí potřeby o zemědělské nářadí nehradili vlastníma rukama, z dřeva
a hlíny v ne.jbližším’ okolí. Kdo si. troufá, říci, zdali bj New York dpDadl po třetí světová válce tak dobře jako Yeni Keui po-roce 1922 či
hek’ špatně ¿jako Knrtágo po roce 146 p ed naším letopočtem? Zranění
apůsobená vlastní ¡rukou-,f na které umírají civilizace, nespadají oy-em
:ío materiálního rájů. V minulosti, to vždy byla duchovní poranění', kte
rá se ukázala jako nevyléčitelnáj jelikož se pod rozmanitostí kultur
Bkťývá uniformita duševní podstaty člověka, dá se předpokládat, že du
chovní devastace způsobená "knock-out!' úderem dosáhne téhož smrtelné
ho stupně.
.
.
,
.
•
j
Tato donucovací metoda dosažení politického .sjednocení světa
končí nenapravitelnou T ti trofou. Ani metoda kooperativní však není
bež problémů.
’
•
V současná době na příklad můžeme pozorovat, jak se velké moc
nosti pokouší - snad nevyhnutelně - současně o dv¿ věci, kter jsou
nc-jep rozdílné, -ale které se i neustále navzájem potírají a perspektiv
ně jsou zvela neslučitelné. Pokcpčíme se vybudovat nový systém koope
rativní světové vlády, aniž bychom byli schopni předpovídat její šan
ce uspět, a zároveň se pojištujeme proti neúspěchu pokračováním v ne
přátelských manévrech, pokračujeme v konzervativní hře světové poli
tiky, která, jestliže vytrvale praktikovaná, může vést pouze k třetí
světové,válce a "knock-out" úderu.
Oygani^aoe ^pojených rírodů může být definována jako politický
aparát na zajiStěpí maximálního možného množžstÝí koojberaoť lezi Spojen
n mi Státy a Sovětským Svazem - dvou velkých mocností, které by byly
hlavními protivníky v závěrečném kole.obnažené.mocenské politiky. S učasná základy OSÑ představuji nejteshějáí stupen kooperace, kterého moh—
■Ly ^pojené Sloty a Sovětský Svaz nyní• dosáhnout. Tyto základy jsou v paš
podstatě velmi volnou konfederací - již předsedající genius Chatham
Housu Lionel Curtís však poukázal na to, že politická sdružení uvolně
ného typu nebyla nikdy v minulosti stabilní.
Orgapizace spojených národů je po druhé světové válce z let 19391945 ve stejném stavu jako Spojené Státy po válce o nezávislost. V o’+Ll Pj’n’rdech di1 .el volná sdružení států pohromadě silný společní'
i.troch. Existence společného nepřítele byla záchranným pásem, který
udržoval sdruženi na hladině- Jakmile však byl společný nepřítel poráž„ u odstraněn, muselo sdružení, založené v důsledku jeho existence,
l"Ú4hfIrV.ý.t'®T0 S® be2.té,to úíil>né pomůcky - opatřené existenci apo......
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federální unie zachránit■před třetí světovou válkou«
Tyto potíže na cestě ke kooperativní pracovní metodě k nevyhnu
telnému cíli světové jednoty náš však nesmí odradit, protože právě ta
to metoda setou nese dobrodiní, které nám nemůže adná jiná alterna
tiva nabídnout«
Jen tehdy, když vytvoříme nějakou konstituční formu světové
vlády, mohou zůstat mocnosti velkými mocnostmi - a hrát skutečně tu
to roli navzdory svému válečnému potenciálu, který se válečnému poten
ciálu Sovětského Svazu a Spojených Států nevyrovná« V spravedlivě roz
dělené konstituční světové xemuríx společnosti simQ'.e Velká Británie,
kontinentální západoevropské země i britská dominia mohou udržet v
mezinárodních radách stále určitý vliv, který rozhodně přesáhne poměr
jejich válečného potenciálu vzhledem "k velké dvojce”. Ve Spravedlivém
semiparlamentním mezinárodním fóru převáží politická zkušenost, matu
rita a umírněnost těchto a jim podobny ch zemí nad Bromovým mectnu
V čistě mocenské světové politice by tyto vysoce civilizované, ale ma
teriálně méně mocné státy ve srovnání se Spojenými Státy a Sovětským
Svazem ničím» V třetí světové válce se všechny tyto státy - snad jen
s výjimkou Jižní Afriky, Austrálie a Nového Zélandu - stanou bitevním
polem. Tento osud hrozí zvláště. Velké Británii a Kanadě a táto perspek
tivy si jsou kanačíané i angličané’ dobře vědomi«.
Když této nebezpečné situaci pohledneme přímo do tváře, vyvsta
nou před námi další problémy«
,
'
Na rozdíl od osobních vztahů"* je v politice rčení "dva mohou být
přátely, třetí přátelství rozbíjí" opakem pravdy« Přri existencí osmá
či dokonce jen tří velkých mocností je mnohem' snadni jší vytvořit koo
perativní světovou vládu, než za situace, kdy existují jen dvě« To nás
přivádí k otázce, zdali by nebylo možné očekávat vznik třetí velké moc
nosti, která by ve všech sférách byla rovnocenným partnerem Spojených
Států a Sovětského .vazu: rovnocenným partnerem v pojmech válečnéh»
otenciálu v aréně mocenské politiky i morálně a politicky rovnocenným
partnerem v mezinárodní radě, podaří-li se lidstvu uspět v současném
pKakHpwiEkáiEzp&iiiixEkižmxxHaxKnív průkopnické snaze a nahradit slepou
hru fyzického násilí v mezinárodních vztazích zřízením konstituční
vlády«
'
'
.
.
.
Mohla by tuto úlohu třetí'velké mocnosti - úlohu, pro kterou.už
samotné Spojené království nemá dostatek materiální síly - hrát. Britský
Commonwealth? Krátká odpověňna tuto otázku zní myslím takto: ”Z čistě
statistického hlediska ano, z geografického a politického hlediska ne"«
V radách světa řízeného ústavou budou státy Commonwealthu hrát
značnou úlohu, protože tvoří značnou část politicky vyzrálých států a též
proto, že budou schopné mluvit stejným hlasem - nikoliv proto, že by
byla jejich politika usměrňována nebo dokonce koordinována předem, ale
protože mají’společné vitálně důležité zájmy dané jejich politickou, so
ciální a duchovníytradicía od doby, kdy se vydaly každý svou cestou
k cílům-politické svrchovanosti nepřestaly žít v neobyčejná těsných a
přátelských ^ztazích. Ale k tomu, eby se' Commonwealth změnil v třetí
velkou mocnost, která by byla kolektivně stejně mocná jako je vliv je
jích
jednotlivých členů, musely by se všechny země Common.wee.lthu
spojit v masivní vojenský celek s tak vysokou centralizací jakou má
Sovětský Svaz v každé době a Spojené Státy za války; stačí pouze tento
požadavek vyslovit, aby bylo jasné, že je zcela neproveditelný« Znamena
lo by to radikální změnu postojů, v kterých se Commonwealth vytrvale a
■záměrně nachází od roku 1783? a znehodnocení kumulativních výsledků evoluce, která je společným dílem lidu Velké Británie a národů jiných
zemí Commonwealthu, které v průběhu posledních stopadeséti let dosáhly
za. rovných podmínek s Velkou Británií politické svrchovanosti«
Není možné chtít dvě věci najednou-i Není možné směřovat k maximál
ní politické svrchovanosti tolika členů Commonwealthu, kolik si jich k
£ tomu vyvine a prokáže schopnost, a zároveňočekávat kolektivní vojenskou
sílu, kterou vláda v Moskvě - abychom si zvolili dobrý příklad - vytrva
le a záměrně buduje již šest století, a to za cenu rozmanitosti, svobody

O iinveh politických a duchovních požehnání, které si pro sebe ženě

Woh př^XS “ " yitó Ó^sm^ta by^oblo Mi tpto j.p.lsíenst
^oSóHdSápa /takovém rozsahu,
-fi nírv stát rovnocenným partnerem Sovětského Svazu nebo sp-jenv. cn bia.
tů pokud jde o vojenskou sílu v pojmech atomov' války© Ve hře mocens
ké politiky by mohl být zkonzolidovaný Common/.ealth ,>escem, nanejv.
iezclceni< nikoliv těžkou figurou*
.
zi
Nemůže—li tedy úlohu “třetí velké mocnosti ze svete po vt.ice
z let 1939-45 hrát Commonwealth, mohly by Ji hrot S??Pe0é státy ev
ropské? Rovněž tento návrh vypadá na první pohled slibně, neprojde
však přísnou zkouškou©
..
’ Hitler kdysi řekl, že kdyby se vážně chtěla Evropa v naši době
'stát mocností /a “mocností“ měl Hitler samozřejmě na mysli.hrubou vo
jenskou bí1u/p musela by uvítat a přijmout fúhrerovu politikuj tento
výrok byl jistě pravdivý. Hitlerova Evropa - Evropa násilně sjednoce
ná německým dobytím a zkonsolidovaná pod německou nadvládou - je je
dinou iMExnwxtí myslitelnou mozt ostí, jak by se mohla Evropa stát rov
nocenným partnerem Sovětského Svazu nebo Spojených Států ve válečném
potenciáluj sjednocená Evropa pod německou nadvládou je však hluboce
odporná představa pro všechny mimo—německé evropany© Někteří z nich
prošli děsivou zkušeností německého přepadení a nadvlády dvakrát v
průběhu jediného života, většina prošla touto zkušeností během druhé
světové války. Ta hrstka, která se- této zkušenosti vyhnula, však byla
příliš*blízko ohně a popálená jeho žárem, než aby nesdílela pocity
těch, kteří se nacházeli přímo v ohni.
V evropské unii nezahrnující Sovětský Svaz a Spojené Státy - &
to je? ex hypQthesi, výchozí bod všech pokusů o vybudování Evropy ja
ko- “třetí velké mocnosti“ - se Německo dříve nebo po:.ději pomocí těch
či oněch prostředků dostane nutně navrch, a to i tehdy, kdyby byla
tuto spojená Evropa zpočátku budována s odzbrojeným, decentralizova
ným či dokonce rozděleným Německem© V prostoru, který se rozkládá me
zi Spojenými Státy a Sovětským Svazem, zaujímá Německo vedoucí,’cen
trální pozici; německý národ je o polovinu početnější než další nejpo
četnější evropský národj němci osídlené srdce Evropy /nezapočítávám
Rakousko ani německy mluvící část Švýcarska/ obsahuje p 'ev;žnou část
celkových zdrojů Evropy -v surovinách, průmyslových podnicích i kva
lifikovaných silách; němci jsou právě tak zdatní v organizování vá
lečné výroby jak jsou neschopní v pokusech o vládu nad sebou samými
a notolerovatelní jako vládci jiných© Budou—li němci zahrnuti zé ja
kýchkoliv podmínek do Spojené Evropy bez Ameriky a Ruska, stanou se
v průběhu doby ^KjUxxkxiákyRÍ jejími vládci; získají-li němci nadvládu, klenou se j m nepodařilo získat ve dvou světových válkách, tento.. i ni pop lupne mírovou, cestou, neuvěří žádný ne—německý evropan, že
jtnci poznají, ce je tato moc v jejich dosahu, budou natolik
moudří a zdrženliví, aby se obešli bez biče či zarývání ostruh do
slabin., Německy■ problém se tak jeví při výstavbě Evropy v třetí moc
nost ja. o nepřekonatelná překážka©
Vojensky zkónsolidovana Evropa — za cenu potlačení v ech s lóckou operovaných svobod - by v dnelním světě nemělá veíkou naději?
®e xíx
rovnocenným partnerem Spojených Států či Sovětského Svaz .
tě v západní yropě / a západní íéropa je srdcem KvropyJ jsou
íulni. individuální tradice tak silné, že i ta neitěs^ěii o^p^t''ko
o
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Kde tedy nalezneme třetí velkou mocnost? Není-li to Evropa
ani britský Commonwealth, pak jí určitě není ani Čína ne^o Indie;
navzdory svým starobylým civilizacím, obrovskéspop laci,azemmí a
rozsáhlým zdrojům nebudou tito dva mamuti schopní projevit svou latentní sílu během kritického historického období, před kterým se nyní
nacházíme« Jsme tudíž nuceni u init závěr, že k uvolnění napětí sou
časné mezinárodní situace tím, že by se zvýšil počet mocností nejtěžšího vojenského kalibru, není žádná naděje« Tento z; vor nás přivádí
k poslednímu problému: nenalézáme-li žádnou cestu k rychlému dosažení
světové jednoty pomocí konstituční kooperace, podaří se nám nějak od
sunout hroznou alternativu násilného sjednocení? Mohly by existovat
dva oddělené politické světy - jeden pod hegemonií Spojeny cli Států,
ruhý pod nadvládou Sovětského Svazu? Mohl by tento amrický a ruský
svět, za předpokladu, že by mezi nimi mohla být nakreslena demarkační
čára kolem celé zeměkoule, existovat vedle sebe na povrchu téže plane
ty delší období, aniž by spolu nezačaly válčit, jako v rozdílných so
ciálních a technologických tradicích koexistoval kdysi římský a čínský
svět po několik staletí bez válek a problémů? Získáme-li fcfcndt® toute
politickou izolací - lépe řečeno tímto provizorním útěkem do izolace období míru, může se sociální klima obou politických vesmírů navzájem
ovlivnit natolik, aby to jak Sovětskému vazu tak Spojeným Státům umoc
nilo v příznivé hodině efektivní politickou spolupráci, která je nyní
z důvodů ideologických a kulturních zábran mimo jejich možnost:!?
Jaká je naděje, že by Spojené Státy a Sovětský Svaz dokázaly
praktikovat "nen silnou ne-spoluprá.ci"1 v rozpětí třiceti, padesáti,
jednoho sta let? Kdyby byla okolo světa nakreslena dělící čára, zbylo
by ve vlastních sférách pro každou mocnost dostatek místa pro lokty?
Kdybychom mohli tuto otázku předložit pouze v ekonomických pojmeoh,
byla by odpověcí povzbuzující} oba giganti mají široký ekonomický pros
tor nejn ve vlastní sféře vlivu, ale i ve vlastních politických hrani
cích. Jedním z důvodů, které dohnaly vládce nacistického Německa a i.ehd-ejšího Japonska do agresivní války, byla Jejich neschopnost zaopatřit
značné části mladých lidí zaměstnání, která by uspokojovala jejich oček
kávání, či jim oprtřit vůbec nějakou práci« Dnešní Rusko i Amerika nn Jí
dostatek nových míst pro další generace na tak dlouhou dobu dopředu, kam
až dohlédnem. Kdyby nebyl člověk něčím víc než ekonomickým tvorem, ne
existoval by vůbec, žádný důvod, proč by se v následujících generacích
mělo Rusko s Amerikou srazit. Naneštěstí je člověk rovněž tvor politic
ký. Musí, zápolit nejen s nouzí, ale i se strachem; ve sféře idejí a ideologií není snadné zabránit, aby si-Amerika s Ruskem nevkročily do
cesty, místo aby zůstaly doma a kultivovaly své prostorné zahrady. V
této sféře se nepochybně sociální klima obou velkých mocností navzájem
, ovlivní, ale tento vzájemný vliv nemusí být.nezbytně ve svých projevech
paoifistický ani nemusí vést k vzájemné asimilaci; může naopak vypro
dukovat bouři nebo explozi. Ani kapitalistický ani socialistický svět
není imunní před subversivními vlivy vyzařující z druhé strany, proto
že ani jeden systém není pozemským rájem, jak o sobě oba systémy o ob
libou , prohlašují . Své obavy odkrývají v opatřeních, kterými se chrání
p;'ed vyzařováním z druhé strany. Železná opona, ktemu se Sovětský Svaz
pokouší krýt,před vnějším světem je nejvýmluvnějším svědectvím« Na ka
pitalistické straně je koresp ndující, ačkoliv méně paralyzující, obava
z komunistické misionářské činnosti; v demokratických zemích se neproje
vují tyto obavy vládními zákazy osobních styků, proměňují se však enad_no v panickou hysterii«
Strach tedy může vykonat to, co by nouze stěží dokázala: způsobit
mezi Amerikou a P.pskem konflikt« Někdo by mohl vzr.ést námitku, jak by
mohla vypuknout přímá .válka mezi silou tak extrémně nevyrovnanými antagonisty. Spojené Státy se svou obrovskou převahou v průmyslové výzbroji,
. s monopolními znalostmi na výrobu atomové bomby jsou o tolik silnější
než Sovětský Svaz, že - aniž by se snažily vyrvat Sovětskému vozu ně
jakou zemi, nad kterou již Sovětksý Svaz upevnil své panství - ie dnes
možné, aby prosadily svojí ochranu kterékoliv země, kterou si vyberou

svkaze. Kočovalo by to, íe ^lekoS Ž ruskoí sférou někde’pobílí
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lis hDj” spoje*Žt*?V pM dílžní zeměkoule dostaly lví *tíh Z poetku bvchomj.ohli
ikíidovat k závěru, že .by toto rozdělení jeětě značné zvýšilo již tak
:St VeTentoSzá?ě?kje ověem"tí.eba po d.lží úvaze revidovat. Při tomto
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Ízděleíí světe by převátu .pojených stětí byla statisticky skutečně
čtivá ie to věaír koneckonců jen teoreticko a zavádějíc, i .klena pro
rovnání'. Bvl by v politických, sociálních .a ideologických pojmech poSr sil stejný jak© v .pojmech plochy, populace a produktivity? Mouly
/ tři 'čtvrtiny či čtyři pětiny světa vedené ameriČany b. t tak pevne
oliticky, sociálně a ideologicky jednotné, aby byly pro ruskou misilářskou činnost nepřístupné? Nebo -abychom tuto-otázku položili jinr' &kollk by v< i ň i
o by v©, t cl nsŠ í hypo i etické anie pí cke sí éry vlivu jj e
č tahována naším současným, poněkud konzervativním .evangeliem íridivilališmu?
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Současnu, americká ideologie klade značn;- důraz na hodnotu svoody. zdá se však, být méně nakloněné potřebě sociální spravedlnosti,
o, nijak nepřekvapuje v ideologie^ která je drma rostlým produktem^ v
rýj.iTch ¿pojených Státech je minimální životní stabdart tak neobyčejě vysoký, áp nevzniká teKŮkiMxápotřeba potlačovat svobodu schopných,
iýných a bohatých výměnou za elementární sociální spravedlnost pro neoinpetentní, slabé a chudé. Ale materiální blahobyt lidu Spojených
tátů je v dnešním světě něčím výjimečným. Převážná většina lidstva očínajíc národními menšinami cizího původu v samotných Spojených Státec
konče téměř tisícem milionů čínských a indických rolníků a kuliů - je
nos bez ’•privilegií” a svou nepříjemnou situaci si ve zvýšené míře zaíná Uvědomovat. Na nerovnoměrně rozdělené planetě bude většina tohoto
ppíoího primitivního lidstva na americké straně linie; pochopit vyloeně ne-americké problémy tohoto ubohého stáda si vyžádá- lidsky ¿ma; iativní a benevolentní sympatii amerických pastýřů. To by zároveň mohlo
ýt i jejich Achillovou patou, a pro rusý příležitost nasít koukol na
ole Svých protivníků. Dívnmc-li se na.situaci ruskýma očima, mohlo by
® nám Za těchto okolností zdát, že se zdě objevila docela slibná persekfiva jak dosáhnout pomocí propagandy rovnováhy, která byla americkým
bjevem výroby atomové bomby zničena.
„
V rozděleném světě, v kterém by se američané museli obávat účin11 '’’’nt i'
:andy; luí ohromnou ne—americkou populaci pod ochranou Spoen,ych Států^/šegis/, a právě tak sovětská.vláda by se musela děsit
ritazj.ivosti kapitalistického způsobu života na kteréhokoliv sovětské
ho občana, který bys ním přišel osobně do styku, by nebyla perspektiva .
ability a míru nijak slibná, kdyby zde nepůsobil další faktor. Tento
nj.tor,
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Dosáhnou-li tyto západoevropské sociální experimenty urči
tého stupně úspěchu, mohou se stát cenným příspěvkem k blahobytu
světa jako celku«. Nikoliv proto, Že by mohly sliužit jako modely
pro automatickou aplikaci jinde* většina národů světa, které se spo
lu začaly těsněji stýkat až v důsledku mnoha západních technických
vynálezů, je ještě politicky, ekonomicky, sociálně a psychologicky
říliš rozdílných, a bude trvat ještí nějaký čas, než se tyto rozdí
ly setřou® V tomto stadiu světové evoluce nemůže být partikulárně
místní a dočasné řešení celosvětového problému použitelné mimo zem, v
které bylo vypracováno, a kde odpovídá místním podmínkám«, Můžeme však
poukázat na službu, kterou mohou západoevropské země dnešnímu světu
poskytnout. Ošklivý rys americké ideologie svobodného podnikání jakož i ruské ideologie komunismu - spočívá přesně v tom, Že předsta
vuje sociální ’'model" jako univerzální lék pro každou myslitelnou
sociální chorobu v každém známém souboru sociálních okolností.® To
ovšem neodpovídáfaktům reálného života. V reálném životě jo každý
nám známý či ze záznamů rekonstruovaný sociální systém ^míšeným sys
témem, který se nachází někde mezi dvěma teoretickými póly neroz^eděného socialismu a nerozředěného svobodného podnikaní® Státníkův úkol
spočívá v úderech na klávesy , které ladí s partikulárními sociálními
okolnostmi času a místa; v nalezení správného poměru mezi svobodným
podnikáním a socialismem. Svět potřebuje především odstranit problém
svobodného podnikání kontra socialismus z ideologického piedestalu a
zacházet s ním nikoliv jako se záležitostí polonaboženské víry a lana
tismu, ale jako se záležitostí zdravého rozumu, praktickým problémem
zkoušky a omylu či okolností a adaptace.
I dyby mohla západní Evropa ovlivnit zbytek světa k cestě
tímto směrem v kapitole dějin, která je bezprostředně peed námi, by I
by to nejen velký příspěvek k prosperitě, ale i velká služba míru«
Mohl by to být jeden z vlivů, které postupně rozbijí sociální, kul
turní a ideologické bariéry mezi Spojenými Státy a Sovětským Svazem®
Už zde však bylo víckrát řečeno, že je nutné nejdříve utvořit konstituční a kooperativní světovou vládu, která by umožnila zemím materiál
ní&o kalibru Velké Británie nebo Nizozemí mít ve světové společnosti
vliv, který mají v důsledku nedávných změn jedině velké mocnosti v
pojmech ryzího válečného' potenciálu, giganti obrovského kalibru: Spo
jené Státy a Sovětský Svaz.
Mohl by se tento západoevropský vliv rozvíjet ve světě nerov
noměrně rozděleném do americké © ruské sféry? Bude-li to možné, pak
bychom z této druhé linie mohli podniknout nový pokus o kooperativní
světovou vládu, kdyby první pokus ztroskotal. Bylo by ovšem mnohem
lepší, kdyby měla úspěch OSN, a to je podle mého upřímného přesvědčen
cíl, ke kterému by měly směřovat všechny naše síly. Neměli bychom se
nechat odradit obtížemi v době, kdy koneckonců kariéra OSN teprve za
číná®

To byl poslední z přeložených článků A.Toynbeeho. S dalšími překlady
z jeho díla se v dohledné době nepočítá.

