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Počtvrté
vám už neseme Čtení na léto. Dávno chápete, že je v těch slovech kus poťouchlosti, jaká kdysi tak zlobívala nebožtíka Antonína Novotného, nebo té, s níž strana a vláda hovoří o Šťastném dnešku a světlých
zítřcích, která zas tolik zlobí vás i nás. Přitom si ovšem myslíme, že v létě je třeba někdy i víc Času a chuti
na čtení, větší příležitost soustředit se, zamyslet, nebo se prostě dát unést magií slov.
Ta slova k nám přicházejí všelijak a z různých stran, jak je to ostatně v povaze současné české a slovenské literatury. Jak se k nám dostávají většinou sami nevíme. Autoři, co píší doma, tu tedy nejen vycházejí aniž to tuší (někdy šije dokonce musíme překládat), ale ani my většinou netušíme, kdo se skrývá
za občasnou značkou Či pseudonymem. Tohle však není akademické vydání, dějiny literatury si to
jednou přeberou. A literatuře to nevadí. Diderotův Jakub Fatalista se poprvé tiskl ve Francii z francouzského rukopisu až v devadesátých letech minulého století (tedy po více než sto letech) a do té doby
byl znám jen z překladů nazpátek z němčiny. Tak co.
Chápeme ten malý každoroční almanach jako službu České literatuře, jako skromnou odpověď na
neskromné a daleko mocnější pokusy ji umlčet či rozdělit, například geograficky. Nemyslíme si, že je
třeba tu cosi zachraňovat či napravovat Literatura existuje kde chce, tam, kde jsou ti, kteří ji tvoři. Koho
dnes zajímá, kde psal svá dOa Ibsen, Joyce, Turgeněv, kde vznikala velká polská romantická literatura?
Spíš chceme jednotu národní literatury připomínat O její zachování se postará literatura sama. A její
čtenáři.
Čtvrté Čtení na léto vychází v roce dvou velkých výročí: Kafkova a Haškova. Byli jsme zvědaví, zda se
to nějak obrazí v rukopisech. A stojíme trochu rozpačití nad tím, že Kafky je čím dál víc, zatímco haŠkovského humoru (ne uslintaných srandiček) a úvah nad ním nepřibývá. Ale rok je teprve v začátcích,
takže třeba příště.
Jako obvykle, řazením příspěvků nic nehodnotíme ani nenaznačujeme a snažíme se držet abecedy.
Až na Skácelovu básničku úvodem, ovšem. Ale je to dobrá literatura.
Léto budiž pochváleno.
¥

Jan Skácel

Šedesát a co je potom
Potom je hospoda na Ostychu
tiše a krásně se v ní pije
nestojí uprostřed dědiny
vždycky až na konci je
Pijáci ticha za klekání
tam v koutě sedávají sami
jako by v krčmě nebyl strop
a stoly stály pod hvězdami
A chtějí co dal zvonař zvonu
zbloudilým aby zvonil tmou
měděné tělo srdce ze železa
a duši konopnou
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Před 100 lety se narodili Jaroslav Hašek a Franz Kafka

*

Ludvik

Vaculík

Tak pravil Švejk
Prahou dnes obchází, jako dřív, mimo všechny ostatní taky Švejky
V příslušném věku asi dvaceti letjsem i já přečetl „Dobrého vojáka Švejka" a dostjsem se nasmál. Nic
jsem tenkrát nevěděl o světové slávě toho díla a nenapadlo mi, že bych v té knize mel hledat nějaké
zvláštní sdělení. Byl to pro mě příběh muže od přírody poněkud připitomělého, který nicméně cítil, že
když bude se svou pitomostí správně zacházet, poskytne mu jisté zvláštní možnosti, kterých pak využíval už ne tak docela nevinně. Od té doby se mohou literární vědci přít, jakou směsici hlouposti a lstivosti
tu Jaroslav Hašek vytvořil, ale výsledky jejich bádání nepřekonají poznání, jež vyjádřil už nadporučík
Lukáš, když se Švejka zeptal, poté co mu byl přidělen: „Poslyšte, Švejku, jste vy opravdu takové
nebeské hovado?"
Moc jsem se později divil, když jsem zjistil, že existuje cosi jako švejkologie, a dotýká se mě, když cizinci občas vykládají Švejka českou národní povahou nebo dokonce českou národní povahu Švejkem.
Docela jste se, milí přátelé, prozradili, když jste se prostřednictvím svého Brechta pokusili dopsat Švejka do konce! Švejk se do konce dopsat nedá. Je jako ornament na průčelí staré Evropy. A to bylo už dávno umístěno v muzeu pod širým nebem, kam se chodíme dívat na Švejkovy milé, omezené blbosti.
Od první světové války se už třetí generace, u nás i ve světě, baví Švejkovými šplechty. V občanském
živo'tě chodil ten muž, poslušen svého metabolismu, od jedné pražské hospody k druhé, konaje příležitostné práce a uzavíraje své drobné psí obchody. U vojska pak plnil toliko jednoduché rozkazy, snažil se
jíst a pít a nezaplést se do ničeho, co páchlo nepříjemností nebo mrzutostí. Vyhýbal se na sto honu surovosti, a sám jí nebyl schopen. Pro tenhle bezbranný postoj je nám sympatický, ale buďme upřímní: byl
primitiv, a my bychom na žádný způsob nechtěli ani nemohli žít v jeho bezprostřední blízkosti!
Jenomže jak se tak nad tím člověkem shovívavě usmíváme, nikoho z nás jakživ nenapadne, co se
stane, když tohle „nebeské hovado" na čas někam zmizí a pak se znovu objeví jako nadporučík. Zajímavý nápad, jak dopsat Švejka do konce, ne? . . . A právě tomuto bláznivému pokusu se u nás věnovalo
nesnesitelně mnoho času a byl mu poskytnut nesmírný p r o s t o r . . . Jako stálý host, ale bez toho potěšení, docházím už léta do jednoho pražského lokálu špatné pověsti, který jsem si nevybral a nedružně tam
sedávám s muži, před nimiž si připadám jako před tváří, kterou Josef Lada, ilustrátor a spoluzakladatel
Švejka, prosadil doslova jako samoznak jistého somatického typu. Tvář, kterou v životě nezbrázdila žádná riskantní myšlenka, oči, s nimiž se občas setkávám a v nichž to nikdy neblýskne bystrým, přátelským humorem, neřku-li chápavou účastí. Mluvím klidně, ač bych měl občas důvod řvát, pokouším se o
nehybnou masku, když se mi chce smát, a říkám , j á nevím", když bych mohl beze škody říci, j á vím".
„Pane Vaculík, v y p o v í d e j t e , " hovoří muž, který se od první světové války naučil jak dokonale sladit
barvu saka s barvou košile a kravaty a používat pánského parfému, a já, abych získal vteřinový náskok,
rychle předbíhám jeho nedořečeným, všemi směry mířícím otázkám: — co celý den dělám, když nejsem
v žádném pracovním poměru? z čeho žiji, když nic netisknu? jaké mám styky s emigrací? jak dopravuji
své rukopisy do zahraničí? — „co víte o přípravě slovníku československých spisovatelů, který má vyjít
v jednom exilovém nakladatelství v Torontu?"
„Jde o vědecké dílo," odpovídám dokonale připraven, „obsahující jména a fakta, jež by mohla být zapomenuta nebo vymazána, ale nejde o trestný Čin, a proto odmítám dál o tom mluvit"
„No jo, takhle vy skoro vždycky odpovídáte na naše otázky, ale když nejde o trestný čin, proč o tom
nechcete vypovídat?" hovoří ten muž s logikou, kulatou jako oholená lebka.
Už asi po padesáté se mu pokouším vysvětlit, proč ho nepovažuji za příslušného, oprávněného či
povolaného. Bylo snad za Švejkových časů v Čechách myslitelné, aby se policie a hasičstvo vydávaly za
znalce umělecké tvorby či myšlení vědců?

2

Zatímco Haškův Švejk je ztělesnění biologické blbosti, ztělesňuje náš Šveik institucionalizovanou
nepříslušnost a zplnomocněnou neznalost. Člověk by čekal, že učitelé budou učit číst, a rodiče zas dobrému chování, a že každý, kdo aspoň v mládí trochu přemýšlel, určitě jednou dojde k hranici, za kterou
tuší pro sebe nedosažitelný duchovní svět Ta hranice leží pro každého jinde a moudrost Člověka se přece neměří tím, jak daleko tu hranici pro sebe posunul či jak daleko pronikl, ale právě jeho respektem
vůči nedosažitelnému či neznámému, tajemnému Či prostě jinému, a to vskutku nemá co dělat se
školou, ale s tím, jak pravdivě svoje místo a svoje poslání promyslel, procítil a možná i protrpěl. Jenže u
těchhle lidí nic takového nefunguje. Muž před námi původně samozřejmě blbý nebyl, jenže sešel z
přirozené lidské cesty a přijal roli, v níž nemůže jinak působit ani vypadat A ve styku s takovým člověkem je vždycky velice těžké rozlišit oba jeho hlavní rysy a zpracovávat je odděleně. To jest jeho lidskou
přirozenost a jeho protilidskou nebo spíš mimolidskou funkci. V jazycích, jimiž dnes národy mluví, je
vepsán vývoj lidského poznání, a v jejich názorech, postojích a normách je patrná cesta, po které k nim
dospěly. Tihle lidé se však chovají a vyjadřují, jakoby byli odtrženi od vývoje, jakoby nic nebylo dáno
minulostí, a jako by teprve oni byli od toho, aby to ustanovili a hlavně hlídali. Ve fyzice stojí proti hmotě
antihmota; tady máme co dělat s antimyšlením. Mužové na druhé straně stolu například nevědí, jak
jsem dospěl k přesvědčení, že člověk je víc než stát, a že stát je jenom umělé a změnitelné lidské zařízení, a že proto lidé přirozeně a ustavičně přemýšlejí o reformě státu. Kdysi jsem jednomu z nich řekl
větu: „Míra občanské svobody se neposuzuje podle toho, jak se stát chová k miliónům přitakávajících,
ale jak například zachází třeba jen s desítkou těch, co nesouhlasí." Díval se na mě a nic neříkal. Nebyl
jsem si jistý, jestli mi rozuměl,a tak jsem pokračoval: „Víte přece, jak to myslím, při souhlasu se svoboda
vůbec neprojeví, vůbec k ní nedojde, rozumíte, svoboda začíná tam, kde začíná nesouhlas, chápete?
Jenže vy právě tam vždycky začínáte s represí." Nerozuměl mi. Tenhle člověk asi ani doma, ani po práci, ani v noci než usne nikdy nepřemýšlí, jak bývalo v Čechách zvykem, o tom, co dnes slyšel nového.
Protože příště byl zase stejný.
„Nejste ani ve Svazu spisovatelů, ani registrovaný v Literárním fondu," řekl mi jednou, „takže nejste
žádný spisovatel." Ach, kdo už je spisovatel, pomyslel jsem si v duchu, ale s člověkem, který si zřejmě
myslí, že spisovatelé se vychovávají jako telata ve státních kravínech nebo policajti v těch jejich učilištích, se musí mluvit prostě a konkrétně. „Hašek taky nebyl ve Svazu spisovatelů," řekl jsem mu, „Ale
Hašek psal proti Rakousku-Uhersku," odpověděl Švejk. „Kdežto vy píšete dvojsmysly a někdy i mezi
řádky." To mě nazlobilo^ proto jsem se rozhodl obtěžkat ho následující odpovědí: „Čím rozdílněji se dá
literární dílo vyložit, tím je zajímavější, a čím širší je jeho smysl, tím déle bude žít" Zamyslel se, pak
vztáhl ruku k popelníku a oklepal cigaretu: „My rozhodně nepřipustíme," řekl tak zjednodušeně, jako
by se vzdával naděje objasnit mi svůj antisvět, „aby někdo poškozoval pověst republiky."
Tak pravil Švejk, který v této zemi zamořil vzduch, vodu, lidi, práci, maso, hlínu na cihly (píšu u okna,
kterým vidím na protější, před několika lety opravenou střechu, a už zas je okap plný tašek, které neunesly vlastní tíži) a vůbec.
Když začala kamna v pokoji Haškova Švejka kouřit, poprosil paní Mullerovou, aby je vyčistila. V základních životních otázkách si ten pitomec počínal naprosto rozumně. Do dneška dopsaný Švejk je jiný:
když jehličnaté lesy uprostřed země začínají odumírat, protože jim otrávili vzduch, vypočítá, kolik to dá
dřeva, kolik za ně dostane v Rakousku, a místo smrku nařídí sázet břízky. Když je nějaká část krajiny
vyhlášena za chráněné území, přírodní rezervaci nebo park, stane se to neštěstí, že tam nějaký blbec, ačkoli zná politické poměry, najde uhlí, a tak ve chvíli, kdy měla začít ochrana toho území, tam Švejk otevře
důl. Když se v důsledku zhoršení životního prostředí, zkaženého jedovatým odpadem a zářením,začaly
vyskytovat nemoci a genetické změny, zakázal Švejk, aby se o tom psalo a hned se cítil zdravější.
Nedobrovolný rozhovor konečně skončil a já můžu jít, když tu mě zastavil u dveří ještě jednou
otázkou: „Kdypak jste naposledy viděl své bratislavské přátele?" Záměrně říkám: „Před dvěma lety."
Usmívá se, ví, že to bylo minulý měsíc, ví to z telefonu. „No jo, tak se mějte dobře," říká žoviálně, podávaje mi pravici, „a napište nám konečně něco pěkného, léta utíkají, kolik toho ještě stihnete?" Na
mém místě byste si jistě řekli, že to od něj bylo hezké. Jenže Švejk orwellovské éry vám chtěl jenom dát
na srozuměnou, že je mu známo, že vám doma už týdny trčí ze stroje prázdný list papíru.
Jednou jsem mu řekl, že literatura je v jistém smyslu, vlastně ve svém nejvlastnějším smyslu, nadřazená vládám a nemůže se proto řídit podle jejich názorů, nálad a sezónních křečí. Z historie přece víme,
že pokaždé přijde jiná doba. Jenom si vzpomeňme na Havlíčka. Na vteřinu se zamyslel a pak řekl: „To je
možné. Takže vy máte vlastně smůlu, pane Vaculík."
Ale já to chápu: Kde si Švejka vymysleli, tam ať si ho taky užijou.

(Prosím nepublikovat

ve Švejkové

mateřštině.)
(Přeloženo z němčiny)
Copyright Reich Verlag Lucern
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Milan

Kundera

N ě k d e za
Básníci básně neskládají
Báseú je bez nás někde za
A je tu dávno je tu od pradávna
A básník báseň nalézá
Jan Skácel

1. Můj přítel Josef Skvorecký vypráví v jednom
že svých románů tento skutečný příběh.
Jistý Český inženýr byl před nemnoha lety pozván do Londýna na vědeckou konferenci. Odjel
tam, přednesl svůj referát a vrátil se do Prahy.
Krátce po návratu otevřel v kanceláři Rudé právo
a tam se dočetl: Český inženýr, vyslaný na mezinárodní konferenci v Londýně, pomluvil v prohlášení k novinářům svou socialistickou vlast a rozhodl se zůstat na Západě.
Náš inženýr nevěřil svým očím. Ale článek byl
o něm, o tom nebylo sporu. Sekretářka, která
vstoupila do kanceláře, na něj zírala s hrůzou:
Bože můj, řekla, vy jste se vrátil. To nebylo
moudré. Četl jste, co se o vás píše?
Inženýr viděl strach v očích své sekretářky. Co
měl dělat? Spěchal do redakce Rudého práva. Dostal se až k odpovědnému redaktorovi, který se
mu omluvil s tím, že celá záležitost je skutečně
mrzutá, ale on, redaktor, s ní nemá nic společného, on dostal ten text přímo z ministerstva vnitra.
Inženýr se tedy vydal na ministerstvo. Tam mu
řekli, ano, samozřejmě, jde o omyl, ale ministerstvo s tím nemá nic společného, dostali hlášení od
svých lidí na velvyslanectví v Londýně. Inženýr se
dožadoval písemného odvolání. Řekli mu: odvolání - ne, to se nedělá, ale ujistili ho, že se mu nic
nestane, že může být naprosto klidný.
Inženýr však klidný nebyl. Naopak, záhy zjistil,
že je pozorován, že odposlouchávají jeho telefón,
že ho sledují na ulici. Nemohl spát, měl hrůzostrašné sny, až to nakonec nevydržel a se skutečně velkým rizikem ilegálně zemi opustil. Tak se
z něj přece stal emigrant
2 . 0 příběhu, který jsem právě citoval, řekneme
bez váhání, že je kafkovský. Termín, odvozený
z uměleckého díla, určený romanopiscovou obrazností, je jediným společným jmenovatelem situací (literárních i životních), které nelze vystihnout
žádným jiným slovem a k nimž neposkytuje klíč
ani politika, ani sociologie, ani psychologie.
Co je však kafkovské?
Pokusme se popsat některé jeho aspekty.
Zaprvé: Inženýr se střetá s mocí, jež má podobu
nekončícího bludiště. Nikdy nedojde na konec jeho nekonečných chodeb, a nikdy nezjistí, kdo formuloval osudný rozsudek. J e ve stejné situaci, v
jaké byl Josef K. ve vztahu k soudu, nebo zeměměřič K. ve vztahu k Zámku. Všichni jsou uprostřed světa, který není než jediná obrovská, blu-
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dišti podobná situace, z níž nemohou uniknout a
kterou nechápou.
Romanopisci před Kafkou často odhalovali společenské instituce jako zápasiště, na němž se střetávají různé osobní i společenské zájmy. Pro Kafku je instituce mechanismus řídící se vlastními
zákony. Nikdo už neví, kdo a kdy ty zákony naprogramoval; nemají nic společného s lidskými zájmy a jsou tudíž nesrozumitelné.
Zadruhé: V páté kapitole Zámku vysvětluje starosta zeměměřiči K. dopodrobna historii jeho
osobního spisu. Ve stručnosti: Asi před deseti lety navrhl představitel vesničanů, aby byl na zámek povolán zeměměřiČ. Záhy nato se však ukázalo, že je to zbytečné a ze vsi putovala na zámek
žádost o stornování původní žádosti. Tento druhý
spis se však ztratil někde mezi různými kancelářemi a objevil se znovu až po létech, přibližně v době, kdy K. obdržel pozvání. Dostal se tak do vsi
omylem. Ale nejen to: Protože v logice románu
jsou zámek a ves jediný platný svět, není celá zeměměřičova existence než omyl.
V kafkovském světě se spis podobá platónské
ideji. Je pravou skutečností, zatímco fyzická existence člověka je toliko jejím odrazem na plátně
iluzí. Zeměměřič K. i pražský inženýr jsou totiž
jen stínem svých spisů; ba jsou dokonce ještě
mnohem méně: jsou stínem omylu ve spisu, stínem, který nemá právo existovat ani jako stín.
Je-li však lidská existence pouhý stín a máme*
li pravou skutečnost hledat jinde, v nedosažitelném, v ne-lidském a nad-liáském, ocitáme se
rázem na půdě teologie. Proto také první Kafkovi
vykladači vysvětlovali jeho romány jako náboženská podobenství.
Taková interpretace mi připadá chybná; vidí
alegorii tam, kde Kafka vystihl konkrétní situace
lidského života. Nicméně i tato interpretace cosi oanaiuje: Kdekoli totiž dojde ke zbožnění moci,
začne moc okamžitě vytvářet vlastní teologii; kdekoli se začne moc chovat jako Bůh, vyvolá vůči sobě náboženské city; k popsání světa lze pak použít teologického slovníku.
Kafka tedy sice nepsal náboženské alegorie, ale
je pravda, že kafkovské (ve skutečnosti i v literatuře) je neoddělitelné od svého teologického nebo
lépe pseudoteologického
aspektu.
Z a třetí: Raskolnikov nedokáže unést tíhu své viny a ve snaze nalézt vnitřní mír, sám souhlasí se
svým potrestáním. To je dobře známá situace v níž
m n a hledá trest

U Kafky se setkáváme s obrácenou logikou.
Trestaný nezná příčinu trestu. Absurdnost rozsudku se stává do té míry nesnesitelnou, že obžalovaný, v touze po vnitřním míru, touží nalézt
ospravedlnění pro svůj trest: trest hledá vinu.
Pražský inženýr byl potrestán soustavným policejním dozorem. Takový trest si žádá zločin, který dosud nebyl spáchán, a tak inženýr, obviněný
z emigrace, skutečně končí jako emigrant Trest
konečně nalezl vinu.
V sedmé kapitole Procesu se K., který stále neví, z čeho byl obviněn, rozhodne přezkoumat celý
svůj život, celou svou minulost, „až do poslední
maličkosti". Mechanismus sebeobviňování byl
uveden do pohybu. Obžalovaný hledá svou vinu.
Amálie dostane jednoho dne obscénní dopis od
jakéhosi úředníka ze zámku. Pobouřeně ho roztrhá. Zámek ani nemusí Amálii potrestat za její
opovážlivost. Strach (týž strach, který inženýr zahlédl v očích své sekretářky) působí vlastní setrvačností. Bez příkazu, bez jakéhokoli postižitelného pokynu ze zámku, se všichni začnou Amáliině rodině vyhýbat, jakoby byla stižená morem.
Amáliin otec chce rodinu hájit. J e tu však potíž:
nejen, že autora rozsudku nelze nalézt, ale ani neexistuje žádný rozsudek! Aby bylo možno se
odvolat, žádat o milost, je třeba být nejdřív odsouzen! Otec zapřísahá zámek, aby ho obvinil za
zločiny. Tady už nestačí, řekneme-li, že trest hledá vinu. V tomto pseudoteologickém světě potrestaný prosir aby byl shledán
vinným.
Často se stává, že dnešní Pražan, který upadl v nemilost, nemůže najít práci. Marně však žádá o potvrzení, že se provinil a že existuje zákaz zaměstnat ho. Takový rozsudek nelze nalézt A protože
v Praze je práce povinnost uložená zákonem, je
nakonec obviněn z parazitismu. To znamená, že se
provinil vyhýbáním se práci. Trest nalezl svou vinu.
Za čtvrté: Příběh pražského inženýra má ráz
anekdoty, vtipu, vzbuzuje smích.
Když Kafka poprvé Četl svým přátelům úvodní
kapitolu Proč esu, všichni, včetně autora, se smáli:
Dva docela obyčejní muži překvapili jednoho rána Josefa K. v posteli a oznámili mu, že byl zatčen
a snědli mu snídani Josef K., jako řádný ukázněný úředník, je nevyhodil, nýbrž se v noční košili začal dlouze ospravedlňovat
Philip Roth sní o filmu natočeném podle Zámku: vidí Groucho Marxe v úloze zeměměhče K. a
Chica a Hrpa jako oba jeho pomocníky. A má úplně pravdu: komické nelze oddělit od samé podstaty kafkovského.
Inženýrovi je vědomí vlastní směšnosti. pramalou útěchou. J e uzamčen do žertu vlastního života
jako ryba do akvária. A není mu to k smíchu. Žert
je totiž směšný jen pro ty před akváriem. Kafkovské nás naopak zavádí dovnitř, do útrob žertu,
do hrůzy komického.
V kafkovském světě není totiž komické protiváhou tragického, tragi-komickým jako u Shakespeara; není tu proto, aby učinilo tragické snesitelnějším lehkostí tónu; komické neprovází tragické, nýbrž je ničí v zárodku, připravujíc jeho

oběti o jedinou útěchu, v níž mohou ještě doufata
kterou nacházíme ve (skutečné či předpokládané)
velikosti tragédie. Inženýr přišel o vlast a obecenstvo se řehtá.
3. V moderních dějinách jsou období, kdy se život podobá Kafkovým románům.
Sotva byl český filosof Karel Kosík obviněn
z kontrarevoluční Činnosti a vyhnán z Karlovy univerzity, začal jeho skromný byt na Hradčanském
náměstí obléhat dav mladých obdivovatelek. Kosík, kterému přátelé přezdili profesor K.K., nikdy
nebyl playboy, ani děvkař. Radikální změna, k níž
došlo v jeho milostném životě po ruské invazi, mě
přiměla k tomu, že jsem se na to zeptal půvabné
kadeřnice, která do něj byla zamilovaná. Odpověděla, položertem, polovážně: „Každý obžalovaný
je krásný."
Byla to přímá a vědomá narážka na Leni z Procesu, která týmiž slovy vysvětluje svůj milostný
zájem o klienty svého zaměstnavatele, advokáta
Hulda. Max Brod uvádí tuto epizodu na podporu
své teologické exegeze: Josef K. je krásnější, protože začíná chápat své provinění. Pokání ho zkrásňuje, Mladá kadeřnice by se téhle teorii jenom zasmála. Profesor K.K. byl krásný bez pokání.
Zmiňuji se tu o svém nejdražším příteli, jen abych
ukázal, v jaké míře se kafkovské obrazy, situace a
dokonce jednotlivé věty staly součástí života v
Praze.
Z toho se zdá vyplývat, že Kafkovy obrazy jsou
v Praze tak živé proto, Že jsou anticipací totalitní
společnosti.
Takové tvrzení je však třeba opravit: kafkovské
není pojem sociologický ani politologický. Byly
pokusy vyložit Kafkovy romány jako kritiku industriální společnosti, vykořisťování, odcizení, buržóazní morálky, zkrátka kapitalismu. Jenže v kafkovském světě se stěží najde cokoli z toho, co bývá obvykle spojováno s pojmem kapitalismus: nejsou tu ani peníze a jejich moc, ani obchod ani námezdně pracující, ani vlastnictví, ani vlastníci, ani
třídní boj.
Kafkovský svět se rovněž nehodí pro definici totalitarismu. V Kafkových románech není ani strana, ani ideologie se svým slovníkem, ani politika,
ani policie, ani armáda.
Řekněme raději, že kafkovské vidění ukazuje
jednu ze základních možností člověka a jeho světa, možnost historicky nevymezenou, která člověka provází takříkajíc věčně.
Takové zpřesnění však nezrušilo otázku: jak to,
že v Praze Kafkovy romány splývají se Životem, a
že mladá kadeřnice cituje věty z Procesu, když
chce vysvětlit, proč je zamilovaná. A jak to, že
v Paříži jsou tytéž romány chápány jako hermetický výraz autorova výlučně subjektivního světa? Znamená to, že ona možnost člověka a jeho
světa, které říkáme kafkovská, se v Praze snadněji mění v konkrétní osudy než v Paříži?
V moderních dějinách existují tendence, které
produkují kafkovské ve velké společenské dimenzi: postupná koncentrace moci, směřující k
vlastnímu zbožnění; byrokratizace společenské
činnosti, která mění všechny instituce v nekon-
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čící bludiště; z toho vyplývající depersonalizace
člověka.
Totalitní státy jako extrémní koncentrace těchto tendencí jasně ukázaly, jak těsný je vztah mezi
Kafkovými romány a skutečným životem. Jestliže
však na Západě nedokáží vidět tento vztah, není to
jenom tím, že takzvaná demokratická společnost
je méně kafkovská než dnešní Praha. Je to, zdá se
mi, také tím, že západní myšlení nevyhnutelně
ztrácí svůj smysl pro skutečnost.
I takzvané demokratické společnosti jsou totiž
jevištěm, na němž se odehrává proces, který odosobňuje a byrokratizuje. Celá planeta se stala dějištěm toho procesu. Kafkovy romány jsou jeho
hyberbolou, onirickou a imaginární; totalitní stát
je jeho hyperbola prozaická a materiální.
Proč však byl Kafka první romanopisec, který
pochopil tyto tendence, jež vstoupily se vší surovou jasností na jeviště dějin až po jeho smrti?
4. Jestliže se nedáme oklamat mystifikacemi
Gustava Janoucha, nenajdeme žádný podstatný
důkaz Kafkova zájmu o politiku; v tom se lišil od
svých pražských přátel, od Maxe Broda, Franze
Werfela, Egona Erwina Kische, jakož i od všech
avantgard, které .tvrdily, že znají smysl dějin a rády vyvolávaly obraz budoucnosti.
Jak se tedy stalo, že nikoli jejich dílo, nýbrž dílo
jejich samotářského, introventního druha, soustředěného na vlastní život a vlastní umění, je
dnes přijímáno jako společensko-politické proroctví, a je z toho důvodu zakázáno na tak velké
ploše naší planety?
Myslel jsem na tuhlé záhadu, když jsem se stal
svědkem domácího výstupu v bytě jedné své dávné přítelkyně. V době stalinských procesů začátkem padesátých let byla tato žena zatčena a odsouzena za zločiny, které nespáchala. Stovky komunistů se v té době octly v podobné situaci. Po
celý svůj dosavadní život se naprosto identifikovali se svou stranou. Když se strana zničehonic
stala jejich žalobcem, byli, podobně jako Josef K.,
ocnotnl zkoumat svůj dosavadní život „až do poslední maličkosti", aby tu našli skiytá provinění, a
nakonec se přiznali k imaginárním zločinům. Moje přítelkyně si zachránila život, protože, na rozdíl
od svých soudruhů a s mimořádnou odvahou, odmítla vydat se „hledat svou vinu". Protože odmítla pomáhat svým katům, stala se bezcennou pro
konečné představení při přelíčení. Místo, aby ji
pověsili, odsoudili ji jenom k doživotnímu žaláři.
Po patnácti letech byla propuštěna a rehabilitována.
Zatkli ji, když bylo jejímu dítěti rok. Když vyšla
z vězení, setkala se se šestnáctiletým synem, a s
ním začala šťastně žít ve skromné samotě ve dvou.
Vášnivě k němu přilnula, což lze snadno pochopit
Když jsem je tehdy navštívil, bylo jejímu synovi
už Šestadvacet Matka byla uražená, pobouřená a
plakala. Příčina byla naprosto be z á z n a m n á , syn
ráno pozdě vstal, nebo něco podobného. Řekl
jsem matce: „Proč se rozčiluješ pro takovou pitomost? Copak to stojí za slzy? Přeháníš!"
Místo matky mi odpověděl syn: „Ne, maminka
nepřehání. Máma je báječná a statečná žena, kte-
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rá vydržela vzdorovat, když všichni ostatní selhali. Chce, aby ze mě byl čestný člověk. Nebrečí
proto, že jsem zaspal. Má mi za zlé něco vážnějšího. Můj postoj. Moje sobectví. A já chci skutečně být takový, jakého mě máma chce mít To jí
teď před tebou slibuji."
Co strana nikdy nedokázala udělat s matkou,
dokázala matka udělat se synem. Dohnala ho k tomu, že se ztotožnil s absurdním obviněním, vydal se „hledat svou vinu" a veřejně se doznal.
V úžasu jsem hleděl na ten výstup ze stalinského
mini-procesu a rázem jsem pochopil, že psychologické mechanismy, uváděné do pohybu velkými
historickými událostmi (zdánlivě neuvěřitelnými
a nelidskými) jsou stejné jako ty, jež ovládají
i nejsoukromější situace (naprosto běžné a zcela
lidské).
5. Proslulý dopis, který Kafka napsal svému otci, a nikdy neodeslal, jasně ukazuje, že Kafka čerpal svou znalost techniky kulpabilizace, jež se
stala hlavním tématem jeho románů, z rodinné
zkušenosti, ze vztahů mezi dítětem a zbožněnou
mocí rodičů. V povídce Ortel, jež je těsně spjata s
autorovou rodinnou zkušeností, otec obviní syna a
nařídí mu, aby se utopil.
Syn uzná svou imaginární vinu a vrhne se do
řeky stejně poslušně, jako se později Josef K. půjde dát podřezat, až bude obžalován tajemnou
organizací. Podobnost obou obvinění, obou kulpabilizací a obou poprav prokazuje kontinuitu
mezi totalitarismem rodinným a tím, který známe
z Kafkových velkých společenských vizí. '
Takzvaná totalitní společnost, především ve
svých krajních podobách, směřuje ke zrušení dělící čáry mezi veřejným a soukromým; moc, která
se stává stále neprůhlednější, požaduje od občanů, aby jejich život byl naprosto průhledný. Tomuto ideálu života bez tajemství odpovídá ideál
vzorné rodiny: občan nemá právo tajit cokoli před
stranou a vládou, stejně jako dítě nemá právo na
tajemství před otcem či matkou. Ve své propagandě nabízejí totalitní státy idylický úsměv: chtějí vypadat jako , j e d n a velká rodina".
Občas se tvrdí, že Kafkovy romány jsou výrazem vášnivé touhy po lidském společenství a sblížení s lidmi. Že prý K., vykořeněná lidská bytost,
má jen jediný cíl: překonat prokletí své osamělosti. Taková interpretace je však nejenom klišé a
zjednodušení, ale naprosté zkreslení smyslu díla.
Zeměměřič K. totiž vůbec nehledá lidi a lidské
teplo, ani trochu netouží stát se „člověkem mezi
lidmi" jako Sartrův Orestes; nechce být přijat lidským společenstvím, ale institucí. Cena je však
vysoká: musí se vzdát své osamělosti. To je jeho
peklo: nikdy není sám, dva pomocníci, které mu
poslali ze zámku, se od něho nehnou ani na okamžik. Přihlížejí, když se K poprvé miluje s Frídou,
sedíce na kavárenském pultu nad oběma milenci,
a od toho okamžiku se už nehnou z jejich postele.
Nikoli prokletí samoty, ale znásilněná
samota
je Kafkova obsese.
Karla Rossmana soustavně všichni vyrušují;
prodají mu šaty; vezmou mu jedinou fotografii rodičů; vedle jeho lůžka v noclehárně boxují nějací

chlapci, a občas na něj upadnou; pobudové Robinson a Delaroche ho donutí, bydlel s nimi v jednom bytě, takže mu do spánku zní supění tlusté
Bruneldv.
Příběh Josefa K. rovněž začíná znásilněním
soukromí: dva neznámí muži ho zatknou v posteli.
Od toho rána už nikdvv' nebude sám: soud ho bude
sledovat, pozorovat, mluvit k němu; jeho soukromý život pomalu zmizí, pohlcen záhadnou organizací, která na něj pořádá hon.
Lyrické duše, které rády kážou o zrušení tajemství a o průhlednosti soukromého života, si neuvědomují, jaký proces rozpoutávají. Počátky totalitarismu se podobají začátku Procesit: přijdou a překvapí vás v posteli. Přijdou, jako to dělávali váš
otec a matka.
Často slyším otázku, zda jsou Kafkovy romány
projekcí autorových nejosobnějších a nejsoukromějších konfliktů nebo spíš popisem objektivního „společenského mechanismu".
Kafkovské se neomezuje ani na oblast soukromou, ani na oblast veřejnou; zahrnuje obojí. Veřejné je zrcadlem soukromého, a v soukromém se
obráží veřejné.
6. Když jsem mluvil o mikrosociálních praktikách, z nichž se rodí kafkovské, neměl jsem na
mysli toliko rodinu, ale i organizaci, v níž Kafka
z trávil celý svůj dospělý život
V kafkovských hrdinech se často spatřuje alegorická projekce intelektuála. Jenže, jaký je Gregor Samsa intelektuál? Když se probudí jako
brouk, má jen jedinou starost: stihne to v tomhle
novém stavu včas do úřadu? V jeho hlavě není než
poslušnost a kázeň, jimž přivykl ve svém povolání: stejně jako všechny kafkovské postavy je totiž zaměstnanec. Zaměstnanec nejen jako sociologický typ (jako by tomu bylo třeba u Zoly), ale
jako lidská možnost, jako postoj, jako chápání světa.
V byrokratickém světě neexistuje iniciativa, invence, svobodná činnost; jsou tu jen a jen příkazy
a pravidla: je to svět poslušnosti.
Dále, úředník vykonává jen nepatrný díl velké
úřední činnosti, jejíž cíl a obzor mu uniká; je to
svět, v němž se pohyby staly mechanickými a lidé neznají smysl toho, co dělají.
Konečně: úředník má co činit jen s anonymními lidmi a spisy. Je to svět abstraktního. Umístit děj
románu do tohoto světa poslušnosti, mechaničnosti a abstraktnosti, v němž jediné lidské dobrodružství spočívá v pohybu z jedné kanceláře do
druhé, se zdá v rozporu se samou podstatou epiky.
Odtud otázka: Jak dokázal Kafka proměnit tuto
šedivou a nepoetickou látku ve fascinující romány?
Odpověď najdeme v dopise Mileně: „Úřad není
prostě jen stupidní instituce; je spíš fantastický
než stupidní". V té větě je skryto jedno z největších Kafkových tajemství. Dokázal spatřit, co
nikdo neviděl: nejenom základní důležitost byrokratického fenoménu pro člověka, pro jeho úděl a
jeho budoucnost, ale (což je ještě víc překvapující) poetickou potenci, obsaženou v přízračnosti úřadu.

Co však znamená, řekne-li se: llřad je fantasticky?
Pražsky inženýr by tomu rozuměl: Omyl v jeho
spise ho vystřelil do Londýna. Bloudil Prahou
jako duch, hledající ztracené tělo, a úřadovny,
které navštěvoval, připomínaly nekončící bludiš*
tě z nějaké neznámé mytologie.
Díky fantastičnosti, kterou rozpoznal v byrokratickém světě, podařilo se Kafkovi cosi předtím nemyslitelného: proměnit hluboce nepoetickou látku (látku extrémně zbyrokratizované společnosti) ve velkou poezii románu; proměnit příběh extrémně banální (příběh muže, který nemůže získat slíbené místo - což je příběh Zámku) v mýtus,
v epopej, v nebývalou krásu.
Tím, že zvětšil scenérii úřadoven do vesmírné
gigantických rozměrů, dospěl Kafka, aniž to tušil,
až k obrazu, který nás fascinuje svou podobností
se společností, kterou nikdy nepoznal, a která je
společností, v níž žijí dnešní Pražané.
Totalitní stát je vlastně jeden obrovský úřad. Jelikož byla veškerá práce zestátněna, lidé všech
povolání se stali úředníky: Dělník už není dělník,
soudce není soudce, obchodník není obchodník,
kněz není kněz, všichni jsou státní úředníci. „Patřím k soudu", sděluje kněz v katedrále Josefu K.
Také obhájci v Kafkově románu jsou ve službách
soudu. Žádný Pražan se tomu dnes nepodiví. Nedostalo by se mu lepší obhajoby než Josefu K,
Obhájci tu také neslouží obviněnému, ale soudu.
7. V cyklu sta čtyřverší, jež
SO s téměř dětskou
prostotou noří do věcí nejzávažnějších a nejsložitějších, napsal velký český básník:
Básníci básně neskládají
Báseň je bez nás někde za
A je tu dávno je tu od pradávna
A básník báseň nalézá.
Psát báseň znamená tedy pro básníka prolomit
stěnu, za níž se v přítmí skrývá cosi neměnného
(„báseň"). Proto (díky tomuto náhlému odhalení)
působí na nás báseň zprvu jako oslnění.
Když jsem poprvé četl Zámek, bylo mi patnáct
let, a už nikdy mě ta kniha neokouzlí jako tenkrát,
třebaže jsem tehdy nechápal obrovský rozsah poznání, jež obsahuje (celý reálný dosah kafkovského). Byl jsem oslněn.
Později můj zrak přivykl světlu básně a já jsem
začal rozeznávat své vlastní prožitky v tom, co mě
oslnilo; záře však nezmizela.
Báseň na nás čeká, neměnná, „už dávno od pradávna". Není však neměnné pouhou iluzí ve světě
neustálé změny?
Ne. Každá situace je lidská věc a může obsahovat jenom to, co je v člověku; lze si tudíž představit, že existuje (ona i veškerá její metafyzika)
„už dávno od pradávna" jako lidská možnost
Čím však je v tom případě básníkovi historie
(opak neměnného?)
V básníkových očích se historie kupodivu nachází ve stejné situaci v jaké je básník sám: historie nevynalézá, ale objevuje. Nezvyklými situacemi odhaluje, co je člověk, co je v něm „už dávno
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od pradávna", jaké jsou jeho možnosti.
Je-li tu báseň už dávno, pak není logické připisovat básníkovi schopnost předvídat; básník
pouze objevuje lidskou možnost („báseň", která
,je tu dávno je tu od pradávna"), tak jak ji jednoho
dne objeví také historie.
Kafka neprorokoval. Viděl jenom to, co je „za".
Nevěděl, že jeho vidění je také před-vídání. Neměl v úmyslu demaskovat společenský systém.
Vrhl světlo na mechanismy, které znal ze soukromé praxe lidského mikrosvěta, netuše, že pozdější historie je uvede do pohybu na velké scéně.
Hypnotický pohled moci, zoufalé hledání vlastní viny, vyvržení a strach, odsouzení ke konformitě, fantasknost skutečnosti a magická realita spisu, neustálé znásilňování soukromého života atd.,
všechny ty experimenty, jež historie prováděla s
Člověkem ve svých obrovských zkumavkách, provedl Kafka (o několik let dříve) ve svých
románech.
Setkání mezi skutečným světem totalitních států a Kafkovou „básní" bude v sobě vždycky mít cosi tajemného a zůstane svědectvím, že básnický
čin je ve své podstatě nevypočitatelný. A paradoxní: obrovský společenský, politický, „prorocký4*
dosah Kafkových románů tkví právě v jejich „neangažovanosti", to jest v jejich naprosté nezávislosti na všech politických programech, ideologických koncepcích a futurologických prognózách.
Jestliže se totiž básník, místo aby hledal „báseň" skrytou „někde za", angažuje ve službách
předem poznané pravdy (jež se sama nabízí a je
„někde před"), rezignuje na vlastní poslání poezie. A málo záleží na tom, zda se ta prefabrikovaná pravda jmenuje revoluce nebo disidence,
křesťanská víra či a teismus; Básník ve službách jiné pravdy než té, kterou je třeba objevovat (a jež je
oslněním) je nepravý básník.
Jestliže chovám v tak hluboké vážnosti Kafkovo dědictví a bráním je jako své vlastní, není to
proto, že bych považoval za účelné napodobovat
nenapodobitelné (a ještě podruhé objevit kafkovské), ale pro ten obrovský příklad r a d i k á l n í
autonoTnie románu (poezie, která je román). Její
zásluhou vypověděl Franz Kafka (a také velký
polozapomenutý Hermann Broch) o našem lidském údělu (jak se projevuje v našem století), co
nám žádná sociologická či politologická reflexe
nemůže nikdy říci.
Paříž 1980
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Jan

Vladislav

Přelíčení a představení

Čeština přímo vybízí k fascinující slovní hříčce ve dvojici, jež by měla znamenat protiklad, ač
ve skutečnosti směřuje spíš k hluboké totožnosti;
je to dvojice termínů přelíčení a představení.
V běžné řeči a v běžném životě si ovšem jejich
identitu neuvědomujeme, jakkoli k ní poukazuje
nejeden fakty například už obvyklý
ceremoniel,
kostýmy a obecenstvo soudních řízení s jejich
pradávnými
a stále udržovanými
konvencemi,
které mají tolik společného s konvencemi, obecenstvem, kostýmy a celým ceremonielem divadla. Zato takové drama tuto totožnost potvrzuje v
řadě případů výslovně: nelze nepřipomenout
za
všechny ostatní hereckou scénu z Hamleta, kde se
představení potulných herců stává z Hamletovy
vůle přelíčením a kde mimovaná divadelní vražda zastupuje rekonstrukci skutečného
zločinu,
rekonstrukci, fcterá by měla být součástí procesu,
jehož uspořádání nebylo v moci nešťastného prince dánského.
V jeho situaci se ovšem ocitá znovu a znovu většina lidí tohoto světa, a pokud je neodnesou čtyři
kapitáni dřív, než mohli dovést svou při k projednání, zanechávají nám tu o ní zprávu v podobě
oné zvláštní lidské činnosti, jíž se říká literatura.
A to nejen té její části, která se realizuje na jevišti v podobě divadelního představení.
Doklady
o totožnosti představení a přelíčení můžeme najít,
chceme-li, i v próze, například v knize, která na ni
naráží v jistém smyslu už svým názvem. Tou knihou je Kafkův Proces, k jehož motivům
patří
příznačný, byť zatím tuším nedoceněný
motiv
kostýmů a rekvizit, které provázejí tak či onak
všechny jeho postavy.
Zejména ovšem protagonistu knihy. Josefa K.
zastihnou hlídači v den jeho třicátých
narozenin
v noční košili a v posteli; v^posteli — a zřejmě v
noční košili — spatří Josef K. poprvé svého obhájce a noční košile i postel hrají znovu
významnou
úlohu za jeho návštěvy u malíře
Titorelliho.
K.-ovo zatčení pozoruje z protějšího okna muž v
rozhalené košili; K. sám zastihne za jedné návštěvy u svého advokáta v košili Lenku; a halenka,
zavěšená na okně v pokoji slečny
Burstnerové,
patří zřejmě rovněž do této kategorie. Ale kostýmy
mají i další osoby. Zvláštního obleku muže, který
ho přijde zatknout, si Josef K. povšimne,
jakmile
se před ním objeví, a je příznačné, že K. nedovede
určit, k čemu ten přiléhavý černý oděv s různými
záhyby, kapsami, přezkami, knoflíky a pásem
slouží. Účelnost mrskačova obleku je již K.-ovi
jasnější a postupem procesu poznává další kostýmy a stále zřetelněji i funkce, jež k nim patří, ať
tiž jde o zlaté knoflíky soudních sluhů, o šavle
soudních hlídačů, jejichž divadelně
hliníková
pochva přiměje Kaby
si na ně sáhl, o vybraný
oblek soudního informátora, nebo konečně o Šosaté kabáty a cylindry K.-ových
popravčích.

Kostýmy nachází K. i na obrazech v bytě svého
advokáta a malíře Titorelliho. Jsou to podobizny soudců a jejich talár i trůnní křeslo ukazuji na
vysoké soudní hodnostáře, ty, kteří se pořád skrývají; ve skutečnosti to však jsou opět jen malí ješitní vyšetřovací soudcové, kteří mají pouze vyšší povolení se tak dát malovat, a jejich trůnní
křesla jsou obyčejné kuchyňské židle, na kterých
je složena stará koňská houně; tedy o pět jeden z
těch předmětů, jež neznamenají samy sebe, ale
zastupují cosi jiného — podobně jako noční stolek slečny Bíirstnerové, přesunutý na okamžik
doprostřed pokoje a proměněný v jakýsi jednací
stůl, na němž se mimo jiné poprvé objevuje další
důležitá rekvizita, procházející celým románem
— svíčka. Setkáváme se s ní všude, kde jde o proces, i v oné komoře na staré haraburdí uprostřed
banky, osvětlené jinak elektrickými
žárovkami.
Nejen postavy, ale i věci mají přinejmenším dvojí
tvář a hrají; klamné jsou nejen portréty soudců,
pod jejichž slavnostním držením se tají bláznivá
ješitnost, ale i jejich knihy, pod jejichž deskami se
skrývají
obscénnosti.
Společně s těmito kostýmy, rekvizitami a nakonec i jevišti, v něž se mohou během dne proměnit normální byty, patří do oboru divadla nakonec i označení jednajících osob Procesu; s označením soudní sluha, dozorce, soudce, student,
žena, se skutečně setkáváme především v divadelních textech. Pokud je postava označena jménem, je vždy jako jméno hlavního hrdiny v něčem
neúplné, neurčité, šifrované nebo mnohoznačné,
podobně jako kostým: jméno setníkaLanze
označuje nejen skutečného synovce Krovy bytné, ale i
smyšleného truhláře, z něhož se ovšem nakonec
vyklube soudní sluha.
Celý význam všech těchto přezdívek,
převleků,
kostýmů a rekvizit dokládá nejlíp sám Josef K.,
který se v první kapitole zdráhá obléci předepsaný oblek, když má předstoupit před dozorce, a nakonec si vezme své nejlepšížaketové šaty, jen aby
celou věc urychlil. V poslední, desáté kapitole, po
celém roce své pře, už K., aniž mu návštěva byla
ohlášena, Čeká sám o své vůli, přichystán v Černých šatech a natahuje si rukavice. Přijal už myšlenku pře, jež má podobu hry, a tedy i příslušný
kostým A brzy nato potvrdí Josef K. základní
spojitost mezi přelíčením a představením,
soudem a divadlem, která se ťahne Procesem, naprosto jasně, když si uvědomí, že jeho popravčí
vypadají jako staří herci, a když se jich zeptá, ve
kterém divadle hrají.
Ale otylí, bledí muži v šosatých kabátech as cylindry nebyli připraveni, abych se jich někdo
ptal. A kdyby byli, nedovedli by dát odpověď, tak
jako nemůže dát odpověď žádné představení v
divadle, žádná kniha v knihovně. Přesto však je z
celého Kafkova románu jasné, že to hlavní v
K.-ově procesu probíhá v kulisách a kostýmech,
že hlavní otázky se Člověku kladou v rovině
představeni
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Ivan Binar

U stolu
Osoby:
RUKA. Moje pravá ruka. Dlaň: svaly, šlachy, cévy, nervy, kůže, pokožka, kosti, chloupky, nehty, pihy. Pět
prstů: palec, ukazovák, malík, prostředník, prsteník (bez prstenu). Zápěstí. Má pravá ruka se pohybuje
tak, jak siv zrovna hlava umane.
TUŽKA. Červená tužka a přesto píše obyčejně. Zdání klame. Obyčejná tužka s nápisem B+U JOLLY
SCHULSTIFT 1570 2. Tužka č. 2,167 mm, šestihran ze dřeva, laku a tuhy.
PAPÍR. Žlutý linkovaný papír. Papír po profesoru filozofie univerzity v Bostonu (USA). Blok žlutého
linkovaného papíru.
STŮL. Hnědý psací stůl s kruhy po sklenicích a jiných nádobách. (Nerušte mých kruhů!) Psací stůl z
opravdového dřeva po jednom konzulovi.
ŽIDLE. Červená židle, nepohodlná, nalakovaná jedním rakouským literátem.
PSACÍ STROJ. Mechanický psací stroj CONSUL s českými typy (po keramickém umělci F.M., žijícím
t.č. v dolnorakouské vsi Alberndorfu), získaný výměnou za jiný psací stroj. Psací stroj CONSUL, dvakrát
opravovaný Josefem Atterbiglerem, Wien 2, Kl.Mohreng. 3, tel.: 24 24 91, poprvé za 450,- öS, podruhé za
702,- öS, dohromady 1.152,- öS (v obou případech tatáž závada — ulomený drátek, převádějící sílu od
klapky k liteře).
BÍLÝ PAPÍR. Papír LEYKAM HARTPOST formátu A 4, vhodný ke psaní na stroji, koupený u pana
Böhma (mluví česky) v Grosse Sperlgasse, blíž ke Kanálu.
KALENDÁŘ. Stolní kalendář Zentralsparkasse und Kommerzialbank Wien. Stránka: JULI/AUGUST
1981, 27. (Montag,-Rudolf) — 2. (Sonntag, Stefan) 31. Woche.
PŮLLITROVÁ SKLENICE s uchem a poprsími dvou starších mužů (reliéf), pod poprsími číslice 1914.
Ve sklenici předměty: nůžky na papír, perořízek ve tvaru orientální šavle v pochvě ze slonoviny s rytinou čtoucího muže a nečtoucí ženy, notně obroušený skalpel, zapalovač s karetními symboly, kousek
červené stužky, dámské péro potřísněné zaschlou tuší, několik tužek různých barev: dvě zelené, žlutá a
červená; spínací Špendlík (sichrhajcka).
ČTVRTLITROVÁ SKLENICE naplněná po okraj kancelářskými sponkami obyčejnými, jen několik je
barevných (modré a Červené) z drátu, potaženého umělou hmotou.
POPELNÍK. Nízký skleněný válec s třemi prohlubněmi (zářezy). V prvním zeleném poli bílý nápis:
RAIFFEISENKASSE HADRES, v druhém zeleném poli: mit Zwgst. ALBERNDORF u. OBRITZ a ve
třetím, posledním zeleném poli: Die Bank mit dem persönlichen Service (po stranách symboly banky —
dva zkřížené klacky s koňskými hlavami. Uvnitř skleněného válce je zatím jenom šest vajglů po cigaretách Hobby Filter, Made in Aus tria (látky obsažené v kouři 16 mg, nikotin v kouři 0,8 mg), popel a čtyři
(jak to?) vypálené cigarety.
CIGARETY. Krabička cigaret Hobby s i l kusy cigaret Hobby.
ZÁPALKY. Poloprázdná krabička zápalek s nálepkou, na níž je vyobrazená krabice s pracím prostředkem TANDIL a poskládané ručníky (odespod vzhůru: 2 červené, 1 žlutý, 2 modré, 1 bílý). Nahoře nápis:
Das Vollwaschmittel für alle Waschtemperaturen. Šikmo přes pravý spodní roh další nápis: Exklusiv
bei HOFER.
A DALŠÍ . . .
Scéna*
Pokoj s psacím stolem, židlí, lampou. Okno vlevo, vpravo a vpředu zavřené dveře, takže na scénu není vidět. Okno je umístěno ve čtvrtém patře. Dole projede občas auto, málokdy dolehne útržek vídeňského
dialektu.
Osvětlení:
Stolní lampa přišroubovaná k desce stolu po levé straně, žárovka OSRAM100 W. Vypínač je kolébkový,
na šňůře vedoucí do zásuvky s napětím 220 V.
Vcházím do pokoje, rozsvěcuji lampu, beru do pravé ruky tužku, odkládám ji, vytáhnu z krabičky 1 cigaretu a z jiné krabičky 1 zápalku, zapálím si cigaretu v levé ruce (5 prstů, na prsteníku prsten ze zubů
mých rodičů — už 16 let a 3 měsíce). Kouřím. V pravé ruce tužka. Píši na žlutý linkovaný papír, nedbám
však linek. Občas přestanu psát, prohlížím si napsané, ale nečtu, dívám se na psací stroj před sebou, na
sklenici s císaři — Vilémem a Františkem Josefem (dědečkova trofej z 1. světové války), dívám se i ná
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sklenici s kancelářskými sponkami, na kalendář, na popelník, na dveře před sebou, na dveře po pravé
ruce, nevnímám tyto předměty, kouřím, píšu, papír se plní písmeny, slovy, větami, musím obrátit list,
tuhy v tužce (B+U JOLLY SCHULSTIFT1570 2) ubývá, musím vstát, jít do kuchyně, vzít nejostřejší z kuchyňských nožů, zastrouhat tužku, měl bych mít strouhátko, ale to bych si zasvinil stůl a papír odřezky
dřeva a prachem tuhy č. 2, nemusel bych však vstávat od stolu, mohl bych toho napsat víc, ještě víc v ještě kratším čase, kdoví kdy umřu a co po mně zbude, když si budu strouhat tužky v kuchyni, ani to jméno
Husám, proč nepíšu průpiskou když ji mám, parádní, když jsem ji dostal k narozeninám den po narozeninách v pátek 26. června 1981, spíš večer než v pozdním odpoledni od P.J. seniora. Zase si zapaluju
cigaretu, cítím kouř v ústech, na patře, v plících, v žaludku, vyfukuju, ještě párkrát to udělám a musím
oklepat popel, abych si nezasvinil stůl po konzulovi, své i konzulovy kruhy na stole a žlutý linko aný
papír (linek však nedbám) po profesoru filozofie (trápí ho problém času) — napsal mi toto:
Čas — naprosto to není nekonečná řada uniformních momentů, Číslovatelných od -00 po +00 — v
osmnáct hodin 17.6.1981 není nic, abstrakce, náležející teoretické fyzice. Je možno tak označit úseky
života, jako se dají na patníky namalovat číslice, a déšť je zase smyje. V životě není důvod, proč by
sedmnáctý atd. měl přijít akorát po šestnáctém a před osmnáctým. A přece je čas: noc po dnu,
úplněk po temných nocích, otavy po senech. Je rytmus kosmu, přírody, života, nadcházení a odcházení, růstu a stárnutí. Tři sta let se přesvědčujeme, že matematická abstrakce momentů je opravdu
Čas, že je to skutečnost, realita. Pak odtud závěr, že prožívaný čas je jen subjektivní odraz, Či forma
senzibility. Básník, poznav nezávaznost fyzikálního času pro zážitek pak má za to, že s tím co zbývá,
je-li to vskutku subjektivní, může libovolně zacházet, což i činí. Jenže básníci, bratři a přátelé moji,
něco jiného mi hlavou vrtá. Po pivě opice, po milování ticho, po hněvu lítost, po senech otavy, po setí
žatva. Ve vlastním těle to cítím, rytmus života a únavy, žádosti a ukojení — to není abstrakce,
matematické očíslování momentů, ale také to není jen libovůle či svévole subjektu. Je to rytmus života, chcete-li přírody, Či přirozenosti. J e to souvislost. Úryvky života se jeví absurdní —
kaleidoskop náhody či výsměch kosmu, když jim popřeme rytmus, posloupnost smysluplného
života, napřed matematizací (přírodověda), pak subjektivizací času. Ale tak je neprožíváme, ani matematicky, ani subjektivně: život má svůj rytmus. Nechce jej Člověk dvacátého století uznat* neb
chce vše nejpozději hned, nejraději ještě dřív, výplatu před prací, lásku před svatbou, svobodu před
vyspěním, a tak-li chce, nemůže doznat, že všeho do Času, jak píše Kazatel. Popře to tedy, napřed
matematizuje, pak subjektivizuje rytmus žití: hle, dále Čekat netřeba, vše může být hned. Wolnoáč.
Jenže, přátelé, není ta nesmyslnost, o níž každý po svém píšete, právě rub té volnosti od vazeb
životního rytmu? Ne, to není kritika: konstatujete skutečnost — rozklad času živého, rytmu života. A
provokujete mě k myšlení. Nevěřím v souvislost mechanicky kauzální: to je zas jen matematizace,
která vede k subjektivizaci atd., vide supra. Ale že jsem v ni nikdy nevěřil, nedošel jsem druhého
bodu, subjektivizace, ani třetího, rozklad času. Hledám ten rytmus ž i t í . . . hledám rytmus svého
života.
(Pečlivě opsáno z dopisu Erazima Koháka ze dne 17.6J981)
A já hledám rytmus literárního díla. Co je mi do času matematického, subjektivizovaného Či živého (na
stránkách papíru). Čas uvnitř mého literárního díla probíhá podřízen chaosu v mé hlavě, tak jako
myšlenky roztoulané; jindy zas přísné koncentrovanosti, sledující nit záměru nebo nit asociací,
podrážděný včelí úl, či rota vojáků, poruč psu! Čas vně literárního díla začíná prvním písmenem a končí
posledním; usednutím a zvednutím se. Kancelářské sponky se lesknou, v tom všeobecném lesku však
do očí bijí ty matné, červené a modré, moc se mi líbí, nevím, co bych jimi sepnul, co červenou, co modrou, které papíry (nejméně dva) si to zaslouží. Spínám tedy raději blýskavými, obyčejnými, každodenními, jako v kanceláři, několik papírů dohromady, těch, co k sobě patří, aby se neutopily v hromadách
ostatních papírů, svět by se do nich dal zabalit, pak by je déšť rozmočil v patlavou kašičku, a kde by zůstala slova, písmena, věty, m y š l e n k y . . . Práce všech grafomanů (stejně to nikdo nečte) by přišla nazmar.
Co shoří neshnije.
Beru bílý papír LEYKAM HARTPOST, přisouvám si psací stroj, pod prdel dávám polštář (abych se na
svá slova díval shora), motám papír do stroje, cigaretu pokládám do jednoho ze žlábků v popelníku a
prostředníky obou rukou (levé i Dravé) buším do klapek vcelku svižně, přepisuju to. co isemnaDsalDravou rukou (přičemž levá buď držela cigaretu nebo nečinné spočívala na papíru, aniž by vnímala čas,
ležící jí na zápěstí, připoutaný řemenem (hodinky PRIM, 17 JE WELS, ČSSR, místo číslic čárky — i tak
možno — v malém okénku po pravé straně číslice 27, ručně natahovací, občas zapomenu). Žlutý papír
popsaný mně čitelným písmem leží po levé straně, aby na něj padalo světlo; hlava se pohybuje doleva a
zpátky, doleva a zpátky, oči na papír, na tastaturu, když j e řádek u konce, posune levá válec (hlava jí
poručí), překlepy neopravuju, budu to ještě přepisovat, aby to bylo pěkné.
Jdu do kuchyně, nalévám si vína (červené z oblasti Retzu) do těžké sklenice, dvanáct jsme jich dostali od
manželů J. a Z.S. k vánocům, jenom jedna se rozbila, na zrnka se rozbila jako sklo automobilu, víno mi
chutná, víc ale nemohu, abych nenapsal bláboL

HLE, co se odehrává v mé hlavě:
Nejdřív zdánlivě nic. Přemýšlím? Ne, usiluji, aby se něco zjevilo; něco z té patlavé kašičky aby dostalo
tvar slova . . . : marmeláda. Hučení v uších, které jindy neslyším. Zuby však přestaly bolet. Bolely tři, týden. Přestaly samy od sebe, bez zubaře. Moc jsem si přál, aby přestaly a skutečně. Síla vůle. Zubař by do
nich vrtal vrtáky, nebo by použil kleští. Marmeládu ne, raději něco bez cukru, neutrální chuti. Někdy je
uchlácholí studená voda, jindy teplá. Někdy přestanou po zatětí. Každý si řešíme svůj problém (své
problémy); nejsou snad ti, kteří se pustili do řešení problémů lidstva, nejbezradnějšími z nás? Teď už
jenom cítím, že jsou v nich, v těch mých zubech, plomby.
Zdál se mi této noci sen, že jsem psal písemku z latiny a dostal za ni kouli. Byl to jenom sen, ve skutečnosti jsem nikdy žádnou písemnou práci z latiny nepsal, ve skutečnosti to byl můj syn, žák 3.-4. třídy
(jsou prázdniny) Spolkového gymnázia v Zirkusgasse a pětku dostal v červnu. Co z toho chlapce vyroste!
Koupil si zmrzlinu za 42,- öS. Tvrdil, že byly dvě. Velmi nepříjemný sen.
Kdybych nebyl grafoman, ve svém volném čase bych dělal něco pořádného (utíkal, spravoval auto,
klouzal z kopce, stavěl dům ...). Nebo bych chodil víc do hospody.
Kovář ve Vanovicích se jmenoval Franta B. Ukoval obruč ke kolu od vozu a ještě žhavou ji nasadil na
kolo od vozu. Zahulilo se, zasmrdělo to, dřevo se pálilo: „Co shoří neshnije" řekl a polil obruč vodou z
vědra (kýbl). Potok byl daleko. Vyvalila se pára, obruč se stáhla a držela na kole pevně. Řemeslo má zlaté dno. Praštil s tím, a než by vstoupil do družstva, šel raději do fabriky.
Když můj dědeček Josef L. (otec mé matky) měnil kůly v plotě, ty nové před zakopáním, akátové kůly,
ožehnul nad ohněm. Co shoří neshnije!
Toulat se minulostí! Už se netěšívám na vánoční stromeček. Nechci popřít čas, profesore. Na svých
stránkách však s ním chci libovolně nakládat, tak jako se slovy a větami, s délkou řádků. Papír to snese.
Co si mám počít se zítřkem, když není a nikdy nebyl. Je dnes. 27. července 1981, čtvrt na dvanáct a 6 minut večer. Co bylo, to nám nikdo nevezme. Těšít se z toho, co bylo, co je. Vzít si nebo nevzít ponaučení.
Obávat se zítřka? Ještě nikdy nebylo tak zle, aby nemohlo být hůř. Pěkné vyhlídky... Toulat se v minulosti! Vždyť neumřeli. Při zabijačce (událost roku) se dědeček opařil vodou na paření prasete. Pařák měl
špatný ventil, vyvalila se pára, vychrstla žhavá voda, popáleniny 3. stupně; ležel v nemocnici u Sv. Anny
v Brně. Měl na sobě kožešinovou vestu s chlupy dovnitř, a to bylo nejhorší. Vyběhl ze chléva a řval,
nemohl se zbavit té vřelé kazajky, nikdy jsem ho neslyšel tak řvát, stál jsem jako opařený a díval se, jak
to z něho strhávají — co shoří neshnije — a tak jsme se všichni na zabijačku těšili. Dostal se z toho, umřel
až mnohem později, jednou v létě, předtím chtěl ještě se mnou mluvit, jel jsem za ním autostopem, ale
jakýpak je to stop po těch okreskách, i traktor je dobrý, i povoz; přišel jsem pěšky a přes muškáty mi
listonoš podal telegram. Infarkt to byl, co jiného! Nebrečel jsem, spíš mi vysychaly oči. Připadalo mi
nepatřičné, že nebrečím, co jsem to za vnuka, co jsem to za člověka!
Bylo to v roce 1963? Ne, bylo to 14. srpna 1962, zemřel ve věku 83 let a evangelický farář Pavel Barot četl z
Bible toto: Umřel i Husám, a kraloval místo něho Adad, syn Badadův, kterýž porazil Madianské v krajině Moabské; a jméno města jeho Avith. (1. Mojžíš, 36. kapitola, verš 35.) V roce 1981, v první polovině
roku, přišla Markéta ze školy a sdělila svým rodičům, že jeder muß sterben. Prozradila jí to paní učitelka. Ale ne dneska, paní učitelko, dnes ještě ne! A Franta B. ve Vanovicích už nebušil do kovadliny, do
kovadliny po otci Frantovi B. seniorovi, Šel raději do fabriky.
„Na hůře pod trámem je flaška slivovice, belo be škoda jo nevepit," řekl dědeček a umřel. Husám.
Když zemřela matka, poručil jsem: „Zatlouct!" prohnanému funebrákovi s platem 1.600,- Kčs měsíčně +
co vyloudí na pozůstalých + výtěžek z prodeje použitých květinových darů (stuhy odstranit, nahradit
novými). V krematoriu na Slezské.
Tu slivovici jsme hledali dlouho a nenašli.
Dům ještě stojí, bydlí v něm cizí lidé, udělali místo oken jakési výkladní skříně, ale já tomu nevěřím.
Dům zůstal takový, jak ho znám: s pavučinami na půdě a se starou truhlou s rodokapsy a porcelánovou
fajfkou, s Čerstvě narozenými koťaty a prorezivělými síty na mouku, se slámou, s šikmým sloupem prachu od vikýře k podlaze (takové sloupy se stavějí shora dolů). Čtu si rodokaps a jsou prázdniny. Tak se
nakládá s časem! Láhev slivovice je pod trámem, v nejtajnějším místě, nikdo ji nenajde. Genius loci.
V letech 1968-1970 jsem psal knížku o životě, jmenovala se „Odkud kam?" a pokoušel jsem se do ní
nacpat všechno, co jsem o životě věděl. Byla to velmi špatná knížka, ještě ju mám skovanou. Bylo mi 2628 l e t Psal jsem v ní asi toto: „Lidé odcházejí z našeho života, jako by umřeli." V roce 1981 koncem
července píšu náhlou příhodu literární s titulem U STOLU a v ní je napsáno toto: „Lidé zůstávají v
našem životě, jako by nikdy neumřeli".
V.P., můj přítel, který viděl živého Ginsberga v Praze! Kdybych byl býval tenkrát v Praze byl, byl bych
ho býval viděl taky. Spoluautor teorie „hrnková tos ti", můj blíženec vzdálený (občas se spolu koukáme
po holkách na opavském koupališti v roce 1960), s nej větším důlkem po nose ve sněhu — 5,6 cm, což je o
2,2 cm hlouběji než důlek po mém. Závody se konaly v obci Spálené, okr. Bruntál, v šedesátých letech.
Po čase odloučení (jako by umřel?) potkali jsme se v pavilónu růží; dlouho jsem hledal a kdekoho se
vyptával, než jsem ho našel (uřezané růže přechovávali v ledničkách na přechovávání uřezaných růží,
měli je přeplněné, čekali, až umře pan prezident republiky Ludvík Svoboda, voják a účetní, vagóny
chvojí už objednali k vití věnců, jenže pan prezident ne a ne umřít, umřel až mnohem později, až když ho
poslali do důchodu a nic mu o tom neřekli; chvojí opadalo a růže se zkazily i v ledničce, přišly do kompostu). V pavilónu růží vedle pavilónu karafiátů řekl jsem A a on, V.P., odpověděl B atd., jako by se
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nechumelilo, protože jsme si neumřeli, nýbrž se po léta vyvíjeli. Takže: ačkoli jsme se změnili, změnili
jsme se v logice dozrávání, v logice let a zkušeností, on v pavilónu růží, já mezi svými kruhy. Společné
dítě našich hlav, teorie „hrnkovatosti", byla rozsáhlá a neuspořádaná, dá se však shrnout: „Nikdo
nemůže b^^t tímto hrnkem. Ani hrnek téže série." Objevili jsme tenkrát (18-20 let věku), že jsme jedineční a byli jsme tomu rádi. Ostatně, jsme tomu rádi dodnes. Po letech zrání, v pavilónu růží po A a B,
uzavřeli jsme teorii našeho mládí slovy:
„Co je hrnkovo, hrnku!"
Ani o tom stařičkém panu prezidentovi, příčině opadaného jehličí a zkažených květin, ačkoli umřel,
nemůžeme říci, že jako by nebyl. Co se stalo, nedá se odestát. V životě. V literatuře však, kdoví...
Škrtnout napsanou větu a nahradit ji jinou. Lepší. Nebo vůbec žádnou.
POVZDECH.
Bylo by krásné, pane spisovateli, chodit do práce k psacímu stolu a po celou pracovní dobu prohánět
múzy, tříbit styl, vymýšlet věty a zahazovat je. Rámovat obrazy, experimentovat. Celé hodiny, profesore,
přemýšlet o ČASE jakožto philosophické kategorii, měřit čas, vážit čas, rozkládat a skládat, objevovat;
pálit špatně napsaná slova (co shoří neshnije), bez slitování. Bez lítosti nad promarněným Časem;
zdánlivě promarněným. Nemyslet na peníze.
Do vstávání zbývají dvě cigarety a 6 a půl hodiny. Pak 33 km autem Fiat 127 modré barvy (po keramickém umělci F.M. z Alberndorfu a po mém spolužákovi z nedělní školy P.P.). Třicet tři kilometry autem z
třetí ruky, vydělat na obživu. Vzadu je nálepka s českým lvem (2 ocasy 4- královská koruna, na prsou štít
s třemi kopečky a dvojitým křížem) a nápis po anglicku, aby mu každý rozuměl FREE CZECHOSLOVAKIA
(3,60 DM kus). Už se odlepuje.
O čtyři patra níž občas projede automobil. Vídeňský dialekt šel spát Neobvyklé chladno na tuto roční dobu.
Dnes proběhl první den procesu s Rudolfem Battěkem v Praze. Rakouský rozhlas (ORF) o tom přinesl zprávu. Je okurková sezóna. Dne 29. čérvence se bude v Anglii vdávat slečna Diana Spencer, učitelka mateřské
školky. Má si brát nějakého prince. V uprchlickém táboře Traiskirchen (Dolní Rakousko) a v jím spravovaných objektech v tuto chvíli přebývá 11.855 uprchlíků: 8.391 Poláků, 1.575 Čechů a Slováků, 599 Rumunů, 11 občanů Sovětského svazu, 1 britská občanka snědé pletí a jiní. Uprchlíci z 37 států, někteří bez občanství, někteří
s občanstvím nevyjasněným (ungeklärt).
Zítra odsoudí Rudolfa Battěka k 7 a půl letům vězení + 3 roky dohled (v Československu není Sibiř). Dneska
má jmeniny: 27. (Montag, Rudolf).
Pracovník čs. rozvědky (špionáž) dr. Josef Hodic napsal do Vídně své bývalé bytné, že skříň, kterou dostal od
Uprchlického fondu Spojených národů, si může nechat
Vrah Ernst May, 39 let, je na dovolené v Československu. Hodlá se tam oženit se svou milenkou. Netuší, že
tělo jeho oběti — manželky, zastřelené z československé pistole ČZ, ráže 7,65 — bylo nalezeno ve sklepě rozestavěného doma Netuší, že bude pozítří v odpoledních hodinách zatčen čs. orgány.
Markéta je v ozdravovně Ilsenheim poblíž Štýrského Hradce (spává na horní posteli s hadrovou panenkou
Emy) v pokoji se čtrnácti dalšími holčičkami
Sedím uprostřed tohoto světa na červené židli, v pravé ruce tužku Č. 2, pomalu jí ubývá. Píšu na linkovaný
papír, linek se však nedržím.
Spínám popsané listy obyčejnou lesklou kancelářskou sponkou, dopíjím posledních pět kapek červeného a
jdu spát Když zatnu zuby, přestanou bolet

Vídeň

LISTY
jsou dvouměsíčník určený především čtenářům v Československu. Přečtěte a předejte známým.
Napište nám, co se Vám z obsahu líbí na adresu: Vicolo della Guardiola 22,1-00186 Roma.
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Ladislav

Fikar

Verše

Konec ráje

Utěk do Egypta

Bor se zakymácel a drnčel
jako plát mědi.
Zluva vykřikla slastí.

Vycouvali jsme po špičkách z báje,
když vzápětí, spatřiv nás,
nevraživě zaržál
hřebec (který k ní ovšem patřil),
uvázaný k modřínu na okraji háje.

Brodili jsme se v borůvčí a v mácích
a na tvé růžové větvi datel,
čaroděj toho léta,
bušil na bránu ráje.

Kopyty hrabal v křemení,
jako by chtěl vyhrabat nebo vypáčit šperk.
Ci právě zasypaný hrob
a s mrtvou vyrazit proti nebi.

Otevřela se nám šeřící se jezerní říše
vrb, Červánků a obětního kouře,
Jezero zarytě mlčelo,
jako by tajilo vinu nebo
zadržovalo pláč.
A houpalo se v loktech
tvůj odražený rozpitý obraz.

Cosi přízvučného a tesknícího
povlávalo vzduchem.
Dým
nebo trouchnivý, truchlivý blankvers,
který ožraly už alžbětinské myši
až na samu flétnovou páteř.

Natáhla ses pro leknín,
a bor se zakymácel a zvučel
jako plát mědi.
Tam, kde má leknín srdce,
třpytila se nachová krůpěj.

Dali jsme se na útěk
borůvčím a máky.
Vzplanuvší západ hrozil zadávit
a spálit na troud
zelené končiny báje.

Z kaple na protějším břehu
vycházel smuteční průvod s bílou rakví.
Někde blízko mužský hlas sténal a vzlykal
Ofélie, miláčku!

Ale kde je, kde je
náš Egypt, drahá?

Ohlédli jsme se
zakleti hrůzou.
Pod elektrickým stožárem vysokého napětí
stál bledý, zmučený Hamlet
a tiskl si k tváři mrtvou hrdličku.
Na tvé růžové větvi datel,
hlavou dolů,
věštil konec ráje.

14

Za námi hořela celá Asýrie
i s Babylónem
a vyřvávaly kohorty cvrčků.
Kdybych se nebál,
že mi v ohlédnutí zkameníš nebo zemřeš,
řekl bych ti:
To kvůli tobě,
to kvůli tobě, krásná,
sežehl Ninive i s datlovníky
bůh pouště.
Ale na zemi před námi
se snášel důvěrný vlaštovčí večer.

Přebrodili jsme potok
pro pn r ní hvězdu třepotající se
na vodě nebe
a vraceli se k sobě ovsv
a
osikami.
v
"
narážejíce o sebe dechem a zuby.
Palouk nám prostřel sladkou césuru
v naší zadýchané větě,
kvetoucí vřesoviště nám podrážela
nohy mámivými jamby.
Ale blízko,
blízko se už červenala
jedna tisíc let mně drahá střecha
a voněl rudý kouř.
Zazpívala vrátka
a lampa vyjekla:
Bože, ta je krásná!

Kouř z Ithaky
(Malováno starou růžovou rzí)

Okna dokořán a zobjímaná svlačci
až kam dosáhnou naše paže
zobjímané svlačci
Světnice voní vápnem
těmi svlačci a vodou
Ty vřesem a hruškovým hořkavým listím
Tma venku vlála a zlátla
Zeptala ses
Cožpak už svítá?

Lampa Petrolej ka dobrá ta duše
(co červenajíc se cudně noc co noc
škrtala k ránu v mých dopisech tobě
posejpajíc přes to pazdeřím hebkým
a starou růžovou rzí
a popelem z můr
můj rozpitý inkoust)
zavřela oči
a začíná žárlit
Jí teď jak naschvál
škubla jsi zipem a shodila šaty
Ale to už i trámům ve stropě
začlo být úzko a těsno
A podlaze se zachtělo milostně
vrzat a vrkat
jak doubkům v dubnovém lese
Jen kachle kamen
po nichž co anděl temnot přešel
tvůj korintský stín
(podávají si ho jeden druhému
pátému třetí a znova)
jako by se bály že to nesvedou
že to nesvedou
zrcadlit jen tak
ničím
jen měňavým měsíčním stínem
a starou růžovou rzí
tvoje třpytění
a zardění
a zatmění
nebo tvůj hrudní koš na příklad
ze sedmi líbezných žeber
a panenského proutí
(kdyby to v sousedství toho
co slyšely prve
neznělo skoro oplzle
dřekly by bílej košík
s bílejma holoubátky)
a tak dál

To na naší dávno skácené hrušni
sládnou a žloutnou žárovky hrušek

Ale to už zatajily dech
protože všecko dál už bylo
jen v nás a o nás

Na tvé růžové větvi datel
čaroděj toho léta
podruhé zabušil na bránu ráje

Dolehlo takové ticho
že zvenku bylo slyšet vzlyk
a křik růže

To ona v kamení dole
drží celou mou Ithaku rodnou
i se souhvězdími
než se rozpadnem na prach

Znělo to jako trouchnivý, truchlivý blankvers

Zapřelas do vlasů hřeben a řekla
Kopyty hrabal v křemení
jako by měl vyhrabat mrtvou
Zablesklo se
Ó jak jsi krásná ovečko moje
jak jsi krásná

Ty nespíš?
A spustil se liják

Hodina dějepisu
Jaroslavu Seifertovi
Drancovali tvé stříbro
a v potocích tvůj zlatý písek,
A svůj lup zapíjeli z tvého těžkého cínu.
Nestačilas jim plodit pstruhy, křepelky
a tučná selátka,
tepat svícny a vařit bronz,
cídit helmy a monstrance.
Přikázali ti:
Vymýtíš hvozdy a vysázíš hvozdy!
Na skalách vztyčíš cimbuří hradů!
Dáš vykvést liliím věží!
Nalámeš kámen a obílíš dvory!
Zaoráš hroby a přikryješ je
kvetoucím hrachem!
Naučíš se rodit burgundské víno!
Tvé panny vyznamenáme právem první noci,
tvé chlapy rejtarskou tornou.
Vydáš nám své drahé kamení!
Lišky vykouříš z doupat
a z našich psinců vypustíš chrty!

Roztahovali se v tvém domě.
Hrabali se ti v truhle.
Ubezdušili tě na mučidlech.
Z úst rvali ti jazyk.
Osázeli tě šibenicemi
a rdousili roubíkem a kouřem.
V tvém mléce koupali své neduživé
korutanské Čubky,
v tvém mechu rypáky divočáků ryly lanýže
pro jejich svatební tabule.
Nestačilas jim plodit pstruhy, křepelky
a tučná selátka,
tepat svícny a odlévat zvony,
cídit helmy a monstrance.
Kupčili s tvými královskými hvozdy a prsteny.
Za pár kop míšeňských tě prodávali
svým kumpánům a milcům.
Jak při karbanu karty si rozdávali
tvá zplundrovaná zboží.
Močili ti do studánek.

Pro ně jsi sila a žala,
stříhala berany,
Šlapala kovářské a kostelní měchy
a polykala svůj vzdor a popel.

Prznili tvé
ještě nelíbané prsy a panenské lůno.
Z tvé košilky si nadělali onuce a fáče
na své opuchlé hnáty.

Pro ně jsi sedlala ohnivé hřebce
k turnajům, do válek, do Svaté země,
k Štvanicím v říjnových lesích.

Odtáhli,
zanechavše vůkol znamení svoje:
kopřivu
bodláčí
lopuch

Pro ně jsi Špejchary nacpala zrním,
kalila meče,
na voňavém višňovém dříví
udila kance a prsíčka sluk.
Co zvonic a křížů
jsi vynesla po žebři k nebi!
Staletí jsi vedla svou marnou při s Bohem,
slavíc ho skřivánky a pečením chleba.
Staletí sníŠ sen o království božím.
Tvé čtyři větry si ho předávají
jak rozžatou svíci.
Přesýpají ho jak opálku zlatého prachu.
Přesívají ho jak řešeto vody.
Bůh tě však neuslyšel.
Dál drancovali tvé stříbro
a v potocích tvůj zlatý písek.
A svůj lup zapíjeli z tvého těžkého cínu.
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A morové jámy zasypané vápnem
otrávené studánky
spadlé chlévy
vyschlé rybníky
zdupaná pole
trpká pláňata
spálené krovy
vystydlá hnízda
prázdné kolébky
a hroby
a hroby
a hroby
Přikázali ti:
Dáš vykvést liliím věží!
Nalámeš kámen a navážeš došky!
Zaoráš hroby a přikryješ je
kvetoucím hrachem.
A tak dokola
a pořád.

Závěť
Celou noc za chalupou škrábe
rozskřípaným rezatým perem
Posté si zapaluje hořký gauloiskový tabák
Dusí se dušným chraplavým kašlem
Pod sebou nastláno černo Špačků
V trávě se válejí zmačkané poŠkrtané listy
Ráno
luštím vzkaz
místy nečitelný (vygumovaný jíním):
MÁ ZÁVĚT
Dáno v říjnovém lese v noci na . . .

Kdoví jak tu budu ještě dlouho
Už tím (dál nečitelné)... a pak tu
zpěvavou h a v ě ť . . .
opíraje se svou lehounlinkou
(perutí?) o p e ň . . .
slabé trouchnivé srdce
Od té doby co blesk . . . počíná . . .
třas a (trnutí?) v celém těle
a v hlavě hučení deště
Nedomyká se mi vlevo tvá
zelená chlopeň (nebo obě?)
touho
Pro případ kdyby (chybí půl řádky)
činím tuto svou poslední vůli
a odkazuji:
Sto tisíc ve zlatě větru
Dřevo na rakev tobě
Žaludy sviním
(Ze sbírky „Kámen na hrob" — Praha)

Petr Kabeš

Přijde život a bude mít tvé oči v hrsti
(ad Cesare Pavese)
MUSEL BÝT ŠÍLENÝ TEN BŮH, kterého jsme
stvořili
jenom tak
mohl nezavřít o Či a nechat nás
jak vlčíme
jak se opičíme po beráncích
zatahujících nahé hrošíhrnaso oblohy
- a zemřel tak chropotem v tvář
našemu bezradnému štěstí
oko nezavřel
zůstáváme nadál tvářemi ke křemíku jeho oka
a modlitba má vymodlená jako dítě
zběsile osvojuje si
jeho dioptrie lhostejného zájmu
když ptáci podzimu se snášejí
s barvou jalového pole oblohy
když ptáci podzimu se snášejí
JAKÝ BUDE PAK
ráj tvého stáří? Mimo dosah
peří bez vlastností,
chundelatou duši něco ty převaluje vítr;
suchý,
od zdi k obrubníku.
Ulice taky občas tichá. Doživotní pokoj,
kavárna naproti. Prach v obou
jednookých
oknech
jako dlaň ani stěrač, ani hrst Mezi šedým
a mezi zeleným
zákalem
zeď každá pro sebe
v rozdílné řeči vede jazyk týž.
Živý jak ořechové skořápky
praskající

v krbu jinde blízko. Na umakartu
s mramorovým vzorem rozvalina
vyloupnutých
týdnů, těch nemnohých,
přetržitá
krajina pohledů.
Zlomky vlašských jader, na okrajích
zraněná zlatohnědá pleť.
Bílá kost oleje. Výpověď moje
chovala pro tebe slabost.
Hena v korunách jakéhosi stromu.
Výpověď moje chovala slabost
Dřeviny,
hnízda.

TAK DLOUHÁ PŘÍTOMNOST,
že ještě předloni
je už včera. To místo pod námi
přešlapuje na místě,
měkce a tiše jak kočka věrná domu,
zemětřesení
nepřichází
v úvahu. Netřesk
to ví, projekty věžových domů rovněž.
Paměť, vodítko na dlouho za krkem noraře.
Či obranáře. Nevěrní přátelé roku psa,
ještě včera byli jste už předevčírem. Když
se Člověk probudí na cizím poli, diví se?
Ne. Vstane. Vstane a potom jde. Vstane
a potom jde. Vstane a potom jde
a potom ho bolí hlav a. Měkce a tiše,
přítomnost věrná člověku.
(Durasová-Colpi: Tak dlouhá nepřítomnost)
Zdeně Erteltové
P m h a (J979.mi)
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Jiří Gruša

Chvála cenzury
Žil jsem s tetičkou cenzúrou léta, vidél jsem
zblízka její pórovitý obličej, důvěrně ČichoAjejí
pachy a strachy, pozoroval její ruku za zády a
uhadoval, jestli v ní drzí rákosku, pistoli, nebo
cukrátko. Ó, znali jsme se tak dlouho, že se
vlastně cítím povinován říci o ní něco dobrého.
To se ví, je to teta-sadisťka, dokonalé palůno, ale
tím mocněji prahnoucí po dětech, po všem živém
a hravém, posedlá přivést to k pořádku — neboli
na hřbitov.. Říká tomu ovšem vychovávat,
nikoli
pochovávat. Leč já musím uznat, že jakési zrnko
výchovy v tom je.
Známe se od malička. Dal jsem jednu svou
básničku, bylo mi šestnáct, do místního
almanachu. Stalin byl zrovna mrtev, aspoň se zdálo.
Jenže pak poslali redaktora k lopatě a za mnou
přišli mí první dva pánové, jak jsem to myslel. —
Dobře, pravil jsem ale to bylo právě nejpodezřelejší. Takže jsem vyletěl z gymnázia pro špatné
chování. Tenkrát však tetička za zády měla jen
rákosku, tedy to nakonec změnili na podmínku a
mě pak přeřadili do dívčí třídy, za trest. Ocitl
jsem se mezi třiceti děvčaty, zamiloval jsem se do
devěíadvacátého
a hned jsem psal lip. Byl to
trest? Ani bych neřekl Ostatně jsem to tehdy
považoval za pouhou epizodu, za pouhý zádrhel
na cestě k lepšímu ... atd. — tam. Však známe tu
báj. Také jsem jí věřil. Věřil jsem, že až se zádrhel
rozdrhne — a to přece jednou musí — protože svět
nutně směřuje k vyššímu a hlatmé obecnému
blahu, že tedy budu psát k potěše všech lidí dobré
vůle, jelikož sám mám takovou...
a myslím to
dobře. Neuměl jsem si představit, že bý tetička
nebyla. Byla, co já byl — vždycky. Ale v tom
lepším světě, nu určitě, zmizí. Ostatně v její perníkové chaloupce vypadalo všecko hezky jedle, a
když chtěla uidět něčí prstíček, jestli je dost
tlustý, zdálo se ještě, že spíš jde o to, kdo v něm lip
udrží psací náčiní.
Pohlédl jsem tedy k zítřku osměleně, avšak —
co jsem pak učinil, vzalo stejný konec jako na tom
gymplu. Pomáhal jsem zakládat dva Časopisy,
oba zakázali, vstoupil jsem do třetího a za tři
měsíce bylo po něm. Psal jsem pro jedno divadlo,
ale zrušili ho. Taky jsem otiskl ukázku ze svého
prvního románu, ale o dalších stránkách jsem se
pak bavil jen se svým vyšetřovatelem.
Zkusil
jsem to ve stavebnictví, ale zrušili firmu. Vzali mě
do jiné, také v tom oboru, aby si pak ráno pro můj
další román — a pro mne — přišli s želízky. Když
jsem své úspěšné soužití s tetou líčil příteli J.
Ledererovi, tři měsíce před jeho vlastním zatčením, radil mi s nadějí v očích, abych se pokusil
o členství ve straně, že ji snad taky
zakážou.
Uvažoval jsem o tom, ale pak — navzdory výsledkům — jsem návrh zamítl Strana je teta té
tety, je její, no vlastně: nadteta, největší z těch
skládacích bábušek, schrána schrán, epicentrum
entropie; nevím, jestli bych pořídil
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Prosté jakýmsi samoskluzem jsem směřoval
dolů a dolů už vlastně prvním máchnutím plnička. Podivná skutečnost. Nejdřív mě zarážela tímhle svým „neskutečným" rozměrem. Pak jsem ji
přijal Co je na ní tak skutečně neskutečného? Být
zakázaný? Není to zároveň nebýt povolený? Neocitnout se mezi těmi s celkově povoleným svalstvem, kteří si nemohou ani sednout, aby po nich
nezůstala stopa jejich strachu. Nedostávalo se mi
něčeho, co jsem si vlastně zakázal sám? To bylo
zrovna tak skutečné na té mé skutečnosti.
Viděl jsem přece autory, kteří si, jakoby volbou
menšího zla, chtěli jen rozhrnout velice těsný
límec u krku, podobný oprátce, v domnění, že se
jen nadechnou a zas bude dobře a že tak dosáhnou odvratu v tom věčném sesrnekávání. Viděl
jsem je při sebekritikách, v rituálu
sebeponížení,
který si páří skluzavky stanovil za podmínku, že
do vás příště nestrčí. Tak to chodí na české zvířecí
farmě, nutno se veřejně ztotožnit se zomýrn úhlem řezníka. Něco jako když si poražený pes lehá
na záda a odhaluje hrdlo.
Ne, žádnou z těchto milostí, jestli rozum a tělo
jenom trochu stačí!
Takové „ne", nepřeslechnutelné a mnohohlasé,
přivedlo vlastně celou jednu literaturu uprostřed
Evropy do katakomb, a od té doby jenom ti, kdo
se odhodlali k sebeničitelskému gestu — aniž si
troufám je zatracovat Či soudit, neboť kdo z nich
to udělal dobrovolně nebo rád — bývají přibíráni
a slouží jako cingrlátko přivěšované na livrej
státně-propagandistických
spisovatelů.
Možná,
že žijí ve „skutečné" skutečnosti, je to však pseudo-st)ět — a oni to vědí. A jako
paradoxem:
„neskutečná" skutečnost poodkryje těm, kdo sejí
nebáli, svůj překvapivý rozměr: nazvěme ho naléhavost, vážnost a zvnitřnění.
Norbert Wiener, otec kybernetiky, říká kdesi, že
umělec, spisovatel a vědec by měl být hnán tak
neodolatelným pudem, aby byl dokonce ochoten,
není-li za svou práci placen, sám platit za možnost jejího konání. Mínil to, myslím, nejenom v
hmotném slova smyslu.
Jedním z nechtěných, nicméně patrných účinků cenzúry je kromě ujařmení slova také jakýsi
druh trvalé zkoušky, jíž je podrobován „puď', o
němž mluví Wiener. Ba v současných
českých
poměrech platí dokonce, že osud spisovatele závisí především na tom, jak si kdo zodpoví takto
čistě technicky a zároveň i zcela osobně položenou otázku po motivech a smyslu svého psaní. To,
co se jinde jeví (ještě) jako samozřejmé, jako
nárok a služba, jako výkon a jeho ocenění, anebo
dokonce výkon, jemuž se ocenění nedostalo, jako
právo uspět či neuspět, to vše se dnes v Čedkoslovensku stalo holou nesamozřejmostí, trčí to už
apriorijako cosi, co není samo sebou dáno. Neboť
každé psaní, každá tvořivost, podléhá už napřed
problematizaci až výhružně neopominutelné; až
poté, co se odhodláte odmítnout — co? — trest? —
dar? — zkoušku? onoho nesamozřejmého
života,
nabídne se vám pseudosvět se svými jistotami; a
ovšem i ten jistý pach, co po nás potom zůstává,
když vstáném ze židle. Pach mimodě&né hrůzy z
vlastního selhání, toho niterného. To ono nako-

nec spojuje — ani ne tak proletáře všech zemí —
jako spíš selhavší a lhoucí.
Za tenhle nevědomý lapsus paní cenzury se
sluší připsat jí snad čárku. Nejsem si už jist, jestli
je to opravdová chvála. Sotva. Koneckonců starosti a utrpení by si jako stimulans dovedl každý
tvůrce obstarat i sám, netřeba mu takového obrovského, morbidního aparátu. Nicméně jako zkušenost to může, pro ty, kdo (ještě!) nezažili tetin
těžký zadek, mít určitý význam.
Za krátkou dobu na Západě se mi zdá, že také
tady mají tvořiví lidé do činění s jistým tlakem, i
když je to —zaplaťpánbu —pouze nápor trhu. Co
když ovšem ona zkušenost z Čech je i poselství?
Tam u nás se totiž znovu rodí cosi starého a
zapomenutého, cosi, co se skrývá za celou tou
bujnou gestikulací entertainmentu, a před pancířem každé cenzury, totiž původní
ideo-grafická
(ne-ideologická) funkce umění, které slouží a těší
především tím, že otevírá nesamozřejmou ,f neužitečnou" pravdu žitého života, již nakonec nelze
dostat ve sterilním sáčku ani
monopolizovat.

Jiří Gruša

životní pojistka
(Jiřímu Kolářovi)
Nechuť, kterou ráno pocítil, byla obzvlášť silná.
Vstával s prastarou bolestí vpravo pod žaludkem;
drobnou, ale pilně kutající, takže ji jako obvykle
vtlačil ještě hloub dovnitř, a v nahrbení, které ji
zmírňovalo, přešel do koupelny. Když spustil
vodu, z níž se v této nejstudenější prostoře jeho
mansardy divže ne do léta kouřilo, nemohl se
nachvíli ubránit pohledu na vlastní tvář. Byla
bledá, s výrazem jakési úzkosti. Velké kouty na
obou stranách plné lupů. Byl rád, že to pára rychle
zamžila. Sehnul se, aby se namočil, náhle však,
vpolou toho pohybu, ztratil chuť se mýt. Utřel své
zbůhdarma mokré ruce a překvapila ho myšlenka,
že kdyby ho nyní někdo zezadu zastřelil, byl by
mu vlastně vděčný.
Otočil se. Na pračce ležel kulatý kartáč plný
dlouhých blond vlasů, který na něho mířil svou
p r e s u j í c í rukojetí. Polkl, jako kdyby mu takový
dámský vlas opravdu uvízl v hltanu, a shodil
kartáč do díry mezi plechem a zdí.
Bylo mu čtyřicet jedna let, byl referentem firmy,
která se zabývala doporučováním věcí, na jejichž
prodeji nezáleželo. Prášková strava STIMUL stála na jeho stole v nevábném, šedě zelenkavém
kartonu, nabral ji do odměrky a podle návodu
rozmíchal v kaši, kterou měl posnídat a popsat
Hmota, v níž se prášek rozpustil, byla popelavé
bláto. Jedl STIMUL. Lepilo se to a hnusilo s
nezapomenutelnou určitostí. Sáhl po psacím stroji a přitáhl ho až k talíři. Z válce trčela stránka s
pohádkou o té hmotě, DIETA VIRILITY. Večer to
naklepal, ale nyní si byl jist, že by se to nelíbilo ani
soudruhu Valovi, ani soudruhu Valentovi. Vytočil papír nazpět až k nadpisu a udeřil do kláves-

nice. Na to znamení vylezl ze stroje šváb a prchal
po stolní desce světloplachý a bezbranný. Byl by
ho mohl zabít, ale nehnul se z místa a raději
vyťukal ŽIVOTOSPRÁVU MUŽNOSTI, jak se mu
zdálo přijatelnější titul. Zvonilo, musel k bzučáku
otevřít dolejší dveře. A stanul pak na prahu svých,
kam bylo slyšet funící tělo, které se zastavovalo a
oddechovalo v hvízdavém pískotu, Dům stál v
kopci, scházelo se k němu silnicí lemovanou v
protisvahu velkou zahradou jakési vily. V tom
světle a v tom prostoru, který poloha domu opticky ještě zvětšovala, jevil se příchozí velmi dole,
daleko níž, než skutečně stál,
„Promiňte, že mi to tak t r v á . . . hned budu u
vás".
Rád by ho vykázal, avšak ucítil svou starou
bezmoc k podomním typům a tohle byl určitě
agent. Ba jeho astma vzbuzovalo soucit, vrzot a
pískot vycházely z hloubi těla, na dálku slyšitelné,
zblízka však — a to bylo zdrcující — se muž na
schodech dokonale podobal tomu v dveřích.
„Nenamáhejte se, pane, není tu nic, co byste mi
mohl nabídnout."
Z agenta hvízdlo:
„Opravdu nic?"
„Jsem zdráv a nic mi tu nepatří."
„Vidíte, a já jsem tu kvůli vašemu zdraví. Ó, ne
že bych je chtěí uvádět v pochybnost, nicméně to,
že jste sám o něm začal, ukazuje, že věci nejsou
tak jasné . . . vzpomeňte na svá jitra, a ovšem i na
tu drobounkou bolest, do níž se choulíte. Kde stojí
psáno, že se vám poddá, že najdete takové nahrbení, které jí bude opravdu vyhovovat?44
„Nechápu, co je vám do mé bolesti?"
Překvapovalo, že příchozí promlouval o cizích
potížích, které v porovnání s jeho dušností musely
být nepatrné. Teď se dokonce rozkašlal, naditá
aktovka v pravé ruce se mu třásla, levičkou si
sahal k pohrudnici, očima hledal, kam břímě
odstavit.
„Posaďte se, proboha si sedněte."
Přešli do kuchyně, v plném světle vypadal agentův obličej ještě bledší, v koutech na pomezí
počínající pleše se odchlipovaly lupínky odschlé
kůže, mezi kterými se perlil pot
Agent řekl:
„Mívám to zjara, to je můj čas. Alergie, ani se
neví na co. Vím, jak to obtěžuje."
„Ne, jen si udělejte pohodlí. Nejspíš máte příliš
namáhavé povolání... tedy aspoň zjara."
„Ale mám ho rád. A dělám už to léta — s notným
úspěchem. To při vší skromnosti. Tím hůř, když
nyní, jak sám trefně poznamenáváte, budu možná
nucen téhle práce n e c h a t Nabyl jsem totiž rozsáhlé praxe a byla by věru Škoda, nechat jí ležet
ladem. Tak jako staří lékaři rozpoznávají na svých
pacientech ještě ve dveřích ordinace, co komu
schází, tak také já na první pohled odhadnu klienta. Proto pojistky, které uzavírám, nejsou nikdy
vypovídány a mé postavení u nás v ústavu je
prakticky neotřesitelné. Jsem ovšem pečlivý ve
výběru svých pojištěnců, to je základní podmínka. Dlouho se jimi zabývám a nepřicházím, jak je
zvykem, nazdařbůh, nepracuji berkdeber, nýbrž
specializuji se na určité typy. Ostatně jste jistě
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pochopil, že ani u vás nejsem náhodou, jde přece o
vaši pojistku, Gerto
G. nijak nepřekvapilo, že agent znal jeho jméno,
mohl si je přečíst na domovních dveřích a účinek
takové běžné obchodní finty zajisté nijak nepřeceňoval, co však G. skutečně vyvádělo z míry, byla
náhlá plynulost agentova projevu.
„Otevřte, prosím, mou aktovku," přikazoval už
G.ovi, „tam v té růžové sloze, ano tam . . . jak jste si
určitě všiml, je to už vyplněné."
Poslušen Čehosi, listoval G. ve Všeobecných
podmínkách, aniž je však četl, asi uprostřed toho
poměrně obsáhlého spisu nahmátl mírný hrbolek, který — když odklopil na další stránku — se
proměnil v mrtvého motýla se způsobně složenými křídly.
Motýl se roztřepetal.
„Zbývá se dohodnout o paragrafu 19, Obdaření
vdov/ 1 pravil agent, aniž se čím dal rušit
G. řekl:
„Nejsem ženat," avšak mnohem upřeněji sledoval motýla, který se pokoušel prorazit tabulí
kuchyňského okna.
, Ach, můj milý Gerto, tím mi pouze sdělujete, že
byste se nyní, kdyby se snad s vámi mělo něco
stát, musel obejít takříkajíc bez osoby bezprostředně pozůstalé."
„Tak," kývne G.
„To je věcně sice správné, avšak z našeho hled i s k a neuspokojivé. Koneckonců vy jste ženat
byl, takže se vám přikazuje vdovy potěšit."
„Jak prosím?"
„Potěšit vdovy... třeba podle toho, jak ony
potěšily vás."
„Nedovedl bych v tom nyní zjistit žádný rozdíl,"
ale potom, zaujat zase motýlem: „... zvláštní je ta
vytrvalost, s níž se snaží zrušit fyzikální zákon.
Udivuje to."
„Neřekl bych, přezimoval u vás ve spise."
Nato Gerta mlčí, t j . úporně se snaží najít důvod,
který by umožňoval vyložit si tuto poznámku
příznivě.
Nakonec se prostě otáže:
„Kde vám to mám tedy podepsat?"
A hledá své péro s černým inkoustem. Vše,
kromě textů pro psací stroj, psával tímto plničkém. Všechny listiny jím podepisoval. Je pověrčivý, hrabe se v papírech na stole, ohmatává kapsy
svých kalhot a košile, až ten druhý řekne:
„Vsaďme se, že vaše péro leží naproti v pokoji
na sekretáři."
G. vstal, prošel chodbou, jejíž dveře do schodiště byly stále dokořán, a vstoupil do obývacího
pokoje, který sloužil zároveň za ložnici. Na velké
posteli leželo jeho pyžamo zmuchlané do velké
prošívané deky. Kolety byly stále ještě stažené.
Odtemnil sluneční stranu domu, takže štiplavý jas
odkryl ušmudlanost peřin i záclon, fleky v podpaží
a ovšem i tančící prach. Z jakéhosi studu, nejspíš
nepatřičného — kdo to mohl vidět —, odhodlal se
svoje stopy sklidit; když se ale dotkl těch věcí,
otřásl se. Byly ještě teplé a přitom už cizí. Našel
péro a vracel se s ním k podpisu.
Cizinec tam seděl nahrbený. V cuknutí, jímž
reagoval, bylo poznat jistou netrpělivost

„Tady, a prosím Čitelněji, než máte ve zvyku."
„Děkuji," řekl takřka rituálně a podepsal se
hůlkově, „byl jste ke mně velmi laskav." Podíval
se směrem k tomu oknu s můrou, ale nic tam
nebylo,
„Kde je?"
„Kdo?"
„No motýl."
„Jaký motýl?"
G. si sáhl k spánkům dlaněmi.
„Gerto," pravil pojišťovák, „nerad obtěžuji, jistě
vám však neušlo, že už se mi opět přitížilo. Vám tu
ale chybí telefon. Nepříjemné, nepříjemné. To vás
musím požádat, abyste mi zavolal lékaře z budky,"
a natáhl se do rozchlípené aktovky, odkud vyndal
malý rozprašovač, zaklonil hlavu a vstříkl si notnou dávku do svých polykadel. Vonělo to nazvracení hořce, agent se však slastně sesul do židle a
zakloněný vychutnával zbytky mraku okolo své
hlavy.
„Tak už jděte," pravil Gertovi.
Ten se zvedl šťastný, že se může vymanit a vyšel
chodbou na schodiště; když se octl ve svahu,
dokonce už doufal, že přivolá nejen lékaře, ale
také vůz, který návštěvníka prostě odveze, zatímco on, G., ještě ve lhůtě zruší pojistku, jež mu byla
podsunuta, ano — vnucena.
Rázoval tím svahem, jinovatka trávníku se leskla, nahoře už zbývalo jen projít Dlouhou ulicí, jejíž
hostince a krámky za léta, co tudy G. chodil,
zpustly ve sklady a skládky. Nevěnoval tomu
nikdy pozornost, jako teď to míjí, oči znova přimhouřené, neboť slunce štípe. Vynořilo se za štíhlými věžemi ošklivého cihlového kostela vzadu na
náměstí, odkud hlučí tramvaje až sem.
G. vytáčí číslo, vlastně spokojený.
„Ano," odpovídají mu, „my už jsme si pro mrtvého byli."
Nerozumí jim.
„Pro Gertu," říkají, „reklamního referenta, Ve
svahu Č. 1."
Ohlédne se. Třeba je stále ještě slyší, ví už, že se
nezmýlili.
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Václav Havel

Dva dopisy z vězení
22.ledna 1983
Cas od času ke mně dolétne něčí katastrofický
hlas: že v našich kruzích se všichriijen hádají, nic
pořádného nedělají, stále jen flámují, vy stěhovávajíse (aby venku dělali jen hanbu), starají se jen
o sebe, přivlastňují si peníze, které nejsou jejich,
ti známější pečují jen o svou známost a kašlou na
ty ostatní atd. atd. Zda to je pravda ne vím, a beru
to přirozeně s rezervou: umím si dobře představit,
jak snadno se dvě tři nahodilé a povrchní zkušenosti generalizují, zvlášť v tomto případě, kdy
jde o fenomén tak různotvámý, rozptýlený, neorganizovaný a v úplnosti vlastně nepoznatelný, a
zvlášť tehdy, kdy člověk určitého
vyhraněného
založení staví svůj obraz situace na nahodilé a
povrchní konfrontaci s lidmi, založenými úplně
jinak a třeba protichiidně. Nepíšu o tom teď taky
proto, že bych těmto a podobným zprávám dával
bůhví jakou váhu, trápil se jimi nebo z nich
dokonce vyvozoval nějaké závěry. Jak se věci
skutečně mají poznám, až budu venku: možná to
není tak zlé, možná to je ještě horší. Teďmijde ale
o něco jiného: chci říci, že i když Člověku přirozené není a nemůže být lhostejné, jak to všechno
kolem něj je, přeci jen to není to hlavní a nejdůležitější, to, o co opravdu jde. Což musím poněkud
vysvětlit. Začal bych třeba takhle: když člověk
zaujme v životě určitý postoj, když svému životu
vdechne nějaký smysl, dá mu perspektivu, naději, poslání, když se dobéře určité pravdy a rozhodne se „žít v ní", je to akt jeho a jen jeho, akt
existenciální, mravní a vposledku metafyzický, z
„hlubin srdce" vyrůstající a k naplnění vlastního bytí orientovaný, tedy akt v určitém ohledu
„soběstačný", nezávislý ve své podstatě na přesunech a přelivech ve vnějším okolí, na tak zvané
„obecné situaci", natož na jejím okamžitém vzevření. K takové orientaci, je-li vskutku pravá a
hluboká, člověk dospívá vždycky — v jakékoli
době, v jakýchkoli podmínkách a víceméně nezávisle na nich — a proto nemůže taky jakákoli
změna vnějších podmínek a okolností jeho volbu
v jejím hlubinném základě změnit (změnit může
nanejvýš způsoby jeho chování). Jen ten, kdo
nečerpá sílu sám ze sebe a kdo nenís to sám v sobě
nalézt smysl svého života, spoléhá na své okolí;
vkládá klíč k vlastní orientaci někam ven — do
nějaké ideologie, organizace Či společenství — a
pak, byť by byl navenek jakkoli aktivní, jen Čeká
a spoléhá. Čeká na to, co udělají jiní nebo jaké
úlohy mu zadají a spoléhá na ně — a když oni
náhodou zrovna nedělají nic nebo dělají všechno
špatně, propadá deziluzi, zoufalství a posléze na
všechno rezignuje. Jeho sekta ho zklamala a
souběžně s její krizí splaskne i on sám jako propíchnutý balón. Je to přístup v jádře fanatický:
neschopen čelit sám cizotě světa, dává Člověk plně svůj osud do rukou nějaké zbožštělé instituce a
slepě se s ní identifikuje
— aby při prvních
známkách toho, že neodpovídá jeho zideálizova-

né představě, začal propadat panice: má dojem,
že se mu hroutí svět, vytrácí smysl života a je
najednou ochoten udělat přesně to, co po dlouhá
léta sám tak vehementně (je to přece fanatik!)
odsuzoval: starat se jen sám o sebe, vystěhovat se,
přizpůsobit. Takový člověk je nešťastný: je totiž
permanentně nadšený a zárouert permanentně
zklamaný, je trvale naivním optimistou a zároveň
v trvalém nebezpečí, že jakákoli vnější nahodilost ho uvrhne do propasti nejhlubší skepse. Je
to člověk schopný velmi snadno, velmi rychle,
velmi bouřlivě a bez sebemenší vnitřní kontroly a
rezervy se něčemu oddat (a každého, kdo se tomu
neoddá s ním, energicky odsuzovat), ale stejně
snadno schopný se od téhož ve chvíli, kdy to
začíná skřípat, odvrátit a stejně rychle propadnout pesimistickému náhledu, že nic nemá cenu
(což drží — u lepjťm případě — a£ do chvíle, kdy
se objeví — totiž: někdo jiný objeví — néco
nového, s čím by bylo možno se znovu identifikovat a do čeho by bylo možno opět beze zbytku
delegovat svůj rozum, své svědomí, svou odpovědnost). Opravdovou setrvalost a výdrž má jen ten,
kdo se opírá sám o sebe a nespoléhá na druhé, má
dost síly k tomu, aby si zachoval vždy střízlivého
ducha, vlastní rozum a zdravou kontrolu nad
sebou, i vždy původní, t.j.
nezprostředkovaný
pohled na svět. Což platí i opačně: jen ten, kdo si
takový trvalý nadhled dokáže zachovat, skutečně věří — ve smyslu víry jako stavu ducha, jako
„orientace k bytí", a nikoli víry jako slepé identifikace s něčím, co se zvenčí nabízí.
Jinými slovy: kdyby se všichni
vystěhovali,
všichni všechno opustili, kdyby všichni propadli
„pobytu", není to sebemenší důvod k tornu, aby
člověk — jen proto — udělal totéž: jeho postoj nevznikl přece z nutkání udělat to, co ostatní, a
nemůže se ho proto vzdát z tak nicotného důvodu,
že se ho vzdali ostatní.
Samozřejmě, radujeme se, když všechno funguje, všichni kolem nás se pořád a statečně a neúnavně obětují pro ideály, všichni jsou k sobě
navzájem dobrotiví a nepřetržitě se milují — a
deprimuje nás — když je tomu naopak. Toto
radování a tento smutek se však nemohou — tak
ani onak — dotýkat základního, jádra věci, totiž
toho, jak jsme sami sebe zvolili, kým jsme se
rozhodli být. Abych se ale vrátil k začátku: zdá se
mi, že ty rozmanité katastrofické zprávy, nebo
aspoň některé z nich, daleko víc než o objektivním stavu věcí vypovídají o stavu toho, kdo je
přináší, totiž o jeho neschopnosti opřít se sám o
sebe a odtud hledat teprve spojence, vedoucí k
smutné závislosti na „spojencích", od nichž jedině a výhradně čeká spásu, na něž je cele odkázán
a s jejichž krachem se automaticky hroutí i sám.
Přičemž mám podezření, že v případech, které
mám na mysli, tenhle vnitřní stav — nastane-li —
dokonce začne jaksi nenápadně předcházet všem
těm zprávám o vnějším stavu a ovlivňovat je; až
to je posléze především tenhle nedostatek „soběstačnosti", sily, výdrže, nezávislosti, veselého nadhledu, tolerance a vlídného pochopení — nezadržitelně vedoucí (cestou bolestínské sebelítosti) k
rezignaci — co určuje perspektivu pohledu, výběr
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faktů, způsob jejich hodnocení i zobecňování — a
že tím,ukřivděného
nutí vidět všude demoralizaci, není ani tak tato všeobecná
demoralizace
sama, jako spíš jeho vlastní ztráta
životních
jistot a životního smyslu. Opět tedy to, o Čem jsem
psal už kdysi: kdo nevydrží a selže, obvykle
nejvíc zdůrazňuje, že celý svět selhal, a na toto
obecné selhání světa se nejvíc odvolává a nejčastěji vymlouvá. Abych citoval sám sebe: svět je
ztracen jen do té míi*y, do jaké já sám jsem
ztracen.
Je to možná legrační, ale kdykoli slyším, že je
určitá naše věc v krizi, beru si z toho radostnou
informaci, že tato věc ještě existuje — kdyby
neexistovala, nemohla by přece být v krizi. Mám
tedy, jak patrno, méně iluzí než mnozí, protože je
méně než mnozí potřebuji: věřím totiž. V co?
Těžko říci. Snad v život.
5. února 1983
Nedílnou součástí onoho katastrofického poselství, které ke mně pravidelně tak dvakrát třikrát
do roka odněkud dolétne, je stížnost, že se „nic
neděje" nebo že se „nic nedělá". Dalo by se Čekat,
že taková zpráva zde člověka obzvlášť raní, rozruší, deprimuje a že ho přímo donutí, aby zoufale
zvolal proč tu vlastně jsem? Jaký to má všechno
smysl — když se nic neděje? Nemíním nic zjednodušovat: neskrývám, že každá zpráva, že se něco
smysluplného podniklo, tu Člověka po Čertech
potěší: nechci také ty zprávy házet všechny do
jednoho pytle ~~ mohou být věcné, přesné, výstižné, i potrhlé a popletené. Přesto se však musím
přiznat, že už dlouho na tenhle druh poselství
reaguji vždy znovu a zcela spontánně
právě
opačným způsobem, než 6y se očekávalo; obvykle
s větší či menší podrážděností odseknu: a co by se
mělo dít? A proč by se vlastjiě mělo néco dít? A
proč by musel pořád někdo „něco dělat"? A co
vlastně?
Tato moje podrážděná reakce n o i í ovšem reakcí na tu či onu konkrét7ií zprávu jako takovou,
ale na určité poněkud zvrácené pojetí, které mi
tenhle druh zpráv — ať už právem či neprávem —
vždy znovu připomíná. Totiž pojetí, saložené na
bludu, že vše stojí a padá s takzvaným
„děním",
t.j. děním jako takovým, neboť jakékoli dění je z
príncipu lepší, než jakékoli nedění. Jde tedy o
jakýsi kult „dění" pro dění, „dělání pro dělání",
důležité je pouze, že „se" něco dělá — méně
dilležité nebo scela pominutelné už pak je, c oje
to, kdo a proč to dělá, co to znamená či vyvolává, z
čeho to vyrůstá. Smysl události se vyčerpává už
prostě tím, že tato událost je: a jestli není už tak
důležité, čím je, je naopak pochopitelně velmi důležité, aby událostí bylo co nejvíc a aby byly co nejčastěji'jejich množství a frekvence jsou totiž mírou
života. Afesi nimi je nicota, rostoucí z dojmu, že
„ když se nic neděje, tak se nic neděje". Život se tak
stává de facto trvalýyn umíráním,
přerušovaným
jen tu a tam nějakou událostí. Je-li událostí víc, zdá
se, že víc žijeme, je-li jich méně nebo nejsou-li žádné, smrt se zdá být neodvratná.
Nepovažuji—samo
o sobě — vůbec za důležité, zda se děje hodně nebo
málo věcí a vůbec se mi nezdá, že kvantita
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vnějškového dění sama cokoli
podstatnějšího
říká. Důležité je podle mého názoru pouze, zda to,
co se děje či neděje, má smysl nebo nemá. Dojem,
že „když se nic neděje, tak se nic neděje", je
předsudkem ducha povrchního,
nesamostatného
a dutého, propadlého době, která sama sobě
dokáže dokazovat svou výtečnost jen kvantitou
pseudodění, které si trvale — jako včelička — k
tomu účelu organizuje. Jak Často je přece ve
skutečnosti ticho výmluvnější, než sebevýmluvnéjší řečí Jak často má jedno dobře zvolené a
správně umístěné slovo silnější očistný účinek,
než desítky a stovky stran dobře míněného tlachání! Jak často mlčky, jen se skromným a smutně sebeironickým
úsměvem držený postoj má
nepoměrně vyšší stupeň duchovní emanace, než
všechna agilníupovídanost,
všechna ta neustálá
verbální sebekomentace, všechno to úsilí každou
věc do nekonečna rozžvatlávat a tím nakonec
jedině usmrtit.
Bývaly zřejmě heroické doby krásně zmateného těkání,-kmitání, poletování, hektické aktivity,
aby každý dělal všechno, všichni byli na sebe
hodní a společně a vesele všechno snášeli, každý
každému pomáhal a nikdo nikomu nic neodmítl
Každé společenství má takovou dobu mladosti.
Zřejmě se tu a tam objeví nostalgická
vzpomínka
— a na jejím pozadí pocit, že se „nic neděje": Jenže
to je přesně onen bod, kdy je třeba zmobilizovat
veškerou ostražitost a zreflektovat zavčas nebezpečí, které tu hrozí a které by mohlo povážlivé
připomenout známý tobogán od nadšenectví k
nihilismu, po kterém se svého času zhouply celé
Šiky našich o něco málo starších
spoluobčanů.
Věru, smutná představa, že takhle by měli končit
ti, kteří celou podstatou svého antifanatického a
antiiluzionistického
postoje se zdáli být proti
čemukoli takovému
imunní!
Zkrátka a dobře: je mi jedno, zda se toho děje
hodně nebo málo: zajímá mě jen, zda to, co se děje
— anebo neděje! — má svůj smysl, a jaký. Jsem
pro věci, které mají smysl: autenticitu,
zakotvenost, originalitu, švih, přiměřenost, vkus, sdělnost, apelativnost, srozumění se svou chvílí, prosté hlavu a patu. Jedna taková věc — tfeba za půl
roku nebo za rok — mi je milejší než všechna
eventuální dřina, byť byla vedena úmysly sebešlechetnějšími, pokud jejím smyslem není nic jiného, než aby se něco dělo. To většinou jen devalvuje stanovisko, vyčerpává (a ohrožuje) lidi, a
beztak nakonec zanechává jen pocit marnosti. A
vůbec tam, kde není život zazděn do vnějškovosti
„dění" a kde jakékoli „nedění" není automaticky
pociťováno jako smrt, tam může přece smysluplně zaznít i mlčení — hrdé, důstojné, sebevědomé,
svobodné. Mlčení nikoli jako prázdnota, ale jako
svrchované a přitom pokorné vědění. Mlčení jako
smysluplnost. Mlčení jako ono heideggerovské
tiché usebrání, v němž se setkávají věci se světem,
odkazují navzájem k sobě a stávají se tím teprve
bytostně samy sebou. Anebo jako ta levinasovská
„předpůvodní" vystavenost, předcházející zradě
slov. Držet postoj mlčky a trvla je opravdu víc,
než ho křičet a záhy opustit! Nehledě k tomu, že

mlcenlivy partner o němž nelze nikdy xušit nap re d, k d y se oz v e a k čemu, ale u něh o z je jisté, že
ozve-li se. bude to uder zvonu, jo přece schopen

daleko lépe zneklidňovat svět, než ten, kterého
mají tak říkaj íc už všic hni d á v n o přečtené ho!
Praha

•

Jarmila

Janovská

Gábina

Postavu měla poněkud mužskou, i chůzi měla hřmotnou, ale její obličej se vyznačoval neobyčejnou
jemností a oduševnělou, moudrou krásou. Černé vlnité vlasy nosila svázané do uzlu; pěšinkou
uprostřed připomínala Boženu Němcovou. Duchaplností si své okolí podmaňovala, břitkými, pohotovými odpověďmi odpuzovala i přitahovala, jak koho. Její odpovědi často nebyly odpovědmi v pravém
slova smyslu, neboť měla ve zvyku zasahovat do rozhovoru druhých lapidárními soudy.
„Já se zkrátka neudržím," říkala, „jak vidím prázdný sud, musím si do něj bouchnout, abych se přesvědčila, že se mi to nezdá, že fakticky duní."
Nemohu se nezmínit o jejím hlasu. Někteří lidé, obvykle právě ti povídaví, bývají nadáni n.elibým hlasem, p r o n i k a v ý m a dráždícím jakousi jedovatou lepkavostí nervovou soustavu posluchačů. Připouštím,
že já si při jejich hovoru rozdrnkávám nervy sama: především tím, že si vyčítám, jak mi mohou jít na
nervy tak hodní lidé, kteří za svůj hlas nemohou, že se uklidňuji a že se snažím vybičovat se do stavu
mezi klidem stoika a nirvánou. Gábina patřila k lidem hlasově zcela opačným. Její hlas hladil, byl
měkký, teplý a sametový, a když mluvila, měl Člověk chuť zavřít oči a nechat se ukolébávat jeho
uklidňujícími barvami i melodií.
Byla-li Gábina něčím silně zaujata, ohryzávala si nehty, jediný rušivý element, s nímž se muselo počítat.
Ve vyhrocených situacích, když visí na vlásku vlastní bytí člověka, stanou se rozhodujícím faktorem
jeho pudy. Tehdy má každý příležitost, aby definitivně překročil - sám pro sebe - dělící čáru mezi
živočišstvím a lidstvím. U Gábiny, když jsem ji lépe poznala, se mi zdálo, že za těžkých okolností se jí
vždy nepodařilo onu ošidnou čáru překročit a ten nejtěžší krok zvládnout V běžném životě Člověk nemá
příležitost poznat, co to je, když jím pudy třískají o zem. V běžném životě bývají pudy víceméně
nasycené, odpočívají a neruší. V teple za psacím strojem neb stolem, a s plným žaludkem lze výstižně
definovat třtinu ve větru se klátící a odsoudit zbabělce, který „za hrst ztuchlé rýže důtky svého pána
líže". Zkušenosti mě vychovaly a poučily natolik, abych dokázala odmítnout pohodlné brýle klamu a
viděla, co vidět mám: že hrstka ztuchlé rýže byla ubožákovi nabídnuta ve chvíli, kdy byl na pokraji smrti
hladem; abych ani tehdy, kdy veškeré mé pudy jsou nasycené a klidně odpočívají, „nepřehlédla",
kterým směrem má padnout můj odsudek, kdo se dopouští zločinu a kdo je jeho obětí. Důtky líže vždy
jenom oběť. Oběť vydaná na milost a nemilost tomu, kdo je tHmá v rukou.
To je dobře vědět, a nezapomínat. Teprve potom si má člověk vtisknout do paměti obraz důtky lízajícího ubožáka, aby jednou sám dokázal v mezní situaci před důtkami nekleknout Aby to dokázal bez
patosu, z prosté potřeby zůstat sám sebou do posledního dechu.

a
Osud mě svedl s Gábinou dohromady v NPT (Nápravně pracovní tábor) v Pardubicích. Gábina, v
civilu soudkyně, tam byla Činná, jako znalkyně ve věcech trestních, ovšem jen mezi námi vězeňkyněmi.
Dokud pracovala u soudu, získala neuvěřitelné poznatky o zákulisí protinacistického odboje i slovenského povstání z roku 1944. Pozorovala, jak se ztrácejí soudní spisy kolaborantů, gardistů a jiných lidí s
hanebnou minulostí, kteří stanuli v roce 1945 na čelných místech. Nemlčela k tomu a neohroženě žádala
vyšetření těchto ztrát Odbývali ji a vyhrožovali jí, ale ona se nebála, měla čisté ruce. Potom kdesi na
chatě nahráli její rozhovory, pochopitelně kritické, a začali ji vydírat Nebála se, cítila jistotu ve svých
znalostech zákonů, v jejichž sílu věřila.
V roce 1948 nesouhlasila se sloučením sociálně demokratické strany s komunistickou, odmítla vstoupit do KSČ, stýkala s e s lidmi podobného smýšlení a zůstávala ve styku dokonce i s těmi, kteří utekli na
Západ. Neváhala se sejít s kurýrem, který přivezl vzkazy některých činitelů socialistické internacionály.
Zda byl tento člověk v pořádku, či zda to byl policejní provokatér, nevím, nevěděla to ani Gábina.
Nejvyšší soud ho kvalifikoval jako špióna a Gábinu za jedinou schůzku s ním odsoudil na doživotí.

Chápala jsem, proč Gábina dostala tak vysokou paletu. Příliš mnoho věděla.
Ale ani vězení nezničilo Gábinino rozhodnutí, že udělá všechno pro odhalení válečných zločinců. Naší
Bezpečnosti to bylo docela vhod. Odvezli ji do Ruzyně, za její ,jedinečně informace" ji obklopili
laskavou péčí a začali ji politicky převychovávat Asi sejí věnoval přesvědčivý, vzdělaný ideolog spolu s
odborníkem v ruzyňské vyšetřovací sofistice.
Dílo se zdařilo. Přesvědčili ji, že je niterná komunistka, pokřivená intelektuálskou maloměšťáckou
ctižádostí, zeji potkalo nesmírné štěstí, když se ve vězení dostala do rukou mesiášů, kteří ji vedou na
jedinou správnou cestu, a že od nynějška bude svým čistým ideálům sloužit plodně, aniž sklouzne na
scestí. Vysvětlili jí, že sloužila zahraniční špionáži a citelně poškodila svou vlast. Naznačili jí způsob,
jakým se může opět zařadit mezi prostý, čestný pracující lid.
A Gábina se upsala. Odmítla dělat agenta z prospěchu, stala se spolupracovníkem z přesvědčení.
Tušila jsem, že se upsala. Jak agenti z prospěchu, tak spolupracovníci z přesvědčení mají totiž cosi
společného, podle čeho se dají poměrně lehce a se značným procentem pravděpodobnosti vytipovat.
Nebyla jsem nováčkem, když jsem přišla do Nápravně pracovního tábora v Pardubicích. Měla jsem za
sebou rok gestapáckých věznic, tři roky koncentráku a tři a Čtvrtroku našeho socialistického vězničení,
od Ruzyně přes Pankrác po Leopoldov. Ale tady jsem byla v Jiříkově vidění. Z klidu leopoldovské
samotky mě náhle zahnali do zástupu vytoužených lidských bytostí a zároveň do ovzduší nabitého
strachem z udavačů a zamořeného podezíravostí a přetvářkou na každém kroku. Hned první den se mi
zamotala hlava, neboť ve světnici o dvaceti lůžkách se ke mně nenápadně přitočilo deset žen, jedna po
druhé, a šeptaly mi, abych nikomu nevěřila, že je to tu samý fízl, zejména ta a ta a ta. Postupně za mnou
přišly další a říkaly mi totéž, ovšem o těch prvých.
Byla jsem zoufalá, zdálo se mi, že se mě všechny bojí. Druhý den po večerce jsem si dodala odvahy a
pronesla jsem hlasitě na celou místnost:
„Jsem komunistka, mám kladný poměr k tomuto zřízení, proto mi neříkejte nic, co si myslíte, že bych
neměla slyšet. A vůbec se neurazím, budete-li si přede mnou šeptat"
Následující den mě odvedli k raportu do oddělení výkonu trestu. Zskázsli mi říkat o sobě, že jsem
komunistka a že mám kladný poměr k našemu zřízení.
„Proč?!"
„Protože byste se od ostatních odsouzených nic nedověděla."
„A proč bych se měla něco dovídat?"
„A jak chcete n á m dokázat svůj kladný postoj k našemu zřízeni?!"
Výsledkem našeho „pohovoru" byla výstraha:
„Nevydržíte! Půjdeme proti vám my a půjdou proti vám i ony!"
Díky této milosti osudu se chaos kolem mě začal třídit a nevysvětlitelné se začalo objasňovat Ukazovaly se společné rysy žen, které se propůjčily ke spolupráci.
V tehdejších podmínkách byla pro mě nejprůkaznější jejich informovanost o mně: že jsem fízl, že
jsem dávala lidi zavírat a podepisovala rozsudky smrti, že jsem sadistka, sexuální maniak a tak
podobně. (Paní E., vdova po popraveném, mi plivla do tváře se slovy: Za to, žes podepsala rozsudek nad
mým mužem! - Musím podotknout, že paní E, byla neobyčejně jemná a dobrá žena, o jejíž přátelství jsem
velmi stála, prosila jsem ji, ale ona odmítla se mnou vůbec hovořit).
Dalo by se říct, že „informovanost" je všeobecně jedním z hlavních znaků každého fízla.
Neméně významným znakem je jeho „statečnost". Kritizuje na místech, kde by se jiný bál otevřít ústa,
a ve společnosti nadává na režim a na jeho představitele. Ochotně se účastní každé ilegální akce,
nezřídka ji sám organizuje. (Často jsem dumala, proč policejní aparát od nepaměti vydává spoustu
peněz, aby vyprovokoval pokojné občany k vandalství při demonstracích a k zakládání protistátních
skupin a aby proti sobě organizoval „odboj". Musela jsem o tom dumat už proto, že v padesátých letech
způsobila v mé vlasti tato „vlastnost" represivní moci krvavou spoušť. Poznala jsem, že jde o vlastnost
neodstranitelnou. Jako člověk, chce-li žít, musí dýchat, tak i policie, chce-li žít, musí provokovat. Aby
měla stále plné ruce práce, aby mohla v případné okurkové sezóně „odhalovat" nepřátelské sítě, které
provokatéři pracně zbudovali, aby neztratila punc bdělého strážce vymožeností lidu a hlavně, aby
zas trašovala jí neznámé občany, kteří se nesvěřují kdejakému hrdinovi a dělají si bez jejího dohledu, co
sami uznají za vhodné). Fízl má zkrátka carte blanche říkat i dělat beztrestně trestné věci.
U většiny spolupracovníků Bezpečnosti vás upoutá jejich „šťastná hvězda". Zatímco vy jste rád, že
vás nevyhodí od lopaty, kde vás hlídají, abyste si necvikl odchod o minutu dřív, má váš přítel buď místo
kádrově náročné a velmi dobře placené, nebo místo, kde má spoustu volného, nikým nekontrolovaného
času. Ono totiž ani kuře nehrabe zadarmo.
Dalším významným znakem těchto lidských ubožáků je jejich „důvěra k vám". Proto se vám se vším
svěřují. Nezřídka se vám, svému nejlepšímu příteli, fízl zcela „vydá na milost a nemilost", prozradí vám,
že má styky s Bezpečností, že ho volají, nedají mu pokoj. Podrobně vám líčí, co mu řekli, nač a na koho se
ho vyptávali, dokonce měli zájem i o vás. Věděli o vás takové detaily, zřejmě o vás někdo mluvil. Když
vám na něm něco nehraje, dodáte si odvahy a zaútočíte: povídá se o tobě, že ses jim upsal. Pro takový
krajní případ má naše krysa opět carte blanche přiznat se vám, ale jedině vám, vyzpovídat se a vylíčit
vám tragedii svého morálního zlomu. V té chvíli mluví fízl většinou pravdu, proto vámi jeho historka
otřese - a rázem stojíte před těžkým dilematem. Jeho důvěra vás zavaziye, stal jste se jeho
zpovědníkem, svěřil vám své tajemství, odhalil před vámi svůj hřích. Jak naložíte s jeho tajemstvím?

(Slyšela jsem desítky t a k o v ý c h otřesných přiznání. Často jsem téměř bezpečně věděla, že dotyčná nic
neriskuje, že ještě tentýž den vypíše svou zpověď v povinném hlášení, a přesto jsem se dostala do kleští.
Vždy tu totiž zůstávalo promile nejistoty: co když přece jen mluvila pravdu, že to s nimi jen hraje a
nikomu neublíží? Mám právo její důvěru zradit - potom by už nemohla věřit vůbec nikomu - a varovat její
okolí? Přiznávám se, že ve mně vždycky zvítězilo to malé blízké lidství, zatímco všelidské ideály to
prohrály. Ostatně v případech, kdy jsem varovala, a šlo o vyloženě záporné typy, padlo mé varování do
nádoby plné kalu, Černého lžemi a zahuštěného polopravdami, a zmizelo beze stopy).
Žila jsem se stovkami politických vězňů a neznám ani jediný případ, kdy by se Bezpečnost nepokoušela získat dalšího spolupracovníka. Sloveso „získat" přitom nemůže vystihnout celou škálu nátlaku
informované a zkušené státní moci na neinformovaného, bezmocného, bezbranného, vyděšeného a do
kouta zahnaného nezkušeného vězně. V Nápravně pracovním táboře v Pardubicích jsem jen bezmocně
přihlížela byrokraticky důslednému, masovému lámání a křivení lidských charakterů. Během jediného
roku se mi ze šesti set politických vězeňkyň vylouplo jako na dlani sto dvacet, které za výhody, balíčky,
návštěvy příbuzných, lepší pracovní zařazení a ubytování, návštěvy kina a podobně chodily pravidelně
k „výslechu" nebo tajně po nocích psaly svá hlášení. A to jsem pochopitelně nemohla přijít do styku se
všemi. Bylo jich tedy beze sporu více.
Dalo by se říct, že téměř veškeré naše utrpení, to jest zatčení, věznění, vyhazov z práce, nepovolení
výjezdu za hranice, tajemné bodování našich dětí, pochází od nich. Od těch, kteří se nechali podvést,
obelhat, poděsit, zlomit a koupit Často jsem při svém vzteku na ně zapomínala, že jsou to jen loutky
vedené zlou rukou a že ani ta ruka netahá za drátky dle vůle a fantazie svého pána, nýbrž je vedena
přesně podle státně schváleného scénáře. Pozdě jsem si uvědomila, že zapomínám na to, chovám se tak,
jak onen státně schválený scénář předpokládá.
Již za dob inkvizice lidé proklínali „svého" zrádce, toho, kdo udal čtenáře zakázaných knih, protože
nevydržel natahování na skřipec, ovšem dál líbali ruce vrchnosti a mnichům, kteří skřipec natahovali
rukou společnou a nerozdílnou. Tento křivý pohled přežil staletí, bohužel. Jen natahovačj skřipce
zmoudřeli a vyvinuli se zároveň s rozvojem vědy. I „zrádci" se za tu dlouhou dobu docela obstojně
vyfešákovalL
Nepřestávám si lámat hlavu, proč lidé nepřeruší styky s těmi, o nichž téměř s jistotou vědí, že jsou
Bezpečnosti zavázáni. Udivovalo mě to ve věznicích a udivuje mě to venku dodnes. Snad v tom hrají
velkou úlohu konexe těchto individuí, jejich informovanost o tajných věcech a naše domýšlivost, že je
převezeme, že jen ukojíme svou zvědavost, vypůjčíme si těžko dostupné tiskoviny, ale sami jim nic
neprozradíme. Neuvědomujeme si, jak vysoké karty mají tito zlomení a zkřivení lidé k dispozici! Kdo by
odolal nevtíravému přátelskému nadbíhání, zprávám o projevech odporu u nás i v dalekých krajích, o
rozporech a skandálech ve vládnoucích kruzích? Mimoto nás ukolébává vědomí, že se nám nic neděje.
Někdy se nic neděje dokonce i hodně dlouho, ovšem pravá příčina vězí v tom, že natahovači skřipce
zmoudřeli. Zejména za poslední půlstovku l e t
Kdyby byli dávní předchůdci našich natahovačů skřipce dosáhli vyhubení kacířů, byli by se mohli věnovat svému hlavnímu poslání, službě bohu a pasení lidských duší. Naši soudobí trapiči jsou však
specialisté vyškolení jedině v nauce o natahování na skřipec, jiné poslání nemají, a přišli by tudíž o
chleba, kdyby neměli po ruce dostatek lidského materiálu a kdyby nastal okamžik, že by neměli do čeho
píchnout Naše padesátá léta byla prodchnuta heslem: Kde nepřítel není, tam si ho uděláme! Byla to
doba slávy a zbytnění aparátu státní ostrahy. Nemám žádný doklad o tom, že by byl v dalších
desetiletích nějak zhubeněl.
Natahování na skřipec se ve dvacátém století vyvinulo v řemeslo se zlatým dnem, jehož učedníci,
tovaryši i mistři se ve společnosti těší nebývalému respektu a autoritě. J e tedy přirozené a lidský
pochopitelné, že nemohou mít zájem na vyhubení nebo zneškodnění všech adeptů na skřipec, spíš
naopak, p ě s t n í si je, je to jejich živina a zdůvodnění jejich existence.
Netroufala bych si dělat podobné závěry, kdybych neměla - aspoň sama pro sebe - promyšlenou
prevenci. K tomu, abych ji vyslovila, potřebuji hodně statečnosti, asi se na mě sesypou rány z obou
stran, shora i zdola. Vím, že žádný není statečný, na koho padne los fyzického a psychického skřipce.
Existuje jen pár tvrdohlavců, k nimž náhodou patřím i já, jimž vlastní pýcha nedovolí jednat z cizího
přinucení jinlk než jak si sami nalinkovali. W
statistika mých^kušeností hovoří o tom, že
natahovačům skřipce podléhá dvacet procent a zavazuje se ke spolupráci, od níž nevede cesta zpět.
Konečně se dostávám ke své teorii prevence: Nezačínejte si nic s nikým z nás, kdo už jednou padl
natahovačům skřipce do rukou. Milujte nás, stýkejte se s námi u mariáše, ve sportu a na zahrádce, ale
nic si s námi nezačínejte. Je to tvrdé, je to drsné, ale jsme jen lidé, a dvacet procent z nás jsou podlé
krysy. Není to jejich vina, nechtěli se jimi stát, ale nic to nezmění na faktu, že dnes jimi jsou.
P
Vracím se ke svému příběhu o Gábince.
Někdy koncem roku padesát šest proběhla většinou československých věznic vlna hladovek
s podivuhodně shodnými rysy, s podobným způsobem přípravy a s neobvykle tvrdou represí.
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V NTP v Pardubicích sestával hladovkový výbor asi z deseti až dvanácti odsouzených žen, které už
předtím vystupovaly velmi angažovaně proti režimu. Výbor vypracoval memorandum i podmínky, za
nichž by ženy přestaly hladovět. Toto provolání strhlo na svou stranu zdrcující většinu politických
(kriminální neměly od začátku s hladovkou nic společného). Na prstech jedné ruky se daly spočítat ty z
nás, které se hladovky neúčastnily. Mě k tomu rozhodnutí nevedla žádná jasnozřivost, před vypuknutím
hladovky jsem neměla nejmenší tušení, že jde o provokaci. Byla jsem prostě neschopná jít v jednom
šiku s lidmi, kteří nenáviděli režim, o kterém jsem já měla své iluze. Neochvějně jsem věřila, že v něm
musí zvítězit právo a spravedlnost, a duší i tělem jsem se tomu snažila napomáhat Nedokázala jsem
tehdy udělat nic, co by režim bouralo, ale považovala jsem se za svatého bojovníka za jeho renesanci.
Rozbujelý systém organizovaného fízlovství jsem považovala za ošklivý vřed na čistém těle socializující
se společnosti. Nepochybovala jsem, že ho vedení strany a státu rázně vyřízne a že napraví škody jím
způsobené, jakmile dostane do rukou patřičné doklady. Proto mi nemohlo ujít, že více než polovina žen z
výboxot organizujícího hladovku jsou fízlyně.
Velmi zajímavý byl potom průběh hladovky. Pan náčelník svolal míting žen, které držely hladovku, a
vedl s nimi otevřený „dialog". Hlavní slovo měli jeho „spolupracovničky". Oslňovaly svou odvahou, pan
náčelník opět svou svobodomyslností a tolerancí. Na prvním mítingu k dohodě nedošlo, teprve na
opakovaném shromáždění došlo k „dohodě" půl na půl. Pan náčelník něco slíbil a něco odmítl, většina
žen se zavázala hladovku ukončit Poměrně mizivá menšina, asi třicet žen, v ní pokračovala, a to
posloužilo jako záminka k neslýchaným represím.
Nepamatuji si, kolik jich bylo: snad sto nebo dvě stě po zuby ozbrojených esenbáků. S hrozivě
namířenými samopaly nás na nádvoří obstoupili, tisíc bezbranných, strachem polomrtvých žen. Do
hrobového ticha předčítal pan náčelník svá opatření: zákaz všech výhod pro celý tábor, což znamenalo
žádné návštěvy příbuzných, zákaz dopisování, zákaz veškeré kulturní činnosti, zabavení všech
povolených soukromých věcí včetně lékařem doporučeného teplého prádla pro nemocné, zastavení
řízení o podmínečné propuštění, korekce pro ty, které pokračují v hladovce, předání všech, které se
aktivně účastnily při organizování hladovky prokurátorovi (paragraf vzpoury), atd.
Nezapomenu, i kdybych chtěla, na ten nápor hrůzy, který na mě čišel stejně mrazivě jako kdysi ze
stanných soudů za Hitlera. Nastoupené jsme byly všechny, politické i kriminální. Pak jedna vystoupila
z našeho šiku; nepěkná, kolozubá, rozkynutá a kulhavá ženština kolerti šedesáti. Dala si ruce v bok, s
výrazem nejvyššího pohrdání si směrem k nám uplivla a obrátila se k náčelníkovi a k samopalům se
slovy:
„Co mám já, poctivá kurva, společného s těmihle všivými velezrádci?!"
D
Přísný režim se ponenáhlu počal uvolňovat směrem i na tamní zvyklosti nečekaným. První výhody,
včetně balíčků a návštěv bez mříží, byly poskytnuty některým Členkám bývalého hladovkového výboru.
A tehdy jsem Gábinu přitiskla ke zdi, poněvadž i ona k tomu výboru patřila. Důrazně jsem jí připomněla mnoho případů tragických následků pro ženy, které nic neorganizovaly, jen pár dní hladověly.
Zoufale se rozplakala, že už několik nocí nemůže spát, a přiznala, že do hladovkového výboru vstoupila na příkaz.
„Myslela jsem, že tam vstupuji proto, abych hladovce zabránila. O každé schůzce výboru jsem psala
hlášení a prosila jsem, aby zasáhli, a vůbec jsem netušila, že to dopadne tak zle."
Gábina nebyla jediná, která mi potvrdila, že hladovka byla organizována a vedena s vědomím a
souhlasem náČelnictva NPT.
Po další probděné noci se Gábina rozhodla. Požádala o výslech prokurátora, který vedl vyšetřování
žen obviněných podle paragrafu vzpoury. Četla jsem její písemnou výpověď, která dosvědčovala, že
vedení tábora bylo po celou dobu o přípravě hladovky informováno a dávalo jí pro činnost v
hladovkovém výboru pokyny. Podobně vypovídaly i další obviněné a prokurátor řízení proti nim
zastavil. Gábina pak byla vystavena silnému nátlaku ze strany výkonu trestu (tak se jmenoval odbor,
který měl za úkol sledovat převýchovu odsouzených, což prováděl prostřednictvím svých donašeČů),
protože odmítla pokračovat ve své spolupráci s nimi. Ještě několikrát se pokusili napravit jí hlavu, ale
vydržela, i když to nebylo lehké, řekla mi, že se poprvé po letech cítí ve vězení jako člověk.
Asi za půl roku odvezli na transport jednu bývalou Gábininu kamarádku. Za dva týdny se vrátila a
během hodiny vyvolala proti Gábině pogromovou náladu. V táboře nastal poprask. Všichni se dověděli,
že Gábina kdysi svou kamarádku udala, že se spolu se svým manželem dopustila trestného činu. Ona
žena líčila svého vyšetřovatele v nej růžovějších barvách. Dal jí přečíst Gáb inino udání, na jehož základě
prý byl zatčen její manžel, a řekl jí, že se mu příčí donašečství, a že proto s oběma ani nezahájil řízení.
Výslovně jí dovolil o všem hovořit a poradil jí, aby si to s Gábinou vyřídila sama.
V prostředí nabitém strachem z donašečů se tato zpráva rovnala jiskře v benzinových výparech.
Gábina si nebyla jista životem. Velitelství tábora ji hodilo na pospas zuřícímu davu. NejrozhořČenější
byly jejich fízlyně. Oni si umyli ruce. Pozvali si postiženou, vyslovili jí své sympatie. Proti udavačkám
jsme bezmocní, sami vyšetřovat jejich hlášení nesmíme, musíme to posílat nahoru k dalšímu řízení, to
snad chápete. A ona to chápala.
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Gábiny se nikdo nezaslal. Ani já. Nikdo se s ní nestýkal. Jen já. Tehdy jsem si uvědomila, že uniím
nenávidět. Nenáviděla jsem svou vlastní neschopnost vysvětlit někomu celou tu hnusnou podlost,
nenáviděla jsem nepřemýšlivou krutost davu a nadosmrti jsem si nashromáždila nenávist k polopravdě.
Polopravda má hroznou sílu, je-li mocnými hozena do davu, aby roznítila jeho pudy proti člověku, který
se pokusil narovnávat si zkřivená záda.
Téměř tři roky žila Gábina mezi lidmi bez lidí. Postupně ji ženv přestávaly aspoň ignorovat, neboť
potřebovaly její právnické znalosti.
V šedesátém roce byla při amnestii propuštěna, ve dvaašedesátém jsem se s ní setkala.
„Není cesty zpět," řekla mi. „Tam jsem to vydržela ..
Pochopila jsem. Děti byly ještě nedospělé.
Gábině zůstala jediná útěcha, že pomáhá odhalovat temná místa v minulosti osob, které jsou na
vedoucích místech nebo na tato místa aspirují. Tuto útěchu jí poskytoval pán z ministerstva, který za ní
jezdil jednou za měsíc. Věřila mu, že u nás půjde od válu každý, komu se prokáže temná minulost Nic
jsem jí nevyvracela, nebrala jsem jí její iluzi.
Asi proto, že i já jsem tehdy chtěla věřit, že někde, ksakru, v tom socialismu musí sedět nějaký
pánbůh, který nedopustí, aby byli prohlašováni za svaté samí Jidášové a Piláti...
A určitě proto, že mi bylo jasné, že odtamtud není cesty zpět
Bmo

•

Věra Jirousová

Oslovení

To pomyslné vzezření
úchvatná hlavo s údy tělesnými
nejsi než průduchou zde na zemi
již rozezvučí četné chvatné hlasy
svými zářivými výkřiky
na horizontu temnoty
Jsi to ty V rukou nástroje znělým nástrojem
vlastnějším než jsou ti vlastní ruce nohy
Pohyblivým pohyblivějším než sen
v běhutém času té sobě uzpůsobí
voda obrazem a poddajné ti podá
tvoje místo
Tys to Zpěvem vyhloubená prohlubeň
struna v prsti ozvučená dechem ticha
Prsty se ohně dotýkáš ty dotýkaný
příští pěny roztříštěn teď spíš
kde pramen ponořený zurčí v zemi
a tebou tiše přerývaně dýchá
mír na cárech nebes zavěšený
Z muže a ženy směšně smísený
tvor čtvrcený napříč dvojím zrcadlem
Pod patou anděla vír vykroužený na vodě
Dnes ráno horký paprsčitý
do mušlí uší touhou pohroužený spor
s póry otevřenými do závrati
nerozlišenému já protějškem jsi ty
Praha
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Ivan

Klíma

Cekaní na tmu - čekání
na světlo

(kapitola z románu)

Konvoj se skládal ze dvou žlutohnědě pruhovaných policejních aut, čtyř ozbrojených motocyklistů v
černých uniformách a v bílých přilbách a tří obludně okovaných, blýštivých limuzín, jejichž boční okna
zastíraly bílé záclonky.
Uprostřed lesa se poslední z limuzín oddělila od doprovodných vozidel a odbočila na úzkou písečnou
cestu.
Zdobená mříž vrat se rozevřela, vůz projel branou, minul skupinu cypřišů a záhony růží a zastavil před
vchodem do vily. Domovník už čekal pod prvním schodem. Uklonil se, pokročil k vozu a otevřel dvířka.
„Dobiý večer, pane presidente".
V autě seděl samojediný starý muž. Jeho postava musila být kdysi mohutná a snad i urostlá - teď ji už
nahrbil věk. Malá zapadlá očka téměř vylekaně hleděla zpod nazrzlého obočí na muže proti sobě. Pak v
nich svitlo náhlé poznání. Stařec se otočil, sáhl pro aktovku, která ležela na sedadle vedle něho a podal ji
komorníkovi, pak teprve vysunul nohy z vozu, těžce došlápl na zem, a s pohledem upřeným před sebe
vyběhl do schodů a prošel hlavním vchodem do haly. Uprostřed se náhle zastavil a zaváhal.
Bylo teprve osm hodin. Věděl, že před půlnocí neusne, pokud vůbec usne, a před ním tady ležela širá
rozloha času, s níž mohl naložit aspoň poněkud podle své libosti, a tato možnost ho jako vždy naplňovala
obavou.
Za ním se objevil komorník, přiblížil se až na několik kroků, pak znehybněl.
Mohl pracovat, číst si nějakou z mnoha knih, kterými ho obklíčili, anebo zavolat promítače a dát si promítnout film, nějaký přírodní snímek, nejspíš o hadech. Hadi ho sice nezajímali, ale těšili jeho dceru.
Dokud žila, domníval se, že ho těší také, choval je v několika teráriích dole v hale, odporné, černé kobry a
zamby, řetízkovou zmiji a zmiji gabunskou s rohem nad středem nizoučké lebky. Také občas přijímal
chovatele a lovce hadů, jimž pak umožňoval konat cesty na Jávu a do povodí Amazonky, odkud mu
odměnou přiváželi exempláře dalších ohyzdných plazů a zahrnovali ho historkami, které považovali za
poutavé. Ted' už však nemělo smysl je zvát Uvědomil si, jak mu do hrdla stoupají slzy. Otočil se a zamířil
k vnitřnímu schodišti. Zastavil se však ještě, a aniž se otočil, přikázal: „Čaj. Do pracovny."
Dvě ze Čtyř stěn jeho pracovny zabíraly police s knihami. Měl několik pracoven a do všech mu připravili množství knih, ale on je nečetl. Už dávno mu nezbýval čas na to, aby Četl knihy. Ještě když byl zámečnickým učněm, čítal hodně, nejvíce sešitová vydání dobrodružných románů a v duchu se
připodobňoval odvážným a mužným hrdinům těch příběhů. Ale od té doby už uplynulo více než půl
století, během toho času byl zámečníkem, řečníkem, dělnickým vůdcem, odsouzencem na smrt,
tajemníkem mocné strany, poslancem a pak, když na čas triumfovaly pikle a zrada nepřátel, opět
zámečníkem. Jeho, jemuž bylo určeno, aby se stal prvním mužem v zemi, chtěli takhle ponížit Stejně
nepochodili, přišli za ním s prosíkem, když zemi dovedli do katastrofý.
Minul svůj stůl, na němž mezi dvěma telefony ležely pečlivě srovnány desky s lejstry, a zastavil se u
vysokého okna. Opřel se o parapet a sám kryt závěsem hleděl do zahrady. Pěšiny sypané bělavým
pískem se sbíhaly, rozbíhaly a křížily mezi ostřihanými trávníky, na horní části stráně dokvétaly keře
mamot a fialových pěnišníků, v dolní části se mezi balvany skalky batolivě pohybovaly tři mužské
postavy. Předstírali, že cosi zasazují do země.
Snad to byli opravdoví zahradníci, nikdy nevěděl, čím doopravdy jsou lidé, kteří se kolem něho vyskytují, čím opravdu jsou a za co se jenom vydávají.
Chvíli si hrál s myšlenkou, že by vyšel do zahrady a oslovil aspoň jednoho z nich a zeptal se ho na jeho
skutečné poslání, anebo na jeho skutečný názor - jenže čeho by tím dosáhl? Ať už to byli skuteční
zahradníci nebo nikoliv, vybrali š i j e pečlivě a ještě pečlivěji je školili: nikoli o květinách, ale o tom, jak
odpovídat v případě, že by se s ním setkali.
Jeden z mužů teď sestoupil na cestu, v dlani držel kytici bílých květů a mířil s ní do domu.
Hleděl na něho, dokud nezmizel ve vchodu. Nemiloval nijak zvlášť květiny, poslední dobou se mu spíš
ošklivily, zvláště karafiáty, jimiž ho denně zahrnovali. Přijímal je a okamžitě odkládal, ale protože jeho
dcera, jeho něžná kapička, mívala květiny v oblibě, posílali všechny ty nespočetné pugéty, jimiž byl
obdarován, za ním, a plnili jimi desítky váz po všech příbytcích, v nichž žil, anebo se aspoň nějaký Čas
zdržoval.
Dcera už byla přes rok mrtvá, ale on se neodhodlal vydat příkaz, který by rušil její přání.
Otočil se, odstoupil od okna a dosedl do hlubokého křesla. Rozsvítil lampu. Otevřel nejsvrchnější
desky a chvíli hleděl na shluky písmen. V posledních měsících, vlastně už od smrti své dcery, se těžko
soustřeďoval, a když se přinutil soustředit pozornost na nejnutnějši četbu, vnímal bodavou bolest v
hlavě, která pronikala až do středu lebky. Měl by o tom povědět svým lékařům, jenže ti by nejspíš
doporučili léčení, a to by mu na několik týdnů znemožnilo zasahovat do veřejného dění. Co by se stalo za

28

těch několik týdnů s nim a s celou zemí? A jak si měl být jist, že lékaři, kteří ho léčí, jsou opravdu lékaři?
Kdosi zaklepal na dveře, a když ho vybídl, aby vstoupil, vešel svým neslyšným kocouřím krokem
komorník. Ladnými pohyby nakladl na skleněnou desku stolku hrníčky a talířky z Čínského porcelánu.
Miloval tuhle chvíli, dokud ona ještě žila. Jedinou chvíli odpočinku, kterou si mohl a směl dopřát
Seděli v pokoji, pili čaj anebo víno. Dcera milovala francouzská vína: dával jí vozit vybrané ročníky.
Někdy také přijali dva či tři soukromé hosty. Za takových nocí, jako právě začínala, sedali často až do
rozbřesku, všichni věděli, že on nerad uléhal za tmy.
Ale proč měl teď pít čaj?
Ucítil vůni husích jater a kyselý pach nakládaných ryzců. Za ta léta už znali jeho oblíbená jídla i jeho
chutě. Dovedli je většinou uhádnout z jeho nálady - možná z výrazu tváře anebo ze způsobu jeho chůze.
Komorník mu popřál dobré chuti a on jej propustil. Mohl by mu říci, že už nemusí chodit, poskytnout
mu po zbytek večera volno, ale tušil, že i kdyby to učinil, komorník by stejně nesměl opustit dům.
Tak je na tom - on, první muž v zemi, dědic tisícileté říše, následník knížat, císařů a králů. Ledaže by
příkaz vydal písemně. Okamžik se zabýval myšlenkou, že zavolá komorníka zpět a písemným příkazem
ho odmění jedním anebo raději dvěma dny mimořádného volna. Jenže kam by ten člověk šel? Musel by
mu nejspíš opatřit i vůz. A za to by ho ještě někdo z těch všehoschopných Čekatelů na jeho chybu obvinil,
že zneužívá své moci a státních prostředků ve prospěch svých sloužících.
Napil se čaje.
Poslední dobou si ve chvílích, kdy seděl osaměle v pracovně, představoval nějaký skutek, který
vykoná. Nic obzvláště významného, spíše jen gesto dobré vůle anebo akt milosti. Lidé se na něho
obraceli s takovým množstvím proseb, stížností a žádostí, že čtyřicet úředníků jeho kanceláře strávilo
veškeren čas tím, že je četlo a třídilo k dalšímu řízení. Mohl by je požádat, aby někteiý z dopisů, který byl
přece určen jemu, mu skutečně předali.
Představoval si třeba případ vdovy po starém spolubojovníkovi. Nepřátelé jejího muže a vlastně i
jeho nepřátelé se rozhodli, že se pomstí na ní a vyměřili jí falešně důchod. Všechny její stížnosti zůstaly
bez odpovědi, až se rozhodla napsat jemu, a on ji neprodleně pozval k sobě a nejenže zařídil okamžitou
nápravu, ještě ji, když odcházela, obdaroval patnácti tisíci ze svých vlastních peněz,
Podobný skutek by se jistě neutajil, on sám by se o něm mohl při nějaké příležitosti zmínit, všichni by
pak viděli, jaký skutečně je, věděli by, že bedlivě sleduje osudy lidí a neváhá zasáhnout v případech, kdy
se porušuje spravedlnost
Také by mohl udělit milost někomu na smrt odsouzenému. Jenže na smrt odsouzení byli většinou
suroví vrazi. Tím, Z6 by jim udělil milosti, by asi těžko někoho získal.
Jako ti dva teroristi: Unesli auto anebo snad dokonce celý autobus plný ženských. Při přestřelce
potom bylo samozřejmě plno nevinných obětí. Anebo mohlo b ý t Těm dvěma sotva mohl udělit milost
Vzpomněl si, jak sám kdysi za války čekal celé měsíce na podobnou milost Kupodivu v té době ani
nemyslel na smrt, představoval si spíš, jak, až bude snad zase svobodný, se vrátí mezi své soudruhy a
bude pokračovat v práci, bude se dál brát po cestě, která ho měla dovézt do úplně jiného, vlastně jen
stěží představitelného světa.
Tehdy měl ještě ženu a jeho nejdražší, té něžné kapičce, byly dva roky. Měl také, k čemu by vzhlížel,
ne, opravdu to nebyl nejhorší čas jeho života.
Pak se ovšem dostavily i těžší chvíle, toho ponížení, té bolesti, po krk se v ní brodil jako v rozvodněné
řece, a co když ještě ke všemu smrt začínala zatínat svůj spár? Nejprve ho připravila o ženu, a teď, docela
nedávno i o ni, o jedinou a poslední drahou bytost! Ale stejně nepovolil a nezatrpkl, vykonává své
povinnosti, nese břímě, které osud vložil na jeho bedra, jak nejlépe umí. Ať někdo řekne, že ne, ať se
odváží!
Dopil čaj a chvíli zíral na nepřátelské hřbety knih. Uvědomil si, že se o něho pokouší pláč. Měl by něco
udělat Přece jen ještě chvíli pracovat Zavolat komorníka, aby rozsvítil světla, anebo zapnul televizi.
Jenže v televizi nic nedávají. Ani sám sebe v ní nespatřil už nejméně tři dny. A pokud se objeví
kameramani, udělají několikavteřinový Šot a ještě s potěšením prodlí na obrazovce nějaké černé anebo
žluté huby.
Nemají ho rádi. Všichni ho ujišťují o své lásce, vymýšlejí si pro něho spoustu krásných titulů, mluví o
něm jako o moudrém učiteli národa či o velkém vůdci pracujících, jako o příteli umělců a vědců a o
ochránci žen, dětí a klidu domova, ale nikdo ho nemá opravdu rád, všichni pouze čekají na jeho
klopýtnutí, aby ho pak přistrčili.
Takoví jsou - on je za ta léta poznal: plni závisti a nenávisti, všichni se ženou za kořistí. Chtějí s á p a t
J en kdyby směli, kdyby je nechal, rozebrali by svoje vlastní domovy až k základům a mosty na šroubky a
silnice na dlažební kostky a stroje na kolečka, všechno by rozmetali a kosti by si roztloukli na prášek. A
pálili by, oheň to je jejich vášeň. Když studoval dějiny, pochopil, že lid je rozený žhář. Vidí kostely a
zámky a paláce a sní, jak j e uzří v plamenech. Když plameny žhnou, raduje se a tančí. Krást, loupit, pálit,
ničit a slídit po kořisti - to je jejich. A může být v celé zemi lepší kořist než je on?
A je proti nim úplně sám. Jediný člověk, který byl s ním, už není mezi živými, rozsápali ho. Zůstali mu
šoféři, zahradníci, komorníci, lékaři a kancléři, o nichž neví, zda jsou opravdu Šoféry, zahradníky,
komorníky, lékaři a kancléři. Otevřel oči a stiskl tlačítko zvonku.
Komorník vstoupil téměř okamžitě. Jako by dlel připraven v pokleku těsně za dveřmi. Byl to malý a
hubený človíček. Z jeho šedivožluté tváře se nedalo obvykle nic vyčíst Dokonce ani ochota či úslužnost.
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„Napil bych se," přikázal mu, „máme tu ještě kapku toho dobrého koňaku?"
„Samozřejmě, že máme, pane presidente!"
Ovšem, měli jistě plný sklep lahví, nenechali by přece dojít jeho nejoblíbenější nápoj. „Dvě sklenky!"
přikázal. Pozoroval, jak komorník otevírá dvířka lednice skryté uprostřed polic s knihami a vyjímá
odtud baňatou láhev s nazrzlým nápojem. Dva obrovité poháry měly nestejně dlouhé stopky. Ten vyšší
dostal on. Komorník nalil do obou a čekal.
„Posaď se přece?" přikázal mu.
„Děkuju vám, pane presidente!" komorník spočinul na koženém sedadle - strnulý a upjatý v černých
šatech, hleděl bezvýraznýma už stařecky zašedlýma očima do jeho tváře.
Čím asi byl - čím asi ve skutečnosti je? Mohl by se ho zeptat, ale stejně by mu neodpověděl podle
pravdy. Nepochybně patřil k týmž jako zahradníci a šoféři.
Jak se vlastně jmenoval? Špatně si v poslední době pamatoval jména sloužících - a i když si je
pamatoval, nebyl si nikdy docela jist, pamatuje-li š i j e správně. Měl by se ho zeptat, ale stejně by mu
neodpověděl své pravé jméno. „Tak se přece napij!" vybídl ho.
Komorník uchopil sklenici a pravil obřadně: „Když tedy dovolíte, pane presidente, na vaše zdraví."
„Na tvoje taky!" Vytanulo mu jméno: Karel. Střídali se tu ve službě dva. Jeden byl Karel a druhý Pepa,
ale byli si tak podobni, že si nikdy nebyl jist, se kterým právě hovoří. Snad kdyby mluvil s oběma
zároveň - ale pochopitelně neměli službu nikdy najednou. Ještě ke všemu se občas objevoval třetí, jehož
jméno si teď nedokázal vůbec vybavit. Co když to byl on?
Polkl naráz celý obsah číše tak, jak si to zvykl ještě v dobách, kdy chodil po venkovských hospodách a
hornických špeluňkách, a spokojeně mlaskl. Věděl ovšem už dávno, že takto se pít nesluší a nedělal to,
pokud se zúčastnil oficielních přípitků, ale tady byl přece v soukromí a nemusil si tedy činit násilí. „Je to
síla, co?" obrátil se ke komorníkovi.
„Síla, pane presidente!" Komorník k němu napřáhl ruku s láhví a dolil mu.
„Sobě taky!" přikázal mu. „Máš ženu?" zeptal se, i když si nebyl jist, zda se ho na to už neptal.
„Mám, pane presidente!"
„Nevadí jí, když jsi takhle ve službě?"
„Už si zvykla, pane presidente!"
„A předtím - takýs míval služby?"
„Předtím jsem dělal číšníka, pane presidente. To byla těžší služba."
„Tady seš spokojený, co?"
„Jsem velice poctěn, pane presidente. A vážím si své služby."
„A co takhle lidi?" zeptal se, „vyzvídají na tobě?"
„Snad by vyzvídali, ale nikdo neví, že tu sloužím."
„A co žena?"
„Ani žena neví, pane presidente!"
„Ani žena neví" opakoval. „A tys jí to nepověděl?"
„Co povíte ženě, pane presidente, jako byste napsal do novin". V komorníkově tváři se stále nic nepohnulo. Jen poposedl, jako by ho příliš'měkké křeslo unavovalo.
„Napij se přece!" vybídl ho.
Komorník obřadně pozvedl číši, okamžik ji podržel ve výši čela a pak z ní upil.
„A děti máš?" zeptal se ho.
„Mám, pane presidente, dvě."
„Školáci?
„Už skončily, pane presidente. Jeden je voják a druhý inženýr."
„Správně," řekl. „Vojáků je třeba i inženýrů. Místa mají dobrá?"
„Nemohou si naříkat," řekl komorník. „Mají ty nejlepŠí podmínky."
Pokýval spokojeně hlavou. Tenhle komorník byl docela milý hoch. Věděl, že jeden z jeho komorníků
je milý hoch: upřímný a neznepokojivý. Sedělo se s ním příjemně. Jenže si nebyl jist, zda to je právě
tento. Ten druhý měl nejspíš také dvě děti - kdekdo má dvě děti, anebo to aspoň o sobě tvrdí. Možná, že
jen vypovídá, jak mu přikázali a přitom je bezdětný. „Fotografie u sebe nemáš?" zeptal se s
nepříjemným pocitem, že se na to už někdy ptal.
„Náhodou mám, pane presidente!" Komorník sáhl do kapsy svého dokonale ušitého saka a vytáhl
Černou náprsní tašku a z ní dvě fotografie.
Vzal od něho s nechutí ty osmerky tvrdého papíru - zase nějaké nové, cizí a usměvavé tváře - a předstíral, že na ně hledí. „Fešáci", řekl. „Můžeš z nich mít radost."
On sám už neměl nikoho, z koho by se mohl radovat Pro něho zbývaly jen starosti. Nekonečný,
únavný řetěz starostí. Sáhl pro pohár a vypil jej opět naráz. Nebyl si jist, zda to je už třetí anebo teprve
druhý, ale neměl by pít moc, aspoň lékař ho varoval. Pokud se ovšem lékaři dalo věřit Pokud byl lékař
vůbec lékař. On naopak měl pocit, že právě v těchhle chvílích se jeho vidění stávalo ostřejší a on mohl
dobře zaznamenat všechno, co před ním jinak pečlivě skrývali.
Uslyšel za sebou slabé zapraskání, ohlédl se, vlastně jen nepatrně pootočil hlavu, jako by se chtěl
pouze přesvědčit, že všechny knihy jsou na místě.
Samozřejmě byly. A před knihovnou vbíjejíc své ostré nožky do huňatých chlupů koberce stála jako
téměř každého večera ta věc. Máry. Dneska jenom jedny. Byly večery, stálo jich tu tak hustě, že se dalo
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sotva projít. Dneska stačili přistrčit jen ty jedny. Ty její. Téměř rozeznal obrysy její téměř ještě dětské
tváře pod sněžně bělostn^Tn prostěradlem. Nikdy mu nechtěli dovolit aby to prostěradlo nadzvedl.
Pohled by prý byl příliš strašný. A on je vždy znovu uposlechl. Bláhově naslouchá svým falešným
rádcům a oni přitom nemají jiný cíl než ho mučit, postupně ho uštvat k smrti. Proto mu stále znovu
podstrkují ji a všechny ty ostatní, které většinou ani nezná a na jejichž smrti je úplně bez viny. Jako těch
padesát zasypaných havířů, které mu sem nastrkali minulou neděli, některým ani pořádně nezakryli
znetvořené tváře. Mohl za jejich smrt? Nařizoval snad on nedělní směny? A i kdyby je byl nařídil nestěžovali si snad všichni, že se nedostává uhlí? Vždycky se něčeho nedostávalo, vždycky se na něco
zapomnělo, něco,zanedbalo a pokazilo a lidé pak umírali. Zmírali otráveni Špatnou vodou a zadušeni
sirnými výpary a vyletovali do povětří při výbuších a propadali se do země, kterou podemlely jakési
nezvládnuté vody, a umírali zasaženi radioaktivním zářením, ačkoliv ho odborníci ujistili, že záření
nikoho nikdy nezasáhne, a umírali, protože jim vnutili jakési nepotřebné léky, také proto, že se
nedostalo potřebných léků. Jemu je sem pak strkali. A n e j e n sem. Stalo se, že když posledně odcházel z
recepce generála, celou chodbu stačili během večeře zaplnit nosítky, a protože jich bylo příliš mnoho,
nastavěli je podél stěn na sebe jako palandy do čtyř pater. Bylo to ohyzdné a ostudné a jemu stejně jako
všem ostatním nezbylo než se protáhnout mezi nimi a tvářit se, že nic nevidí.
Komorník mu už zase dolil.
„Sobě taky, hochu!" přikázal mu. Měl by komorníkovi říct, aby ji dal odnést, jenže bůhví kdo komorník
vlastně je, jestli netáhne taky s nimi. A kromě toho, nejspíš by odešel, nechal by ho tu s ní o samotě, a on
by pak už neodolal a nadzvedl by prostěradlo, aby naposledy spatřil její tvář. Jenže ta tvář byla prý k
nepoznání zohavena ohněm, určitě by ho to úplně ochromilo. S tím ovšem počítali: že zůstane
neschopen pohybu a čehokoliv, co by učinil na svoji obranu. Pak by vtrhli dovnitř a zmocnili se ho.
Možná, že už se šikujou za dveřmi a ten tady jim má otevřít
„A co tys vlastně dělal, hochu?" vzpomněl si.
„Já dělal číšníka, pane presidente," odpověděl a vypjal prsa jako voják, když mu má připnout vyznamenání.
„Tak č í š n í k . . . Správně, správně." Měl bych se ho zeptat, kde, ale stejně by mu neodpověděl podle
pravdy. „A tvá žena, máš přece ženu?"
„Mám ženu, pane presidente," odpověděl komorník. „Jezdila ve vlaku jako průvodčí." Komorník
poposedl a v jeho tváři se cosi zazračilo. Snad vzpomínka anebo rozpaky.
„Tak průvodčí, průvodčí," opakoval, „to projela kus světa." Napadlo ho, že by se měl zeptat, jestli
stačili mít děti, ale místo toho jen řekl: „To jsem si vždycky přál: projet kus světa."
„Splnilo se vám to, pane presidente," a komorník vypjal hruď, jako by to byl on, kdo mu to splnil.
„Ale té námahy, hochu. Těch překážek. Někdy jsem myslel, že už nevydržím a podlehnu". Měl chuť
vyprávět mu nějakou historku ze svého života, znal jich přece tolik, ale v téhle chvíli se mu všechny
události začaly jakoby rozplývat Dokonce i to, jak za války ilegálně bojoval, jak dělal soudruhům zeď,
když se potřebovali dostat v noci do muniční továrny, a taková to byla zábavná historka. Teď mu v paměti
utkvěla jen jeho cela s potměšile přimhouřenou špehýrkou ve dveřích a s neoblomnou mříží v průzoru
pod stropem. Utéct, dostat se ven - celé týdny, měsíce a roky byl posedlý představou útěku, tváří v tvář
svým strážcům vymýšlel plány, jak by obelstil jejich bdělost Jednou už měl vše připraveno, ale
předběhli ho o několik hodin a přeložili ho do jiné věznice. Vždycky ho předběhli, pokud byl v jejich
moci. Až nakonec pochopil, že z jejich moci není úniku anebo přesněji, že únik nevede cestami, které
obvykle ve svém zoufalství volí vězni.
Komorník trochu poposedl a on se polekal, že by ten všetečný chlapík mohl nějak nahlédnout do jeho
mysli. Pohlédl do jeho tváře, ale nespatřil v ní nic. Zato jeden z foliantů za komorníkovými zády se sotva
patrně pohnul, a on stačil ještě zahlédnout, jak kvapně přiklápěli špehýrku ve hřbetě knihy. Byli tu, byli
všude. A máry dosud spočívaly na svém místě. A vedle nich se teď objevily další, prázdné. Pro koho? Pro
něho - samozřejmě. Už se neostýchali docela veřejně přiznat svůj záměr.
Měl by se pokusit utéct jim. Ale jak a kam? Když jsou všude kolem, když už mu nedovolí, aby učinil
krok o samotě, když ho hlídají i tady? Ledaže by se převlekl! Mohl se převléct do šatů své dcery, jsou jich
tu ještě plné skříně. Anebo - napadlo ho - co kdyby si lehl místo ní na ta nosítka? Třeba by si nikdo
nevšiml té záměny. Jenže nevěděl, kam vlastně posílají mrtvé, co když je odvážejí přímo do krematoria?
Komorník mu už opět dolil. Dřepěl si v křesle a jeho tvář nevyjadřovala naprosto nic.
„A čím ty ses vlastně živil, než ses dostal sem, hochu?" zeptal se ho.
„Já jsem byl číšníkem," odpověděl. „Roznášel jsem jídla a pití."
„To už bys asi nechtěl znovu dělat, co?" napadla ho otázka.
„Jsem šťasten, že smím dělat to, co dělám, pane presidente!"
„A ženu máš?" zeptal se ho.
„Mám ženu, pane presidente."
„Zdráva?"
„Zdráva, naštěstí zdráva!"
„Ani zuby ji nebolí?"
„Zuby někdy, pane presidente. Má s nimi starosti."
„A jiné starosti nemá?"
„Jenom občas, pane presidente!"
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„To je chyba," řekl. „Tvoje žena by neměla mít žádné starosti, hochu. Tvoje ne. Myslíš, že bychom jí
mohli nějak pomoct anebo ji potěšit?"
„Neodvažuji se vás zdržovat takovými maličkostmi, pane presidente!"
„Jen mluv!" přikázal mu.
„Moji ženu by potěšilo, pane presidente, kdybyste mohl věnovat pozornost jedné žádosti o milost"
" podivil se, „tvoje žena žádá o milost?"
„Ne, to ne, pane presidente. Má žena má na mysli ty dva, co unesli autobus."
V komorníkově stařecké tváři se nic nepohnulo.
„Ale to nebyli j e j í . . . nebo snad v a š i . . . ti dva?"
„Ne, rozhodně ne, pane presidente."
„Zajímavé, zajímavé," řekl „a proč si o ně dělá tvoje žena starost?"
„Tak, znáte, pane presidente, ženy. Něco slyšela. Anebo snad dokonce viděla a dělá si starosti."
„Tvoje žena by si neměla dělat starosti," řekl s určitostí. „Podíváme se na tu žádost"
„Mám vám to poznamenat, pane presidente?"
„Poznamenej!" přikázal mu.
Komorník vstal a kráčel strnulým krokem k psacímu stolu.
Možná, že to byla ta chvíle, na kterou tak dlouho čekal. Komorník teď, otočen k němu zády, bude psát
cosi na jeho psacím stole, a on by mohl - nepozorován - vyklouznout z místnosti a stejně nepozorovaně
pak uniknout zadním vchodem do zahrady. A v zahradě, v jejím nejodlehlejším koutě měl vyhlídnutý
strom, platan to byl, stačilo na něj vyšplhat, jeho větve přesahovaly plot Pak skočí - a bude svobodný.
Ti bloudi počítali s tím, že by někdo mohl chtít násilím vniknout zvenčí sem, a vykáceli tady všechny
stromy za plotem. To je nenapadlo, že by někdo, dokonce on sám, mohl chtít uniknout zevnitř.
Dech se mu zrychlil vzrušením. Opatrně se nadzvedl v křesle, pak se vznesl a stále opatrně,
přeopatrně se odrážeje od měkkounkého koberce letěl podél polic s knihami. A tu jej zahlédl. Vtěsnán
do polic hned vedle dveří, obložen tlustými folianty tak, že z něho vlastně zahlédl jenom hlavu a několik
částí neuvěřitelně pokrouceného těla, vězel jeho k a t Poznal ho okamžitě. Bezřasá, zhnisaná očka a ústa
plná žlutavě hnědých zubů. Tehdy ho vyčkával ve své cele a jednou se ho opravdu dočkal, vyvedli ho na
dvůr před šibenici a tam mu přečetli rozsudek, byl to však jenom žert, anebo snad součást mučení, opět
ho vrátili do cely, kde směl zase dál čekat
Tak už ho sem tedy propašovali, jejich troufalost neznala mezí, i když si zřejmě přece jen nebyli úplně
jisti, proto ho tak důkladně obložili, skoro zazdili knihami, a proto se ten netvor teď, když si stanuli tváří
v tvář, pokoušel o něco, co mělo připomínat úsměv.
Co kdyby nyní křikl na komorníka, co kdyby došel k telefonu a svolal okamžitě zasedání vlády, anebo
kdyby se rozhodl vyhlásit výjimečný stav? To všechno bylo v jeho pravomoci a pak by se tihle netvoři
dostali tam, kam patří - před popravčí čety. Jenže on to neučiní, rozhodl se vládnout bez násilí, tak
dlouho, jak to jen bude možno. Ještě projeví trpělivost Ještě aspoň den.
„Pane presidente," ozval se za ním naléhavý komorníkův hlas, „nepůjdeme už si hajnout?"
Snesl se rychle k zemi.
Komorník se nad ním shýbl, zvedl ho a odváděl ke dveřím.
„Ne, ještě ne," zaprotestoval, „počkáme, až bude světlo."
„Jak si přejete, pane presidente."
Seděli opět proti sobě. Za neprůstřelnými okenními skly se vytřásala nejhlubší noc.
Neměl by už p í t Lékař mu přísně doporučil, aby nepil víc než dvě sklenky. Jenže lékař, kdo byl
vlastně lékař? A kdo byl vlastně ten hoch proto němu? Měl by se ho zeptat jak se jmenuje, co dělal, než
přišel sem, a jestli má ženu.
Jenže ať mu ten chlapík odpoví cokoli, stejně to bude jen jedna z mnoha možných lží.
Praha 1979 - 1981

32

Pavel

Kohout

Pech pod střechou
Aktovka
Osoby:

Jiří Pech, Marie, Muž, Policisté

Skromně zařízený podkrovní ateliér. Vpravo zkosený s t o p , pod ním vařící a sprchový kout; vlevo okno,
pod ním gauč; uprostřed vzadu dveře na schodiště. U okna malířské štafle se zakrytým obrazem; další
obrazy opřeny lícem ke stěnám.
Hodiny bijí Čtvrtou. Marie, robustní dívka středního věku, stojí na prahu mansardy zády k Pechovi a hledí do místnosti. Pech, útlý muž neurčitého věku, stojí na prahu mansardy zády k Marii a hledí na schodiště. Mezi nimi kufr.
Marie
Pech
Marie
Pech
Marie
Pech
Marie
Pech
Marie

Pech
Marie
Pech
Marie

Pech
Marie

Pech
Marie
Pech
Marie
Pech
Marie
Pech

Marie
Pech

Marie

(zjihle) Tak tady tedy bydlíte ...!
(nesoustředěné) Ano, tady tedy bydlím . . .
(učiní krok dovnitř) Tak tady bydlíte ...!
(učiní krok ven) Ano, tady bydlím . . .
(dojde téměř ke štaflím a hledí okouzleně vzhůru) Tak tady.,.!
(dojde téměř k zábradlí a hledí opatrně dolů) Ano, tady . . .
A já jsem teď u vás! (Zakryje si oči dlaněmi.) Mám strach, J i ř í . . . (Hned však od
hodlané spustí dlaně.) Ne, vy se nemusíte bát. Řekla jsem přece sama, že vás
konečně navštívím a vidíte: jsem tu! Vidíte, Jiří?
(vyhlédne přes zábradlí a rychle couvne)
Ne, nemusíte nic říkat! Nic neříkejte nebo se budu stydět! Kdo by to byl řekl ještě před hodinou, kdo by to byl řekl ještě před dvěma týdny, ještě před třemi měsíci, ano, kdo by to byl řekl ještě před čtyřmi roky, když jsme se uviděli poprvé,
že už dnes odpoledne budu tady s v á m i . . . (Opět si zakryje oči dlaněmi.) Bože,
co by tomu . . .
(nahne se přes zábradlí a vyhlíží)
(opět odhodlaně spustí dlaně) Ne, nemusíte mít starost, Jiří, já nepláču. Ale pochopte, vždyť je to poprvé v celém mém životě dívky i ženy, co jsem překročila
práh bytu cizího . . . Bože, co by tomu jen ř e k l . . . (Opět si zakryje oči.)
(zaclání si nad zábradlím zrak)
(opět odhodlaně spustí dlaně) Jak se to vůbec mohlo stát, tehdy před Čtyřmi lety,
že jsem se odvážila oslovit cizího muže, který na mě pohlédl na pohyblivých
schodech? Vidím dodnes každou podrobnost: schody skřípavě sjížděly dolů, jako by mě ten pohled strhával do pekla. Čtyři roky j sem mu vzdorovala a z ničeho
nic . . . Ach, Bože, co by tomu jen řekl můj otec! (Opět si zakryje oči.)
(přikládá na schodišti dlaň k uchu)
(opět odhodlaně spustí dlaně) Ne, nemusíte se omlouvat, Jiří! Vy přece víte, že
by mě žádný pohled na světě nedonutil vás navštívit, kdybych to nechtěla . . .
Nechte mě domluvit, Jiří! Ať je to vysloveno: jestli jste vy po celé čtyři roky tak
rytířsky dbal o mou čest, já ji teď sama odkládám, abyste mohl dát průchod
s v ý m . . . Tak mluvte, mluvte, Jiří! Na co ještě čekáte?? (Zavře oči.)
(nakloní se přes zábradlí tak, že jeho hlava skoro zmizí pod úrovní schodiště)
(otevře oči) J i ř í . . . (Otočí se a ustrne.) J i ř í . . . ?
(rychle se narovnává a otáčí) Ano ...?
Vy...
(spěšně se vrací do mansardy) Marie! Tak tady tedy bydlím! (Zakopne o kufr.)
Promiňte ...! (Zavírá dveře.)
Vy j s t e . . .
Ano, já j s e m . . .jsem t u . . . tu s vámi...! Kdo by to byl řekl před čtyřmi lety, kdo
by to byl řekl ještě před třemi měsíci, ještě před dvěma týdny, ano, kdo by to byl
řekl ještě před hodinou, když jsme se uviděli naposled, že . . . že u ž . . . už dnes
o d p o l e d n e . . . Odpusťte! (Vytahuje tubu a polyká prášek.)
Vy jste mě . . .
Ano, já j s e m . . .jsem v á m . . .jsem se v á m . . . Jak se to vůbec mohlo stát, Žejáljá
jsem se odvážil odpovědět cizí ženě, která mě oslovila na pohyblivých schodech? Dodnes vidím každý detail: schody zvonivě stoupaly vzhůru, jako by mě
ten hlas vynášel do nebe. Čtyři roky jsem se mu bránil a n á h l e . . . Pardon! (Polyká prášek.)
Vy jste mě v ů b e c . . .
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Nepozval, vím. Ale vy přece víte, Marie: přísahal jsem si hned při našem prvním
setkání, že neučiním nic, čím bych . . . bych pošpinil... pošpinil v a š i . . . Místo
toho jsem se upnul (ukazuje ke štaflím) na váš portrét, abych vyjádřil... vyjádřil
s v ů j . . . Moment! (S prstem položeným na rty jde po špičkách ke dveHm a s trhnutím je otevře. Pak opět zavírá.) Kde jsem to . . .
Co je vám, Jiří?
Prosím? Nic, nic .. .Musíte mi uvěřit, Marie, zeje to poprvé, poprvé v celém mém
životě chlapce a muže, co . . . co m ů j . . . můj práh překročila . . . Psst! (Prudce otevře dveře a zaseje zavře.) O čem jsem to . . . (Marně se snaží vytřást z tuby další
pi'ášek.)
Nesmíte se tak vzrušovat, Jiří! Chcete-li mi něco říct, klidně mluvte! Vím, že to
nemůže být nic nečestného. Jen mluvte, Jiří, já vás poslouchám! (Zauře oči.)
Ano, ano . . . Marie . . .
Slyším vás, J i ř í . . .
Drahá Marie . . .
Jen dál, Jiří...!
J á . . . (Zmlkne, jde po špičkách ke dveřím.)
(otevře oči) Je vám dusno?
Prosím? Ano, ano . . .
Otevřte raději okno.
Ne, ne . . . Marie, já . . .
Já také . . .
Já mám . . .
I já, J i ř í . . .
Mám p o c i t . . .
A nejste sam . . .
Vy také? Řekněte mi Marie, byl to on?
Kdo...?
Musíte mi to říct!
Já vám nerozumím, J i ř í . . .
(šeptem) Mám pocit, jako bych byl sledován!
Vy? Kým?? Je v tom . . . snad nějaká žena? Nelžete mi, Jiří! Nesmíte mi lhát!
N a o p a k . . . nějaký muž. Myslel jsem . . .
Muž? Ale proč by vás měl sledovat muž?
Domníval jsem se, že je to . . .
Proč by vás měl vůbec někdo sledovat? Jste přece umělec, Jiří!
Že je to patrně . . .
Jste předrážděný, Jiří! Máte vznícenou fantazii. Uklidněte se a povězte, co jste
měl na srdci. Svěřte se mi!
Ano, ano . . . Drahá Marie, všiml jsem si toho už v poledne . . .
Kdy v poledne ...?
Dnes v poledne.
Ach bože, Jiří! Já už to vím celé čtyři roky.
Vy to . . . to víte . . . víte celé . . . (Najde druhou tubu prášků a polyká hned dva.)
Ale proč jste mi to n i k d y . . .
Takovou věc nikdy nemůže vyslovit žena!
(zdrceně usedá na gauč) Tak já jsem sledován celé čtyři roky!
Vy jste sledován čtyři roky?
Sama jste mi to právě . . .
Já přece mluvím . . . o čem vlastně mluvíte, Jiří?
O tom Člověku...
Ale o jakém Člověku?
O tom tlustém, holohlavém, s knírkem a v nepromokavém plášti. Stál za mnou
v mlékárně a na otázku, co chce, odpověděl — Nic!
Třeba si to rozmyslel. (Usedá k němu.) Jiří, vy se celý chvějete!
Ale on pak stál za mnou i v U-amvaji a na dotaz, kam iede. odoověděl — IC i:;;!
Třeba jen žertoval. (Bere ho za ruku.) Vy máte tak ledové ruce!
Ale on pak seděl i v kavárně, když jsem na vás čekal, a na otázku, jaké má praní,
odpověděl — Žádné!
Třeba také na někoho čekal. (Klade mu ruku na hlavu.) Vy máte tak horké čelo!
Ano, ano: čekal! A sotva jste přišla vy, ukryl se za novinami. A když jste prohlásila, že chcete konečně spatřit svůj portrét, vstal a odešel. (Vstane, aby šel ke dveřím.)
(stáhne ho zpět) Můj Bože, Jiří, proč vám tak záleží na nějakém bláznovi? Povězte
mi r a d ě j i . . .
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Marie! Co když to byl váš otec??
M ů j . . . ale proč by to měl být můj . . .
Říkala jste mi přece už při našem prvním setkání, jak přísně chrání vaši dobrou
gověst
Říkala jsem vám od té doby stokrát, i když možná nejasně, že záleží na okolnostech, Jiří.
Ano, ano . . . ale okolnosti jsou takové, že ačkoli máte být na cestě k tetě, jste tad y . . . tady u mne . . . u mne s kufrem . . .
Lhala jsem přece jen kvůli vám, Jiří! Bál jste se, aby se o mě nebál.
Ale co k d y ž . . . když svou nemoc pouze předstíral, aby vás přistihl? Co když za
okamžik zazvoní u těchhle dveří?
P a k . . . mu prostě řeknu, že jsem chtěla vidět svůj portrét, Jiří!
Říkala jste přece už při našem pi-vním setkání, jak vás učí, že dívka, dbalá své cti,
smí vstoupit sama do bytu cizího muže jedině je-li příbuzný či m r t v ý . . .
P a k . . . mu tedy řeknu, že jste mi chtěl ten portrét dát!
Říkala jste přece, jak vám vštěpuje, že slušná dívka smí přijmout od cizího muže
nanejvýš květiny nebo rukavice . . .
Pak mu tedy řekněte vy, Jiří, že pro mě nejste . . . cizí muž!
Marie! Jak bych mohl?? Říkala jste mi při našem p r v n í m . . .
Proboha, Jiří, nemůžete už na ně zapomenout?
Zapomenout na n a š e . . . naše p r v n í . . .
Právě, že bylo první a byla jsem tenkrát možná až příliš sdílná, abyste o mně neměl zkreslený obraz.
Řekla jste mi, že by vás r a d ě j i . . .
Ale neříkala jsem vám od té doby stokrát, i když třeba jen v náznaku, že by záleželo na tom, co v takovém případě řeknete vy?
Ano, a n o . . . ale neřekla jste k o n k r é t n ě . . .
Můj božě, Jiří, jsou slova, která nesmí vyslovit ani žena úplně neslušná. Věřím,
že jste je nikdy nemusel slyšet, ale copak jste je alespoň nečetl?
Kdy, Marie? Kdy?*Vždyťcelé čtyři roky myslím jen na vás a na váš portrét, protože jsem ho musel malovat zpaměti. Ani nevíte, jak jsem rozčilen, že . . . že ho . . .
ho dnes k o n e č n ě . . .
Už se ho nemohu dočkaí^Jiří, ale — co když se dřív opravdu ozve zvonek? Neměl
byste mít ta slova připravena? Neměl byste si je alespoň zkusit?
Ano, a n o . . . ale j á . . . já s e . . .
Nemusíte se stydět, Jiří, a přede mnou tím méně! Vy přece víte, že jsem moderní
žena a netrpím předsudky. Podejte se prostě svému citu! N o . . . no ...!
Ano, a n o . . . (Nadýchne se. Pak vydechne.) Ne . . . (Bere prášek.)
Já vám pomohu, Jiří. Co jste chtěl vlastně vyjádřit tím portrétem? Myslím, že to
vyjadřovali malíři všech dob. Nebyl to třeba pocit, žc i«* Žc nié i * •
Ano, a n o . . . !
Tak pokračujte! Pokuste se sám!
Že . . . že v á s . . , vás u ž . . , už d l o u h o . . .
Dál! Vy to dokážete, Jiří!
Dlouho a . . . a v r o u c n ě . . . ne, nemohu! (Bere prášek.)
Já přece vím, Jiří, že jste slušný člověk a neřeknete nic, čím byste mě urazil.
Zkuste to znova! Vždyť je to tak prosté: že mě ...? Nebo jste snad chtěl říct, že si
mě • •
Ano, a n o . . . že SX• • * SI vás . . . vás h o d l á m . . . (Zavrávorá.)
Prpboha, co je s vámi??
J e mi ••»16 vám také t a k o v é . . , takové horko...?
Nevím, Jiří. Já vás jen poslouchám...
Pak mi dovplte, abych s e . . . abych svlékl alespoň . . . (Svléká plášť a otvírá
skříň.) Nechcete s i . . . si také svléknout...

Ve skříni stojí tlustý holohlavý muž s knírkem a v nepromokavém
rie přesto vykřikne
úlekem.
Pech
Marie
Pech
Marie

plášti. Přiloží prst k ústůmf ale Ma-

(poslepu vyňal ze skříně ramínko) Co je vám, Marie ...?
(ukazuje skrze něho na skříň)
Marie, musíte mi uvěřit! Nikdy bych se vás nedotkl ani prstem, d o k u d . . ,
Pověsím tedy jen svůj ...! (Navlékne jej na ramínko a poslepu věší do skříně)
Muž ...!
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Ano nezapírám: jsem muž. Ale proč vás to tak najednou . . . Bože! Vždyť vy mne
poprvé vidíte bez pláště...! Musíte mi odpustit, Marie, j á . . . já s i . . . si to
hned . . . (Chce vyjmout kabát a nahmatá muže) Co to . . . to je on!
Pomoc!
Nebojte se, Marie! Dokážu to! (Předstoupí před muže a ukloní se) Pane, mé
jméno je Pech, Jiří Pech. Jsem sice malíř, ale přesto slušný člověk a chci čestně
prohlásit, že s i . . . si hodlám . . .
(vrhne se ke skříni a přibouchne dveře) Volejte policii! To je vloupání!
Ale Marie . . .
To je přepadení!!!
Ale Marie . . .
Dělejte něco! Aspoň zamkněte tu skříň!
(zamkne skříú a bere prášek) Proboha, Marie, myslíte, že nám někdy odpustí?
Kdo???
To n e n í . . . není váš . . .
V životě jsem ho neviděla!
(opře se zády o skříň) Pomoc!
Tak přece volejte policii!
Ano, ano . . . máte telefon?
Telefon musíte mít vy!
Ano, ano . . . (rozběhne se a zastaví) Ale já nemám telefon!
Tak volejte z okna! Stůjte! Zůstaňte u té skříně, já sama! (Rozběhne sek oknu;
ozve se zaklepání) Někdo jde! Pomoc! (Běží ke dveřím, otevře; za dveřmi nikdo.
Ozve se nové zaklepání)
Marie . . . to klepe on!
Neotvírejte, Jiří! Nesmíte mu otevřít za žádnou cenu! Kde máte . . . (běhá po
místnosti. Ozve se bušení)
Á á á . . . e . . .uíííí...
Marie . . . on volá,,.! Co to volá?
Já sem musím! — To si počkáte! Volali jsme policii! Každou chvíli tu bude policie! (Běhá po místnosti) Copak tu nemáte . . .
(provázen bušením) Ááá .. .e .. .uíííí...!
Marie, nezní to jako Já se dusím?
Á á á á . . *G * » .usííí . . J o . , .óóó ...!
Ano! Dusí se a volá Pomoc , . .
Nepouštějte ho, Jiří! Nesmíte ho pustit za nic na světě! Co když je to trik?
A co když se opravdu dusí?
Když se udusí, bude to jeho vina!
(umlkne; ve skříni temná rána)
Marie . . . on asi o m d l e l . . .
Co když to jen předstírá? Vy tu opravdu nemáte . . . Běhá po místnosti)
Co kdybychom . . .
Co kdybychom co?
Mu otevřeli...?
Jiří! Zbláznil jste se???
Co když sem jenom zabloudil...?
Zabloudil do bytu? Zabloudil do skříně?
Co když je to jen žert nějakých přátel...?
Říkal jste mi už při prvním setkání, že nemáte přátel!
Nemůžeme n i k d y . . . nikdy vyloučit... vyloučit a b s u r d n í . . .
Jste příliš dobrý, Jiří! Ale běda, když on je lump! Copak tu skutečně n e m á t e . . .
Á! (Našla v kuchyňském koutě pánev)
Co s t í m . . .
(Šeptá) Já otevřu a vy ho udeříte!
Ne, prosím, ne, to . . . to bych . . . bych opravdu . . .
Tak oťevřte vy a udeřím ho já!
Ano, ano . . . ale j e n o m . . . jenom k d y b y . . .
Nemusíte se bát, Jiří, viděla jsem to mockrát v kině. R a z . . .
(odemkne skříň)
D v a . . . (zvedne pánev) Tri!
(otevře skříň)
(vypadne na zem)
P r o b o h a . . . (skloní se k němu) Je . . . není snad . . .
(pohne se a zasténá)
Žije, myslím, víc než je nám zdrávo.
(zasténá a posadí se)
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Ani hnout! Ptejte se ho, Jiří!
Ano, ano . . . (snaží se o pevný ton) Co tu chcete?
(snaží se změkčit pokorou slovník i tón galérky) Jé, vodpusťte, Šéfe — koukám,
že sem zabloudil...
Zabloudil do bvtu?
Zabloudil do skříně?
v
Vidíte, Jiří?!
A jak jste dokázal tak podivně zabloudit, nemohl byste nám sdělit?
No — du kolem, šéfe, a najednou merčim — vodevřený dveře. Tak du dál a najednou merčim — vodevřená skříň . . .
Slyšíte, Jiří!?
Tak jste šel zase dál a najednou vás někdo zamknul ve skříni i v bytě!
Jé — vodkaď to víte, šéfe?
Chtěl jsem si vymyslet co nejnestydatější lež!
Faktum, šéfe! (pokročí k němu, rozkládaje rukama) Třeba ste tu měl zlodějové . . .
Stůjte!
Jak chcete, slečinko . . .
A ruce vzhůru!
Jak račte, slečinko. Ale to bude ňákej vomyl... (jak suedá ruce, vyklouzne mu z
podpaží kovový předmět a zaduní o podlahu)
Něco vám . . . (shýbne se pro předmět) Ááá! (upustí jej) Proboha, Marie, to je
revolver!
Zvedněte ho, Jiří, rychle! Co vám řekne ted???
(zvedá revolver) Tak vy jste šel kolem! A co je tohle?!
No — stříkačka, šéfe. Vopatrně, sou v ní kuřátka!
Jaká kuřátka...?
No — vostrý.
Tak! A k čemu máte ostře nabitou . . . ostře nabitý revolver?
No — na vobranu, šéfe.
Na obranu proti kómu, nemohl byste nám sdělit?
No — proti vám, šéfe.
Cože ...? Slyšíte ho? Slyšíte, Marie???
Držte ho v šachu, Jiří!
Helejte, šéfe, navalte to zpátky, buďte vod tý lásky.
Vám???
To vás nesmí ani napadnout, Jiří!
Faktum, šéfe. Nemařte vejkon.
Jaký, nemohl byste nám sdělit? Výkon loupeže? Nebo snad výkon vraždy?
Prosím, nechte ty ruce laskavě nahoře, ano?!
Výborně, Jiří! Nesmíte mu věřit!
No — úřední vejkon, šéfe. Měl jsem vás jenom sledovat Nedělejte si to horší.
Sledovat...?
Mě? Co si to dovolujete?
Vůbec nic, šéfe, akorát plním rozkaz. Buďte vod tý dobroty, uhněte s tím laufem,
já mám štyry děti.
Rozkaz?
Jaký rozkaz...?
Faktum, šéfe. Mám na to lejstro, tady v kapcičce. (spouští ruce)
Jiří, pozor!
Nehýbejte se! Ani se nehněte!
Já se podívám sama!
Nechoďte k němu, Marie!
Nebojte se, Jiří! Nemusíte se bát! Jenom ho držte na mušce a kdyby něco, nasypte to do něho!
Dyť já ani nemrkám, slečinko. Vy ste ale vostrá.
Mlčte! (vytahuje z kapsičky papír)
Co děláte, to nesmíte, slečinko, to je s l u ž e b n í . . .
(čte) Ach . . .
Co tam ...!
N e . . . to je h r o z n é . . .
Přečtěte mi to, Marie! Musíte mi to přečíst!
(čte) Příkaz ku sledování Pecha Jiří pro důvodné p o d e z ř e n í . . . n e . . .
Jaké podezření?
Podezření z v r a ž d y . . .
(užasle skloní zbraú) Z čeho ...?
Proboha, Jiří!
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Co je to za nesmysl??? Tak mluvte, člověče!
To nemám tuchu, Šéfe. Já jenom plnim rozkaz.
Ale čí? Č i j e to rozkaz?
No — šéfů, šéfe.
A kdo jsou ti vaši Šéfové?
To po mně nechtějte, šéfe, faktum, to je služební tajemství.
Poslyšte, copak nechápete, že mě nemohou sledovat pro vraždu, když jsem
žádnou nespáchal? To vám není ani trochu divné?
No — není, šéfe.
Jak to, že ne?
Voni věděj, co dělaj, Šéfe.
Pane, já znám pana Pecha celé Čtyři roky a mohu dosvědčit, že je to nejslušnější
muž, jakého jsem potkala. Pan Pech by neublížil kuřeti!
N o . . . vono taky nejde vo kuře, slečinko.
Tak o koho?
Jo — to se, slečinko, musíte voptat jeho v
Člověče, máte snad vlastní rozum, ne? Řekněte mi laskavě, proč bych já měl
vraždit?
Jo — to vám nepovím, šéfe. Já do vás nevidím.
Kdybyste znal pana Pecha celé č t y ř i . . .
Neobtěžujte se, Marie, je to pokořující a především zbytečné. Podívejte, člověče,
mohl bych teď zavolat svého poslance nebo novináře anebo rovnou prokurátora. Ale slečna Marie mě navštívila, aby konečně uviděla svůj portrét a jen kvůli
ní vám chci udělat výhodnou nabídku. Vy teď okamžitě opustíte můj byt a ohlásíte s v ý m . . . svým šéfům, že to byl trestuhodný omyl. Vždyť Pechů je pouze v
telefonním seznamu osmdesát šest a z nich každý desátý Jiří. Za toho předpokladu jsem ochoten upustit od stížnosti. Platí?
To nejde, Šéfe. Nechci dopadnout jako Barták.
Který Barták? Žádného B a r t á k a . . .
To byl kámoš, Šéfe. Měl sledovat jistýho Brycha. Nechal se ukecat a ten Brych
eště stačil utlouct bráchu.
Já bratra nemám!
Tak máte třebas ségru, no.
Nemám ani sestru, ani rodiče, ani děti, ani ženu, ani přátele, ano, já dokonce nemám ani nepřátele. Já bych nemohl vraždit ani kdybych snad chtěl!
(Marii) To říkaj všechny vrahy a dycky si někoho najdou.
A koho jsem si tedy našel já, nemohl byste mi sdělit?
To nemám páru, šéfe.
Slyšíte, Marie? To je neslýchané!
Nejde přece obvinit Člověka z vraždy a přitom nevědět, koho zavraždil! To přece
nejde, pane!

Muž

Řek sem, že někoho zavraždil? To sem přeciť neřek, slečinko!

Marie
Muž

Tak proč je pan Pech důvodně podezřelý z vraždy???
No — vono podezření bejvá dvoje, slečinko. Buď že někdo někoho vodkrouh
nebo že eště nikoho nevodkrouh.
M o m e n t . . . jak jste t o . . . ? Tak vy mě sledujete, protože jsem nikoho n e o d . . .
nezabil???
No jasan, Šéfe.
Marie, ten člověk blázní!
Depak, šéfe. Já přeciť plnim rozkaz.
Tak se zbláznili ti, co vám ho dali!
Mysíte šéfy, šéfe? Depak, šéfe, voni věděj, co dělaj.
Jaký je v tom rozum, sledovat někoho, kdo nikoho nezabil? To by musel být sledován k a ž d ý . . . nebo skoro každý!
Depak, šéfe. My sledujem jenom vrazi.
Člověče . . .
Proboha, Jiří, nechce tím s n a d . . .
No jasan, slečinko. Vona rozumí.
Čemu?
N e . . . Jiří, to je děsné!
Mluvte, Marie! Musíte mluvit!
Že vás podezřívají...
Z čeho???
Že t e p r v . . . někoho zavraždíte...!
To je vono.
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Já že . . . že n ě k o h o . . . někoho teprve . . . (odloží revolver na stůl) Jak t o . . . to
n ě k d o . . . Poslyšte! Slečna Marie mě zná celé Čtyři roky a může dosvědčit, že
bych nedokázal ublížit ani mouše!
No — dyť vono tady nejde vo mouchu, šéfe.
Ale o koho tedy???
Já nemám šajna, šéfe. To se pozná.
Ale jak??? Neráčil byste mi sdělit???
No p ř e c i ť . . .
No...?
No přeciť až . . .
Až co?
Proboha, Jiří, nechce t í m . . .
No jasan, slečinko. Vona ví.
Co?
N e . . . Jiří, to je příšerné!
Řekněte, Marie! Musíte mi to říct!
Že se to pozná, a ž . . .
Až kdy?
Až n ě k o h o . . . zavraždíte...
Vy to holt umíte podat.
Koho já bych vraždil, nemohl byste mi sdělit?
Já vám neporadím, Šéfe. To musíte sám.
Ale já nemám nejmenší úmysl, já nemám nejmenší důvod někoho vraždit!
(Marii) To voní řikaj všechny a pak vražděj vo sto péro.
Jiří, to si přece nesmíte dát líbit!
Ano, ano, a l e . . . váš vlak!
Pojedu pozdějším, Jiří!
Marie, říkala jste mi přece už při našem p r v n í m . . .
Nemůžete po mně chtít, abych vás opustila v takové situaci!
Pane, vy jste .. .jste možná . . . možná s l u š n ý . . . nemohli bychom se zatím nějak
rozumně dohodnout?
No jasan, šéfe.
Slečna Marie za chvíli odjíždí a já b y c h . . . bych j í . . . jí chtěl u k á z a t . . .
No jasan, Šéfe. (Chápavě mrkne a učiní nesmírné oplzlý posunek)
Co je to, J i ř í . . . ?
Co t o . . . to děláte, člověče???
To jen mezi náma mužima, šéfe.
Vaše chování je naprosto skandální! Nechci nic víc než ukázat slečně Marii její
portrét!
No klíďo, Šéfe. Mně to neva.
Ale nám ano! Rozumíte???
Jo ták! Vy chcete, abych se jako zdekoval?
Přesně tak! Jděte, odkud jste přišel a děkujte šťastným okolnostem, že jste nedopadl mnohem hůř!
No to ste moh říct hned, šéfe. To bych tu dávno nezacláněl.
Cože? Slyšíte, Marie? Už začíná chápat Mohl jste nás ušetřit celé té trapné scény, ale prosím: chci věřit, že na ní nemáte vinu. T a d y . . . (vytahuje
peněženku)
vezměte...
Depak! Ani nápad! To nemůžu, šéfe, nechci dopadnout jako Vašák.
Jaký Vašák?
To byl kámoš, šéfe. Vzal tuzér vod ňákýho Šímy, kerej hned nato podříz tchýni a
řek, že mu Vašák dělal zeď.
Dobře, d o b ř e . . . já sice nemám ani tchýni, ale pro váš k l i d . . . tak alespoň stisk
ruky za vaše pochopení.
(srdečně mu potfásá rukou) Děkan, to ani nemuselo bejt, Šéfe. Má služba. Zdravíčko, slečno. (Vstoupí do skříně a zavře za sebou dveře)
(vzpamatuje se) Stát! Zpátky! (Lomcuje dveřmi skříně) Okamžitě otevřte!
(ze skříně) Řek ste, abych šel, vodkaď s e m . . .
Ale ne tam! Ven! Ven z mého bytu! Ihned opusťte tu skříň n e b o . . . (začne běhat
po místnosti) Kde j e . . .
Co hledáte, J i ř í . . . ?
Copak tu n e n í . . . Á! (našel pánev a spěchá s ní ke skříni)
Jiří, co c h c e t e . . .
Rozbiju... vylomím... (zvedne pánev a jako kladivem jí udeří do zámku)
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Dveře se otevřou, Pech se vrhne do skříně a ze změti šatů vyloví muže. Ztrne. Muž nemá knír, ale zato
bujnou kštici; nemá šusťák, ale elegantní převlečník; není tlustý, ale hubený. Pech se znovu vřítí do
skHně, vyhodí Šatstvo na hromadu, ale nikoho jiného nenajde.
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Hledáte někoho, mistře?
Kde . . . kde je . . . je ten . . .
Klid, mistře, klid, to jsem já. Dovolil jsem si jen udělat pohodlí. Odmaskovat se a
tak. Všecky ty paruky a kníry strašně ničí pleť a teď už jsou i zbytečně. Mám stejně jako vy maturitu a žargon mi dělá potíže. Ona je to vždycky tak trochu šarže a
vy, mistře, máte jistě nerad šmíráky.
Pane . . . kdo jste ...?
Já jsem se nepředstavil? Odpusťte, mistře, odpusťte. Mé jméno je Pech. Jiří
Pech.
Pane P e c h u . . . ale Jiří Pech jsem přece já!
Promiňte, mistře, promiňte, připište to na vrub mé trémě, člověk se denně nesetkává s mistrem Pechem. Mé jméno je Novák. Novák Josef.
J i ř í . . . co to znamená ...?
Co znamená tahle komedie, pane .. .máte vůbec nějaký průkaz?
Já jsem vám ho neukázal? Omlouvám se, mistře, omlouvám . . . maličký okamžik . . . (vyjme z kapsy průkaz a podá mu ho)
Jaromír Vltavský...?
Pardon? (vezme průkaz, Zetmo jej prohlédne a vrací do kapsy) Pardon . . .
okamžik s t r p e n í . . . (vyjme z kapsy štos průkazů, rozloží je jako karty a jeden
vytáhne) Tady, mistře, vidíte? Novák František.
To je . . . nehorázné . . . Marie, vy jste svědek! K čemu je mi váš průkaz, když jich
máte plné kapsy?
Jsme přece tajná služba, mistře, vám to snad nemusím tajit. I když nás bude sebevíc, zůstanou občané v početní převaze. Kdybych pracoval jenom s vlastní tváří a pod svým pravým jménem Oldřich Mareš, átanu se brzo prakticky nepoužitelným. Důležité je, že úřední snímek Františka Novotného (ukazuje mu
průkaz) odpovídá přesně tomuto zevnějšku, zatímco pleš, knír a šusťák jsou
doplňy (ukáže mu jiný priikaz) Miroslava Sovy.
(zvedla pánev) Nevěřte mu, Jiří! J e to šílenec! Třeba nám sám usiluje o život!
Omyl, drahá slečno, právě naopak, jsme tu od toho, abychom životy chránili, i
když musím přiznat, že se nám to vždycky nedaří. Vrazi jako tady mistr Pech
jsou totiž nejen chladnokrevní, ale i mazaní.
Pane . . . ať už si právě říkáte jak chcete, teď toho je dost! Nejenže mne celý den
pronásledujete v pitomých převlecích, nejenže se dopouštíte rušení domovní
svobody a maříte mou schůzku se slečnou Marií, ale ještě si mě dovolíte v mém
vlastním bytě urážet? Ven! Ale ne tam! Sem! (běží ke dveřím a otvírá je)
Já se snažím chápat vaše rozčilení, mistře, ale vy zas musíte pochopit mou povinnost Já mám dvě děti, já si nemohu dovolit luxus dopadnout jako Poucha.
Neznám žádného Pouchu!
To byl kolega, mistře. Dal se přemluvit jistou Svitákovou, aby počkal na chodbě
než dotyčná dokončí soulož. Místo toho udusila milence vlastními prsy.
J i ř í , . . vodu . . . (omdlévá)
Marie . . . Vidíte, co děláte!
(za chytí Marii) Odvahu, slečno. Jste v bezpečí, (zvedne ji do náruče a odnáší ke
gauči)
J i ř í . . . (otevře oči a vykřikne
hrůzou)
(zabouchne dveře a řítí se k nim) Okamžitě ji pusťte! Jak si troufáte se jí dotýkat?? (tahá se s ním o Marii, až mu ji vytrhne)
Nezlobte se, mistře, chtěl jsem jen slečně ušetřit, abyste se jí dotýkal vy.
Slečna se vás neprosí! Slečna ví sama nejlíp, u koho j e v bezpečí! (hodí Marii z
výšky n a gauč)
Ach...
Člověk je křehčí tvor než kuře a moucha, mistře.
(kleká k Marii) Proboha, Marie, co se v á m . . . j á . . . já s e . . . se v á m . . . já nevím,
jak se t o . . .
Vrazi často nevědí, slečno. Vzpomeňte jen takového Monsieura Verdoux,
nevěděl to sedmkrát za sebou.
Nemusíte se omlouvat, J i ř í . . . Nic se n e s t a l o . . .
Vrazi se rádi omlouvají, slečno. Vezměte si jen takového Othella, omlouvá se
přesně stodvaatřicet veršů.
(vstane od gauče) P a n e . . . jste asi inteligentní a vzdělaný člověk. Možná, že se
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tak neslušně chováte jenom když jste Novotný, ale i pak byste měl oddělovat služební neslušnost od slušnosti vůči občanu, kterou vám ukládá zákon.
Promiňte, mistře, člověk se do toho asi někdy tak vžije . . .
Tuhle situaci je nutno neodkladně řešit Trvám na zákonném právu být ve svém
bytě se slečnou Marií sám. Jestliže vy tvrdíte, že vám někdo uložil zůstat tu z jakýchsi nesmyslných důvodů s námi, pak snad musí existovat zákonný způsob,
jak mohu docílit vaše odvolání.
Ale přirozeně, mistře, přirozeně. To jste mohl už dávno, (vy táhne z kapsy papír
a obálku) Tady je formulář, který příležitostně vyplňte a zašlete na adresu:
Josefa Maršálková, obchod klobouky, ulice Hrdinů dvanáct
Děláte si ze mne blázny?
Proč ...? Ach: to je samozřejmě krycí adresa, mistře. Pošta to automaticky doručí mým šéfům.
Pane, chcete tím naznačit, že vás tu mám trpět než mi odepíšou?
Ale chraň bůh, mistře, chraň bůh! Za půl hodinky mne střídá Tumlíř.
Kdo...?
To je kolega, mistře. Veselá kopa, zná spoustu anekdot, s tím se tu jistě nebudete nudit,
Ale co když tu už nechci mít ani minutu vás ani Tumlíře ani žádného jiného kolegu, co když chci mít od vás všech svatý pokoj teď hned? Copak na to není žádný předpis?
Ale samozřejmě, mistře, samozřejmě. Stačí, abyste prohlásil, že mě znáte.
Jak znám ...?
Z hospody, z plovárny, z výletu, z práce, ze studií, ze školky, z jeslí — odkudkoli,
to nehraje roli.
Já vám vůbec . . .
Musel byste místopřísežně prohlásit, že mě na základě dřívějších styků viníte z
podujatosti. V takovém případě bych já musel ihned požádat, aby se dostavili šéfové a věc na místě prošetřili.
Tak to udělejte, Jiří!
Ale Marie, vždyť ho vůbec neznám!
Nu, mezi námi mistře, jak se to zjistí?
Musíte to udělat! Ať už je konec!
On to přece popře!
Proč bych to popíral? Upřímně, mistře, mám toho po krk stejně jako vy. Myslíte,
že mě to těší? Nedávno jsem se ženil, chtěl bych mít jednou děti, věřte, mistře, že
dělat děti je mnohem příjemnější než sedět s nebezpečným vrahem.
Tak dost! Přiveďte okamžitě své představené! Budu raději křivě přísahat než
poslouchat vaše neslýchané řeči!
Nemusíte mít strach, Jiří! Bude-li potřeba, jsem váš svědek.
Je to tedy vaše přání?
Ovšem!!!
Prosím, mistře, prosím. Dovolíte okamžik? (projde kolem něho do sprchovacího
koutu a zatáhne za šňůru) Já dva dva jedna, jak mě slyšíte, přepínám. (Pechovi)
Promiňte, museli jsme jí použít místo telefonu, (zatáhne za šňůru)
(silný i když poněkud nezřetelný v praskotu poruch) Já první, já první, slyším
vás dobře, přepínám.
(zatáhne za ártůru) Já dva dva jedna. Vrah Pech vznáší námitku proti podujatosti. Přepínám, (zatáhne za šňůru)
(běží ke sprše a volá) Ať mi neříká vrah Pech!!!
Rozumím. Předávám. Jste v pořadí Konec.
(vrací se) Neberte to osobně, mistře, musím užívat služební terminologie. Její
podstatou je nazývat v ě c i . . .
Mě zajímá pouze, za jak dlouho tu budou!?
Záleží na tom, kolik vás dneska je.
Chcete tím říct, že pan Pech není sám?
Ale ovšemže není, slečno, jistěže ne. A právě dívky jako vy by měly pravidelně
sledovat černou rubriku, aby se naučily opatrnosti. Vrahů jako mistr Pech tu
běhá, bohužel, víc než je vám zdrávo.
Pane, přestaňte s tím! Spoléháte na to, že si při své mírné, ano, při své holubičí
povaze, nechám všechno líbit? Ze vám všechny ty urážky jen tak prominu? Ze se
mi pak prostě omluvíte a všecko bude v pořádku? Velice se mýlíte, pane, tak
snadno vám to neprojde! Já vás . . . vás b u d u . . . žalovat, rozumíte?
Rozumím, mistře, rozumím. (Marii) Zajímavé, že takhle mluví skoro všichni.
Pořád každému vyhrožují soudem a pak před ním skončí sami. (usedne do
křesla)
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Nesedejte si tu!!!
Já nerad, mistře, nerad . . . myslel jsem, že bychom si mohli zatím oddychnout.
Máme to se slečnou oba zapotřebí.
O slečně už ani slovo! Se slečnou vy nemáte nic, ale vůbec nic společného!
Jistě, mistře, to jistě, jestli myslíte na to jedno. Ale člověk může mít s člověkem i
jiné vazby než přes postel, viďte, slečno.
Vy s ní nemáte žádnou vazbu!
Já vám opravdu nerad odporuji, mistře, ale když to beru z hlediska její bezpečnosti . . .
Vy tu nemáte co brát! Já vám zakazuji...
Počkejte, J i ř í . . . o čem to mluví? Ať nám vysvětlí... třeba pochopíme . . .
Ale Marie . . .
Vidím, slečno, že chápete už teď. Může se posadit aspoň slečna, mistře?
Tady se neposadí nikdo!
Všimněte si, jak jsou autoritativní, protože cítí svou brutální nadřazenost.
Pane, já vás v a r u j i . . .
Opravdu, proč bych se nemohla posadit, Jiří?
Prosím? Ach ano, promiňte, drahá Marie, vy se musíte posadit! (nabízí jí křeslo)
(usedá) A proč bychom se nemohli posadit všichni, Jiří? Máme toho opravdu
zapotřebí.
Jak si přejete, Marie, jak si přejete . . .
(usedá) Vřelý dík, slečno.
A vy Jiří? Nesmíte se tak vyčerpávat!
Nechci sedět s tím člověkem za jedním stolem!
Budete tu sedět se mnou, Jiří.
Ano, a n o . . . Ne! Nezlobte se, drahá Marie, j s e m . . . jsem příliš . . . Nehodlá-li
odejít, ať počká ve skříni. Nechci ho už vidět!
Dívejte se zatím z okna, mistře. Nebo si vyložte pasians. Hrajete pasians?
Nehraji a nechci hrát!
To je chyba, mistře, chyba. (Marii) Zajímavé, že skoro žádný vrah nehraje
pasians. Už v tom se zrcadlí neschopnost soustředit se na cokoli jiného než právě na jejich zločinný záměr.
Pane, já vám radím, já vám dobře radím, nepoužívejte nadále v souvislosti se
mnou slov jako vrah, zločin a podobně! Opravdu vám to radím!
Dík, mistře, díky, právě od vás beru takovou radu se vší vážností, protože oba
nejlíp víme, kolik masakrů zavinila pouhá prchlivost...
Nechte si své řeči až přijdou vaši nadřízení! Pak je budete velmi potřebovat!
Mlčím, mistře, už mlčím. Co kdybychom se zatím něčeho napili?
Tady není žádný lokál!
Chraň bůh, mistře, bože chraň, myslel jsem jenom — napít kávy. Jistě by nám
udělala dobře.
Tady se nebude pít vůbec nic!
(Marii) Všimněte si, jak jsou despotičtí, protože cítí svou ničivou sílu . . .
(vykřikne) Řekl jsem v á m . . .
Zpět! Chtěl jsem říc prostě s í l u . . .
Opravdu, Jiří, proč bych se nemohla napít kávy?
Prosím? Ach ano, odpusťte Marie, vy se musíte napít kávy! (spěchá k vařiči)
A nemohli bychom se jí napít všichni, Jiří? Všem by nám udělala d o b ř e . . .
A n o . . . Ne! Drahá Marie, nezlobte se, on ne!
Všimněte si, jak úporně nenávidí každého, kdo si dovolí zkřížit jejich krvavé
p l á n y , . . opravuji: jejich plány.
Mám se dát přepadnout, mám se dát urážet ve vlastním bytě a ještě za to . . . za to
v a ř i t . . . v a ř i t . . . (polyká prášek)
Já vás chápu, já vás naprosto chápu, Jiří, ale jste-li v právu, není lépe ukázat
morální převahu než ztrácet nervy?
Ovšemže jsem v právu!
Slečna má pravdu, mistře. A řekněme si na rovinu: není o moc lepší vypít si tu s
námi hezky šálek dobré kávy než někde, s prominutím, ůkladně vraždit?
Slyšíte ho, Marie? Slyšíte, jak mluví? (polyká prášek)
Tak ho nechte mluvit, Jiří, víte-li, že se vás to netýká, buďte nad to povznesen!
Ovšemže se mě to netýká!
To oni právě nedovedou, slečno. Jejich agresivita se pojí s chorobnou ješitností.
Ačkoli cizí život nemá pro ně za nehet ceny, sami jsou krajně přecitlivělí. Sebemenší pocit urážky v nich roznítí vražednou nenávist
(mamě vytřepává z tuby další prášek; chytí se za srdce) Pane . . . co j s e m . . .
jsem v á m . . . vám udělal...?
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Mně? Ale mně vůbec nic, mistře, jak vás to mohlo napadnout?
Tak proč . . . proč mě . . . týráte ...?
Je mi líto, opravdu líto, mistře, že to berete takhle. Já přece jenom plním rozkaz,
nic víc. Upřímně, mistře, byl bych taky raději, kdybych se mohl scházet s dívkami v útulném ateliéru než pohybovat se od rána do noci v nebezpečí života a k
tomu s vyhlídkou, že se snad nikdy nestačím oženit. Pokud máte dojem, že jsem
vás týral, stěžujte si samozřejmě mým šéfům. Slečna ovšem jistě dosvědčí, že
jsem se vás nedotkl fyzicky ani hrubým slovem. Jestli vás urazily odborné termíny — ty má každá profese, mistře.
Tak proč . . . mě t ý r a j í . . .
Kdo, mistře?
V a š i . . . ti, co vám d a l i . . . ten obludnj' rozkaz . . .
Oni vědí, co dělají, mistře. Ostatně, mezi námi: je obludnější vraždám čelit nebo
je páchat? Nad tím se, mistře, zamyslete!
Proboha, tak už mi řekněte . . . alespoň naznačte, koho . . . koho c h c i . . .
Odkrouhnout? Promiňte vulgární slovo, když ta druhá nemáte rád . . . Ale to přece musíte vědět vy, mistře. Nebo to snad skutečně nevíte?
Ne . . . skutečně n e v í m . . .
No, pak se ovšem vůbec nemůžete divit.
Proč se . . . se nemohu . . .
Tím vlastně přiznáváte, že je vám úplně jedno, kdo vám přijde pod ruku, že jste
schopen (přejede hranou mky po svém krku) — abych to nemusel vyslovit
vůbec — prostě kohokoli. A vrazi, kteří nepotřebují ke svému činu ani motiv,
jsou nejnebezpečnější, protože se po nich strašně těžko pátrá. Můžete se divit
zodpovědným lidem, že je mají už předem na očích?
Marie, vy věříte . . . věříte, že . . . že já . . .
Jiří, nesmíte se tak rozčilovat! Všechno se jistě brzy vysvětlí!
Ano, a n o . . . (zařve) Ne! Ať se mi omluví! Musí se mi okamžitě omluvit!
Rád, mistře, velmi rád. Okamžitě se vám omlouvám.
Slyšíte, Jiří?
Nevím, co mě to napadlo, když mám o vás celé čtyři roky úplně opačný názor.
Upřímně, mistře, ani na vteřinu jsem nevěřil, že byste byl schopen vraždit jen
tak, ze sportu, pro zábavu. Nepatřím, bohužel, k vašim blízkým a mohu se tedy
mýlit, ale poznal jsem vás při sledování natolik zblízka, abych mohl prohlásit, že
jste při své inteligenci a imaginaci schopen pouze vraždy v tom nejlepším slova
smyslu zákeřné, připravené se všemi rafinovanými finesami.
V y . . . ! Kdybychom tu byli s a m i . . . ale naneštěstí je t u . . . tu žena . . . k t e r é . . .
kterou...
(zavírá oči) Ach, J i ř í . . .
Ne! (polyká prášek) Nedopustím, aby to slovo poskvrnila jeho přítomnost —
Žádám vás důrazně a naposledy, abyste svá sprostá, ano sprostá tvrzení buď v
plném rozsahu odvolal, anebo dokázal. Jinak nebudu čekat na příchod vašich
nadřízených a svou Čest, která p a t ř í . . . patří t é t o . . . obhájím sám! (zvedne
odloženou pánev)
Proboha, Jiří! Musíte se ovládat! Co když je to jen žert nějakých přátel?
Říkal jsem vám už při našem prvním setkání, že nemám . . .
Nemůžeme přece nikdy vyloučit a b s u r d n í . . .
Jste příliš dobrá, Marie! Ale on — on je lump!
Já vám rozumím, já vám úplně rozumím, Jiří, ale v rozčilení těžko dokážete, že
jste v právu!
Dokazovat musí on! Počítám do tří, pane!
Mistře...
Jedna!
Mistře, to je s l u ž e b n í . . .
Dvě!
(klesne na kolena) Ne, mistře, to ne . . . mám tři malé d ě t i . . . totiž dvě . . . zpět:
Čtyři... odpusťte, že se pletu, jsem jenom Člověk...
Já také, pane, já také! Vaše tajemství ani děti mě teď absolutně nezajímají. Chci
vědět, jak mohl někdo přijít na ten absurdní nápad, že bych se stal vrahem. A vy
mi to řeknete! Vy to řeknete! (napřáhne pánev)
Ježíšikriste, mistře, tak ať mi aspoň slečna dosvědčí, že jsem se podrobil násilí!
Já nechci dopadnout j a k o . . .
Jak dopadnete, záleží jenom na vás! Mluvte!
Prosím vás, mistře, vemte v úvahu, že jsem řadový pracovník, já neznám souvislosti . . .
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Řekl jste, že mě znáte zblízka! Řekl jste, že mě sledujete roky!
Nevím, co mě to napadlo, mistře, chtěl jsem tím asi zdůraznit, jak si vás vážím.
Dělám vás dneska prvně, vlastně jen záskok. Mohl bych mluvit nejvýš o jiných
vrazích...
Tak mluvte, třeba ke mně dojdeme. Jak jste poznal, že jsou vrazi?
Ach bože, mistře, jak vy jste poznal, že chcete malovat právě tenhle portrét a že
zrovna tuhle slečnu c h c e t e . . . j a k s i . . . nebudu to r o z v á d ě t . . . Člověk musí mít
zkušenost a instinkt a taky trpělivost... je to něco jako t a l e n t . . . Vrah se musí
prostě vytipovat. Víte co to je, pozorovat takových patnáct miliónů lidí a ukázat
prstem přímo na vás? Právě vy byste to měl ocenit, mistře.
Ale proč na mě, to chci vědět! (kráčí) Řekněte mi, proč právě já, já Jiří Pech,
malíř, mám vraždit!!!
Mistře, to ode mne žádáte příliš, já nejsem Bůh a nejsem dokonce žádný z šéfů,
odkud bych já měl vědět, jaký pud vás k tomu žene? Mým úkolem není nic
jiného, než vám v tom pokud možno z a b r á n i t . . .
(pustí pánev a chytí ho za krk) Ty mizero!
Proboha, Jiří, c o . . . co t o . . .
Držím ho za krk a budu tak dlouho držet, dokud mi nepoví, nač se ho ptám! Tvá
jména, tvoje děti, tvé omluvy — všechno lež! Mluv pravdu nebo . . .
Ř e k n u . . . všecko . . . jen m ě . . .
J i ř í . . . já vás nemohu . . .
Poslouchejte, Marie! Teď musíte poslouchat! Budete mi svědkem! Tak mluv!
Je tisíc a jeden způsob, jak poznat vraha, mistře, když je nasazen Školený personál . . .
Mně stačí ten jeden, rozumíš? Ten jeden, ten jeden, který se týká mě!
(náhle se zlomí) Mé slovo, m i s t ř e . . . mé čestné slovo, já ho n e z n á m . . . snad je to
přece jen omyl, prosím vás, odpusťte m i . . . !
(nechá pánev klesnout) Vidíte, Marie? Vidíte ho? Vytáhnou na vás všechno:
paruky, kníry, šperháky, pistole, mluvící sprcHy. A taky lež, pomluvu, prachy a
hlavně strach! Oni vědí, co dělají! Když se nebráníte, když jim ustupujete, když
se jich začnete bát, seberou vám postupně všechno: čest, svobodu, život Ale běda jim, když ten strach překousnete, když je zaženete do kouta a přimáčknete ke
zdi. Celý cirkus se scvrkne na jednu zbabělou myš.
Jiří, já vás nepoznávám.,.!
(odhodí pánev) Vypadněte! Jestli chcete Čekat, sedněte si na schodech. Řekněte šéfům, že dneska nemám čas!
Ano, mistře, ano . . . Stydím s e . . . já se hluboce s t y d í m . . . (jde ke dveřím, pak se
znovu otočí) Jenom — abyste neměl dojem, že jsme podvodníci — bych rád
alespoň naznačil, jak mohlo k podobnému podezření vůbec d o j í t . . .
Už mě to nezajímá.
N a p ř í k l a d . . . opravdu jenom jako p ř í k l a d . . . mohl kolega, který měl zrovna
službu, sjíždět po pohyblivých s c h o d e c h . . .
Řekl jsem v á m . . .
Sjíždět po schodech...?
Nebo vyjíždět.,. uvádím namátkou školní p ř í k l a d . . . a přitom spatřit muže,
který sjížděl, respektive vyjížděl dolů, respektive nahoru, jehož pohled utkvěl
na dívce, která vyjížděla, respektive sjížděla, už nevím přesně, ale na tom snad
nezáleží, nahoru, respektive dolů . . .
Co t o . . .
Mluvte, p a n e . . . !
Kolega mohl zahlédnout v jeho očích zvláštní výraz, kterému rozumí každý odborník, asi podobný mistře, jaký teď máte v y . . .
Já ž e . . . Můj výraz je naprosto normální! M a r i e . . .
Prosím vás, pokračujte!
Vzápětí viděl, jak muž dívku oslovuje a doprovází. J e proto samozřejmé, že to
ihned hlásil.
Ale proč? Co na tom b y l o . . .
Nic, ovšemže nic, mistře, kdyby šlo o normálního muže. My ale přece mluvíme o
vrahu.
Ale kdo, kdo, kdo řekl, že je vrah?
Kdo jiný, než on sám, mistře?
On přece nikoho nezabil!
Ještě ne, mistře, ještě ne. Ale potvrdil možná podezření tím, jak se na svůj zvrhlý
čin připravoval. To někdy pozná i amatér, mistře, zvlášť když se někdo chystá k
vraždě celé čtyři roky.
Čtyři . . .
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O čem t o . . .
Mluvte!
Mlčte!
Ne, mluvte, mluvte dál!
Mohl být sledován, jak se po celé ty roky snaží v masce, dejme tomu nesmělého
kumštýře, odstranit překážku, kterou bylo například dívčino vychování a její
přísný otec. Je svou myšlenkou stále posedlejší, postupně není schopen
souvislé věty. Konečně po čtyřech letech svitne příležitost: otec onemocní a dívka má odjet k tetě. Cestou na nádraží ji maniak vláká do svého bytu, třeba pod záminkou, že jí ukáže portrét
Člověče . . .
A tam ji konečně uškrtí a mrtvolu odklidí v kufru.
Ne .. .ne . . . (v hrůze couvá)
Marie . . . drahá Marie . . .
(prchá před ním) Nepřibližujte se ke mně!
Marie, co to děláte? Proč se mě bojíte? Je to sprostý podvod! Copak nevíte, že nás
poslouchal? Copak jste zapomněla, že všechno bylo jinak? Marie, počkejte!
Přísahám, chtěl jsem v á m . . . vám u k á z a t . . . ukázat váš . . . vždyť jsem ho
maloval... maloval z p a m ě t i . . . zpaměti celé č t y ř i . . . (běží ke Štaflím) Důkaz!
Tady je přece . . . (otočí obraz; na druhé straně je bílé plátno) Proboha . . .
(vykřikne)
Vidíte, mistře, vidíte. Jste vůbec mistr Pech?
Já jsem . . . jsem m a l í ř . . . malíř a . . . (vrhne se ke sténé a otáčí ostatní plátna;
jsou prázdná) Co t o . . .
Vzdejte to, člověče. Dejte si říct, nemá to cenu.
L u m p o v é . . . vy jste mi j e . . . (rozběhne se ke sprchovému koutu a křičí ke sprše)
Tady je Pech, malíř Pech, okamžitě se ozvěte! (zatáhne za šňůru; ze sprchy na
něho teče voda) .
Vydržte slečno, musíte vydržet Snad ho to trošku vzpamatuje.
T y . . . t y . . . t y . . . (spatři revolver, odložený na stole, popadne ho a namíří na
muže) ty haj zle!
(v panice před ním ustupuje) Ježíšikriste, co to děláte, mistře? Přece nechcete
být masový . . . (opět padá na kolena a sepne ruce) Mistře, mistře, já mám dítě!!!
(vystřelí)
Ááá • » . (pomalu klesá)
Pomoc! Pomóóc! (klopýtá ke dveřím, ale marné lomcuje klikou)
(vytřeštěně hledí na muže, pak odhodí revolver a skokem je u ní) Marie . . .
Vrahu!
Drahá M a r i e . . .
Vrahu! Vrahu!!!
Co to říkáte...? Proboha, Marie, to nesmíte!
Vrahu!!!
Nekřičte! (snaií se jí zacpat ústa)
(zmítá se v jeho objetí a dušené vyráží) . . . ahu . . . ahu ..
To ne, to ne, já nejsem vrah, přísahám! Přísahám! Já vás miluji, Marie! Slyšíte?
Slyšíte mě? Už se vůbec nestydím to Met1 Vy přece víte, vy mi dosvědčíte, že
neublížím ani kuřeti ani mouše! Já vás miluji, já tě miluju, bože, jak já tě milugu!
Marie . . . (povolí objetí)
(bezvládně klesá k zemi)
Marie . . . Marie . . . (vrhá se k ní)

Ozve se bušení na dveře.
Hlas
Pech

Otevrte! Jménem zákona otevřte!
Ne, ne . . . já ne . . . (po kolenou couvá ode dveří až opět nahmatá

revolver)

Dveře, vyražené mocným úderem,padnou do místnosti a pře sně jeden za druhým vtrhne pět
Pech je pěti ranami jednoho po druhém zastřelí. Pak tupě zírá na tu hromadu mrtvol
Muž

policistů.

(s námahou zvedne hlavu a zachroptí) Oni vědí, co d ě l a j í . . . (zemře)
Konec
Praha 1973-Vídeň
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podmíněn právě nejsilnějším pocitem všelidskosti, jinak se vše zřítí do jediné propasti falše a
lži, do nejpustšího barbarství!

Jiří Kolář

Očitv svědek

(13. února - neděle)

Deník z roku 1949
(Výběr)
(6. ledna - čtvrtek)
SEDĚLI JSME V KUPÉ SAMI,
tma šlehala do oken odkvětajícím
sněhem.
Sníh a láska odkvětají za noci,
řekl jsem, a ona, zlatá a zelená,
se rozpovídala^ jak její kolegyně z obchodu
přichází dvakrát týdně k ránu s milencem
a uléhají, tiše
jako ptáci, a milují se.
„Nejela bych domů,
je tam pár chalup a hory, víc nic,
leda vzpomínky na ty dva,
již chtějí být sami, jednou za Čas,
jako jednou za Čas táta řezník
vezme své nože a zabodáje do země
na konci zahrady v úplňku,
aby ocel načerpala sílu,
aby se ocel a země políbily,
zaživa.
Co tomu říkají stromy?
Snad také předstírají, že spí.
vyhrávají pravidelný dech,
se srdcem napjatým, ie by staéilo
aby prasklo

slovo,

(30. ledna - neděle)
Přetržením kulturní tradice se stává, jsme očitými svědky, něco horšího, než je to, že se kultura
zastaví a ustrne na mrtvém bodě. Je to strašlivé,
ale svažuje se sama do nepředstavitelné zaostalosti. Můžeme zde učinit metaforu s životem člověka: také on může žít, spravedlivě a lidsky, bez
ruky nebo bez rukou, bez nohy nebo bez nohou, je
vpravdě člověkem slepý i hluchý nebo němý, ale
odumře celý, jakmile je napaden otravou na kterémkoli místě a nezakročí-li včas, třeba obětováním poloviny orgánů, které z něho činí pravý obraz
boží. Kultura pěšky přichází a na koni odjíždí.
Kulturní rozvoj a vzmach jednoho národa je
podmíněn rozvojem národů ostatních. Kultury
nepadají z nebe, nevyskytují se osamoceně, ale
rostou z velikého pocitu práce a svobody všech
lidí a ne určité kasty, vrstvy, určitého, jediného
národa. Jediný národ může být jen historií označen za nositele té či oné kultury, ale podmínky
života a uzrání jsou vždycky všelidské. Je nesmysl, nebezpečný nesmysl se domnívat, že některý z civilizovaných světadílů by se mohl odtrhnout od ostatních a budovat si kulturu vlastní.
Pokrok jak kulturní, tak hospodářský a sociální je
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V noci mne to probudilo: vzdát se všeho, co dělám, co žiji, celého osudu - cosi nevypověditelného, jako by nová vrstva země se vedrala na místo té, na které jsem dosud stál, chtěl žít a nést tu
špetku zloby. Nevím, jaká je země, kamenitá,
měkká, s nebem prázdným či zaplaveným křídly?
Nemohu říct, že bych ji neznal, jsem jí tak blízko,
že bych musil zemřít nebo se znovu narodit, aby
se učinila samozřejmou, lidskou zemí. Cítím ji,
jako cítí žena plod, co okamžik kladu si ruku na
hruď a čekám v napětí, zda ucítím tep jejího srdce
nebo kopnutí, zda už ve mně žije přítomně. Jsem
na ni upnut, že vše, co činím, se mi stává cizí, i
přátelství ke všemu, jako bych tomu v š e m u již
patřil, a ne jednotlivosti, jen zradě, jen urážce:
jako bych plnil nějaké přikázání anebo snil.
Po obědě jsem jel do Kladna. Autobus se během
cesty napěchoval ženami a dětmi ověšenými balíčky. Na každé zastávce nový a nový hlouček a
vždy s věncem otázek na „výchovný tábor". Nikdo
nebyl schopen pamatovat si jméno Dříň. Zastávka Dříň!
„Kolik stanic ještě? Mám tam muže!"
„Nepřejeli jsme? Mám tam dítě!"
„V kolik hodin budeme na místě? Mám tam
snoubence!"
„Jen abych nezapomněl něco při vystupování,
mám tam přítele!"
Bože, nepřejel jsem již svoji stanici? Neměl
jsem již vystoupit? Není tato ona? Nemám se již
připravovat na odchod? A co zavazadla? Mám je
zde nechat nebo vzít s sebou? Mohu tím, co mám,
někomu nějak pomoci? Ještě pojedu dlouho?
Uslyším volat průvodčího? Kolik nás bude vystupovat, nebudu sám? A koho tam mám já?!
(14. února - pondělí)
„CO TU DĚLÁTE?" PRAVIL STRÁŽNÍK.
„Čekám na muže," odpověděla žena
a ještě víc zamuchlala do stínu portálu
leklou parmu své tváře.
Strážník vzhlédl k neánu baru:
„Nechcete, abych vám ho přived?"
Když nedostal odpověď, nerozhodně přešlápl,
zvedl dva prsty k Čepici
a šel vstříc hloučku,
v němž kdosi dokazoval
přítomnost
nového člověka, nové víry,
nového světa zítřka.
Přejela tramvaj. Milenecký pár
se zastavil před výkladem
porcelánky.
Talíře a hrnky vylétaly jako holubice
z jejich úst, chvíli kroužily kolem místa
s ukrytou ženou a zmizely v tmě.
Umytý sváteční měsíc
nadzvedl víko bedny noci
a dal se do opilého zpěvu.

(24. února - čtvrtek)
Žena s hlavou slunce prosila, aby dítě, které
jako by se nepřestávalo vrtěl v jejím životě, nepřišlo na svět se znamením ohně, které sežehlo
její hrud' a z něhož tryská silný karafiátový pramen až k bradě.
Dvojice pod sochou sv. Jana tiše pohybovala rty,
ale dotekvV ramen mluvilvV 4pravdu: ona vdaná, on
ženatý a kostel nejbezpečnějším místem jejich
schůzek. Místo oltáře byla rozesílaná postel hotýlku několik stanic za Prahou, kam jezdil on za svobodna, a pro ni tu byla ztemnělá lavička ze Stromovky, protože ona nikdy nebyla v hotelovém
pokoji, a na této lavičce kdysi zapomněla čistotu,
nikdy zapomenutou čistotu.
Stará žena, odříkávajíc nahlas svůj Otčenáš, s
hlavou těžkou jak železňák, plnou zmatku věcí,
jako místnost po svatební hostině, kdy všichni
odešli a zůstalo ticho, místnost dychtivá rukou
zvyklých na práci, víc než samé ruce smrti.
Čtyřicátník s krajkovým kapesníčkem stál se
svěšenou hlavou v uličce mezi lavicemi a slova
modlitby vyrážela z jeho úst obalená koberci, nábytkem, šperky, obrazy a chuchvalci orazítkovaných listin a poletovala bezradně mezi žebry klenby, marně hledajíce místo kam usednout, kde se
skrýt.
Těžká, mastná, přetopená místnost policejního
ředitelství trůnila v hlavě dívky v klobouku s kolibříkem. Jen ze stěny za zády uniformovaných, od
nohou páchnoucích mužů zíraly a proudily mladé
nevyzpytatelné oči.
Nový příchozí, bledý, opilý, usedl do první lavice u vchodu, položil hlavu na lokty a usnul. Byl to
můj přítel, b á s n í k . . .

vždy a jen um, že je.
(10. březen - Čtvrtek)
Chtěl jsem ti napsat povídku, ale bylo to příliš
nestoudné a špinavé, aby se pod tím neprolomila
věta, sesmolil jsem ti tedy báseň:
(Sjezd Svazu československých spisovatelů)
Vidouce prsty špinavé z jejich řemesla
zarostlé lhaním na duté sádře
Říkáme:
Pásti své ovce pásli je nad propastí
krmit je strachem a trávou
politikaření
pásti je v noci a sedět u ohně
z břeven
naloupených
to opravdu stačí
pro sochy - je to dobré
takhle.
(J.W. - Jiří Weil)
(11. března - pátek)
DOŠEL JSEM DO LILIOVÉ ULICE
k číslu osm, kde jsme se měli setkat.
Drželi ji přišlápnutou k podlaze brány
vyježděné a vyšlapané jako cesty hříchů,
potroušené
sněženkami,
které mně přinesla.
Sotva jsem vykročil, postavili nás k sobě
zády; byli silní,
rána stihala ránu.
„Kdo jsou ti dva?" zeptal se jeden.
„Co je ti po tom?" odpověděl druhý.
„Jsme tu, abychom soudili?" dodal jiný.
„Vykonejme práci a jděme, ať oni se ptají."

(27. února - neděle)
(21. dubna - Čtvrtek)
František Halas mne pozval na oběd. Návštěvy
u něho vydají za desítky přečtených knih. Je až k
pokoření lidský a umí se podílet jako dítě. Jestliže má v sobě jen trochu jistoty, neumí si ji podržet pro sebe, není ani za nehet sobecký, jako by
ani nevěděl, co to je. Mluvím-li s ním, je mi, jako
bych stál před nějakou obrovskou lidskou sochou štědrosti: ano, čím víc rozdáváme, umíme
rozdávat, tím je naše nitro plnější všemi dary. Je
nutno mít odvahu rozdávat a Halas patří k lidem,
kteří umějí rozdat vše, až tůň sama varuje, až jako
by sám musil čekat na pramen, chce-li uhasit žízeň. Umění dávat není dovednost střídmosti, je to
spíš životní jistota, které šije člověk vědom málokdy, již však také nejde naučit. Pramen nikdo
neučí tryskat a snad mimo básníka a několik těch
dole zakletých osudem nikdo nemá prut, který by
přinutil skálu nebo vyprahlý písek dát vodu. Ta
skála, ten písek, to je celá bytost těchto odsouzených, sebemrskačů, jen oni vědí o vodě, živé,
tam mezi uzly svých nejistot, svého hoře a balvany nevyhladítelné naděje. Buďme štědří!, neboť
nikdy nebylo tak zjevné, jak umění a vše, co není
duté, je nebezpečné lži, falši, přetvářce a nečistotě, jak vše, co není prázdné, zneškodňuje podlost,
odhaluje vypočítavost a vykořeňuje ničemnost

Lid celé republiky přináší pozdravy a poselství
zasedání Mírového kongresu v Praze.
Lid?
Ráno volali z „okresu", aby někdo ihned přišel
pro instrukce. Přinesli oběžník nabitý frázemi,
aby se někdo nezmýlil a nenapsal něco nežádoucího. Rozkaz zněl: Okamžitě oklepat, podepsat
všemi zaměstnanci a odnést na zasedání.
Nepodepiš, a jsi válečný štváč.
Stačí si přečíst jen jména předsedajících, aby ses
zachvěl i o tu zmrzačenou špetku svobody, kterou
sis v sobě uchoval.
(20. května - pátek)
ŽENA UTRHLA VĚTÉVKU TOPOLU,
zaostřila zuby silnější konec,
vrazila ho do mých úst
a vyvlékla pod sanicí.
Tak nás nabodala všech dvanáct
a podala dítěti s náručí
pampelišek
jako šňůru slz: „Jdi napřed,
dohoním tě!" řekla suše.
Chlapec si nás přehodil přes záda
a šel. Kam oči padly,
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sklonil se pro kvítek a my - Přistoupila k muži
vkleče sklízejícímu
náčiní,
strhla ze sebe šaty
a zabořila mu hlavu do Černé růže
klína; aniž odtrhl ústa
od nabídnutého
kalichu,
tak vzpřímenou ji zvedl a odnášel...
»

Kdesi cvrlikal skřivan, slunce

zapadalo.

(29. května - neděle)
ZA PARNÉHO KVĚTNOVÉHO ODPOLEDNE,
kdy ptáci neopouštějí koruny stromů,
viděl jsem muže se sukovkou
bít dívku stočenou do klubíčka,
vzlykající do dlažby: „Nebudu,
nebudu s tebou žít, i kdybys mne zabil."
Když mne spatřil, utekl
Dívka zarděně vstala,
urovnala plisovku, oprášila živůtek
a pravila: „Vemte mě s sebou na tramvaj,
bude se bát s námi
nastoupit,
zachránil mně v okupaci život,
sloužila jsem mu tři roky,
před ním jsem nikoho neměla.
Skrývám se, jak mohu,
ale vždycky mne nakonec najde,
samotinkou jako dnes.
Byla jsem položit macešky matce na hrob.u
(17. Června - pátek)
SEN
Kampa. Sedím na lavičce a hledím na řeku střídající barvy. Má chvíli šaty lednového slunce,
chvíli sytě šmolkované, chvíli jako by krvácela ze
všech vln, chvíli weinerovsky fialová a nyní se zabalila do prostěradla jako strašidlo. Přesvědčuji
sám sebe, že nespím. Sen nemá barev, říkám si s
jasnou hlavou a dlouze vdechuji rybí vůni vody
chladně dýŠící v parno ostrova. Náhle ke mně přibíhá muž, vyděšený a neklidný, jako by utíkal nějakým pronásledovatelům, hodí mi beze slova k
nohám svazek klíčů a zmizí. Zvedám klíče a spatřuji ženu v staromódních šatech se sukní nad kolena. Bezbarvou tváří mně nabízí obraz zátiší s
krokvicí, kompasem a zvěrokruhovým glóbem.
Ještě jsem se nevynadíval na obraz; stařec s pastýřskou holí a jediným okem uprostřed čela staví
přede mne po pás vysokou sochu Venuše a šeptá:
„To je vše, co mám, ale dávám vám celou duši,
přísahejte, že jí nezkřivíte ani vlas, byla by to moje
s m r t " Potom přibíhá na pohřeb oděný mladík s
velkým cestovním vakem. Strhá z něho řemeny a
otevře. Vak je plný nejrůznějších nástrojů: kladiva, kleště, šroubováky, břitvy, nože, nůžky, sekyrky, pilky, Šídla, svazovačky, vše z ryzího zlata.
„Toto vše jsem zaplatil jejím životem, každá z těch
věcí vám požehná." Nežli jsem mohl odpovědět,
byl pryč a stojí tu dítě v námořnických šatečkách a
drží za zády skleněné necky o hlavu je převy-
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šující a prosí: „Vemte šije, nebudete mít v čem odnést ty krámy, a když se v nich jednou vykoupáte,
stanete se šťastným." Nakonec se přibelhala stařena a podává mně bílou hůl. „Zakopla jsem o vaši hůl", povídá, „Jsem také slepá. Ti lidi za vámi
mě ujistili, že patří vám." Ohlížím se, kteří lidé:
dav s klacky a nářadím jako z husitských válek;
kdosi křičí: „Hleďte, slepý zloděj. Pěkný slepý. A
kde má ceduli? Měli bychom mu dát modrou, na
záda."
(25. června - sobota)
Činžovní dům - nebyl by to špatný název sbírky
básní. Rohák sám mně připomíná všechny domy,
v nichž jsem bydlel. Má tvář stařeny se zaječím
rtem, poďobané od neštovic, cáknuté Štětkou,
stařeny, která prožila vše, co může život přinést,
jež však ještě nyní, hrobaři na lopatě, živí plamínek naděje, že poslední dny, než na ni dopadne
hlína, budou dobré a krásné, přestože neví proč
ani jakým zázrakem. Ví jenom, že dobré a krásné
být musí, že sám Bůh nedopustí, aby se nedočkala alespoň jediného úsměvu, vlídného slova
nebo políbení. Jsou to skutečná kasárna. Co místnost, to rodina. Dveře vedle dveří, zatvrzele hnědé s odřenou lakovou škraboškou, vyšlapané
schody věčně k nedomytí, plíseň a tma. V prvním
patře falešně gotický Kristus s uschlým věnečkem u nohou. Dětí jako ve škole. Venku prší, je poledne. Dusno otevřelo všechny dveře a pach desítek vařených obědů vyrukoval na chodby. Vůně
jako by stály v zástupech a čekaly na povel, kdy se
mohou dát na pochod jako průvod na nějaký 1. máj
zápachu, kdy se domy navzájem chlubí tím, co
který vydechuje, jak se v jeho nitru žije. Krymská
18, dříve Husova. V domě je hostinec, kožešník,
modistka a optik. Ulice sama je jakýmsi kusem
města pro sebe. Krámky, řemeslnické dílny všeho druhu lemují její tělo natažené do kopce s příjemnou atmosférou pařížského předměstí. Nedaleko bydlí Václav Bartovský a měl ateliér František Janoušek.
(3. Července - neděle)
VYSOKO, OSAMĚLÁ
divoká kachna
svými krátkými
křídly
zapálila nebe.
Na spící střechy padá oheň.
(19. července - úterý)
František Halas: . . . nepíši, jen semtam to zkusím, abych se ujistil, že pramen nevyschl, že má
ještě sílu, a když vidím, že je vše při starém, že by
to lehce šlo dál, to mně stačí. Mučí mne cosi jiného, co je to, jež zůstává vždy za básní, jako by
tam stál člověk a nějakým nesdělitelným osudem,
který kdyby promluvil, změní svět Nemohu přijít
na to, jaký kámen má v ústech a proč, kde vězí jeho
moc.

. . . Odháním od sebe nápady jako mouchy.
Chvíli mne znepokojuje téma „udavače 4 ', jindy zas
„zrádce", chvíli se zjeví „strach" anebo přijde „samota". To všechno by mohly být básně, ale mně
nějak už nejde o poezii, ani o pravdu, něco je za tím
vším, co je víc než toto všechno dohromady, to důležitější v životě. Říká se, že umírajícímu se zjevují v paměti události a činy, které byly v jeho životě nejdůležitější, které snad držely jeho osud
pohromadě, aby se nerozklížil: o těch bych chtěl
vědět, které to jsou, ty snad mají lidé společně,
snad těmi bych mohl něco svést, něco dokázat, než
to tu doklepu.
. . . Kdekdo na mně chce, abych změnil své názory, nebo je hnal jinou cestou. Nikdo nechce chápat, že bych za všech okolností musel stát znovu
tam, kde bylo mé místo vždy a je dosud. Ale já neznám jiné lidi než ty dole. Ten podvod, který se děje, se nepáše na nikom jiném než zas na těch tam
dole. Bylo by třeba co nejpřesněji rozeznat nespravedlnost od podvodu, a ne znovu házet všechno na jednu hromadu.
(14. srpna - neděle)
NAPŘED OTRHALI PLODY A ROZŠLAPALI.
Však příliš jsem se zelenal,
vrhal stín, kde mohlo usednout dítě,
vítr měl s kým zpívat
a rosa kde uléhat.
Když odvezli listí,
kdosi uviděl usednout na mne ptáka.
Přišli s nůžkami a pilotu
Nikdo se neodvážil požádat větev do kamen
a nakonec pravil jeden z nich,
- Proě má zde strašit kmen?
Ležím pod okapem kůlny na odpadky.
Patřím noci, dnu, slunci či hvězdám?
Jsem hudba nebo ticho, Člověk Či věc,
skutečný, snědý, to všechno
nepřítomné,
všudepřítomné?
Mám jen sílu naslouchat tomu všemu,
dvojhlasu toho všeho... Nenech mne čekat,
zemřu, jestli se opozdíš,
půjdeme znovu sami svým blaženým městem
a ulehneme na své lože zalité
zapomenutím,
budu znovu vybírat létavice z tvých vlasů
a klást ti je na rty, znovu se svleču
ze svého zoufalství a vykoupám se
v tvých očích, přijď,
budem se procházet po tvém těle
a zapomenem na vše i na své město,
na nebe nad ním a na to, že tam
jednou někde nade vším spočine náš stín
umazaný od hlíny,
že jsme kdysi patřili jinému než sobě,
svému hladu a žízni.

(15. září - Čtvrtek)
František Halas:
Já se neustále cítím čímsi spjat s kubistickou
generací, epocha její malby je mojí největŠí láskou. Vždyť víte, jak mám rád Procházku, a Filla je
pro mne člověk, jemuž ti, kdož o něm mluví s posměškem na rubu slov, nesahají ani po' kolena. Já
sám jsem kubistickým básníkem, v podstatě jsem
se jím nikdy nepřestal cítit, ačkoliv mi to nikdy
nikdo neřekl. Vždycky mi šlo a neustále jde také
o prostor v básni, o prostor kolem veršů. Nepřestávám měřit váhu a velikost každého slova, jako
bych to dělal proto, aby ten, komu se zachce „vejít" do básně, to mohl učinit skutečně, aby nenalezl nic jen přilepené na zdi nebo pohozené na zemi. Mne slova pronásledují jako jiného svědomí,
mám pocit hmatatelnosti každé čárky, když vezmu pero do ruky. Nesvedl bych napsat na stroji
ani řádku, vše musím dělat ručně - inkoust je blíž
krvi než hadr pásky do stroje.
Hudba je pro poezii něco samozřejmého, vrozeného člověku s osudem řeči, ale malířství a sochařství? Jste jediný z mladých, které znám, zapálený pro výtvarnictví stejně palčivě jako pro literaturu. Neříkám, že je to pravidlo, ani zdaleka ne, ale
je to nejlepší cesta pro básníka, vědět, co je to, pracovat se slovy jako s materiálem, umět dát básni,
co jí patří, kompozici, konstrukci, stavbu, či jak se
ty věci jmenují. Kdo jiný může pochopit a cítit neiluzívní prostor než ten, kdo přistupuje k slovům
jako výtvarník? Psát básně nebo dělat umění je
odvozeno od slova - umět - a ne - vracet. Kubismus se dopracoval své klasické periody, ale
surrealismus nemá toto období, má pouze několik klasických děl, surrealismu schází Duchamp,
tento největší charakter moderní výtvarné, epochy. Práce moderního výtvarníka není o nic méně
úsporná, než byla kdysi práce Leonardova. Jde
jen o to, věnovat básni tolik času a práce (ne dřiny, kdo dře, nemůže myslet na svoji práce, dře se
nádeník, a ten si nemůže vzít ducha své práce do
postele nebo na Špacír, pro něho je všemu konec
v okamžiku, kdy zaslechne vřískotpolírovy píšťalky), tolik námahy, kolik jí patří, kolik zasluhuje. To
však neznamená sedět nad básní rok s pilníkem v
ruce, ale sedět s pilníkem v ruce nad každým
okamžikem, nade vším, co je v nás, a nad každou
skutečností, nad celou, veškerou realitou. Z básně hozené na papír se dá vypilovat jen moc málo,
lze ji jen uzdravit, omýt od hlenů a vychovat Plod
má přijít na svět se všemi orgány, má přijít prostě
člověk, a ne něco, čemu je třeba amputovat druhou hlavu, třetí nohu nebo šesté prsty.
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(17. září - sobota)

LEŽÍ NA GAUČI A POSLOUCHÁ
Beethovena. Poprvé v životě.
Sobota odpoledne. Děti
si hrají pod okny na „prověrku".
Málem by zapomněl, má večer
přednášku v místní organizaci
o dějinách hnutí. Začne Beethovenem.
Jak jej posílil, jak za všechno
vděčí straně, jak ještě před rokem
žena od něho chtěla pryč,
všem pomohl Únor k lepšímu,
jen on; přihlásil se
na měsíční Školení, dobrovolně.
Když se vrátil, dal jí co proto,
rozvod, a v závodě?
- Na první schilzi jsem odhalil čtyři
naprosto Škodlivé, ideologicky
nesprávné organizační chyby
a usvědčil dva z vedoucích
z porušení stranické
zodpovědnosti.
V druhé schůzi jsem přednesl
dva zlepšovací návrhy. Ten večer poprvé jel domů
podnikovou tatrou; Začne Beethovenem!
(24. října - pondělí)
MAMI, FANKA MÁ ZASE MOJE LODIČKY!
Kdyby mě chtěla zabít,
také svolíš, proč si na ně nejde vydělat,
šetřím je pro neděli
a ona v nich jde courat na noc do parku;
kdybys ji ve všem
nepodporovala,
umínit si tak já chodit do rodinky,
předem vím, že bych přivedla svět na mizinu,
rok jste pukaly smíchy,
když jsem se učila herečkou na dálku,
a nemít po tobě pihy, kdo ví, kde jsem byla;
už vidím, jak je vyšmatlá,
myslíš, že nevím,
jak chodíš tajně sázet Stasku?
kvůli mně jistě ne,
a kolik mi dlužíš, o tom ani muk,
roztrhnu jí hubu, až přijde,
a řeknu všechno tátovi:
pláčeš jen přede
mnou...
(27. října - čtvrtek)
František Halas zemřel.
Seděli jsme u Kamila Bednáře, volal Zdeněk
Urbánek...
Bylo devět hodin a snad tři hodiny od chvíle, co
František zavřel oči; před šesti hodinami jsme u
něho byli s J. Hiršalem v nemocnici. Jako něčím
zdržováni, nemohli jsme nesmyslně dlouho najít
budovu, kde ležel.
Potom nás lékař zděsil zprávou, že se Františkovi v posledních dnech hodně přitížilo. Požádal
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jsem ho, aby alespoň vyřídil, že jsme ho přišli pozdravit
- Počkejte, snad to bude dnes lepší, podívám se,
jestli vás může na nějaký okamžik přijmout, - řekl
lékař a zeptal se na naše jména. Když se vrátil,
prosil nás, abychom nemluvili o nemoci, zapomněli na jeho bolest a nezdržovali se déle než dvě
nebo tři mituty.
František ležel naznak, s hrudníkem vysoko podestlaným polštáři, s očima zarytýma do stropu.
(Bože! Země! Duchu věčnosti! - věděl jsem o vás,
leželi jste roztaženi po těch dvou prázdných lůžkách a bavili jste se .. .ale copak bylo možné, aby
odešel on?) Usmál se a ožil. Usmál se jako vždy.
- Františku, J. Smetana mně říkal, že se vám minulý týden přilepšilo, chtěli jsme vás alespoň vidět
- Snad byste zase neletěli, co děláte všichni?, jsem
tady jako v kleci, když mně vzali ty dva nocležníky.
- Nemohli jsme vás najít, a co lidí vás pozdravuje,
nemáte tušení.
- To jsem rád, ale Jiří, vy hezky vypadáte, a co je
s vámi HirŠale, vás prý vyhodili?
- Vyhodili, ale jsem celkem rád, už to tam nebylo
k vydržení.
- Ale co proboha budete dělat? Čím se chcete živit? Zavírají ještě lidi?
- Zdá se, že hlad přestal, že mají dost
-Víte, jak tu tak ležím, zjevují se mi věci, události a
lidé, o kterých jsem málo nebo vůbec nepřemýšlel, a všechno v nějakém spravedlivějším světle
a zbývá mi jen vztek, černý, bezmocný vztek, že
nemohu proti té lži nic dělat, že slovo nic nezmůže.
- Na neděli se k vám šikuje Holan s Vaníčkem a
Tichým, my sem už podruhé půjdem jako domů.
- Ať přijdou, jsem tady sám s támhle tím pavoukem, jen semtam, když už je mi úzko z ticha, klofne
na okno drozd. Pozdravujte všechny známé a na
druhý týden zavolejte Buňce a přijďte.
A za tři h o d i n y . . . Leží to ve mně jako kus litiny
a . . . dělá si to smích. Nevím, zda je doslovnou
pravdou, co jsem napsal, kterému slovu přidal,
které pokroutil, co zapomněl, ale tak jsem to v sobě stačil pochytat Je za šest minut půlnoc. Ještě
tedy šest minut a bude to včera, včera, co František zemřel. Půlnoc. Jako všechny, zamlžená,
studená. Podzimní půlnoc, toho jeho nemilosrdného října. Nosil jej v sobě jako osud, u nohou zrození, u hlavy s m r t Podzim nestydatě svlékající
město, každým dnem krutější. Lhostejná půlnoc.
- Víte, mám vztek! - poposedl na polštáře, a jako
vždy doma zaťal zuby a hnal zpátky slzy do srdce,
jako vždy doma, slyšel-li o násilí, ukrutnostech a
lži.
Nebe bylo šedivé a bílé zdi se nepohnuly, jen na
římsu okna slétl drozd.

(8. prosince - čtvrtek)
Čím více přibývá dnů od smrti Františka Halase, tím silněji a zoufaleji cítím, jakou strašlivou
tragédií byl jeho odchod. Odvážil jsem se zavolat
Buňce ...: Ten 27. říjen i těch 48 let koresponduje
se všemi daty mého života. S dnem svatby jako s
dnem, kdy jsme se seznámili nebo kdy mi poslal
první dopis, s narozením dětí jako s úmrtím báby
nebo s osudnými daty všech našich blízkých . . .
Již dnes odmítli vydat tu trošku jeho pozůstalosti.
Vím, že by mi to měl za zlé, ale psala jsem na
všechny strany, a nikdo neodpověděl, jenom se
všichni sladce usmívají... Na místě, kde jsme se
zamlada houpávali na kolotoči, stála jeho rakev, a
tam, kde jsme nejraději odpočívali po procházkách, leží jeho hrob . . . Poslední sbírku, jako by
tušil, že odejde, sestavil několik dní před tím, než
musel do nemocnice. Jmenuje se „A co . . ř e k l a
jsem mu, že vydá za celou generaci Přes to, že
jsem mu to řekla já, měl r a d o s t . . . Všichni věděli,
že potřebuje hlavně klid, a neuměli mu dát ani
samostatný pokoj. Po celou dobu, kdy tam ležel,
umiral vedle něho člověk, skončil pět dní před
Františkem, a toho druhého dali pryč, když již bylo pozdě.
„A co ..." - Za každou básní, za každým veršem
jako by stál přítomně Halas sám, s celou svou zatvrzelou zkušeností, s celou svou něhou a láskou,
se svým utrpením a smrtí. Všechna jeho zkušenost neúmorné práce se slovem je zde krajně
samozřejmá a dohmatává ze samého srdce mateřštiny. Nic umělého, vše jisté jako hlas větru nebo
moře. Noc zde nepotřebuje ohňostroje, ozářená
okna ani vybuchující sopky, aby vyvolala pocit
prostoty nebo monumentality, hloubky nebo krutosti nezměnitelnosti osudu, den nepotřebuje revolucí ani válek, nepotřebuje mrtvé na chodnících ani hádky na chodbách, práskání biče nad
oraništěm jako křik skřivana. Každá z těchto básní jako by byla obecně tím vším. Nelze ani nic přimyslet, nelze nic ani odmyslet Lidské hvězdy,
záHcí sněhem lidové poezie, hvězdy první velikosti vrcholků moderního básnictví. Říkáme rádi
o Halasovi „básník smrti". Je to stejně nespravedlivé, jako když říkáme o Máchovi „básník lásky".
Teprve později se ukáže, jakou láskou byl vykupován každý jeho verš, jak vše, co napsal, bylo zaplaceno touto nejlidštější daní.
P r a h a 1949 - Paříž
Vyjde v nakl ARKÝŘ
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Eda

Kriseová

Arboretum
Tvrdé hroudy obrácené země protrhávají na mnoha místech lehkou sněhovou přikrývku a pole jsou drsná,
zvrásnělá. Černá, bílá, šedá, grafický list a na něm havrani ztuhlí mrazem. Silný a suchý středoevropský mráz a
koruny pečlivě vyřezaných hrušní všude podle cest A závěj někde v příkopě, tučná a měkká jako zabité ženské
tělo. Autobus zastavuje před bránou do parku. Je na ní, pěkně uprostřed nad obloukem, bílý znak s ostnatým
lístkem cesmíny, pod nímž je psáno: Semper vireo.
Semper vireo v mírně zvlněné slovenské krajině a v lednu. Povídali, že park se stále zelenými stromy a keři tu
kdysi založil hrabě Migazi pro své potěšení. Vozil prý ze středomoří rostliny a sazenice, a vysazoval, chránil je a
ošetřoval tak, až si zvykly na mráz. Citroníky tu rodí malé hořké citrony, kalina vrásČitolistá v zimě jen sklopí
listy, ale neshodí je, je tu cedr libanonský a cedr himalájský. Ale nejvíc mne zajímala Thuia gigantea, která má
celý svůj rod v soustředných kruzích kolem sebe. To by se líbilo mé mamince, kdybychom byli všichni pořád
pohromadě, chtěla by nás mít na dohled, abychom nevyváděli skotáctva a aby se nám nic zlého nestalo. Thuje
má větve nízko u země, některé zakoření a pak už rostou kolmo vzhůru jako samostatné stromy spojené
navždycky se svou mátí a roditelkou. Kolem staré thuj e vyroste časem celá rodina, kruh synů a dcer, kruh vnuků
a pravnuků, a ona kraluje uprostřed, pýŠná pramáti, stárne, a když ji zasáhne smrt, rozpadne se na tolik kusů,
kolik dala životů.
Stromy nemohou utéci, uslyšela jsem vedle a ohlédla se. Stál tam v malém klopeném kloboučku pán s dojatýma očima, ústa zatrpklého rejnoka. - Kdyby tak lidé taky nemohli, dodal a vysmrkal se do velkého modrého
kapesníku a utřel si oči, kdyby tak zůstali zakořeněni na svém místě.
Pochopila jsem, že děti jsou asi v cizině a jeho čeká stáří, vrásčité jako grafický list Že mu děti asi posílají
barevné fotografie svého krásného barevného života. Možná ale děti bydlí ve stejném městě jako on a ani se na
něj nepřijdou podívat, anebo když přijdou, vždycky něco chtějí. Seberou co kde je a utečou, dnes už to skoro s
dětmi jinak nevypadá. A zatím Thuia gigantea, matriarchálně rozložená, požívá lásky a úcty všech svých
potomků. Na Dálném východě jsou staří lidé dosud uctívaní, mají čas i puzení dozrát k moudrosti, jíž si mladí
váží. Ten, kdo je moudrý, je učitel a to je nejvyšší titul, jehož se může člověku dostat. U nás jsou staří lidé trpěni a
okřikováni a učitelé si radši nic nemyslí. Kdo něco doopravdy umí, má s tím potíže.
Stojím na asfaltové cestičce a dívám se na tenké, ale tuhé kmínky lámané kolínky, dívám se na úzké zelené
listy, které se spojují v kokardy královské stráže. Je to on: bambus, ale zasněžený. Něžný, útlý, a přitom tak silný,
že jeho kořeny nadzvedávají asfalt, skroutí cestičku do vyždímaného hadru. A vedle bambusové houštiny stojí
silný kmen, rudý jako měď, drsný a rovný, a z něho vyrůstají větve obalené hustým modrozeleným jehličím. Už
vím, stojím pod sekvojí. A teď už i vím, proč mi thuje připomněla Dálný východ. Staří lidé, učitelé, bambus,
sekvoja, to je přece Japonsko, země, která se mi snad změnila už v sen, vzdálená v čase i prostoru. Někdy mne
k ránu probudí a zatoužím po ní tak silně, že bych šla pěšky přes Sibiř ve škorních a s poutničkou holí. Teď,
v bdělosti, patnáct let šumí nazpátek a příběh vyplouvá odkudsi zdola, nevím kde spal, v hlavě, v hrudi anebo
tam, kde je střed Člověka. Teď o to přijdu, ukončím to. Později se mi bude zdát, že všechno bylo tak, jak jsem
vyprávěla, dokonce i jeho pravé jméno zapomenu, protože mu teď dávám jména André.
Stojím na cestičce, kterou rve bambus na kusy, a volá mne pan kulturní referent zvaný kulťa, a tak spěchám.
André mi kdysi vyprávěl, že staří Číňané vymysleli zvlášť krutý způsob mučení. Zakopali živého odsouzence
mezi kořeny bambusu, nechali mii jen škvíru na dýchání a dávali mu minimální příděl potravy, aby neumřel
hlady dřív, než se rozsudek naplní. Kořeny obrůstaly jeho tělo, pomalu ho utahovaly a škrtily, až z něj vymáčkly
duši. Proč jen byli tak krutí? ptal se André před lety.
„Možná proto", povídala jsem tenkrát, „že smrt není pro ně nic zlého. Je to jen přestávka mezi dvěma životy,
mezičas, a ten se nepočítá".
„Ty bys mohla věřit v převtělování?" zeptal se.
„Soudružko", volal Kulťa. „Pojte, pojte, nebo vám lyedeme. My jsme asi nějací zamilovaní, nebo ne?"
Jakýsi člověk mne kopl do kotníku tak silně, že jsem vyjekla. Nacpal se zároveň se mnou do úzkých dveří
autobusu a svalil se na sedadlo. Byl zachráněn. Autobus se rozjel a já zas hledím špinavými okýnky do krajiny,
hrboly tmavých hrud, anebo jsou to havrani? Jak stárnu, přibývá havranů a labutí. Kulťa nás nutí, abychom
všichni zpívali Nemelem nemelem a my se ne a ne sejít Nad poli vyhrklo z mraku slunce, zachoulené do
mrazivých par. V Japonsku bývalo slunce v monzunovém období také plstnaté, země se pařila, ale páry byly
horké. Slunce bylo také horké a vždycky po několika hodinách se přes ně přetáhla odspodu mžurka jako přes
hadí oko, moře zkovovělo a barvy roztály, slily se a spustil se rychlý a krátký monzunový déšť. Vždycky jsem si
myslela, že se po dešti ochladí, ale oteplilo se. Jako se meloun jedl se solí a nesměla jsem se svlékat donaha ani
před děvčaty. V lázních, kde jsou všechny nahé, se zas nesmí jedna na druhou podívat, a když se oznamuje
smutná zpráva, všichni se přitom smějí.
Bydleli jsme s Andrém a několika japonskými studenty v sešlém prázdném domě. Na zpustlé zahradě kvetly
hortenzie růžové až do fialova, v barvách slunce, které každý den zapadalo za rozeklanými vrcholy mladých hor.
Dům byl dřevěný s velikými rozšupovacími okny a dveřmi, okna byla složená z malých tabulek a sklo bylo v některých nahrazeno igelitem. Zdi uvnitř byly oprýskané, tatami na zemi se drolily a táhla z nich plíseň a stařina.
Na tatami jsme sedali i spali, a když byla zima, přinesl kdosi litinová kamínka na dřevěné uhlí. Jedli jsme jen to,
co se dalo vylovit v moři - ježky, chobotnice, kraby, mořské řasy, ústřice a krevety. A také žraloka. Byli jsme živi
jako chudí rybáři, kteří asi opustili tento dům a odstěhovali se někam blíž k továrně.
Lekla jsem se. Kouknu a vidím ruku s jablkem těsně před mým obličejem.
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„Nate", povídá paní, která sedí přede mnou, obryně, a směje se bezzubými ústy. „To si pošmáknete. Chlíváci
jedny".
„Co to je?"
„En es".
Vzala jsem si jablko a kousla do něj. Šťávu jsem neudržela v ústech a kápla mi velkou sladkou kapkou na klín.
„Vy asi nebudete vědět, co je to en es". Zavrtěla jsem hlavou.
„Nestandartnl. Zloději. Já ho prohlídla, červavý není, ale tohle já bych prodala za dvě padesát na štrůdl".
„Já kupuju v Praze všechna taková", řekla jsem.
„Tak to jste hloupá, že jim to žerete. U nás jsou lidi vyběraví. Bába mi hodila na hlavu tříkilovej pytel
s bramborama, protože tam měla jeden nahnilej".
Mám ráda lidi, kteří i na rekreaci pracují, ale Japonsko je silná droga. Snědla jsem jablko a předstírala, že
budu spát Nechala mne.
Byla jsem tenkrát šťastná?
Asi byla. Odněkud ze dna vyplouvá teď do vědomí jeho podoba. Světlé kudrnaté vlasy a krátká hustá bradka.
Jeho rty nemužně měkké, oči modré s černými a žlutými tečkami, něco apoštolsky svatého ve tváři a v celé
postavě patrný náznak ženské oblosti. To všechno z něho činilo románského svatého, trochu těžkopádného, ale
pořádně udělaného a z dobrého kusu dřeva. Zbarvením se podobal mému mladšímu bratrovi a možná proto mi
byl od začátku blízký, jenže André měl lebku seversky úzkou, protaženou dozadu, a můj bratr středoevropsky
do stran. Pamatuji se na jeho ruce s obtloustlými prsty a lopatkovitými nehty na ruce, které vypadaly nešikovně
a přitom mi tak zručně obvazovaly ránu, na jeho měkké, teplé pohlazení. Na pleť bílou a suchou, která v hněvu
červenala a opalovala se do ruda. Vidím jeho pomalý, lenivý pohyb, cítím ho na tváři, jako by přede mnou čeřil
vzduch, uvědomuji si jeho nejoblíbenější polohu vleže na zemi, jak se opírá hlavou o loket a o čemsi se mnou
diskutuje. Byli jsme ve věku, kdy se pořád o něčem žvaní. Měli jsme celý den sekat mačetami bambus, jímž
obrůstal jeden kopec nad mořem, ale my často stáli, opírali se o mačety a mluvili. Přece jsme však nakonec
oholili nepoddajný bambus, spálili strniště a vykopali tisíc jam pro švestkové stromy. Asi už kvetou a plodí.
Ale kde je on? Tenkrát učil místo vojenské služby mladé Araby v saharské oáze anglicky. Tenkrát jsme se
klaněli v budhistické svatyni, kdečeli kolik hodin bez hnutí při čajové ceremonii, naučili se zpívat japonskou
hymnu, pořád jsme ji zpívali, ale pořád jsme ničemu nerozuměli.
Jednou jsme seděli u snídaně kolem čtverhranného nízkého stolu, my dva na turka, Japonci klečeli na patách.
Přinesli rýži a André vstal, podíval se do vysokého hrnce a zajásal:
„Rýže, rýže! Takové pře l a p e n í ! Já nečekal, že budeme mít zase rýži".
Zasmála jsem se. Rýži jsme měli každý den ráno, v poledne i večer. Ale hned jsem se přestala smát, protože
kolem stolu zavládlo hluboké mlčení. Skionili hlavy a nabírali si do misek rýži, nemluvili mezi sebou, ani se na
sebe nepodívali. Mlčeli celé dopoledne i při obědě, odpovídali jednoslabičně, jako by se na nás domluvili. Byli
zdvořilí, ale chladní. A tak jsme si odpoledne vypůjčili od vesničanů kola a jeli jsme se koupat k Tichému
oceánu. Šlapali jsme pedály, po obou stranách silnice se rozkládala rovná rýžová pole a z nich se zvedaly příkré
hory, porostlé kučeravým listnatým lesem. Nikdyjsem neviděla, aby rovina tak rychle přecházela do kopců. Pak
jsme přijeli do písčitých dun, které obrůstaly travinami, a za nimi už bylo vidět oceán, zkovovělý a bouřlivý jako
v závěrečné scéně Madame Butterfly, těsně před tím, než spáchá harakiri. Vítr vrhal na břeh páchnoucí chaluhy,
vodní tříšť vyletovala v gejzírech do výšky, chtěli jsme oceán tichý a modrý jako právě slétnuvšího anděla, ale to,
co nám bouMlo u „ohoiČbylo dílo zlý^h duchů, kvůli kterém stavějí budSaté před chrómy hrozné ďábly, aby je
postrašili. Seděli jsme na korálovém skalisku, které píchalo, a André vyprávěl. Musel být úplně blízko, ale přece
nás vítr tak dokonale vyfoukal, že nás zbavil osobních vůní. Necítila jsem Andrého, vnímala jsem jen, jak mi vítr
šlehá vlasy přes obličej, jak mám rty slané a kůži lepkavou, jak mne olemtává svým hořkoslaným dechem. Byla
jsem vysušená jako škeble, které chrastily mezi kameny, a André měl sůl ve vousech, protože se mu stříbřitě
leskly. Pořád mluvil o poušti a o lidech, kteří tam žijí, V zeleném, vlhkém, líbezném Japonsku jsem si těžko
dovedla představit něco tak krutého jako je poušť, ale on tvrdil, že nezná nic krásnějšího. Povídal o oázách v poušti zvané chebka, kde není nic než kameny a ani hrob nelze vykopat Mrtvá těla se položí na zem, obstaví kameny
a spáry se pak zamažou hlínou. Stejně v tom horku hned vyschnou, nehnijí ani nepáchnou. Vyprávěl o palmách,
které jsou členy rodiny, a když zemře palma, truchlí se nad ní skoro víc než nad Člověkem. Mluvil o tichu, o hvězdách, o barvách, které jsou v poušti hustší a zářivější, o písečných bouřích a mozabitech.
Dívala jsem se na tenisky, jediné boty, které mi ještě zbyly, a viděla jsem, jak se z nich klubou palce.
„Myslíš, že si něco budou myslet?" zeptala jsem se do burácivého ticha.
„Kdo?"
„Oni", a hlavou jsem kývla směrem k Sutsu, kde naši milí Japonci trávili odpolední siestu.
„Stejně si myslí".
„Ale nemají co".
„Ne".
Podívali jsme se na sebe. Viděla jsem modré oči se žlutými a hnědými tečkami, jak se rozpíjejí, jak na mne
soustřeďují paprsky a jak ta síla do mne vypaluje kráter, jako by se síla slunečních paprsků soustředila do
jediného bodu a rozžehla zemi, vypálila do ní díru třicet sáhů hlubokou, a uvnitř na dně byl mráz, který se náhle
rozrůstal, mrzla jsem zevnitř a už mne roztřásl třes, stoupal hrudí do krku, do ramen a už byl v prstech i u nohou,
sesunula jsem se ze skaliska, postavila se na nohy a necítila, jak na nich stojím, nahnula jsem se a div Že jsem
nepřepadla, ale přece se mi v rozkmitu podařilo uchopit taštičku s plavkami Pomalým krokem jsem se loudala
za skálu, abych se převlékla. Přijeli jsme se přece koupat Oblékala jsem si plavky, ale ruce se mi pořád třásly a
nemohla jsem se strefit do nohavice. Podívala jsem se zpoza skaliska na Andrého a viděla jeho záda, úzkou
lebku a nehybnost, seděl tam na číhané a moře se před ním vzpínalo a propadalo, možná je tajfun. Šla jsem
pomalu v plavkách k nevlídné vodě, tenisky jsem si nechala, protože dno je plné mořských ježků, třásla jsem se
teď už snad zimou, a on mne viděl jak jdu a zase se ani nehnul, už vím, číhal, co udělám, a já viděla, že musím vlézt
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do rozběsněného živlu a přece by bylo stačilo vztáhnout k němu ruku, byl tak blízko, že jsem mohla cítit jeho
vůni, kdyby byl nefoukal ten proklatec. První vlna mi zaplavila tělo až k pasu, nohy mi podjely a převalily se přes
ně oblázky a slizké chaluhy, a už jsem ztratila dno, hořká voda mi Šplouchala do úst a přelila se mi přes hlavu a já
zakraulovala a tím zvítězila. Plavala jsem pořád dál do moře, u břehu jsem se bála, že mne některá vlna nabere a
ob tiskne mi krví do obličeje nebo do těla korálový útes. Plavala jsem statečně, a rána, kterou jsem měla v dlani
od toho, jak jsem upadla na přeseknutý stvol bambusu, mne pálila. Zítra mi zase zhnisá a André mi ji bude
muset zavázat Ať se mne nedotýká, ať se na mne nedívá, když jsem tu tak sama a tak daleko.
Padesát nebo sto metrů od břehu bylo moře klidnější. Plavala jsem naznak, spíš jsem nedělala nic, voda mne
sama nadnášela a viděla jsem, jak André, pomalu jako lev, který se k něčemu ve veliké hlavě rozhodl, seskočil ze
skaliska, dívala jsem se na jeho tělo s náznakem oblosti, možná bude tlustý, až bude starší, mrzutý galský dědek,
co nenechá nikoho na pokoji, všemu se vyšklebuje a hraje celé dny koule s dědky pod platany, ale teď je krásný,
to jest, mně se líbí. Přišel až tam, kde poslední nejmohutnější vlna zmokřila břeh, založil ruce, zešikmil oči a
díval se, jako by utopení bylo happy endem, jediným možným a šťastným zakončením této epizody. Kdy skočí
do vody a zachrání mne, přece vidí, že nemohu plavat pořád, že to nevydržím.
Začala mi být strašná zima a k tomu se ještě od severozápadu hnal velký černý monzunový mrak. Za několik
minut se spustí liják, moře se spojí s nebesy v jedinou šedou hustou vodu a já se rozpustím, rozplynu se. Už
cítím, jak taju. Mrknu na břeh a vidím, že André kráčí do oceánuoblečený, první vlna ho přelila, ale už se otřepal,
plave ke mně a bere mne za ruku, neříká nic, košile se mu na zádech nadouvá a zase splaskává, vyplivuje voau,
jeho ruka obemkla mé zápěstí a táhne mne ven. A už tápe nohama po dnu, vlna ho několikrát spláchla, ale chytil
se rukou skaliska, obličej mu to zkroutilo bolestí, asi tam byl ježek, a už mne táhne vzhůru, modrou a celou krupičkovou, teď mne obejme a řekne: pojď sem, moje malá, vytáhl jsem si tě, protože jsem tvůj anděl strážný a
pořád jím budu, ale on pouští mou ruku a kašle, to jest vypouští vodu z plic, zatímco já se třesu, a neobejme mne.
Kdyby mme objal, bylo by mi tepleji. Oči mne pálí od soli, mnu šije pěstmi, ale možná jsou to slzy, protože mám v
očích teplo, korálové útesy duní jako bubny otloukány mořem, asi se mi nelíbí jak to je. Proč by mi najednou bylo
tak smutno, proč bych se cítila tak sama a daleko od domova.
André si sundal košili a kalhoty a vyždímal je. Měl bílé nohy, záda a ramena. Jako správný Sahařan se nikdy
iieopaloval. Když byl se ždímáním hotov, zase si košili a kalhoty oblékl. Na skále nad námi se ohýbal v ostrém
větru bambus až k zemi a v té chvíli začalo pršet
Pan kulturní na mně pořád něco vidí. Jsem poprvé na rekreaci erohá a také si nemohu zvyknout na postavu
placeného ba véna, který pořád dělá dobrou náladu, i kdyby člověku z toho mělo být smutno k zbláznění. Kulťa
flirtuje s každou tlustou, dávno vynešenou slepicí, a ona pak v noci sní o dobrodružství vedle svého muže,
kterého porazil alkohol. Pořád nám něco bujaře přeje: dobrou chuť, dobrou zábavu, dobré počasí, dobrou noc.
Podívala jsem se na něj, jak jsem zvyklá se dívat Dovnitř, ne ven, a on se náhle ztrácel, zamával rukama, ale už se
propadal a roztáhl úzké rty v kapřím úsměvu těsně před leknutím. Byl přistižen, uhranutý. Jednou jsem už
uhranula mořskou pannu. Na pouťové maringotce byl nápis: Vodní panna ve své říši. Zaplatila jsem dvě koruny
a podívala se zato dovnitř kulatým parníkovým okýnkem a hie: seděla tam na kameni tlustá mořská panna,
kolena od sebe, natupírovaná, rty namalované do srdíčka a oči Černé a mastné kolem dokola, seděla tam a
hleděla před sebe v masivní nehybnosti. Kolem ní byly poklopené hrníčky, nakašírované mořské dno, a ona,
když viděla, že se na ni dívám, pomalu vstala a zatančila taneček tlusté ryby kambaly a náhle se zastavila těsně u
mé díry a dívala se na mne, viděla, že jsem ženská a já ji v té chvíli uhranula. Byla přistižena, že není to, co
předstírá, a zhroutila se na dno své mořské říše a já utíkala, aby to nebylo na mně, že jsem jim zkazila živobytí, že
je to prozrazené. A bylo mi jí líto a ráda bych sejí byla omluvila, kdybych nevěděla určitě, že se ve své vodní říši
rozpustila a že tam plave jako mastný flek na vodě s Červeným srdíčkem uprostřed.
Kulťa měl také mastné oči, i on si myslel, že nejhorší věc na světě je živit se prací. Cítila jsem na své tváři moc
divný vodorovný úsměv, z něhož se ještě mohou vyklubat pěkné věci, a tak jsem se radši honem přestěhovala na
Dálný východ. André se tam zrovna rozčiloval, že Japonci nemají v těle kouska citu. Všimla sis, jak se Hiroko
smála, když jí telefonovali z Tokia, že má otce v nemocnici?
„Ona mi to vysvětlila, povídala, že když se někomu stane něco špatného, nesmí to dát najevo, protože by zkazil
druhým radost ze života. Musí se ovládnout, to je snad dobře, nebo ne?"
„Je to neupřímné".
„A mně se to líbí", řekla jsem tenkrát „U nás je teď takový zvyk, že si lidi navzájem pořád říkají, jak se mají
Špatně. Možná se mají dobře, ale bojí se to říct, aby jim někdo to málo, co mají, neukrad. Anebo jim to neuřknul".
André měl některé křesťanské a marxistické poučky, které vždycky vyslovoval, když nevěděl kudy kam.
Třeba že lidé se setkávají proto, aby si ulevili, vypovídali se, milovali se. Ale jaképak milování, když na tebe
každý na potkání vysype sviy hnůj a sladký jetel si ponechá v tajnosti, sedí si na něm svým tučným zadkem. Já
taky nikam nejdu otravovat, když mám špatnou náladu.
Hádali jsme se a pak zase najednou nebylo co dělat Šli jsme na sopku. Na vrcholku jsme viděli ceduli, na níž
se sebevrazi prosí, aby si to ještě jednou rozmysleli, než se vrhnou do kráteru. Nebo aby sebou nebrali aspoň své
děti. Pod kola je berou, na dno řek a jezer. Necítí ani konečnost smrti, čekagí, že dostanou novou příležitost a
podruhé už to nezkazí. Když nemohou splnit všechny příkazy a povinnosti, volí smrt Snad se jim povede líp v
příštím životě.
„Ty bys mohla věřit v posmrtný život?" ptal se André.
Proč ne. Zdálo se mi, že v přeskupování energie, v hloučení a v rozplývání probíhá také věčný koloběh,
vzcházení a zacházení, pořád z téhož, je jen jedno a vědci tomu dali mnoho jmen. Einstein to spočítal a nazval
polem všech polí.
André se smál. Myslel, že svět je takový, jaký on ho vidí a že ho předělá k obrazu svému.
Mrkla jsem levým okem na Kulťu a viděla s potěšením, že je vyrízenej. Už ani nenutil nikoho zpívat ani neměl
na tváři profesionální úsměv. Rychle jsem pohled odvrátila a dělala zas jako by nic.
Z přístavu vyplouvala rybářská loď s kajutou uprostřed, bylo pozdní odpoledne, slunce už skoro zapadalo do
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more a na druhé straně stoupal měsíc, husté stříbro se ronilo zevnitř a měsíc tučněl a sádelněl, zatímco slunce
prudce zrudlo, znachovělo a pak začalo vyblédat, jako by z něj barvy vysával, jistě se ani nedočká zapadnutí, ale
vyteklé zmizí. V jednu chvíli byla mezi měsícem a sluncem rovnováha, přetahovali se, ale pak měsíc vyhrál a
světlo se do něho přelilo, moře dostalo sinalou, mrtvou barvu a temnělo do zašlého olova. Bubeník, který seděl
na zádi. bubnoval střídavě do dvou bubnů, bvlv to pohřební rytmy, ale připomínaly spíš černošský tanec,
přestože bubnoval budhistický mnich. Měl temněrudé kimono přepásané širokým pasem a oči mu mhouřila
vášeň. Pluli jsme od břehu, vesnice se vzdalovala, jednotlivé domy už nebyly patrné a začala se v nich
rozsvěcovat světélka, pobřeží jich bylo plné a bylo to ve stejnou dobu, kdy na nebi vyskočila první hvězda a hned
za ní třetí, měly růžové okraje možná ještě od zapadajícího slunce, a rychle se setmělo, a druhý mnich začal
zapalovat svíčky na malé loďce, kterou měl na přídi. Vypadala jako záchranný Člun pro trpaslíky, ale s girlandami květin a stuh, s napnutými plachtami, rozsvícená, aby viděla na cestu, měla plout jako průvodce do
podsvětí. Kde je? zeptala jsem se mnicha a on přimhouřil oči ještě víc a ukázal daleko za obzor, tam někde uprostřed Tichého oceánu je asi vír, v němž zmizí průvodce a za ním stovky bílých lampiónů, malých lodiček, které
mají čtyři pergamenové strany a na nich je napsáno jméno zemřelého a pozdrav od živých. Každý mrtvý z
vesnice Sutsu měl svou lodičku, svůj lampión, svůj pozdrav a vzpomínku. Světelný had se houpal na hladině,
ověnčená loď plula tam, kde před chvílí zapadalo slunce, vítr ji hnal k západu a za ní se houpali poslové a kněz
spouštěl další, byli jsme šňůrou spojem se smrtí, bubnování se zrychlovalo, mnichovy oči se zužovaly, ale tvář
zůstávala nehybná jako maska, tělo se svíjelo v rytmu bubnování, a tu jsem celá zvlhla, orosila se vodou, z níž
jsem ze čtyř pětin složená a patřím tedy možná moři a do moře, mohla bych spustit nohy na druhou stranu a
nechat je ve vodě tak dlouho, až by mne sama stáhla, až by si mne vzala. Udělala jsem to, a byla bych možná už
dávno krásně utonulá, chycená za šňůru a odplutá do podsvětí, kdyby mne byl André nechytil a neposadil na
dno člunu. Pleskal mne po tvářích, jako bych byla opilá, a já mu nedokázala nic říct ani vysvětlit, a maska pořád
bubnovala a já mohla být nádherně mrtvá, znala jsem teď cestu, ale on mne nepustil. Držel mne pořád za
rameno, sedl si vedle mne a ohříval mne teplým bokem, když jsem se začala třást Přikryla jsem si obličej
rukama a mezi prsty mi stékaly horké slzy. Čeho mi bylo líto? Možná toho, že s Andrém taky umřeme, ale nikdo
nám nikdy nepošle průvodce s lampionem, na němž by bylo napsáno naše jméno.
Druhý den jsme chodili po hřbitově a mlsně si prohlíželi hroby, na nichž bylo krásně prostřeno. Na talířcích tu
bylo od mas, zelenin i moučníků, byly tu broskve velké jako hlavičky právě narozených dětí, čtvilky melounů
červených i ananasových. Na každém hrobě hořel svazeček vonných tyčinek senkó. André by byl po setmění
užíral mrtvým jejich stravu, stejně se prý duchové živí z vůní a jídlo se zkazí. Ale já jsem to nedovolila, protože
jsem se bála trestu. Ještě dnes bych se bála, kdybych to byla udělala.
Vedoucí prodejny se zeleninou usnula, kinedryl ji konečně uvrhl do bezvědomí, každou chvilku sebou cukla,
trhla a zavzdychala. Možná se jí zdál sen, ale nevím, kde by se v tom mohutném těle vzalo něco tak křehkého.
A o čem asi mohl být? Možná o broskvích velkých jako hlavičky právě narozených děti anebo o obrovi, který by jí
natrhal kytičku drobných sedmikrás s růžovými kraječkami, anebo o suchém, ale odolném mužíkovi, který by ji
miloval a zpracoval, a ona by přitom bezzubými ústy křičela.
Jednou navečer jsme dojeli stopem k sekvojové aleji. Šofér nás vysadil, vzali jsme si na záda rance a pomalu
stoupali po silničce vzhůru. Pod námi se rozkládala plochá rýžová pole, z nichž strměly homolovité kopce, v
údolí byly osamělé staré domy pokryté došky a u nich leknínová jezírka a mohutné stromy. Ale největŠÍ byly
sekvoje, které hustě lemovaly silnici, bylo jim aspoň Čtyři sta let, říkal André, který viděl sekvoje v Kalifornii.
Alej vedla na vrchol, kde stál budhistický klášter s několika posvátnými branami, u nichž hlídali rozšklebení
ďáblové s kyji napřaženými na zlé duchy. Všude bylo ticho, jen cikádí tření šumělo večerem a teplý vítr Čeřil
bambusové houštiny. Našli jsme si menší chrámek, který stál o samotě na malé mýtině, z jedné strany chráněný
mohutnými hustými větvemi sekvojí, z ostatních tří stran bambusovou houštinou. Uprostřed plácku byla
studnička se zázračnou vodou a u ní kalíšek na bambusové hůlce. Chrám byl obkroužen dřevěnou verandou, na
kterou jsme se mohli přestěhovat, kdyby v noci začalo pršet
Lehli jsme si pak vedle sebe pod Širé hvězdnaté nebe. Uprostřed oblohy kráčel statečný rytíř Orion, který u
nás svítívá v zimě, a proti němu se řítil taurus neboh býk. Dívala jsem se na ně a zdálo se mi, že se možná srazí, že
budou bojovat, až budou hvězdy od nich lítat, beng, beng, beng, samé hvězdičky, a náhle André, ktei^ ležel
naznak a rovněž hleděl do nebe, řekl:
„Já bych si tě vzal za ženu, kdybys mne chtěla. Jsi zrovna taková, jakou bych si přál".
Zavřela jsem pevně oči a pak je zas otevřela do nebe. Hvězdy se rozmlžily a počaly plavat jako světélkující
ryby v hlubokém, klidném a temném moři, a náhle se zastavily a proti mně svítilo nějaké teplé jižní město, jehož
hlavní třídou byla mléčná dráha a já ležela v nebi a ono bylo na zemi, možná jsme v něm mohli spolu žít, kdybych
byla chtěla, ale já věděla, že nemohu a nechci. Možná jsme jeli mléčnou dráhou proti sobě jako jezdec a jezdkyně
na ohnivých tátoších a minuli jsme se, ztratili se v mlze a mléce, už se nikdy neuvidíme, protože tátoši letí jenom
dopředu a než s námi oběhnou zeměkouli, budeme už v sedle dávno mrtví, pojedeme proti sobě znovu za několik světelných roků jako jiní lidé a ani se nepoznáme, ani se nepozdravíme. Čí je to vina? A přece stačilo jen
vztáhnout ruku a byli bychom se sebe dotkli, byli bychom bývali už navždycky dotýkaní.
„Dávám ti rok na rozmyšlenou", řekl. „Kdyby ti to, co máš doma rozdělané, třeba nevyšlo, tak se seber a přijeď
za mnuu na Saharu. Budu tam ještě rok sám. Nemusíš se ani ohlašovat".
Neřekla jsem nic, protože mne zalehlo cosi těžkého jako náhrobní kámen a vymáčklo to ze mne slzy, které mi
tekly po spáncích a vpíjely se do trávy, zemí proplavou do studničky a smísí se se zázračnou vodou. Nechala
jsem je téct a dávala jen pozor, abych nevydala ani jediný zvuk, který by prozradil, že pláču. Kdyby mne objal a
přitiskl k sobě, kdyby byl zrychlil dech, byl by mne na koni dohonil. Ale neudělal to. Učinil mi nabídku jako
královně za starých časů. Copak to vůbec ještě jde?
Slzy mi tekly teď ne ven, ale do hrudi a vytvořily tam slané jezero, na němž se jako průvodce do země mrtvých
potácela loď mého života, červená sedma v mariáškách. Nevěděla jsem, jestli se vrátím domů nebo ještě
zůstanu na Dálném východě a naučím se japonsky, byla jsem toulavá kočka bez domova, nepřipoutaná, možná
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půjdu mezi malomocné do Indie a budu tam sloužit jako dobrovolná sestra, ledacos bych mohla dělat, jen se
nepřipoutávat, nenechat se ukotvit nějakým člověkem. A zároveň mou loďku svírala v útlých bocích bolest, že
ztrácím něco drahého a nenahraditelného, že André odjede a zase budu sama.
„Kde bychom žili?" zeptala jsem se.
„To by se vidělo. Teď nemá smysl o tom přemýšlet Máš rok na rozmyšlenou. Ode dneška ti běží lhůta."
Potom jsme asi usnuli. Když jsem se probudila, vycházelo z řídké bambusové houštiny rudé slunce. Cítila
jsem, že se na mne někdo dívá, zvedla jsem tedy hlavu a otočila ji. Stál tam za mým zátylkem mnich celý v bílém,
zrůžovělý vycházejícím sluncem. Sepjal ruce kpozdravu a zúžil oči do štěrbin, aby se mohl usmát Pak se na jeho
tvář umístila maska klidné jemné svrchovanosti, maska Budhy, který všechno ví a na ničem neulpívá.
Stál tam vrostlý do země jako sekvoj za jeho zády, patřil sem jako duch místa, který mi přišel požehnat
Posadila jsem se, otočila se k němu celou tváří a chvíli jsme se na sebe dívali. Dotklo se mne cosi vznešeného,
zářivého, dokonalého, on mi to předával, bylo mne náhle o to víc, anebo já sama jsem tím byla, rozplývala jsem se
do toho a ono to ve mně tálo, prostupovalo to kanálky mého těla, samo si to otvíralo cesty a naplňovalo mne
pln'ostí všeho plna. A on se uklonil, sepjal ruce k pozdravu, znovu se usmál a vzdaloval se drobnými kroky, až
zmizel v zeleném stínu sekvojí. Odešel, ale to, co mi daroval, zůstalo se mnou a ve mně.
André se probudil, když slunce už, žluté a plstnaté, stálo vysoko na obloze. Chtěla jsem mu vyprávět o svém
navštívení, ale nemohla jsem. Byl čilý, odpočinutý, zpíval staré galské písně a špláchal se u studničky. Dokonce
se i oholil, tak byl dobře naložený.
Napili jsme se pak vody z bambusového kalíšku a šli jsme do kláštera. Prošli jsme šesti branami, odolali zlým
ďáblům a vstoupili do nějvětšího chrámu, který stáluprostředjaponské zahrady. Na podlaze seděli žáci zenu,
bylo jich nejmíň sto, oblečeni v bílých šatech, nohy složené do lotosu, páteř vzpřímenou, se zavřenýma očima
hleděli do sebe. Mohli jsme vejít mezi ně, možná bych byla zahlédla svého ranního Budhu, ale neudělali jsme to.
Opatrně jsme obešli mlčící shromáždění a tichounce vyšli ven. André nevěděl nic a já už byla obdarována, ani
jsem nemohla chtít víc.
Jednoho dne, v krátkém napjatém tichu mezi dvěma monzunovými dešti, André odjel. Doprovodila jsem ho
do Jokohamy a tam jsme se rozloučili. Musel, na Sahaře už začínala Škola.
Potloukala jsem se po horách, lezla na sopky, toulala se kolem moře, žila jsem v japonské rodině, zažila zemětřesení. Stýskalo se mi po Andrém, ale nebyla v tom žádná bolest Byla to láska, do níž nevstoupila vášeň, a byla
tedy bez velké radosti i bez velké bolesti. Byla mírná, zářivá, vědoucí, stále přítomná. Byla bez trápení. Ale byla
vůbec?
Dnes se už nic nového nedozvím. Každý sám. jezdec kostlivý, masitý a proto smrtelný, objíždíme DO mléčné
dráze zeměkouli. Naše smrtelnost je naše výhoda, na chvilku je nám dopřáno odpočinout si od pozemskosti,
ale zároveň je tu nebezpečí, že se znovu narodíme a znovu se setkáme.
Odjela jsem pak přes Hong Kong, Kambodžu a Indii domů. Ten, za nímž jsem jela, se zatím zamiloval a zavřeli
hranice. Vdala jsem se a narodily se mi děti. Nemám pocit nepravosti života a nelituji ničeho. Proto je mi jedno,
kde jsem, v zimě nebo v létě, stará nebo mladá, Šťastná nebo nešťastná.
Autobus zastavuje, musíme vystoupit do mrazu. Ale mně je teplo. Je ticho, lidé se tlačí v uličce, chtějí
vystoupit všichni najednou.
Pleskám paní vedoucí zeleniny po tvářích, hladím ji po hlavě, aby se vynořila ze dna své těžké samoty. Plaším
v ní sen, který je možná krásný.
Ale kde je Kulťa? Není. Rozhlížím se a vidím jeho tvář otištěnou jako mastný flek na předním skle. Uprostřed
plavou dvě oči jako dvě olejové skvrny.
Nelitiyi ničeho a nikoho. Vylézám z autobusu a nadechnu se mrazivého, ostrého vzduchu.
Praha 1982
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Hrdinové současné české prózy
Motto zaznělo ke mně náhodou z Paříže:
"Hrůza, již začínám znát zhloubi, jakýkoli buď její
důvod, není než strach, prapůvodní úzkost ze smrti, z
nezavřeného života. Kolik jen zdí ční cestou k jedinému zřídlu, z néhož prýští, kam se vrací moje hrůza:
psát. Beznadějně zkouším psaní ujít, zavázat si oči,
odpadnout jednou provždy, aby se nůž v ráně netočil.
To je ono, čemu prchám: psarií, má smrt, to, co tu zůstavím jako hrob, a jeho tvar nebude už v mých silách
přemoci."
Věra Linhartová: Lieux arrables
Čím je člověk starší, tím zodpovědněji prožívá nebezpečnost a konečnost svého snažení, uvědomuje si,
jaké na sebe bere riziko, když odněkud z hloubky a z
temnoty tvoří svět, který vypadá jako skutečný, ale
není. Je stvořený. Stačí jen postavit se o kousek vedle,
zakřičet stranou a ozvěna se nevrací, zvon při úderu
nevyzvání. Každou větou a odstavcem, každou knihou
se člověk znovu stává spisovatelem, vyhraje anebo prohrává. Co se všechno chce po spisovateli, co po něm
žádají ti, kteří si klidně žijí v zapletenosti, zabředli do
anonymity, do prosté reprodukce života, do onoho
svůdného odindividualizovaného se, které jim káže,
rozkazuje, a bere za ně jakoby zodpovědnost. Tak se
to dělá, tak se to patří... podle tohoto pravidla se dá
žít ze dne na den, od chvíle ke chvíli, v permanentní
mírné nespokojenosti a naštvanosti. V každodenní zapletenosti je stále těžší hledat a najít celkový smysl, je
to tak obtížné, že většina lidí se hledání vzdá. Žijí v
napétí, bojí se uvolnění, vyhýbají se samotě, v níž by
zůstali na chvíli sami se sebou, necítí své tělo a netouží slyšet svou duši. Zahánějí ticho a nekladou si otázky po smyslu. Kontaktují se s jednotlivostmi a nikoli
s celkem. Ani svůj život neberou jako celek, jako čas,
který je jim dán mezi narozením a smrtí k tomu, aby
ho vyplnili. Člověk hodlá něco změnit, stále se k něčemu chystá, ale sám si zároveň klade překážky, aby nemusel, sám si cestu "zarub ává". Zajišťuje si stálý přísun podnětů zvenčí, dbá, aby tok byl plynulý, aby nikdy nebyl zaskočen prázdnotou. Je ve věcech, ztrácí sebe ve vztazích, obětuje se pro druhé, přizpůsobuje se.
Nevidí sebe ani druhé ve světě, vidí iluzi, kterou si vytvořil, nevidí konkrétního člověka, ale jakousi abstrakci. Má vztah ke strukturám, k hodnotovému systému,
který jednou přijal a který vydává za filosofii. Jeho
vztah k druhým lidem bývá určován tím, co pro ně
vykonává, a koná to, co jeho samého naplňuje uspokojením.

V rozptýlen os ti, v zapletenosti, v každodennosti, v
níž žijeme, má být spisovatel, podle profesora Jana Patočky, spravovatelem životní celistvosti, neboť stále
připomíná právo Člověka na vlastní individuální život
a jeho zodpovědnost za něj. Připomíná, že život je konečný, že umřít lze i zaživa, a že je to horší než fyzická smrt. Smrt je otázka, kterou příroda neustále klade
životu» aby mu připomněla, že dosud nenalezl sám sebe. Pronásledován smrtí, život se probouzí ke své dokonalosti.
Spisovatelství je umění, které nejvíc ze všech ostatních připomíná Člověku, že je sám za sebe, že musí
být, a že jeho život je v každém okamžiku v jeho rukou. Spisovatel je odhalovatel života, životního smyslu v celku i v jednothvostech.
Ve Vaculíkově Českém snáři se zprvu nenápadně a
pak dramaticky odehrává zápas hrdiny o vlastní bytí
a nebytí, boj upřímný a pravdivý až dokrvava. Hrdina,
aby poznal sám sebe i ty, kteří jsou kolem něho, musel sám sebe rozsekat na krvavé kusy, ohledat je a znovu sestavit do tvaru člověka, a teprve po této tvrdé a
sebezničující práci dosáhl vykoupení, které spočívá ve
vědomí: jsem. Toto je můj život a začínám ho stále
znovu, vybírám z daných možností ty, které jsou jenom mé, z nich svobodně vytvářím svůj individuální
obraz života a v tom nacházím smysl nezávisle na podmínkách, v nichž žiji. Při Čtení o hrdinově zápasu poznáváme, že nikdo na světě nemůže uhlížit člověku
víc, než on sám sobě. Žádná moc ani útlak mu nepřipraví žalář temnější. Čím blíže k sobě člověk žije, tím
slabší jsou síly, které jeho osudem mohou pohybovat:
ačkoli po něm stále vztahují ruce, jsou bezmocné. Ve
smyslu náboženském by se dalo říct, že dábel vnějšího
světa ztrácí moc nad člověkem, který se blíží svému
Bohu nebo tomu, co je v něm božské. Anebo filosoficky: Jsem a musím být. Já jsem si svůj život nevybral
ani nevymyslil, ale beru ho na ramena, protože je můj.
Je tak těžký, že ztrácím i strach ze smrti. Dávám mu
den ze dne smysl, oživuji ho a nešetřím se, ani si nedopřávám žádné úlevy. Nenalhávám si nic o sobě ani o
světě, uvědomuji si každé teď a snažím se je naplnit,
protože vím, že zemru.
Hrdina se za sebe nemodlí, neprosí, není ani koho.
Vydržte se mnou chvíli, zve své čtenáře, když já to musím vydržet celý život. Vede každodenní zápas o svou
celistvost, neboť pád do pokleslosti, lži a výmluvy hrozí neustále. Není se o koho opřít, protože nikdo není
ve stejném čase na témž místě. Jsme tady a musíme
být, aniž by pro to byl nějaký důvod. Nase prasituace
je nezdomácnělost, nezapletenost, pobyt dokořán.
Skála se otvírá jen jednou, okamžik je možné promeškat a zase se zavře. Člověk se otvírá jednou a pak
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už zůstává otevřený. Je v nejistotě. Hrdina Snáře takto
narostl. Mohou ho ořezávat, osekávat, ale i v posledním
špalku bude celý. Nic zvenčí nemůže pohnout základy
jeho bytosti. Pokud se v něm uvolní kámen, padá z
hlavy nebo z hrudi dolů do nohou a je to z vnitřního
zemětřesení. /Ty jediná bys mne mohla odvésťve chvíli, kdy jsem byl k tomu připraven./
Vaculíkův hrdina není ublížený Český intelektuál,
ale člověk, který vede velký veřejný život. Poslechl Holderlinovu výzvou: Pojď do otevřena, příteli! A šel.
Druhý hrdina, který překročí hranice zvnějšnělosti,
je, jak mi napadá, Trefulkův Cyril Duša. V románu
O bláznech jen dobré se jeho návrat k sobě odehraje ve
formě vzpoury. Hrdina se poté, co mu oznámí, že má
rakovinu a umře, odhodlá prožít zbytek svého života
podle svých představ. Je postaven před holé sum. Pronásledován smrtí, život se probouzí.
Cyril Duša je v základě jinou bytostí, než hrdina
Vaculíkův. Dušův život není dílo jeho já, ale neosobního ono se. Žije až do katastrofy podle potřeb a požadavků druhých, smiřuje se s tím, a teprve když smrt
zabuší na dveře, otvírá se vlastnímu životu. Prožije něco, po čem celý život toužil, ale nač si ve své ubohosti
netroufal. A tento poslední, krátký čas si nedovolí vzít
životu, ale ukradne ho smrti. Má na to právo, splnil už
přece všechny požadavky, které na něho kladlo ono se,
vykonal své povinnosti. /Není snad proto potrestán
smrtí jako hostinská Kafoňová v novele Na krásné vyhlídce od téhož autora./ Vrací se pak do svého domova a je jiný. Cosi základního se událo ve struktury jeho
osobnosti, ale není to vítězství. Vaculíkův hrdina bojuje každý den o svou celistvost, vystavený radosti i
bolesti. Neotřelý, neotupený nůž se v ráně otáčí. Není
hranice mezi nebem a peklem, obojí je současně už tady na zemi. Trefulkův hrdina prožije své krátké nebe
a vrací se do pekla. Je podmíněný svou situací. Zázrakem nezemřel, a proto se konečně odhodlal žít. Tady
působí fátum, u Vaculík« síla uvnitř v Člověku.
Dopustím se nyní smělosti a shrnu několik hrdinů
současné české prózy do jednoho pytle. Pokusím seje
charakterizovat na základě podobnosti. Jsou to hrdinové románů Klimentových /Nuda v Čechách a Basic
love/, hrdinové románů Klímových /Milostné léto a
Stojí, stojí šibenička/, hrdina novely Svedený a opuštěný od Trefulky a snad i dalších.
Tito hrdinové jsou intelektuálové /i hostinský, který píše básně o roštěnkách, je přestrojený intelektuál/
a intelektuál má sklon být nasměrován od druhých lidí, orientovat se vně, zapomínat na vlastní způsob existence. Intelektuál jako by stále čerpal z jiných lidí to,
co sám nemá, má svou hadici hozenou do cizí studně,
protože sám si svou nevykopal, je nedostaČivý, nedochůdný. Potřebuje něčemu věnovat své já, něčemu, co
je dost vznešené a ušlechtilé, aby to mohlo naplnit jeho představu o sobě. Středem zájmu intelektuála nebývá on sám, ale jeho obraz o sobě, iluze o světě, v němž
by si přál žít a o sobě v něm. Takový svět však není a
nemůže být a odtud vyplývá intelektuálova nespokojenost se stavem věcí, odtud pramení jeho puzení svět
změnit, vybudovat jej takový, aby ho byl hoden. Duchovní člověk je ten, který má problém. Intelektuálův
problém je vždycky spojený s něčím nebo s někým
druhým. Pořád něco hledá, čím by sám sebe doplnil,
nechce být sám. Hledá těžiště své osobnosti v ideji, v
ideologii, v rodině, v milostném vztahu, ve veřejné činnosti, kdekoli.

58

Dobře napsaný intelektuál by měl v čtenáři zalarmovat všechny zdravé síly. Místo toho však autor nechává čtenáře uprostřed zápasu, který nemusí být ani
vnitřním dramatem hrdinů, ale souhrou nepříznivých
vnějších sil, které hrdinu rozkládají anebo zase skládají. Hrdina se často spíš konstatuje než sám sebe řeší, a
nevzbuzuje ve čtenáři protitouhu: být jako on, anebo
spíš být úplně jiný. Autor sděluje, jak náš svět vypadá,
ale nevrhá do prostoru nečekané světlo, spis podává referát o tom, co se tu stalo.
Hrdinové prošli společným vývojem, mají stejnou
životní zkušenost, která je asi z větší části totožná se
zkušeností jejich autorů. V mládí mívali ideální představu o tom, jak by mohli uspořádat svět ke svému obrazu, věnovali se hnutí za šťastnou budoucnost, ale jejich program byl poražen a oni sami odehnáni od stolů života do soukromí. Jejich plán ztroskotal a tím se
znicotil i jejich život. Kam se obrátit, když byli zvyklí
orientovat se vně. Byli otřeseni jako kdysi Řekové,
když zkrachovala poliš. Tenkrát, v onom společenství
otřesených, vznikla filosofie. A filosofie se rodí u každého člověka, který začne přemýšlet o svém životě,
klást si otázky. Stejně jako tehdy je i nyní všechno
zproblematizováno a to je dobře vyhnojená půda pro
sémě filosofie. Žel, v současné literatuře často nahrazuje filosofii politika. Hrdinové, mnoho let po otřesu,
vlastní smysl nenacházejí. Někteří žalují na svět, že on
nemá smysl a že v tak zlém a nespravedlivém světě nelze smysl najít. Individuální lidský život samozřejmě
nemusí mít smysl, ale tím větší touhu po smyslu musí budit v Čtenáři dobře napsaný nesmyslný život. Jako
jediný příklad za všechny napadá mne ted Frischův
Stiller, intelektuál, který přežil svůj život, jednou se
mu podařilo uniknout, ale dostihli ho a on se jim ze slabosti podvolil. Dal se vtáhnout zpátky do svého života, vyhověl všem, vrátil se tam, odkud utekl, a od té
doby jeho duše zemřela, i když tělo je dosud živé. Stiller končí v rezignaci a čtenář si uvědomuje, že největŠí
lidská tragédie je nevlastnost, neplodnost, zbytečnost
života, ztráta smyslu.
Ale má vůbec běh světa smysl? Má smysl svět, v
němž je všechno připraveno, aby mohl být kdykoli
zničen, svět, který směřuje k ekologické katastrofě?
Jednotlivý člověk přestal mít dávno vliv na světa běh
a měl ho snad jen ve výjimečných okamžicích svých
dějin. Řekům zůstali aspoň bohové, ale v našem světě
není nic božského, není tu žádný celkový smysl. Co
tedy máme dělat v té bídě? Nezbývá nám než přijmout
svět v jeho podmíněné smysluplnosti, v jeho problematičnosti a žít v nejistotě. Chovat se tak, jako by běh
syěta smysl měl, jako by se světem bylo všechno v pořádku. Tady mne znovu napadá krédo hrdiny Snáře:
Ať dělají co chtějí, já budu dál dělat své a komu se to
nelíbí, ať mi vleze na záda.
Hrdina současné české prózy má ustřižená křídla.
Je jako jestřáb, který kdysi lítal a lovil a ted je uvázaný za nohu na dvorečku se slepicemi. Zrní s nimi sice
nezobe, "občas dostane myš, ale už mrtvou. Potupnou
kořist vztekle roztrhá a zhltne. Hrdinové vedou život
vnucený na malý kousek země, v izolaci, život znicotněiý ztrátou smyslu. Nemohou a ani nechtějí zapojit
se do establishmentu, neboť to odporuje jejich morálnímu kodexu. Setrvávají v protestu, privatizírují. Jejich životy se tím nesmírně zužují, jejich dramata se
odehrávají v rodinném kruhu, doplněném o milenku
či milence. Hrdina se realizujé v rodině, v mimoman-
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želském vztahu, a odtud vychází do zaměstnání, které není jeho. Malý kruh, v němž tančí taneček svého
života, se uzavírá, kolem je široké pásmo nikoho a za
ním pásmo Moci.
Hrdinové se střetávají s Mocí v různých podobách
a ona mívá hrůznou kafkovskou podobu. Je to o to
nebezpečnější, že tato střetnutí v nich vzbuzují falešný pocit smyslu života. Oni se nezapojili, setrvávají v
odporu, tedy jsou lepší než ti, kteří se přizpůsobili.
Stačí, když budou stát tam, kde stojí a už má jejich život smysl. Z toho pak pramení pocit výlučnosti, nepodplatitelnosti, který je příjemný, ale platí se za něj
ještě větší izolovaností, a život se dál deformuje. Neděje se nic, nejsou s to nic změnit a tak se obracejí do minulosti, hledají tam klič ke své osobnosti. V budoucnosti očekávají, že se něco přihodí, něco, co spasí je
i svět, ale zároveň věd i, že to nepřijde. Hodina pravdy
nenastává, nepřicházejí k chrámovým dveřím. Vyhnou
se jim a s nimi i čtenář.
Hrdinové vedou smutný, neradostný život. Místo
základní radosti ze života si pořizují všelijaká potěšení. Zdá se mi, že nikdy nebylo v české literatuře tolik
erotiky jako v sedmdesátých letech tohoto století. Zatímco v šedesátých letech byly v módě kafkiády, v sedmdesátých byl objeven sex. Hrdinové románů touží
po lásce, ale to, co se jim podaří realizovat, je sex, posedlost, vytržení. A i když sex nerealizují, aspoň o tom
sní. Je to jedna z možností, která se hrdinům nabízí,
něco, co jim Moc dovolí /a o čem mocná manželka neví/, anebo je to něco, nač neměli v mládí čas, protože
předělávali svět, hlásali ideologie, seděli na schůzích.
Možná je příčina hlubší a spočívá v touze po individuálním prožitku, po tajemném bytí u pramenů života,
po temnotách, z nichž člověk vzchází a do nichž spadá. Naplnění touhy být úplně s někým je však modifikováno a deformováno všemi zábranami nevlastního
já. Je to smutné volání po lásce, po něčem opravdovém, po osmyslnění života a oddálení smrti, ale odevzdání se druhé bytosti, ať už manželce nebo milence,
se nemůže uskutečnit, protože hrdina je zajatcem formy, kterou musí naplňovat. Je zapleten a tím umrtven.
Nemůže dosáhnout autentického spolubytí.
Hrdinové vedou často spor s křesťanstvím. Jejich
norma chování je křesťanská, avšak je jen vnější a není
naplněna živou vírou. Kdyby byl nějaký Bůh, nemohlo by přece na světě být tolik nespravedlnosti. Bůh není, anebo je-li, je i on pod vlivem zločinné všeobjímající Moci, když dovoluje pronásledování spravedlivých.
Z náboženství zbyla hrdinům jen forma, měšťácký morální kodex. Kdysi byli mravní a nyní hřeší, ovsem nikoli bez pocitu viny. Výčitky je provázejí na každém
kroku a je to tak správné. Po radosti má přece přijít
trest. Lež je tu brána jako polehčující okolnost ve smyslu neubližování druhému a nenarušování řádu, který
je jednou provždy dán. Je lepší volit menší zlo než větší, a není to chápáno jako větší nemravnost. Lidské
svědomí jako by existovalo jen ve vztahu k druhým lidem, ve světě spolubytí a nikoli ve vztahu k sobě samému. Ale svědomí je spíš výraz starosti o sebe a jeho
hlas volá člověka z rozptýlenosti k vlastnímu způsobu
existence. Svědomí je tedy něco mnohem hlubšího a
stojí v přímém vztahu k naší celosti. Hlas svědomí volá naše já do jeho nejpůvodnější situace, do nezapletenosti, nezdomácnělosti, tam, kam jsme vrženi. Anebo
zjednodušeně: jsme-li pravdiví k sobě, jsme pravdiví i k
druhým, vidíme-li sami sebe, vnímáme i druhé nikoli

jako abstrakce, ale jako lidi.
V této souvislosti je asi na místě zmínit se o hrdinkách současné české prózy, i když se jich týká už mnohé, co bylo řečeno o hrdinech. Hrdinky nejsou šťastnější než hrdinové, ostatně žádný nešťastný Člověk nemůže udělat někoho šťastným. Výdobytkem i prokletím hrdinů i hrdinek českých románů zdá se být emancipace, jimi vybojovaná a nastolená. Intelektuálky degradovaly intelektuály z vůdců stád a samců na pomocníky v domácnosti a vykonavatele aktu, k němuž je
občas připouštějí. Manželky se někdy zdají být součástí Moci, která hrdinům vládne, mají v sobě něco ze
starodávných božstev, jimž je třeba přinášet oběti a
konat služby, aby se naplnil řád, onen formální kodex,
jehož je třeba se držet, aby se člověk nerozpadl. Milenky naproti tomu bývají veselé, hravé a bezzásadové,
vášnivé, odlišné od manželek, avšak žel, ani tady nejde
o spolubytí, ale o únik z kletby manželství, o něco navíc, co si člověk pro sebe ukradne, aniž o tom mocní
vědí. Je to bloudění z nelásky do lásky, která je spíš
posedlostí a prokletím anebo jen sněním.
Výsledkem střetávání hrdinů a hrdinek je podivný,
neradostný obraz světa. Čtenář v něm nenachází.člověka, s nímž by se mohl ztotožnit, který by mu byl milý
a blízký. Nenachází ani východisko, ani paprsek světla, autoři opouštějí své hrdiny přinejlepším na rozcestí, ale spíš v hustém lese. V bytostné podstatě románových postav je, že se nemohou zmocnit svého života,
že konají něco, někdy skoro všechno proti své vůli a
přirozenosti a mezi sebou i sami se sebou se tragicky
míjejí. Je to možná nemoc českých intelektuálů. Žijeme s boletí, hlásají se svěšenýma rukama. O všechno
jsme se už pokusili a nezdařilo se to. Nemůžeme nic
změnit ani na veřejnosti ani v soukromí.
Četla jsem nedávno Kunderovu knihu smíchu a zapomnění a autor mě překvapil tím, jak náhle předběhl
sebe sama, jak už sedí na kopci, zatímco jeho hrdina
se s námahou plazí vzhůru. Kundera dovedl svého hrdinu i svou metodu do konce, oddělil se od hrdiny,
sám jsa snad už mimo dobro a zlo, na kopci, odkud vidí svět jako panoptikum, v němž jako mág předvádí
svá čísla. Na dně své metody, cynismu, nalézá něhu a
cit. Všechno je krutě a spravedlivě dovedeno až do konce, a hrdinové jako by už ve vyprahlé vyprázdněnosti
cosi zahlédali. V tom je snad útěcha let osmdesátých,
že všechno dojde až do konce. Sedmdesátá léta vytěžila pronásledování, ztrátu struktur, na něž hrdinové navěsili své osudy, emigraci vnitřní a vnější, sex. V letech
osmedesátých bude možná třeba hledat východisko.
Znovu sestavit člověka, osvobodit ho, dát mu filosofický problém. Jejich téma možná už někdo zahrál, ale
ještě nebyl uslyšen.
Eda Kriseová
Praha
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T r a m p o t y m l a d é h o spisovatele
Mezi nejúspěšněji mladé prozaiky patří nesporně
litvínovský Jiří Švejda. Svou fabulační lehkostí, vypravěčskou spontánností a v neposlední radě dobrými znalostmi popisovaného prostředí /kraje v Podkrušnohoří
a chemického provozu tamního velkého závodu/upoutal pozornost hned prvotinou /Havárie/. Další romány
navazovaly na tento slibný nástup vlastně jen určitými
obměnami hrdinů i lidských problémů, ale snažily se
vyslovit či spíš naznačit něco z toho, co zaráží mladé
lidi v dnešní spotřebně zaběhané společnosti, v dnešní
honbě za úspěchem, v dnešním zformalizováném pojetí lidské spokojenosti a štěstí. A také čím je tato společnost korumpuje a čím je lidsky znehodnocuje. Nejctižádostivěji se to všechno projevilo v románu Požáry
a spáleniště.
Zároveň se ovšem ohlašovaly stále víc příznaky určitého stereotypu, do něhož mladý autor upadal. Obratnost, s níž pohyboval svými figurami, efektně budované scény, líbivé erotické příhody, jakási příjemně lechtající kritičnost, zkrátka jakési "dietlovské prostředky" ukazovaly, že mladý prozaik se žene za úspěchem
nejinak než jeho mladí kariéristé - za každou cenu,
bez nezbytných mravních ohledů a přísné sebekontroly vlastních schopností.
Loni vydaný román Dlouhé dny /Čs. spisovatel;
dosti rezervovaný doslov o Švejdově tvorbě napsal Štěpán VlaŠín, jemuž však sám román imponuje/ už nemá
jen příznaky zřejmých tvůrčích rozpaků, ale je od začátku do konce trapnost nad trapnost. Celkový ohlas
na nový opus severočeského Balzaca neznám, přečetl
jsem pouze referát Lidové demokracie /Vodák/, jenž
jej zařazuje do celku próz s úctyhodnou etickou problematikou a vytýká mu pouze zbytečné ladnosti v úvodu. V RP napsal o románu zdrcující - prý - kritiku
Jiří Hájek, jenž autorovo téma, totiž vylíčení tvůrci
krize mladého spisovatele, vrhl jaksi bumerangově zpátky proti autorovi a dokazuje mu, že ve stejné krizi jako hrdina je sám autor. Nečetl jsem Hájkovu recenzi,
znám ji jen z doslechu, ale je-li hodně kritická, nestřílí vedle. Román je umělecky prachšpatný.
Ale to mě na něm samozřejmě nezajímá. Text je
autorovým sebevyjádřením, nezakrytě autobiografickým zpodobením postojů, názorů, představ, životních
ideálů, lidských kvalit atd. mladého spisovatele dnešních dnů, žijícího na severu Čech, původním povoláním inženýra chemie. Příběh tak reflektuje ideové a
mravní prostředí, z něhož vyráží mladé osení, zelenající se mladé ratolesti naší literatury. A to je na románu zajímavější než jeho problematika umělecká.
Nepříliš ironický název knihy by mohl znít "Trampoty mladého spisovatele". Svízele nadějného Viléma
Hálka jsou zcela specifické, lépe řečeno dobově podmíněné. Jsou náhony vzdáleny trápení, které měli začínající autoři nejen před padesáti lety, v čase soukromokapitalistických nakladatelů, ale ještě před takovými
dvaceti, pětadvaceti lety. Zpracování námětu se liší od
obdobných "románů o vzniku románu" /vzpomeňme
napr. na Řezáčovo Rozhraní/ v tom základním: není
tu ani náznak, co vlastně autor píše, co mu brání v psaní, s Čím se to potýká, jaký materiál mu klade odpor,
ani slovo o postavách, natož o hledání nějkého vztahu
ke světu. Musíme prostě věřit, že mladý autor se z ja-
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kýchsi neznámých příčin dostal do tvůrčí krize a teď
v době prázdnin, kdy manželka s dítětem odjela do Jugoslávie na dovolenou, se potácí z bytu na plovárnu, z
plovárny na chatu, z chaty do bytu právě klofnuté milenky apod. Pozadím krize je nejspíš maloměšťácky,
až snobsky založená ženuška Irena, které právě z tohoto důvodu má už plné zuby. Jaký div, že začne svádět
nádherný kus Darju, ale při tom svádění svádí taky zápas s mnohem zkušenějším matadorem Jiřím, jemuž
říká "klasiku" a v němž bez obtíží poznáváme Vladimíra Párala - ten z toho kohoutího zápolení vyjde
ovšem vítězně. Náš hrdina nejel do Jugoslávie z jednoduchého důvodu: čeká návštěvu filmařů, kteří s ním
mají projednat jeho scénář. Mezi nimi zase snadno můžeme ukázat jako na "klíčovou" postavu na dvoumetrového dramaturga /Vladimír Kalina/; ten je rovněž
přátelsky nakloněn mladému talentu, ale přesto jaksi
filmařský "zkažen" potřebou předělávat spisovatelův
původní záměr. Pak navštíví postupně drcený autor
nakladatelství a televizi, kde se mu taky dostane sice
zdvořilého, ale rozhodného odmítnutí rukopisů. Tady
už se ovšem v postavách nevyznáme, jsou z "nové vlny" po r. 1969, ale nepochybně i tady je někdo zachycen podle skutečnosti.
Proti slovesnému tvůrci, jenž pracuje ve věčných mukách, nastavuje noci a riskuje existenci, se jaksi všechno spiklo. Kritika ho znectí, rukopisy mu vracejí, scénáře mu předělávají, televize odloží natáčení na příští
rok, interviewem; mu kterýsi redaktor z Prahy spíš uŠkodí než pomůže atd. Dostává jen drobné náplasti:
smlouvu na překlad do polštiny z Dílie, zálohu na to
či ono, peníze za reedici románu v krajském nakladatelství atd. Ještě, že při něm věrně stojí jeho sok v lásce, ale jinak skvělý "klasik" Jirka, jenž mu zkušeně líčí idiotství kritiků, redaktorů, dramaturgů a jiných
zloduchů umělecké tvorby. A domácí trable s ctižádostivou ženou spraví sláva, jíž je zahrnut poté, co se v
kraji natáčí film podle jeho námětu a oni se pohybují
v prostředí pražských herců, hereček, režisérů atd., což
si dokonce natočí na film a pak si ho promítají ve
snobské místní společnosti, což ovšem rozervaného
Viléma Hájka zdisgustuje a ještě víc vzdálí ženě.
Toto pojetí autora jako bezděčné oběti nějakého
spiknutí neznámých sil mimo něj je třeba ještě upřesnit: Vilém Hálek totiž nenaráží pro svou průbojnost,
odmítání jeho věcí nemá nic společného s tím, že by
přinášely příliš odvážný pohled na život, nebo pro nějaké jiné vážné příčiny. Důvody jsou víceméně záhadné, tajemné, jaksi vyhýbavé a nekonkrétní. A autor se
taky nikdy nebrání nějakým pádným argumentem chce vyhovět, aby už viděl smlouvu, aby se už filmovalo, aby už byla reedice. Náš mladý prozaik totiž nemá
jiný cíl než uspět, žene se za ním zběsile, takže všechno, co se podobá překážce, byť je to dobře míněná rada, považuje za pod trh a za křivdu, kterou si nezaslouží - vždyť věčně "trpí" nad papírem.
Věcným vyjádřením tohoto postoje jsou přesně vyjádřené starosti o existenci: kolik za co dostal, jaké má
zálohy, kolik bude doplatků, co musí splatit. "Čekal
jsem dvojnásobný náklad" /s.19/, "Ještě jsem nevrátil
našim půjčku na auťák" /s.20/, "Irena má přece slušný
plat" /s!20/, "Peníze od Romana Vláška nás zachránily před finanční katastrofou. Irena si nechala ušít šaty
na Věřinu svatbu, koupila krytinu do mé pracovny, deset tisíc uložila..." Blíží se totiž čas, kdy Hálkovi skončí tvůrčí stipendium a on se musí rozhodnout, zda se

vrátí do chemičky či ne. Tam ho ale nechtějí, domnívají se, že po takových úspěších už o to ani nestojí, je
přece Někdo! Náš autor ovšem musí vyřešit svou krizi.
Jak? Ovšemže odejde do fabriky mezi pracující, kde
doufá zase načerpat inspiraci a hlavně najít jakousi
vnitřní jistotu, neboť už se nebude cítit tak sám, tak
bezbranný nad prázdým papírem.
Druhou stranou tohoto postoje k spisovatelské práci je vztah veřejnosti k autorovi. Lidé kolem ho považují za flákače, za šťastlivce, který si může volně chodit i dopoledne po městě, nevědí však, že píše i v noci,
závidí mu kdeco, považují ho za muže "v balíku", jehož přece "nemůže vytrhnout nějakých dvacet tisíc"
/s.178/, jeden závistivec mu dokonce poškrábe parkující auto. Rub téhle závisti je pak zbožnění spisovatele
jako někoho posvěceného, což se projevuje zejména na
čtenářských besedách, vlezlé jsou zvláště knihovnice,
ty by spisovatele nosili na rukou.
Obraz společnosti, která vidí spisovatele buď jako
zbytečného příživníka nebo jako výjimku, jako vymknutí z řádu všednosti, tedy elitáře v pravém slova smyslu, je myslím zafixován v textu přesně. Spisovatel a
společnost tvoří jednotu, jeden bez druhého nemůže
být, je to vztah, který je produktem pojetí tvůrce ne
jako osobnosti, která přináší nenahraditelné hodnoty
a vyslovuje za všechny jejich bolesti, hoře, touhy a naděje, která tématizuje skutečný lidský úděl, ale jako
někdo, kdo je v soustavě státně řízeného ideologického provozu úspěšným zabavovatelem, tlumočitelem
požadavků "těch nahoře" v beletristickém balení. Za
to, že stojí 'V řadě" ideologicky, smí vystoupit "z rady" všedního dne a žít si "svobodně". Pomstou je mu
sávist lidí, každodenně robotících ve fabrice, spoutaných pracovní kázní, závist či obdiv ubožáků nad jeho
výjimečným způsobem života. Vilém Hálek proto zcela logicky hledá záchranu ve fabrice - tam zase zapadne, nebude nikoho dráždit, bude vypadat jako každý
jiný, bude mít své mimikry.
Švejda chtěl svým románem vyvrátit iluzi, vnější
klam lidí, že spisovatel je zazobanec, který je samé peníze, lehce si žije, má větší možnosti než jiní atd. /Stipendia, tvůrčí pobyty, cesty do zahraničí, popularita,
to všechno je pro něj málo./ Místo toho ovšem ukázal
něco jiného: že takové institucionální pojetí spisovatelské práce, v němž tvůrce nenasazuje nic ze svých niterných, mravních, světonázorových či duchovních sil
a spokojuje se s vnějším úspěchem u "nadřízených",
nemůže plodit nic než stejnou lidskou odrůdu, proti
níž vehementně bojuje - ovšemže "v mezích zákona"
- ve svých prózách: kariéristu, cynika, vypočítavce,
který se chce mít především dobře, lip než druzí. Jiný
zájem nemá, nenaléhá na něj nic z toho, co rozdírá svět
kolem nás, neví o žádné otevřené ráně, nepálí si prsty
s ničím. Tak byl vypěstován v umělé líhni této doby,
takový je.
Upřímné vyznání Jiřího Švejdy je umělecká břecka, ale svou bezprostředností poodhalila pohled na uzavřený svět, v němž ochota k sebeklamu a zároveň
klamání jiných jsou přijímány jako přirozený nebo
alespoň samozřejmý chod života, což spisovateli umožňuje nemít svědomí a zároveň nastolovat tzv. mravní
otázky.
Milan Jungmann
Praha

Sergej Machonin

Bílé velryby
Chytám a nemohu v paměti chytit přesný obsah jakési zprávy z novin nebo z Lidí a země o nějakém živočichovi — snad rybě - o velkém zvláštním savci, nezařaditelném tvorovi. Žije někde, možná na Galapágách
nebo pluje v teplých jižních mořích, a jeho zvláštnost
je v tom, že zapomněl vymřít jako celé jeho souŽivočišstvo v třetihorách či v jiné pradobě.
Ten živočich se mi jeví jaksi královsky ve svém nekonečném bytí a zároveň nepřestávajícím mládí vždyť rodí na samé špičičce pokračující existence třeba právě dnes další mláďata se znaky a na stupni vývoje, které se tvrdohlavě nezměnily za milióny let.
Ludvík přišel, prý má lístek do Semaforu, abych
šel s ním. Vlekl cestou do divadla jakousi dost těžkou
černou tašku z koženky a byl, jako je pokaždé, když
udělá to předsevzetí: uvolněný, vlídný a tolerantní.
Jenže pod tím je, skoro vždycky, v jeho neustále pracující hlavě, která mele současně balvany i nejjemnější zrníčka, schystáno něco k výbuchu, co trvá v napjatém klidu pouze zmíněným předsevzetím nenechat se
vybouchnout.
Hráli Suchého hru o dr. Johannu Faustovi v Menzlově režii. Představení je pěkné, chvílemi profesionálně brilantní, ale zajímavější bylo dívat se spíš na různě
rozvinuté osudy nesmyšlených živých herců než na méně živé podoby smyšlených postav, které hrají.
Jedno děvče, tělo krém Sahara, vlasy stříbro pod
tvrďáčkem, je pořád víc uličnický smíšek než hotová
herečka, ještě v ní nezapálilo, jak říká v jedné pohádce
o drakovi Václav Čtvrtek. Ale má v trochu rustikální
stature i v projevu něco z čistotné nebojácné selky nebo mlynářky, umí spolehlivě moderní synkopované,
rytmizované, z hrdla tlačené kvílení, ale je celá v českém dur, vampa z ní nikdo neudělá. Neužere se ctižádostí, když nebude trhat hvězdy z nebe a sotva umře
na jevišti jako Molière.
Další slečna herečka je děvče spící v sobě. Pánbůh
jí dal k té sladce slunečné nížině, která se v ní rozprostírá líně ale úrodně, silný kovový a málo tvárný hlas
- občas jím zaryčí narežírovaná mluvená fortissima jindy solidně přezpívá, co má přezpívat a zase narežírovaně smutnosmutně odrecituje příběhy jednoho neblahého nacistického dětství. Jaké příběhy asi má její
přítomná fyzika a duše a tvář - bude asi dlouho trvat,
než se v ní probudí něco, z čeho teče krev a co se zapíše do hladké pleti napjaté mládím a postříkané flirty.
Je tam dále herečka s minulostí i s osudem. Mívala,
a možná ještě má, /pod kloboučkovou kreací se to nepozná/ hřívu vanoucí jako hříva lvice v savaně nebo jako požár vlasů paní Sládkové z Hrabala. Taky majestát
a hlas - víc silný než přesný. Ten majestát jí zůstal,
zdůrazněn sáhodlouhou bělostnou róbou ze štědré fantazie paní Suché, i hazardně odvážné triumfálně Ženské gesto. I razantní hlas. Přibylo jí za ta léta odvahy
nést profesionalitu dokonale, aby neprosvitlo ani trochu únavy z profesionality a z přibývajícího času.
A je tam konečně herečka, která umí zpívat jako
modrý slavík, a kterou z grundu proměnila závrať z
moci herce a zpěváka. Zdá se, jako by se v ní všechny
velké i kalné vody vyvalily zdola, ta závrať hvězdy jí
předělala tvář - kdysi to byla dívenka s kytarou. Je v
ní pořád útočný neklid, hladová žádost, tvárná pro-
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meniivost, cosi z pravého slibu a cosi ze zrady, něco z
možného velkého umění, něco z hravosti, odvaha k čemukoli, a, jak stojí v textu, ďábel v duši a těle.
O pánech příště, teď snad, kromě šikovného mladého s hezkou šarží nacisty, aspoň o jednom opravdovém
herci, otlučeném za dlouhé roky ve službách Thálie v
divadelních vantrokách - až je z něho nakonec člověk
posmutnělé vlídné únavy úměrné jeho času, a jemný
vědoucí umělec.
Tuhle další Faustiádu napsal Jiří Suchý jako píše
všechny hry: poposouvá děj, inteligentně, ale nic moc,
jen tak, aby běžel, v podstatě mu o děj nejde. Co chvíli
od něj odběhne sveden nápadem nebo náhle vzniklým
prostorem pro písničku či pro úvahu. Ale hlavně pořád
číhá, jak by do toho protektorátního příběhu vmontoval, o co mu jde: o hlavní myšlenku, kterou má vlastně
odjakživa co píše hry a písničky a hraje divadlo.
Ta kardinální myšlenka, tak dramatická, že bez úhony snese zmíněný vlažný děj, je myšlenka o smyslu
a záchraně ohroženého všelidského bytí. Uprostřed
Menzlova a Havlíkova revuálnfho rodea se z ničeho nic
zeptá: ale co člověk? V životě, čase a světě, v němž se
octl bez vlastního přičinění? Neboť faustovská otázka,
svod, etika,* odvaha i hrůza z možností i z hranic lidství, stojí vždycky před každým člověkem: co s životem, aby se dobře žil, ale neztratil cenu, co s ďáblem,
když mu vlastně skoro nelze odolat, co s rozumem,
duchem, svobodou, mravností, když jsou s tím věčné
štrapáce a nepřiměřeně nevýhodná rizika? Co se světem,
s válkami, s destrukcí života, když to známe jenom z
novin a nic nám po tom přece není, co s láskou, když
podléhá času, co s krásou, když sejí drželi a hynuli na
ni vždycky jen blázni, co s dětstvím, když svět se řídí
okoralými mozky?
O tom je Suchého nový Faust, napjatý mezi slovními hříčkami, třeštěním, písničkami a tichem, v němž
Suchý, pořád s tou trochou rozpačitosti, kterou marně
učí profesionálně hrát, posílá divákům své poselství
bezbranných písní a myšlenek proti zlobě světa.
Tak tam sedím v sále se zdmi počmáranými podpisy menších i větších celebrit, z nichž některé zmizely v
duchu doby /kdo ví, třeba zásahem ministerstva pravdy/ a jiné se nenápadně překryly krajkovím vhodnějších podpisů - sedím a dívám se na Suchého a na
Fausta a zase musím myslet na toho tvora z Galapág či
z jižních moří. Snad je to nějaká bílá velryba, co se vymyká Darwinovým vývojovým paradigmatům, jak si
pluje a nikam nepasuje, ani do těch třetihor, ani do
dneška. Je to trochu smutná velryba. Plácá dost vesele
ocasem, ale jen tak kouká na ten světa a moře běh.
Byl Semafor různě jiných časů a různě různých
problémů, a je pořád Semafor. Jenomže není, nelze do
téže řeky dvakrát vstoupit.
Obecenstvo je jiné: paničky pěkné, co si chtějí užít,
jejich muži, řádní zaměstnanci v haptáku a s řidičákem, pár pohrobků po starém Semaforu prvním, dost
intelektuidů nostalgistů po všech Semaforech, na bidýlku natlačené nové žíznivé duše. Ale většina konzumentů, co si vystáli lístky na Semafor jako si vystávají
Bulharsko nebo dokonce Jugoslávii na přísl. úřadech.
Jen Suchý je pořád týž Suchý. Snad maličko ztěžklý a trochu zešedivělý básník, který napsal ve svých
písničkách o druhé polovině dvacátého století v Čechách možná nejvíc ze všech básníků. Stejně krásně,
i když jinak, jako ti nejlepší, o nichž se za delší čas
zas bude smět učit ve školách.
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Neveselý, truchlivý jsou ty vodní kraje naší masové hudební zábavy, obydlené nulovými textaři, ničiteli poezie a obecného vkusu /raci s pytlem peněz v díře/ a zlatorybkami skvostných zpěváků, ochotných
zpívat /ze závažných pekuniárních důvodů/ cokoli. A
v těch vodách pluje nezařaditelná, předepsanému darwinovskému vývoji pořád a pořád nepodléhající bílá
velryba. Hodí se do tohoto času a zároveň se do něho
nehodí. Sype se z něho krása a je to velký básník.
Ludvík si vzal tu kabelu a šli jsme do teplé noci.
Rozešli jsme se na Václavském náměstí, šli jsme každý
jinam.
Ohlédnu se za ním ještě — a vidím, jak se najednou líně pohnul bílý bok a mrskla sebou ploutev. Ludvík plul potichu v teplé vodě nad zmrveným, do kamení zakletým, mramorem obehnaným Václavákem, nad
chudičkým štráfkem travičky a širokými vozovkami.
Je taky bílá velryba! Dvě za jeden večer. Buď je to štěstí nebo je to na jednoho moc.
V Praze, 10. června 1982
/Jiřímu Suchému a Ludvíku Vaculíkovi/

Nepřítel z Atlantidy
aneb
podnětné dodatky k protokolům ze shromáždění
siónských mudrců od A. Pludka
Zasloužilý umělec Alexej Plůdek je autor pilný. Po
románech Vabank, Faraónův písař, Rádce velkých rádžů, Český král Karel, přichází s dalším objemným spisem Nepřítel z Atlantidy.
Přiznávám, že isem v sobě - zřejmě pod dojmem
překvapivých odhalení, jež ve svém Vabanku autor učinil /události roku šedesátého osmého u nás jsou v podstatě výsledkem intelektuálskosionistického komplotu/ - nedokázal dlouho najít dosti odhodlání, abych
otevřel některou z jeho dalších knih. Přesto jsem se
pokusil přečíst téměř pět set stran jeho posledního románu s potřebnou trpělivostí a bez přílišné předpojatosti. Je pravda, že jisté potíže mi zpočátku činilo určit žánr knihy a tak lépe nahlédnout autorův záměr.
Chtěl zasloužilý umělec napsat scifi? Je pravda, že zpočátku až zavaluje čtenáře množstvím detailů z atlantidské civilizace, kultury i společenské organizace. Brzy
jsem však pochopil, že všechny technické údaje - Atlantiďané mají letadla, jakýsi druh laseru zvaný světelná
zbraň, mají i světelné dálkové zpravodajské spojení
chytře napájené sluneční energií /kdyby totiž používali naftu nebo uhlí nezbylo by už pro naši civilizaci,
protože ta jejich podle Zasloužilého umělce trvala desítky tisíc let/ - jsou jen stafáží, která autora příliš nezajímá a dokonce pochybuji, že má o skutečné podobě
technických prostředků, které zmiňuje, přesnější představu.
Chtěl tedy napsat Filozofické dílo? Je pravda, že
občas se mihnou dílem citace starých atlantidských
mudrců, že v knize vystupují Filozofové, velekněžf a
mudrci, že dokonce její závěr se pokouší o jakési Filozofické vysvětlení viny protagonistů na zkáze bájné civilizace. Ale pn pozornějším čtení shledáme, že všech-

no to filozofování nepřekračuje nejtriviálnější banality
či parafráze východní moudrosti, nejčastěji pak zakrývá strojenou a nabubřelou dikci jen obyčejný blábol.
/"Jsou vědění tajná a vědění zjevná. Zjevná jsou přístupná všem, ale nikoli každý je pochopí. Tajná jsou
sdělována pouze vyvoleným, ale může jim rozumět každý. Jakékoli jiné tvrzení je\ klam." /str. 176/
Gitěl svým vyprávěním o Atlantidě Zasloužilý umělec vytvořit metaforu či symbol současného světa, jeho
problémů a konfliktů, které by mohly vést k jeho zkáze? Dlouho jsem se zdráhal v té snůšce intrik, naivních
úkladů, dětinských zápletek a invektiv proti upadající
tisícileté morálce hledat obraz či ohlas problémů současného lidstva. Ale pak jsem pochopil, že ano, to byl
zřejmě autorův záměr. Světu hrozí nebezpečí od dob
bájných civilizací až po dnešek, toto nebezpečí je třeba definovat, je třeba proti němu vystoupit ve jménu
civilizace a její záchrany. Můžeme si klást otázku, zda
vůbec takové nebezpečí jednoznačně určit, jistě však
nás - čtenáře Vabanku - nepřekvapí, že Zasloužilý
umělec to dokáže.
Při vší slovní nabubřelosti /kniha se přímo hemží
konstantními epitéty, velkými písmeny a blíže nedefinovatelnými a tedy vágními zeměpisnými či vědeckými údaji: v čele země stojí První z Desíti, Syn slunce,
který sedí na zlatém křesle v trůnním sále Skleněného
paláce, o jeho vnitřním životě, jakož i o mnoha tajemstvích vědí Strážci NejvyŠŠího tajemství. Je vychován
v Zakázané osadě a je povinován úctou veleknězi*Pána
hlubin a Mudřeci z atolu. Zasloužilý umělec cituje jakýsi kánon Desetkrát desíti pravd i z jakési sbírky lidové moudrosti zvané Perla hlubin, slyšíme cosi o Praatlantidě, o písmech a jazycích Prvních pěti království,
pak o vzniku Desíti království, o období po První zkáze a po Druhé zkáze, čas se měří jedním slunečním
průměrem a lodi se ničí světelnou zbraní, hrdinové se
pohybují mezi Městem, severním pobřežím Vnitřního
moře, Jihovýchodním kontinentem a územím obývaným Pasteveckými kmeny, mezi Pilířem v chodu, Strážními ostrovy, Jižní pastvinou, Prvním a Druhým a Desátým královstvím a Ostrovem dvojité hory atd. - ostatně o autorově jazykové, stylistické i myšlenkové
zdatnosti snad nejvíce povědí níže uvedené ukázky/,
které znesnadňuje a zneprehledňuje četbu, je způsob
autorova vyprávění i myšlení jednoduchý až prostinký. Jeho hlavní hrdina, jenž se - moudrému napověz
- jmenuje Her o, po celých pět set stran prakticky neopustí scénu. Hero, jeden z vládnoucí atlantské elity
Sedmkrát sedm rodin / Atlantis totiž, jak vysvítá z nesouvislých narážek a zmínek, zůstala během svého statisíciletého kulturního vývoje na stupni jakési elitářské
despocie, uspořádané přísně kastovnicky/ je urostlý,
zlatovlasý a modrooký, jak se sluší na příslušníka vládnoucí kasty /rasy/ - vystudoval na Vysoké škole základů moudrosti a byl vybrán k práci ve Státním archivu.
Po několika letech dosáhl hodnosti kronikáře. Jeho
přesvědčení je hluboce konzervativní. Je oddán do
morku kostí Prvnímu z Desíti Synů slunce, vlasti, řádu, tradici a zákonům. Ale nechrne promluvit hrdinu,
dovede to povědět srozumitelně a jasně sám.
"Sloužím, sveřepě trval na svém.
Komu? Vykřikovali proti němu.
Ostrovní říši. Míru. Rozkvětu... Bez rovnosti nebude rozkvětu, proto bojuji za rovnost. Bez řádu nebude mravnost, proto bojuji za řád. Bez

zákona nebude mír, proto bojuji za zákon."
/str. 435/
Uvedený citát nás asi přesvědčí o tom, že hrdina,
ač ho autor vydává za muže pozoruhodných duchovních schopností, nevyniká právě složitým myšlením.
Proto také se během své životní pouti nepřestává divit.
Všude, kam přijde, naráží na něco nečekaného: na překážky, na nepořádek, rozvrat, chaos, nekázeň, úklady,
mravní rozklad, únosy, vraždy. Jak jinak si má - při
jednoduchosti svého myšlení - vyložit všechen ten nelad, než zrádnou činností skrytého nepřítele? Kdo jím
však je? Hera to stále více znepokojuje. Ví, že za vším
jsou o n i /prokládá zásadně Zasloužilý umělec/.
"Kdo to podporuje záměr nepřátel oslabit nás úbytkem sil a tak nás vydat na pospas přílivu cizáctví?
Kdo to už po několik staletí soustavně zlehčuje
soužití obou pohlaví? Kdo ve svých divadelních
hrách, v popěvcích, rozšiřovaných mezi mladé
lidi, ve vymýšlených a hlásaných /!/ názorech
stále častěji snižuje rodinné vztahy, vysmívá se
střídmému životu, chválí bezuzdnost, podněcuje k nevázanosti, rozkošnictví a zvrhlostem?
O n i , mohl na ně ukázat Hero. /str. 240/
V duchu své paranoické teorie Hero i pátrá po identitě té démonické síly, onoho praviníka, a protože autor zřejmě teorii svého hrdiny sdílí, Hero se dopátrá.
Kdo jsou o n i ? Jsou to cizinci, kupci, kteří žijí v
uzavřené cizinecké čtvrti /ghetta/.
"Cizí a odporný svět, odplivoval si Hero. Staré
kroniky kupce neznají. Cizinecká čtvť byla založena teprve po vzniku Desíti království. A s
ní k nám vtrhly zpustlé mravy, opilství, prostituce, zhýralost, pýcha, horlil Hero v duchu. Kde
jsou dávné ctnosti, kult krásy a síly, prostota v
řeči, zvycích, vztazích a obřadech?" /str. 110/
Každý nacionalismus, rasismus či sociální demagogie jsou dualistické. Zlo, jako nutná součást dualistického světa, musí být přítomno ve vyhraněné podobě,
ale zároveň musí být odděleno, musí přicházet zvenčí.
Zlo je cizí import do dobrého světa našeho národa, naší rasy, naší vrstvy, třídy či kasty. Cizáci v Pludkově
Atlantidě nejsou opravdoví cizinci, přišli do Města už
před staletími. Jsou však vydělení, oddělení, odlišní:
povoláním, zjevem, rasou, oděvem, zvyky. Jsou tedy
nositeli satanášského údělu přesně tak, jak to potřebuje právě ono patologické myšlení, jež by bez vnějšího
původce zla, bez svůdce popsatelného a odlišitelného
stálo před všemi záhadami bytí bezradně.
V rozhovoru s Herem použije předák kupců Aneon
výrazu: naše země.
"V jaképak naší /A.P./ zemi? urazil se Hero. Je
to naše země a ty na ni nemáš právo, i když tu
tvoji předkové žijí po staletí. My /rozuměj příslušníci vyšší rasy/ jsme ji vybudovali, uhájili,
zvelebili, učinili mocnou! Zpupnost /!!/ těchto
lidí už nezná mezí." /str. 209/
Je pochopitelné f že kupci cizáci se musí lišit od Atlantidanů už pouhým vzezřením. A i když si Hero oblékne jejich šat, aby nebyl rozpoznán, prozrazuje jeho odlišnost, jeho držení těla, jeho přehlíživý pohled, ledabylý krok, jímž míjí tyto cizince tmavých vlasů, ostrých
nosů, hnědých nebo černých očí, oblečených /rozuměj
cizince ne oči/ do žlutě a černě pruhovaného šatu kupců s naditými kalhotami a rukávy, s vysokými čepice-
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mi na hlavách. Jako brouci, říkává si pokaždé, když je
potká. Velcí cizopasní brouci na mršinách." /str. 252/
Fyzickou nechuť k této tmavovlasé ostronosé rase
necítí jen Héro - je humanista, drží se tedy ve svých
projevech více na uzdě. Nepokrytěji se vyjádří Desátý
z Desíti, který má s kupci mnoho co do činění. /Spojuje se s nimi v boji o moc./
"Často se musel přemáhat, aby si před nimi nedal
rozprášit voňavku nebo zapálit kořen proti zlým
duchům. Černé Aneonovy oči ho mátly, takové
dokáží ukrýt záludnost, zastřít lstivost, předstírat přátelství. Ještě odpornější mu byly šaty této kasty, černožluté pruhy, baňaté kalhoty a rukávy, vysoká špičatá čepice. Já bych jim pro jistotu dal ještě uříznout nos, říkal si Desátý z Desíti, zatímco naslouchal Aneonovu pochlebování. Alespoň by je každý poznal na dálku i v převleku." /str. 328/
/Proč autor s takovou zálibou a zároveň odporem
popisuje kroj kupců cizáků? Snad něco vysvětlí historie méně odlehlého kontinentu, nežli byla Atlantida.
Papež Inocenc III. na počátku, třináctého století pověřil IV. Lateránský koncil, aby vymyslel pro židy v křesťanských zemích zvláštní oděv. Koncil se pak usnesl,
že židé mají nosit vysoké klobouky podobné homolím
cukru. Tyto klobouky židé povinně nosili dvě stě let,
pak bylo dalším výnosem přikázáno, aby nosili na oděvu viditelné znamení ze žluté látky. Protože oděv židů
byl většinou černý, dostáváme onu "odpornou" kombinaci barev - použili jí ostatně i nacisté při svém označování židů - která tolik popuzovala urozené muže
Atlantidy./
A protože by stále ještě mohl být někdo na pochybách, o kom to vlastně Hero /nebo snad autor?/ mluví, jsou povolána na pomoc stará, zázrakem uchovaná
Písma. /Je samozřejmé, že jejich oficiální verze byla
kupci a jejich spřeženci už zfalšována/. V těchto Písmech vystupují i odporní Uctívači Moci se svým idolem Zeleným Hadem - ti již v minulosti přivodili zkázu Atlantidy. A kdo jsou dědicové těchto zkázonosných Uctívačů Moci? Samozřejmě kupci cizáci. A co
jim radí jejich idol Zelený Had? Aby vystupovali proti
Poslu Pravdy.
"A opowážíť-li se onen Posel Prawdy takto mluwiti, že Waše Práwo gest rowno Nepráwu a Waši
Moc gste nabyli, aniž by Gste k ní byli ustanoweni těmi, kteréž saudíte, nýbrž což gest Práwem a
co Nepráwem nechť rozsaudí ti, kteří k tomu byli swobodně powoláni, gsauce sprawedlivíamaudří a ctní, a kamenugtěž ho, spaltež jeho Tělo a ukřižugtěž /!!/ ho na Wěky Wěkův."
/str. 242/
Víme iiž nyní, s kým máme tu čest, kdo je Posel
Pravdy i kdo ho ukřižoval, kdo se spikl proti státu, morálce, řádu i tradici. Pochopil to i Hero a rozhodl se jednat. Je třeba činu. "Proti nezákonnosti zákon." /Nezákonnost spočívá v tom, že kupci cizáci dosud nejsou
zcela vyobcováni ze společenství, v němž po staletí žijí./ "Utnout kořeny jedovatému býlí... Nápad se podobá semeni. Vzdělání je půdou, v níž se mu daří", zafilozofuje si tentokrát autor, a protože jeho hrdina má i
nápady i vzdělání, rozhodne se podat návrh nových zákonů.
"Jedině já mohu vytěžit podklady /!/ pro novy
zákon o občanství, jenž by byl zároveň v soula-
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du s nejstaršími zásadami uspořádání společenství původních a pravých /roz. rasově čistých/
Atlanťanů, jejichž pravými potomky jsou dnes
už jenom příslušníci prvního společenského okruhu, pokrevní příbuzní klanů Sedmkrát seddm rodin.
Nový zákon o občanství je tím rýčem, jímž bude vykořeněn plevel, bující na našem společenství. Jakmile bude přijat Nejvyšší radou a stane
se pravidlem při obsazování úřadů, při řízení
školní výchovy dětí a mládeže, při rozdílení úrody /!/ a řemeslných výrobků, při jmenování
do velitelských hodností v armádě a do představenstva společenských okruhů, ztratí bratrstvo
Uctívačů Moci svou základnu a stane se tím,
čím má podle práva také být. Kupci nechť jsou
u nás pouhými hosty. Nechť si svůj chléb vydělávají v potu tváře jako ostatní Atlanťané. Nechť
je odstraněn jejich vliv na řízení veřejných věcí.
Neboť je to vliv zhoubný, jako je houba na pni
stromu, tasemnice v útrobách těla." /str. 296/
uvažuje fiktivní předchůdce Rosenberga i Streichera,
Hero.
Jenže na záchranu říše je už pozdě. O n i už prosákli do všech vrstev společnosti. Podplatili úředníky, pronikli do nejvyšších kruhů, dokonce i mezi elitu elit,
mezi Strážce Nejvyššího Tajemství. Vraždí, loupí, intrikují stále nestoudněji. Je pak divu, že se ztratí destičky s navrhovanými rasovými zákony?
První mezi Desíti, Syn slunce i jeho pokrevní bratr
Velekněz Pána hlubin si Hera povolávají a obdařují ho
svou absolutní důvěrou. Jmenují ho do nejvyšších
funkcí od velitele loďstva po velitele branných sil, v naději, že on zachrání starou dobrou Atlantidu. Jejich
naděje jsou však marné. Hero si pozdě uvědomí, že jeho návrh zákonů byl příliš váhavý a málo radikální.
Teď, když získal svrchovanou moc, rozhodl se jednat
důsledně.
"Vezmu zpátky svůj návrh, pochopil konečně
Hero, co má v této chvíli dělat. Vyhlásím rovnost občanů všech společenských okruhů, ale
nikoli cizinců, kupců... Ten večer byl dlouhý,
trval až do svítání. A když se konečně ubíral na
lože, /rozuměj Hero, nikoli večer/ ležela na jeho
pracovním pultu destička popsaná prostým, srozumitelným, novodobým písmem v řeči, které
rozumějí ve všech okrscích. Nebyl to návrh zákona ani zákon. Bylo to nařízení vrchního velitele ozbrojených sil Ostrovní Říše, proti němuž
se nelze odvolat." /456 - 457/
Jenže to všechno se stalo příliš pozdě. Společnost
byla už rozleptaná. Vždyť rozklad dosáhl takového
stupně, že předák kupců, nečistý Aneon, má za ženu
sestřenku samého Prvního z Desíti, Syna slunce. A jejich syn, proklatý míšenec Gideo /"Nepatřím tam ani
tam. Zrcadlo, bohužel nelže. Odbarvení vlasů zastře
můj původ jenom zpola, oči svou barvu nezmění."/,
který proti všem zvyklostem, všemu řádu jen v důsledku intrik své matky a svého otce se dopracovává stále
nových významných funkcí, v osudové chvíli vyhlašuje své satanášské krédo: "Zničím vás, roztavím, zatopím, rozdrtím, roztrhám na kusy, vymažu o vás všechnu paměť, zahladím po vás každou stopu."
O n i vítězí, stará společnost, rozhlodána jejich intrikami, se rozpadá. Hero, stejně jako ostatní duchov-

ní vůdcové hynoucí Atlantidy, pochopí v poslední
chvíli, že oni sami se provinili: byli příliš sobečtí, ne
dost obětaví a hlavně ne dost bdělí vůči silám, které se
spikly proti společnosti. Nepřítel /Zelený had/je totiž
díky tomu věčný.
"Tak věčný, jak mu dovolí naše nevědomost a
dokud mu to umožní ti, kdo se v jeho jménu
spojují, aby žili na úkor jiných, vládli nad jejich
myslemi a zlámali je lží o své nadřazenosti."
/str. 479/
Protože v Pludkově románu jsou kupci-cizáci při
vší své odpornosti zcela podřízení a zbavení většiny
práv, je zřejmé, že patetické volání duchovních vůdců
Atlantidy v předvečer zkázy je určeno jiné době a jiné
civilizaci. Atlantida zahynula. Nevezmeme-li si ponaučení z jejího osudu, nepřijmeme-li prostý, srozumitelný návod, sepsaný "novodobým písmem v řeči, které
rozumějí ve všech okrscích", čeká nás zjevně stejný osud. Takové je poselství Pludkova románu, jeho opakované varování lidstvu. Je to poselství nenové, dokonce se je v nedávné době'pokoušely uskutečnit celé říše. Podařilo se jim sice zhoubnou houbu na pni civilizace a kultury, tuto tasemnici v útrobách lidstva na čas
zdecimovat, ale ne zcela vyhubit. Proto je třeba podobná poselství stále znovu sepisovat a opakovat. Nutno
uznat, že zasloužilý umělec Alexej Plůdek dovede najít způsob, jak je dostat mezi lid.
Kniha vyšla v Praze roku 1981 v nákladu 48.000
výtisků.

ich-formy a nese ho vypravěččina ironie a sebeironie,
leckde vede snaha o obrazné vyjádření k poněkud omšelým pfirovnáním, jinde zazní jakási baladická nota,
hlavně v závěru. Nejsou to ale žádné estetické hody,
i když nikde není slovesný výraz pod úrovní literárně
hodnotného textu. Svůj příběh vypráví mladičká učitelka a dialogy jsou poznamenány žákovským a mládežnickým slangem, hovorovost slovesných prostředků
v trhuje do spisovné češtiny zcela přirozeně a posunuje
tak celou stylovou rovinu knihy k současnému mluvnímu úzu mladé generace. Jinými slovy, styl knihy odpovídá námětu, vyplývá z něho jako jeho přirozený
"výron".
Mě zaujala kniha především tím, že objevila a živě
umělecky vyslovila naléhavý a příznačný problém naší společnosti, jinak všeobecně tutlaný. Prohlásit, že jejím námětem je obvyklý generační spor, a běžná srážka mládí se zápecnickým maloměšťáctvím, jen dobově
modifikovaným, by byla pouhá fráze. /Do těchto souvislostí dává knihu doslov, což lze pochopit, obhájce
má právo na každý dovolený prostředek/. Tato jevová
stránka by však jen zakryla podstatu, ulpěli bychom
na povrchu a nepochopili celý význam příběhu.
Tak tedy: do pohraničního městečka Vraná přijíždí hned po absolutoriu vysoké Školy z Prahy učitelka
/na umístěnku/. Městečko ji nevítá nijak nadšeně, nemá pro ni byt, kolegyně ve sboru k ní zachovávají odstup a vůbec jí nepomáhají, pak musí bydlet ve špeluňce v sousedství manželů, kteří ji špehují. Zvláště on,
bývalý číšník, nyní důstojník, je výlupek socialisticIvan Klíma kých ctností, bdělost a ostražitost sama. Pedagogická
Praha
novicka začíná ovšem s mladistvým nadšením a chce
být žákům kamarádkou, řídit se moderními výchovnými zásadami a nedat se utahat praxí. Rok této praxe
však skončí krachem, ideály se válejí v blátě. To by
snad nebylo tak zlé, šlo by začít znovu a líp, zkušeněji. Horší je, že v blátě - doslova a dopísmene - skončí
K n i h a o které se mluví
celý učitelčin život. Zlomila se a ztratila nejen všechny
V literární produkci vyznačijící se bezvýraznou Še- pedagogické iluze, ale každou naději, že se dá žít smysdí na sebe občas upozorní na první pohled nenápadná luplně ve společnosti, jakou tu poznala a s kterou se
kniha, která se kupodivu stane čímsi jako českým best- není s to ztotožnit. Po znásilnění partou opilých zásellerem, aniž je to vyřejně vyhlášeno. V poslední době vozníků se její příběh uzavírá hořkými slovy: "...čemu
se to týká novely Jany Červenkové Semestr života, o tak lehkomyslně říkáme naděje je jenom věčně se opaníž se mluví jako o něčem mimořádném. Vyšla v edici kující alibi, zoufalé namlouvání si, že po nás přijde
MF Třináct, která je určena mládeži a nemá laťku umě- někdo lepší a moudřejší, než jsme my..."
Nedá se říci, že by k tomu tragickému finále všechleckých nároků vysunutou příliš vysoko. V roce 1978
už tu autorka vydala románek pro dívky Krok přes ny epizodické nitky vedly. Vypravěčka má přece smysl
práh, dobře napsaný příběh, nevybočující ovšem z rám- pro sebeironii, zdá se tedy, že jí nechybí sebevědomí,
ce žánru, jenž má stejně jako detektivka svá neporuši- jímž překoná nezdary, jež do jisté míry musí očekátelná pravidla. Na spisovatelčině kontě jsou ještě dvě vat. A přesto je toto ukončení zcela organické a nutné,
knihy: Čtyřlístek pro štěstí, z r. 1969, rovněž dívčí ro- má-li příběh dostat svůj smysl.
Hrdinka by se sice chtěla "vměstnat" /její výraz/
mán, a My dva, z r. 1976, vyprávění pro děti od pěti
do maloměsta, ale nedovolí jí to její povaha a předstalet.
Na Semestru života upoutá hned vnější fakt: text vy o tom, jak žít důstojně, čestně a svobodně. Psychiabyl napsán v r. 1971, ale vyšel až po deseti letech - tr by ji asi označil za nestandartní osobnost a navíc deloni. Navíc musela redakce doprovodit svazek doslo- ficitní, běžně se o takových lidech říká, že jsou "průvem, který vysvětluje pověstným Werichovým nosorož- šviháři". Začínající učitelka není prostě putička, jež se
cům, oč vlastně jde, totiž, že přece nejde o nic. Zřejmě umí přizpůsobit, nebrání se městu, naopak na ně útoto opravdu není běžná houska na krámě. Čím se tedy čí. Chce je "rozhoupat jako zvon", "znovu si je vymyslet", tj. dát mu jinou podobu než má, zbavit je jeho
kniha vymkla ze zaběhané nakladatelské rutiny?
Zklamán bude každý, kdo bude hledat odvážné kri- přízemnosti, ztrnulosti, falše, škole chce vtisknout místické výpady či senzační odhalení temných společen- to každodennosti sváteční ráz atd. Ale město ani škola
ských zákoutí. Ale stejně tu nenajde uspokojení literár- se nechtějí dát, trvají ve svých stereotypech. Proto si
ní labužník, uznávající pouze nadprůměrné umělecké vypravěčka usmyslí "hru", kterou by pohnula lidmi
kvality. Semestr života je psán ve vylehčeném stylu nebo je v některých případech prostě usvědčila z hlou-
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posti a nízkosti. Uveřejní např. inzerát, že prodá motocykl, takže k ní chodí mnoho mladých mužů, což
přivádí číhavé sousedky k zběsilosti. Natočí si ve vinárně na magnetofón "hluk lokálu", který si doma pustí,
aby je vyprovokovala ještě víc. Ale co horšího, ona
spřátelí se s místním farářem, který pár dětiček, jež
učí, kupodivu dovede ukáznit a má u nich autoritu.
Sám je filozoficky vzdělaný a učitelka ke svému údivu
zjišťuje, že nejen v Praze, ale i v tomhle zapadákově se
dá žít. na myšlenkové úrovni, což je ovšem jejím kolegům nepřístupné. I tato provokace však dopadne špatně, a to pro obě strany: nesnese to ani ředitel školy,
ale ani místní svatouškové - napíší faráři anonym, obviňující ho z neřestného vztahu. Nejodvážnější "hru"
si ale to neviňátko začalo ve škole. Šly jí na nervy primitivní rýmován ky tupé kolegyně, vřele oceňované při
slavnostních příležitostech. Zesměšní je na třídní nástěnce a je samozřejmě zle, celý učitelský sbor se vzbouří. Už ji nemůže hájit ani ředitel, který se k ní jinak
chová takříkajíc férově. Z potřeby přimknout se aspoň
k někomu, sblíží se s kolegou chemikářem, dokud
ovšem nezjistí, že za jeho svalnatými řečmi se skrývá
slaboch, který už dávno podlehl a utápí svůj žal nad
pohřbenými ambicemi v alkoholu, vyráběném v kabinetě... Po křiklavém pedagogickém průšvihu snevychovatelným Cikánem-zůstane sama a bezbranná, už jí nezbývá, než se taky přizpůsobit. Bude učit jinak, bude
přísná, tvrdá, ale spravedlivá. Děti ji pochopí později,
v dospělosti. A sama se vykoupí ze svých trablů dítětem. Odjíždí za mužem, jehož by snad mohla milovat,
ale cestou je zndsilněna.
Znásilnění je vyvrcholením důležitého motivu i
symbolem. Celým příběhem se vine neustálá hrozba
násilí. V městečku se oběsí traktorista a zanechá "jako odkaz lidstvu" lístek s podivnou výzvou uštvaného
člověka: "Polibte mi všeci prdel". Místní posádka je
představována věčně opilými hrubými vojáky, kteří
učitelku ohrožují a jednou v noci už není daleko k nejhoršímu. Při stopování na cestách domů je dívka rovněž několikrát atakována pány, co si chtějí vybrat odměnu za svezení. Mazaný řezník ji mlsně lichotí a zavádí ji do svých tajemných sklepů.
Obrazu fyzického násilnictví odpovídá atmosféra
násilnictví duchovního, jež člověku nedovolí žít posvém, jež ho nutí jednat proti svému přesvědčení. Učitelka není věřící a K faráři ji táhne především touha
vyrovnat se s neznámým životním krédem, s jiným názorem na život. Gice si vlastně ověřit, že její "vědecký" postoj je pevnější, reálnější a že by tedy měl být i
efektivnější, jenže proč není? Takovou konfrontaci nemůže ovšem nadřízený orgán trpět, povinností pedagoga je "být v řadě", bojovat proti náboženství, pak
bude formálně nenapadnutelný. Na mejdanu učitelů
zažije hrdinka šok: zástupkyně ředitele se tváří opilecky, aby mohla skutečně opilé kolegy přistihnout při
nedovolených výrocích či činech. Kolegyně si tajně
ulejvají stranou láhve pro sebe domů, všichni svorně
předstírají, co se předstírat má, zkrátka společnost
pokrytců k pohledání, z níž zděšená dívenka uteče.
Jinými slovy: vypravěčka nejen městečko "nerozhoupe jako zvon", ale sama ztratí osobní těžiště, podlehne, a to poměrně rychle a snadno. Chová se jako by
šlo o citový úraz, nezvládnutelný rozumově, zatímco
by přece měla zmobilizovat všechny racionální síly a
vyrovnat se s prvním životním nezdarem. Ukazuje se
však, že hrdinka se nemá oč opřít. Nemá žádnou před-
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stavu, jak dál, nemá žádný ideál budoucnosti, nemůže
se bít za nic nadosobního, za nějakou vizi lepší, tvořivější, mravnější a kulturnější společnosti. Její odpor
vůči současnému stavu je vskutku spíš instinktivní reakce mládí, které si vždycky vysní život lepší, než jaký poskytuje doba, do níž vstupuje. Ví jen, že se s daným stavem není s to smířit, že se musí na svou pěst
pokusit obnovit opravdovost života, o níž v lekcích z
marxismu zřejmě slyšela jako o čemsi, čím se liší stará,
odešlá společnost od nové, nedávno vybojované. Netuší, že její "hra" je vlastně ve své podstatě konfliktem
mezi pravdou a její použitelností, konfliktem, jehož
důsažnost přerůstá síly každého jednotlivce. Učitelka
má sice vždycky pravdu, její námitky jsou pravdivé,
ale tato pravda je tzv. abstraktní a nedá se použít v dané společnosti - byl by to její konec. Proto musí město svou oponentku rozdrtit. Ve sváru dvou postojů, ve
sváru mezi vyprázdněným stereotypem a úsilím o životní opravdovost musí nezbytně podlehnout ušlechtilá intelektuálka.
Závěrečné věty novely však nasvědčují tomu, že si
v těžké chvíli uvědomila cosi velmi důležitého. Mluví
přece o "věčně se opakujícím alibi", o falešné naději,
že po nás to bude lepší, že nastane vytoužený čas lidství spravedlivého, mravného a moudrého. A to už je
blízko k poznání, že v nehnuté tůni, závisti, přízemnosti, zbabělství, sobectví, pokrytectví a ducha prázdnoty, jíž se jen obrazně dá říci maloměšťáctví, se nic
nezmění žádnou střídou dob a zřízení, zvýšením životní úrovně, školením v nejvědečtější a vlastně jediné vědecké metodě atd. Katastrofa mladičké učitelky
není tedy jen jednou z mnoha porážek protestujícího
mládí. Její drtivost spočívá v hluboké deziluzi z poznání, že slibovaná říše svobody je asi nedosažitelná, že je
to jen "odvěké alibi", jímž si namlouváme útěchu, že
před námi je něco lepšího. Učitelčin pád je krachem
víry v reálnost naděje, že lze lidskou společnost mravně a kulturně povznést pouhou změnou řádu. Poznání,
ke kterému by jinde docházela hrdinka pomalu a dlouho, urychlilo maloměsto se svou zahuštěnou, drastickou podobou strnulosti a přízemnosti.
Když jsem o Semestru života uvažoval, vybavila se
mi nadmíru zajímavá souvislost. Na počátku 30. let
/vztaženo k dnešku je to tedy půl století/ se do podobné zapadlé končiny v pohraničí, jenže na Moravě, dostal na svou první štaci mladý učitel. Jmenoval se Josef
Kocourek a zanechal po sobě několik pozoruhodných
próz. /Kalendář, v němž se obracejí listy, Srdce v dlani,
Zapadlí vlastenci, v posledních letech vyšla Extáze,
Z konce světa a některé drobnosti./1 on byl podobná
nestandartní a difícitní osobnost jako hrdinka Semestru života, provokovalo ho mravně zaostalé okolí a on
tedy provokoval je - tehdy se tomu říkalo "épater le
bourgeois" - vrhal spoluobčanům do tváře strašlivá
obvinění, proklínal "kořistnické maloměšťáctví", cítil
z té společnosti jen "hnus, opovržení a hořkost". Upíjel se, flámoval, karbanil, dělal dluhy, nadmíru kouřil a
byl posedlý sexem. Skončil brzy na tuberkulózu.
Všechny "vady" tehdejší a nynější společnosti se
takřka-překrývají, všechno je stejné. Jenže tehdy to
byla společnost kapitalistická prolezlá sociálfašisty,
proti níž stál nesmiřitelně mladý komunista. Teď je to
společnost socialistická a proti ní stojí - kdo? Řekněme mladá intelektuálka, odchovaná marxismem. Zmizela bída a nezaměstnanost, lidé žijí v dostatku, ale zůstalo v nich takřka vše, co Kocourka děsilo a uvádělo v

zoufalství. On však měl jednu velkou výhodu: věřil v
zítřejší dokonalou, beztřídní a spravedlivě uspořádanou společnost. Nadšeně volal: "Lenin je mrtev - leninismus žije!" V tom měl před naší mladinkou hrdinkou výhodu. Měl oč se opírat, byl přesvědčen, že společnost lze přeměnit k lepšímu, pozdvihnout ji nejen
hospodářsky, ale i mravně, a on že pro to dělá vše, co
je v jeho silách, že tím přibližuje den skutečné lidské
svobody.
Naše pedagožka nemá, v co by věřila, oč by se opřela. lejí víra zkrachovala, žádná vize lepší budoucnosti
před ní není, respektive nebere nabízené vize zřejmě
vážně, protože se vyprázdnily a nelze se s nimi konfrontovat na poněkud reálné úrovni. Je pro ni nemožné vytyčit si při té zušlechťovací misi nadosobní cíl a
poskytnout sobě i lidem perspektivu blížícího se ideálního pořádku věcí lidských. Nastala únava ze slibované, ale stále nepřicházející "říše svobody" s plně harmonicky rozvinutým člověkem. Místo toho nastoupila
éra spotřebního šílenství, fetisismus věcí znovu ovládl
každý vztah a s ním se reprodukují lidské vlastnosti,
jež kdysi dráždily Josefa Kocourka a jež tak dráždí
mladou hrdinku Semestru života. Čeká ji ještě dlouhá
cesta. Ale už se na ni vydala: místo víry v dokonalejší
společnost budoucnosti musí dojít k poznání, že autentičnost života, o niž usiluje, je věčný zápas bez konce. V krizi, která je zákeřnějším odcizením, než jaké
znala minulost, potřebuje jen najít soudobého svatého
Augustina, který původní "zvěst o království božím",
které nepřichází, naplní pro ni novým obsahem a dá jí
nový význam: obrátí zřetel od věcí kolem nás a světa
kolem nás k člověku a k smyslu jeho života.
Milan Jungmann
Praha

Alenka v říši divů a před u m ě n í m
Tak například v západním Německu Wolfgang Laib
/nar. 1950/, syn lékaře, vystudoval medicínu. Ale již
při studiu si uvědomoval, že mu lékařství neposkytuje
dostatečné odpovědi na jeho otázky, cítil, že by v této
oblasti mohl nalézt jen jakési zlepšovací návrhy, zatímco jemu šlo o komplexní životní postoj zahrnující
všechny souvislosti. S částečnými odpověďmi se nechtěl smiřovat. Začal tedy hledat cestu k sobě, k umění a ke světu, k přírodě. Začal brousit kameny, ale ručně. Brousil kameny tak dlouho, až byly dokonale hladké, zbaveny všech výstupků, a ačkoli zůstávaly přírodní, byly a vypadaly zcela uměle.
K takto zpracované látce čistě estetického významu přidává Laib látku živou, životní a životodárnou:
mléko. Kámen a mléko, to pevné, forma a to tekuté antiforma. Metafora pro trvalost, ale zároveň pro pomíjivost a unikání, pro přetváření: "Mléčné kameny".
Tak vzniká umělecké dílo z ohleduplné vzájemné organizace dvou protichůdných předmětů a látek, ale ne
proto, aby umělec představil mechaniku dualistického
obrazu světa se vsím efektem, nýbrž proto, aby připomněl v uměleckém výrazu zjevně nezničitelnou utopii,
jak totiž věci se vylučují, zcela odlišné a protikladné
mohou být v tichém souladu. Mléko teče po kameni.

Laib vytváří také "Pylové výtvory". Bydlí na venkově a když kvetou louky, s pílí včeliček sbírá pyl,
kvítek po kvítku. Je to obtížné, zdlouhavé, ale krásné,
neboť už sám Čas prožitý na lukách je počátkem a součástí Laibovy tvorby. Tady je blízko přírodě, spolupracuje s ní a ona spolupracuje s ním. Tak plynou týdny jako při ručním broušení kamenů.
Laib pak sype pyl na skleněné desky a to jsou barevné obrazy a plochy s nevídanou jemností a intenzitou barev, jejichž jedinečnost se nedá s ničím srovnávat. Anebo ponechává přírodní koncentráty, ve skleněných dózičkách, stylizuje je k sobě a vzniká vzácná
příležitost k zrakovému zážitku a protokol mimořádné přírodní blízkosti. Organický produkt byl pozdvižen v artefakt, ale vyprovokovaná umělost zůstává čistým uměleckým zážitkem, jehož výsledkem je pocit
přirozenosti.
Takováhle tvorba trvá dlouho a podle toho taky trvá dlouho, než se náš umělec proslaví. V kulturních
kruzích platí pořád ještě jako tajný tip, ale to už něco
znamená. Některé mléčné kameny a pylové výtvory už
přece vystavil v nejlepších galeriích, letos je pozván na
Dokumenta / nejvýznamnější západoněmecká přehlídka moderního umění/ a bude representovat Německo
na Bienále v Benátkách. Již tam půjde nejen se svým
uměním, ale i s teoretickým zázemím, které je pro něho již vytvořeno uměnovědci: Sensibilismus.
V Čechách se trošku nudím, tak si koupím letenku
a zaletím do říše vycházejícího slunce. Rád se díván*
na umění a tak navštívím na příklad vTokijupaní Fu
jiko /nar. 1934/. Tatínek byl fyzik pro nízké teploty a
hodně se vědecky zabýval mlhou. Japonsko je pořád v
mlhách a on měl například za války za úkol řešit problém, jak zařídit, aby letadla v mlze přistávala spolehlivé. Dcera se stala sochařkou a mlžné prazážitky určily
její styl. Trvalo dlouho, než se prosadila se sými "Mlžnými skulpturami".
V umění najdeme vždycky předchůdce /nejen ve
vědě u tatínka/. V antických mýtech se bozi zahalují
mlhou. Mlhu ovládá William Turner, Gaude Monet i
Mark Rothko. Již v 15. století /rozuměj po Kr./japonský malíř SeŠu objevil mlhu jako rozhodující prvek v
nástěnných malbách. Fujiko nevytváří mlhu zprostředkovanou Štětcem nebo hmotou sochy, vytváří mlhu
přímo. Tvoří mlžné sochy. Konstruuje speciální turbíny, které ženou páru do prostoru architektonicky koncipovaného nebo do prostoru volného v parku či na
náměstí.
Trvalo také dlouho, než se naše umělkyně prosadila. Odštěpila se od Rauschenbergovy a Kluverovy skupiny /Experiments in Art and Technology, New York/
a myšlenku netradiční estetiky posunula do říše absolutní svobody, jíž je prostor a v něm pohyb mraků
/mlhy/. Taky to neměla snadné, zvláště jako žena - Japonka - umělkyně, neboť v Japonsku pořád ještě žena
nemá takové šance jako muž. Ale dneska je už uznávaná autorita v oboru mlhy: v Canbeře bude letos instalovat první permanentní mlžnou skulpturu na světě. V
Tokijua v Kuala Lumpur jsou parky, v nichž instalovala "mlžné vodopády" /ukázalo se, že je to také levnější, než budovat fontány/. 1980 vystoupil v New Yorku
balet v mlhách. Bohužel nebyl jsem přítomen, nemohu
referovat.
Již jest banální lehnout si do trávy a dívat se na oblaka. Co je mlha na nábřeží Temže, mlhy na blatech,
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mlha v Porýní. Je třeba sejít divit do ateliéru, galerie,
někam na náměstí. A běda, když kdokoli nemá k čemukoli teorii. Je třeba mít ji i k mlhám. Fujiko: Mlha
je symbol svobody. Jestliže formujeme mlhu, formujeme taky svobodu. Je naším cílem ve svobodě žít, ale v
ní nezabloudit, jestliže mlhu vytvoříme, tvoříme kontrolovanou svobodu. Vždyť to přímo odpovídá ostrovní říši, která je zahalována mlhou a v níž svoboda je
možná teprve tehdy, jestliže je kontrolovaná, řízená
a formalizovaná. Je to svoboda pohybu komunikace.
Umělkyně se sama stává mlhou a její cit je zvonem a
čistě, varovně a zároveň přátelsky zní jako kdysi na
lodích, které ještě v mlhách nezachraňoval radar, ale
které se identifikovaly v neviditelnosti hlasem zvonu.
Máme zážitky, když se díváme na sochy, které nejsou z bronzu, ale z mlhy. Neprchá zrovna tak náš život, čas a cit? Je to depresívní: rozplýváme se. Je to
povzbudivé: jsme tvůrci nezachytitelného okamžiku.
Co je technika technikou, od první lopaty, otázka
zní: k čemu je to dobré, jak to funguje?
Co je kultura kulturou, od prvních vrypů do kamene a čar do písku, které před statísici lety a napořád
smazává mořský příliv, otázka zní: jak se ti to líbí, co
ti to říká?
Já se před tímhle uměním cítím jako Alenka v říši divů. Zaznamenávám škálu svých dojmů a ponechávám je bez komentáře.
1/ Něco nového, neznámého, originálního. Jsem vděčen, že mohu být účasten, že se mohu dívat.
2/ Jsem okouzlen hravostí a drzostí těch šašků, kteří
jsou zváni umělci /a jsou vzdělaní na univerzitách/.
3/ Moje maminka říkala: Hlavně když se něco děje!
4/ Někdo má potřebu tvořit. Někdo má potřebu odlišit.
5/ Jsem nekonvenční, vyžadoval to můj talent. Jsem
nekonvenční, vyžadovala to moje ctižádost.
6/ Umění, uznání, úspěch. A vždycky virtuozita. Je
třeba dokonale ovládat formu /nástroj/. Jak dostoupit umění, dosáhnout úspěchu a dobrat se uznání,
když napodobujeme včeličky a Pána Boha, který
fouká do mraků? Je třeba být prostě chytrý jako
včeličky a o víc se nestarat, nebo je třeba se starat
o všechno jako Pán Bůh, tj. dělat politiku.
7/ Dobře rozlišovat, ne proto, abychom škatulkovali,
ale abychom lépe rozuměli. Alenku, aby rozuměla,
učili, že odedávna je třeba rozlišovat umění figurativní a nefigurativní /abstraktní/. Dějinami kultury
jdou vedle sebe ornament a portrét. Co portrétuje
mlha? Jaký ornament vytvoří pyl? Zkusme si polarizaci kultury vysvětlit po svém, jinak než jak jsme
zvyklí, tj. abstraktní - konkrétní, avantgardní konvenční, utilitární - samoúčelové, na objednávku - samorostlé, staré — nové. Zkusme kulturu pochopit z hlediska tvořivého typu, ne z hlediska sociálního významu a estetického výrazu. Tak jako
noc a den nebo jako pohlaví mužské a ženské je na
světě pořád přítomno umění instrumentální a umění mediální. Umění instrumentální vychází z instrumentu, z nástroje, který ovládá, podává se dokonalý, virtuózní výkon, který je srovnatelný, měřitelný a proto hodnotitelný. Umění mediální vychází ze zprostředkování zážitku, z jeho organizace, z agentáže situace, je racionální v obchodním
smyslu a kultovní ve smyslu duchovním.
8/ Umění instrumentální pěstuje historicitu, je hori-

68

zontální, poučuje se, je ve vývoji, navazuje a přejímá dovednost a zkušenosti. Je nemožné bez předchůdců. Umění mediální je nehistorické, vertikální, vždycky původní, nemá předchůdců, nepotřebuje instrument a dovednost, provokuje cit, ale
pracuje jako reklamní agentury.
9/ Na Štěstí nemusím o ničem rozhodovat. Můžu se jen
dívat. Všechno je zajímavé, ale jen něco je krásné.
ARISTOTELES
Prali a

Co sc stalo s pohádkou?
Kdo má doma děti, a ty děti se dívají pravidelně na
televizní večerníčky a na nedělní pohádky, a jemu se
tu a tam nepodaří včas vyklidit pole, začne si jistě za
nějakou dobu lámat hlavu, proč jsou ty výtvory pro
dospělého člověka po Čase většinou tak protivné, ba
přímo nesnesitelné /ovšem jsou taky světlé výjimky,
bohužel hlavně zahraniční provenience/. Já jsem si například při takovém hloubání všiml některých velmi
podivných rysů těch pohádek, jež mají nějak zpřítomnit naši selskou, lidovou moudrost.
Tak především: naši předkové věřili v čerta! Byl to
jakýsi jejich pánbůh. Ten druhý, co ho držela církev
a co se o něm z televizních j>ohádek nedozvíme, mu
vůbec nemohl konkurovat. Cert má proti němu řadu
předností: o lidi se moc nestará, vlastně jim dává pokoj, pokud na něm zrovna sami něco nechtějí. Na požádání ovšem ochotně splní nejrůznějŠí přání. Chce za
to sice tu menší, tu větší protislužbu, ale je to v podstatě vrták a napálit ho není velký problém. Důvodem
jeho popularity mezi prostým lidem je, že se zajímá
hlavně o bohaté; vůbec drží základní morální pravidlo
televizních pohádek, totiž že výše morálních kvalit určitého jedince je nepřímo úměrná jeho majetnosti. Je
na něm něco jánošíkovského: když už chudým nedává, aspoň že bohatým bere!
V minulosti tedy našim předkům panoval čert /výjimkou byly Krkonoše: tam jim vládl Rýbrcoul/. Svět
ovšem podle toho taky vypadal, byl totiž zařízen velmi nerozumně, a vlastně nepochopitelně: shodou zvláštních okolností v něm byli soustavně upřednostňováni
úplní pitomci. Každý, kdo měl aspoň nějakou špetku
moci nebo majetku, každá vrchnost, od "knížepána"
až po obecního rychtáře, byla vybavena takovou dávkou hlouposti a nejrůznějších špatností, že se vůbec
nedá pochopit, jak mohla takhle udělaná společnost
po staletí držet pohromadě a nerozsypat se nebo se
nepřevrátit, jak se říká, z hlavy na nohy. Vždyť těch
správných /to jest chytrých a schopných, to jest chudých/ byla drtivá přesila. Dá se to snad vysvětlit tím,
že si chudý /tj. správný/ člověk, jak televizní pohádky
ukazují, s vrchností vždycky snadno poradil - nějak ji
napálil, zaskočil, ošidil a pn té příležitosti jí zpravidla
taky něco ukradl. A tak možná, že mu to docela vyhovovalo; o živobytí měl postaráno, a přitom žádné starosti.
Pokud tento svět vůbec znal nějaké opravdu vážné
nebezpečí, přicházelo většinou zvnějška, z Frankrajchu,
z Vlach nebo aspoň z Vídně. Jakmile se v takové po-

hádce objeví nějaký cizinec, dá se tušit, že je to ničema a podvodník; a co je nejhorší - jsou u nás i tací,
kteří se dají dost dlouho vodit za nos.
To všechno by se dalo jistě vysvětlit docela pohodlně, třeba ideologickou objednávkou. Je však těžko věřit, že by to byla jen ona. Sotva si totiž může někdo
myslit, že pohádka dítě inspiruje k tomu, aby ocenilo
přednosti dneška před minulostí. Když si naši předkové pohádky vymýšleli, neměli nejspíše dějepisné ambice a nechtěli vykreslit nějakou dávnou minulost. Víc
jim šlo o to, jaký svět právě je, a taky a především o to,
jaký by měl být. Jejich děti se pak - mimo jiné, samozřejmě - z těch pohádek nenápadně a nenásilně učily,
co se má a co se nemá. Jistěže podobným způsobem
fungují i dnešní televizní pohádky; a naše děti se z
nich dozvídají
- že když se jedná o osobní prospěch, je každá pomoc
dobrá; blázen kdo dává, a ještě větší kdo nebere; závazky, které tak vznikají, nemají žádnou váhu, jde jen
0 to, jak se z nich pohodlně vykroutit /zajímavé je, že
ke stejné nezodpovědnosti a lehkomyslnosti navádějí
1 příhody různých těch poetických tajtrlíků, co je před
časem jako na běžícím pásu vymýšlel nebožtík Václav
Čtvrtek; když je nejhůř, odehraje se nějaké rozkošné
básnické kouzlo, a je zase všechno v nejlepším pořádku/;
- že všichni, kdo stojí tak či onak nad námi, jsou od
přírody pitomci a darebáci; podle toho je taky třeba se
k nim chovat; takže nejadekvátnější způsob "pobývání
ve světě" je "poctivá loupežničina" Čtvrtková Rumcajse; tak se spojí příjemné s užitečným - krást je nám
ku prospěchu a ještě se zasloužíme o to, že naším činem vejde něco spravedlnosti do zkaženého světa;
- že nám nikdo nemá co povídat, protože sami dobře
víme, co je pro nás nejlepŠÍ, a sami si taky poradíme.
Nedá se popřít, že se v českém folklóru dají při bližším pohledu vysledovat náběhy, ponoukající k takovému zásadnímu ideovému přepracování. Ale kdo četl
třeba Erbenovy pohádky, jistě si všiml, že se tam vypráví o vzpouře, ale taky o věrnosti a oddanosti; o špatném příkladu mocných, ale taky o autoritě; o bezpráví, ale taky o spravedlnosti; o podšitosti a mazanosti,
ale taky o rytířských ctnostech. A především: pohádkář ví o tom, že kromě samozřejmostí - takových, jako že lépe něco vzít, než to nechat ležet, nebo že je
bližší košile než kabát, nebo že život je boj a když se
nedáš, dostaneš - jsou ve světě stále nějak přítomny
i nesamozřejmé, a tedy křehké, choulostivé věci, věci,
na které každý hned tak nepřijde: samy o sobě jsou'
docela bezbranné a v dnešním návalu oproštěného realismu by nejspíš dlouho nevydržely. A přece na nich
hodně záleží. Výchova znamená pomáhat jim do světa a pomáhat lidem, aby si je našli, ujali se jich, vzali
na sebe tu zodpovědnost a snažili se ze všech sil, aby
byly i zítra, a třeba víc, než jsou dnes. Protože tomu
může být i naopak, protože pohádka může - i když
to není pravidlo - taky skončit špatně.
Těžko ovšem nějaké zásady vštěpovat dětem, když
i pro nás samé jsou často španělskou vesnicí: zejména,
jak se zdá, pro ty z nás, kteří televizní pohádky píší a
jinak ztvárňují a opravdu svérázně působí na dětské
duše - jistě i na duše svých vlastních dětí.
-xlPlzeň

Oldřich

Kryštofek

1982
Bude to pro mne navždy také rok,
kdy bolestí šílený
český herec,
weboťsmrt se již blížila
k útrobám milované ženy,
prodal vše a zřekl se všeho,
aby zakoupil dvě jízdenky
na Cestu kolem světa
v naději, že ji zachrání,
popluje-li s ní proti příboji Času.
Zemřela dřív, než mohli vyplout z Le Ha vru.
On poté, sklíčený žalem, který jím třásl tak,
že se chvílemi nezvládl ani podepsal,
dal natisknout bílá parte.
První parte v Čechách
bez Černých rámečků.
Měl pravdu.
K čemu peníze bez lásky.
K čemu role bez očí,
které je vždycky vídaly první.
K čemu černá parte,
je-li láska bílá
jako sama smrt
Smrt
Smrt
Smrt

kmotřička.
zoufalství.
láska.

Až odejde i on,
budu-li ještě živ,
poprosím jeho dceru,
ať za ním pošle
také jen bílá parte
bez černých rámečků.
Láska, věřte, je bílá.
(21.4.1982)

P.S.
Nezřekl se všeho. Několik
hodin po ženině smrti
doklopýtal na jeviště a hrát
starého pošťáka, který z historického
barvotisku loví pravdu dějin
a snad i člověka.
Hrál jako o život.
Tak mi to řekli. Nikdo nevěděl nic,
všichni tušili všechno. Herci v úžasu
hleděli na starého herce. Chvěli se
strachem o něho a tlumili své role.
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Kryštofek

Smím přece
Kulaté hodinky Doxa.
„OldouŠkovi k svatému
biřmování
jeho strýc Karel" Těžko se říká:
prastrýc. Od strýce Karla tedy.

Smím přece chodit po světě
se vším, co nesu?
Není-li to bomba,
charta lidských práv
a takové ty věci

K biřmování jsem nešel
Měli jsme tenkrát
spalničky
anebo spálu. Už nevím.
Prastrýc se neptal a záhy pak
opustil tento svět. Maminka
hodinky
schovala, abych je nerozbil nebo
co kdyby vypukla
válka.

Co nesu?
Podávky hněvu.
Však víte na koho.
Huťku opovržení.
Však víte komu.
Tajná slova lásky
všem ostatním.
Proč tajná?
Však víte.

Hodinky přežily všechno
v našedlé podlouhlé etui.
Až jsem je náhodou našel
osm let po maminčině smrti
a dobrých čtyřicet od skonu
dobrého strýce.

Co ještě nesu?
Maminčin památník z dětství.
Malé Gábince její teta Máří:
„Buď vždycky hodná, děvenko,
a nikdy nenaříkej!"

Neprodávejte je, prosím, ani pak,
až je po letech najdete u mne.

Stalo se.
Maminka odešla
bez jediného
vzdechu.
— Abych
nepřekážela...
Ještě se potom usmívala.

Tisíce krásných
drobností,
dojemných
zbytečností.
Za tak dlouhý život. To víte...

Co nesu? Co ještě navěky

Co ještě nesu?

Jenže vzpomínám

si:

nesu?

ty přece také tvoří
chartu lidských práv?
Dokonce nebezpečnější všem,
kterým patří můj hněv
a na něž hrnu
své opovržení,
než všechny bomby.
Bomb jsem se v životě
ani nedotkl Však víte.
Snad aspoň pro ten památník,
pro ty hodinky Doxa
a pro všechno takové to ostatní
smím ještě chodit po světě
se vším, co nesu.
S hlínou svého erbu..
S erbem své hlíny.
Ze sbírky Smím přece Praha-1982
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Eva

Límanová

Bleděmodrý písek planety Mars
„Nikdy nebylo tak špatně, aby nemohlo být ještě hůř," řekla Magda mužíčkovi. Plastikový lavórek, do půli naplněný vodou, plaval po hladině japonské lázně. Když se zastavil, Magda do něj foukla, protože
modrý mužíček se rád vozil od jedné strany cínového bazénku k druhé. Voda byla tak vařící, že se zdálo,
že studí a Magda se v ní bála pohnout Blikavé světlo televize, na kterou se nikdo nedíval, vysílalo své
paprsky do setmělé lázně, škvírou pode dveřmi. Slyšela Davida, jak volá ze svého pokoje:
„Že nevíte, co je každý čtvrtý člověk na světě?"
„Zloděj," konstatoval Kůň s jistotou.
„Číňan, u křičel David.
„Žlutý' nebezpečí," řekl otec.
Ačkoli dům byl nový a zvenčí vypadal jako maurský palác ve středomoří, sádrové stěny propouštěly
každý zvuk. Dokonce jasně slyšela, jak otec nalévá sobě a Koni horké rýžové víno do sklenic.
„Nech na hlavě," řekl mírně Kůň a směrem k Davidovu pokoji, který byl o poschodí výš, křikl:
„Zloděj nebo vrah!"
„No jo, jak říkám, žlutý nebezpečí," trval na svém otec. V kuchyni zašustii papír. Kůň řekl:
„Podívej se tady na ty koně. Zdá se ti; že vypadají jako živí.
„Jako živí," přisvědčil otec, „jen se pohnout."
„Pro mě se hejbaj, kamaráde, já když se na ten papír podívám, tak vidím, jak pádej. Hlavně ty na obzoru. Co říkáš?"
„Na obzoru?" otec udělal pomlku a věděla, že teď s nakloněnou hlavou studuje Koňovu kresbu. „Jo, ty
páděj, to máš pravdu."
„Zloději, to už dneska není ono," posteskl si Kůň. „Dřív měla každá pořádná vesnice vlastního zloděje. Takovej zloděj měl svou důstojnost a svou čest."
„A co je každý pátý člověk na světě?" volal David.
„Bolševik," odpověděl Kůň.
„Ind," vzrušeně křičel David.
„Mně kdyby holka přišla domů s barevným, tak ji vlastnoručně zaškrtím," řekl otec.
„Tak například u nás na vsi byl ňákej Břéťa," vyprávěl Kůň, „a to byl místní zloděj. Když se někomu
něco ztratilo, šel za Břéťou. Ten chvíli zatloukal, pak šáh a vrátil. S výjimkou, když jeli cikáni. To měl
omluvu, ale stejně každej věděl, že na to hřeší."
„Ind jako cikán, těmadle rukama bych jí zakroutil krkem, Koni, povídám." A za chvíli: „Šikovnej seš, to
se musí uznat. Když se tak dívám na ty koně, jen se pohnout," obdivoval otec.
„Možná, že bych měl dělat kytky nebo krajinky, co myslíš? Malíři přeci začínají od kytek, ne?"
„Ty nejseš malíř, Koni," slyšela jak otec znovu dolévá víno. „Ty seš tak zvanej naturščik, rozumíš?
Seš koňař, vypadáš jako kůň, tak maluj koně."
„Kůň," řekla mužíčkovi a foukla do lavórku, „byl v ruském zajetí šest let. Šedesát pod nulou a £ádné
pořádné šaty nebo boty. Jen lehká vojenská uniforma " Zvrátila hlavu a opřela ji o chladnější okraj bazénku. Voda už nebyla tak vařící, aby studila, místo toho teď příjemně pálila.
„Zloději koňů, kamaráde, vděčím za svůj život To byl se mnou nějakej Waltr v zákopech, kterej byl
profesionální zloděj koňů. Měl touhu po koních zděděnou po mamince, taky vysedlý lícní kosti po mongolskej předcích a baziliščí vočička. Ten když si Čas od času nemoh ukrást koně, upad do hluboký deprese, že jsme se báli, aby si něco neudělal. Tak tenhle Waltr jednou zmizel, zima byla, že lidi padali sami od
sebe a ani š i j e nemusel střílet, proplazil se na ruskou stranu a lohnul Rusákovi koně rovnou před nosem. Bohužel ho potom naši střelili do nohy, když se vracel. Přijel na tom koníku, noha mu plandala a
kouřilo se mu z ní jak z hrnce brambor, ale byl tak blaženej, že mu ani nevadilo, že vykrvácí. Nechtěl z
toho koně slízt a seděl na něm tak dlouho, až už jsme ho museli podpírat a potom zavřel oči, obejmul ho a
za chvilku mu ruce ztuhly okolo koníkova krku, že jsme ho nemohli odtrhnout."
Magda věděla, že se teď Kůň zhluboka napije horkého vína a hlasitě se vysmrká. Chvilku bylo ticho a
pak pokračoval:
„Kdepak zloději, to bejvali fotři. Ty dnešní, velkoměstský, to je samá chamraď. Žádná stavovská Čest,
vostuda poctivýmu řemeslu. Takovej moderní zloděj třeba taky zavraždí starou bábu kvůli dolaru. Fuj,"
odplivl si, „nebo vokrade a k tomu znásilní přídavkem. To teda musím říct poctivě, že něco takovýho dřív
nebejvalo."
„Chamraď," přitakal otec. „Vždyť to ani jinak není možný. Rozhlídni se okolo sebe, Koni. Samá
podřadná rasa. Kolik vidíš bílejch s modrejma očima? Mizivě. Holt smetany je vždycky míň než mlíka.
Jak už jsem řek, kdyby mi přišla s někým jiným než s bělochem, tak ji rozškubám na kusy."
„Víte, že dvě třetiny světa je voda?" křičel seshora David.
„A odpadky," dodal Kůň, „už je jich pomalu víc než tý vody."
„Já bych z nich udělal novej kontinent," řekl otec, „a na ten bych vyhnal každýho, kdo tu mezi slušnejma lidma překáží. Svůj k svému." Vstal od stolu a slyšela jak přešel do pokoje. „Kytky nemaluj!" volal
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odtamtud. „Kytky ti neseděj! Bejt tebou, specializuju se jenom na koně. Například, tamten co stojí na
zadních, vypadá jako živej."
„To je právě Waltr," řekl Kůň. „Začli j sme mu tak říkat, když Waltr umřel. Ona to byla klisnička, ale to
nevadí. Já jsem ji zdědil. Byli jsme pořád spolu. Nebyla o moc větší než bernardýn. Stepní kobylka,
chundelatá jak angorák, s dlouhou blond hřívou a obrovskejma krásnejma očima, úplná Bardotka. Na
každým z mých obrazů figuruje. Není jeden obraz, aby se tam neukázala." Vzdychl. „Koňů je pořád
míň," řekl smutně, „a lumpů přibejvá. Samej zloděj, vrah a bolševik."
„Samej černej, hnědej a žlutej. Kdyby mi s ním vlezla do dveří, namouduši, že mu ani ruku nepodám.
Já se za to nestydím, já se přiznám, že se jich štítím," dodal otec.
Magda vylezla z vody. Kůži teď měla červenou a měkkou. Mužíčka vyndala z lavórku a posadila na
obrubeň bazénku a sama si sedla na dřevěně štokrdlátko před zamlžené zrcadlo a začala se mydlit švédským mýdlem. V zrcadle viděla každý záhym na svém krásném těle, každou nerovnost, tři malé pihy ve
tvaru trojúhelníku pod levým prsem, bílou jizvičku na koleni, fialový flíček na vnitřní straně lýtka, který
zdědila po matce. Hladké, kulaté břicho s pěšinkou zlatého chmýří od pupku dolů, se zachvělo.
„Kope," řekla mužíčkovi. „Pokaždé když jsem v klidu, tak kope."
„Máloplatný," řekl otec, ,já obdivuju formu. Možná, že to dnes není populární, ale já když se podívám
černochovi na ty velký pysky, Číňanovi na rozpláclej nos a Japonci na křivý nožičky, mně se udělá fyzicky nevolno. Já bych prostě nejradši blil. A když si pomyslím, že se to klidně páří s bílejma a že nás už
moc nezbejvá, nejradši bych napsal na vládu, aby proti tomu udělala nějakej zákon. Ale tvrdej. Dřív,
když jsi krad, uřízli ti ruku. Já už bych věděl, co uříznout v tomhle případě."
Slyšela, jak cvakl zapalovač.
„Dej si havana, Koni," řekl otec. „Pašovanej. Vsadím se, žes něco takovýho ještě nekouřil. Jeden doutník, padesát dolarů. Akorát si musíš odmyslet, že š i j e černošky válej po stehnech. Já se vždycky utěšuju tím, že se ten tabák, než to vezmou do prstů, musí louhovat v kubánským rumu. Ten j e silnej j ak desinfekce."
„Nejlíp jsem si zakouřil ze sušenej Waltrovejch kobližek," vzpomínal Kůň. „Ona si, potvora, uměla
najít trávu i pod vysokým sněhem. Hrabala přední nohou tak dlouho, až udělala díru, pak do ní strčila nos
a za chvilku jí tekla z pysků zelená šťáva. Kolikrát to tak vonělo, že jsem měl na to sám chuť. Tabák z koblížek byl ouzkej proňl. Ten se dal vyměnit za všechno možný. Samozřejmě, že musel projít určitým zpracováním. Nejdřív se nechala kobližka přemrznout, pak se roztloukla a sušila a nakonec se musela jemně promnout v prstech. Kdepak Waltr," řekl Kůň a vdechl kouřz havana do plic a rozkašlal se. „Waltrovi
vděčím za svůj život."
Hustá mýdlová pěna, kterou Magda pokryla každý milimetr svého těla, voněla pryskyřicí. Namydlila
též mužíčka a řekla:
„Ted'jsme všichni tři bílí, tatínek by měl radost" Modrý marťánek z umělé hmoty, kterého kdysi dávno, ještě když k snídani jídávala dětský cereál, objevila ve svém talíři mezi ovesnými kroužky
slazenými medem, seděl teď v duhových bublinkách a radoval se. „Kdo tě bude koupat, kdo tě bude vozit v lavórku?" optala se. Mužíček pokyvoval anténkami, které mu vyrůstaly z hlavy a usmíval se.
„Od Břéti by se mohli velkoměstský lotři učit," pokračoval Kůň v kuchyni. „Člověk ho musel vlastně
obdivovat. Žádná amatéřina. Měl takovej způsob, že si nejdřív poslal svejch pět nejmladších dětí na
průzkum situace. Dejme tomu, že by šly, Josko, k tobě," řekl otci. „Nevinný jako beránci, usmrkaný a ušmudlaný, že bys jim dal pětku, hrajou si před tvým barákem s balónem a ty se na ně se zalíbením díváš,
jelikož to je, podle tebe Josko, nadřazená rasa, voči, hotový pomněnky a blond kučeravý vlásky jako kdyby utekly ze stropu Sixtinský kaple. Pak jeden z těch andílků kopne mičudu do tvýho dvorka, bezelstně
se na tebe podívá a poprosí tě, jestli si pro ni může jít. Když mu to dovolíš, a ty mu to určitě dovolíš, vleze
ti do dvora všech pět smradů a předstírají, že ten balón nemůžou najít. Prolezou každý kout a zmapujou
si v hlavě přesně, kde co máš. Prase v chlívku, Čtyři slepice a kohout, pytel pšenice, kosa, kolo, kšíry na
hřebíku za vratama, starý Škrpále. Když to všechno vomrknou, utíkají domů k tátovi, než to zapomenou.
Večer jde tatík najisto, štíhlej a vysokej, nese se jak teutonskej bůh, veme si jen to, co může výhodně
prodat, tiše a rychle. Žádnej zmatek, přepady, vraždění. Čistá píáce jak od chirurga. Profík na slovo
vzatej."
„Jak říkám," připomněl otec, „forma se nesmí podceňovat. Máš dvě stejný věci a voni to nakonec
stejný věci nejsou. Kradeš s formou a ono se o tobě řekne, že seš šikovnej, vraždíš s formou a řekne se,
že bojuješ za vzletnou myšlenku, šukáš s formou a řekne se, že seš záletníka každej tě obdivuje. Když to
děláš bez formy, jsi obyčej nej zloděj, vrahoun nebo kure vnik. A já jsem první člověk," přiznal se otec a
slyšela jak otvírá další láhev vína a staví do vodní lázně, aby se ohřálo, „kterej ti to podepíše. Forma jde
ruku v ruce s kulturou a intelektem. Podívej se, Koni, třeba na takovou jednoduchou věc, jako je oblečení. Kolik tu vidíš elegantních lidí? Málo!" odpověděl si sám. „A který to jsou?" A znovu sám:
„Samozřejmě běloši a z nich hlavně Evropani, hlavně střední, ti nej bělejší. Když si ale pomyslím, jak je
nás málo, jímá mě hrůza. Pro ty děti j e to taky těžký se v tom orientovat Už od malička to sedí v jedný třídě s tím mišmašem. Jakou si můžou udělat představu, co je pro ně správný. Že když dorostou, že by měli udržet tradici svý kultury a vybrat si partnera ze svý rasy. Největší radost by mi holka udělala, kdyby
mi přišla s nějakým Středoevropanem. Kamaráde, to bych si oddych. Já ti někdy ani strachy nemůžu
spát, aby nu ji ňákej ten barevnej nezbouch. J á vím, že bych ji odkrágloval a sebe taky. Já jí to sice říkám
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od malička, od tý doby co nám umřela máma, říkám jí, aby si uvědomila, že je něco lepšího, dal jsem jí
všechno co jsem moh, holka je pěkná, chytrá, vychovaná, ale to nikdy nevíš, co ji napadne. Tady ji
vychovává taky ulice, škola plná toho pronároda; na to se taky musí brát zřetel. Já se snažím jít příkladem, ale to víš, děti si vždycky mvslej o rodičích, že jsou blbí. Do jistý míry, Koni, máš štěstí, že ses nikdy neoženil. Občas si přivedeš pěknou holku, svezeš ji na koni, ukážeš jí pár obrázků a vomrzliny z ruského zajetí, aby jí tě bylo líto a ona ti dá. Minule to byla holka jako řemen, až jsem ti ji záviděl. Ale já pro
samý starosti s dětma už na to nemám energii. Vždycky si představím, že by u tebe v posteli mohla bejt
třeba moje holka. Ta minulá nebyla o moc starší.44
„Devatenáct,44 řekl Kůň. „Stejně jako Magdičce jí bylo, to máš pravdu. Ale byla vyspělejší. Magdičku
já vidím pořád jako miminko, nějako ženskou. Tamta byla samice se vším všudy. A vyznala se. Od tý by
ses moh i ty něco přiučit Já se ti ale s něčím přiznám," ztlumil Kůň hlas, „pro mne je to všechno stejný, já
ani nevím, jak ty ženský vypadají. Potkat je na ulici, tak je nepoznám. Když ale zabořím nos do hebkejch
vlasů, vzpomenu si na Waltra a octnu se rázem v Rusku. Zmrzl ej jak drozd a jedinej zdroj teplaje pro mě
Waltr se svým huňatým kožíškem a dlouhou hřívou, se svým sametovým pyskem a kulatýma něžnýma
očima. A představuju si, že ta ženská u mě v posteli je Waltr, já za to nemůžu, tu kobylku jsem miloval
jako nikdy nic předtím ani potom a kdybych si to nepředstavil, tak se ani na nic nezmůžu. Já to holt bez
lásky neumím, jako jiný lidi, pro který je to jen hydraulika. A nejhorší na tom je, že když je po všem,
Waltr mi zmizí jako tenkrát, a já tý holce brečím do vlasů a ona se mě začne bát a víckrát už nepřijde "
„Lidi se bojej citů," řekl otec. „City tě odhalej a jsi moc zranitelnej. Já například jsem jeden z mála lidí, který se ještě nebojej odhalit Mně když se něco nelíbí, tak to řeknu. Dám svejm citům zdravej
průběh. S tím oblečením, například. Mi,nule jsem řek v obchodě jedný Indce, když jste emigrovala do
Kanady, tak byste se taky měla začít slušně oblíkat Kdo se má dívat na vaše holý záda a břicho a na to
ucouraný sárí. Co když potkáte nějakýho perverta, kterýho to bude vzrušovat a znásilní vás. Jenom tím
podporujete zločin. Víš, že na rpě málem zavolala policajta? Ž e p r e j jí omezuju osobní svobodu a tak, ale
že ona omezuje moji tím, že se na ni musím dívat, ji ani nenapadlo.44
„Já mám Indky rád," řekl Kůň, „když si představím ty dlouhý krásný vlasy a veliký černý o č i . . . "
Magda si vydrhla celé tělo francouzskou lufou a teď si splachovala mýdlo ruční sprchou z příjemně trnoucí kůže. Mokré, rovné vlasy byly tak dlouhé, že jí zakrývaly prsní bradavky. Poslední měsíc
bradavky očividně ztmavly a prsa se zvětšila. Byla tvrdá a při doteku bolela.
„Ještě oholit,4' řekla mužíčkovi, „a potom půjdeme zpátky do bazénku. Kůň se mu to určitě bojí říct,
Kůň mu to stejně nikdy neřekne.44 Vzala žiletku a začala si holit nohy.
„Jako mladej jsem měl Indy taky rád," řekl otec. „Dokonce jsem čet jednoho jejich básníka .. .s holí
čerstvě ulomenou, vystupuji jarní stezkou, do údolí nebeského, věnčeného oblaky ...," zarecitoval.
„Vidíš, ještě si z toho něco pamatuju, ani jsem, sakra, netušil, že to ještě umím. Napadlo mě to jako blesk.
To víš,44 omlouval se, „za mlada má člověk ideály. Táčmahál, jóga, curry a svatý krávy. Já jsem byl
vždycky liberální, ať si každej dělá co chce. Když se mě to ale začne osobně dotýkat, jako že moje dítě s
nima musí chodit do školy, tak to je, Koni, už něco jinýho, to už musíš bejt ve střehu.44
„Zaved bych svatý koně,44 slyšela z kuchyně, „kanadský svatý kůň zní stejně dobře jako indická svatá
kráva.44
„Seš evropskej svatej idiot, Koni,14 řekl otec znechuceně. „Buď ti to opravdu nevadí, všechny ty
národnosti a barvy, nebo to jen tak hraješ. Myslím, že ti na Sibiři mráz vypálil kus mozku. Kus, ve kterým
sídlí zdravej selskej rozum. A ve válce tě taky ničemu nepřiučili, akorát, že je z tebe pervert na koně. Já
ve válce nebyl, ale musím svědomitě přiznat, že jsem moudřejší než ty. Každý mě jen tak neoblafne.
Nikdo se mnou podlahu nevytře. Rasa je rasa a já jsem hrdej, že patřím k týnej vyspělejší, nejkultivovanější. Těm ostatním uznám ty dobrý věci taky. Například, vem si třeba japonskou lázeň. V ničem jiným
se lip nevykoupeš. Kdo ji má? Já! Vem si arabskou architekturu, mám ji taky já. Černošský sochy ze santalovýho dřeva? Mám! Jak se u nás vaří? Ve woku! Holka chodí v indický čistě hedvábný blůze a v egyptskej šperkách, kluk má na posteli marockou deku, na zdi mi visej indiánský obrazy, tamhle zas eskymácká soška, v zahradě mám čínskou zeleninu. O mně nikdo nemůže říct, že jsem zaujatej. Akorát židovskýho tu nic nemám. To by bylo i na mě moc, k tomu se nedonutím."
„Hádejte, kde je nejvíc sebevražd na světě,44 křičel David ze svého pokoje.
„Právě, "řekl Kůň. „Nikdo to o tobě nemůže říct Každej přece na první pohled vidí, že seš kultivovanej
člověk. Všechno to světový umění, importovaná technika, vsadím se, že by ses přenes i přes to, kdyby ti
MagdiČka přivedla nějakýho barevnýho mládence za zetě?"
„Nevíš, o čem mluvíš, Koni,44 rozlítil se otec. Vstal a přecházel rozčileně po kuchyni. „Já tě tu nalejvám drahým vínem a ty do mě nožem. Jak tě to najednou mohlo napadnout Když to řeknu já, je to hypotéza, ale tebe to nesmí ani napadnout Ne ve spojení s mojí holkou. Já bych ji rozškubal na hadry a jeho
taky. Pak bych to tu všechno podpálil, všechno na čem jsem se kdy nadřel by vyletělo komínem, to bych
tomu říkal, když to chceš vědět, Koni."
„Je to marný,44 řekla Magda mužíčkovi. „Nikdy v životě to nepochopí. Zabije ho to." Učesala si pečlivě
vlasy a vyndala z pouzdra novou žiletku. Připravila šiji na okraj lázně a vstoupila znovu do horké vody.
Foukla do lavórku, aby se Marťánek ještě povozil.
„Nerozčiluj se, Josko," uklidňoval otce Kůň. „Vždyť už se známe léta, ne, Magdička je jako moje dcera, naučil jsem ji jezdit na koni. Může si půjčit kterýho chce a kdy chce, víš jak to myslím? Jen co bys
doopravdy dělal, kdyby ti jako tento, jak bych to ř e k . . . kdyby ti například přišla domů a řekla ti, že bu~

73

deŠ dědeček malýho mulata."
„Zabil bych ji," řekl otec unaveně, „a tebe taky zabiju, jestli s tím nepřestaneš!" Položil si hlavu do
dlaní a začal vzlykat. „Nemysli si, Koni, že jsem tak blbej. Já už to vím dávno, že je holka v tom. Vždyť já jí
odmalička dělat fotra i matku. Když jsem sejí kouknul před třema měsícema do očí, měla v nich přesně
to, co její máma před devatenácti lety. Takovou dálku a vlhkost a mírnost. Potom začala ráno zvracet,
srdce mi to trhalo a teď si kupuje větší podprsenky. Kdo myslíš, že na ně v týhle rodině pere a žehlí, kdo
myslíš, že jim skládá prádlo do skříní, mámu nemaj a tak jsem je trochu zpovykal. Vždyť je to ještě dítě,
bez Marťánka nedá ani ránu, vymyslel jsem jí tenkrát, že je na Marsu všechno bleděmodrý, i písek, a
vsadím se, že ona tomu ještě dodnes věří. Fotku toho prevíta jsem taky našel. Není zdaleka tak černej
jako ty africký a musím uznat, že má hezkej ksicht a postavu a docela si umím představit, že se takovýmu bláznovi jako je naše Magda, může líbit Zvlášť taky proto, že mu asi ten bílej plášť k černý kůži sluší
a sestřičky se tak jako tak zamilovávaj do doktorů, to je známá věc, to je dokonce přirozený, ne?"
„Teď mluvíš správně, Josko," oddychl si Kůň. „Teď se mi zdá, že tě poznávám. Proč jsi jí ale už dávno
neřek, že to víš? Proč ji necháš mučit Přišla ke mně celá ubrečená, že se ti to bojí říct Chtěla by se vdát,
než to na ní bude vidět. Bojí se, že by tě to zabilo, když vždycky tak hloupě kecáš."
„Asi mi to život zkrátí," přisvědčil, „ale víš jak to je, když jde o vlastní dítě. To se ti všechno jeví jinak.
Nakonec ustoupíš jako obvykle. Místo, abys ji zabil, budeš vozit mouřenínka v kočárku a dělat na něj
ťuťuťu-ňuňuňu. Holt, dětičky maj pravdu, rodiče jsou blbci.Rodičovskej cit tě strašně hendikepuje. Než
bys o ně přišel, radši si od nich dáš nasrat na hlavu. Porovnej to s Waltrem, třeba. Ještě ses z toho
nedostal, že ti ji kamarádi sežrali. A nikdy nedostaneš."
„Co nehádáte?" křičel David. „Ptal jsem se, jestli víte, v kterým místě na světě je nejvíc sebevražd?"
„Kde je Magda?" vyskočil otec ze židle. „Měl jsem dojem, že se šla po službě vykoupat To už jsou ale
dvě hodiny! Doufám, že mi v tý vodě neusnula, kór teď, teď by se neměla vůbec pařit, holka pitomá."
Vyběhl na chodbu a zaklepal ha dveře u japonské lázně. Když se nikdo neozval, pomalu otevřel dveře.
„Dáte se poddat?" rozčíleně vyvolával David ze svého pokoje. „Ve střední Evropě!"
Toronto 1982
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Listopad

Ivanu Blatnému
Slovani v Londýně, v Paříži, v Lisabonu,
méně než Slovani, Češi,
jen Čech s Čechem česky mluví
pozorí ať! buďsi!
Ivanu Blatnému je šedesát let,
ale znám ho jen z Brna.
Dvacetiletého srnce
úzkého z úzkosti
ty sprostá úzkosti
doživotně lyrická,
nyní zavřená v neprodyšném Černém skle.
Ale
v Londýně, v New Yorku, v Praze,
bude zas veselo.
Vidím co vidím,
dekalog rozedrán.
Co nevidím vidím,
češtinu nerez,
češtinu filigrán.
M

Ze sbírky „Nástroje paměti

Lisabon
(Vydalo Pml> Mnichov)
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Martínek

Představení
/Úryvek z novely/
Byl nejvyšší čas dát se do práce.
Nejnepříjemnější část byla nutnost uvolnit jeviště. Večer se bude hrát výjimečně stejné představení, a přesto je třeba všechno zbořit a odstěhovat do skladu. Časová tíseň působila jako hnací motor. Johanes s Janíčkem
tlačili piáno, zatímco já jsem skládal do proutěné bedny housle, vycpanou slepici, vázičky, dýku, kabelku, vějíř,
mlýnek a tabatěrky v zastoupení rekvizitáře, který měl jako obvykle zpoždění. Johanes žongloval s pěti židlemi
najednou, Janíček před sebou sunul bedny a já tápal popaměti, v rukou paraván, který mi zakrýval výhled. Společně jsme spustili síť a srolovali koberec. Nová hra se bude hrát v střízlivě civilní jednoduché dekoraci. Suteréní
atmosféra prostředí bude evokována pouze jedním lehátkem, oprýskaným umyvadlem na dřevěném podstavci,
stolem a především kovovým šroubovatelným potrubím, rozbíhajícím se ve tvaru schematizovaného stromu v
zadní části jeviště. S pomocí řidiče jsme nanosili jednotlivé části budoucí dekorace na scénu. O jejich umístění
jsme měli pouze nejasnou představu. V tříměsíčním období zkoušek se všechno měnilo, posunovalo, vracelo na
původní místa v souvislosti s požadavky scénáře, výtvarníka, režiséra, herců i technických možností a omezení.
Oba herci, kteří vystupovali v této hře, přišli začátkem března nenalíčení ve svých vlastních šatech, se strojopisy
v rukou na scénu a pomalu, spíše sami pro sebe, pročítali s dlouhými pomlkami a častými návraty text. Každé
dopoledne jsme seděli v hledišti s režisérem, který nepatrnými doušky upíjel dávno studené kafe, občas zaklepal
tužkou na opěradlo sedadla na znamení nespokojenosti nebo položil zdánlivě nesouvisející otázku, s výtvarníkem,
který pil stejně vlažné kafe, na kolenou notes, do něhož v hledištním pološeru skicoval různé varianty dekorace.
Koncem druhého týdne jsme nahradili ještě nevyrobené lehátko starou matrací, umyvadlo položili na židli, přinesli jeden z barových stolků a potrubí nahradili zavěšeným žebříkem. Slova přednášená s lehkostí, modulovaná
pro slyšitelnost i v zadních řadách a na balkóně, hbité odpovědi na překvapující otázky, vyslovované již téměř
bez nahlížení do psaného textu, se náhle zadrhla o předměty. Výpadky paměti, gesta zastavená v polovině, protože v jejich dokončení bránil stůl. Čtrnáctidenní zvyk vyslovit slovo při třetím kroku ve směru k inspicienčnímu
pultu byl násilně přerušen. Věta s hořkou výčitkou a intervalem pochybnosti zněla falešně, když byla vyslovena
vleže, na staré skvrnité matraci. Posunuli jsem stůl. Herec znovu našel svoji suverenitu, doplněnou o podtržení
výrazu klepáním prstů do stolu. Všichni byli spokojení, kromě výtvarníka. Tvrdil, že stůl v této poloze opticky
rozděluje scénu na dvě oddělené Části, zatímco z textu jasně vyplývá, že konflikt postav je nedělitelný. Johanes
posunul stůl o metr blíž k ose jeviště. Herec ležící na posteli prostestoval, že má tvář zakrytou pro všechny diváky sedící v pravé Části. Postrčil jsem matraci blíž k hledišti. Skončil jeden den zkoušek. Den po dni se upřesňují
slova, věty, dialogy, monology, mimika, gesta, pohyby. Připomínky choreografa roztříštily křehkou stavbu na
molekuly a atomy. Znova se začalo zkoušet a opakovat a předělávat, co se zdálo být hotové, aby pohyb jednoho
herce neodpoutával pozornost od druhého, aby ho doplňoval. Kostýmy přišly nové, příliš těsné bylo potřeba odřít, přesít, obnosit. Všechno začínalo od počátku. Osvětlovač se pokoušel o nemožné. Uchovat náladif sklepního bytu a zároveň učinit viditelnou každou podrobnost. Vyzkoušeli jsme všechny druhy filtrů a neobvyklých umístění reflektorů jenom proto, abychom zjistili, že jediná možnost, jak neoslnit diváky, nespálit nikoho ze zúčastněných a nevytvořit romantickou atmosféru, je jednoduché čelní osvětlení, posílené sníženým pracovním reflektorem a slabým reflektorem zavěšeným v portálu, vytvářející dojem světla dopadajícího oknem na úrovni
chodníku. Rekvizitář byl na pokraji zhroucení, když po týdením prolézání bazarů, vetešnictví a zaprášených
půd shromáždil předepsaný starý psací stroj, secesní popelník, kapesní hodinky, dragounskou šavli, které představovaly dědictví stárnoucího clowna. Šavle však byla příliš dlouhá a hodinky se rozbily při prvním vzteklém
prásknutí sakem o podlahu. Po třech měsících debat a hádek, nekonečného opakování textu, tápání, nalézání,
ztrácení a znovuhledání se zdálo, že nikdo nic nedělal, že nic není připraveno. Klečeli jsme všichni tři nad poslední, ještě vlhkou verzí plánu dekorace na jedné straně a hromadou kovu, dřeva, umělé hmoty na druhé a dešifrovali šipky, značky, vzdálenosti. Johanes začal montovat lehátko, Janíček vylezl po žebříku až ke stropu, aby spustil nosné tyče, na které se přidrátujf, mimo zorné pole diváků, konce rozvětveného potrubí vyrobeného z bakelitových rour. Já jsem Šrouboval střední, kovovou část potrubí k podlaze. Mimoděk jsem zaslechl zvuk prudce brzdícího auta. Okamžitě mne napadlo, že to může být pouze taxi přivážející rekvizitáře. Skutečně. Proběhl chodbou, inspicí, jevištěm ke svému brlohu surrealistických setkání, kde bylo možné najít mimo Šicí stroj, deštník, operační stůl i všechno ostatní, kromě toho, co bylo právě potřeba. Rekvizitář v ranním vydání tvořil svůj vlastní
protiklad večerní úpravy. Neučesaný, s košilí zapnutou napřeskáčku, s jednou rukou stále obalenou několika metry obvazů, ztratil dokonce i svůj humor. Místo, aby využil příležitosti a šlápl po Janíčkovi plazícímu se po žebříku, s výkřikem: Zlom si vaz, Šmejde! nebo praštil bezbranného Johanese do nekrytých ledvin s upozorněním: To
máš z chlastu, hovado! nebo zdemoloval mou čtvrthodinovou námahu s radou, že trpělivost růže přináší, spokojil se s otřelým spuštěním na všechny čtyři končetiny a štěkáním. Nikdo mu nevěnoval pozornost.
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Izolované, vždycky večerní prostory divadla se postupně naplňovaly stíny pohybujících se postav. Maskérka opravovala obočí hercovi, jehož tvář byla napjatá soustředěním. Druhý herec přecházel sem tam u záchodu, nejklidnějšího místa v divadle, a polohlasně si naposledy opakoval text. Z foyer bylo slyšet změť hlasů pozvaných hostů. Většinu tvořili kolegové z ostatních divadel, ostatní byli novináři, kritici a skupina záhadných lidí,
o kterých nikdo přesně neví, čím se živí, ale kteří nechybějí na žádné generální zkoušce či premiéře v kterémkoli divadle. .Jeden po druhém se trousili do hlediště. Pod nepříjemným pohledem herců v rolích diváků jsme dodělávali poslední detaily. Pracovní reflektor, zapnutý na maximální výkon, který dokáže během půl hodiny propálit
látku zavěšenou ve vzdálenosti půl metru, žhavil vzduch silou poledního červencového slunce. Tmavý trojúhelník potu na tričku Johanese, skloněného nad vzpurným šroubem uvolněné vzpěry, se viditelně zvětšoval. Janíček
se chvěl na poslední příčce štaflí s rukama vzepjatýma a hlavou zvrácenou k neustále se uvolňujícímu drátu poslední příčky potrubí. Já měl nohavice mokré od vody tryskající z uvolněného těsnění v pryžové hadici, přivádějící tekutinu z hlavního kohoutu do kohoutku nad umyvadlem. Inspicient, s kopií plánu v ruce, kontroloval každou část haraburdí do poslední maličkosti. Zalepil jsem dírku v těsnění kusem lepicí pásky. Johanes i Janíček už
mi netrpělivě dávali znamení z levého portálu. Seskočili jsme do jeviště a zabrali vyzkoušená místa. Další představení, jehož jsme byli zároveň účastníky i diváky, mohlo začít.
Osvětlovač plynule reostatem snížil osvětlení scény na počáteční úroveň, která se intenzitou rovnala přibližně zimnímu podvečeru a dovolovala rozlišovat pouze siluety. Zároveň rozsvítil lampy ve tvaru petrolejek zavěšených na stěnách hlediště a přední straně balkónu. Rekvizitář využil volnější chvíle k opravě svého zevnějšku a
pod záminkou přemístění popelníku se prošel po jevišti, aby upoutal pozornost lidí, které považoval za intelektuály. Vysoké podpadky jeho bot klapaly po prknech. Sevřený v manšestrových jeansech, ve správně zapnuté košili s nedbale povyhrnutými rukávy a čerstvě oholený, netušil, že oslněné oči nejsou schopné rozlišit víc než pohybující se stín. Prolamoval se v bocích, přecházel napříč jevištěm, ohýbal se, aby vynikla ladnost jeho promyšlených pohybů, ale nikdo nevěnoval stínohře pozornost. Jeho exhibice skončila až když se ozval zvuk otvíraných
dveří.
Ředitel držel jedno křídlo dveří dámě a dvěma mužům z kulturní komise ministerstva kultury, kteří přišli
zhodnotit uměleckopoíitický dopad na přítomné diváky. Za nimi došlo k malému nedorozumění. Technický vedoucí a ředitel si tak dlouho dávali přednost, až se málem srazili ve dveřích. Ředitel vyřešil situaci tím, že přátelsky vzal svého podřízeného za rameno a posunul ho před sebe. Bezvýznamná epizoda znovu potvrdila, že sami
nevědí, kdo má u státní bezpečnosti vyšší hodnost. V divadle se už na to téma ustálila tradice sázek, o kterých
nikdo nevěřil, že budou proplaceny. Pětice prošla uličkou a rozdávala pozdravy a omluvy za zpoždění na všechny
strany. Ředitel v tlaku mezi nutností sledovat každé slovo komise, být příjemný, vypadat přirozeně, a pod kontrolou svého neuniformovaného kolegy, málem podal ruku i nám. Johanes ho upozornil na přehmat významným
zakašláním, takže ještě stihl stočit napřaženou pravici přijatelnějším směrem aniž upoutal pozornost. Po slavnostních zdravicích usedli do šesté řady. Ze svého místa jsem viděl profily členů komise. Pouze ředitel mi nastavil zátylek. Povinnost mu velela nejen mít pod kontrolou děj představení, ale odpovídat na připomínky komise a zároveň sledovat reakce obecenstva. Roztříštěn mezi nesnadné úkoly, zaujal nepohodlnou polohu na jedné hýždi,
zčásti natočen směrem k jevišti a zčásti ke komisi. Členové komise měli úkol méně komplikovaný, ale o to odpovědnější. Žena, galantně usazená mezi svými spolupracovníky, sepjala důstojně pěsti na kabelce. Muž po levici
chvíli tápal s předsunutým spodním rtem. Odpovědnost úkolu a neobvyklost prostředí ho očividně vyvedly z rovnováhy. Obvyklá všemocnost, podepřená několika desítkami let pokory, úslužnosti a opatrnosti, nebyla najednou k ničemu. Mezi posledními zbytky Šedivějících vlasů se leskly kapičky potu úzkosti. Neodvážil se uvolnit
si kravatu, proto pouze ukazovákem levé ruky odtahoval límec košile tísnící krk. Kroutil přitom hlavou a koutkem oka sledoval reakce ostatních. Zkušenost ho naučila, že každá nová situace se dá řešit napodobováním pohybů a opakováním vět přítomné většiny. Ani tentokrát se nezklamal. Orientován sedadlem dokonce našel i jeviště. Z prsou se mu podvědomě vydral ulehčující vzdech, který duchaprítomně překryl smrkáním. V bezpečném
úkrytu několikanásobné kontroly, z nichž nejsilnější byla sebekontrola, neponechávající prostor nežádoucím
výstřelkům osobního projevu, našel ztracenou jistotu. Štěstím se roztekl po sedadle a na jeho tváři se opět zaparkoval blbosklonný úsměv. Jeho kolega byl ostřílený veterán asketické postavy, z něhož vyzařovala jistota. Zřejmě byl v divadle už přinejmenším dvakrát. Se zamyšleně předkloněnou hlavou naslouchal šveholivému vysvětlování ředitele. Občas ho přerušil zdvihnutím dlaně a rozvážně znějícím hlubokým hlasem se přeptal na některé
detaily. Neúnavně mluvící ředitel včas postřehl, že jediná žena z výpravy vytáhla ze své kabelky velikosti kufru
cigaretu, ulomila filtr, a olízla ji po celé délce. Vyskočil ze svého místa, vrazil ruku do kapsy, vytáhl stříbrný zapalovač, naklonil se přes tazatele s omluvným pokrčením ramen a v předklonu s napřaženou rukou zapálil nastavenou cigaretu. Žena laškovně tleskla očními víčky. Technický vedoucí odběhl hledat popelník. Ředitel sebou
zamrskal v obráceném pořadí a omluvil se za přerušení rozhovoru. Uběhlo ještě několik dlouhých minut, než ředitel, se svolením komise, dal pokyn k zahájení.
Na temné scéně se ozvaly kroky nastupujících herců. Představitel stárnoucího clowna už byl v roli. Jeho
obvykle dunivý krok s důrazem na paty se změnil v šourání ztěží posunující chodidla jedno před druhé. Zároveň
se světlem se ozvallo i pomalé klepání psacího stroje druhého herce v roli novináře. Qown si rozprostřel deku,

která byla den předtím propálena, pošpiněna, záplatována rekvizitářem, aby vypadala použitě, a na ní postupně
vyrovnával rekvizity k připravovanému číslu. Novinář položil první otázku. Gown neslyšel. Nebo dělal, že neslyší. Nebo se mu nechtělo odpovídat na otázky, které nepovažoval za důstojné, důležité, výstižné, dotýkající se
slovně vyjádřitelného. Vypadal použitě, vyčerpaně, unaveně. Těžce si klekl se zasípáním v plících. Jeho ruce bezmyšlenkovitě ohmatávaly předměty na dece. Prsty ještě nenavyklé novému povrchu pomalu nalézaly správné držení a s pomocí dlouholeté zkušenosti se jejich pohyb zrychloval. Clown omládl dotykem blízkého prostředí a
sklepním bytem zazněla lehká ozvěna cirkusové hudby. Novinář neodbytně kladl nové a nové otázky. Opakoval
je tak dlouho, až clown s viditelným odporem odložil předměty do bedny a začal neochotně odpovídat. Herec v
roli clowna, který byl na počátku zkoušek na pochybách, jestli má řijmout tak zprofanovanou roli, zatíženou
vžitými představami a symboly, vyžadující zvládnutí několika základních žonglérských triků a artistických pohybů, se zdál opravdu znechucen přechodem do oblasti, která nebyla vlastní představovanému řemeslu. Slova,
slova. Masíroval si kolena leže na matraci a spíše potvrzoval čísla, data, dny, měsíce a roky čtené novinářem z notesu a starých novinových výstřižků, než aby sám sděloval údaje, které snad měly důležitost pro zvědavce, lačné
zpráv pro získání pocitu zasvěcenosti a intimity. Pro možnost pitvat soukromí, urvat kus z toho co nejsou sami
schopní uchopit z člověka, který se rozdává, porovnat se v nerovném srovnávání, z kterého samozřejmě vyjdou
vítězně, protože sami sebe vidí vcelku svýma očima a druhého v novinové stránce, a hl&vně pro rozkoš zapomínání, protože oni jsou nekonečně důležitější. Clown to všechno věděl, ale už došel dost hluboko, aby ho to rozčilovalo. Pouze mu vadilo, že je zdržován. Velkoryse mlčel, aby nemusel opakovat k ničemu nesloužící pravdy. Využil přerušení k odpočinku. Odpočinek, zastavení. Mezi stupidními otázkami a nic neříkajícími odpověďmi začal
nastražený dialog. Dialog proložený nabídnutím cigarety. Žádostí o trochu vody. Kroky novináře byly rychlejší
než odpovídalo situaci a věku novináře. Nervozita se projevila klepáním prstů. Clown postupně odcházel do minulosti podpírán novinářem. Jeho minulost se nápadně podobala přítomnosti herce. Ze Špatně zavřeného kohoutku odkapávaly kapky vody jako ve filmu, který se snaží formálně naznačit plynutí času. Zmatek. Neměl jsem sílu udržet vzdálenost mezi sebou a představením. Byl jsem zatažený do hry, kterou dávno odmítám hrát. Znal
jsem začátek i konec stejně dobře jako režisér, herci i autor samotný. Člověk může popřít, odmítnout, násilně
přerušit hru, ale ona zůstává. Popřená, odmítnutá, násilně přerušená existuje dál se svými úvody, přestávkami,
katarzemi, závěry, poučeními, otevřenými konci, přeřeknutími, klasická, absurdní, fraškovitá, tragická, hrána v
jiných kulisách jinými herci, v nových provedeních a úpravách, nebo nehraná, zapomenutá, ztracená, zakázaná,
hraná neherci jinými slovy bez přípravy v nekončících překladech a s neomezeným počtem repríz. Banální, trapná, podlézavá, romantická, cynická, hloupá, revoltující, nudná, moudrá, schematická, krutá. Každá hra, každé
představení bezohledně krade slova, drancuje zachvění i nejmenšího svalu, znásilňuje skryté myšlenky pro potřeby svého scénáře, který má vždy jen jediný závěr. Lhostejná k reakci a počtu diváků, povznesená nad osudy svých
herců ponechává iluzi výběru. Role hlavní a vedlejší. Dekorace. Osvětlení. Rekvizity. Popisy. Velké pravdy. Poselství. Obrazy. Akty.
Gown hlasitě chrápal na své matraci, zatímco novinář znepokojeně přecházel zleva doprava a zpátky. Přitáhl si psací stroj, zalistoval v poznámkovém notesu. Předříkával si psaný text v rytmu pomalých prstů, zamlžený
v dlouhých vracejících se větách zbavených clownovy únavy. Zatěžkán obrazy z cirkusového prostředí, svázán
naučenými, zmechanizovanými postupy, tlačen uzávěrkou časopisu, potácel se mezi technickými termíny, marně
se pokoušejícími vyvolat dojem skutečného zájmu. Vztekle udeřil do klávesnice a odešel k umyvadlu umýt si ruce. Špinavý ručník zavěšený na potrubí se rozkýval zvířeným vzduchem vyvolaným jeho pohyby. Proud vody
dopadající na plechové umyvadlo probudil clowna. Rozespale se postavil a přimhouřenýma očima si prohlížel
omluvně přešlapujícího novináře, jako by ho viděl poprvé. Pomalu se rozpomínal na všechno, co předcházelo jeho spánku. Novinář nacházel po kouskách ztracenou jistotu rozdrcenou clownovou přirozeností. Vrátil se ke
svému psacímu stroji a poznámkám. Pohyby rtů naznačovaly čtení rozepsaného článku. Qown se zeptal smířlivým tónem, jestli pro něj může něco udělat. Novinář s těžko skrývanou zlobou, která se obracela proti nic netušícímu clownovi, odsekl, že jistě a to především tak, že bude odpovídat na otázky co nejstručněji a nejpřesněji
a nebude ho rušit svými poznámkami, protože on se taky potřebuje soustředit na svou práci, stejně jako umělci. Slova "on", "taky", "stejně" byla vyslovena podtrženě a slovo "umělci" se znatelným důrazem na "u" dodávajícím pohrdlivý podtón. Qown buď neslyšel nebo nechtěl slyšet výzvu k zápasu. Posadil se jako poslušný školák ke stolu, kolena u sebe, napřímená záda, ruce volně položené na desce. Nevystavovaná poslušnost a věta: tak se
ptejte, donutila novináře spolknout hněv na svou vlastní neschopnost a alespoň navenek dodržovat pravidla svého zaměstnání. Oficiálním, bezbarvým hlasem opakoval otázky. Počet vystoupení, cesty, oblíbení kolegové, největŠÍ úspěch, zklamání. Clown udržoval předsevzatou poslušnost i v odpovědích. Mechanicky kladené stereotypní otázky bez předstíraného osobního zájmu značkovaly sestup do minulosti. Novinář znepřítomněl, dva monology postupně přešly v jediný. Bariéra zakořeněné opatrnosti se drolila ve stále větších a větších kusech. Zpověď
překročila meze snesitelné upřímnosti. Tvář novináře zrcadlila tváře diváků ukrytých pod milosrdnou tmou. Gownovo sebetrýznění odtržené od profesionálního mlčení a zmatené profesionálním úsměvem, navždy uvězněným
v tváři, se valilo v nových vlnách. Nebylo možné uniknout před odporně vlažným pohledem nikam nemířících
světlezelených očí a ochraptělým, necvičeným hlasem. Naaranžovaný sklepní byt se stal průchodištěm tleskajících
to

77

si opic, boxujících psů na zadních nohou, oblečených medvědů na motorkách a koloběžkách s tlamami zavřenými náhubky, okopaných skřetů, mužatek s mozolnatýma rukama, zdeformované hadí ženy, slepnoucích koní
navyklých běhat ve vymezeném kruhu manéže, apatických slonů poslušně klekajících a sedajících na povel ženy s ochraptělým hlasem a břichem uškrceným v korzetu. Gown mluvil o chronickém zánětu očí denně drážděných líčidlem a bodovými reflektory, o svém strachu z vypelichaných šelem, které ho každé ráno budí svým hladovým řevem, o svém odporu k zápachu pilin provlhlých močí a výkaly. Mluvil o své lásce k Beethovenovi, Chopinovi, Gershwinovi, kterou mu vytlačuje z hlavy mosazný zvuk cirkusového orchestru. Mluvil, jako by věřil, že
jeho minulost je pouze zašpiněný, přemalovaný obraz. Chemická rozpouštědla výkřiků a poznámek vsak pouze
navlhčovala akvarel novinových výstřižků rozložených novinářem na stole. Živé, kontrastující barvy se slily do
uniformní Šedi mozkové kúry. Během své zpovědi vstal od stolu a jako v tranzu se přibližoval k hraně forbíny.
Když se probudil, špičky bot již přečnívaly do jeviště. Poslední krok nebyl možný. Pomstyehtivě se otočil zády
k divákům a svým pasívním způsobem zaútočil na novináře, který měl smůlu, že byl nejblíže. Lačně poslouchající novinář odložil bezděky .zbraně věkového rozdílu, souvislých vět, pěstěných rukou. Nepřipraven na změnu
situace hledal opěrný bod. Bezmyšlenkovitě listoval ve svém poznámkovém zápisníku a druhou rukou vyndaval
z kapsy cigarety. Vstal od stolu, sebral u přenosného vařiče velkou krabici zápalek a škrtl. Naklonil hlavu mírně
na stranu, aby unikl plameni rovně stoupajícímu v nehybném vzduchu. Cigareta sebevědomě mířící doprostřed
clownova čela a pohyb rukou vytahující manžety z rukávů saka sebrala člownovi zoufalou odvahu načerpanou
z pohledu do propasti. Smířlivě mávl rukou. Kalhoty s vytlačenými koleny působily dojmem pustoty. Nerovnováha byla obnovena.
Po přestávce se novinář snažil zakašírovat trhlinu. Opřel paty o podlahu a kýval se pomalu na židli. Ruce
měl zasunuté v kapsách, v kapse mu cinkaly drobné mince. Lokty měl uvolněné v pohodlném tupém úhlu na znamení přátelských úmyslů. Snažil se upoutat pozornost. Vyprávěl s nadhledem o své první návštěvě cirkusu se
svým strýcem, který je už pět let mrtvý, který měl v tu podzimní neděli Černý plstěný klobouk, dárek k narozeninám strýcova bratra, novinářova otce, o svém postřehu, který rozesmál celou rodinu u večeře, a ještě dlouho se
opakoval při rodinných setkáních i příležitosti svateb, narozenin, vánoc a pohřbů, že žena na létající hrazdě má
puštěné oko na punčochových kalhotách, o svém soucitu s vypelichaným medvědem a touze vlastnit cvičenou opičku, která by ho doprovázela do Školy a s kterou by utekl do Afriky. Gown seděl na posteli, čistil obrovské
clownské boty. Zvedl botu do výše hlavy a vystřiženou dírou v podrážce se podíval na novináře. Ten, ponořený do tvorby svého sladkého projevu, soustředěný na modulaci hlasu, zřetelnou artikulaci s důrazem na sykavky
pro naznačení časového odstupu, přehlédl nepodstatné gesto. Vzhlížel se v třpytivé hladině vlastního obrazu, který se občas rozvlnil, rozostřil ironickou narážkou na vlastní iniciativu, hloupost. Prohlížel si svůj akvarel ze všech
úhlů. Přidával další skvrny pro vylepšení kompozice, barevné skladby, zvýšení kontrastu. Gown se ho zeptal na
jméno cirkusu. Odpověděl, že už si nevzpomíná. Další otázky začaly rozežírat vratkou stavbu. Gown se poníženě hrbil. Zloba, kterou byl nucen spolknout na konci první Části, se nyní uvolnila. Zákeřně se mstil přijatou pokorou, lísavým tónem, pozornou reakcí na každou odpověd. Odpovědi rozložily téměř hotovou stavbu na její
původní stavební prvky, zbavené naučených schémat, novinářské rutiny, škraloupu vzdělání, viděných a slyšených obrazů. Dvojité zvrácení minulosti, zmrzačených citů, nedonošených pocitů, zkrachovalých ambicí bylo
konečně přehrazeno závěrečnou tmou nahrazující oponu a potleskem. Světlo a děkovačka. Děkovačkaje okamžik
očekávaný nedočkavě kulisáky, protože rozděluje dobu pracovního čekání, neovlivnitelnou, přesně vymezenou,
od čekání na další stavbu nové scény. Chvíle, kdy herci přiznávají karty, kulisáci navlékají rukavice a hasič vychází na kontrolní obchůzku...
XXX
...Hospoda byla místem setkání. Panoptikum, které se zde scházelo, bylo tvořeno lidmi všech možných povah.
Část osazenstva tvořil stabilní tým, který doprovázel výčepního po celou jeho pracovní dobu. Ostatní přicházeli
pouze ve finanční tísni nebo uspokojit potřebu lidského kontaktu. Na rozdíl od jiných pivnic zde vládla obvykle
tichá atmosféra, protože všechny pozoruhodné události byly tisíckrát vyprávěny, diskutovány, obráceny naruby
a zpátky. Porcelánové hodiny zavěšené nad litinovými americkými kamny obvykle odměřovaly pouze klesání pivní pěny. Dny, měsíce, roky zde ztrácely jakýkoliv význam, protože se podobaly jeden druhému do nejmenších
podrobností. Milníky v minulosti tvořily občasné sebevraždy, návraty a odchody do psychiatrických léčeben, vězení, protialkoholních stanic. Každou tuto událost vítal hostinský spěšnou objednávkou, protože si byl jistý
několikanásobně vyŠŠÍ spotřebou. Postupně však i tato pomůckajv datování začala být nejistá díky rozměrům,
kterých nabyla, takže občas docházelo ke sporům, zda volba posledního amerického prezidenta byla před flámem
u příležitosti návratu Y z pakárny nebo po něm, a jestli se ho mohl nebo nemohl zúčastnit X, který si docela určitě pustil plyn, ale je sporné, jestli to bylo ještě před udílením nebo až po udílení Nobelových cen, které se pevně vryly do paměti zásluhou týdenní chlastačky, při níž osm stálých hostů skončilo na záchytce, dva byli vráceni
do protialkoholního léčení a po jednom bylo vyhlášeno celostátní pátrání, a která se konala na oslavu jiné zapomenuté historické události.
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Zaujali jsme ulehčené místo na vzdálenějším konci dlouhého stolu, zády ke dveřím. Pozdravili jsme všechny
přítomné kývnutím hlavy. Někteří odpověděli, ostatní nevzrušeně pokračovali v lokálních diskusích se svými
sousedy, v pozorování klesající pivní pěny nebo spaní. Alan zapisoval svá poslední pozorování do pracovního
kroužkového zápisníku. Jeho poslední pobyt v psychiatrické léčebně byl z lékařského hlediska stejně bezvýsledný jako všechny předchozí. Jeho podmínečné propuštění z léčení bylo spíše výsledkem rozvrácení skupinové terapie, úspěšného maření aplikovaných metod na svých spolupacientech záměnou léků a diagnostických karet než
skutečným zlepšením jeho psychického stavu. Osobně však byl se svým pobytem za zdí velice spokojen. Pro jeho
analytický mozek každá lidská bytost byla předmětem výzkumu. Se stejným zaujetím pozoroval křeče epileptika, kterému ukradl sedativa, jako prohlubující se depresi melancholika, kterému je vzápětí podal. Zastával názor,
že největší šílenství je absolutní normalita, kterou definoval jako schopnost pozorování neovlivněnou sebemenším osobním vztahem. Tím dokazoval, že je jediný normální mezi ostatními objekty více Či méně se od něho
vzdalujícími. Svoje tvrzení podpíral konkrétními příklady svých vlastních psychiatrů, které se mu podařilo přivést od jednoduchého vzteku až k nervovému zhroucení střídavým předstíráním spolupráce, odmítání, napodobováním syndromů svých spolubydlících, záměnou testů. Druhý argument tvořil jeho zápisník, který nazýval
pracovní protokoly, a v němž si vedl především záznamy o pokusech, které prováděl sám na sobě. První část byla věnována výzkumu bolesti. Živočišné a umělé jedy. Hladovky. Polévání končetin kyselinami, které skončilo
alergií na jejich zápach. Kapitola byla uzavřena pokusem o překousnutí žil na zápěstí, ale pokus se nezdařil. Do
pracovního protokolu si tehdy zapsal: Prokousnout žíly na zápěstí není proveditelné. Pocit odporu vyvolaný
prokousáváním kůže vrcholí dotykem zubů s tkání žíly. Údery pulsující krve na zubní sklovinu uvolní nějaký
mechanismus, který zabrání poslednímu stisku. Přezkoumat, V další fázi studoval smysly a jejich vzájemné vztahy. Chodil se zavázanýma očima, ušima zalepenýma voskem, pil vařící vodu, aly zlikvidoval chuťové buňky, nosil
gumové rukavice a nos stisknutý kolíčkem na prádlo. Podařilo se mu tak poznat přeludy, halucinace a další blázinec. Povzbuzen nečekaným úspěchem procestoval přírodní drogy, alkohol a isolaci. Nyní se věnoval mapování
krajiny psychostimulat, syntetických drog a pravděpodobně ještě vzdálenějších oblastí, ale jeho svědectví byla
čím dál tím nesrozumitelnější. Jeho rty se při řeči téměř nepohybovaly. Mezery mezi jednotlivými slovy byly tak
dlouhé, že nejen posluchači, ale i on sám zapomínal, co předtím řekl. Konverzace tím získávala na hloubce, ale
ztrácela na plynulosti.
Těsně vedle něho seděl kluk neurčitého věku, kterého jsem neznal. Zaujal mne svým tikem. Ještě nikdy jsem
neviděl nikoho, kdo by s sebou vláčel tik tak komplikovaný. Otočit oči nahoru, zapřít hlavu o prsa, bradu stočit
směrem k levému rameni a cuknout pusou. Na hodinkách jsem si změřil, že se touto činností baví dvakrát za minutu.
Hospoda už byla tak plná, že nově příchozí neměli židle. Někteří z nich stáli okolo zdí, ostatní seděli na zemi nebo okenním rámu. Zezadu ke mně přistoupil "Ten nejlepší" a s obavou se zeptal, jestli se nic nezměnilo.
Ujistil jsem ho, že je všechno v pořádku, že můj včerejší slib platí. Divadlo bude k dispozici od půlnocí do osmi
hodin ráno. Samotného mne překvapilo, jak rychle se zpráva o chystaném představení roznesla. Skrývaná i neskrývaná nedočkavost se projevovala v každém projevu. Tisíckrát vyslovené akce, probrané do nejmenších detailů,
dostávaly najednou konkrétní formu. Reálná možnost uskutečnit představu dostávala stále nové varianty. Všichni mluvili najednou. Otupělost se ztratila. Lidé, kteří dokázali prosedět celé dny bez jediného slova, se změnili v
mluvící automaty. "Ten nejlepší" vstal ze své Židle. Třískáním prázdného půllitru o stůl se mu podařilo umlčet
rozvášněné debatéry. Pak promluvil. Během řeci mával rukama, ohýbal si klouby prstů, nakláněl se přes stůl a potřásal hlavou. Tvrdil, že představení musí bejt přirozený, protože to je reakce, totální šílenství, že je třeba rozdrtit všechny konvence, že to musí šlapat, šlapat, jakožto aplikace muziky, vyzuálně vyjádřené texty jako alternující koexistence. Je třeba vyjádřit všechny, všechny, všechny pocity jednou možnou formou svobodného projevu, vulkánem nekontrolované inspirace. Přidržel vulkán v mezích jedním pivem a pokračoval, že destrukce divadelní formy musí být dokonalá a totální. Musí dosáhnout až kořenů divadelnosti a popřít principy divadla jako
takového. Zrušení oponý, hraní mezi diváky byla podle něho pouze bezzubá a nedomyšlená snaha o modernismus, který má pouze účel divadelnost zmenšovat uvolněním a zvětšením hracího prostoru a cosi symbolicky naznačovat, ale která nemá odvahu položit rovnítko. Vysvětloval svoji teorii odvozenou od etymologických kořenů
základních divadelních pojmů. Tvrdil, že stačí rozebrat divadelní pojmy, dovést je k logickým závěrům a uplatnit ve vymezeném časo-prostoru. Potil se soustředěním. Všiml jsem si, že se dotýká dlaní krku v intervalech téměř shodných s tikem kluka sedícího vedle Alana. Vysvětloval, že pojem herci je evidentně odvozený od slova
hrát, které je zase asociativně vázáno na představu klamu, předstírání, náhody. Nenecháme-li ty, co stojí na jevišti "hrát", popřeme první divadelní axiom. Další pojem: diváci, podstatné jméno od slovesa dívat se anebo divit se. Divákovou první povinností je dívat se neboli hledět z hlediště na to, co se mu hraje a jak je mu to zjevováno na jevišti. Když odhalil a osvětlil kořeny divadla, slavnostně zvedl hlavu, upil polovinu piva svému sousedovi po levici a pokračoval. Někteří posluchači už začínali projevovat únavu. Z některých tváří bylo vidět zmatek
způsobený neznámými slovy: axiom, asociace, etymologie, sloveso. Netroufali si však dát svou neznalost najevo.
'Ten nejlepší" si žádného příznaku nevšímal a dál razil svou revoluční teorii. Objasnil přítomným, že první impuls je obrátit pojmy, ale tím, že se nic nemění, kromě pojmosloví. Tím, že necháme herce v hledišti a diváky
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posadíme na jeviště, dosáhneme pouze toho, že dáme starým koncepcím nová jména, ale princip zůstane stejný.
Pro zvýšení závěrečného efektu nastínil ještě jednu slepou možnost odstranění názvosloví jako takového přiřazením nových jmen popřípadě pouze symbolů formální logiky A - B - C - D , které osvobodí akci zrušením vžitých
pojmů, ale skutečnost zůstane i nadále nedotčena. Změnou odstraněním názvů lze snad po určitý čas šokovat, ale
nikoliv skutečně pohnout realitou, což je jediný cíl "Toho nejlepšího". Proto navrhuje: nezůstat u zobrazování
postav, dějů a situací, ale žít je co nejintenzivněji ve vymezeném okamžiku a prostoru, nerozděleném na dvě části. Tím bude dosažena klasická jednota času a místa, ale bude zrušen děj. Poprvé v historii divadla bude na scénu
přiveden skutečný člověk a skutečný předmět, a nikoliv jeho obraz. Domluvil, dopil oněmělému sousedovi pivo a
posadil se. Všichni byli spokojeni. Opět se potvrdilo, že alternativní umění přineslo zlom další umělecké oblasti.
I ti, kteří nepochopili některé podružnosti či nepodstatné nuance, si byli vědomi důležitosti okamžiku. "Ten nejlepsí" jim opět potvrdil jejich výjimečnost a důležitost. Všichni se tvářili soustředěně jako soustředné kruhy. "Ten
nejlepší" se těžce zvedl ze židle a vyčerpaným krokem odešel na záchod. Nikdo v místnosti nemluvil. Tíha odpovědnosti, kterou na ně "Ten nejlepší" uvalil, je naplnila výztuží rozhodnutí, předsevzetí, závazků, odhodlanosti.
Alan ještě více ohnul ohnutá záda. Tvářil se vzdáleně jak pískání nočního vlaku. Kluk s tikem zrychlil pochod
svojí tváře. Třikrát za minutu vystartoval očima ke stropu, připažil bradu k rameni a trhnul vzpurně pusou. Jindra
vytáhnul televizní program ze zadní kapsy cementem zšedlých kalhot a přetrhl ho na dvě části. "Blouznivec z
hor", který se opíral o zeď v zadní části místnosti, stál poprvé, od té doby co ho znám, na patách. Richard, který
vyjadřoval svůj platonický obdiv ke světové literatuře ztotožněním s Beckettovými hrdiny, si přehodil nohu přes
nohu. Neměl jsem dost času prohlédnout si všechny přítomné, protože chrámové ticho nasycené poselstvím, kadidlem tabákového kouře a svěcenou vodou v půllitrech, bylo zrušeno zvukem splachovaného záchodu. "Ten nejlepší" si ještě ve dveřích zapínal kalhoty, když propukla epidemie slovního průjmu. Každý se snažil dokázat svou
míru porozumění, svou přítomnost, utrhnout kus důležitosti, zúčastnit se. Jenom Richard seděl s hlavou apaticky opřenou o hřbety sepjatých rukou. 1 "Ten nejlepší" se nechal strhnout všeobecným vzrušením a dál rozvíjel
teorie, konkretizoval termín ztotožnění, mluvil o vztahu obsahu a formy, kosmické jednotě. Zdůrazňoval hlasem
slova začínající předponou anti a nad. Hluk mne začínal unavovat, chtělo se mi spát. Už jsem na židli skoro ležel.
Vteřinová ručička na předválečných porcelánových hodinách už zase dobíhala svoji velkou i malou kolegyni. Předbělila je a pokračovala na své nekonečné pouti. Neměl jsem sílu vstát a odejít. Vůbec jsem nechápal svoje včerejší
nadšení. Bylo to téměř přesně dvacetčtyři hodin, co jsem neuváženě pronesl slavnostním hlasem, že mám možnost zajistit klíče od divadla. A zrušit slib by byla větší námaha než ho dodržet. Nesnažil jsem se sledovat souvislosti mezi neustále se opakujícími slovy absolutní, absolutno, absolutně, inspirace, šíleně, šílenství, zrušení, konstrukce, destrukce, alternativní, paralelní, komplexní, totální, která ke mně pronikala mlhou polospánku. V duchu jsem si mechanicky rýmoval: fekální, fekálno, fekálně, konspirace, Jeleně, panenství, prdění, obstrukce, instrukce, ty v ní, pivní, secesní, kvartální. Probudilo mne až ticho. Poposedl jsem, abych zjistil, co se děje. Veškerá
pozornost byla upřena na Richarda. Obvykle mluvil pouze ve chvílích dějinných událostí, jako jsou zemětřesení,
volby, konec galaxie, převrat nebo zavírací hodina. Pouhým zvednutím ruky dokázal umlčet celou společnost.
Rekl, že je přesvědčen, že má rakovinu. Proto už nikdy nebude nic dělat. Odmítá jakoukoliv aktivitu, protože
podle jeho názoru už mu zbývá pouze devět set šedesát osm dní, které hodlá vyplnit programovou nečinností. Jsme
prý všichni trapní svou vitalitou. On omezuje všechny své pohyby na nezbytné minimum. Vyčetl nám, že ztrácíme čas zábavou, mluvením, myšlením a tisíci dalších zbytečností, místo abychom... Nedomluvil. Jeho nejdelŠÍ
životní projev byl přerušen výkřiky, ať si políbí prdel a jde do hajzlu se svejma moudrostma. Mávnul stále ještě
zdviženou rukou a zmlkl. Přerušená debata pokračovala se stejným zaujetím dál, jako by se nic nestalo. Ještě
chvíli jsem asistoval při předávání informací všemi dostupnými kanály. Můj přijímač nebyl vyladěn na jejich příliš vysokou frekvenci. Ostatně i mezi aktivními účastníky extatického porozumění často zajiskřilo krátké spojení, které bylo v rychlosti izolováno výrazy: jak říkáš... přesně to jsem chtěl říct... to je to slovo, který jsem hledal... jasně... jo, jo, jo... Modla individuality byla zachraňována přidáním odporovací spojky a opakováním řečeného jinými slovy k jinému posluchači. Občas se ke mně obrátila tvář zpocená téměř sexuálním vzrušením, ale
když se nesetkala s očekávanou reakcí, rychle vyhledala jinou, přístupnější oběť. Marně jsem se snažil poškrábat
si záda otlačená od židle.
»

XXX
Do divadla jsem dorazil zároveň s Janíčkem. Ještě v chůzi jsme se dohodli, že postavíme okamžitě představení, abychom měli klid. Naše šatna byla ve stejném stavu, jak jsem ji v poledne opustil. Pouze na dřevěné lavici
pod oknem ležel vedoucí techniky. Okamžitě nám bylo jasné, že využil přítomnosti kulturní komise k úplné likvidaci alkoholu z reprezentačního fondu. Janíček mu zapíchl prst do krční jamky, aby zjistil hloubku jeho opojení. Tělo vedoucího techniky, omezené na základní vegetativní pochody, si uvědomilo uzavření dýchacích cest,
až když Janíček napočítal do třinácti. Dusil se, chrochtal, ale oči neotevřel. Janíček uvolnil stisk, vzal svého nadřízeného něžně za rameno a pomalu ho začal otáčet. Jeho tělo bylo tak ztuhlé, že se celé otáčelo pod rovnoměrným tlakem až k hraně lavice. Janíček si ho vyvážil v mrtvém bodě a zvedl ruku. Gravitační zákon převzal do své
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pravomoci nikým nekontrolované tělo tak ochotně, až hlava zaduněla o podlahu. Náš vedoucí měl ke všemu smůlu, že tělo pádem získalo rotaci, takže dopadl na podlahu očním obloukem a sanicí. Zřejmě mu to příliš nevadilo, protože jenom přátelsky zamručel. Sedli jsme si na uvolněné místo a začali se převlékat. Janíček souhlasil, že i
přes Časovou ztrátu tím způsobenou, je naší povinností předat jeho tělesnou schránku kompetentnějším orgánům.
Sebrali jsme ho ze země tak jak byl, tváří k zemi, s košilí vyhrnutou, Janíček ho uchopil za nohy a já v podpaží.
Chodbou jsme prošli poměrně snadno a rychle. Potíže nastaly na příkrém, točitém schodišti, vedoucím k ředitelově pracovně. Janíček si usnadňoval držení těla tím, že si zahákl šéfovy nohy v ohybech loktů. Celá váha se tak
přesunula do stále brutálnější hlavy, kterou jsem držel s posledním vypětím sil. V prvním patře jsem klopýtl a tělo mi vyklouzlo z rukou ztuhlých námahou. Naštěstí Janíček držel dostatečně pevně, takže tělo nespadlo zpátky
do přízemí a my jsme byli ušetřeni opakovat namáhavý výkon, pouze česlist a oční oblouk ještě jednou zadrnčely o hranu schodu. Využili jsme nedobrovolné přestávky k výměně pozic. Posledních osmnáct schodů, které nás
dělily od pracovny ředitele, z níž se ozýval tlumený hovor, jsme zvládli s funěním, ale bez zvláštních potíží, Položili jsme tiše tělo za dveře tak, aby první kdo otevře dveře, jimi praštil šéfa do čelisti a očního oblouku. Chvíli
jsme se Šeptem radili, jestli bychom neměli vyčkat v úkrytu podívané, ale nakonec jsme usoudili, že jsme ztratili
už příliš mnoho času. Zadním schodištěm jsme seběhli na scénu a dali se do úklidu ranního a přípravy večerního
představení.
Při práci jsme vystačili pouze s žádostmi: podej mi ten šponcvingl... podrž to na druhým konci... nevíš kde
jsou klíče... hod po mně vrtík... vem to támhle... uhni... a s rozkazy: vylez tam... vem to do teplejch... nezacláněj
a nadávkami, které nebyly nikomu určeny, jenom zvlhčovaly ústa. Zatímco Janíček odkopával železná závaží,
kterými byly zatíženy pruhy černého sametu visícího od stropu až k podlaze a vytvářejícího prostor pro nástupy herců, přestříhával jsem z první lávky provázky, které přidržovaly rourové větve stromu k tahům. Uvolněné
větve se ohýbaly, jedna po druhé, vlastní vahou jako větve smuteční vrby. Naopak, tahy uvolněné z držení konopných provázků měly snahu, díky protizávažím, plynule zrychlovat svou cestu ke stropu. Po každém stříhnutí jsem se proto musel poslepu vrhnout do provaziŠtě a chytit převíjející se lano. Rukou v kožené rukavici jsem
brzdil jejich běh až do kovového cinknutí tahu o stropní kolejnici. Janíček v nejisté pozici na rozvrzaných štaflích
rozmontovával strom na jednotlivé části. Když jsem skončil se stříháním a zajistil tahy proti posunutí kovovými
svěrkami, slezl jsem po železném žebříku zpátky na jeviště a začal po částech odnášet a přinášet kulisy. Odnesl
jsem lehátko a přinesl paravan. Odnesl jsem stůl a přinesl několik židlí. Chyběla mi žonglérská Johanesova zručnost, takže jsem musel jít dvakrát. Zpáteční cestu do skladu jsem využil k odnešení už rozmontovaných rour. Janíček mezitím stočil pryžovou hadici. Demontáž dekorace byla hotová. Janíček odnesl umyvadlo, hadici a vodovodní kohoutek. Já jsem složil rekvizity do proutěné bedny. Společně jsme dostrkali na scénu piano. Navrhl jsem,
abychom si udělali přestávku na cigaretu. Seděli jsme na inspicienčním pultu. Zkontroloval jsem, jestli rozhlas,
kterým inspicient svolává herce, ale který je napojen na reproduktory umístěné ve všech místnostech divadla, je
vypnutý, a začal Janíčkovi vyprávět o svém odpoledním setkání s aktéry zítřejšího nočního představení. Nešířil
jsem se o svých pocitech, pouze jsem ho seznámil s fakty a ujistil ho, že už je to hotová věc. Když jsem skončil,
začal nesouvisle líčit svoje seznámení s nějakým sochařem. Trvalo mi dost dlouho, než jsem vyrozuměl z jeho sloV
plných odboček, přeskakování v čase, zasmodrchaných vět, že se dneska seznámil s klukem, který popírá realismus ve výtvarném umění zaléváním předmětů do sádrových krychlí, které se od sebe liší pouze nápisy na podstavcích: telefon, tužka, hřeben, prsten, budík, tranzistorové rádio, břidlice, vlas, porcelánový hrnek, igelitový
pytlík, pták, kniha, oblázek, žárovka, cukr, čep, otvírák na konzervy. Má prý hlavu plnou dalších nových nápadů např.: pomeranč, klika, zapalovač, květináč, kreslený vtip, kniha - druhý díl, kapesník, prázdná láhev od piva,
plná láhev s pivem, kalamář, žížala, střep, buráky, ale došla mu sádra. Pokýval jsem hlavou nad nesnadným životem umělce a zamáčkl vajgla v popelníku. Nevěděl jsem, co bych dodal.
Dostavění dekorace bylo záležitostí několika zautomatizovaných, padesátým třetím opakováním přesně vymezených pohybů, které jsme zvládli s minimální námahou během deseti minut. Pouze zašmodrchaná síť nás
zdržela od toužebně očekávaného posezení v baru. Chuchvalec provázků se lstivě bránil příkazům výtvarníka.
Předávali jsme si konce závěsných šňůr, provlékali je všemi směry, obraceli neforemnou, jakoby živou hmotu na
všechny strany. Janíček rval zubama záhadně vzniklé uzly. Navzájem jsme se uklidňovali, ale nesmyslné průniky
cípů, provazů, nití a našitých kusů látky nám s neuvěřitelnou zlomyslností brnkaly na nervy. Čím více jsme se
nutili do udržení alespoň vnějšího klidu, tím to bylo horší. Ztráceli jsme poslední zbytky trpělivosti. Jeden uvolněný cíp bránil v rozmotání všech ostatních. Když jsme ho nechali být a pokusili se začít z druhé strany, provaz,
který ještě před vteřinou ležel osamoceně, klidně na podlaze, zablokoval přístup ke všem zbývajícím Částem hlavolamu. S trpělivostí a pečlivostí archeologů se nám konečně podařilo alespoň situovat hlavní záchytné body
vzhledem k jevišti. Milimetr po milimetru se zvětšovala plocha, která se vzdáleně podobala žádanému tvaru. Z
hromady se vydělila první karabina. První úmyslně vyrobená díra na místě předepsaném výtvarníkem. Spletenec
se pomalu začal podřizovat. Odstraněný uzel uvolnil jiný a ten zase druhou karabinu. Začínali jsme nesměle věřit,
že stihneme vyřešit záhadu ještě před začátkem představení, když se od stropu ozvalo zaječení a rekvizitář, zavěšený na provazovém žebříku, nám vyrval hasičským hákem síť z rukou, zamával s ní ve vzduchu a hodil nám ji
na hlavy. Dříve než jsme se vymotali ze středověké pasti, už radostně štěkal na balkóně. Mezi štěkáním a upřím«
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ným smíchem nám radil, abychom si pospíšili, protože on má zpoždění a musí ještě připravit rekvizity a nemůže
si dovolit se flákat jako například my. Aniž jsme se domluvili, hned jak jsme se vymotali z objetí provazů, které
už zase ležely na podlaze v zoufalém stavu, vrhli jsme se k bedně rekvizit a začali bombardovat rekvizitáře. Secesní popelník ho jen těsně minul a roztříštil se o zadní zeď. Vycpaná slepice nedoletěla až na balkón, ale tabatěrka
ho zasáhla do zad. Když viděl v našich rukou vázičky, prohlásil, že už jsme se dost zasmáli a že je třeba dát se do
pořádné práce. Přistoupili jsme na příměří pod podmínkou, že zaplatí panáka. Znovu jsme rozmotali gordický
uzel a zavěsili vojenskou maskovací síť, uměle potrhanou, v zadní části sešitou do špiček, které ve tmě zpočátku
vyvolávaly dojem hor nebo zvlněného moře, až téměř ke stropu, mimo dohled diváků.
Do baru se vcházelo přímo z hlediště nebo ze šatny pro diváky. Přestože téměř celá pravá stěna byla skleněná, světlo nad barem už svítilo, protože naproti stojící dům bránil slunečním paprskům proniknout do místnosti. Náš stůl v rohu, s výhledem na oba vchody i bar, byl obsazený třemi muži. Jeden z nich měl na sobě letní košili s krátkými rukávy, aby vynikly na tuto roční dobu neobvykle opálené ruce. Jeho dva společníci byli oblečeni
do stejně obnošených semišových sak s oblýskanými lokty. Ačkoliv jsem je neznal ani od vidění, nebylo těžké
uhodnout, že patří do skupiny lidí, kteří si nevydělávají na život ani prací rukou, ani prací hlavy. Všichni tři měli
přehozenou nohu přes nohu, těla nakloněná ke straně, protože opěradla byla příliš nízká, sebejisté výrazy a cigarety v rukou s uvolněnými zápěstími. Polohlasem mluvili o něčem, co jistě muselo být prohovořeno, ale k čemu
oni udržovali povznesený odstup. Kromě nich bylo v místnosti ještě několik lidí. Téměř u každého stolku seděla
dvojice nebo trojice. Obecenstvo ranní generální zkoušky: herci, novináři, dramatici, nejisté existence. Na některých už byl vidět neblahý vliv alkoholu. Předpokládal jsem, že u každého stolu se řeší problematika názorů, náhledů, teorií, podepřená citáty a snahou o nejvyšší možnou objektivnost s připuštěním její omezenosti, obohacená o životní zkušenosti, zvlhčená nevyslovenými narážkami, které dodávají mnohoznačnost množstvím výkladů,
ale v součtu splývaly mužské i ženské hlasy do šumivé hladiny zvukové kulisy. Překvapeně jsme se na sebe s Janíčkem podívali. Obvykle jsme trávili dobu mezi přípravou představení a jeho začátkem posezením u sklenice
bílého vína. V klidném prostředí vymytých popelníků, nablýskané podlahy a srovnaných stolků a židlí mlčením,
sdělováním posledních drbů nebo třeba pospáváním v křesle. Zvykli jsem si na svou pozdní siestu, takže jsme se
najednou cítili o něco ošizeni. Chyběl mi rituál nařízené nečinnosti. Cítil jsem se ohrožen povinností mluvit, mít
názor, tvářit se přátelsky nebo nepřátelsky, dívat se na prsa hezkých mladých hereček. Pozdravili jsme barmanku
a vyšplhali jsme na barové židle, které byly volné, protože nepohodlné. Barmanka, paní Jarmila, nám podala dvě
sklenice a naklonila se přes pult. Rozhlédla se, jestli není někdo v doslechu a skoro Šeptem se zeptala, jestli už to
víme. Janíček odpověděl za oba, Že nemáme tušení zhola o ničem. Paní Jarmila přiblížila hlavu ještě o pár centimetrů blíž. Tajemná jako trockistická buňka a zároveň šťastná jako domovnice nám oznámila, že vedoucí techniky se tak opil, že upadl a usnul za dveřmi ředitelovy kanceláře, ve které ještě zasedala schvalovací komise. Pokrčili jsme bezmocně rameny a všichni tři se shodli, že bohužel jeho pozicí taková banalita neotřese. Zeptali jsme se,
jestli zná nějaké podrobnosti. Paní Jarmila pouze věděla, že má na levém oku obrovského monokla, pravděpodobně od otevíraných dveří nebo od pádu na zem a že ředitel měl jeden ze svých hysterických záchvatů, při kterých
již tradičně kope do stolu, židlí, rádia, strhává záclony a vyhazuje předměty z okna. Pokývali jsme hlavami na
znamení, že se to dalo tušit. Paní Jarmila, jako rozená vypravěčka; si však nechala nejdůležitější oznámení na konec. Položila ruce na umakartovou desku baru, upřela na nás pohled, aby jí neunikla jediná naše reakce, a hlasem,
ve kterém se mi zdálo slyšet osobní křivdu, nám řekla, že z rozhodnutí komise představení nebude doporučeno
k veřejné produkci pro celkově pesimistické a dekadentní vyznění textu. Janíček se blbě zeptal, jestli je to pravda. Paní Jarmila se zatvářila uraženě, jak si vůbec někdo může dovolit pochybovat o pravdivosti jejích zdrojů.
Pak ale kývla a dala se do vysvětlování. Mlčel jsem, ale ani já jsem neměl radost z neočekávaného zítřejšího volna. Otočil jsem se na barové židli, opřel zády o pult a díval se na hovořící dvojice a trojice. Jistě všichni mluvili
na stejné téma jako Janíček s paní Jarmilou. Vzal jsem si svoji skleničku a odešel do šatny páchnoucí zvětralým
pivem, zapařenými botami, propocenými tričky a klihem.
Paříž
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Blažena

Němcová

Strašpytel
Bylo jednou jedno království a v tom království se
nikdo ničeho nebál Čeho by se taky měl bát, když se
tu široko daleko nepřihodilo nic zlého. Šťastné království. Každý dentu vycházelo slunce, které svítilo a
hřálo, a večer Šlo spokojeně spát jako ostatní dobří lidé. Nebylo potřeba, aby někdo, kromě jiskřivých
hvězd na nebi, byl za tmy ještě vzhůru. V noci všichni
tiše, sladce spali, nebylo rušivého zvuku Vesnicí nechodil ponocný, u bran města nestály stráže. Zlodějské povolání ve šťastném království nikdo nevykonával zrovna tak jako povolání zámečníka. Tady se
nezamykal hrad ani dům ani truhla, ba ani jediné
srdce. Krásné sny! A kdybychom všechny ty sny měli
vyprávět, možná, že by se nám zdálo, že nevyprávíme, co jsme krásně snili, nýbrž co jsme žili.
Krásné království není ještě ráj. Například pro zajíce. Myslivec musí střílet na zajíce. Zajíc udělá kotrmelec a my zajíce sníme. Zajíc je dobrý. Máme pochopení pro zajíce. Běhal po poli a už neběhá po poli.
Peče se na pekáči. Důležité však pro nás i pro zajíce je,
že tu ve šťastném království v polích ještě pořád běhá
veliké množství statných zajíců a že je pořádek. Jaksi se dohodneme, kdo půjde na pekáč a kdo na souvratě.Aještě nikdy se ve Šťastném království nestalo,
že by se ušáci ozbrojili flintami a stříleli oplátkou na
myslivce.
Taky občas zvoní umíráček. Někdo zase umřel.
Důležité však je, že zůstává více lidí živých a že ten,
kdo umřel, byl už starý a že umřel doma na posteli, že
nepadl na válečném poli. Přece i my budeme jednou
staří a snad i moudří, abychom dovedli vyprávět pohádky o šťastném království, a když je dovyprávíme,
tak se rozloučíme a taky odejdeme tam, odkud jsme
přišli. Kam? Do jednoho království, kde se nikdo nebojí.
Ale jak už to bývá i na tom nejzdravějŠím stromu,
vždycky se urodí jedno jablko, které je červivé. V království, kde se nikdy nikdo ničeho nebál, žil jako naschvál jeden člověk plný strachu. Jmenoval se Strašpytel.
Jak vypadá Strašpytel? Jako pytel plný strachu.
Bojí se. Neorá a nesklízí. Netluče kladívkem. Neobrací listiny. Nepase ani nemudruje. Strašpytel nikomu
nic nenařizuje a nikoho taky neposlouchá Prostě jen
sedí a hledí.
Jdou kolem sousedi do práce a zdraví:
„Dobrý den! Jak se máš?"
„Já mám strach," říká Strašpytel
„Něco šiješ z toho strachu? Strachem zaděláváš těsto na chleba? Dáš ochutnat?"
„Nešiju a nepeču," říká Strašpytel
yrA proč ze svého strachu nešiješ? A proč ze svého
strachu nepečeš?"
„Protože se bojím ," řekne Strašpytel „Kdybych šil
Šaty, Šaty bych nedoŠil Jehlou bych si určitě propíchl
srdce. A kdybych pekl, chleba bych nedopekl Z pece
by jako naschvál vypadl žhavý uhlík a ten uhlík by
zapálil dům Uhořel bych já i můj chleba. Radši
nepeču."
„A co děláš?'1
„Bojím se"
„Tak ty se bojíš, to je ale zvláštní práce/* říkají sou-

sedé, poky vují hlavou a dívají se na Strašpytlajako
na velmi vzácnou bylinu, kterou ještě nikdo ncvidčl a
nesbíral. „Jaká jsi ty zvláštní bylinka. Ty rosteš a při
tom se bojíš. Pověz nám, když se bojíš, co to vlastně
celý den děláš?**
„Já vyhlížím neštěstí" řekne Strašpytel
„Tak vyhlížej! Vyhlížej!" říkají sousedéx
Šťastní lidé si zpívají a spěchají do práce. Šťastní
lidé mají co dělat. Já se je?i 5 obavami dťuám, jak
šťastni lidé nesou pily a sekery. Budou pilouat a sekat Opřou žebřík o jabloň. Hodí sítě a budou lovit ryby. Já bych se toho neodvážil Já bych se bál
Člověče, pozor! Sekera ti usekne nohu Pila ti uřízne ruku. Padající strom ti srazí hlavu. Žebřík se zlomí, spadneš čelem rovnou na špičatý kámen a zabiješ
se. V rybníce se utopíš, i kdybys uměl plavat Zapleteš se do leknínů a pod vodou shniješ jako ^tarý
pařez. Všude Číhá nebezpečí.
Strašpytel sedí před chalupou a hledí. Hledí k lesu
a přes les k nebi, po němž plují mraky jako vozy. Jaká škoda, že ty stříbrné vozy jsou vrchovatě naloženy neštěstím.
Zvykneme si, že se mezi námi někdo bojí, tak jako
jsme si zvykli, že maminka pořád zpívá. Zvykli jsme
si na StraŠpytla a radši ho nezdravíme — dobrý den.
Mohl by se na nás hněvat, že si děláme legraci. Jaký
dobrý den, když den je plný strachu. Jaký dobrý
večer, když zároveň se soumrakem Strašpy tlovi naskakuje hrůzou husí kůže. Strach ve dne je aspoň vidět, strach v noci se jen tuší.
Sousedé se vracejí domů Nesou koše plné ryb a jablek. Jednu rybu a jedno jablko hodí StraŠpytlovi a
takhle ho zdraví:
„Vyhlížíš? Vyhlížíš?
„Vyhlížím!" řekne Strašpytel, ale za rybu a z a jablko nepoděkuje.
Že mu vůbec dávají rybu a jablko. Ryba je přece
plná kostí. Strašpytel už vyhlíží neštěstí.
Nu dobrá, dáte rybu, ale jestlipak taky víte, že dáváte strach Polknu kousek ryby, ale co když taky
polknu kousek kosti? A jedna kost se mi hned zapíchne do krku, druhá kost do žaludku a třetí kost do zadku Ostrá kost mě zničí na začátku, v prostředku i na
konci. Bojím se, že kvůli rybě umřu. fíad^t umřu
hlady.
StraŠpytlovi kručí v břiše. Je víc strachu nebo hladu? Je víc hladu nebo strachu? A nikdo nevyhlíží.
Nikdo s rybou nepomůže. Ryba je studená, syrová a
plná kostí. Všichni mají tolik práce se svým Štěstím,
že už jim nezbyde ani chvíle, aby se se mnou mohli
trochu bát. Ach, kdo se bojí, ten je tak sám.
Ale ve šťastném království se přece nemůže přihodit žádné neštěstí. Strašpytel nemůže umřít hlady.
Přijdou sousedé, nasekají dříví, rozdělají oheň a
rybu upečou. Upečenou rybu pečlivé odkostí, a aby si
snad Strašpytel neublížil vidličkou nebo aby si snad
lžící nevy píchl oko, které musí pořád ztmule vy hlížeti, pěkně pomaloučku, kousek po kousíčku Strašpytla nakrmí.
Mudrc, jehož povoláním není orat, nýbrž přemýšlet,
dlouho přemýšlí a pak praví: Není ten, kdo se bojí, z
nás ze všech nejšťastnější? Jen si hledí. Já si musím

lámat hlavu hádankami. Třeba tím, co ten Strašpytel
vlastně vyhlíží. Jak jsme šťastní, tak jsme šťastní, ale
pořád jsme ještě taky zvědaví.
To bývá večerním časem, když se setmí, když přijde
Černá hodinka. Pěšinkami ze všech stran z blízka i z
daleka se trousí malí i velcí lidé a každý nese dárek,
aby nám Strašpytel neumřel Je pořád ještě mladý.
Takhle se scházejí lidé v neděli do kostela.
Ve světnici zatopíme, aby Strašpytlovi nebylo zima. Nemusí se bát, přišli taky pro každý zlý případ
hasiči. Na dvoře nechali stát stříkačku. Zapálíme
svíčku, ale postavíme ji na druhý konec stolu, aby
snad Strašpytlovi nechytly vousy. Rozkrojíme jablko.
Ukážeme, že jsme jablko rozkrojili na hvězdičku, nikoli na křížek, jak by se tu hned mezi námi snad někdo mohl bát, a půlky jablka rozkrájíme ještě na Čtvrtky, aby bylo vidět, že jablko je zdravé a bez červa.
Sami taky ochutnáme, aby si někdo nemyslel, že jablko je otrávené, a misku přistrčíme Strašpytlovi pod
nos, aby mu zavonělo. A Strašpytel jen hledí. Je to
úžasně zajímavé dívat se, jak Strašpytel hledí, ale
když hledí už moc dlouho, zeptáme se.
„Tak už nevyhlížej a něco nám povídej. Čeho se bojíš?"
„Bude hlad, bída a nepořádek," řekne Strašpytel
A všichni se jen smějí. Co jsou to za legrační slova,
která jsme v životě neslyšeli? Prázdná slova jako
pytel, dutá slova jako hnízda.
„Mluvíš cizí řečí. Vyprávěj něco!"
,Já se bojím vyprávět," řekne Strašpytel
„Nemusíš se bát, jsme tady s tebou. A my se a spoří
trošku naučíme tomu tvému velikému umění."
Strašpytel se nechal přemluvit a vyprávěl, Čeho se
bojí. Bojí se všeho. Bojí se i ryby, ale nejvíc ze všeho se
bojí stříbrného mraku. Proto pořád tak vyhlíží. Tam
v dálce, tam nad horami, nezvedá se?
V dálce nad horami se nejdřív objeví malý mráček,
velký jako tečka nebo kousek bílé niti. Mráček rychle
roste, nafukuje se, tloustne, převaluje se, kypí, kyne,
kupí se a letí k nám. Zajde slunce, zajde měsíc, nad
hlavou táhnou mraky. A ze stříbrného šera, které
pádí povětřím jako vozy, tažené íesklými, bílými
koňmi, neprší jako z jiných dobrých mraků, které mohou být i éerné. Je jen síyŠet, jak se to valí. Je slyšet
dunění, hustý křik a práskání bičů, válejí se prázdné
sudy, plechové, dřevěné a železné, na stříbrné tácy
padají olověné fazole a dřeuéné brambory bubnují
na střechu. Dusot kopyt, těžkých kol a okovaných bot
je slyšet jakoby nebe bylo dřevěné. A přeletí to.
„No tak vidíš, přeletí. Suchá bouřka
„Jenže já se bojím, že se ty mraky jednou takovou
malou smyčkou stočí k zemi a že se z nich na nds vysype vojsko jako plechové kobylky. Přejedou nás, rozšlapou nás, žerou i kosti," řekne Strašpytel
A všichni se jen sméjí.
„Taky bude jsrada. Myslivcům se přislíbí, že myslivcům a jejich dětem se nic nestane, jen když odevzdají klobouky a pušky. Myslivci pušky odevzdají
přísným pánům dústojnfic&m, a to je ta zrada. Páni
důstojníci nepotřebují klobouky, mají stříbrné čapky
a pušky odevzdají zajícům. A až se to všechno přežene, kdo zůstane iiaživu, bude pořád na útěku. Budeme se bát i zajíců, přátelé!" řekne Strašpytel
Ve šťastném království z mraků prší, pravda, někdy
padají z nebe i trakaře, ale ještě nikdy se nestalo, že
by z nebe sjížděly pancéřové vozy. A ještě k tomu takovou nějakou malou smučkov„ kterou se stočí k
zemi. Co bychom vyhlíželi! A přece se od té doby

občas někdo zastavil a dínnX se do dálkif.
„Vyhlížíš?"
„Vyhlížím!"
Nikdo neví, jestli jsme vyhlíželi dlouho nebo krátce, jestli se stříbrné mraky přihnaly ve dne nebo v noci, ale každý se pamatuje na tu malou smyčku, kterou se přiklonily k zemi. Z mraků se sypalo stříbrné
vojsko jako prachové peří, jako sníh, jako zástupy
andělů, ale nebyli to andělé, byli to vojáci ve stříbrném brnění a v rukou měli pušky a meče.
Všichni utíkají. Někdo už viděl zajíce s puškou.
Před chalupou stojí Strašpytel a na hlavě má hrnec
hluboko nasazený až po ramena.
„Bojíš se, aby tě něco netrefilo?"
„Ale ne, já se na to prostě nemůžu dívat," řekne
Strašpytel
Strašpytel se nenechá přemluvit. Nechce si sundat
hrnec z hlavy. Na královský hrad ho musejí odvést jako slepce. Strašpytel si hrnec nesundá, ani když mu to
král nařizuje, ani když ho o to prosí.
„Tak dlouho jsi vyhlížel, a když je to tady, tak se na
to nechceš dívat Strašpytle, Strašpytle! Co mám
dělat já? Neporadíš? Mám si na hlavu taky nasadit
hrnec?" řekne král
„Nemůžeš si na hlavu nasazovat hrnec, když máš
na hlavě korunu," řekne Strašpytel
„Jak můžeš vědět, že jámám na hlavě korunu, když
ty máš na hlavě až po ramena hrnec," řekne král
To Strašpytlovi nedá Sundá hrnec a kouká na krá- le a na jeho korunu.
„Tak vidíš," řekne král
podívej se taky z okna,
jak to vypadá Tak dlouho jsi vyhlížel, až je to tady. Je
to tvoje vina. Tys to všechno neštěstí vymyslel Tak si
taky honem vymysli, jak z toho neštěstí ven, nebo
přijdeš o hlavu," řekne král a zdvihne meč.
„Bojíš se?"
„Nebojím," řekne Strašpytel, „jinak bych přišel o
hlavu. Dej mi svůj meč a dej mi koně!"
„Poslední meč, který máme, a král svůj meč nepůjčuje. A všichni koně pobiti. Zbyl osel," řekne král
Nevadí/ Když je už všechno neštěstí tady, Strašpytel se nemá čeho bát. Hrnec si narazí na hlavu, aby ho
něco netrefilo. Pro oči prorazí hledí, do jedné ruky
vezme hůl, do druhé jako Štít pokličku, sedne si na
osla a jede. Oslu na ocase zapálí koště, aby osel utíkal pořád rychle dopředu, a tak jede Strašpytel do
boje. Zajíci pálí z pušek, ale osel kličkuje, páni důstojníci ve stříbrných Čapkách nevěří svým očím.
Někdo se tu brání? Někdo tu dokonce útočí? Jakou
zvláštní zbraň a zbroj má v ruce? S klackem v ruce na
oslu proti železným pánům, to není jen tak, kdyby ten
klacek nebyl zázračný, nikdo by si netroufl. Klacek v
ruce Strašpytla má zázračnou moc. Má moc strachu.
Strašpytel se žene válečným polem. Mává klackem
hlava nehlava a aby nepřítele ještě více vyděsil, tluče si klackem na hlauu na hrnec, bije do poklice.
A stříbrná vojska, protože jsou ve svých dálkách
dobře vycvičená, spořádaně ustupují, spojují se do
praporů, které vlají jako mraky, a spojí se v jeden
jediný veliký stříbrný oblak, který se nakonec takovou malou smyčkou zatočí do nebe, a je to pryč.
Je to šťastně za námi. Jak by ne, když bydlíme ve
šťastném království.
Ano, král meč nepůjčuje, ale odevzdává statečným
lidem Král odevzdalmeč Strašpytlovi a Strašpytel se
stal králem. Brzy byla taky svatba. Kterou si vybral
za ženu? Hezkou? Chytrou? Mladou? Šikovnou? Tu,
která by se s ním i pod peřinou vždycky trošku bála.
Praha

Eva

Procházková

Hloupé slzy pro Kubíčka
Antropologicko-kynologická pozorování na konci jednoho léta
Tenkrát po vánocích jsme nechali utratit malou, přítulnou Kikinku. Byla nám potěšením, které
pramenilo v její jednoduché vděčnosti a oddanosti pánům, a m y j í opláceli její psí lásku rozmazlující
péčí, jaká člověka dělá ve lhostejném světě na chvíli Šťastným. Ale Kikinka musela odejít. Její dny byly
spočteny a my ztratili v opuštěném domově, kam po synkově smrti jednoho dne zabloudila, kousek tepla, spojený s její přítomností. Domov byl znovu studený.
Pak jsme se doslechli o osudu Kubíčka. Čistokrevný zlatý kokršpaněl s urozeným původem žil osamocen v pražském bytě a jeho paní vykonávala pouze jeho nutnou údržbu. Před několika lety ztratil pána a setrval v domácnosti spíše jako součást piety, vyváděn dvakrát denně čtvrthodinku kolem zaprášeného vinohradského bloku, krmen jedenkrát denně, myt a stříhán dvakrát ročně, bez větší pozornosti,
jakou páni obvykle věnují svým zvířátkům v dlouhých rozmluvách. Kubíček se stal mrzoutem a samotářem. Jeho život plynul den ze dne bez psích radovánek v trávě, v lese, ve volném prostoru, jen v hranicích bytu, kde si zvykl ležet sám, a léty ztratil schopnost projevů příchylnosti, o něž zpočátku zcela
přirozeně usiloval. Byl by dožil v tomto jednotvárném mrzoutském rytmu, kdyby se jeho paní nebyla
rozhodla, že se ho zbaví buď darováním anebo utracením. Kubíček sám neměl na vybranou. Možná, že
jeho život byl už tak prázdný a zbytečný, ze by i lítost nad eventualitou utracení byla pouze sentimentálním luxusem. Kubíček neměl přece pro koho žít a nebyl už radostný pes, který by někoho dokázal zvlášť
potěšit
Snad právě tento moment byl pro nás rozhodující. Neboť i my jsme již řadu let pociťovali svůj život
jako nudnou a neradostnou obtíž, zbaveni práce, smyslu svých společných let, vystaveni kádrovým pohovorům a zákazům veškerého uplatnění, ponechám „na dožití" s pravidelným strašením výpovědí,
umrtveni v citech, které jsme v synkově hrobě museli pohřbít, rezignovaní vůči skličujícímu nás pojetí
života u tolika mladých lidí, mezi něž patřil i náš druhý syn, už ani ne zoufalí, jenom nežijící.
Seznámili jsme se jednoho dne v bytě racionálně uvažující paní doktorky, která psu sice přála lepší
osud, ale nebyla schopná mu jej poskytnout Konečně sama jej měla poněkud zkomplikovaný. Ve psu se
něco probudilo. Jakoby záhadným instinktem vycítil svoji poslední, zázračnou příležitost, projevil hlasitě svou bolest opuštěného a odsouzeného zvířete a téměř znemožnil hovor jak vytím tak i fyzicky svým
silným tělem, které se na nás neustále vrhalo s prosbou. Paní byla překvapena, pes byl jako obtížný
odehnán. Pak jsme odešli, rozhodnuti nepodlehnout psímu naléhání, neboť rozumně vzato, podstatný
díl jeho života již uplynul a my přece nebyli povoláni, abychom se jeho osudem trápili, nedokázala-li to
jeho paní.
Ale rozum je krátký na lidskou duši a srdce. Ten pes odehnán vlezl pod stůl, smířil se, po krátkém
výbuchu pochopil, že psí osud má v rukou někdo jiný, že odpor byl marný, byl opět poslušný, tichý,
rezignovaný. Život je vlastně neustálý rozum, který přikazuje: podrob se, pochop, nechtěj se vzbouřit,
neměj tužby a přání, přijmi každodenní jistotu. Proto jsou duše a srdce nešťastné: tento rozum k životu
nestačí. Najednou jsme byli nešťastní i za toho psa. Vlastní výbuch vzpoury proti osudu jsme chtěli provést důkazem psovi, že se někdy všechno může změnit a život se nemusí opakovat v nudné, strašné jistotě, že vlastně vůbec nežijeme.
Stárnouc! pse, vždyr máš právo na vzpouru, říkali jsme si hloupě. Ani my se nemůžeme smířit s
myšlenkou, ze máme „dožít", že už nepřijde změna, že se nedostaví zázrak, který by nám pomohl, že už
nenastane nic, v co jsme doufali a oč jsme usilovali. Zkusíme připravit zázrak tobě, abys alespoň ty, jako
zvíře, poznal, že se ještě dá věřit v budoucnost a že existuje i štěstí, se kterým to vyjde. A my bychom se
na ten zázrak mohli dívat a poněkud osvěžit ztracené vědomí, že někdy může být k tvorům osud milostivý.
Nebojovali jsme s rozumem příliš dlouho. Shovívavý úsměv okolí, že se objevil další starý pes a že se
nám v hlavě něco popletlo, pro nás byl lehčí než odmítnutí psa, jako ten neuspokojující rozum, proti němuž nesmírně těžké byly naše duše a srdce. Poslechli jsme je v bláznivém nápadu toho psa přivést a
splnit jeho spící touhu po lásce a blízkosti.
Pes byl nejprve vyveden z míry. Jako by se náhle octl na svobodě, když se objevila zahrada, večerní
vycházky bez obojku, páni, kteří dělali neustálé pokusy s ním mluvit a spřátelit se. Ale po onom výbuchu zoufalství tehdy v bytě, kdy se zdálo, že pes po něčem ještě touží, přišlo zklamání. Pes nechtěl nic;
chtěl tichý a opuštěný byt, v němž zalezl pod lavici, chtěl klid, chtěl být zapomenut a sám, svobody si
nevážil a zahrada ho nebavila, hučel temně při občasném měnění polohy, pány kromě jídla ignoroval.
Byl to omyl, říkali jsme si, a v životě se přece jen nejdál dojde s rozumem. Nač touhy, nač ta chuť něco
měnit, když živočich léty vůbec ztratil schopnost žít jinak než mu bylo předepsáno. Vzpoura je hloupá.
Teď máme psa, který nám naopak dokazuje, že ani zvíře není svobodné a že jediná užitečná věc je, když
se podřídí On také neměl v životě žádné zajímavé poslání — a už tím ani netrpěl. Pochopil tedy víc než
my, kteří jsme byli sice unaveni, trávili poslední léta jak svázaní v těžkém snu, v pasivitě, ale kteří jsme
někde stále měli pošetilou představu, že takhle se žít nemá. Třeba by stačila změna místa — mysleli
jsme si. Všechny ztráty bychom nechali tady a budovali někde nový život, v němž bychom zapomněli na
všechno, čím jsme tu chtěli b ý t Třeba by to bylo vzrušující a zbavili bychom se nenávistí, přerostlých v
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rezignace, které nás drtí a ničí a obklopují i v osudech našich přátel jako předzvěst k následování i jako
výstraha k neopakování. Nebyli jsme přece jen blázni, tak jako jsme se jimi jevili s tím starým, nabručeným psem svému okolí?
Pak jsme objevovali další psovy špatné vlastnosti. Na večerních vycházkách dostával volnost, ale neodměňoval se za ní vděčností. Měl zvláštní postoj: když už jste mne pustili, dělá vám to patrně potěšení,
ale mě z toho dobrodiní vynechte. Šel tedy kam chtěl, nikoli však způsobem, který by ukazoval radost z
povoleného prostoru a z nerušeného pohybu, nýbrž jenom s jakýmsi rozhodnutím, že nás tudíž nevnímá. Šel tak daleko, jak ho bavilo, a bylo v tom dvojí zlo: nevzdaloval se příliš ale volání prostě neslyšel.
Chtělo to rozhodně trest. Rozběhli jsme se vždy za ním a plácli ho, doprovázejíce ránu hlasitým hubováním a hrožením. Ale v tu chvíli pes ukázal zuby: postavil se proti nám s otevřeným nepřátelstvím a dal
najevo, že pro něho nejsme těmi povolanými k trestu. Zřejmě stál jen o to jediné: tak jako ignoroval nás,
chtěl být sám ponechán na pokoji a odmítal každou pozornost. Kdybychom provokovali konflikt, určitě
by k němu došlo anebo bychom psa museli přemoci násilím. Avšak tím by bylo také všechno ztraceno:
to nebyl jednoduchý pes, který by zapomněl a který by se dal zlomit strachem, leda za cenu nepřátelské
poslušnosti. Byl složitý: kde zůstala mírná a něžná Kikinka!
Je zlý a nemá rád lidi; usoudili jsme. Každý druhý by jej za této situace vyhnal z domu. Jenže nám bylo
líto vyhnat i zlého psa. Byli jsme dva beznadějné případy — hloupě doufající v psí dobro, s nadějí, že
hodní páni musí být přijati a odměněni, s pochopením, že i pes mívá důvody, aby byl zatrpklý a nepřístupný.
Že nemá srdce? A proč by je měl? Pro koho by š i j e šetřil? Což někoho zajímá, proč se ztrácí z duše
schopnost porozumění a proč se uzavírá, zatvrzuje a kamení, proč je milejší samota a klid, proč je
osudné jich pozbýt a vydat se do světa brutality a utrpení, proč je lépe ignorovat všechny a všechno a
uzavřít se jako nepřítel veřejnosti, proč chtít, aby také ona se přestala starat a ušetřila si i litování?
Když pes cenil své zlé zuby, jeho úzký, svislý obličej se vždy výrazně měnil. Huba se zvedla a vyboulila do šířky, nad ní se složily ve zlém obličeji záhyby, a to, co vzniklo, bylo pomačkané a zkrabatělé. Byl to
náhle jiný pes — ale byl jednak směšný vze vřením, jednak skrze tuto směšnost nějak tragický. Kdepak,
zase to nešlo vyhnat jej. Projevil se přece tak, jak jsme ho stále nutili. Když už musel nějak žít a byl vyzýván odpovědět, pak nám dal najevo, že si nehodlá nikoho připustit k tělu a že nebude podle jakéhokoli
přání přftemný. Trval na svém možná dlouho nabývaném zvyku, chtěl, aby mu všichni dali pokoj, a byl
připraven bránit jej proti ohrožení. To jen u lidí je privilegovanou ctností, když drží hubu. Hlavně být
poddajní a podlízaví, to je měřítko, jímž se mezi nimi dělá kariéra. Nechat každý uliční výbor vlézt až do
svého soukromí a neozvat se, nechat si líbit, když kdekdo z člověka drze a nestydatě dělá hlupáka, a
ještě se usmívat. Vždyť ten pes měl rozum, nesměl na něj každý sáhnout a požadovat, aby se pro nic za
nic lísal, Či co víc, měl vlastně charakter.
Nenechal si líbit ani urážky od psů. Jestliže na něj Štěkali, klel zcela zřetelně tím, že hrabal silnýma
nohama a hučel nahlas v dlouhém výmluvném monologu, jehož smysl byl dán i směrem pohledu na objekt jeho rozčilení. Byl směšný, nevlídný, nerudný a tak dojemný! To jeho rozčilení bylo opravdové,
upřímné, vyjadřovalo psův vztah k okolí, který nám byl nakonec sympatický. Nějak jsme v duchu
souhlasili s jeho uzavřeností a nepřístupností, sblížili jsme se s jeho vlastnostmi.
Byl to divný pes. Ale my jsme byli divní lidé. Proto jsme ho začali hájit
Jak to, že jsme projevovali tolik dobré vůle pochopit starého zlého psa, jak to, že jsme se s ním chtěli
sblížit, jak to, že nám na tom záleželo víc než na členech vlastní rodiny, k nimž jsme se stali tupí, neteční
a snad dokonce necitelní? Utíkali jsme před nimi s ohavnou tužbou, abychom jim unikli, aby nás nechali
zalézt jako psa pod stůl a hlavně si nás už nevšímali, ušetřili nás svého zájmu, pozornost, svých nápadů a
názorů, zatahování našich životů do jejich a jejich do našich, všeho, co nás už léta tak nesmírně zatěžovalo, že jsme s nimi nemohli žít Obtěžovali nás, uzavřeli jsme se nakonec tak, že jsme se jevili jako
kámen studení.
Už to nešlo jinak. Jak jsme se změnili od dob své mladosti! Děti? Ty jsme se naučili vidět jen jako zdroj
deziluze a zklamání. Záviděli jsme dnes těm, kteří nepoznali radost a naděje, blahé dny volnosti v
kruhu, v němž jsme se cítili nejšťastnější, záviděli jsme bezdětným jejich možnou citovou prázdnotu,
střídmost, vypoČítatelnost jejich vlastního života, nezávislost na štěstí, které je tak vratké a pomíjivé.
Rodiče? Pro nás byli zdrojem neustále vynucované vděčnosti, subjektem práva na náš život, na naši
rodinu, na naše soukromí. Požadovali sdílet s námi všechny zážitky, jimiž se vytvářel náš společný rodinný Život, za požadavkem stála výčitka, slzy, demonstrace opuštění nevděčnými dětmi. Budování naší
rodiny bylo zatíženo trvalou povinností se jim věnovat, jež byla udržována projevy urážky, které bychom
se na nich snížením pozornosti dopustili. Naše přátelství byla poznamenána nárokem na jejich podíl,
abychom nevstoupili na neznámé území, kam by za námi nemohli. V domě to šířilo pro nás neúnosné napětí, které nás vždy přimělo k tomu, že jsme povolili. Avšak neustálá pozornost a ohledy nás vyčerpaly.
Zlomeni vnitřně ve své největší životní lásce, našli jsme území bolesti tak soukromé, že jsme do ní
nemohli pustit nikoho. Už jsme se nechtěli přizpůsobovat a přemáhat, chtěli jsme být doma zalezlí a
zamračení bez účastných pohledů a bez nutnosti vyprávět a zpovídat se a naplňovat cizí prázdný Čas. Byli jsme naprosto jiní než náš syn, či naopak on byl zcela jiný než my, nemohli jsme si zřejmě porozumět a
protože jsme všecko vzdali, neměli jsme sil už ani ničemu přihlížet Toužili jsme jenom mít ten všemi
ignorovaný kout, neslyšet názor mladé snachy, před nímž jsme stáli nejapní a nemohoucí zmizet jim
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všem ze životů a neprovokovat svou přítomností možnost vlivu, zásahu, vztahu, všeho, co by na nás jakkoli upozorňovalo, A vnuk? Zděšeni jsme zjistili, že dílo zkázy pokročilo. Jako vzdálená vzpomínka působilo na nás jeho baculaté tělíčko, jeho nevinné úsměvy, řídké vlásky . . .
Byl roztomilý. Ale nemohl do srdce, které se dlouhým strádáním proměnilo. Nevinnost? Vždyť jsme
poznali tu její falešnou masku, bylo to vždcky jen lákadlo pro naivní a důvěřivou duši, za kterým stál
čert, protože ji chtěl nechat prožít pekelná muka. Vědomě jsme se bránili klamu této masky, až jsme
zjistili, že jsme ztratili schopnost být vůbec oklamáni. Odmítli jsme štěstí a pád, lásku a deziluzi, radost a
zoufalství. Tím, že jsme zajedno zaplatili i druhým a že v našich společných prožitcích se obojí spojilo,
vzniklo něco neutrálního, co už nevedlo k žádnému konci. Nechtěli jsme být nadále nešťastní a tudíž
jsme pozbyli všech zdrojů štěstí.
Naše naděje, náš vážný a přece usměvavý, radost vyzařující mladší synek odpočíval navěky, příliš
dobrý pro odporný svět, v němž něžnost a porozumění nemá místo. Nechali ho v tomto světě zemřít, jako by život tu byl jen mimochodem, jak přišel tak zase odešel, aniž to nějak zasáhlo velikost vesmíru.
Voda se zavřela, hlína se zasypala, vyrostla tráva a bylo po všem, po všem.
Ve studeném kosmu, v němž cena života je mizivá, má snad jen psí život smysl. Ostatní se ukázalo být
velkým, naivky uspokojujícím nesmyslem. Přemýšleli jsme léta o smyslu této nesmyslnosti života a
když jsme ji pochopili, mohlo nás potěšit jen to, co zdánlivě nemá cenu a poslání v duchu lidských metafyzických požadavků: psí přítomnost. Tenhle pes se k nám hodil, měl zkušenostmi nabytý světový
názor, podle něhož byl nahučený a nepřístupný. Stal se tedy středem naší pozornosti, v níž se koncentrovaly potřeby naší duše, a vlastně proto byl snad přímo monstrem naší tajené nelidskosti. Procházeli
jsme nyní s očekáváním kolem Členů rodiny, kolem kočárku s vnoučkem k nevlídnému tvoru, který však
nebyl tak nevnímavý, aby to brzy neviděl. Začal nás při příchodu vítat.
Nevadí, že pak zas zalezl pod lavici a hučel. Že nevylezl, když ho páni volali, aby je potěšil. Měl radost,
když přicházeli domů — začali jsme tedy patřit do jeho nabručeného života.
Uplynulo pár týdnů v tomto střídavém rytmu vítání a huČivého zalézání, když vypuklo léto. Slunce je
mocné — dokáže přehlušit vnitřní trýzeň, vybílit duši, než se do ní s novou zimou opět nastěhuje všechen její těžký letitý inventář, umí zlenivět hlavu tak, že už na nic nemyslí, jako by nebyl ani smutek, ani
starosti, ani svět V létě se nám ulehčilo. V tu dobu není nikdo nic, jen přírodní tvor, který za sebou rád
nechává povinnosti z práce, přesvědčen, že si oddech zaslouží. Nevěděli jsme ovšem, po čem my máme
odpočívat a oddechovat Byli jsme celoročně, celogeneračně, celonárodně zbyteční a patřili jsme k těm,
kteří prostě ještě mají tu výhodu, že dostávají plat a měli by to brát jako milost, poněvadž fakticky jim
není svěřen žádný významnější úkol. Tak jako organizace Červeného kříže starala se o nás strana rudé
hvězdy, abychom, jsouce ideologicky choří podle stranické diagnózy, pobírali jistou sumu k lidskému
životu. Nedělali jsme skoro nic. Chodili jsme ovšem do práce a zase z práce; měli jsme nárok na bídnou
nemocenskou s bídnými léky; nechali jsme si podle rozhodnutí plenárky strhávat příspěvky ROH z
platu u vědomí, že jeho funkcionáři budou první, kteří dají souhlas s výpovědí, s postihem, s převedením na opět nižší funkci; psychicky vyčerpáni poslouchali jsme o večerech stupidní televizní seriály o
pracovním hrdinství a spravedlivých stranických tajemnících; ale kromě toho jsme téměř nedělali nic.
Bylo to lepší, než když se jiní kolegové a přátelé museli dřít při fyzicky neúměrné práci, když t$žce
nemocní nakládali zeleninu, kopali silnice, topili v kotelnách a podobně, vzpomínajíce na svá studia,
funkce, vědecké hodnosti a výsledky jako na zapomenutou pohádku z jiného světa. A také lepší, než
když jiní kolegové se museli postavit za katedry a odříkávat stranické úvodníky a usnesení. VSichni
jsme nějak degenerovali.Co jsme udělali nebo co jsme vůbec neudělali, čím jsme se údajně provinili?
Vždyť to bylo jedno. Nemělo to žádnou logiku, leda jakousi fantasticky zvrácenou. Jenže to už není logika, ale zákeřný plán. Byli jsme jeho obětmi.
A tak léto byla změna. Na slunci život zesvětlel a problémy zůstaly ve zdech, kde sídlila dusivá klaustrofóbie. Milovali jsme pocit rozptýlení duše do prostoru; jako se ve svěžích ránech zdvíhala mlha nad
řekou a mizela ve všech směrech, zdálo se nám, že i duše má možnost se rozlézt a zmizet až do té modré
oblohy, kde už přestáváme být sami svým vlastním vězením, protože ona nemá viditelné hranice. Rádi
jsme se ztráceli v neuzavřené krajině a zapomínali na sebe, na svá traumata a neřešitelné vnitřní spory,
pouštěli jsme je ven, kde letní bzučení a šumění přehlušovalo přítomnost hrůzné civilizace, která nám
přinesla utrpení a zkázu.
Pes nás zcela poslušně následoval. Co čekal, když jsme se utábořili na břehu řeky, kolem sebe trávu,
za zády les, polní cesty se zrajícím obilím a všechno, co tak vzdáleně připomínalo vjemy ze šťastného
dětství, kdy domov byl domovem, rodina jistotou, vlast blízkým prostředím, jemuž jsme rozuměli?
Třeba se také ozvaly jeho přirozené pudy, které měl, dokud ještě nebyl vinohradský byt, zaprášená Praha, prázdnota a opuštění. Zřetelně ožil, když se octl v lese, a nás zase těšilo pozorovat změnu, jež se s ním
udála. Znali jsme tíhu oné hranice mezi letargií a probuzením zájmu, sami jsme ji často nebyli schopní
překlenout. Nyní jsme si představovali, že jsme psu udělali radost, a bylo v tom jakési sebemrskačství,
objevující se v posledních letech, kdy jsme až nepochopitelně pociťovali vinu za všecko, co se nám nepovedlo. To my jsme snad přinesli jednomu synovi hrob, druhému rozháranost, to my mohli být vinni a
nést za všecko trest, ač jsme se cítili proti všemu tak bezmocní. Sami jsme ztratili smysl práce i smysl života, i tu byla skutečnost proti nám nepřemožitelná. A tak jsme se snad už pomátli tak hluboce, že se z
nás stali masochisté, kteří chtěli být vděční za radost psovi
V dlouhých dnech vznikala jakási intimita ve třech, intimita uzavřeného kruhu, z něhož se vyloučilo
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všechno, co k našemu životu jaksi nepatřilo. Byla to opět divná zásada: nepatřila k němu rodina a náš
celoroční domov, ale patřila k němu úzkost a závislost na malém tranzistoru, od níž bychom se osvobodili snad jedině smrtí. Byl Červenec 1981. Naše úzkostná vnitřní klaustrofobie, kterou jsme sebou přece
jen nesli i do tohoto zeleného a slunného prostoru, znovu sílila. Šířila se na nás z rádia, jehož zpravodajství jsme zoufale sledovali, hodinu po hodině, nosíce v sobě hrůzu nám podobných osudů. Kolik
tragédií, životních ztrát a zhroucení se skrývalo v těch zprávách, vydávaných Amnesty International či
pašovaných z Prahy, kolika osudům jsme rozuměli tak, jako jsme sami prožívali svá zoufalství a hledání
východisek! Doba naší generace byla tragická. Vrhla nás několikrát ode zdi ke zdi a pokud nám u ní
nenasadila oprátku na krk či neposkytla o tom na blízkých osudech svědectví, dotlačila nás ke zdrcujícímu poznání. Z něho zůstávala stále ta jediná, poslední, nej těžší otázka: co má ylastně v životě smysl? Tak
daleko jsme to dotáhli, ačkoli se dá říci, že tak daleko to dotáhlo lidstvo, které jakoby zešílelo a podřezávalo si samo větev svého lidství. Svět se stal obludným.
Hledání smyslu a významu nemohlo vést ke spokojenosti. To nás pochopilo mnoho — a proto mnoho
nás si hledalo malý, v podstatě nesmyslný, metafyziku zahánějící cíl. Žít v rozměrech ukončených individuálních časů, jelikož historické dimenze byly popřeny. Věčnost a nekonečnost se staly výsměchem v
podobě hesla „Se Sovětským svazem na věčné časy". Tato věčnost stála nehybně na jednom bodě a
nepočítala s rozměrem budoucnosti. Proto jsme často usilovně hledali, co není věčné, co je tak malé, že
se nevztahuje k významům a ke kosmu, ale co má zato blízkou a pochopitelnou podobu.
Takový byl i osud jednoho z našich nyní zatčených přátel. Měl vlastní východisko, neboť rezignaci na
kosmos a metafyziku lze vyjádřit i tím, že si člověk začne stavět dům. Vytvoří cíl, který při své zrůdnosti z
hlediska ekonomického rozvoje, při apokalyptické roli každého hřebíku, pytle cementu, cihly a nespočtu dalšího je přece jen v čase jednoho života splnitelný. Udřený člověk stojí sice sám proti golemu nefungujícího hospodářství, přemáhá neustále pocity nezvládnutelnépřesily, v hlavě však je veden jistým
plánem, vidinou, fantazií, které Činí jeho život v nelidských poměrech lidským, protože všechno, co v
tomto životě ještě má hodnotu, jsou tužby a jejich uskutečňování. Svět se člověku vymkl z rukou: avšak
on se soustředil na potřebu zmocnit se prostoru vlastního domova, který si vytváří po svém a bez cizích
zásahů, tak jako kdysi doufal uchopit celý svůj život, být si jist svým uplatněním a posláním, tak jako
chtěl žít ve světě ovladatelných sil, jít za svým cílem a prosazovat svou pravdu.
To všechno minulo — nyní jako titulovaný stavební dělník prošel svým poznáním a zmenšil rozměry
smyslu svého Času. Aniž ztratil smysl pro mravní princip přátelství, zkušenostmi nabytý světový názor,
charakter a čest, chtěl jenom žít, přidržuje se jakési základní, přirozené hodnoty života jako takového,
proti němuž boje a nenávisti, události a poměry, strana a revoluce, fízlovství i disidenství jsou mizivé.
Z hlediska kosmu — a proto on se zaměřil na mikrokosmos práva, na obyčejný život, jenž z tohoto lidského života jakoby vylučuje ubohé, režimní, pomíjivé. Ovšemže se v tom skrývá omyl a on o něm věděl.
Chápal nedostatečnost i meze tohoto postoje. Nebyl by v nich nikdy setrval za každou cenu, proto se
zastal i uvězněných přátel. Pokoušel se však žít ve světě chráněném proti s e l h á n í . . . Měl na to právo,
přes padesát let života, jakým jsme byli v této zemi zmítáni, je dostatečný kříž n a j e d e n lidský úděl. Ale
to právo mu svět popřených věčností i dočasností, popřené historie i obyčejných životů, popřených snů,
tužeb a plánů ve prospěch hesel a direktiv nepřiznal. Také on čekal dnes někde na den soudu, u kterého
je sám téměř zbytečný, neboť stačí jen jeho původní povolání, politicko-sociální typ, jméno a pár
osobních údajů. To ostatní je nenávistí zamotáno do absurdního dramatu zvráceného smyslu.
Zkoumali jsme celá léta s osobní trýzní, co to je záchrana života. Jaké jsou její motivy, cesty a zdroje.
Proč někomu stačí rezignovat a smířit se, zatímco jiný nepřestává chtít uchopit smysl. Jeden tiše stárne,
jiný je disident, jeden jde se zdravým vztekem od katedry či vědeckého ústavu k nekvalifikované práci,
jiný je nemocen a v invalidním důchodu do úpadku pracuje na spisech do Šuplíku. Záchrana života se
obecně objevovala v koncentraci — v usilovném soustředění na něco, co udělat chci, musím, toužím.
Jinak byl konec. A proto není tak málo stavět si v nekonečných potížích, zadlužen a bez oddechu dům, v
němž člověk přece jen nakonec zamýšlí lidsky žít, a v úsilí o určitý plán zachraňovat aktivitu, jež měla
být jinde, jinak a v jiných ohledech ubita tak, aby se skutečně nechtělo žít Deset let je na dům dlouhá
doba, do stěn jsou zazděny výkyvy chuti i odporu k dílu, pocity radoti z něho i marnosti výsledku, který je
nakonec přece jen malý. Kdo z nás měl však po celý věk energii k boji za pravdu, ztratiMi zároveň
zázemí, pro něž je mravné a nutné bojovat? Vždyť nás neustále sužovaly pochyby, kdo by nám o tu
pravdu stál! Snad národ či lid? Ten se přece tupě a odevzdaně usadil u piva, a aby měl klid, schvaloval
rezoluce. Jakmile přišla rezignace v tomto závažném ohledu, zbyla jen metafyzika vlastní duše, která se
v kritickém momentu zvrhá v chuť popřít ji realitou zcela indiferentní Činnosti. Proto byli zcela jistě
šťastnější ti, kteří vycházeli stále z předpokladu pravdy jako z projevu vrozené optimistické energie, ti,
kdo trvali na kořenech původní vlasti a historie, nepřipustili rezignaci na žádné právo lidskosti, a tedy
nyní ve vězení věděli, že tím vyzvali brutální svět k odvetě.
Ale kdo z těch, kteří byli nyní uvězněni, vlastně ustavičně nekolísal mezi obojím — rezignací a jejím
překonáváním? Kdo by ještě mohl zůstat tak krátkozraký, aby si neuvědomil patologickou tragiku celé
situace, možnou zbytečnost svého osudu v ní, a aby jeho postoj neznamenal pouze příklon k té eventualitě, jež jeho psychologickému typu více vyhovovala? A tak jsme jim mohli porozumět, všem, přes rozdíly v reakcích, neboť všechna naše poznání a motivy byly společně dány jedním generačním, národním, politickým i lidským osudem.
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Dny ubíhaly v této uklidňující scenérii vodní hladiny, slunce a lesa, ve světě ohníčků, měsíčných nocí
a vycházek se psem. Všude šel za námi. Rádio a pes, to byli dva průvodci, kteří ten svět naplňovali a
ohraničovali. Jiné jako by nebylo anebo nemělo Více místa v této demonstraci toho, co se dalo udržet z
našeho života, a tak jsme, intenzivně ponořeni do přítomnosti obojího, sledovali svůj osudový úděl. Pes
nás zahrnul do své samoty, ale co víc, začal se učit úsměvům. Byly sporé, jako nezvyklé grimasy mrzouta, který se pokouší proti své přirozenosti vypadat příjemně. Zvedl vždy horní pysk jako to dělá kůň, ale
poněvadž jeho byl převislý dolů, pomohl úsměvu vystrčením dolních zubů. Vznikl tím jakýsi rezervovaný a strašně směšný náznak, že nás chce milým obličejem změnit Odměnu střídal s krobiánským hučením i vrčením, jestliže jsme překročili jeho požadavek na neobtěžující soužití. Rozhodl se zkrátka pra
taktiku cukru a biče při výchově těch, kteří si chtěli hrát na jeho pány. A byl dost mazaný, aby pochopil,
že sporými úsměvy tito zakřiknutí a výchově přístupní páni roztávají a nabídnou mu splnění různých
přání.
Stal se tedy pro nás Kubíčkem. Jeho vznešené jméno, určené rodokmenem, znělo z nějakého důvodu
nevlídně již jeho prvnímu pánovi. Jelikož občas působil dojmem nemotorného slona v porcelánu, který
při ušlechtilých liniích svého pružného těla do všeho vrazí, o všechno narazí, všude uklouzne a rozplácne se, pokřtil ho Kuba. Poněkud troubovítý byl prý od narození i vůči psům, kteří ho upřímně zajímali a k
nimž vždy mířil s naivní důvěrou; až když se setkal s choleriky a surovci, rozčílil se i za svou zklamanou
upřímnost a nadával, odcházeje se zmíněným již klením a hučením.
Zvolili jsme pro něj vlastní přezdívku „kobylka". Kubíček kobylka byl tahán tábořištěm, v němž do
všeho strkal svůj nemotorný, mrzutý nos. Byl to spíš zápas kdo zkoho, zda pes či páni, při němž se napjatá šňůra několikrát přetrhla a pes prosadil svou vůli. Nebyl ani divoký, ani neutíkal; byl však sveřepý.
Přemlouván pány k poslušnosti, užíval stále svou taktiku sporýchúsměvů a nerudných hrozeb, ale
zapomínal na svou citovou opatrnost, neboť stále víc dával najevo, že k nám patří. Kdykoli jsme se k
němu sklonili, abychom ho pohladili, riskovali jsme také vyražení zubu či oka; nemotorná huba udílela
sobě i okolí rány, jež odpovídaly psově výborné fyzické kondici. Trpěli jsme ty úrazy, neboť se v nich
objevoval souhlas s naší péčí — a pes se nám přestával jevit necitelný.
Sezóna vrcholila, a tak i do našich prázdnin vnikal český svět, jejž jsme mínili odložit v Praze. Léto bylo slunné a všechny zelené prostory se zaplnily. Nebylo možné, aby nás s lidmi nedostihla problematika
společnosti, jež v sobě skrývala tolik povážlivých tendencí, upadající morálky, projevů cynismu a výkyvů v sociálním chování, jak byly odrazem především politických poměrů a demoralizace občanského života, ale i socialistickým zpotvořením světových civilizačních jevů. Maloměšťáci, snobové, slušné a
spořádané rodinky s rozeřvanými potomky, alkoholici i hippies — to všechno přišlo za námi. Izolace
nemohla být nikde dokonalá.
Důležité a s odbornými znalostmi vedené debaty nad auty zaměstnávaly muže řady kategorií: té maloměstsky spokojené i té, jakoby nekonformně rozčilené nad závadami hospodářské soustavy, té snobsky
důležité i té nehorázně vulgární, té dávající přednost distinguovanému vystupování nebo té preferující
jakousi kvazi mužnou představu o přímosti, vyjádřenou sprostými slovy. Motorismus je jednou z hlavních cest politického úniku, významným hromosvodem sociálního napětí, tak jako je sportovní utkání
důležitým zdrojem vlastní svéprávnosti, jejíž poleje kladeno výš nežli ztracená oblast občanskýchpráv;
může se v něm koncentrovat krédo života v konzumu, v úniku, v onom prostředním stylu osobní
významnosti, jakož i realizovat potlačené potřeby, jež se ani nemusely dát jiným směrem, poněvadž
přesně vystihly snobský či konzumní základ určité osobnosti. Mizení veškeré hodnotnosti — to býl snad
nejnápadnějŠÍ dojem z většiny debat na toto téma, jež přineslo jednu z hlavních opor civilizačnímu omylu záměny lidských požadavků za věci.
Zatímco náš povoz, neznamenající víc než pouhý prostředek, byl nemytý, neudržovaný a zpustlý,
kolem nás stála vyleštěná a nablýskaná autíčka, která chtěla být vizitkou svých majitelů. Budiž, naše
hrálo také roli vizitky: od okamžiku, kdy jsme ztratili lehkost svého životního pocitu, kdy jsme v sobě
měli temno a prázdno, kdy jsme sáhli až na kořeny své existence, přestalo nás zajímat, co budeme Či
nebudeme mít, neboť jsme se museli soustředit na něco zcela jiného. Což jsme na tom vlastně nebyli
lépe? V jistém smyslu jsme prošli svým osvobozením. Stačilo nám již minimum, ale v tom nebylo smířeni* vždyť nám šlo vlastně již několik let stále o maximum. Chtěli jsme život, jenž by nás uspokojoval z
hlediska nějaké koncepce smyslu; ten smysl sám byl možná jen vidinou, avšak právě o to neustále šlo.
Jestliže není — pak je s tímto poznáním nutné sloučit sám fakt života. Jestliže je falešnou stopou — pak
je potřebné zdržovat se v tom pravém území, najít jeho rozměry a nalézt v nich pravdu, jež k Životu patřit
musí.
V pohledu na okolí nás napadala útočná a zlomyslná otázka: co byste dělali bez těch autíček, bez barevných věcí, jimiž se tady chlubíte, bez rožňů, plachetnic, nafukovacích člunů a ostatního? Kde byste
hledali zdroj své spokojenosti? A byli byste schopni jej hledat? Jestliže ano a jestliže o hranicích této
roviny života víte, pak je vše v pořádku. Ale my máme dojem, že nevíte n i c . . .
Sedíte hlavně nad svými opékanými kuřátky, lesknete se z dálky spokojeností a převažuje otylost a
mastnota: hledíte přitom do televizí, které jste instalovali do stanů i přívěsů, dokonalé antény nevylučujíce, a hrajete si na blahobytný život dvacátého století, který máte stejně jen náhražkový a „reálně socialistický4*. Projevili jste takovou starost o svá politická a občanská práva jako je projevujete při sebemenším náznaku poškození svého majetku? Nechali jste je klidně p l a v a t . . . Vaše mínění zastupme
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primitiv, který měl odvahu je vyslovit: „Ať sedí ten blbec, když si nedával pozor na hubu!4' Někteří to v
duchu opisujete na vyšší intelektuální úrovni a bez agresivity, poněvadž jste vlastně k t ě m ubožákům
shovívaví: vždyť mají pravdu, jenže jsou idealisté a naivkové. Vy jste rozhodně rozumnější. A ncktsrí sil
nacházíte výborné a pádné důvody, abyste tu seděli s netajenou spokojeností, že takhle se žít má,
protože takhle se žije nejlépe.
K čemu je vám pravda, smysl, morálka! Ty jsou jen pro ty hloupější. A ti teď sedí, poněvadž to nepochopili a nedrželi se toho. Vás se to netýká, vy znáte podmínky oficiální „slušnosti". Spočívá v tom, že
neprovokujete a nejste výstředně výjimeční v nezřízené pýše chtít měnit svět! Jako ti, co si své neštěstí
zavinili, takže vy jste z odpovědnosti venku. Vy se přidržujete „slušnosti", v níž se stal běžným i vulgární
jazyk, užívaný dnes přece každým, dětmi i dívkami.
Anebo mladé ženy s cigaretou v ústech, dítětem vlečeným za ruku či kočárkem strkaným před sebou,
ne-li obojím, jejichž kategorie se snad nějak zmnožila! Jak ty Často dovedly vyjádřit úpadek společnosti,
degradaci chování, zhroucení kultury vztahů a prastarého ideálu jemnosti mateřství! Výrazů, jaké se s
cigaretovým dýmem řinuly z jejich úst, by klidně použil kterýkoli příslovečný dlaždič, jelikož ony už
byly vychovány v nivelizované vulgárnosti, stírající hranice vrstev a tříd . . . Co pro ně znamenal úděl,
který nastoupily, snad to, co o něm samy říkaly slovy, jež tak nechutně kontrastovala s jejich mladými
tvářemi a jimiž hrozily i svým povedeným potomkům, když jim pozdně a neúčinně pro okolí slibovaly
jednu část těla postihující tresty? Každé dítě mělo dnes neustále na talíři jen zmíněnou část těla, která je
k tomu sprosťáky určena. Efekt byl zaručen: spolehlivě přejatý dětský slovník se stal samozřejmým,
potlačil odhad pro míru vulgarity a ostych před ní, stal se veřejnou manifestací výchovného pádu,
odrazem postupující obhroublosti společnosti a ignorance kulturních návyků, stal se nejen projevem
necitlivosti k jazykovému výrazu, ale i snížením citlivosti ve vnímání světa vůbec. Děti jako mnoho
jejich netečných matek se stávaly mravně tupé až cynické. Vzorečky přišly až s e m . . .
Mívali jsme vždy dojem, žé kdybychom před těmito mladými ženami nadhodili téma zodpovědnosti
anebo ceny života, vyvalily by na nás oči a zeptaly by se, zda jsme normální. Jejich omezený slovník by
nás jednoznačně zařadil. A nakonec, což na tom nebyly nesrovnatelně lépe se svou netečností, než
kdyby si připouštěly, v jakých rozměrech je předurčen probíhat jejich život, uštvaný a neradostný? Mezi jeslemi, jednotvárnou a k ničemu nepovzbuzující prací, kde jsou mistrovi či šéfovi pro každou dřinu a
honičku dobré, mezí domácností a nekonečným běháním s rukama plnýma nákupních tašek od jednoho
poloprázdného obchodu ke druhému . . . Třeba se příroda sama vzbouřila, když vytvořila mladé ženy,
které předem na všecko rezignovaly, a jako sebezáchovný pud přijaly obhroublost a cynismus. Ta
trocha peněz se použije k rozházení tím nejméně hodnotným způsobem v den výplaty, poněvadž jinak
zbývá kromě úhrady jídla stejně jen minimální částka. Nárazová dávka nálady kompenzuje otravnou honičku mezi výplatami, protože s jejím vyloučením by byl život úplně šedý. To, co jim režim mohl poskytnout za jejich těhotenství, bylo ubohé ve srovnání s tím, co všechno jim permanentně bral. Proč by tedy
nevyužily jediné ženské výhody, za niž jim režim s tak velkohubou propagandou nabízel po jistou dobu
úlevu od práce s jakýmsi finančním zabezpečením? Proč by si všechno nevypočítaly tak, jak jim nejlépe
vycházelo, zejména když po jiných zdrojích příjmů často vůbec netoužily? Na rozdíl od těch mladých
matek, které nesou mateřství téměř jako tíhu osudu a obávají se o mravní hodnoty výchovy v těžké a
nejisté době, na rozdíl od těch, které zároveň potřebují své vlastní povolání, ty druhé se nezatěžují obavami o svět, do něhož vrhnou další život, netrápí je starosti, jakým směrem jej povedou. Všecko jim dává
za pravdu, vždyť právě tento typ je zde snad vývojovým typem budoucnosti!
Není nad stát, v němž vládne demagogie, ten ve své ideologické nadutosti rozhodí drobky potřebné k
existenci, jež vyhovuje právě jen nenáročnému a bezcílnému stylu života. Právě tyto existenční podmínky vydává za příkladnou sociální péči, zcela na úkor podnětů k výchově jedince, podnětů k podnikání, na úkor otevřených možností, kvality a odlišnosti, na úkor rozvoje veškerých zdravých sociálních i
lidských diferencí. Pojem „zásluhy" má zvláštní význam v tomto státě: působí především jako direktiva,
aby nikdo nevynikl úměrně ke svým výkonům a schopnostem. Jestliže pod maskou schopností vyrostly
kariérismus a široké lokty, pod maskou společenského vzestupu ideologická přizpůsobivost a pod
maskou sociální politiky ochrana lemplů, flákačů a ničemů jako zdroj demoralizace pro všechny ostatní zúčastněné.
Demagogická sociální politika tohoto státu dopomohla zejména k lividaci odpovědnosti. Zároveň
degradovala vzdělání, profese, postavení. Což nebyl snadnější život od jedné brigády ke druhé s tříměsíčním volnem mezi střídáním? Což si někdo troufl pohánět u nekvalifikované práce, když na každém
rohu takových prací čekalo nespočet? Což nebyl zaměstnavatel rád, že skrz okno bude alespoň trochu
vidět, že v podniku občas někdo bídně uklidí, že v restauraci někdo jakž takž proleje vodou špinavé
nádobí? To všechno vytvořilo ráj sebevědomých volů, kteří v houfech táhli od hospody k hospodě, terorizujíce okolí celým stylem svého chování. Rostoucí pyramidy kalíšků od piva, jimiž se vychloubali,
počet těch povaliyících se v trávě, poněvadž je nohy už neudržely, pach špíny, piva a potu, nechutné zábavy, vodnaté oči a agresivní řeči směrem ke kolemjdoucím, to všechno patřilo k obrázku minispoleČnosti, jejíž zbývající mravně pohoršená část ve své konfekční „slušnosti" s odporem, přece však
bezradná a postrádající jakoukoli odvahu v občanským záležitostech, obcházela obloukem vlasatci
obsazené území.
Vzpomínali jsme, stále všechno v duchu vztahovali a konfrontovali. S jakou převahou moci si počínali
příslušníci StB i SNB při domovních prohlídkách, odebírání řidičských průkazů, sledování a zatýkání,

90

když šlo o lidi, jejichž úroveň vzdělání, charakter i vychování zaručovaly atakujícím jednoznačnou převahu, pokud se jednalo o chuť či vůli k fyzickému násilí a brutalitě! Volové házeli nožem a příslušník
couval. Volové se vysmívali a častovali sprostými slovy a příslušník mlčel. A rádio hlásilo, že v Praze
brzy začne proces . . .
Jiní mladí lidé kdesi četli tajně opisované knihy, scházeli se, aby o nich diskutovali, schovávali své
talenty, schopnosti a vlohy, poněvadž jimi nechtěli sloužit podle stranických usnesení. Pořádali výstavy na půdách, studovali podle oficiálně nepovolených filozofických, teologických, politologických či
jiných textů, žili z čeho se dalo, ale chtěli žít jako lidé a nějako zlomení otroci anebo zpustlí cynikové.
Jaký kontrast a jaká brutální „odvaha" příslušníků opět ve vztahu k této mládeži!
Chodili jsme v teplých podvečerech do lesa, tranzistor v ruce, Kubíčka u nohou. Jak se asi cítí naši
přátelé, stojíce proti tvářím, jež nemají v očích výraz, jež surově sledují jediný zlý cíl, jež mají uši nepropojené s ústy, poněvadž sluch a řeč by se logicky vylučovaly, jež jenom čekají a mají dost času? Ten čas
je měřen cizím utrpením, pokračuje od jedné nemoci ke druhé, od jednoho zhroucení k jinému, od jednoho zlomeného osudu k několika. Tiká nad postiženými, neznaje lidskou úzkost a bolest, bez ohledu na
cokoli a kohokoli, bez ohledu na metafyziku smyslu čehokoli, možná s ohledem na cenu zla, jež je rozhodující v životě těch, co natahují hodiny, poněvadž je slušně placeno. Co je s nimi a čím nyní měří své svědomí, jež se muselo stát neskonale těžkým? Nezměnili váhy, na které položili hodnoty svého života,
nepřemýšlejí o přiměřenosti ceny, která se platí za věci tak devalvované, jako je svědomí, charakter a
touha po svobodě? Závaží na miskách se změnila, teď stojí na jedné misce možnost žít bez svědomí, na
druhé nežít třeba vůbec . . . Vždyť kdo ví, kdy, jak a s Čím se vrátí?
Toto psychodrama, v němž jsme v duchu neustále střídali úlohy a brali na sebe cizí, nás pronásledovalo v pohledu do ohníčku, jejž jsme po večerní vycházce zapalovali, postavy se rýsovaly v říčním oparu i
v našem kouřovém průhledu do tmy, problémy jsme přece prožili už všecky, jenom ne ještě všecky
situace. Co by se dalo dodat víc? Snad jenom skutečné osudy, tak jak se budou vyvíjet dál, jak dopadnou
a jak vyjasní trvalou životní otázku, kdo byl skutečně každý z nás. Konec nás odhalí; teprve od něj lze jít
zpátky a rekonstruovat člověka, jehož jsme nyní uchopili. Veškeré zmatky nabudou místa v řetězu času
a let a jeho články do sebe zapadnou, jak nám jejich návaznost dříve unikala. Spojí se roviny, které se
pohybovaly nad sebou, vedle sebe, místy se stýkajíce, a odhalí nejhlubší pravdu, jež je nám dána až když
nám téměř není k ničemu.
V polovině srpna nával u řeky opadá. Spořádané rodinky cítí nutnost nasadit celoroční vážné a solidní masky a připravit potomky ke Školní docházce v duchu oficiální slušnosti. Odvážejí je tudíž do městsk ý ch ulic, kde tito řvou a bavd se v prachu, jelikož rodiée plni svou socialistickou pracovní povinnost. Je
jako bojový úkol a připoutává masky k tělu. Takový má přece život b ý t . . . Před nástupem do práce ještě
vyprat a vyžehlit prádlo, uklidit byt a dát najevo řádný vztah k chodu domácnosti, k rodině, k předpisům,
pravidlům, směrnicím, funkcím a státu. Ze se neobjeví ani trochu lehkomyslnosti, ^nevážení domácího
pořádku, ani trochu vědomí, co je v životě ještě důležitější než pečlivý každodenní provoz, loajalita a
konfekční vzhled? Nikoli, to nepatří k této představě slušnosti. V ní je i slovo „prádlo" vyřčeno s patřičnou váhou a obličejem, smích do tohoto území nemá přístup.
Volové a jejich holky se stěhují do pražských hospod, jejich nájezdy se stávají sporadické.
O chladných večerech příjemněji Čpí pivní výpary v nechutně teplém vzduchu začouzeného lokálu.
A tak se opět uvolňuje. J e zas víc vidět lesklá vodní hladina a zelený les . . .
Večer je dobře u ohýnku a atavistický pud přibližuje i zvíře ke zdroji tepla. Jakmile oheň dohasíná,
pes hledá své teplé noční místo a nachází je už bezpečně mezi pány. Dokonce je mu nedobře samotnému, neboť uléhá až když je přesvědčen, že páni již neodejdou.
Přece jsme zvítězili. Kubíček nebyl zlý pes. Byl jenom opuštěný, nenašel nikoho, kdo by ho podnítil k
lásce a příchylnosti. Nyní si vymáhal naši blízkost Kňučel jak malé dítě, abychom s ním šli s p á t Ráno z
nás svým nemotorným čumákem stahoval deku a obnažením dolních zubů vytvářel svůj sporý úsměv.
Ačkoli vzhledem byl celý svislý a když jsme jedli, uměl ze sebe neuvěřitelným spuštěním a protažením
očí udělat chudáka, usadila se v něm radost Zkrabatěním Čela nadzvedával střídavě jedno a druhé visuté oko, jímž pozoroval dojem, jaký svým vzevřením vyvolal. Ten obličej si vypočítal a vymyslil na nás,
protože věděl, že pro nás pod stolem existuje. Našel své místo v životě, našel smysl svých dnů.
Tato existence pro nás, kterou svým psím způsobem pociťoval, ho učinila závislým. Slyšeli jsme o
psech, kteří pošli žalem po smrti svých pánů. Začínali jsme mít neodbytný dojem, že Kubíček je z rodu
těch psů. Nebyl rozhodně přítulný, veselý pejsek, který je každému vděčný za trochu jídla Či zábavy a
lehce mění místo i lidi. Zato chtěl dávat i brát víc: jakmile k nám přilnul, byli jsme na světě pro něho jen
my dva a pak někde daleko za tím pouhá přítomnost ostatních lidí, včetně obyvatel našeho domu i
našich přátel.
Od divného psa vedla tak nikoli nepochopitelná cesta ke psu, který své uzavření převedl ve vážné
vztahy ke dvěma lidem. Byl k nám nyní jakoby osudově připoután. Takový to byl pes, to bylo skryto v nevyzpytatelnosti a nepřístup nos ti jeho duše.
Podobní tvorové nemají lehký život Neprobíhá hravě a volně, poněvadž jejich vážný cit je svazuje ve
všem, co podniknou. Platí to pro psy i pro lidi, cena a riziko jejich citu jsou strašlivě vysoké. A jsou-li to
lidé, většinou i moc přemýšlejí.
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Proč nám na všem tak záleželo? Proč jsme se trápili nad světem a jeho hříchy, proč jsme nedokázali
pustit všechno z hlavy jako ti spokojení maloměšťáci, šikovní meloucháři Či nemravní intelektuálové,
kteří se prodali za lepší bydlo? Ano, v takové podobě se v této zemi jakž takž dalo vegetovat i s málem
práce a námahy, ale my se nechtěli s jejími poměry smířit a proto jsme už dlouho přemýšleli o odchodu,
Pro nás bylo lehčí nic z toho už nevidět a hledat prostor, ve kterém by zmizela ona konfrontace chladného, věčného kosmu a lidské Časem omezené ubohosti, tak, jak nám ji neustále promítal náš zdegenerovaný svěťrozvinutého či reálného socialismu: rozvinutá v něm byla jenom existenciální krize a reálná
byla otravná, šedá přítomnost, postrádající historické kontinuity, národního a sociálního smyslu,
zařazení do moderního světa a do jakýchkoli vztahů, zkrátka svět stagnace, mlčení, grimasy, předcházející smrt.
Mohli jsme žít způsobem „po nás ať přijde potopa", poněvadž jsme nemuselj téměř nic dělat; vždyť to
bylo tak pohodlné, ráno příliš nespěchat a přes den trochu demonstrovat dodržování pracovní doby. Za
těch několik úkolů, jež by lehce plnila mnohem méně kvalifikovaná síla, jsme byla vlastně značně přepláceni. Nebylo to však zdrojem naší spokojenosti. To, co jsme udrželi, bylo málo vzhledem k tomu, oč
jsme jako mladí usilovali; slušný plat nemohl nahradit otevřené perspektivy a život plný zaujetí a hledání, jaký jsme si představovali Vzali nám radost z práce, neboť ji s a L i devalvovali na cynický výdělek: jestUže prokurátor a vyšetřovatel politických vézM ztělesňují tento výdělečný c y £ m S 7 n e zastřené podobě, pak cynismus ideologů je jen jemnější odrůda. Ideologie pohltila oblast společenských věd a kultury a my jsme v ní neměli co dělat. Neschopní demoralizovat se, fyzicky postižení
nedostatkem loktů, bezzubí a bez režimní protézy, aby nás šlo použít k útokům na neideologické myšlení, nepřizpůsobiv! faktům až hanba, sociálně nezařazení do masové konformity a kolaborace, psychicky
zatížení fixními idejemi svobody a demokracie, jevili jsme se nenormálními zpotvořeninami ve společnosti, jež trpně přijala křivé zrcadlo reality. A ^roto i naše práce musela projít křivým zrcadlem, ono jí
dávalo ten pravý nesmysl, jemuž jsme nebyli schopni vyhovět
Ale bez radosti z práce se špatně žije. Veškerý konzum degeneruje nikoli na podmínku anebo předpoklad, průvodce životem, nýbrž kompenzuje všechno ostatní, čemu se nedostalo smyslu. Mizí metafyzika lidského života, kterou si věřící vytvářejí v bohu a nevěřící potřebují v jiných podobách, aby k ní
vztáhli smysl svého času, mizí zakotvení vlastní existence a člověka na světě nebaví nic, naprosto nic.
Věci padají z rukou, poněvadž jejich účel je tak ubohá, že pozbývají i svou každodenní užitnou hodnotu.
Svět ztrácí i tento rozměr každodennosti, poněvadž nesměřuje k žádnému cíli. Nepředpokládá nic,
jenom je a člověka otravuje, jen se reprodukuje a opakuje, vyžaduje a neposkytuje, namáhá a
nevzrušuje, trvá a n e p ř e k v a p í člověk se v ní plazí, hledá a 'nenachází; kosmos a T ě č U s t , smysl a
význam, to všechno je odtržené, abstraktní a prázdné, člověk se jich vzdává a chřadne v totalitním
suterénu, kde východ je úzký a strmý á je k němu zapotřebí mnoha, časem se nedostávajících sil.
Nenáročný měsíc a výplata, žádné riziko a odměna, dostatek Času ke spánku a prázdný den — tak se to
stále střídalo a opakovalo, nemohla přijít změna, jenom my jsme se měnili. Aklimatizovali jsme se pro
totalitu jistoty bez tužeb a přání, pro život, který není k ničemu a jenom ubíhá, usínali jsme a vstávali,
abychom nalezli všechno stejné jako předešlý den. A dny se od sebe příliš nelišily událostmi.
Duše se bránila. V tom usínání se budila a snila o jiném životě, nejistém a náročném. O takovém, kde
musí člověk za sebe bojovat, napnout své síly, prokázat schopnosti, kde neví, co přinese příští den, a kde
je volný, osvobozený od jistot každodenního pustnutí. Toužili jsme po světě a po poznání, nechtěli jsme
přijmout život jakožto směřování k penzi, zoufale jsme vymýšleli cesty úniku a nového začátku. Už
nebýt těmi, co tu padesát let ztráceli jednu iluzi za druhou, pohřbívali naděje, syna i lidskou existenci.
Aspoň se p o k u s i t . . .
Čim nám byla ve srovnání s touto úpěnlivou tužbou jistota dožiti ve stylu, jenž nám byl důvěrně znám
a proto nehrozil žádnými riziky? Zdála se strašlivě nehodnotná, neboť znamenala pevné vědomí, že
jsme život promarnili. Začal a skončil, mezi tím nic, Člověk jen čekal, až uplyne čas. A on se nám nadto
zvrátil. Ve svém nudném a nesmyslném Čase jsme docházeli k synkovu hrobu, kde budoucnost se
proměnila v hlínu, a nehoráznost a zbytečnost této smrti byla pro nás nejhorším potvrzením bezvýchodnosti totalitních životů, které se počítají jen jako trvání od kdy do kdy, či jako počet funkcí a závazků,
nezapojeny v celkovém řádu své kulturní a historické komunity, osamoceny a drceny vedoucími složkami, spojeneckými svazky, rozděleny takzvanými socialistickými vztahy, jež vedou až k osobní záhubě.
Chtěli jsme odejít a prožívali jsme neustálá muka rozhodování.
Byly poslední dny srpna, proces se dosud nekonal. Jen další život jinéh přítele skončil. Tragicky formován, nedožit tak jak by měl být a přesto v úsilí jít za svým posláním a cílem, ztělesnil jednu z možných
variant, tu velice důstojnou, jak jedna postižená generace nesla svůj nelehký úděl. Český sociolog, jehož jméno již noví studenti neznali: člověk, jenž v nemoci usilovně pracoval, protože byl přesvědčen, že
musí; autor, který sepsal, co režim ve své devastaci společenských věd nepřipouštěl; kolega, pro něhož
platily principy morálky, jemuž záleželo na národním osudu a chtěl se na něm podílet
Jak smrt ukončí lidské dílo bylo nám tu v mnoha směrech symbolické. Všechno mělo být přece úplně
jinak! Smrt nebyla přirozeným závěrem plodného života, ale zdála se potvrzovat bezvýchodnost a marnost veškerého snažení; vždyť kde je jistota, že šuplíky vydají jednou své obsahy, že vynaložená námaha se stane součástí příštích začátků, že budoucnost bude formovat to, co se dnes skrývá neznámo a utajeno, kde leží dějinná spravedlnost, kterou jsme si snad vymysleli, abychom měli proč potají pracovat a
skrze tuto práci žít? Rozhodně nebylo dobré na toto téma příliš přemýšlet Museli jsme si ponechat

milosrdnou iluzi, která kdesi v hloubi tvořila poslední oporu potřeby dělat to, k čemu jsme se cítili povoláni. Nebylo také dobré přemýšlet o uplatnění, o publicitě, o realizacích snah. Všichni jsme se museli
držet v hranicích vlastních existenciálních potřeb, které se nakonec ukázaly být důležitější než cokoli
ostatního, museli jsme zkrátka pracovat proto, abychom zachránili sebe samy a abychom metafyzický
smysl života, jenž nám byl nejprve zestátněn a pak odebrán, takto stvořili a složili si na stůl či do šuplíku
vlastníma rukama. To byla naše kompenzace nesmyslné každodennosti, do níž nás režim chtěl vehnat
kdybychom to nepodnikli, byli bychom ztraceni docela.
Posléze jsme tedy museli přemýšlet a p s á t Museli jsme sobě a vymyšleným Dějinám dokazovat, že
není jen prázdný čas, nesmyslný život a zmařené naděje, nýbrž že existuje něco mnohem víc, bez ohledu
na režimy a poměry. Přesto jsme chtěli odejít, protože se nám zdálo, že trvale neuneseme děsivé rozpolcení světa na reálný a ideální, nenormálnost podmínek vlastní smysluplné Činnosti a vykázané nám
existence ve vládnoucí normalitě zvráceného systému. Člověk je slabý a chce žít Touží po sjednocení
reality a ideálu anebo alespoň po naději. Toto nebyla zem naděje. A proto jsme vedli nekonečné rozhovory, zda tento rok či příští, zda přípravy Či bezhlavý útěk, zda obavy či odvaha, přemílali jsme všechno
tisíckrát a mořili se představami, které jsou prokletím nerozhodných lidí. Odklady nás vyčerpávaly,
noční můry nás ubíjely. Bylo to hloupé — vždyť přes všechny pochyby jsme s jistotou věděli, že takto
pokračovat nemůžeme a že se jednou něco stát musí. Neuspokojená touha po avětě nám zaručovala nejtěžší osud. Promysleli jsme plán a slíbili si, že za ním půjdeme. Měl to být konec našich muk.
Rozum je krátký na lidskou duši a srdce. A duše je náchylná podléhat citům, sbírá je a ukládá, vzniká
z nich směs, v níž nerozeznáš jeden směr, zmítá se a je zmatená. Kéž by city měly jediný rozměr, kéž by
souhasily s rozumem, kéž by se vešly do slabé duše, aby ji netížily! Není tomu tak; smrtelná entropie neovládá lidský život, síly se nevyrovnávají a duše bývá beznadějně bolavá.
K bolesti stačí psí oči. Lidská duše je i beznadějně malicherná. Uskutečnění velkého cíle znesnadňují
miniaturní překážky, avšak rozměry se v člověku nevysvětlitelně převracejí.
Začalo září, dny nabyly obvyklé podoby. Opět se opakovaně nedělo nic, opět jsme stáli před rokem,
který nic nesliboval. Jen doma čekal Kubíček. Změnil se — byl samý úsměv. Zdvíhal k nám hlavu vzhůru, visutý obličej se tím pohybem sesunul dozadu a huba proto mohla vytvořit úsměv velice krásný. Pronásledoval nás kamkoli jsme se hnuli, zahučení při uléhání se téměř neozývalo. Stal se i falešným a
prolhaným, když předstíral významné očichávání a stopování, aby ještě nemusel z vycházky domů.
Naučil se hrát plné zaujetí terénem, jež mu nedovoluje slyšet zavolání; ale zvednuté oko při této akci, jakož i následné provinilé připlížení s otazníky ve tváři jeho falešnou hru zřetelně prozrazovaly. Už věděl,
kdo jsou páni, už nevrčel, necenil zuby, spíše se omlouval, říkaje očima: vždyť já už jdu, nemohl jsem si
pomoci, zkrátka jsem takový. Mrzoute!tví bylo překonáno, Kubíček byl veselý.
Co ted? Uhodila nás otázka a vjela jak nůž přímo do srdce, tak nepochopitelně neschopného vyvolávat neartikulované projevy nadšení nad rozkošným vnoučkem. Ten starý pes uvěřil, že existují vztahy
lásky a přátelství a že má pro koho žít Vždyť právě ztráta této víry je smrtelná, a je-li tvor jinak zdráv, je
prostě odsouzen k životu, jenž je mu na obtíž a nevede k ničemu. To jen pro ty, co se narodili jako vlci, je
předpoklad brutálního světa vzájemných nenávistí životním východiskem, existenční příležitostí. Ti se
pasou na cizím utrpení a nepotřebují porozumění, poněvadž ono se vymyká základnímu předpokladu,
podle něhož každý je sám sobě živočichem a bojuje proti druhému.
Třídní boj, ideologický boj, rozkulačování a kádrové záznamy, což to všechno nebyly vlčí principy společenského života, jichž jsme už užili tolik, že jsme si téměř pletli společnost lidskou se zvířecí? Což to
všechno nevedlo k naprostému osamocení, k likvidaci přátelství, morálky, ke křivení charakterů, v
jehož duchu přítel nepomohl v neštěstí příteli? Pro kariéru utápěl jeden druhého, pro moc věznil Či
popravo val jeden druhého, princip sledování a ničení byl základem občanských vztahů. Nakonec ani to
srovnání se zvířecí tlupou nemohlo obstát, už pro přirozenou motivaci jednání tlupy. Kde byly motivy
tohoto světa, v němž přece nebyl nikdo mezi svými bezpečný, kde vlastně neměl žádné „své"?
Ano, to všechno nás patrně pokřivilo... Nenávisti, zoufalství, strádání duše, bezvýchodnost Proto
jsme dnes neviděli ani vnoučka, proto jsme byli zrůdami, jimž zbyla jediná, trýznivá myšlenka, že o tom
vědí. Proto nám snad zůstala jen ta křivě vyznívající schopnost milovat bezcenného psa!
A ještě bychom tuto zrůdnou výsadu nepříčetně bránili, jsouce blízko hysterii. Jak to, že bezcenný,
proč bezcenný, vy spokojení tvorové, kteří máte tu trapnou drzost se tomu smát? Co jste prožili v životě
opravdu a do hloubky, abyste chápali, co znamená oddanost a cit? Abyste si vážili tvora, jenž má cenu
prostě jen proto, že někoho naléhavě potřebuje? Ta vlastnost vám asi uniká nebo nic neříká, protože
vaše spokojenost prochází žaludkem. Vy „pracujete", proto ho máte zacpaný, kdežto Poláci nepracují a
vy to odsuzujete v televizi. Všichni mají být rozumní jako vy, pak se budou mít také tak rozumně. A tak
uboze, nemravně, hloupě, ale s tak pevnou dočasnou jistotou. Vždyť jste se dobře poučili v roce 1968 a
změnili jste se v meloucháře: v práci, v morálce, v životním stylu, ve vzájemných vztazích. Jenom nevidíte cenu, kterou jste za toto přežití zaplatili, nebo ji podceňujete, protože se potřebujete sami cítit
oceněni ve své falešným vzduchem nafukované, kulaté, přizpůsobivé občansko-politické moudrosti.
Žijete ve své chemicko-hygienické civilizaci, podle které pes znamená svinčík a do bytu nepatři S jak
sterilizovaným obličejem o tom dovedete hovořit! Máte patrně v duši uklizeno a vyluxováno, vyznáte se

v tom, co se do ní hodí a co ne, ona přijímá pouze pasteurizovaný obsah. Také politika je špína a nehodí
se pro váš jemnocit. Nesnášíte šíření bacilů, myjete si ruce a vybíráte si všechno jen hezké a čisté, máte
rádi pořádek, i když ho nenajdete ani na ulici, ani v obchodě Či v restauraci, odsuzujete všechno, co
podle vás hygienické není. Platí pouze pro privát! A přitom jste v té civilizaci ujeli s duší někam docela
jinam, anebo ta civilizace vám, bohužel se to dnes už nepozná.
To vy jste i způsobili, když jsme se tak na vás dívali, že dnes nemůžeme emigrovat kvůli psovi. Že nám
rozumné nestačí a nic neříká, že je nám potřebnější hloupé, že nám záleží na psím srdci, že nás mučí psí
bolest a že se nemůžeme zbavit svých vlastních představ o trýzni citu, o vnitřním zoufalství a o potřebě
porozumění.
Máme psu ukázat, jak byl bláhový? Máme ho opustit, aby snad zahynul na svůj omyl? Vysmát se mu,
že měl zůstat nerudný a nepříjemný, že k nám neměl přilnout?
Ovšem, bvli isme to především mv. kteří tn nnmvšlpní neunesli. Npnoložili isme si ani otázku, zda se
to všechno shoduje s realitou, zda sami nezveH^ijeme problémy, které by mohly být jednoduché. To
bylo právě to typické: neschopnost vidět skutečnost jinak, než očima zoufalých závislostí a citových
útrap. Marně jsme se ptali, proč to tak je: snad to byl pád veškeré logiky světa, jenž nám vzal vnitřní vyrovnanost a klid.
Snad bylo vůbec a odjakživa všechno jinak? Snad jsme neměli dost trpělivosti se starými rodiči a
nedovedli přehlédnout chyby, jež jsme přehlédnout měli, protože plynuly přece jen z dobré vůle; snad
jsme staršího syna nepochopili, protože jsme toho ve své představě života a ve svých vlastních možnostech nebyli schopni; snad ty chyby vězely v nás a my je ani dobře neodhadli? Vždyť oni se nakonec
všichni mezi sebou shodli a byli jsme to my, kteří se od nich lišili...
Dnes jsme směšní, nejenom sobě, ale i svým nejbližším přátelům. Chtěli jsme emigrovat, ale překážkou je starý pes . . . Někteří z nich seděli ve vězení a jako by nám z něho vzkazovali: tak vidíte, k čemu to
vede; jestliže nejste připraveni skončit jako my a necítíte se pro to dostatečně silní, jděte pryč. — Každopádně brali všichni volbu odchodu jako naše právo a respektovali je, i ti, kteří by sami na toto řešení pro
svůj vlastní život nepřistoupili. Jaké místo v tom všem měl ten pes?
Nepochopitelně veliké. Teď chodíme tajně kolem západních leteckých kanceláří s nejapnou otázkou
na mysli: může pes emigrovat? J e o jednu kancelář méně — Panam mezitím zrušili. Stojíme před
výlohami, chceme vykročit a nejde to, stále sbíráme kuráž, vždyť potřebujeme jen pouhou informaci,
zda v letadle je místo i pro psy. Byl by při tom náš obličej snad příliš hloupý? To jistě, proto si
netroufáme. Příští den jdeme zase a zase se opakuje ten trapný zápas s problémem, který se neodvažujeme nahlas vyslovit.
Tak asi bude vypadat naše Čekání. To čekání bude náš život, protože jinak už žít neumíme. Ale čekání
na co? Počty jsou jednoduché. Pes je starý — zbývá mu nejvýš pět či šest l e t S bídou. Jednoho dne zajde,
domov bude zase opuštěný, i my budeme o tolik let starší. S každým rokem může ubývat schopnost i
chuť, touha i nadšení, všechno, co člověku dává naději jinak žít, uvidět ten svět a hledat si v něm místo,
třeba ho nenajit, ale aspoň se p o k u s i t . . . Jakou cenu si to sami volíme a oč nám v mučivých pochybách
jde?
Aby pes nezůstal opuštěný. Nezabil nás rozum totálním zblbnutím v ideologickém státě, zabíjí nás
nyní duše a srdce. Neměli jsme se podle nich řídit ale jaký.jsme měli vlastně výběr?
Totalitní kosmos nezná ani cenu psa, ani cenu domu jako iluzorního domova, totalita jeho prázdna a
nesmyslnosti, jeho mlčení a marnosti je dokonalá. Předpokládá, že všechno ztratí význam, člověk duši,
psí život pro někoho cenu. Což jsme to dosud nevěděli? Což jsme ještě nebyli dost zatvrzelí a poučení,
ještě jsme neměli srdce dost z kamene? Vždyť jsme tajně odnášenému vnoučkovi chtěli šeptat slova
lásky a ona vycházela ven jiná, šla do prázdna a mizela v n ě m . . . Je pravda, že nám přitom tekly i slzy, že
někde vězely staré radosti a nešly probudit, proto ty slzy, pro naše vlastní, nenahraditelné ztráty, pro
všecko, co jsme pohřbili... Co bylo první a co poslední, co dřív a co potom, jak se to vlastně stalo — to
bylo tehdy, kdy probíhal čas, ale dnes již nemělo smysl se p t á t Anebo hledat souvislosti? Což není pro
duši konejšivější v tom časovém vakuu pohladit psa a rozumět si s ním?
Život je úzkost, úzkost nad hloupými problémy. Nad těmi nejvíc. Ony rostou a zahlcují člověka, aniž je
schopen jim vykázat míru, protože hloupé je jeho, kdežto kosmos je cizí a prázdný, má jenom prostor,
jenž nehřeje, nekonečnost, jež se hloupému nepřibližuje. Kdo zbaví život úzkosti? Bůh nebo Svět? A je
to vůbec v jejich kompetenci?
Život musí být úzkostný a hloupý. Protože je naplněn hloupostmi, stává se úzkostný; protože je
úzkostný, závisí osudně na hloupém. Není snad východiska. Leda zavřít oči a nevidět ho, přát si, aby již
nebylo n i c . . .
Jenomže ani to člověk nedokáže: znovu a znovu volí svou úzkost Zbývá nám tedy jen Čekat, až pes
pojde? Nikoli, my se přímo třeseme o psí život A pak možná zase budeme dělat nové plány a zase je
hloupě zkomplikujeme. Jednou už toho nebudeme schopni! Uleví se nám pak?
Tak je to všechno zařízeno: hloupě. A za rok zas přijde l é t o . . ,
Vězněným za svědomí v létě 1981
Praha, září 1981
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Lenka

Procházková

Touha je zatracená
věc
Touha je zatracená věc
spaluje tě až na dfeů kosti
Touha je zatracená věc
chválen buď ten, kdo se jí zprostí

Chválen buď ten, kdo tohle nezná
kdo nemučí se na lůžku
Chválen buď ten, kdo nikdy ze sna
neobjímá svou podušku
Touha je věčná krutá žízeň
které pár doušků nestačí
Touha je bolest, přízrak, trýzeň
A denně znovu přikvačí
Aby ti zase Šlápla na krk
a ohlodala meč i Štít
Sotva sis z její číše usrk
už zakáže ti dále pít
Však nevymizí do ztracena
máš ji před sebou, na dosah
Když je ti jednou
přisouzena
drží jak make up na řasách
Nezbavíš se jí žádným trikem
zná všechny tvoje úskoky
A rozezní se hlučným smíchem
když splatíš daň, i s úroky
Nepomůže ti zaříkání
ani modlitba v pokleku
Nakonec stejně běžíš za ní
táhne tě s sebou, ve vleku
Je otrokář a ty jsi otrok
a už máš kůži sedřenou
ZebroníŠ v slzách o svůj obrok
a výsměch je ti odměnou
_y

Touha je zatracená věc
spaluje tě až na dřeň kosti
Touha je zatracená věc
chválen buď ten, kdo se jí zprostí.
„Česká Lípa. Zastávka půl hodiny!" oznamuje
řidič.
„Zajdem si na grog, jo?" navrhne Oldřich. (Jednou jsem mu řekla, že ze všech alkoholů dávám
přednost rumu, udivilo ho to, ale zapamatoval si
to). Má trochu zachraplý hlas, od výjezdu z Prahy
jsme na sebe nepromluvili. Čučela jsem vytrvale
z okna a on mě ohleduplně nechal. Dostali jsme
sedadla na pravé straně, takže jsem měla stejný
výhled jako ze svého místa v Reymondovi. Až k
Mělníku mě ta pálivě známá krajina dráždila k slzám, pak jsem se vzchopila, couvající stromy mě
skoro ukolébaly k dřímotě. Kvůli tomuhle stromovému efektu prý epileptici nesmějí řídit, pravi-

delné míhání kmenů v nich může vyvolat mdloby.
Možná jsem taky trošku epileptik.
Bufet je studený a špinavý, sedáme si ke špinavému stolu, díváme se Špinavým oknem do špinavého předměstí. Zimomřivě tisknu dlaně na
sklenici s grogem. Podle zabarvení a vůně Čekám,
že to bude voňavá, slabá břečka. Objednával to
Oldřich, já už jsem seděla, a tak jsem si nemohla
všimnout, z jaké flašky to nalévali. Ale vím jistě, že
na ní nebyla nálepka s Červenou lodičkou. Tu dávají jen na jihočeský rum, který se vyrábí v Jindřichově Hradci. Ten je nejlepší. Nejhorší se pálí
v Praze.
„Budeš kouřit?" ptá se Oldřich, kterého jsem
vzala s sebou, protože byl v poslední době nablízku.
„Třeba. Aspoň si zahřeju zuby," říkám po osmdesáti minutách druhou větu. Ale nedívám se přitom na něj. Ochutnávám grog. Pochopitelně, středočeské pralinky.
„Byla to chyba, viď. Neměli jsme jezdit. Aspoň
ne sem. Všechno ti ho bude připomínat Jsem
blbec." V duchu s ním souhlasím. Proč to tak surově rozpatlává? Protože je chirurg?
Otáčím k němu hlavu. Má napětím zbledlou
tvář, najednou je mi ho líto. Mělá jsem jet sama a
ne si zbaběle přibalit do ruksaku kamaráda místo
flašky s lodičkou. Proč si zase štrikuju novej Českej Krumlov? Jak on k tomu sakra přijde, abych ho
pak nenáviděla?
„Musím to přece aspoň zkusit," říkám tiše.
„Já si to taky myslím.41
„Za hodinu jsme tam. Zatopíme a hned půjdem
nakoupit," plánuju nahlas, aby slyšel, že žiju přítomností.
„Udělám príma večeři. Svaříme si k ní víno,
abys měla nějakou změnu, jo?" vděčně přijímá
můj tón.
Několikrát důrazně přikývnu. Ale na další dialog už nemám sílu. Vracíme se do vychladlého
autobusu.
Když se rozjíždí, jasně cítím, že ty čtyři sp olečné dny pro mě budou k nepřežití.
Česká Lípa je tentokrát ještě ošklivější než
obvykle, navíc celá Červeně vytapetovaná, zase
nějaké důležité výročí, cedule s hesly zakrývají
odrolené fasády domů, na krajích chodníků se
černá neodklizený sníh. Kdybych teď jela s Jakubem, stáhl by okýnko a křičel na zamračené
obyvatele cosi o řiti.
Konečně se vybabráme na volnou silnici a kolem autobusu zase couvají stromy. Přimhouřím
oči.
Před poslední vesnicí je zavřu. Nechci vidět siluetu čedičových varhan, ani hadovitě zakroucenou železniční trať, ani nízkou klenbu viaduktu.
Stejně to všechno vidím, jenom barvy jsou mnohem jasnější. Najednou je zase konec května,
slunce praží už docela letně, tér na silnici taje a na
okolních pastvinách se líně rozvalují Černobílé
krávy.
„Nebudem už vystupovat?" ptá se nejisté Oldřich.
Rozlepuju víčka, slunce zmizí, silnice je kropenatá od rozježděné škváry, stromy teskně trčí
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k šedému nebi.
Chodníček je kluzký rozbředlým sněhem, dveře chalupy dlouho nejdou odemknout, pak, když
se to konečně podaří, dýchne na nás vlhká zatuchlost dlouho nevětraných místností. Vstupuju do
domu a cítím, že je to mrtvý dům. Jeho vegetační
období skončilo, připadám si jako lupič ve staré
hrobce.
V dolním pokoji je nepříjemné šero, závěsyjsou
zatažené od konce května. Rozhrnuju je, na parapetu okna se černá několik spících nebo chcíplých much.
Vracím se na chodbu, kde čeká Oldřich. KráČím před ním do patra, mlčky se rozhlíží, ukazuju
mu světničku ověšenou plakáty.
„Budem bydlet tady?" hlesne.
„Snad radši dole. Tam jsou lepší kamna a je to
blíž do kuchyně," uvažuju.
„Tak jo, fajn," souhlasí. Nad jeho odhodlanou
veselostí bych plakala smutkem.
„A co je tady?" sáhne na kliku mé třinácté komnaty.
„Nic! Tam nebudem chodit, je tam binec, víš,"
drrnolím poplašeně.
Ucukne rukou, j ako by ho chladný kov kliky spálil. „Tak, já bych třeba zatopil. Kde máte dřevo?"
Ulehčené sbíhám dolů, vedu ho do přízemního
sklípku.
„Uděláš třísky? Já zatím pustím vodu, snad neza mrzly trubky."
Otáčím kohoutek až na doraz, sedám si na roh
vany a pozoruju rezavou stružku, jak mizí v odtoku. Pak zvednu hlavu k bojleru.
(„Je v bojleru teplá voda? Potřeboval bych se vykoupat"
„Je. Napustím ti vanu."
„Ne, jenom se osprchuju. A taky oholím."
„To nechej až na ráno. Počkej, já tě svlíknu sama, můžu?"
„Ale jsem hrozně zpocenej a špinavěj, mám pocit, že smrdím. A ty jsi taková voňavá a čisťoučká."
„Každej opravdickej chlap má trochu smrdět, to
nevíš, miláčku?"
„Ty umíš být tak něžná. Strašně jsem se na tebe
těšil, pusinko. Na to, jak sé spolu budem milovat
Myslel jsem na to celou cestu. Zsgel jsem to za půldruhé hodiny.")
Rozklepu se vzpomínkou na muže Jakuba, utíkám před ní k chlapci Oldřichovi. V košíku už má
hromadu tenkých polínek.
„Bude to stačit?" tázavě ke mně vzhlédne. Má
čisťoučké šedé duhovky jako holoubek. Jejich oddaný výraz mě popouzí. Jednou jsem viděla, jak na
Staroměstském chytali holuby do obrovských sítí. Pak ty třepotající se rance hodili do náklaďáku
a odvezli do zoologické. Jako potravu pro dravce.
Několika šikulkům se podařilo ulítnout Druhý
den se babky s papírovými sáčky namáhaly marně. Nikdo si pro jejich drobky nepřiletěl. Holubi
seděli na římsách a ostražitě je pozorovali. Byli
varováni. Za týden je opatrnost omrzela a pak se to
asi celé opakovalo.
„Ty mě máš rád?"
*

•

Poplašeně zamrká. „Ano," řekne pak.
„Proč?"
„Protože jsi nádherná holka, nejen fyzicky,
ale..."
„To stačí. Dej mi ten košík, rozdělám oheň, už
v tom mám cvik. Ty bys zatím mohl zajít do konzumu. Je to kousek, pořád po cestičce a pak dolů,
to uvidíš."
„Tak jo. Co mám koupit?"
„Co chceš. Nějaké jídlo. A to víno."
Usměju se na něj. A on se radostně uvelebí v síti, na tom náklaďáku, co jede do zoologické.
Je mi zima. Pokládám košík ke kamnům, otvírám dvířka, vymetám osmiměsíční popel. Kdybych tehdy nepolykala pilulky, měla bych dnes už
pěkné břicho. Kristepane, copak to furt bude takhle bolet?! Vzpomínka na shořelého pavouka.
Pořád je mi zima, ale oheň už hoří. Dívám se do
plamenů, asi dlouho. Pak zaklapnu dvířka a utíkám nahoru. Do své třinácté komnaty, údajně pro
peřiny, aby se do večera rozehřály.
Otvírám dveře. Ložnice je nejmenší místnost
z celého domu. Celou širší stěnu zabírá postel.
Cestou k ní mi pod nohama zavrže uvolněné prkno. Tenhle dům prodáme. Ať si tu duchové straší
někoho jiného!
S nakrčeným čelem odhazuju peřiny přes pelest, pak je skládám a přenáším na křeslo, navrch
pokládám polštáře a vracím se pro prostěradlo.
Pohybuju se rychlostí němého filmu. Uvolním
horní cíp zpod matračky, škubnu rukou. Plachta
se napne a neslyšně rozdělí na dvě nestejné části.
Udiveně se skláním.
Přejíždím dlaní po roztřepeném lemu. Cítím
vlhkost Vdechuju ztrouchnivělý pach. Zvedá se
mi žaludek.
(„Jakube, víš, že bych ti nikdy nemohla být nevěrná?"
„To doufám!"
„A ty?"
„Mladá paní, nechte už těch pitomejch otázek,
rád bych stihl ještě . . . "
„Ještě jedno číslo? Tak se tomu říká?"
„Říká se tomu různě. S tebou to bude vždycky
milování."
„Víš, co je por mě pokaždý nejhezčí?"
iiTsn zsčátck?
„Ano."
„Pro mě taky. Pak, to už je něco jinýho. Ale teď,
teď, víš, to bych nejraději brečel."
„Zůstaň takhle chvíli, prosím."
„Ano. Cítíš ten tep?"
„Miláčku. Musíš mě naučit všechno, co jsi dělal
s těma herečkama."
„Tebe nemusím nic učit Ty jsi moje holčička.
Nejsladší, nejkrásnější a máme spolu miminko."
„Jsem tvoje žena a ty jsi můj muž.")
Padám vedle postele na kolena, tisknu tvář na tu
zvetšelou skvrnu poslední květnové noci. Zavírám oči, klepu se jako ratlík, kňučím jako ratlík.
Přísahám, že nevím o nikom, komu bych ublížila, aby se mi to teď tak strašně vracelo. Říká se
„boží mlýny". Ale za co? Odpykávám si snad něco

dopředu, trpím za něco, co íeprv provedu? Může to
fungovat takhle naopak?
Křičím, abych se nezalkla, abych to ze sebe dostala. Když to pomine, zabořím prsty do prostěradla, křečovitě sevřu látku v dlaních a pak škubu. Na posteli jsou rázem tři díly. Sedám se na koberec, pokládám do klína ten nejbližší a zuřivě ho
trhám na menší, menší a nejmenší cucky. Jde to
snadno, prostěradlo dávno není nové. Jen u zpevnělých krajů si musím pomáhat zuby, aby tkanina
povolila. Když jsem hotova, shrnu roztřepené cáry z kolen na zem, hmátnu po dalším dílu a systematicky ho ničím taky. Pak přijde na řadu třetí.
Vzduchem poletují bílé nitky, padají mi do vlasů, zachytávají se na svetru jako chomáčky babího léta. Se třepá vám je na zem, vyplivuju zvířený
prach, pak vstávám a kopu do té beztvaré hromady, až uklouznu a spadnu na ni.
„Pavlo! Co je? Co děláš?"
Zvedám hlavu. Oldřich stojí na prahu mé třinácté komnaty a vyděšeně mě pozoruje.
Pomalu se zvedám na všechny čtyři, jazykem
uvolňuju niť, která mi uvízla mezi špičákem a první stoličkou vlevo. „Nic. Už nic. Seberem to a spálíme. Všechno, každej kousek, ať to vyletí komínem. Celej tenhle hroznej barák bych nejraději
zapálila!"
Rychle mě zvedá z těch cárů, drží mě jako děcko, které upadlo na pískovišti. Opírám se o něj
plnou vahou, špičkou boty se strefuju do měkkých
cucků, rozmetávám je po podlaze.
„Chtěla jsem přinýst peřiny . . . aby pak nebyly
studené," vysvětluju mu.
„Já bych to přece udělal sám. Pojď, svaříme si to
víno, koupil jsem Červené, opři se, pojď, za chvilku ti bude dobře."
Ve světlé chodbě zahlédnu jeho soucitnou tvář
s holubičíma očima.
„Nebuď na mě tak hodný! Ty přece nemáš zapotřebí dělat někomu chůvu, Oldřichu. Nech mě,
ať se v tom plácám sama. Najdi si nějakou veselou mladou holku, já už k ničemu nejsem. Pochop
to!"
„Nemluv. Hezky si sedni, zavři oči a na nic nemysli."
Najednou jsem hrozně unavená, a tak ho poslechnu. Vyčerpaně se skulím do křesla k doutnajícím kamnům, opírám si hlavu o lenoch, namáhavě oddechuju, cítím, jak mi trnou zuby a namožená čelist
Chodí kolem mě, slyším cvaknutí dvířek, zřejmě přikládá, pak mlaskne uvolněná zátka.
„Máte tady hřebíček? A skořici!"
„V kuchyni v kredenci."
„Chceš to pít z hrnků, nebo ze skleniček? Kde je
nádobí?"
Pořád se ptá na pitomosti, pořád mu musím odpovídat, vysvětlovat, radit, nebaví mě to, potřebuju myslet na něco jiného, ale on mě nutí, abych
se soustředila na jeho stupidní otázky.
Vztekle otevřu oči a praštím pěstí do křesla.
„Nech už toho hemžení, sakra! Když je to tak složitý, tak to víno nechci. Nelítej tady jako pingl a
nemluv furt!"
„Kde je cukr?" ptá se klidně.

Prudce se nadechnu, abych zařvala nějakou
sprosťárnu, pak si ale všimnu jeho profesionálně
zkoumavého výrazu. Dojde mi, že je to všechno od
něj lékařská habaďůra, finta, kterou na mě hraje,
aby mě odvedl od vzpomínek.
„Ty mizero," vydechnu.
Odloží lžičky, otočí se ke mně zády.
„Líbí se ti to? Jsem dobrej pokusnej králík? Co
jsem vynechala? Nemám taky mlátit hlavou o
zem? Co říkaj příručky? Ty hnusnej felčare!" ječím.
„Někteří pacienti se při záchvatech pomočují,"
doplní mě stroze.
Chtěla bych po něm skočit a zabít ho, ale najednou si připadám strašně slabá a znavená, zkroutím se na křesle do klubíčka, obejmu si kolena a
položím na ně hlavu.
Procitám do žlutě rozsvíceného pokoje. V kamnech praská dřevo, na stolku je čistý bílý ubrus,
oba gauče jsou lákavě rozestlané, u okna sedí
Oldřich, pije svařené víno a čte si knížku. Právě
obrací list, pomalu a skoro neslyšně, aby mě nevyrušil, netuší, že už jsem vzhůru, že na něj hledím vějířkem z prstů, že vnímám tu pohodu, kterou zorganizoval, že oceňuju jeho snahu, málokterý muž má cit pro útulnost, a že je to stejně
všechno zbytečné.
Protáhnu se, křeslo zavrže.
Odloží knihu, vstane. „Tak co, jak je?"
„Fajn", lžu.
„Vypij si to víno, je už sotva vlažné," podává mi
sklenici.
Poslušně polykám až ke dnu. „Máš hlad?" vzpomenu si.
„Ne. Vůbec. Ale jestli chceš . . . "
„Jediný, co chci, je zase spát, připadám si strašně líná."
„To je v pořádku. Na, tady máš košili. Dneska se
nezdržuj mytím, stejně ještě neteče teplá voda,
zkoušel jsem to. Převleč se, lehni si, a až budeš
hotová, hvízdni, počkám v kuchyni."
Vděčně souhlasím, a když odejde, plním jeho
příkazy, svalím se na gauč, zachumlám se do peřiny a pak na něj křiknu.
Už má na sobě pyžamo, zastaví se u vypínače.
„Mám zhasnout?"
„To je fuk, třeba si ještě čti, já usnu i při světle."
„Už se mi nechce číst" Zhasíná, slyším, jak se
opatrně šátrá ke gauči. K tomu svému, který si
ohleduplně rozestlal, když pochopil, že dneska
mu pšenka nepokvete. Je mi ho líto, tohle si nezasloužil, jenže ani já jsem nemohla vědět, že to se
mnou tak zamává.
„Tak dobrou noc, Pavlo."
„Dobrou. A nezlob se."
„Není proč."
Když jsem byla dítě, dokázala jsem ovládat své
sny, totiž, pokud se mi zdálo něco zlého, uvědomila jsem si, že je to sen, a tak dlouho jsem mrkala,
nejdřív naprázdno v tom snu, ale pak už opravdu,
až jsem otevřela oči. Dnes už to neumím. Dneska
spadnu do zlého snu a protrpím se jím až do konce. Moje sestra, která se těmihle věcmi dost za-

97

bývá, mi nedávno vysvětlovala, že existují tři druhy snů. Jednak nahodilé blbinky-slátaninky, které se míhají v rychlém sledu a ráno po nich nezůstane nic, ani neurčitý pocit, pak jsou to sny vyvolané momentálními problémy a utkvělými
představami a la Freud, ty si ráno pamatujeme, ale
během dne se vytratí bez odezvy, a potom jsou to
sny - zvěstování, ty jsou nesmírně řídké a vzácné a
pamatujeme si je celý život. I mezi nimi je rozdíl,
někdy nás navštíví v zašifrovaných symbolech,
jindy jsou naprosto konkrétní a ty nejdůležitější
se nám zdávají opakovaně.
Můj první sen tohoto druhu se jmenoval „Sen o
kamenných lvech", byl barevný, zdál se mi tři noci za sebou a pokaždé naprosto stejně. Tenkrát
jsem chodila do první třídy, takže mi bylo asi
sedm l e t Dnes je mi skoro pětadvacet, ale Sen
o kamenných lvech si pamatuju do podrobností.
Začínal tím, že jsem namáhavě otvírala těžké
vysoké dveře. Musela jsem se do nich opírat celým tělem, byla to spíš vrata než dveře a vedla do
ponuré chodby, která mi připomínala školu. Když
se skulina zvětšila natolik, že jsem mohla projít,
uviděla jsem před sebou široké schodiště, které
bylo z obou stran lemováno mramorovými výstupky a na těch stály kamenné sochy lvů. Vím, že to
působilo majestátně a současně dost tajemně. Zastavila jsem se pod schodištěm, prohlížela si ty lvy
a najednou se dveře za mnou s bouchnutím zaklaply. Polekaně jsem se ohlédla, ale v tu chvíli
kamení lvi ožili.
Zařvali, protáhli se a pomalu slézali z těch mramorových piedestalů. Věděla jsem, že zpátky na
ulici už to nestihnu, a tak jsem se rozběhla dopředu, vzhůru po těch schodech, které končily
skleněnými lítačkami. Proběhla jsem do kulatého vestibulu, to už jsem slyšela, jak oba lvz supí za
mnou, bez rozmyšlení jsem zabočila do jakési
chodby plné dveří, zkusila jsem první, byly zamknuté, ke druhým už jsem se nedostala, lvi utíkali
těsně za mými patami, cítila jsem na krku jejich
teplý dech a nezbývalo mi než utíkat pořád dál tou
dlouhou neznámou chodbou s mnoha zatáčkami,
ani jsem nekřičela, ne že by to nešlo, jak se ve
snech Často stává, ale nechtěla jsem plýtvat silami na vydávání zvuku, potřebovala jsem všechnu
energii k pohybu. Bylo mi jasné, že pro lvy je to zábava, určitě neběželi naplno, to už by mě dávno
chytli, dokonce jsem měla pocit, že občas jakoby
zpomalují, aby mi dopřáli iluzi, že třeba uteču.
Najednou jsem si uvědomila, že je to sen a ne
skutečnost Ale na soustředěné mrkání nebyl čas.
A pak zcela neočekávaně se za jedním zákrutem objevilo otevřené okno, které vedlo někam,
kde byla tráva a stromy. Bez uvažování jsem tím
oknem vyskočila o zlomek vteřiny dřív, než lvi doběhli k zatáčce, takže nemohli vidět, kde jsem zmizela. Skrčila jsem se a slyšela, jak rychle přesupěli nad mou hlavou. Přivřela jsem okno zvenčí
a rozhlédla se.
Stála jsem v nějaké veliké zahradě nebo to byl
spíš sad, protože tam nebyly žádné záhony, ale jen
stromy a pískové cestičky. Vydala jsem se po té
nejbližší, šla jsem pomalu, najednou jsem byla
úplně klidná, jaksi bylo zřejmé, že jsem se lvů de-

98

finitivně zbavila a že už mi nic zlého nehrozí. Tímhle pocitem klidu sen končil.
Ráno jsem to celé vyprávěla rodičům, zvlášť tátu to dost zajímalo, ptal se na podrobnosti a asi mě
podezříval, že jsem si to vymyslela. Když jsem pak
vcházela do školy, zkontrolovala jsem, že na mramorových obrubnících kolem schodiště žádní lvi
nejsou, dokonce jsem začala pochybovat o tom, že
ta budova měla představovat školu, ve snu mi připadala mnohem mohutnější.
Jenže v noci se mi to pak zdálo znovu. Tentokrát
už jsem o tom okně věděla dopředu, takže jsem
byla trošku klidnější, ale s funícími lvy za patami
jsem zase brzy podlehla tomu děsu a té hrůze, která končila v letním sadu. Při třetí repríze jsem se
už občas dokázala na ty běžící lvy i ohlédnout, ale
před poslední zatáčkou jsem radši zrychlila, aby
neviděli, kudy jim pokaždé unikám. Pak už se mi
to nikdy nezdálo.
Asi o tři roky později mě navštívil velice konkrétní horrorový sen o tatínkovi. Začal tím, že
u dveří bytu někdo zvonil. Ležela jsem v posteli,
protože jsem byla nemocná, a chvíli jsem čekala,
jestli nepůjde otevřít táta, maminka zrovna nebyla doma a sestra taky ne. Jenže táta psal v zadním pokoji a zřejmě ten zvonek neslyšel. Když to
cinklo znovu, vstala jsem, nazula si pantofle a šla
tedy otevřít
Ve dveřích stáli dva typičtí gangsteři s černými
brýlemi na očích a pistolemi v rukou. Odhodili mě
ke zni, vstoupili do bytu a zamkli za sebou dveře.
Bylo zřejmé, že přišli zastřelit tatínka.
Otevřela jsem pusu, ale žádný hlásek ze mě nevyšel, byla jsem oněmělá. Gangsteři se o mě dál
nestarali, pomalu kráčeli dlouhou předsíní k obýváku a já jsem se plížila za nimi a pořád zkoušela
křičet, jenže marně.
Dveře z obýváku do pracovny byly zavřené, ale
i přes ně bylo slyšet, jak tatínek klidně ťuká do
stroje a netuší, že jsou v bytě vrazi. Pistolníci se na
chvilku* zastavili, pak na sebe mrkli a prudce ty
dveře rozrazili. Jenže v tom ťukání do stroje tatínek přeslechl i ten náhlý zvuk, uviděla jsem jeho tmavou siluetu proti světlému oknu, seděl zády
a pořád ještě neměl zdání o hrůze, která se na něj
chystá. V ten moment mi došlo, že je to sen. Začala jsem usilovně mrkat, gangsteři odjistili revolvery, zaujali palebné postavení, ale o vteřinu dřív,
než na tatínka vystřelili, se mi podařilo otevřít oči.
V dětském pokoji byla tma a ze vzdálené pracovny ke mně doléhalo ťukání do stroje. Vyskočila jsem z postele, proběhla dlouhou předsíní, po
špičkách prošla obývákem, kde na gauči spala
maminka, a tichoučce pootevřela dveře k tátovi.
Seděl nad strojem, stejně jako v tom snu, akorát že
byla noc, takže měl rozsvícenou stojací lampu se
žlutým širmem. Na stole, v dosahu pravé ruky, měl
plochý popelník, na kterém dýmal doutník, a na
talířku-stál hrníček s kávou. Klidně psal, svět byl
v pořádku.
Druhý horrorový sen o tatínkovi se mi zdál mnohem později, někdy v sedmnácti. To už jsem byla
dospělá holka a ztratila jsem schopnost rozeznat
sen od skutečnosti a mrkáním se probouzet Šla
jsem s tatínekm a jedním jeho kamarádem po ku-

latém náměstí v Dejvicích, vím, že jsme měli dobrou náladu, něco jsme si povídali, svítilo slunce a
bylo nám hezky, znepokojivé bylo jenom to, že na
ulicích nebyli žádní lidé. Až najednou přijelo šílenou rychlostí směrem od letiště tmavé auto, těsně u nás zpomalilo a z pravého zadního okýnka po
tatínkovi někdo vystřelil. Otevřela jsem pusu, ale
zase jsem byla oněmělá jako tehdy, když přišli ti
gangsteři do bytu, tatínek upadl na zem, auto se Šílenou rychlostí rozjelo, objelo kulaté náměstí a
znovu se blížilo k nám. Ten tatínkův kamarád mě
popadl za ruku a smýkl se mnou ke kandelábru,
abychom byli aspoň trošku krytí, to už bylo auto
na naší úrovni, z pravého zadního okýnka zase
někdo vystřelil a tatínek sebou na zemi škubl.
Chtěla jsem k němu utíkat a poskytnout mu pomoc, ale ten kamarád mě pořád držel za tím kandelábrem a auto objíždělo šílenou rychlostí kulaté náměstí a už se zase blížilo k ležícímu a ještě
živému tatínkovi. Než k němu dorazilo, přestala
jsem být oněmělá a hrozně jsem se rozkřičela. No
a to mě probudilo.
už jsem žádné zvěstovací sny neměla. Ale
mám takový pocit, že když mi dávali při porodu
narkózu, tak se v té hodině, kdy jsem ležela uspaná na operačním stole, něco hrozně důležitého stalo. Totiž v mém mozku. A to něco souvisí zase s tatínkem. Jakoby se mnou celou tu hodinu .byl a něco zásadního mi řekl. A taky vím naprosto jistě, že
kdybych se na to pak v těch prvních dnech dokázala soustředit, že bych si vzpomněla. Jenže já
jsem to nedokázala. Měla jsem starosti o Magdalénku, kterou mi nesli ukázat, a o Jakuba, který
dlouho nepsal, a tak jsem tu šanci prošvihla. Možná, že kdybych si tenkrát vzpomněla, co mi tatínek chtěl, že bych dneska žila jinak, než žiju. No jo,
ale komu mám tohle vysvětlovat
Otvírám oči. Ležím na gauči, v domě, který ztratil důvod k existenci, a jako by tohle nestačilo, u
kamen sedí snílek Oldřich. Už je oblečený, jistě
i umytý a oholený, Čte si. Za okny plyne den, bude
zapotřebí vstát, udělat ze sebe hezkou holku, uvařit snídani, omluvit se za ten včerejšek. Mám tohle zapotřebí? Kdybych sem jela sama, nemusela
bych se pitomě snažit, proležela bych celé tři dny
v posteli, vykouřila kartón cigaret, vůbec bych se
nenamáhala nějakým vařením.
,3yla jsem včera hnusná. Je mi zle, když si na to
vzpomenu," začínám.
„Tak na to nevzpomínej," otočí stránku, nevzrušeně čte dál. Co asi? Vypadá to důležitě a pochmurně jako Dostojevskij.
„Už jsi asi jedl, viď," vnucuju mu své přání.
„Ne, nikoliv. Čekám, že mu uděláš snídani. Dal
bych si kakao a chleby s paštikou. Koupil jsem
včera játrovou, je ve spíži."
Představím si ledovou spížku a rychle vylézám
z postele, abych to měla co nejdřív za sebou. Když
už je někdo ten typ, co potřebuje hned ráno jíst,
má si něco uklohnit sám a neotravovat normální
lidi!
Procházím kolem něj a naštvaně mu překlopím
knížku, abych viděla na obálku. „Léto s Monikou". Kdo tohle může číst v únoru? Leda doktor.

V kuchyni dávám vařit mléko, mezitím se sprchuju a oblékám.
Když vcházím s táckem v ruce do pokoje, pečlivka Oldřich právě zavírá okna. Vyvětrané peřiny
jsou poskládané na mém gauči. Ale v době, kdy
jsem s nim kamarádila na gymplu, vypadal ještě
normálně, fakt.
„Udělala jsem to kakao hodně silný. Nevadí?"
„Naopak, já rád silný a sladký. Těch chlebů je
ale málo, sám sním tři."
„Mně stačí jeden. Hele, nechodíš ráno běhat kolem bloku?" napadne mě.
„To bych si dal! Ale v sobotu a v neděli běhám na
Kampě, tam se dá aspoň trošku dejchat"
Rychle skláním tvář k talíři.
Kdysi jsem totiž dělila muže do tří kategorií. Na
mdlé intelektuály, blbé sportovce a pak chlapy,
kterých je málo. Co je Oldřich? Nejspíš sloučenina první a druhé kategorie.
„Všimla sis, že přes noc sněžilo?"
„Ne. Jo? To je senza." Kouknu se z okna. Chodníček před plotem je nepřerušovaně bílý a na
sloupku branky stojí nadrchaná kuchařská čepice. Jako před rokem. Vysvětlím mamince, že tenhle barák musíme prodat
„Jak daleko je ta Kamenice?"
„Sedm kilometrů!" přeháním, aby ho přešla
chuť na turistiku. Že by spíš jen ta druhá kategorie?
„Napadlo mě, že bychom tam mohli pěšky dojít
a naobědvat se někde v hospodě, Je tam nějaká?"
„Jasně. Na náměstí je hotel, vaří se tam moc
dobře," okamžitě měním stanovisko.
Když si pak zapínám kožíšek, potěším se, že
program na dnešek je vyřešen. Určitě v té hospodě pár hodin posedíme, vrátíme se až večer a
strašlivě znavení. Já aspoň určitě!
„Ty nemáš čepici?" stará se.
„Ne."
„Venku mrzne."
„No a?"
„Budou tě bolet uši a hlava. Nenašel by se tu nějaký šátek?"
„Asi jo. V ložnici v prádelníku, ale já tam nejdu."
Rozběhne se po schodech. Pak slyším jeho kroky v patře nad sebou, představuju si, jak se brodí
v bílých útržcích prostěradla, je mi nepříjemně.
„Vyber si. Z levý nebo z pravý?" Drží ruce za zády.
Sáhnu mu na levou. Podává mi vlněný pléd
s drobnými kvítky. Na jedné fotce mi z něj vykukovalo levé ňadro. Dala bych přednost něčemu
neutrálnějšímu. „Co máš v tý druhý?"
„Nic. Našel jsem jen tenhle, přendal jsem si ho."
Ukazuje mi prázdnou dlaň a směje se jako pitomeček. Tyhle pionýrské finty mě unavují.
Zvedám koleno, překládám na něm pléd, vážu si
ho kolem hlavy. Třásňové cípy si přehazuju dozadu na krk.
Zaujatě mě pozoruje. Najednou si uvědomím,
že pro něj znamená tenhle prodlouženej víkend
něco úplně jiného než pro mě.
„Doufal jsem, že si to uvážeš takhle. Vypadáš jako Anna Karenina před deseti lety."
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„No, říká se přece MuŠketýři po deseti letech,
tohle je naopak, deset let předtím, než děj románu začal," mluví se mnou jako s nanynkou v tanečních.
„Snad mi nechceš tvrdit, že jsi to Četl?" schválně ho štvu.
„No dovol!"
„Nelži, Kareninu žádnej chlap nečet, jenom o
tom kecaj, ale ve skutečnosti to pokládaj za nudnej kýč."
„Mně se to líbilo. Nedáme si panáka, před tou
dalekou cestou?"
„Víno?" otřesu se.
„Koupil jsem placatou rumu."
„Ty seŠ génius!" Okamžitě mu všechno odpouštím, dáváme si panáka a bereme placatku s sebou, abychom mohli upíjet za každým kilometrem.
Při třetím už je láhev prázdná, zvedám ji v napřažené ruce, ale Oldřich mě zadrží. „Opovaž s e j i
zahodit! V hospodě si ji necháme naplnit na zpáteční cestu."
Podezíravě se k němu otočím. „To je součást
léčby?"
„ N e j e n o m prevence. Když jsme vycházeli, bylo
pět pod nulou."
„Nepovídej!" Udělám vyděšený obličej a zachumlám se do kožíšku.
Vztekle odkopne zledovatělou hrudku. Určitě je
zklamaný. Možná si představoval, že budem celou cestu věsele zpívat generála Laudóna.
Přestává si mě všímat, prohlíží si horské domečky s útulně zarovnaným třevem pod okny. Já se dívám přímo pod nohy. Touhle cestou jsme jezdívali s Jakubem na nákupy. Seděla jsem vzadu
s Magdalénkou a v každé zatáčce jsem ho líbala na
|FY»LF
IVl
IV*
Zpomalím, hledám v kabelce kapesník.
„Snad nechceš kouřit?" podezíravě se ohlédne.
Rychle vyrovnám zkrabatělé rysy do vzpuřockého
výrazu. Obejme mě kolem ramen a smířlivě zavede hovor na vzpomínky ze společných školních
let.
Humorné vracečky nám vydrží do Kamenice.
Za oknem, u kterého sedíme, hučí vítr se sněhem. Vločky padají na čerstvé bochníčky chleba a
tají dřív, než je dva muži v bílém odtahají v proutěných koších do dveří pekařství. Tenhle chleba je
zadělávaný s podmáslím, a když je čerstvý, je to
nejlepší pochoutka na světě. Kupovala jsem
vždycky dva bochníčky, protože než jsme dojeli
domů, okousal Jakub s Magdalénkou polovinu
kůrčičky. Musela jsem mu vybírat ty tmavší s napraš klými Štěrbinami.
, J e š t ě že máš džíny, kdybys tady seděla v sukni
a blůzičce, asi bych tě neubránil před místními
frajery," šeptá mi Oldřich přes stůl.
„Děkuju, Alenko."
„Proč Alenko?"
„Ta mi taky vždycky dokázala bezvadně zvednout sebevědomí. Skoda, že se vdala, vy dva byste
si skvěle rozuměli."
„To jo. Ale třeba se rozvede," mluví Olda tak, jak
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mu zobák nenarost Má prostě dojem, že se mi líbí
drsňáci.
„S tím nepočítej. Miluje ho."
„To ji přejde. Nebo jeho. Nic netrvá věčně."
„To je pravda," rozmlženě hledím na poslední
várku zasněžených bochníků.
„Promiň, jsem hulvát," polekaně mě chytá záruku. Frajeři nás znuděně pozorují.
Restaurace je veliká a útulná jako tělocvična, na
stolech tu mají lepkavé igelitové ubrusy, výzdoba
žádná, jenom přičaplý vrchní trochu zpříjemňuje
interiér. Má totiž holou protáhlou lebku s ďolíkem uprostřed.Zřejmě ho tahali vysokými kleštěmi
Z těch jsem měla taky strach, ale dnes už se to skoro nepoužívá. Dnes radši hned řežou.
Odkládám příbor.
„Co je? Máš to tvrdý? Mám ti to nakrájet?" nabízí se chirurg.
„Ne. Ale už nějak nemůžu."
„Musíš. Napij se piva."
Napiju se piva. „Není dobrý."
„Je dobrý. Ty se v pivu nevyznáš."
„No a? Prostě mi nechutná. Smrdí sudem."
„Ts, ts," udělá na mě a odborně odfoukne pěnu.
„Nedělej na mě ts, ts, když řeknu, že smrdí sudem, tak smrdí sudem!" rozčílím se.
„No dobře. Tak co s tím uděláme? Chceš to reklamovat? Uděláme tady bengál? Vybílíme tuhle
knajpu?" navrhuje a rozhlíží se po vrchním.
„Kašlu na to."
„Mám jít seřvat výčepního? Stačí říct," pokračuje bujaře.
„Nenamáhej se. Je to zbytečný, Oldřichu. Ženská jako já prostě nemůže milovat dvakrát Už to
mám odbytý, neztrácej se mnou čas. Radím ti dobře."
„A proto nemůžeš dojíst tohle skvělý moravský
uzený?"
J e to pařez. Ale já jsem ho varovala včas.
Stojím pod sprchou, vedle v pokoji přikládá
Oldřich do kamen.
Stojím pod sprchou a vzpomínám, jak jsme si
s Jakubem dělali Kongo. Zvedám rukojeť, příval
studené vody mi smáčí hlavu, co mi to pomůže, jenom si uženu pořádnou rýmu a doktor bude mít
konečně nějakej kšeft.
„Tady se vůbec nedají dělat fotky!" zuřil Jakub.
Přivezl si jednou všechno nádobíčko a teprve při
vyvolávání zjistil, že náš darling nasává s vodou
i jemňoučká zrnka písku. I teď je cítím ve vlasech.
Vyrábím si z ručníku turban a halím se do županu
po tátovi. J e z velbloudí srsti a na mnoha místech
má propálená kolečka od doutníku. Připadám si
jako beruška sedmitečná. Táta rni říkával broučku. Já jsem Jakubovi říkávala miláčku a on mně
pusinko. Magdalénce říkám kočičko. Oldřichovi
bych nejraději onikala. Onikala, unikala, neuteču. Sedí u kamen a čeká.
„Přenes si ty peřiny ke mně," zachraptím hned
od dveří. Nemá smysl ten následující trapas odkládat
„Proč? Tady je to docela pohodlný," hlesne.
Ježíšikriste, nakonec ho budu ještě přemlouvat!
, J í ech si ty cavyky. Jeli jsme sem proto, aby-

chom spolu spali."
„Pavlo, to je křeč, to nemá cenu."
„A co má cenu? Lepší už to nebude. Nabízím še
ti, tak toho využij!"
„Nemluv tak!"
„Budu mluvit, jak chci. A dělat, co chci. Tak
pojď."
„Ne. Z í t r a . . . nemohla by ses na mě ani podívat."
„Na zítřek kašlu. Co ty víš? Třeba se stane zázrak. Třeba seš tak dobrej, že mě to zaskočí?"
Rychle si rozvazuju turban a shazuju župan. Mokré vlasy mě zamrazí na ramenou.
„Tyhle řeči mě moc nepovzbudí," uhne očima.
„Promiň, s tebou se asi musí něžně, že," přitáhnu ho k sobě a rozepínám mu svetr.
„Nenecháme toho radši?"
„Čeho? Ještě jsme nezačali."
Vyškubne se mi, rychle se svléká sám. „Tak dobře, ale chtělas to ty!"
„Jo, chtěla jsem to já, ty ses bránil. Mám to někam zapsat?"
„Mlč už!"
„Nebudu mlčet, já u toho ráda mluvím, na to si
zvykneš."
Vymotá hlavu z trička a slepě se rozpřáhne.
Uhnu, skočím do rozesílaných peřin. „A nezhasínej, Oldřichu. Chci v každý vteřině vidět, že ležím
s tebou a né s přízrakem."
„Představoval jsem si to jinak," zašeptá smutně a skulí se vedle mě.
„Jak?"
„Jinak."
„Na kožešinách? Při světle loučí? S varhanní
hudbou?"
Vztekle mi rozklíní nohy, zabořím mu prsty do
ramen, vzepnu se k ostrému dotyku, prudce vydechnu a vykřiknu: „Já vím, že seš to ty! Vím to!"
„No jo, tak to víš," zavrčí.
„Podívej, mám otevřené oči."
„Když ti to dělá dobře."
„To jsem neřekla! To jsem přece neřekla. Jak jsi
na to přišel?"
„Pavlínko!" vzlykne.
„Opovaž se mě líbat, nesnesu, abys mě políbil!"
„Nebudu tě l í b a t . . . neboj se. Ale vytluču to
z tebe!"
„No, to se ti asi nepovede."
„Povede! Zabiju ho v tobě!"
„Blázne. Ty blázne! To musím sama."
„Pavlo!"
Nevydržím se dívat na někoho, kdo má zavřené
oči. Připadá mi to neslušné. Já jsem si to taky
představovala jinak. Neuniknu, ani sama sobě.
Stisknu víčka a najednou je to tak snadné. Potmě a beze slov. Jednou jsem zavřela oči na řetízkovém kolotiči, pak mi bylo špatně. Tenhle kolotoč se točí pozpátku. I ta černá tečka, co mi už půl
roku těká v pravém oku, změnila směr. J e to šílenství.
„Pavlínko moje." Jeho hlas mě jako odstředivá
síla vyhodí z čarodějného kole.
„Jakube!"
„Ne! To nesmíš!"
„Můžu. Já můžu všechno! Ty nevíš, že já můžu

všechno? Tak teď to víš, můžu všechno. Potmě."
„Tohle ne!"
„Tak mi to zakaž! Uškrť mě!" nabídnu mu.
„Kristepane, Pavlo, vždyť tě mám rád!"
„Ne."
"Mám. Miluju tě!"
„Jo, teď. Jenže . . . " zacpe mi násilím pusu, kousnu ho do dlaně, ucukne, takže můžu dokončit větu: „Jenže já tě nemiluju ani teď, Oldřichu."
Vytrhne se ze mě, zaboří hlavu do polštáře. „To
j s i . . . nemusela říkat," zamumlá.
„Musela. Chtěla jsem, abys to věděl. Abys věděl, jak to s náma je."
Prudce si sedá, pak nahrbeně odchází z pokoje.
Jsem strašná. Takové věci se chlapovi nepovídají. Zvlášť ne v posteli. To je prostě vrchol.
Chudáček Oldřich. Nedivila bych se, kdyby bez
rozloučení odešel. Je sice už tma, ale snad by něco stopnul. Vzpomenu si, kolikrát jsem já chtěla
utíkat od Jakuba. Ale nikdy jsem k tomu nenašla
sílu. Nakonec jsem od něj vydržela všechno.
A stejně to nebylo nic platné.
„Tys brečela?"
„Mrzí mě to. Nemělo k tomu dojít. Je to moje vina," tvrdí Oldřich.
„Musíš bejt furt tak zatraceně ušlechtilej? Proboha! Proč mě teď nezmlátíš?"
„Já ženský netluču. Chceš cigaretu?"
„Jo. A rum."
Vyprahle se napiju, pak dlouho kašlu. Když se
uklidním, opřu mu bradu o rameno. „Zejtra radši
odjedem."
Souhlasně kývne. Náhle k němu cítím velikou
něhu. Přitisknu se k němu, hladím ho po vlasech.
„Vidíš, že nejsem holka pro tebe. Já jsem ti to říkala."
„Nech toho," napomene mě unaveně.
„Je mi to moc líto. Dotkla jsem se tě moc? Můžu
to nějak napravit? Co mám teď dělat, aby sés cítil
lip? Chovala jsem se příšerně. Co mám teď dělat?"
„Lehni si a spi. Zkus usnout."
„Usnout? Ty seš dobrej!"
„Zhasnu."
„Ne! Nevstávej, drž mě za ruku, zhasnu sama,"
skláním se ke koberci, zvedám botu, hážu ji po
lustru, minu ho.
„Cvoku," vzdychne Oldřich, „ty cvoku."
„Nevstávej! Nesnesu, abys na chvilku odešel,
ani na vteřinu!"
„Dobře. Budem spát při světle."
„Nemohl bys mi něco vypřávět?" zaškemrám.
„A co?"
„Nějakou pohádku."
„Hm. To bych moh. Třeba o lesních skřítcích,
jo?"
Kývnu, uvelebím se mu v loktech a zavřu očí.
(Praha 1982 - Úryvek z románu)

Autorce vyíly nedávno v INDEXu (Köln am Rhein)
dvě úspěšné knihy: román RÚŽOVA DÁMA
a povídky PŘIJEĎ OCHUTNAT
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A stříbrná vojska, protože jsou ve svých dálkách dobře vycvičená, spořádané ustupují, spojují se do praporu, které vlají jako mraky, a spoji se v jeden jediný
veliký stříbrný oblak, který se nakonec
takovou
malou smyčkou zatočí na nebe, a je to pryč.
Je to šťastné za námi Jak by ne, když bydlíme ve
Šťastném
království.

Zdeněk

Ano, král meč nepůjčuje, ale odevzdává
statečným
lidem. Král odevzdal meč Strašpytlovi
a Strašpytel
se stal králem. Brzy byla taky svatba. Kterou si vybral za ženu? Hezkou? Chytrou? Mladou?
Šikovnou?
Tu, která by se s ním i pod peřinou vždycky
trošku
bála.

Praha

Rotrekl

Tenis
(Dodatek

k Basic Czech pro pokročilé

Kurt čára čáry lajny
hráč se sebou anebo arci
pakliže byť při čemžto
Hráč hráči tenis se sebou
s dějiny paměť od paměti k paměti (vzor společenství)
Za všechno všechny všichni
ke společenství hnát mozek dech podpis
Tvrdý ruka hnáty odívat
bílý bílá bílé rubáš košile
La Chemise
Ta druhá strana smrt tebepůl
tak ty na ten to to kurt se sebe
se sebou anebo arciže ty sebesmrt
SEBEVIZ
Přichodit chvíle mlčení(to) nesvěta
ne - světa
Empajer nevidět stopbal
divák diváci se sebou
mávat mávají RAJT
Empajer vidět aut jako když jaký
ne do sebe na svá lajna
Hrát dlouho déle nejdéle
hrát přes skrze ta únory a Harbours
a ta slávy slavně - sporná míček Lob topspin pro nedomrlý nedomrlá
nedomrláťata
Sporná míček únor line guard
ó Únory úmory Ivo
Vysvětlená míček únor
Forehand lift vrchní faleš
vysoko nad síť posrpnová line guard
Smrt backhand retourne Diváci nechápat že se
dívat dívat odívat na svůj vlastní match meč
Jenom tři sety vítězný Wimbledon závorka i Davis
Cup
Třicet šedesát devadesát? V první set moc chodit
smrt na síť
ó snílko smrti
Ona ono nehrát z base liny což kdokoli kdykoli
očekávat
Nevidomý trpělivá single taktéž oni Zdeněk-Iva
hrát jakási single totéž Jan o Jene se smrt

po roce 1980)

Milan Milana Milanu s Milanem o Milanovi
First service second service net
New balls jaký jaká fiftýn se smrt ta smrt
Line guard mít vlčí vlk mha Každý řvát na sebe
GAME
Ale avšak být ta foot fault prvotní hřích o němž
nevědět nikdo nic
OTEC ADAM MATKA RÁJ EDEN kde jsou byli
A smrt dát zcela jasný aut
A hned smrt - eden HAD (rovná se) aut
Set pro hráč avšak on mít to telecí oko Karle
oko Telata o telata o hráč živý o smrt živá
Všechna vlajka mávat SLÁVA NA VĚČNÉ
ČASY ukřičet se smrt
vědět svá mít dobrá lob a drives samá right
Hráč vězení vězeň vězeňství zavěžeňskovatělost
ačkoli právě proč change court divit se THERTY
ALL
Nikdo nikdy nevyhrát nic nikde nijak bytí hledání
souhmatání soustání soumodří souvětí soupověď
sousvětí Počítáním Počítáním počítat nedopočítat
se svědomí lajny lajny lajny to nebýt počet a gen
gen GEN
Setball jasný pro pro ten ta to smrt když
NERUČIT ZA NIKOHO
šedesát jasný let jedna ku nula
že hrát (být hrán) každý ta divák otazník a že každá
divák být placený za fiftýny to se zatím pro
tentokrát (vzor Protektorát)
nevědět Od věčně věků věky věk tak tedy pravět
jásat Hallo girls and boys a k tomu ta Black Sabath
and Nazareths a v hledišti úplně zblblý KIZZ
Kiss me for ever fiftýn
Nacpat ta břicho televizor Grundig stále nevědět:
Smrt hráč hráč aut (v podpalubí vstřícných
zpěvů) Tajm brejk
Fault fault nekonečnost smrt hráč hráč smrt
o nekonečnosti
A najednou v rozpacích a házet raketu
odcházet smrt nikdo
v rozpacích odcházet hráč diváci se sebou
nevědět kdo vlastně vyhrát
ve vzduchu stále viset MATCHBALL
ó Moravané
ó Češi

Posn.: Návrh k použiti jest tento: vezmi videorekordér
)ovšem u nás není k máni) a přehrávej všechny gamy.
Pak uvidíš.
„Ó smrti kde jest tvůj tvar?''
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Jiří Ruml

sit. Nebo právě proto? Až tam uvadnou poslední
keříky, a ío už nebude dlouho trvat, může z toho byt
príma apelplac.
Hergot, řekněte mi, co pěkného po sobě zanecháme.
Metro?
Tam
se
noříme
do
podsvětí
a
spočteine-li
čas,
Stromovka byla na počátku mnohých, když ještě
strávený na eskalátorech a v napulírováných věčně
skýtala diskrétní houštiny, kde se dalo počínat, ale o
větrných šachtách skoro se dostáném k někdejším
to teď nejde. Zaujal mě článek v jedněch našich no viintervalůrn
našich
stařičkých
šnečích
tramvají,
ovnách, nadepsaný Autostráda pod korunami stromů.
šem v dobách kdy tahle doprava ještě fungovala.
Autor vzal historii Stromovky skoro od Adama a
A za tu plně automatizovanou až téměř bdlidštěnou
vypočítal, že je tam 270 druhů listnatých a přes.70
přepravu
platíme
dalšími
„vošklivostmi"
po
celém
druhů jehličnatých stromů, z nichž mnohé jsou pečliměstě, kde už nikdy nikdo nedá do původního stavu,
vě chráněné. Proč jenom mnohé? Proč ne všechny??
co jsme zbilhdarma rozkrtili a zničili. A všude ten
Prý je naprostý nesmysl se rozčilovat, že do Stromovlesklý
šutr,
z
něhož
jsou
dofco?ice
i
lavičky,
snad
abyky zasáhne autostráda. A že dokonce těmto souvislostem zaplatí dan' i 622 stromů. Zřejmě těch nepeč- chom už 7něli všeho dost, třeba i hemeroidů.
Nadešla doba jakési naší monumentality, Snad
livě chráněných nebo spíš: pečlivě nechráněných.
aby
si
člověk
připadal
menší,
až
nejmenší
na
světě
a
A to se, prosím, nemám rozčilovat!
?iad námi ční to, co by nám mělo sloužit — instituce.
Počítám, že každý ten strom rostl nejméně deset
Takhle je tedy vyjádřen pravý opak, totiž skutečnost,
roků. To je 6.220 promarněných let, ale asi to bude pět- že my sloužíme jim a jsme před nimi„tákhle mrňaví".
krát tolik, čili bratru 30 tisíc let. Když to promítnu
Už dnes/ca se bojím, co na mé vybafne z dosud
zpátky, v té době homo sapiens nevědom si svého tirozdělaného Národního divadla. Zvenčí i na jevišti.
tulu lezl ještě po stromech bez obavy, že mu je podříz- Když však hořekujem, že nic opravdu kulturního
ne nějaká autostráda. Já vím, že takhle sčítat stáří
jsme už řadu let nevytvořili, jeden příslušník represtromůdo souvislé řady je Čiré bláznovství, ale příro- sivního aparátu se pohorší replikou, že jsme přece
da se přece piplala s každým z nich zvlášť a její připostavili Palác kultury. Venkoncem palác ano, ale co
činění se proto skutečně rovná prehistorii. A je-li tamá společného s kulturou jako takovou? Lidi tomu
kové sčítání bláznovstvím, čím je potom ničení těch
říkají „rudá stodola" a ono to skoro tak vypadá,
stromů? Patrně zločinem. Ano, je to promyšlená,
aspoň zdálky, zblízka ten bunkr nepřehlédneš. Lidi
chladnokrevně dokonaná vražda. Hromadná
vůbec dost kritizují, ale jen vskrytu mezi sebou ŘíkaPrý se nemám rozčilovat, ale ve mně se vaří krev. jí taky, že v okresních městech rostou,, rudé fary4', jak
Každá lidská epocha po sobě něco zanechala — od
nazývají nové honosné sekretariáty, ale já nikdy tak
Sumerů až po pana Chotka, který jako nejvyšší
velkou faru neviděl, a na milost jsou ochotni vzít z
pražský purkrabí nařídil provést ve Stromovce sadoestetického hlediska jenom nový hotel nad „kulaťávé úpravy. Co po sobě zanecháme my? Nad Prahou
kem", jak se odjakživa označuje náměstí v Dejvicích
mohl trčet do věků obrovitý Stalinův pomník a bohubez ohledu na oficiální pojmenování. Jenže v tom hodík netrčí. Škoda jen těch promrhaných prostředků,
telu bydlí pouze někdo. Já vím, že v hotelech obvykle
které jsme na jeho stavbu a následné zbouráni vy nabydlí jenom někdo, že tam nemůiem bydlet všichni,
ložili. Teď prý tam máme v celém světě nejdražší
ale tady je to jaksi ještě víc specifikováno, ačkoli účet
krecht na brambory. A už jsem zas viděl návrhy na
platíme všichni.
další monument pro téže místo. Zaplaťbůh se na to
Má se do toho rejpat?Onisistejněudélají, co budou
nějak pozapomnělo. To by se tam pak ani ty brambochtít. Kdo oni? Však vy víte! Ale oni to vždycky dělali
ry nemohly skladovat.
s naším přispěním Někdo přispívá míň, jinýyíc, ale
, Taky máme jednu z nejmohutnějších parlamentních budov, což je snad potřebné jen pro vyplněníme- přispíváme všichni, nanejvýš se střídáme u vesel na
té galéře a zabíráme podle povelů, tu rychleji, jindy
zery v parlamentní demokracii. Konkrétně jsme parpomaleji. Ale furt. A stroj jede, je to jakýsi obrovitý
lamentem vyplnili mezeru mezi Národním muzeem a
kráčející exkavátor, kam Šlápne, sto let tráva nerosSmetanovým divadlem a snad proto se mezi lidmi
říká, ze „je to něco mezi muzeem a divadlem". Mně ta te. Kolos se valí a nikdo ho nezastaví.
Říkal mi syn, že bychom snad měli jít do idic s
budova připomíná krematorium, jenom nevím, co v
transparentem, že Stromovku nedáme. Už vidím, jak
něm bylo vlastně pohřbeno. Kromě práce a materiáby to dopadlo. Respektive, jak my dva bychom dolu.
padli, Či spíš opět dosedli. Tenhle problém, jímž by se
Kdysi jsme taky postavili dole v Dejvicích hotel, o
měla zabývat v zájmu lidu celá vláda, by řešila pouněmž pan Werich, když přechodně směl, říkal ,Je
ze jedna její složka. Ta represivní, protože v sociatam věž a na ní ještě jedna věž a na té druhé věži třetí
lismu se nedemonstruje. Jak nás znám, začnem Strověž a nad ní ještě jedna věž a je to vošklivý." Lidi
movkou a přidáme i jiné věci, možná navíc připotomu dodnes říkají kostel svÁlexeje podle jména
menem, co stojí jedno lůžko v novém hotelu nad
někdejšího pompézního ministra národní obrany,
který se ještě taky zasloužil o most Inteligence, což je „kulaťákem", o kolik je dražší než nocleh pod Širákem, kde se v létě tak báječně spí, když vás nikdo nerovněž pomník zcela nadbytečný. Jo, navíc jsme
vyžene, či rovnou nezavře jako živla. Kdepak demonpostavili jiný most, sice potřebný, musí se však pořád
opravovat, protože je přetížený nebo Špatně udělaný. strace, to bychom si dali a jim by se to náramně hodilo.
A pak taky trvalé provizorium pro tramvaje pod
Jsem moiná zbabělec, ale do ulic nejdu. Já radši
Trójou
píšu, chodit do ulic není má profese. Není to profese
Když se dneska koukám od Muzea dolů na Vácani mého syna, ačkoli on byl nucen vystřídat už hodlavské náměstí, vždycky si připomenu titul krásné
knížky Kámen a bolest, jenže tohle, co jsme z Václa- ně profesí. Všechny jsou však užitečné a mnohem
ušlechtilejší než jakýkoli vysokoškolský titul, o nějž
váku udělali vůbec není krásné, jen toho kamene je
mu bylo již pětkrát zakázáno usilovat Možná, že by
tam jaksi nadbytek. Naleštěné obrubníky uprostřed
dneska plánoval množství umělých hnojiv do beztak
jsou podobné hrobům, není kde posedět a poklábo-

Na počátku byla Stromovká
*
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chránilo. Ale tohle nás čeká všude, jestli si včas neuvědomíme, co dělá člověka člověkem, nebo lépe: co
mu brání být dost člověkem. Už bychom se konečně
mohli vykašlat na různé náboženské či politické rozmíšky, protože jedinou dobrou ideologií bude stejně
jednou návrat k sobě, k vlastnímu nitru. Proti téhle
demonstraci nemůže mít nikdo námitky. Ani vnitro.
Na počátku byla Stromovka a nevykročíme-li včas
do sebe, bude na konci poušť. Když má každá epocha
něco po sobě zanechat, ať to probůh není po nás
jenom ten název: reálný socialismus.

už vymrskané a jinak devastované přírody, nebo by
počítal únosnost špatných mostů, či kreslil nějaké
další trvalé provizorium kdekoli. Anebo by taky
mohl to všechno zdúvodúovat v nějaké vědecké komisi, či dokonce ve sdělovacích prostředcích, což by
bylo ze všeho nejhorší, protože by ho lidi nenáviděli.
Takhle jsou mu vděční, že jim topí, případně pouští
vodu, nebo rube nemocné stromy na Kraví hoře u rakouských hranic.
Apropó, tuhle byl u nás na chalupě v jižních Čechách jeden naturalizovaný Krkonošák a divil se, co
ještě máme v lese šišek, u nich už dávno žádné nejsou.
Tam lesy umírají, i když mají honosný název Národnípark. Ono se ještě nikdy žádným názvem nic neza-

Praha, l.srpna 1982

*
Karel Pecka
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Praha 1982

Maškarní sjezd

Konfrontace

Bláznivému plénu skvělé lustry svítí
maškaráda herců provozuje rej
Pozoruješ blázne komedii k zblití
Málo času zbývá
To co druzí hřej

Udělám tlustou čáru
uzavřu kapitolu
a z plochy stolu
odmetu fábory pestré
útržky číslic a slov

Masky krouží děsivě v kole hrůzných dějů
převtělené zvykem do svých úloh tak
že šmink vleptal ctnost do rysů obličejů
druhý chytá druha v kyčlích
Jede vlak

Výroční bilance s konečnou rozvahou ztráty a
zisku vyzněla zmateně
Kdybych měl zítra předstoupit před členy poroty
slovutní soudní znalci s lysými hlavami
jenom by stvrdili bezvadnost součtu
Než před soudem vlastním
kde já sám jsem vinen a zároveň soudcem
v podobě nezvyklé konfrontace
cifry cifrují šejdrem přes linky rastrů
repetí rvou se a škrtí jak v hospodské pranici

Nezmeškej Do řady Za druhem druh
až všici za sebou semknou se v pevný kruh
Chceš šťasten být Hřej blázne hru
Buď případně i fízlem přičinlivým
pisálkem co pilně pulíruje lež
a sudím buď jenž věří svědkům očividně křivým
a katem který popravuje též
Vždyť jsme soubor šmíry na jevišti žití
ať už je kdo vůdce nebo kat
Tak nechť naše hajzlparta ve zlatě se třpytí
dík triku vmžiku sakra převlékat
A hlavně šťastni být druh jako druh
blázen jako blázen
Nerozbomý kruh
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Vítězný podraz hřímá z trůnu
a staré pravdy odstrčené co venkovští strejci
přešlapují nejapné v koutě
Konfrontace nespěje k výsledku
ve spleti křižovatek zkříslých cest
snad nezbývá víc
než putovat jako v zrcadlovém bludišti
ničím nebýt překvapen a také nic nečekat
když je vše* lhostejné
Leč mezi autsajdry se náhle cosi děje
Stojí tam Bůh a tichounce se směje

Sylvie

Richterová

Co psát a k čemu to vést
ČESKÝ

Ludvíka

SNÁŘ

Vaculíka

Krajním rámcem Českého snáre je obklíčení, bezvýchodnost, bezmoc. VŠe, co je uvnitř rámce, je těmito hranicemi určené. Mohlo by se také říct, že jsou součástí všeho, a že tato kniha, vzniklá v panství totality, přerůstá
právě těmito tématy faktická omezení vnucená člověku a objevuje jejich
univerzalitu. Může tak být čtena, i když
v
dnes k jejímu pochopení slouží nejlépe historický rámec současného Československa.
Dílo, které se z něho rodí, neuhýbá do iluze ani do lži. Činem má být teprve ono samo, bezmoc není jeho
vlastním sdělením, ale východisko není předem dáno. Obklíčení nemůže být popřeno, ale paralýza nesmí být jeho důsledkem. Je sázkou, pokusem, jehož-součástí je i to, že odmítá také po formální stránce jakýkoli předem
vyzkoušený tvar.
Struktura Českého snáře je neobyčejně složitá a jemná díky tomu, že je to román psaný jako deník a deník
psaný jako román. Jeho tkáň je tak dosud živá, že každý pokus o interpretaci bude neúplný. Román vyžaduje
jistou logiku a ukončenost děje, deník žádný děj nepotřebuje. Román je fikce, od deníku se předpokládá, že bude autentický. Český snár není ani fikce, ani dokument. Vaculík vyloučil předem možnost konstruovat děj, protože příběh značí, že autor ví, jak věci mají, mohou nebo nemají dopadnout. Ale deník jako prosté a věrné svědectví o sobě a vlastním světě postrádá vnitřní, sebe sama reflektující strukturu, jejíž pohyb a směřování by nesly vlastní smysl díla. Jenomže právě taková struktura je nezbytná, aby kniha byla samostatným dílem.
Do románu zde vstupují události a osoby, jaké zpravidla zachycuje deník a deníková osnova je protkána záměrně volenými a s ohledem na účinek propracovanými prostředky. Mezi tím, co je záměrné, a tím, co je samovolné nebo nepředvídatelné, se rozpoutává složitá hra vztahů. Otázku "jak to dopadne", si klade autor:
Ale jaká je tato knížka? Když jsem začal, v lednu, nevěděl jsem, co se stane jejím hlavním tématem, neznal jsem všecky její příští postavy a neměl jsem žádný úmysl. Tak když už mě hlavní téma přišlo žrát
a postavy se dostavily, mám je zapírat nebo přiodívat? Vím já, co kdo udělá a k čemu to bude dobré?
Osoby vystupující v knize jsou nazývány skutečnými jmény a jejich slova i činy víceméně odpovídají skutečným slovům a činům osob žijících pod těmito jmény. Vaculík je přenáší do své knihy a tím se do jisté míry
vzdává nezávislosti při výstavbě textu. Spleť vztahů se ještě víc komplikuje - stává se vsak přitom vlastním obsahem knihy. Lidé omezují autora už v bezprostředním psaní: nutí ho odskakovat od stroje, přijímat návštěvy, číst
vlastní knihy, starat se o jejich kritiku, opisování, roznášení atd. Autor si zase zapisuje co říkají a dělají, přičemž
každý nový zápis ovlivňuje kontext celé knihy a vyžaduje si novou rovnováhu tvaru. Omezení a překážky, které
si sám takto zvolil, jsou jako volba obtížné básnické formy: zvýšená obtížnost zvyšuje estetický účinek. Vaculík zachází se svými postavami podobně jako básník se slovy: staví je do souzvuků a protikladů významových,
tvarových, zvukových nebo myšlenkových. Snad by se přesnou analýzou ukázalo, že každá postava je zde jako
hudební nástroj ve velké skladbě ponechávající možnost i volným interpretacím.
Nepředvídatelnost událostí, osob, jejich jednání a slov je tu zvláštností autorské situace, pro čtenáře je sama o sobě irelevantní, pokud se nepromění v nějakou osobitou hodnotu textu. Vaculík tohoto prostředku využívá maximálně už tím, že upozorňuje na přesnost zápisků i na dodatečné úpravy, hlásí škrty i subjektivní stavy
projevující se v textu, jako třeba únava, nechuť psát nebo naopak důležitost knize přikládaná. Vzniká tak právě
napětí, které se netýká tolik průběhu a výsledku dění, jako průběhu a výsledku psaní.

xxx
Den, kterým se zápisky začínají, se nevyznačuje žádnou zvláštní událostí; hlavním sdělením je, že autor v
noci nemohl spát. Poslední zápis je o cestě vlakem z Prahy do Brna ve společnosti všech českých pronásledovaných spisovatelů. Je to sugestivní zápis, živý a výrazný; je to ale snová cesta, plod imaginace, happy end, který
sám na sebe prozrazuje, že ve skutečnosti možný není.
Jakou funkci má přesné datum u takových nečasových událostí? Mezí prvním a posledním zápisem je prostor jednoho roku: od 22. ledna 1979 do 2. února 1980. Chybí velmi málo zápisů, vnější čas je skandován pravidelně rytmem dní a znamenán událostmi přicházejícími zvnějšku nebo předurčenými pevným řádem přírodním,
tradicí a také závazky, nutností i brutálními zásahy zvenčí.
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Historický čas knihy je z mnoha hledisek výjimečný: Československo 10 let po zásahu vojsk Varšavské smlouvy, po konsolidaci represivního režimu, v době, kdy část inteligence odchází do exilu a druhá část se pokouší zachovat doma kulturní identitu národa i svoji vlastní, lidskou identitu přes pronásledování, útlak a izolaci. Je to
situace zvláštní a pro nezasvěceného čtenáře fantastická. Deníkový čas, jak jej Vaculík zvolil, neobsahuje však ani
začátek ani konec této situace; je to výsek na časové ose, kus, nepatrný zlomek nekonečného, jednosměrného,
nenávratného času. Jeden rok vyňatý z individuem v jádře neproměnitelné věčnosti, který má vzhledem k historii
podobnou naléhavost a paradoxní osudovost náhodnosti a jedinečnosti jako úsek času zvaného lidský život, od
narození do smrti. Vaculíkův základní postoj je ahistorický jako je ahistorické určení času lidského života. Náhodnost časového rámce je právě proto výrazem osudovosti. Je to rámec, v němž se každá maličkost zhodnocuje,
každá relativní hodnota nabývá významu jedinečného a každá historická událost stává osudem.
Také místo děje jako by bylo dáno zvnějšku a nikoli strukturou knihy. Na rozdíl od času, který si autor zvolil, je dáno neprůchodným obklíčením státních hranic. Je to uzavřený prostor, odkud lidé mohou odcházet jenom
na věčnost nebo do ciziny, což je z hlediska onoho místa skoro totéž, protože se odtud nemohou vracet. Ti, kdo
přicházejí odjinud, působí často jako zjevení, nejsou to jaksi bytosti stejného druhu jako lidé, kteří tento uzavřený prostor obývají. A ten je nezměnitelně narýsovaný a pojištěný mezinárodně, vojensky, historicky. Jenomže
právě tento uzavřený prostor si Vaculík zvolil. Život v Československu je pro něho v okamžiku, kdy píše, výsledkem osobního rozhodnutí;
zůstat, prese všechno neodejít, je jedním z leitmotivů knihy.
v
Základní osnova Českého snáře je tedy dána paradoxem, jehož význam je obecný: libovolně daný čas vyjadřuje nezaměnitelnost vlastního osudu, zatímco nezměnitelný životní prostor je přijat volbou.
XXX
Co se v této knize vlastně děje? Jsou tu přítomny všechny ingredienty dobrodružného románu: hrdinové
jsou pronásledováni, musí se občas dorozumívat smluvenými signály, ničit stopy své činnosti, utíkat k nejrůznějŠím bezpečtnostním opatřením, riskovat v nejobvyklejších každodenních situacích. Jsou sledováni, špehováni,
vyslýcháni, vystavováni nátlaku. Není tu ale dobrodružství. Už proto, že tyto věci nejsou překvapivé pro postavy
knihy a ani čtenáři nejsou vyprávěny tak, aby vzniklo napětí. Přitom jsou ale po stránce emotivní i faktické velmi intenzivní, nerozmělňují se ani tím, že se v různých obdobách neustále opakují.
Románová konstrukce dobrodružství je tak vyloučená /ačkoliv teoreticky by mohla existovat i v deníkové
podobě/, protože namísto dobrodružství je tu množina ''dobrodružných" situací, charakterizovaných ale jako
každodennost, a týkajících se množství osob. Víc stav nežli děj, alespoň pokud se týká struktury knihy, protože
dobrodružství, podobně jako tragédie, musí mít nějaký začátek, vyvrcholení a konec. Zde ale máme neohraničené množství dobrodružných situací rozbujelých v každodenní stav.
Totéž lze říci o tragičnosti. Odehrává se tu tragédie mnohonásobná; je v množném čísle, je jí nekonečno a
nekonečný je počet tragických hrdinů, neboť nezačíná a nekončí na stránkách knihy, přesahuje ji svojí ustavičností, je také stavem.
Kromě toho jsou hrdinové tragédie zaměnitelní. Hned třeba první část knihy je věnována polemice, která se
rozpoutala kolem Vaculíkova fejetonu Poznámky o statečnosti. Vaculík zde cituje Václava Havla:
Gruša nemusel sedět za Dotazník, ale Vaculík mohl sedět za Morčata /.../ Jednou je taktičtější zavřít
Grušu a snažit se tím vystrašit Vaculíka, jindy může být naopak šikovnější zavřít Vaculíka a snažit se
tím vystrašit Grušu /.../ Což si nevzpomínáte, že stále ještě jste - ostatně spolu se mnou - obžalován žalobou z roku 1969? A což si opravdu neuvědomujete, že jsme mohli první půlku let sedmdesátých sedět
místo Šabaty a HObla třeba my dva?
Nejde dokonce jenom o zaměnitelnost hrdinů. I o tom, kdo se vůbec hrdinou stane, nerozhoduje jenom Člověk
sám svým jednáním.
Subjektivní pocit odvahy či strachu pak nepotřebuje žádnou bezprostřední motivaci. Je na místě kdekoli a
kdykoli a jelikož je logicky důvodný pořád, stává se logickým:
Cítím se jak před neštěstím, o němž se bojím s lidmi mluvit, abych ho ještě víc nešířil a vlastně neuváděl
v chod.
To, co by mohl být románový děj, se odehrává nepřetržitě, a v každé chvíli jsou simultáně přítomny všechny jeho fáze: spisovatel Kohout byl zbaven možnosti vrátit se domů, malíř Trinkewitz se rozhodl odejít navždycky, historik Prečna už odešel, básník Kolář odešel, ale ještě se jednou vrátí. Anebo: spisovatel Pecka je bývalý vězeň, spisovatel Havel byl právě uvězněn, filosof Tomin je sledován policií, spisovatel Vaculík je předvolán na policii.
V tomto rámci je stupeň předvídatelnosti událostí tak vysoký, že děj postrádá dramatiČnost:
Natrhal jsem tedy včera košík třešní /.../, rozloučil se s manželkou a jel do Prahy. Doma jsem vyndal všecko z kapes, jenom občanský průkaz jsem si nechal, a šel s třešněmi k Tominům. Netečně a bez pozdravu
jsem už z dálky nastrkoval průkaz dvěma policistům, co tam sloužili u Tominových dveří dělnické třídě,
•a zmáčkl jsem zvonek.
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/"Nikdy se dost nevynadivíme tomu, jak tu chybí údiv", napsal o Kafkovi Albert Camus./
Namísto dramatických situací se tu objevují jakási pravidla, předkládaná často jako běžné samozřejmosti:
Máme v Dobřichovicích dům, ale nemůžeme v něm bydlet.
Podobiiě vyznívají pravidla chování jako:
MluvMi se o něčem ve Slávii, nemusí s tím chodit na chodbu.
Neskrývá se za nimi absurdita, nýbrž automatizace prvků původně značících nebezpečí nebo drama. Překvapením se naopak stává věc podle běžných kritérií normální, jen v logice dané situace těžko očekávatelná:
Ale největším překvapením je dnešní zpráva, že náš Jan je přijat po odvolání na strojní fakultu.
Děj jako takový nemůže být zdrojem překvapení v okamžiku, kdy jeho varianty jsou v průběhu každého jednotlivého případu dány. 1 vlastní budoucnost hrozí, že Vklouzne do předem daného schématu:
Já vlastně nikam nemusím, a až úplně uznám, že nemám ani koho čekat, nebudu ani otvírat, a budu Kosík.
Míra dramatičnosti textuje běžně dána neočekávatelností a překvapivostí dějových prvků. Vaculík vytvořil opačný postup: očekávatelr.ost a předvídatelnost učinil dramatickou.
XXX
Protipólem takové absolutní předvídavosti děje v Českém snáři je nejistota o fázi, v níž se člověk právě ocitl,
o tom, které jeho jednání právě probíhá. Napětí a překvapení vzniká v okamžiku, kdy skutečnost najednou proniká naléhavě do vědomí. Přitom nemusí jít o nepředvídatelnou událost, ale naopak o splnění dlouho očekávané
věci. Tak například v kavárně Slávii je "Kolářův stůl". Jiří Kolář je v cizině, ale jeho stůl plní stále charismatickou funkci jakéhosi středu, magnetu, místa pro zasvěcené, magického symbolu společenství. Kolářovo prázdné
místo je naplněno významem, ale zároveň je neméně silný symbolický význam toho, že je prázdné. Motiv prázdných židlí /který už fascinoval Richarda Weinera/, se objevuje i ve snech.
Románová scéna "v kavárně sedí přítel, který se právě vrátil z ciziny", sama o sobě z hlediska výstavby dramatického děje bezvýznamná, obvyklá, postrádající časového rozpětí, probíhá v Českém snáři v několika fázích
s překvapivými obraty: a/ zjištění, že přítel sedí u svého stolu, b/ úlek - vlastně fyziologická reakce úleku jako
podlomení v kolenou, dopad na nejbližší židli, zmatení mysli, c/ úvaha o funkci a užitečnosti takových fyziologických reakcí, d/ setkání a delší předem předvídaný hovor s třetí osobou, během kterého o návratu společného
přítele nepadne ani zmínka, e/ z toho vyplývající přesvědčení, sugerované čtenáři, že návrat přítele byl halucinace, f/ nový pohled ke stolu, kde Jiří Kolář obvykle sedával, $/ setkání a vzájemné oslovení obou přátel.
Milostný příběh, který se knihou klene jako nosný oblouk, také nemá začátek ani konec: je jisté, že se milenci budou muset rozejít ještě dřív, nežli se sblíží. Konec příběhu předchází jeho začátku, ale jako začátek je
zas prožíváno loučení:
Začal jsem si pořizovat snímky o dni L. Kupodivu jsem však neměl pocit loučení, měl jsem pocit cesty
úvodní, nad uličkami a střechami, v parnaté atmosféře nad Vltavou, do níž slunce teklo nebeskými pruhy.
Nesrovnatelnost času objektivního a subjektivního je právě tady nejvíc zdůrazněná, diktát objektivní chronologie a zákony vnitřního dramatu se srovnávají jenom díky - v plném slova smyslu - umění. Loučení s Helenou je situováno do Malostranské kavárny; mohlo by být zároveň úvodem nového, proměněného vztahu, protože
vypravěč dává Heleně schůzku v téže kavárně za týden, kdy ona už má být ve Vídni. Helenin odjezd je od počátku základním tónem vztahu, den odjezdu je předmětem dialogů, citových příprav, úběžným bodem nenapravitelného zlomu. Ale den odjezdu v pořadí prostě chybí. Čtenáři, který pravděpodobně nesleduje data a jména
dní mezi jednotlivými zápisy, nejspíš unikne. Místo dodatečného zápisu o tomto dni stojí o dvě data později popis schůzky v Malostranské kavárně: ale je to první setkání s Helenou. I v dalších dnech očekávané zprávy o rozloučení chybí, jsou tu jen zápisky týkající se vnitřního stavu po rozluce, o to působivější, že se obejdou bez jakékoli narážky na jeho věcnou příčinu:
Po nočním bezvědomí, a tedy po nejlepším odstupu od věci, když jsem ji teď nově uviděl, vynikla její
obludná, nesmyslná krutost a já hodinu bez pohybu žasl, jak daleko může člověk zajít od sebe, od své
touhy a prosby.
Sem je ještě vsunut zápis mnohem pozdější, zvrstvující vědomí neuchopitelnosti objektivní podoby věcí:
Co kdyby se člověk vrátil, dodávám 18. března 1980, v hněvu a lítosti odtarasil zas cestu, kterou si zarúbal: nasel by na ní to, co mu narostlo do tak šílené potřeby, či jenom to, co tam leželo střízlivě, než zešílel?
Čtenářské očekávání zprávy o odjezdu se v tomto místě nutně mění v pochopení, že jeho vynechání značí nevyslovitelnost. Taková zámlka je plnovýznamová zpráva. Pojednou se však znovu objevuje Malostranská kavárna a
scéna čekání na schůzku se opět rozbíhá. Proti očekávání a navzdor časové posloupnosti Helena přichází: teď se
začíná odvíjet den odjezdu, s intenzitou odpovídající jeho důležitosti. Je to snad nejdelší denní zápis z celé knihy a loučení je v něm zpřítomněno tak, že působí jako by probíhalo právě v tomto dni. /Ale v deníku je součas-
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nost dění a zápisů vyloučena!/ Teprve poslední věta /"Dopíjím protější skleničku a jdu pryč."/ vrací příběh do
pasti objektivní časové posloupnosti.
Na totéž místo se potom vypravěč jěstě několikrát vrací, jako by se musela jeho samota teprve nějakým způsobem promítnout do skutečnosti, jež o vnitřní pravdě věcí odmítá vypovídat. Počítání vypitých becherovek a
pozorování lidí vystupujících z tramvaje vpravují pomalu do vědomí současnost.
Také tak je dramatizován předem známý průběh děje.
Existuje přitom ale ještě něco jemnějšího nežli příběh, co nad časem seznámení, setkání a rozchodu žije
vlastním životem. I "příběh o lásce" vlastně v Českém snáři probíhá současně ve všech fázích a v různých podobách zároveň: dlouholetý hluboký manželský svazek plný porozumění, živý a rozkvetlý do krásných rodinných
tradic. Milenecké pouto ustálené a klouzající nevyhnutelně ve vzájemně chápavé i ironické přátelství, veliká Láska a první, ještě sebe nevědomé, setkání se ženou, která by mohla být ústřední ženskou postavou dalšího dílu
knihy. Přitom je vsak jisté, že základní struktura by zaručila i dál simultaneitu citových vztahů místo lineárnosti.
/Možná Vaculík vytvořil cosi jako model nového milostného románu: ani příběh, ani trojúhelník, ani řada dobrodružství. Snad mnohostěn? Nové a překvapující je na něm to, že jsou všechny vztahy krásné./
Tak jako prostupuje celou knihu eros, je všudypřítomný také thanatos. Motiv smrti prostupuje celou kompozicí, úvahy jako by sem klouzaly při každé příležitosti neodolatelně:
Hřibitov je pohodlný, přestože neveliký.
Píseň, na které měří vypravěč délku svého dechu, je přípravou na smrt /"Jak umřu, pochovejte mne na mohyly."/
Odcházení do ciziny je prožíváno jako umírání:
jako když někdo živý ještě při vědomí aranžuje svůj pohřeb.
A umírání je vlastně synonymem žití:
umíral jsem svému dětství /.../ Ale ukázalo se, že umírám do nového dlouhého života.
Sen o mrtvých je potom organicky součástí času, v němž svítání je "první den mé další smrti".
XXX
Prostor Českého snáře je organizován tak, že do popředí vystupuje jeho statičnost, lépe řečeno to, že nemůže být vyměněn za jiný prostor. Významy míst stále stejných se přitom vrství a promenují, až vzniká zvláštní vnitřní dynamika neměnného prostoru. Základní půdorys je daný několika ústředními body, od nichž se pohyb v kruzích nebo v paprscích šíří a kam se stále znovu vrací. Nejdůležitějším takovým bodem je kuchyň doma, jeviště
každodenních rituálů, místo setkání a východisko každého přemístění. Podobnými magickými středy jsou domky na venkově, kavárny, byty přátel, koncertní síně.
Jen jednou pohled proniká za hranice. Úžas nad viděním jiného světa je takový, že při pohledu přes hranici
není relevantní fakt, že východoněmecké městečko je úplně stejné, jako městečko české:
V neděli šli jsme městečkem vzhůru podél potoka pořád k hranici. Městečko přestávalo, následovaly luhy, stráně, v korunách javorů bzučel dravý hmyz a ozývali se ptáci, i v tom žáru, ve vodě rušily státní
hranici s NDR drobné ryby. Na asfaltu pořád prostředkem bílá čára, až jsme přišli k železné mřížové bráně. Tam jsem užasl, bylo to jako smyšlené: asi dva metry padesát centimetrů za branou začínalo městečko Klingenthal s třípatrovými domy. Byla tam lékárna, trafika, cukrárna a příčnou ulicí projel motocykl.
Jako bychom se ze zvěřince dívali do světa lidí nebo v kině na cizí film. Nemohl jsem odtamtud ani odejít.
Zajetí proměňuje jak vnímání nedostupných míst, tak vnímání sebe sama. Nepřekročitelná státní hranice začala
působit jako přírodní jev, nebo aspoň se s ním ocitla v jedné rovině. Takový pocit je sugerován vnímáním ryb jako narušitelů zákona; jinde zase Vaculík uvádí například spojení "příkré a zakázané stráně", aby označil přesný,
jedinečnv a geograficky lehce identifikovatelný útvar: šumavské hory.
Nad hraničními horami plynou mračna. V chladné atmosféře pod nimi se podrobně značí každý vývrat
na zakázaných stráních.
Připoutání k jednomu místu proměňuje také vnímání vzdáleností, ruší důvod rozlišovat je podle objektivních měřítek. Svět a vesmír jsou pak stejně blízké i vzdálené, a že jsou neviditelné, vyplývá vlastně z ustrojení
člověka:
Venku fouká studený vítr, nebe je poseto velice chladnými hvězdami, chvějí se a malým Magellanovým
obloukem se prodírá, podle nových zpráv, jakási jiná galaxie, ovšem očima nevidím nic.
Tak jako se geografické nebo kosmologické jevy stávají věcí subjektivního vztahu, může se místo stát i průmětnou Času. Vaculík vnímá proměny místa jako postupující děj, zaostřuje přitom pohled na každou jednotlivou věc nebo, lépe řečeno, na jedinečnost každé věci. Dosahuje přitom zpřítomnění času minulého i budoucího,
synchronie, dalo by se říct, v níž se zračí význam časových změn /ale kde ještě není žádný proces definitivně uzavřený/:
A šel jsem k nemlýnu a k nepile, kde jsem myslel, že ještě jsou ty dřevěné stodoly, o kterých jsem tu psal,
jak před nimi sedí mezi husami jakýsi chlapec, nejspíš bratranec Ludvík.
•
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Země je místo, do něhož se člověk může promítnout, s nímž se může ztotožnit a tak vyjít na okamžik z obklíčení, totiž ze sebe sama:
Ráno jsem vyrazil s kosou na zahradu. Sekl jsem pod rynglí, která už začínala střásat žluté lístky a ty tiše padají do trávy, kosa je shrnuje a já zapomínám, kde jsem a kdy jsem, to neseču já, to seče nějaký
strýc a já chlapec se naň dívám, jak se rozhání, s travou shrnuje i zlaté lístky a za ním zůstává měkká
hladká zem, po níž bosky jdu.
Vnější určení místa se stává vnitrním prožitkem: tím se problematizuje jeho podoba i danost. Ale problematizuje se tak i sama totožnost subjektu, daná také vnitřními souvislostmi a vzájemností.
Kým ale, když odejde jeden, druhý, tisící, stávám se tu já! Nebudu moci zůstat stejný, jestli by se nevrátil třeba Pavel Kohout.
V poslední době cítívám nechuť být tu. Aleje to skoro nechuť být.
XXX
Význam a funkci strukrurálních proměn děje, času a místa v Českém snáři vystihuje nejpřesněji v jedné
větě Vaculík sám:
Řekl jsem mu, že dnešní pomžry se dají posuzovat buď jako hrozná Spatné, nebo jako rozdrcené v prvotní chaos, do něhož ten, kdo by měl postřeh, může vsít semeno nového, svého řádu,
"Rozdrcení v prvotní chaos" proběhlo zaprvé v románové struktuře: namísto děje dění jako stav; čas rozpolcený,
na objektivní a subjektivní; místo, které se stává projevem času nebo kategorií subjektivního vztahu. Postavy,
které jsou v rámci možného románového příběhu zaměnitelné, ale zároveň jsou pojmenované pravým jménem a
příjmením, které jsou tedy také jedinečné a nepředvídatelné i pro autora, a které pro českého čtenáře nutně přesahují rámec románu. Jako celá deníková forma nesená uměleckým záměrem a umělecký záměr skrytý v deníkové formě.
Smysl takového postupu vyplývá právě z toho, že Vaculík vidí hodnocení situace jako volbu, jako Čin, jako
program postavený proti setrvačnosti, automatizaci a pomalému rozpadání věcí i hodnot. Je to Čin odborně řečeno semiotický: bez nového vidění a vyjádření dané situace není žádná společenská změna možná. Vaculík nemá
ani nepředstírá záruku zdaru. Ví jen, že alternativa je "posuzovat poměry jako hrozně špatné". Jazýček na vahách
se mu k špatné straně kloní často:
Už všecko, až maniacky, čtu jako předpověď budoucnosti, a vychází mi Špatná.
Důležitější ale nežli momentální výsledek je práce rozkládání a přeskupování významových klíčů - Či semiotického kódu. Už sama výzva "Číst všecko" je velice důležitá: je to první podmínka vybřednutí z automatizovaného vnímání:
Přijímám už jenom ducha krajiny, staveb, čtu z půdorysů, z potoků a reliéfů polí. A ze hřbitovů.
Předmětný svět je členitější než řeč, různotvárnější. Přesným viděním se řeč proměňuje. A Vaculík Čte také
z vlaku, z tváří, ze snů, ze symbolů, z pozorování sebe samého, z hvězdářské ročenky, Einsteina atd.
Hned někde v první části knihy referuje Vaculík o tom, jak se dává portrétovat od malířky, jejímž figurám
je vidět do hlavy. V samém začátku vyhlásil program psát nikoli pravdu o věcech, nýbrž pravdu o své mysli. Jinde
ještě cituje Ladislava Klímu, který tvrdí, že podmínkou básníka je vidět naprosto falešně. Jsou to všechno různé
aspekty téhož: číst jinak, než jak si žádá gramatika a syntaxe. Vlastní smysl je prostor k otevření: zvědavost, co se
v ní skrývá, téměř touha, aby tomu někdo pomohl na světlo, také odvaha riskovat pro to a dávat sebe v sázku, to
je vlastní děj Českého snáře.
XXX
Dalším ze základních kroků na cestě vidět jinak, je posunování hranice normality a fantazie, reality a absurdity. Princip fantastické povídky je vytváření pocitu, že existují kauzální vztahy mezi věcmi na sobě nezávislými.
Vaculík podobného účinku dosahuje tím, že zkracuje, syntetizuje nebo prostě přejímá v jiném kontextu příčinné vztahy vyplývající z logiky daného řádu:
V jižních Čechách není žádný sníh, vláda se tu tedy může cítit pevněji než v Praze. Viděli jsme mnoho
dravých ptáků, seděli na stromech blízko nad silnicí.
Je to narážka na všeobecně známý fakt, že přírodní jevy jsou v československých sdělovacích prostředcích zpravidla interpretovány jako katastrofy mající vinu za nedostatky národního hospodářství. I zde Vaculík mísí věci
řádu přírodního a řádu umělého ve zvláštní dimenzi. Podobně stačí podat absurdní souvislost jako přirozenou:
U svého zubaře jsem dnes nepořídil. Čekal jsem asi půl hodiny, pak vyšla sestra a pravila, Že pan doktor
předvádí kolegům v laboratoři pejsky.
Tento vypravěčský postup bude ve Vaculíkově díle vystupovat s časovým /anebo místním/ odstupem stále zřetelněji a účinněji. Uplatňuje se tu ostatně typicky český princip humoru a recese; kontext knihy uchovává i jeho tragické zázemí, tím tedy i hluboký smysl. Však také jednotlivé epizody mají často charakter hořké anekdoty:
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Včera večer přijela Madla z Dobřichovic s ovázanou rukou. Pořezala se srpem. Na Bulovce mladý chirurg
místo aby jí naříznuté bříško palce sešil, mohl je už jen odstřihnout. "Proč jelas, proboha, z Dobřichovic na Bulovku!" - "Já jsem jela do Radotína. Tam mi doktor taky, takový mladý, řekl: "To se musí šít
paní, to my neděláme."
Maximální intenzity dosahují syntetické zkratky, k nimž většinou stačí přesné pojmenování věcí anebo logické
vyvození důsledků:
Do Prahy teď přijel, aby se pozeptal, jestli by mu někdo mohl výhodně operovat kýlu. /.../ Ale riskuje
dneska někdo zločin dobrého skutku?
František Kriegel umřel. Vinou zvrhlých úřadů nemohl mít slušný pohřeb, proto byl jenom technicky
spálen. Obřad bude po převratu.
Funkcí takových zvratů je však objevovat nesamozřejmost samozřejmého /samozřejmá a zároveň fantastická je zaprvé každodenní skutečnost ručního opisování knih, odposlechů telefónu, složitého systému dorozumívání pomocí psaných papírků adt. atp./. Cílem je vyvolávat neustále krizi komunikačního kódu, pravidel dorozumění, vnímání i jednání. Komunikační kód se hroutí úplně v okamžiku, kdy se na scéně objeví cizinec. Francouzská snacha Isabelle objevuje vypravěči jeho zemi jako "wonderland", cizí novinář neobeznámený s pravidly
komunikace klíč k hovoru, a vlastně ani k prostému setkání, vůbec nenajde:
Zvedl jsem omylem telefón a tam se ozvalo anglicky: Jmenuji se tak a tak, jsem dopisovatelem listu New
York Times, přijel jsem z Varšavy a chtěl bych s vámi mluvit. Je to možné? - Odpověděl jsem, jak se domnívám, takto: "Bývalo by to bylo možné, kdybyste mi byl nebyl volal, nýbrž přišel jste rovnou." Muž
přemýšlel nad tím, co slyší, a pak se zeptal: "Well, a můžu tedy přijít rovnou?" Odpověděl jsem opět
svou oxfordskou angličtinou takto: "Kdybyste se nebyl takto otázal, byl bych vás mohl pravděpodobně
očekávat. Obávám se však, že po vaší otázce vás nemohu očekávati více." Muž na druhém konci se vypořádal s astQnishementem ne tak úplně, jelikož po chvíli řekl: Baj, báj!"
xxx
Odepřít pochopení může být sdělením, popřít smysl vyslovením nového významu. Prvotní chaos není prostě zmatek, nýbrž potenciální vesmír, díky tomu, že do jednotlivých částic bude zaseto "semeno nového řádu".
Vaculík v rozhodnutí "Číst všecko" objevuje potenciální smysl každého prvku, přírody, slova, činu, věci. Nová
čtení stále stejné krajiny mění se v četbu znamení mluvících k vlastnímu osudu:
Letním lijákem přetížené haluzí stromů spojovávalo se v klenbu, pod níž vládla tma, pavouci a mravencové.
A tam byla jáma! Měřila asi dva krát tri, omyl, metr krát metr a půl. Každý do ní musel jednou spadnout,
jak byla zastřena rostlinstvem! Z ničeho se nedalo poznat, k Čemu byla, jak dávno ji udělali a kam dali
vykopanou hlínu? Sypké a vlhké stěny neporostly dodnes ničím. Stál jsem nad jámou a hleděl do ní jak
před čtyřiceti lety. Je stejná! Cítím, jak je teplá a čekající.
Těžko říct, že Vaculík smysl věcí objevuje - bylo by to příliš fatalistické; těžko ale také říct, že ho do věcí teprve vkládá - bylo by to hrubě voluntaristické. Podstatou je vlastní fakt čtení, ve smyslu "snáře" jako knihy, kde
se jistým symbolům připisuje jistý význam v přesvědčení, že všechno opravdu významné je. Je to rehabilitace
smysluplnosti, gesto sdělující, že všechno něco znamená. Každá drobná episoda stává se pak parabolou. Třeba
kanárice Kateřina zapadla za nábytek a:
Když jsme pohnuli mycím stolem, Kateřina vyfrnkla ke stropu. Ptáci létat dovedou, ale z díry sami nevylezou.
Každý Čin v takové říši smysluplnosti, tajemné nebo zjevné, je pak také plnovýznamový: sekání trávy nebo
kříšení povadlých růží, vánoční rodinná tradice nebo trhání třešní nabývají hloubky sakrálních úkonů. Ne proto, že by do nich Vaculík vkládal posvátné obsahy, nýbrž proto, že k nim přistupuje s odpovědností adekvátní
symbolu či znamení. Symbol nemůže .oít relativní hodnotu, může jenom mluvit nebo mlčet, promluvit a zase
čekat v tichu, jako krabice s hlavolamem, který na začátku knihy dostane k řešení Helena a který o rok později
nečekaně promluví.
Potenciální možnost, aby se všechno stalo v Českém snáři zprávou, řečí, znamením, je možná podstatnější,
nežli funkce samotných snů.
Napětí mezi tím, co je dáno, co obkličuje, tíhne ke skleróze, a prohloubeným, rozšířeným a zintenzívněným vědomím i viděním Vaculík vystupňoval zvednutím stavidel mezi snem a skutečností. Sny jednotlivých
osob si vzájemně odpovídají, vedou dialogy; "spojité nádoby" světa onirického a předmětného jsou průhledné a
postavené proti světlu. Sen nejčastěji interpretuje tragický životní pocit, který nezůstává pozadu za vrcholy Máchova zoufalství, jako třeba tento úryvek, hodný Pouti krkonošské:
Točil jsem se, průhledné postavy kroužily kolem mne, je toto možné? Kdo z nich tehdy věděl, že je to
poslední den? Vědět den poslední, poznat jej! Mohl jsem teď ohýbat údy zemřelých: ohnul jsem každému ruku nebo tak. Zpíval jsem do lebeční kosti na mých prsou, celá noc před námi.
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Skutečnost proniká do snu varem a přetlakem, sen kompenzuje nedostatek dějové dynamiky, vyslovuje nevyslovené. Důležitější nežli psychoanalytická interpretace podvědomí je to, že snem zde pronikají do vědomí obsahy
potlačené v bdění. Třeba úzkost z vlastní situace:
Tábor se rozkládal na velikánském lánu ornice, svažujícím se mírně k západu. Nebyly tu žádné baráky,
jenom vysoké dřevěné kůly pospojované nahoře sítí drátů. Vypadalo to z dálky jako prázdná jarní chmelnice. Zblízka jsem viděl, že z horních horizontálních drátů jsou zapuštěny drátěné klece čtvercového půdorysu o rozměru metr krát metr. Podobalo se to buňkám, v nichž se pěstuje vždy jediný keřík rajčat.
Většina drátěných buněk byla prázdná, jen tu a tam, vzdáleni od sebe, dřepěli v některých lidé, po jednom. Přistoupil jsem k jedné obsazené buňce a prohlížel si to zařízení. Nebylo tu žádných hlídačů a nikdo si na nic nestěžoval. Povšiml jsem si, že půda mezi řadami drátěných buněk je podélně i napříč uvláčena branami, a polekal jsem se, že jsem tu udělal své osamocené stopy.
Najednou je hranice mezi snem a skutečností smazána, přechody jsou plynulé a mnoho skutečných epizod
také připomíná noční můry. Zdánlivá iracionalita spojuje obojí, stejný je i materiál, protože sen otvírá sice průhledy, ne však cesty z obklíčení. Stejně působí i automatika dějů:
Automatika špatných snů je taková, že se v nich vždycky stane právě to, čeho se bojíte: sotva vás napadne, že by se červený chrám mohl zřítit, už se tiše řítí. Moudrá hlava do pečiva zná radu: ničeho se nebát.
Umyl jsem se, oholil, dal čistou vodu ptactvu, vypil čaj a spolkl lék. Oblékl jsem se, nasadil Čepici, otevřel
dveře na chodbu a tam seděli na židlích dva mladí esenbáci.
Nejpozoruhodnější a možná klíčový je jeden protiklad docela nenápadně naznačený. Není to protiklad snu
a skutečnosti. Popis jednoho úzkostného snu končí takto:
Věděl jsem, že je to sen ~ blbina, a bylo mi fuk, jak to dopadne. Sen, když poznal, že mi nevadí,*prostě
přestal.
Následuje, bez vnější souvislosti, osamocená věta:
O Ivanovi to nechci tvrdit, ale já si svůj osud dopředu asi píšu.
Jestli "život je sen", tedy proti automatice "špatného snu" stojí "psát si dopředu vlastní osud".
XXX
Český snář začíná polemikou o statečnosti, přesněji, polemikou o fejetonu Úvahy o statečností, a ta se děje
formou dalších fejetonů, otevřených dopisů, úvah. Vaculík hájí svoje rozhodnutí nebýt hrdinou /důvody, které
pro to uvádí, jsou také důvody, proč nenapsal román s ústředním hrdinou/. Jediným a posledním hrdinou jeho
knihy je samo psaní.
Psaní je síla, která tu vyvolává pohyb víc než co jiného: většina cest je spojena s roznášením, vázáním, předáváním nebo hodnocením knih. Psaní je předmětem nejvyššího zájmu přátel i bezpečnosti, má za následek předvolání k pohovorům či výslechům, pronásledování lidí se týká psaní a psaní také vystupuje jako tajemný a neznámý v akci S, která není nic jiného nežli práce na Slovníku českých spisovatelů, což se čtenář dozví až na konci románu jako rozuzlení. Psaní je původcem nebezpečí, a proto jsou některá sdělení v knize cenzurována, tajná
spiklenecká schůzka, při níž je třeba z okna opatrně hlídat vchod do domu, a kde nečekané zazvonění na dveře
působí poplach, se děje za účelem opravení překlepů ve strojopisném vydání knihy slovenského spisovatele Dominika Tatarky. Zvláštní kategorií psaní jsou petice a sbírání protestů.
Nejen Vaculík, všichni spisovatelé vystupující v knize píší o sobě a o druhých - všichni píší jaksi o všech,
"všichni chtějí dneska psát". Vzájemně si nastavují zrcadla a vzájemně se poznávají, i když, kromě Vaculíka autoři skrývají své postavy za fiktivní jména. Zachytit písemně vlastní situaci je nezbytností, možná posedlostí. A
každý portrét nese s sebou nějakou iluzi a nějakou fikci a největší nevolnost a pobouření vzbuzuje zpravidla nejvěrnější zachycení skutečnosti - tomu, kdo posloužil za předlohu jeví se jako nej neadekvátnější.
1 to je způsob, jak otevírat, zmnožovat Životní prostor, jak rozvíjet a znásobovat jeho možnosti. Možná také jak hledat vlastní identitu, a tvořit paměť společnosti a její kultury.
Autorův vztah k psaní je ambivalentní. Příznačné je už to, že vzal na svá bedra rukodělné vydávání knih,
které v Československu nemůžou vycházet, ale také po celý rok, co píše "snář", se chystá od tohoto úkolu odpoutat. Stejně tak nemá žádnou jistotu nejen o výsledku svého psaní, ale ani o tom, co vůbec psát a jak. "Nevím
co psát a k čemu to vést" se rýmuje s větou "pražské lípy 1979 chystají se kvést". Psát je stejně nutné jako nemožné. Psaní je neustále nejvíc ohroženo /v ohroženém světě, kde je ohrožen spisovatel/, ale jeho nejistota je také vnitřní; ono "nevím co psát a k čemu to vést" je jeho výchozí situací, nikoli koncem.
Jakmile se rukopis prese všechno zrodí, ukáže se, že to není kladný hrdina, jehož zachráněním román Šťastně skončí.
Je mi bližší příští čtenářova četba, nebo můj minulý život? Můj právě uplynulý rok je mrtvolka: balzamovat ji navoňavo, nebo nechat rozsypat v prach? - Vždyť je to jasné.
A krom toho ty nečekané bodance, že je to propsaný život, že to byl život a není už. Že jsou to obrovské ztráty! Zájem mého spisu se rozchází se zájmem lidí, o kterých je!
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Hrdina se zrodil, vyrostl a obrátil proti svému rodiči.
V okamžiku, kdy pochybnosti o díle vrcholí, začnou při četbě ožívat jednotlivé věci, které tam byly vloženy.
Navazují vztahy uvnitř knihy a dokonce mohou ožít vlastním životem. Autor sejde podívat, kde je hlavolam:
který jsem tu kdysi mrskl do stroje jenom tak, že z něho třeba něco bude, něco ke psaní, podle toho, až
jak. Co dělá hlavolam, jak vypadá, mám ho? Přerušuju psaní...
Do krabice s hlavolamem někdo vepsal otázku, něco se v ní změnilo, na otázku je třeba odpovědět. Mikrosvět
snuje svůj vlastní příběh. To je, zdá se, rozhodující. Pochybnosti o vydání knihy jako by tím byly vysvětleny,
dál už se týkají jenom tvaru, dodatečných zásahů, vhodného zakončení. Vypravěčské já se může stát třetí osobou, zatímco kniha diktuje své požadavky:
Kniha, blížíc se svému konci /.../ si Žádá nezapřitelné pravdy, kterou by autor — naprosto samozřejmě jinak mohl zapřít, kdyby se mohl spokojit s tím, že žije, a nechtěl ještě o tom i psát! Neboť skutek, víme, dá se zatajit, dítě skutku bude však na nás pokřikovat na ulici.
"Dítě skutku" tedy dostává co potřebuje, aby jeho kostra byla samonosná:
zápis ze 30. ledna 1979 /ten, který jste dávno, klidně a bez pocitu poruchy četli/Je psán dnes, 25. ledna 1980!
Nakonec tedy v zájmu pravdy vítězí vypravěčská fikce. Román už sám spěje dál vlastní logikou, autor jako by se
stáhl do pozadí. Myšlenkový závěr románu o současné české společnosti vysloví nakonec blázen. Podobá se autorovi a možná je to, v čekárně u zubaře - autor sám. Ale už to není podstatné, co mělo být vysloveno, vysloveno
je, o tom, půjde-li hrdina do světa, mohou teď rozhodnout už jiní. Závěrečná snová cesta také žádného ručitele
pravdivosti nepotřebuje.
XXX
Román se tak uzavírá: ale Český snář je také a možná hlavně kniha o psaní, o tajemství psaní a autorství.
Vaculík by ji byl nemohl napsat, kdyby i sám sebe neučinil její nepředvídatelnou součástí. Mohlo by se říct, že
je to také kniha o lidské totožnosti. Totožnost vyplývající z etického postoje, názorů, myšlenkové koherence
Vaculíkovi samozřejmě nechybí a je taková, že jeho názor z roku 1968 například, je i odpovědí na otázku, kterou mu klade kniha dokončená v roce 1980.
člověk může udělat s jistotou ten skutek, za který je ochoten sklidit nepřátelství svých přátel.
Když sklidil pohoršení a kritiku svých přátel, zabudoval je do knihy a potvrdil tak, že je skutkem udělaným s jistotou. Ale to není jistota o knize jako takové. Je to spíš jistota o nutnosti psát:
Můžu to zkusit přepisovat jenom víc a víc proti sobe. A pak se s lidmi přestanu stýkat.
Maximální otevřenost psaní vyhošťuje autora ze světa. /A to je téma /například/ Kafkovo./ Vaculík také s údivem shledává, "že si svůj osud dopředu asi píše" ale i, že už si jej vlastně napsal:
Potom jsem přečetl své deníky dělnické a studentské, a co vidím: že já mám vůbec napsáno vše. A že jsem
si to napsal naprosto včas. Pozdější prací jsem své názory a postoje už jenom varioval a ilustroval. Nebyl
jsem nikdy moudřejší ani schopnější, než jsem byl do dvaceti let. Všecko se splnilo, došlo na má nejhorší tušení, zatímco mé hřejivé naděje neměly v ničem pravdu. Nejenom úspěchy, ale i všecky své nezdary,
poklesky i pády jsem si jakoby předepsal do partitury a potom je odehrával.
Tento objev autor učinil na začátku knihy. - Na začátku knihy, kterou začal psát, aniž věděl "co psát a k
čemu to vést". Rukopis, jakmile se stal samostatnou knihou, zřekl se svého autora - autor se stal součástí fikce,
jako všechny jeho skutečné postavy. A v okamžiku, kdy je kniha vydána, zasahuje tvrdě do osobního života.
Vaculíkův román zůstane velkým literárním dílem a tajemství psaní a autorství velkým tajemstvím literární tvorby vůbec. Tajemství psaní jako vytváření prostoru nepředvídatelnosti, který se otevírá přesto, že vlastní
osud už je někde /vlastní rukou?/ napsaný - a zároveň psaní jako předpověď vlastního osudu, i když společnost,
historický okamžik nebo řád nabízejí člověku osud pohříchu předvídatelný.
Řím, prosinec 1982 - únor 1983
Ludvík Vaculík: ČESKÝ SNÁŘ - vychází česky v nakl. PUBLISHERS 68, Toronto, Kanada
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Diakritická znaménka
Monolog otazníku
Co mohu vědět? CO mám dělat? Več smím doufat?
Před dvěma sty lety si kladl tyto otázky německý filosof - podivín z Královce. Kdo jsme? Odkud jsme přišli? Kam jdeme? Před sto lety si kladl tyto otázky francouzský malíř- podivín z Tahitských ostrovů. Jaký je
smysl života? Proč existuji? Kdo jsem? Tyto otázky si
dnes klade inteligentní dívka, s mou nezbytnou pomocí. Co je tak zvláštního na lidských bytostech je skutečnost, že se nikdy nespokojují s odpověďmi, a vždy
si kladou nové a nové otázky. Lidé trvale podléhají
obsesivnímu hledání vlastní podstaty - ale mají vůbec
jakou? - podobně jako se někteří duševně choří pacienti neustále ptají proč mají dvě ruce a ne tři nebo
více paží jako indická božstva. Tento věčný proces tázání po vlastním smyslu udržuje lidi v trvalém napětí a
neklidu. Toto hledání musí být velmi podstatné pro
muže i ženy, protože v tomto procesu objevování a sebeobjevování Člověk definuje sám sebe jako člověka a
je to právě tato otázka, toto tázánlpo vlastním smyslu, které člověka určuje. Otázky, které si lidé kladou,
vytvářejí jejich osobnost, a mění základy jejich existence právě podle toho, co je obsahem otázky. Člověk
je věčný otazník za nezodpovědítelnými otázkami - a
to je první paradox lidského bytí. Člověk je sám sobě
záhadou, je spíše urputný tazatel než úspěšný řešitel otázek po smyslu bytí. Lidé jsou živé otazníky a já jsem
konečný symbol lidského rodu, není-liž pravda?
Monolog vykřičníku
Všimli jste si, že v přírodě nejsou žádné otazníky nebo
vykřičníky? My jsme lidské vynálezy! Pravý paradox
lidských bytostí není v tom, že si kladou otázky, ale
že nalézají vždycky tutéž strašlivou odpověď, že totiž
na konci každého úsilí na ně čeká vykřičník smrti zničení každého úsilí, ať lidé dělají cokoli! Člověk se
stane sám sebou jedině když se setká se svým koncem,
takže rozhodující pro něj není čím je teď, ale čím se
stane, když přestane být! Člověk je trvale ztracen ve
své budoucnosti! Avšak ani to neřeší jeho problém,
jestliže je smrtelný - a to tedy je! Základní paradox
člověka je jeho status dočasného bytí, v němž čeká na
své nebytí! Člověk je vykřičník smrti a já jsem pravý
symbol lidského rodu!
Monolog tečky
Nedejte se mýlit vykřičníky a otazníky, těmi symboly
emocí, pravda je surově prostá. Člověk je degenerovaný bůh; byl zanechán na této planetě předchozími generacemi bohů, kteří později zemřeli na spalničky a
ponechali člověka bez dozoru. Lidé jsou stále občas
schopni dorůst do své vlastní úlohy bohů, ale činí tak
jen zřídka, když se totiž stanou svobodnými a jedinečnými bytostmi. Člověk je zároveň jak vykřičník tak
otazník, rozpor, právě proto, že jsou-li paradoxy pravé, jsou neřešitelné. Protikladná tvrzení jsou stejně

pravdivá a vytvářejí v lidech zároveň pocit nesmyslnosti a smyslu. Člověk je jen symbol něčeho jiného než je
sám, je znamením paradoxu jenž ho přesahuje, podobně jako lidi přesahuje vesmír nebo mrtvý bůh. Člověk
je záhada, záhada jedinečné svobody a proto jedinou
cestou jak chápat lidi, je respektovat jejich paradoxy.
Tečka.
Monolog dvojtečky
Mezi diakritickými znaménky jsem expert na důsledky, jež vyplývají z premis: ale nemohu vám říci, co
vyplývá z lidských paradoxů, protože z paradoxů plynou jen další paradoxy, nikoli pravda. A to je první
překážka poznání Člověka. Jestliže lidská stvoření jsou
paradoxní bytosti, pak mohou být definována jen svými paradoxy, které je však tak jako tak nedefinují,
protože paradox je jen karikatura pravdy, nikoli její
obraz. To še mi zdá směšné, právě proto, že lidé si tak
zakládají na logice - na této prázdné liře se slovy - jež
poskytuje konečná pravidla pro hrdou pošetilost, kterou nazývají rozum. Kdokoli je tedy dost chytrý, aby
chápal nelogičnost logiky, by se neměl snažit lidi posuzovat: takové pokusy jsou marné a nesmyslné. Všechna tvrzení o lidech třeba přijímat jen jako hru - snad
jako hru na pravdu
která nemá žádný smysl, kromě
příjemného pocitu, že rozmnožujeme nesmyslnost a
paradoxnost člověka, ať o něm tvrdíme cokoli. Jediný
závěr, který lze vyvodit z premis o lidech, je závěr jenž
nutně následuje dvojtečku: lidé jsou živé paradoxy.
Monolog uvozovek
"Cokoli lze říci o mužích a ženách, musí být chápáno jakoby v uvozovkách, jež naznačují subjektivitu
názoru, nejistotu o pravdě tvrzeného. Každé tvrzení o
"lidských bytostech" třeba chápat jako citát s podezřelou věrohodností; žádné uvozovky na světě nezaručují
pravdivost citátu, zaručují jen správnost toho, co kdy
kdo kde řekl, podobně jako odkaz pod Čarou na vědecký pramen poukazuje na názor autora jenž je citován,
a neznamená souhlas s tím, co onen autor tvrdí. Tak
vše, co víme o Člověku, platí jaksi přibližně, "v uvozovkách" a vše, co o něm tvrdíme, může být proměněno
v proti kladné tvrzení, podobně nepravdivé. Můžeme
tedy stejně oprávněně tvrdit, že Člověk je jednoduchá
složitost nebo složitá jednoduchost, oduševnělé tělo
nebo ztělesněná spiritualita, dočasná nicota nebo věčný účel bytí, bytost pudově rozumná i rozumově pudová, svobodný otrok a otrok svobody, stálá změna a
měnící se stálost, jednota nicoty a vesmíru - a vždycky jsou obě charakteristiky stejně pravdivé i mylné. Lidé totiž vždy existují jen v trvalé negaci toho, co okamžitě jsou, takže jsou trvale v uvozovkách, jako by stále citovali jen sami sebe, avšak citovali se nesprávně.
Jejich citáty jsou totiž chybné odkazy na prameny,
jež neexistují, protože pramen je jen člověk sám. Autor se trvale mění, jak migruje se svou pravdou od ni-
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čeho pres nic k ničemu, a jak se trvale vynořuje z jednoho paradoxu, aby upadl do dalšího. Lidé vzdorují
všem logickým kategoriím a jsou vždycky neověřitelní
jako citát ze ztraceného pramene, jímž je nepoznatelná substance člověčiny. Tato látka se v dobré společnosti necituje, a zůstává navždy v uvozovkách jako
"an unquotable matter of the universe". Já jsem tedy
pravý symbol člověka."
Monolog závorky
Lidské bytosti jsou opravdu paradoxní a racionální
kategorie se na ně nevztahují, ale to přece neznamená,
že bychom o nich nemohli pronášet částečně pravdivá
tvrzení, jež se dají ověřit: například tvrzení, že lidé
musí dýchat a jíst dříve než mohou myslet. Takové
výroky jsou ovšem triviální, ale lidské osudy závisí na
trivialitách daleko víc než na čemkoli jiném. Přirozeně,
vše plyne a vše se -mění - člověk není výjimka z tohoto všeobecného pravidla - ale pokud vím, změna není
překážkou poznání čehokoli - a člověk není ani zde
výjimka, protože moderní vědci vědí jak zacházet s trvalou proměnlivostí světa a člověka. V matematice
používají například závorek, které v rovnicích naznačují, že obsah závorky v jakémkoli početním úkonu
zůstává stálý - p9kud je závorka uzavřena. Podobné
metody používají také dnešní fenomenologové, kteří
"uzavřou do závorky" určité myšlenkové obsahy, aby
je izolovali, zatím co vše ostatní se mění. Touto metodou můžete rozpoznat stále se měnící scenérii života
a zároveň chápat relativní stabilitu jedince uvnitř závorky. Zatím co všechno a všichni se mění, konečná
pravda člověka je jednoduchá: nic není trvalé kromě
změny. Člověk je dočasná závorka v rovnici nekonečné
změny vesmíru, je uvězněn na doživotí sám v sobě. Já
jsem tedy pravý symbol člověka.
Monolog rovnítka =

NejvětŠím problémem lidí jsou jejich iluze o nich samých, subjektivní iluze daleko důležitější než objektivní realita, protože právě iluze tvoří osobní pravdu jedince a ta nemusí odpovídat ničemu reálnému ve vnějším světě. Iluze jsou konečnými motivy pro něž lidé
jednají, aniž potřebovali znát důvody a účel vlastního
jednání; iluze jim znemožňují vidět paradoxní povahu
každého úsilí a střetnout se s pravdou, iluze jsou základ
falešného vědomí, které si pěstují jedinci sami o sobě
jako soukromou ideologii. Bez ohledu na nevědeckou
povahu jejich představ o vlastní osobnosti musíme uznat, že právě iluze umožňují lidem skrýt nesnesitelnou pravdu o nich samých - jako smrtelných bytostech. Bez iluze, že jejich jednání má smysl, nedokážou
lidé ani vstát z postele, a je to právě jejich omyl, - že
nejsou dětmi genetické náhody, že nejsou absurdními
sirotky v kosmu, který jim umožňuje prožít krátké období jejich nesmyslného bytí. A to je také důvod, proč
lidé potřebují iluze o bozích, nesmrtelnosti nebo jakémkoli konečném smyslu bytí daleko víc než pravdu,
daleko víc než cokoli jiného a proč jsou ochotni se obětovat pro náhražky pravdy, jež jim poskytnou iluzi
smyslu existence. Nevědecké iluze jsou pravdy člověka.
Pro lidi se osobní lži rovnají osobním pravdám, protože iluze jsou jejich realitami. Já to přece musím vědět,
já jsem součást rovnice, součást problému i řešní, podobně, jako lidé, kteří jsou rovněž oběma stranami rovnice zároveň, jsou svým vlastním problémem i řešením.
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Jsou absurdní rovnicí v níž se pravda rovná lži. Já jsem
pravý symbol člověka.
Monolog znaménka /je větší než/
Největší iluzí člověka je jeho víra v božský původ,
předpoklad, že člověk byl stvořen Bohem za nějakým
účelem, a že je tedy nadřazen všem ostatním přírodním jevům, že je větší než zvířata a všechna ostatní
boží stvoření. Tento mýtus je všeobecný a lze jej nalézt téměř v každé kultuře, spolu s představami o bozích - jediných bytostech jež člověk uznává za sobě
nadřazené. Tato první iluze, Bůh Člověk, je nezbytná pro lidskou existenci, poskytuje totiž víru v konečnou kausu, v posvátný princip, v nejvyšší bytost, od
níž konkrétní člověk - otrok Boha, transcendence nebo Tao - může odvodit svůj smysl. To by nemohl udělat, kdyby si sám přisoudil primát, nebyl ochoten přiznat první místo bohům a přenést tak na ne konečnou
odpovědnost za vlastní bytí. Avšak i v tom se lidé mýlí,
prbtože lidský kosmos je jen část dalších světů, mikrokosmu a makrokosmu, rotujících galaxií a atomových
částic. Kdyby protóny a neutrony chtěly odvodit svůj
význam, smysl svých pohybů od lidských bytostí, jejichž mohou být samy protony a neutrony součástí,
pak by byly tytéž částice stejně směšné lidem, jako
musí lidé být směšní bohům, pokud existují. Vesmír
člověka není ani větší ani menší než jakýkoli jiný kosmos, je jen nesouměřitelný s čímkoli. Je docela dobře
možné, že sluneční soustava, Země a lidstvo jsou jen
ukazováčkem nějakého Super-Boha, který si píše pro
zábavu monology lidí, do nichž projektuje transcendentní myšlenky, podobně jako autor těchto monologů se baví projekcemi lidských hodnot do diakritických znamének. Co je vetší, co je smyslově významnější? Na takovou otázku není odpověď, jestliže lidé
a bozi zůstávají nesouměřitelní.
Monolog znaménka plus
Ještě skandálnější než tato první iluze lidí je jejich víra
v nesmrtelnou duši, jež neumírá s tělem, takže podstatná Část lidského druhu - jejich osobnost - přežívá
svou smrt. Kdyby tomu tak opravdu bylo, měl by
lidský druh, Homo sapiens, rozhodující výhodu, základní plus proti všemu živému. Tento mýtus se objevuje téměř ve všech náboženstvích, jako egyptský pojem Ka, jako indická víra v převtělování duší směřujících k nirváně, kde duše je konečně osvobozena od tělesné existence, a jako křesťanská víra v posmrtný život, s možností spásy nebo zatracení, podle toho, jak
se lidé chovali na procházce životem. Tyto dětinské
mýty vznikly v primitivních myslích, které byly
ochotné přijmout jako důkaz posmrtného života prostý sen, v němž se zemřelý objevoval. Musel tedy nějak
existovat, bez ohledu na tělo, jež tlelo v hrobě, musel
existovat jako nehmotná substance - duše. Jak jinak
by se mohla tato substance objevit ve snu, kdyby nebyla osobně nesmrtelná? Existuje-li nesmrtelnost, pak
ovšem není smrti, jen přechod do další dimenze bytí,
a není čeho se bát. Tuto jednoduchou myšlenku využila privilegovaná kasta kněží, kteří dobrou zvěst o nesmrtelnosti učinili hrozivou kletbou, protože lidé měli
být po smrti souzeni - podle pravidel kněží. Tím se
lidské plus - duše - stalo velkým minus, protože když
vyčerpané tělo zemřelo, nesmrtelná duše měla trpět

navždy, jako kdyby z utrpení nesmělo být úniku. Knězi byli vždy milí a ohleduplní lidé.
Monolog znaménka minus
Člověk není nesmrtelný, jen jeho hloupost je nesmrtelná, jak nás o tom denně přesvědčují lidské dějiny,
jež se opakují se stupidní monotóností nesmyslné dětské říkanky. Každá nová generace však opakuje tytéž
chyby a tytéž verše říkanky, aniž si uvědomí banalitu věčné repetice. Podle mého je třetí největší iluzí
lidstva neodůvodněná víra, že člověk má rozum, že je
schopen racionálního myšlení. Tato iluze vytváří
s předchozími dvěma pěkné pas de trois. Lidské dějiny
jsou nesmyslná říkanka, v níž generace píší vždy nové
čtyřverší, při čemž však ihned zapomínají předchozí
verš, takže sice neustále chtějí něco nového říci, ale
výsledkem je inkoherentní blábol postrádající smyslu.
Pokusy lidského ducha ospravedlnit vlastní dějiny jako
rozumné, a člověka jako racionální bytost jsou jen podnětem k homérskému smíchu a kdyby se lidé dokázali
svými dějinami prochechtat, nemuseli by si zoufat nad
nedostatkem rozumu ve vlastní historii. Lidé jsou však
tak ješitní, že odmítají chápat sebe samy jako pouhé
loutky náhody a stále se vychloubají, že jejich rozum
jim poskytuje pravé vědění. Proč je tedy jejich historie
tak stupidní? Zatím co zvířata nemají rozum, který
by je mohl mást a promarnovat jejich životy marným
hledáním smyslu, člověk se ještě ani nenaučil rozlišovat mezi klady a zápory, jestliže považuje svůj vlastní
rozum za výhodu. Rozum je jen zdrojem jeho neštěstí
a strastí, rozum je veliké minus lidské existence.
Chorus šestnácti zápalek
S námi si můžete zahrát zajímavou hru, které se říká
Marienbad, podle známého filmu, v němž jakýsi "genius" hraje tuto hru proti řadě osob a vždy vyhrává,
takže se jeví jako mág s nadpřirozenými silami. Hra je
jednoduchá. V první řadě leží jedna zápalka, v druhé
tři, ve třetí pět a ve čtvrté sedm. Podle pravidel hry
můžete táhnout libovolný počet zápalek z libovolné
řady - avšak nikoli z různých řad - a cílem hry je
ponechat na stole poslední zápalku protihráči. Jste-li
tedy na tahu, když zbývá poslední zápalka, prohráváte. Před mnoha lety viděl tuto hru jakýsi filosof na filmovém festivalu v Karlových Varech a byl fascinován.
Nabízela výhru za všech okolností tomu, kdo vyřeší
trik, s jímž lze vždy vyhrát, tedy tomu, kdo chápe logiku porážky, jež je identická se strategií výhry. Filosof zjistil, že určité kombinace zápalek jsou pastmi,
z nichž se hráč nedostane ven, jakmile je chycen alespoň do jedné z nich a jestliže mu protihráč nedá možnost, aby se z pasti vymanil. Kdokoli upadne do pasti,
je vyřízen, jestliže ovšem protihráč past rozpozná. Je
například zřejmé, že kdokoli je na tahu, když zbývají
poslední tři zápalky ve třech řadách, musí prohrát,
protože vezme-li jednu, vezme protihráč další a je konec. Totéž však platí i v daleko složitějších situacích,
což není tak zřejmé, ale přece jen hráč musí prohrát
vždy, upadne-li do osudových pastí, kombinací, z
nichž není úniku a v nichž je vždycky v tom. Jsou to
tyto kombinace zápalek nebo čísel: 1,22,33,44,55,
111, 123,145,246, 257, 347, 356,1122,1133,1144,
1155,1357. Dokážete-li se vystříhat těchto pastí,
když jste na tahu, nemůžete prohrát, ale kdokoli zahájí hru, musí prohrát, jestliže jeho protihráč zná trik

pastí. V této hře totiž padáte do pasti už prvním tahem, a pak nevyhnutelně padáte do dalších - jestliže
je váš protivník chytrý. Jinak řečeno, hra nedává žádnou Šanci hlupákům spoléhajícím na náhodu. Je to tedy pěkná hra. Dokážete v ní vyhrát nebo patříte k hlupákům kteří jsou vždy v tom?
Monolog krabičky zápalek
Já jsem ta původní krabička zápalek z Karlových Varů, ale jsem teď v Kalifornii s tím filosofem, který upadl do pasti emigrace, je politický uprchlík a už se ani
nesnaží dostat z pasti ven. Chová se tedy podobně jako
mé zápalky v řadách pastí nastražených na hráče, kteří
ještě naivně myslí, že mají Šanci výhry. Nechápou,
že pasti jsou navzájem propojené, a že nestojí za to
snažit se dostat z pasti ven, jestliže tím jen upadnete
do další. Jakmile pochopíte, že nemáte šanci na výhru,
přestanete hrát. Poznání pravidla hry tedy vede k apatii a jednání je možné jen pokud věříme, Že tah má
šanci na výhru, tedy pokud sdílíme iluzi, že máme
možnost, navzdory pravidlům hry, jež nás odsoudila
už prvním tahem. Konečným zdrojem lidského,úsilí se
mi zdají být iluze, že lidé mohou uniknout pastem bytí. Lidé jsou zápalky* které se pošetile domnívají, že
mohou z vlastní vůle opustit svou krabičku, past vlastní existence, z níž není východiska a jež vždy končí
prohrou. Lidé jsou trvale v tom.
GEOMETRIE EXISTENCE
Monolog souřadnice
Každý lidský život může být chápán jako proměnlivý
obsah, určený dvěma kartesiánskými souřadnicemi,
souřadnicí času života a souřadnicí prostoru jednotlivcova bytí. Souřadnice představují meze vzestupného
a sestupného vývoje určité křivky, to jest Člověka, který se v Žádném případě nemůže vymknout hranicím
své existence, protože i on je omezen ve svém trvání a
ve svém prostoru souřadnicemi života. V lidské křivce
se odrážejí změny směru, jež si jedinec volí, ale v žádném případě není přípustné, aby člověčí křivka překročila meze souřadnic, to jest několik dekád vyměřeného času a několik omezených míst na povrchu globu. Nejzáhadnějším aspektem existence křivek a lidí
je čas, nekonečná přímka souřadnice x, geometrický
výraz faktu, že události se neustále mění a míjejí, jak
se budoucnost stává současností a současnost se přetváří v minulost. Před vynálezem souřadnic matematikem Cartesiem, byl nejlepším symbolem myšlenky času mytologický symbol hada, jenž požírá sám sebe v
nekonečném kruhu. Od Einsteina však lidé vědí, že
existují ve čtyřech dimensích Časo-prostoru; filosoficky je tato skutečnost vyjádřena Bergsonovým pojmem
trvání, což je přímé prožívání změny a intuitivní odrážení existence v proudu vědomí. Zitý čas je tak chápán jako proud konkrétní reality protékající žitým
prostorem /BoLLnow/, při čemž obě dimense lidského
existování jsou spolu nerozlučně spjaty a závisí na sobě stejně jako souřadnice x na souřadnici y. Objev lidského času je objevem historicity lidské existence, novou formulací staré myšlenky osudu, nevyhnutelné
nutnosti, ideje, kterou Rekové nazvali moira. Člověk
nemůže překročit koordináty lidského bytí, souřadnice osudu, ať dělá cokoli.
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Monolog oblouku
Čas je jistě zdrojem dialektiky života, ale ani čas neexistuje per se, trvá jen ve spojení s prostorem a mění
se dramaticky spolu se změnami prostoru, jak nesporně prokazují Einsteinovy rovnice. Přístup souřadnic
je pro mne příliš plošný, dvoudimensionální a představuji si lidské bytí spíše jako oblouk, jenž se klene nad
počátkem a koncem života a jehož součásti - fáze existence - dosebezapadajíjako kvádry klenby,jež se podpírají navzájem. Lidské bytí není tedy křivka, ale sled
osojbních, žitých časoprostorů, nemnoha fází, které
se od sebe podstatně liší, jako se liší krajina dětství a
domova od města první lásky nebo od míst, kde dospělý člověk pracuje, je šťastný nebo kde trpí. Lidská
existence není tedy nařízena jen podle biologického
času, jenž je do lidí vestaven jako jakýsi budík, ale je
též naprogramována jako klenba osobních prostorů.
Ty se však nemění objektivně - například když se
někdo přestěhuje do nového města - ale mění se tehdy, když se mění vnímání a chápání nových zkušeností a nového prostředí, jež je novým jevištěm další životní fáze, dalšího svorníku v klenbě jedinečného života. Jak se s věkem zrychluje životní tempo, dochází
nám čas, "we are virtually running out of time*\ ale
zároveň nám dochází i prostor bytí, až konečně rychlost změny dosáhne rychlosti světla, a časoprostor existování se změní v nirvánu v nekonečné bezčasí vesmíru, kde mizí oblouk a kruh se uzavírá.
Monolog spirály
Moje cesta prostorem a časem se opakuje podobně jako cesta lidí, kteří vinou svou nudnou existenci v opakujících se ročních kruzích jako já. Jejich kruhy nejsou však zcela identické a každoročně se zužují. lidská spirála tedy opisuje stále menší kruhy, a obvykle
končí po sedmdesáti okruzích v prázdnu, ačkoli některé spirály mohou přerušit svou cestu vzhůru již na samém začátku, když náhoda znemožní jejich vzestup,
anebo když spirále dojde odvaha k existenci a pustí si
plyn. Opakovat stále tentýž pohyb kolem středu se může zdát nudné, ale lidé se většinou snaží opsat co největší počet okruhů spirály a vyšplhat se co nejvýše nahoru, ačkoli vždy a ve všech případech dosáhnou jen
prázdnotu - bez ohledu na počer okruhů a výsku vzestupu. Nechápu jaká síla je žene stále nahoru, dokola
a vstříc konci. Pročpak si lidé nedají pokoj?
Monolog pera
Lidské bytosti se podobají pružinám, stlačenému peru,
které dovede absorbovat tlak a pak uvolnit nahromaděnou energii, která je tím větší, čím je silnější tlak
neuspokojených potřeb, jež osobnost může absorbovat, aniž se zhroutí, aniž se zlomí. Každé dějiny osobnosti jsou sledem proměn jedince, sledem forem odcizení nebo uspokojení potřeb a jsou to právě potřeby,
které tvoří strukturu jedince, povahu osobnosti. Způsob, kterým určitý muž nebo žena reaguje na stresy
potřeb, vytváří specifickou osobnost, jež je celkem
vzato stálá, ale přizpůsobuje se měnícím se potřebám.
Osobnost je zároveň sledem dočasných osobností, jež
se mění, měníce své jevové formy podobně, jako já
jsem totéž pero, táž pružina, ať jsem stlačen nebo roztažen. Není to tedy má vůle nebo lidská úvaha o po-
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třebách, ale potřeby samy, potřeby lidí nebo pružin,
které jsou rozhodujícím faktorem utváření osobnosti.
Tlak potřeb diktuje přizpůsobení osobního chování,
forem myšlení, životních stylů a je to tlak nově vznikajících nebo odumírajících potřeb, který dává podnět k revolucím v myšlení jedince a k protestům, které osobnost organizuje sama proti sobě, když se v ní rodí nová osobnost, jež chce reagovat na změněné potřeby změnou vztahu k okolí. Když pak dosud neuspokojené čili odcizené potřeby pozmění danou formu
existence, nová osobnost se vynoří jako nová struktura
chování, jež je přizpůsobeno potřebám až do doby,
kdy nové potřeby vytvoří nové rozpory mezi existující a budoucí osobností a vynutí si novou podobu života, novou jevovou podobu stlačeného pera. Pak se
stará hra opakuje až konečně pružina dosáhne úplné
svobody, osvobodí se od tlaku a všechny potřeby se
bud uspokojí nebo vyhasnou. Tím ovšem pružina přestane být sama sebou. Stane se drátem, z nějž vyprchala energie.
Monolog elipsy
Ve svých životech lidé rotují kolem různých gravitačních center a tvar jejich osobních ekliptik závisí na
pntažlivé síle, kterou vyvolávají střediska elipsy, jež
poskytují opěrné body pro dráhu lidských existencí.
Na rozdíl od eliptických drah planet, jež jsou stálé, lidská ekliptika se mění v čase, jak se mění přitažlivá síla
různých lidských potřeb v různých životních fázích, v
dětství, dospělosti a stáří. Eliptická dráha jedince mění tedy svůj tvar podle toho, jak lidé rotují kolem
hmotných nebo citových potřeb, kolem různých myšlenek a Bohů a jak se posunuje jejich představa o smyslu života, gravitační centrum člověka, tedy focus hnací síly jedinců, jsou jejich přirozené a nezbytné potřeby, které Abraham Máslow hierarchicky seřadil takto:
fyziologické potřeby, to jest potrava, přístřeší a sexuální uvolnění; potřeba bezpečí, to jest ochrana před
nebezpečím, hrozbami a strádáním; společenské potřeby, totiž potřeba patřit někam, sdružovat se a být přijímán nějakou společenskou skupinou; potřeby osobní /ego needs/ to jest sebeúcta, uznání a status; a konečně seberealizační potřeba, snaha po tvořivosti a naplnění. K tomuto výčtu bychom mohli přiřadit podle
Victora Frankela potřebu spirituality, svobody volby
a potřebu transcendence a pak psychické potřeby, které formuloval nejlépe Erich Fromm, jako potřebu vztahů, kořenů, identity a transcendence. Soubor těchto
potřeb vytváří specifické rysy osobnosti, a nabíjí jedinečnost energií k takovému či onakému cíli, k takové
či onaké oběžné dráze po elipse lidského bytí. Ale uvědomte si, že uspokojená potřeba přestává motivovat
člověka, podobně jako vyhaslé gravitační centrum už
neovlivňuje dráhu elipsy. Teď snad chápete krutý paradox, že právě neuspokojená, odcizená potřeba vytváří
energii pro jednání a vede lidi vpřed. Prázdné stránky
osobních dějin jsou šťastné dny uspokojených potřeb.
Monolog čtverce
V různých životních fázích sledují lidé různé potřeby
a cíle, a vidí smysl vlastního života naprosto odlišně,
ačkoli jsou to formálně tytéž osobnosti, jež se definují
jinak jako děti, jako mladí muži a ženy, jako dospělí
nebo stárnoucí jednotlivci. Můžeme tedy považovat

hledání vlastního smyslu za jakýsi vektor, za ukazatel
směru, jenž řídí lidský čas, avšak mění se v pravém
úhlu, jakmile se objeví nový cíl a hledání se zaměří
jiným směrem. Nové téma života tedy nepředvídaně
mění směr lidského pohybu a tvůrce života snad chtěl,
aby existence byla symetrická, když programoval život
lidí jako čtverec, tedy jako přímku, která se třikrát zalomí v pravém úhlu, aby tak vytvořila čtyři hlavní období života, čtyři hlavní témata lidské existence. Během
prvních jednadvaceti let je rozhodující zájem člověka
hledání vlastní identity v experimentálních hrách, a postoj člověka k světu /jeho "filosofie" či "ideologie"/je
romantický idealismus, dynamický optimismus založený na sebedůvěře a omylech. Během dalších jednadvaceti let je hlavním tématem života rozmnožování, eufemisticky nazývané láskou a osobní filosofie v tomto věku je hedonistická, humanistická a kritická. Osou
existence je hledání druhé bytosti, ne už jen sebe, hledání rodiny, vztahů, začleňování do širších skupin,
a jak se jedinec učí odpovědnosti a lásce, stává se společenskou bytostí. Třetí téma života, přibližně mezi
42. a 63. rokem života, je fází stability a stagnace, fází
určovanou hledáním materiálních hodnot, bezpečí
a moci a vztah jedince k světu se stává materialistickým, skeptickým až cynickým, jak socializace člověka
pokračuje v práci a v odpovědnostech, které rostou
spolu s autoritou a mocí. Čtvrté a poslední téma života je hledání idejí, které by ozřejmily minulou zkušenost, které by lidi ospravedlnily před nimi samými. Je
to tedy fáze hledání moudrosti, úsilí o pochopení smyslu, v němž převládá pesimismus s jímž člověk čelí pravdě, že život je konečný a že smrt čeká za rohem. Reorientace zájmů od budoucnosti k minulosti je jediná
alternativa vůči zoufalství, a smysl se tedy jeví v tom
co bylo, ne v tom co bude. Lidské bytosti jsou tedy
naprogramované čtverce se čtyřmi dominujícími tématy existence, jež odrážejí měnící se biologická stádia, společenské role a měnící se osobní přesvědčení.
People are squares and they have no chance to cut the
corners.
Monolog roviny
Sled fází lidského života může být též chápán jako
sled čtyř nad sebe nadřazených rovin, protože všechny
biologické, sociologické a filosofické aspekty daného
stadia nejsou opuštěny, když člověk přechází do vyššího stadia bytí. Přenášejí se do vyšší dimenze, jsou
umocňovány na druhou, na třetí a na Čtvrtou, až člověk konečně zmizí v páté dimenzi bytí. V první rovině
mládí je vývoj organismu spojen s hledáním identity
vlastní osobnosti a s cílem objevit sebe, své místo ve
světě a hodnoty, jež mohou motivovat sen dospívajícího člověka o budoucnosti. Zatím se biologicky tělo
ještě stále vyvíjí a zraje. V druhé rovině, na níž se pak
přenesou problémy dospělého jedince, hledá člověk
svůj smysl ve společenském a rodinném životě, vstupuje do nové biologické fáze reprodukce druhu, jež mu
ukládá nové společenské úkoly a objevuje nové hodnoty, které ospravedlňují jak danou skutečnost, tak utopie mládí. Ve třetí rovině je lidská problematika znovu
umocněna, a když zralý člověk středního věku musí
čelit biologické stagnaci, přeje si už spíše stabilitu než
změnu a hledá duševní klid. Čtvrtá rovina je fáze devoluce organismu, úpadku společenských rolí stárnoucího jedince a obdobím vyhasínání motivace, která

končí moudrostí stáří - totiž poznáním pošetilosti lidského osudu. Bytí člověka jc tedy sledem stádií, dimenzí, rovin, v nichž existence je stále násobena, umocňována, a témata života, vědomí o nich, ba i biologický základ existence se mění. Když je jedna rovina
negována druhou, jedno stádium překonáno dalším a
jedna dimenze mizí v druhé, pak to neznamená, že
předchozí stav mizí, protože je pouze negován, překonán, transcendován, ale trvá jako dítě ve starci. Každá
následující rovina obsahuje zároveň vědomí té předchozí, takže lze říci, že člověk napřed umocňuje biologickou existenci sám sebou, pak druhými lidmi, pakhmotným bohatstvím věcí a nakonec dimenzí myšlenek a smyslu. Život je tedy sled negací biologických
stádií, společenských rolí a osobních hodnot, je to řada zjevení o nových dimenzích lidskosti, sled otázek
ohledně smyslu vlastního bytí a významu vlastního
jednání, řetěz hledání neznámého a nepoznaného,
zmocňování se bytí, umocňování existence.
Monolog řetězu
Zrození je negací nicoty
Dospělost je negací dětství
Zralost je negací dospělosti
Stáří je negací zralosti
Smrt je negací existence
Vývoj člověka je procvičováním pojmu Aufhebung,
Hegelovy negace. Život je sled negací předchozích stádií, v nichž se objevují nové osobnosti téhož jedince
v rozvíjení rozporů mezi starým a novým já, jak se nové potřeby střetávají se starými skutečnosti. Obsah
každého stádia lidského Života je tedy konstrukce a
destrukce dané osobnosti, systém konkrétního bytí, je
kontinuita a diskontinuita hlavního tématu dané životní fáze, čili je hledáním cíle, úspěšným nebo neúspěšným přizpůsobením novému životnímu stylu, který jc
třeba přestavět každých sedm let. Řetěz těchto negací
se skládá z článků, které spojuje a udržuje v jednotě
jen integrita osobnosti. Hodnota řetězu je hodnota nejslabšího článku a břemeno, které mohu já sám, řetěz,
nést, nezávisí na mé váze, ale na kvalitě kovu a*ha zručnosti kováře, který jednotlivé články ukoval v řetěz
Tímto kovářem sebe je Člověk sám.
Monolog průsečíku
Theorie biorytmu předpokládá existenci fyzických,
emocionálních a intelektuálních cyklů, jež se opakují
v rozmezí 23, 28 a 33 dnů, a kdykoli se protnou vzestupné a sestupné křivky těchto tří hlavních biorytmů,
nastává pro člověka kritický den, mimořádně příznivý
či nepříznivý, podle toho, zda křivky samy jsou na
vzestupu nebo na sestupu. Můžeme však také předpokládat delší, sedmiletý cyklus, jenž ovládá rytmus lidského existování, a pak můžeme analogicky tvrdit, že
hlavní lidské krize se odehrávají na průsečících těchto
sedmiletek, to jest na konci sedmiletých cyklů, když
nové potřeby, nové úkoly, nová životní témata a nové
odpovědnosti jednotlivce nutí, aby se přizpůsobil, zatímco přirozený sklon lidi nabádá, aby pokračovali v
dosavadním kurzu beze změn. Všechny lidské krize
jsou důsledkem plynutí osobního času a mohou být
pochopeny jako následky neochoty konkrétního jedince ke změně, neochoty k tomu, aby se člověk otevřel
nové zkušenosti, nové realitě, aby rostl. Člověk oroste
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odmítá stárnout, odmítá svou nutnou změnu v Čase,
odmítá svůj čas jako konečný čas, a to je zdroj všech
nesnází, protože čas plyne bez ohledu na postoj konkrétního Člověka k času. Lidem se však zdá, že je snažší pokračovat ve stereotypu minulé zkušenosti, v ověřeném životním stylu a s hodnotami na něž si zvykli.
Přesně za těchto okolností však přicházejí rozhodující
krize, když se totiž starý stereotyp vyčerpal, a stará osobnost už není schopná přizpůsobit se požadavkům
nové životní tématiky. Čím hlubší je krize, tím silnější osobnost se vynořuje ze stresů a napětí mezi stereotypem nabytým v minulosti a výzvou k tomu, aby člověk šel kupředu, a zmocňoval se času, který mu zbývá.
Nejsou-li tyto existenciální krize řešeny, vedou do slepých uliček, které se objevují vždy znovu jako překážky růstu, jako nezaplacený účet, jako dluh vůči životu.
Prvotním hříchem člověka bylo zamítnutí božského
řádu. Konečným hříchem člověka je vzdor vůči vlastnímu růstu. Oba hříchy jsou totožné, jestliže božský
řád je zároveň řádem času.
Monolog úběžníku
Jestliže se lidé bilologicky mění vývojem těla od početí k stádiu reprodukce, stagnace a devoluce organismu
- s rozličnými biologickými potřebami v každé fázi pak se fyzická existence člověka jeví jako sled převtělování, a jako sled osobností, jež se vyvíjejí paralelně
se změnou fukcí těla. Lidé mění své společenské bytí
v této závislosti na biologickém osudu, pak postupně
přizpůsobují svoje vztahy světu tím, že hrají společenské role a tím, že rostou od osobních odpovědností k
společenským závazkům, vůči rodině, obci, státu. Je-li
to však pravda, pak smysl života není stálý, není žádného smyslu života, jsou jen smysly životů, měnící se
významy existence měnících se lidí. Jestliže však lidské vědomí správně odráží tato vlastní biologická a
společenská omezení, pak se lidské hodnoty musí vyvíjet v závislosti na oněch tématech života, společenských rolích a biologických stádiích, musí jaksi krystalizovat v roztoku látek, vytvářejících lidský úděl.
Jak lidé procházejí těmito stádii, soustřeďují se postupně na specifické úkoly a na hledání vlastní identity,
lásky, hmotného bohatství a moudrosti, a vytvářejí si
tedy stále nové filozofie, názory na svět. Sám obsah
moudrosti se mění v čase. Život je tedy konflikt lidských iluzí o smyslu existence s realitou růstu, s existencí samou, je to rozpor osobních ideologií, jež si lidé vytvářejí sami o sobě, s tvrdou realitou toho, co opravdu jsou. Život je tak neustálý rozpor mezi stereotypy životních stylů a měnícími se potřebami, rozpor
pokusů o sebeurčení a překážek, jež konkrétnímu sebeurčení jedince klade svět. To je vše, co lidské bytosti mohou zažít v geometrii konkrétních existencí, které směřují ke konečnému úběžníku, k Bodu Omega,
Monolog kruhové výseče
Maximum toho, co člověk může prožít na zemi, vyjádřila stará indická legenda, která říká, že muž má udělat
v životě tří věci: zamilovat se, zplodit syna, napsat knihu a pak se odmlčet. Tím splní smysl své existence.
Dnešní věda o člověku je daleko složitější a různí specialisté vidí v existenci spíše sled fází, rytmus proměn,
sled výsečí kruhu, v němž se střídají biologické funkce,
společenská určení, podoby osobností, formy sebe-vě-

domí a styly jednání. Každá fáze trvá sedm let, během
nichž se obnoví každá buňka lidského těla, avšak jedinec neztratí v tomto procesu svou identitu, a jen mimořádně se stává, že těchto fází prožije víc než dvanáct. V každé z těchto výsečí je podoba existence jiná,
a kritéria, jimiž určitou sedmiletku určitého jedince
posuzujeme, musí být odvozena z pravidel hry, jež platí pro danou sedmiletku samu, protože jinak bychom
nechápali, co se uvnitř fáze odehrává. Jako je svět dítěte neredukovatelný na svět starce, tak se liší i normy,
jimiž musíme posuzovat úspěch či neúspěch v dané fázi, podobně jako neočekáváme od dítěte chápání přiměřené dospělému nebo od mladé dívky životní styl
stáří. Bez uznání relativity norem lidského jednání,
tedy bez ohledu na relativitu času, dané fáze, výseče,
nemůžeme chápat konkrétní lidi, navzdory dokonalému schématu. K čemupak je dobrá složitost vědeckého
modelu, jestliže komplikuje pochopení prosté pravdy
o lidském životě, a jestliže náročné klasifikace zakrývají jednoduchou moudrost, že úkolem člověka na zemi
je zamilovat se, zplodit dítě, napsat knihu a odmlčet
se? Kruh se uzavírá tak jako tak, ať je rozdělen na dvanáct výsečí nebo ne.
Monolog Rubikovy krychle
Jsem jenom mechanická hračka, podstatně cizí principu života a nemohu tvrdit, že člověku rozumím, ale
přece se mi zdá, že jsem daleko blíže pravdě, než přímky, výseče a kruhy, x které snad vystihují aspekty lidského bytí, ale jimž uniká právě to, co se vymyká geometrii, totiž život sám. Teprve kdybychom shrnuli
hlavní aspekty lidského existování, rozmanitá určení
společenského a psychologického rázu, a kdybychom
je kombinovali se situacemi jednání, pocity a rozumovými rozbory, dostali bychom jakýsi model člověka,
jenž by se podobal Rubikově krychli, ale byl by nekonečně složitější. Pak bychom ovšem zjistili, že všeobecný model lidského existování, jímž se zabývaly geometrické tvary, má jen statickou hodnotu, je jen přibližně platný pro větší množiny lidí, ale pro konkrétního jedince neplatí vůbec. Jedinec není přece odlitek
všeobecné matrice a kombinuje alternativy svého bytí
nejrozmanitějším způsobem. Je možná pravda, že obyčejně nacházíme mladé idealisty a staré cyniky, ale
kombinace lidských vlastností nevylučuje mladé cyniky a staré idealisty. Kombinace možností konkrétního
lidského údělu tedy nevylučuje zmatek, desynchronizaci fází a smyslů fází, hodnot a vývojových stádií,
právě proto, že kombinace postrádá závazný řád. Řádem je jen hra, jež řád neustále přesahuje, ačkoli sama
hra s řádem je součástí vyššího řádu, podle něhož je
sestavena sama Rubikova kostka a jenž nedává smysl
jen zdánlivě, jen tomu, kdo není schopen uvést krychli
do chtěné podoby, Rubikova kostka je ztělesněním
koexistence řádu a chaosu alternativ. Člověk je živá
Rubikova kostka, jež si hraje sama se sebou.
Chico 1980
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Z dopisů z vězení
Bratislava 8.9.1980
Mám chuť začít tento dopis skoro tak, jako začínají svoje projevy naši soudruzi.... totiž, že ti píšu v období, kdy probíhají významné.... a kdy oslavujeme významné a kdy se chystáme na významné.... Chtějí tím
naznačit, že se pořád děje něco historického, i když
se neděje vůbec nic. Tentokrát se ovšem děje, není třeba předstírat, že se něco děje. Je to cítit v kostech, i ty
tukem obrostlé antény nové třídy zachycují podzemní
chvění a je to všude vidět, ve zmatky, v propagandistickém zoufalství, ve strachu a nejistotě, ve zvědavosti,
v povrchní prostořekosti lidu a v mnoha jiných věcech.
Ale přece jenom tě raději na začátek zdravím, zdravím tvou rodinu a přátele, kteří přicházejí na návštěvu
anebo ke kterým přijdeš ty. Vaše západní diaspora
vám pěkně přibývá, jak tu všude slyším. Jsou to takové přesýpací hodiny, nešťastně pro naši zemi postavené, písek pomalu protéká, anebo je to krev? Chtěl
bych se jednou dočkat toho, že se obrátí! A krev poteče zase zpátky. Vždy si znovu představuju, jak by to
bylo sváteční, kdybychom se mohli i my začít navštěvovat přes hranice a dívat se zblízka, jak vlastně vypadáme a co z nás svět za ta léta udělal. Co by to ten režim, sakra, stálo, kdyby otevřel třeba na Šumavě
zvláštní hospodu pro taková lidská setkání, mohli by
si to třeba všechno nahrávat. A jak by vydělali, vždyť bychom tam rádi utratili i poslední peníze! Ale jak chtít
takovou trošku fantazie od režimu, který si neumí
představit ani svou jednoroční budoucnost?
Přešel jsem k osobnímu, abych smazal ty první
řádky, to zakletí politického osudu, ve kterém žijeme.
Samozřejmě mě vzrušuje to historické dění, asi tak jako dobré divadlo. Ale jestliže jsem si něco užitečného
odnesl z těch posledních desíti let, pak je to jistá rezervovanost a opatrnost vůči ryze politickým děním,
ve kterých je nám žít. Pociťuji někdy nekonečné díky
za to, že jsem byl vyňat z oficiální struktury a že
jsem se tak zbavil mrzačící ideologické a politické determinace. Samozřejmě se na tom muselo trochu i pracovat, abychom v plném významu pochopili, o kolik je
nám lip v holé lidské kůži a naučili se takto vnímat i
své lidské okolí. A pak se všechno jeví trochu jinak,
jsme schopni žít ode dne ke dni a neužírat se tím, že

vnější běh světa neodpovídá našim nárokům na rozum,
pravdu a svobodu. Někdy pociťuji ostych formulovat
veřejně svoje přehnaně antropologizující hlediska, protože narážím samozřejmě na celý ten balast ideologieké terminologie. Řeknu třeba někomu, prosím vás, o
čem to mluvíte a on se diví, jak to o čem? Copak jsou
ještě nějaká jiná slova, kterými jsme schopni vysvětlovat stav světa, ve kterém žijeme a taky to, jak se v něm
cítíme? Ta jiná slova jsou totiž obyčejná slova a zní
strašně nevědecky a navíc je už neumíme používat v
řečech o předmětech historické závažnosti. Jsou s tím
těžkosti, tak si to všechno zatím používám sám pro sebe. Ten náš ubohý svět je tak mnohem průhlednější.
Sedím třeba s fízlem, který mě při výslechu tepe a vyhrožuje mi těmi svými slovy, ale používám jiná slova a
tak vzniká onen nedefinovatelný zástupný obraz světa,
který hyne na neschopnost pojmenovat jednu a tutéž
věc stejným slovem. A tak se začneme bavit o dětech a
o autech a o tom, jak si kdo Žije a je to, jako kdybychom seděli v hospodě. To není právě nejlepší příklad.
Děsivěji vypadá toto politické a ideologické zaclonění
světa ve statistickém průměru, v tom orwelovském
kvákání, v celém tom newspeaku, kterým se režim
ohání proti pronikání lidských aspektů do chápání sociální skutečnosti. To snad už nikde na světě si tohle
Člověk neprožije tak pěkné jako u nás. Je to jak v nějaké sci-fi od Aasimova. V neděli se třeba holím a pustím si rádio, abych si poslechl živá slova. Poslouchám a
ušima mi procházejí samé mrtvolky, promodralé mrtvolky slov a frází, které tu máme okolo rozestavěné
jako paraván, jako zástěnu, která se staví v nemocnici
okolo umírajících. K lidem už neproniká z toho kvákání skoro nic, nebude dlouho trvat a stát a jeho představitelé v jistém smyslu oněmí, budou třeba tou svou
hatmatilkou něco po lidech chtít, ale nikdo už nebude
rozu-mět. To se do jisté míry stalo v Polsku, kde se také pořád kvákalo a nakonec už to nikdo nechtěl poslouchat a už vůbec brát kvákané sliby v úvahu.
Možná je tato oněmělost, tato neschopnost komunikovat s širším národním společenstvím nejzávažnějším znakem všeobecného marazmu, ve kterém Žijeme.
Možná je to větší znak úpadku než nedostatek masa
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a všeho ostatního, co jednou je a jednou není. Protože
to nebo ono by zase mohlo být pří nějakých rozumných ekonomických opatřeních, ale ona oněmělost
znemožňuje veřejný život a tudíž brání i tomu, aby
nějaká rozumná ekonomická opatření byla odevzdána
v srozumitelné formě těm, kteří by je měli uplatňovat,
totiž obyčejným lidem. A tak to jde dokola a půjde
zřejmě až k hořkému konci.
Někdy se jeví tato oněmělost jako celkové zhloupnutí, omezenost, strnulost v myšlení a otupělost, která zabraňuje vládnoucí skupině přejímat podněty ze
sociálního okolí, registrovat katastrofální odtržení celé ideologie od sociální skutečnosti atd. Toto zhloupnutí vzbuzuje ošklivost hlavně při čtení novin, při poslouchání rozhlasu a televize. To není můj pocit, tuto
urážející ošklivost pociťují všichni, všichni o ní aspoň
mluví. Jistá žena mi vyprávěla, že při televizních novinách odstraňuje z blízkosti svého muže popelníky, protože se bojí, že zuřící manžel rozbije obrazovku. Strašné je, že tak málo lidí je za dané situace schopno televizi vypnout. Toto progresivní blbnutí mě dlouho provokovalo jako sociální problém á nevěděl jsem si s ním
rady, protože se mi nezdálo, že by to byl jen náhodný
jev vyrůstající z našeho národního charakteru. Jisté
je, že režim sám zahrnuje hlupáky svou přízní, protože od nich nehrozí nebezpečí, že by ho chtěli změnit.
Hloupnou ovšem i lidé, u kterých by se to nepředpokládalo, jen co se stanou součástí oficiálních struktur.
Celá fasáda režimu je fasádou hlouposti a zřejmě je
nutné, aby do ní zapadnul ten, kdo je ochoten vzít na
sebe masku hlupáka. Kdokoli odevzdá veřejnosti na
obrazovce nějaké to kvákání, musí se manifestovat jako blb. Dívám se třeba na předsedy družstev a soutěžící dělníky, jak ze sebe dělají blbce a omílají koktavými hlasy omšelé fráze a říkám si: takoví přece nemohou být, vždyť já takové lidi znám! Jsou schopní, chytří a dokonce i zábavní, když jsou doma nebo v hospodě. To jen pro účel státní propagandy se jeví jako hlupáci a zřejmě i jim je trapně. Dopracovali jsme to prostě tak daleko, že cenou za živobytíčko v nějaké oficiální struktuře státu je zblbnutí anebo aspoň jeho veřejná
manifestace. Potěšilo mě, že se tímto problémem už
někdo teoreticky zabýval. V Toddově knize "The Finál Fall" jsem se dočetl, že americký antropolog Eric
Wolf se zabýval historickým zkoumáním toho, čemu
říká "structurally induced stupidity". Snad se mu podařilo dokázat, že v jistých vládnoucích skupinách se
už v důsledku struktur a organizací, které vytváří, projevuje fatální zhloupnutí. "They are totaily unconcious
of the nature of sociál relations of which they form a
part." No a to je vlastně to, co se tu snažím skoro na
dvou stránkách říci.
Z toho všeho ale vyplývá, že jsme urazili kus cesty.
Je asi nemožné předpokládat, že by se na té vypráskané a neplodné půdě oficiální ideologie mohla zrodit
nějaká programová odlišnost, která by poskytovala jakous takous naději na záchranu z nynější krize. Všechna stará slova, dokonce i ta, která jsme s patosem používali v šedesátém osmém, mi zplaněla. Už se z nich
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nedají vytvořit věty, natož programy, které by mohly
významněji zasáhnout při záchraně národního života.
Dnes to vypadá skutečně už tak, že jde o záchranu
národní existence, aspoň v kulturním slova smyslu.
To jest tak, aby to odpovídalo historickým předpokladům, které jsme zdědili, a kulturní tradici. Jinak samozřejmě existovat můžeme, pokud budeme mít co jíst,
jako apatické společenství na okraji evropského vývoje, parazitující na technologické výkonnosti a kulturní tvořivosti jiných. Všechny programové naděje se
zřejmě budou obracet k elementárním a odideologizovaným východiskům pragmatického charakteru, která
se konec konců válejí na ulici a stačí je zvednout.
A také se bez obtíží zvednou, až se uvolní ono sevření
strachu, které už pomalu přestává být strachem společnosti, ale je stále více strachem režimu, kterému se
dostává nekonečných důkazů selhání...
...Možná bych se měl vrátit ještě k těm přesýpacím
hodinám. To proto, že jsme si zase zažili vlnu jež se stává pomalu letní tradicí. Nemluvím teď o politické emigraci. Na všech pracovištích a při všech debatách na
návštěvách a v hospodách se mluví o tom, kdo tam zůstal. Jen já jsem takto slyšel o desítkách lidí, odchází
doslova statistický průměr obyvatelstva, dělníci, lékaři, úředníci, policajti, nevěrní manželé, dobrodruzi,
sportovci, náměstkové ředitelů a jejich sekretářky,
prostě, jak to komu vyjde a kdo sebere odvahu. V podstatě odcházejí lidé, kteří nejsou schopni vydržet obecné smíření s tím, že tady to bude čím dál horší, že nikdy nevyjdou z tísně, že se jim nikdy nepodaří uskutečnit malé i větší sny, že je to beznadějné, a proto pryč
odtud, dokud je Čas. I když tak dobře chápu všechny
ty důvody, všechnu tu nepřízeň upadající země, která
vnuká lidem myšlenku na útěk, nedovedu se s tím vyrovnat a straší mě po nocích představa této země, jak
se rozpouští v letargii, bez lidské energie, bez koncepce pro budoucnost. Je to jako obsese a rozum se tomu
nedovede bránit.
Nebudeme si namlouvat, že tato statisticky průměrná emigrace je něčím jiným než realizací určitého materiálního egoismu. Samozřejmě všichni tihle lidé si
vymýšlejí u asylových úřadů historky o pronásledování babičky a jak by to vypadalo, kdyby takové humánní úřady odmítly uznat, že na Východě jsou všichni
pronásledováni* Dokonce i náměstkové ředitelů a hýčkaní sportovci. Ale třeba by se těch lidí mohly, ty úřady, zeptat, co Že jako udělali pro to, aby to tu nebylo
tak beznadějné, proč nevystoupili na stranické schůzi
a neřekli, že se jim nelíbí to a ono. Ale tím by takový
úřad jistě přestoupil kompetence. Nic není tak málo
pravda, jako to, že všichni jsou pronásledováni. Kdybych chtěl být skutečně zlý, tak bych ti popsal takového exulanta, který tu zvedá ruce za všechno, hrbí se,
zubí se v průvodu, aby ho zahlédl nějaký tajemník, že
tu také je a mává mávátkem, třeba i píše, jak skvělé
to tu všechno jě, prostě může se přetrhnout, aby na něho nepadl nějaký stín, využije všech známostí, aby si
přišel na svoje, to všechno ovšem dělá se zaťatými zuby, protože uvnitř nenávidí komunismus, přímo se za-

lyká nenávistí, je pro svobodu, ale sám šiji rád odepře,
chce volně dýchat, ale tady ze strachu radši nedýchal,
jasně, má přece rodinu a prostě není na nějaké bláznivé hrdinství stavěný, i když po něm nikdo žádné hrdinství nechce, jen třeba, aby se choval důstojně, jak
by se na svobodymilovného člověka slušelo, aby se neplazil po břiše a nechodil kanálem. No jo, ale třeba by
přišel tím pádem o místo, měl by o tisíc korun míň
a žena by mu to otloukala desetkrát denně o hlavu.
Anebo by se třeba nestalo nic a možná, že by pomalu
celá společnost důstojněla. Ale to je samozřejmě utopie. Takový člověk šikovně a tajně prodá všechno, co
má, aby ho ta emigrace zase nepřišla příliš draho, a s
novým autem frRne přes hranice. Píšu nesmysly, nemůžeme přece chtít, aby byli všichni jako Havel, který
si vybral mezi Broadwayí a basou tu basu. A vůbec
tímto způsobem interpretace sociálního jevu ignoruji
jeho sociální podmíněnost a jenom moralistně breptám, čehož raději nechám. Nejsou přece vinny zmrzačené oběti, ale ti, kteří je zmrzačili. Vidím, že jsem se
vykolejil ze své uměřenosti, ale už to přepisovat nebudu, berte to všechno jako přeřeknutí. Vidíš, ale stejně
je zajímavé, že v rámci tohoto statistického průměru
tam přijde třeba Lederer, který si tu odseděl všechno,
co se dalo, jakoby v zastoupení. Jak se asi cítí? Možná
se mu stane, že se jednou potká v Mnichově se svým
vyšetřovatelem, který se mezitím rozhodl taky emigrovat.
Měl bych na této zuřivé stránce říct pár laskavostí,
abych dosáhl kýžené vyrovnanosti, ale už se na to asi
nezmotám, naopak musím ještě dodat, že se mi nelíbí,
když mi někdo z politické emigrace napíše, že už přestal pro nás tady používat slovo doma, ale raději říká
tam nebo prostě v Československu, ale nedovedu vysvětlit, proč se mi to nelíbí. Nebude to proto, že tu
pak máme takový pocit opuštěnosti? Možná se mi to
prostě nelíbí proto, že nevím jaké to je žít v cizí zemi
a pořád myslet na zemi, která si to možná ani nezaslouží, aby se na ni tolik myslelo. Nejspíše tomu prostě nemohu rozumět, tím to asi bude. A tím jsem z obliga a nemusím si ani nechat nic vysvětlovat, roztáhnu
ruce a řeknu, promiňte, pánové, tomu já nerozumím.
V souvislosti s tím vším, o čem tu píšu, bychom se
už měli ptát, co se za těch deset let udělalo, aby to nebylo ještě horší. Jisté je, že se nepodařilo zachránit téměř nic v ryze politické oblasti. Je až udivující, jak automaticky byly obnoveny všechny zmrtvělé formy politického života, které se tak zřejmě zdiskreditovaly v
padesátých a šedesátých letech. A to jen proto, aby si
vládnoucí vrstvička zajistila pohodlné a bezpečné vládnutí. Vláda může dělat, co chce, lhát, podvádět, fixlovat, tajně zdražovat, spravovat rozsáhlé korupční hospodářství, přijímat usnesení, která pak nikdo neplní,
zavřít koho chce, vydat či nevydat pas, prostě jak za
časů toho Ludvíka, který říkal stát jsem já. Jenže to
téměř nic, co se změnilo a co nezasáhlo do podstaty

vládnutí, je v jiném pohledu dost významné. Nemůžou
tě například zabít, jako kdysi, a to by se mělo jaksi připomínat, už vzhledem k těm, kteří byli zabiti. Samozřejmě, mohou z tebe udělat mrtvolu jiného druhu,
prostě tě zbaví lidských atributů, ale tu má člověk
možnost vnitřní obrany. A jsou i jiná omezení, která
režimu ukládá obecný stav světa a železná košile ekonomily. A to i v oblasti lidských práv. Taková ta výdrž,
kterou projevuje Charta a desetitisíce jiných lidí, kteří
bez nároku na to, aby se o nich vědělo, udržují ve
svém okruhu důstojnost lidského života, to je omezující faktor svévůle. Někomu je to málo, někomu je to
dost. Mně je to dost.
Může být také předmětem sporu, zda se udělalo málo nebo dost pro záchranu české kultury. Samozřejmě,
že i tady člověk může dojít k stísňujícím závěrům, především, když si nezakázal vnímat nejmasovějŠÍ projevy
kulturního úpadku. Řeč byla postižena nejhlouběji.
Takže jsem už slyšel názor, že by se to mělo vzdát a
přimět děti a vnuky, aby se učili anglicky, německy a
čínsky. A tu já si opět myslím, že se tím neměřitelným
způsobem udělalo dost, ba víc, než by si člověk mohl kdysi před těmi desíti lety představit. Stále tu máme co číst, můžeme se pokochat myšlenkami a dikcí,
která tak málo připomíná "duckspeak" oficiálních
projevů a ohřát se u ohníčku krásné češtiny. O tom je
vlastně nová kniha Vaculíkova, k jejímuž čtení jsem se
připlichtil, a která tu způsobila výtržnost prvního řádu. Jistě i proto, že se v ní lidé pohybují, mluví, sváří
a milují pod svými vlastními jmény. Ale to snad není
to hlavní, je to záznam o lidském životě se vším všudy,
neustále provokující k nějaké hádce, budící myšlenku,
jestli se tak vlastně smí psát a jestli nebyl porušen nějaký svatý zákon literární tradice, aspoň zdejší. Ale je
to kniha laskavá, předem jaksi bezbranná a až pomine
první vzrušení, bude jistě vzrušivější jako způsob, kterým se překonává cizost mezi lidmi, jejich umělá imága a prestižní hradbičky. Nehledě na to, že sf těžko
představit výraznější komentář doby, ve které žijeme.
Po této knize už nikdo, chválabohu, nestvoří legendu
o době ve které my jsme trpěli, aby vy jste mohli žít
šťastně a v blahobytu, vy nová generace svobodné vlasti... A chválabohu, taky nikdo neví, čím ten Vaculík
vlastně je, podle té nomenklatury, na kterou se vyptávají i západní novináři, jestli reformní komunista, nebo demokratický socialista nebo bojovník za lidská
práva, nebo liberál, nebo troekista, nebo křesťanský
aktivista, nebo poslední brumovský indián. A to je na
celé knize to nejlepší, že totiž ruší prastaré ideologické
zajetí a vytváří jakýsi program centristické politické
slušnosti, který bohužel nelze převést do pojmové soustavy politologie. Ale doufejme, že si budete moci knihu přečíst i u vás a potom si udělejte názor sami. Doufejme, že nedojde k tomu, že autor bude na Václavském náměstí kamenován...
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17.10.1981
Drazí moji,
uplynulo už téměř půl roku od té chvíle, kdy mě
od vás odvedli a řekl bych, že už mám právo na jakousi mezibilanci. Může to taky být bilance toho,
co jsem vám za toho půl roku napsal a co k vám
nikdy nedošlo. Nevím ovšem, jestli má cenu psát i
tuto mezibilanci, ale řekněte sami, co víme o tom,
co má jakou cenu. Zdá se, že i cena lidského života neustále klesá. Na koho se však máme hněvat,
že nám byl dán život právě na této sestupné linii
civilizace? Nedá se dělat nic jiného, než to všechno přijmout Neměli bychom zapomínat, že nám
do toho života bylo současně přimícháno hodně
šťastných chvil a radostných vytržení, takže veliké díky za to. Někomu se nedostane ani toho, anebo se prostě narodí neschopen štěstí a radost rozpoznat.
1. Psal jsem vám už, že první dny svého zadržení
jsem prožíval jaksi neosobně. Jako kdyby moje
bytost byla oddělena od toho muže, který spal v
šatech v jakési díře, byl vyslýchán a ostouzen, a
jemuž bylo nepokrytě dáno najevo, že bude vytržen ze svého života a že mu bude přidělen život
jiný, život vězně. Žil jsem ve stavu dosti příjemné
schizofrenie, cítil jsem se spíše jako pozorovatel
osudu onoho muže a sledoval jsem zvědavě, jak se
chová, s jak velkou noblesou hraje svou roli, jak
se mu daří zpracovávat nové zážitky
aukládatje
do hotové stavebnice životní filozofie, se kterou
už přišel Toto odosobnění bylo celkem úspěšnou
akcí, vzniklo samo od sebe a nijak jsem se mu nepokoušel čelit Prostě jsem nepřijal tu hru s falešnou realitou, nástrahy, sliby a konstrukce. Prostě
jsem se disciplinovaně zařadil do řady těch mužů
a žen, kteří to všechno absolvovali přede mnou,
přesně tak, jako se konečně všichni musíme zařadit disciplinovaně k těm, kteří zemřeli před námi
Nikomu jsem to samozřejmě nemohl
vykládat
Absurdní skutečnost může vyděsit člověka, který
neví, že je absurdní. Já jsem však všechno věděl,
proto jsem i suilj příběh prožíval jako banální a
obehraný syžet, o kterém už bylo napsáno tisíc
knih. Winston čaJcy věděl, co přijde, když začal
dumat nad svým deníkem se smetanovým
papírem. Jestliže jsem se účastnil nějakou diskusí na
celé té absurdní hře s výslechy, bylo to jenom proto, abych zahnal nudu a abych hrál svou roli živě,
jak se na správného herce sluší. Dnes už pořádně
nevím oč v té roli Šlo.
2, Vězení samo není přirozeně příjemné. Je to
absurdní instituce, asi ve stejné míře jako jiné podobné instituce, fcteré historicky vznikly. Třeba
jako úřad, který ničemu neslouží, ale přesto horečně pracuje podle přísných řádů. Prožil jsem si
drobné klaustrofobie, marné a palčivé touhy po
vzduchu, slunci, přírodě a lidské
komunikaci.
Ale překonal jsem je bez újmy na zdraví. Překonal
jsem i záchvaty ošklivost nad ponížením z hygieny, jídla, tupého komandování
a podobných
věcí, které jsou v takové instituci
nevyhnutné.
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Přes tyto drobné záchvaty ošklivosti mě převedla
logika nevyhnutnosti. A vědomí, že nejsem slabší
než ti, kteří mě obklopují a ti, kteří tím prošli
přede mnou. Po týdnech si člověk zvykne. A pak
už to není tak zlé. Tak jako si slepec zvykne na to,
že svět nevidí a že ho může jen ohmatat Prostě jde to.
3. Co mě skutečně krušilo, byl Šílený stesk po vás.
Byl to stesk po lásce a po všem krásném a pro
život nezbytném, co člověka váže k jiným lidským bytostem. Měl jsem možnost zvážit hodnoty
života a vyšlo mi, že láska v obecném smyslu, téměř tolstojovském, je asi nejzávažnější
polidšťovací prostředek, a ne práce, jak se domníval
Engels. Diskutoval jsem s vámi o tom. Žádné ideové opory z filozofie mi nepřipadaly tak pevné,
jako pochopení prostého faktu, že jsem spojen s
vámi as jinými lidmi. A vaše dopisy mi to potvrzovaly a byly jak balzám do duše. Nechci myslet
na to, jaká propast zoufalství tu zeje před lidmi,
kteří jsou sami, nebo těmi, kteří nedokázali někoho milovat, a dokázat, aby někdo miloval je.
Snad vám o tom ještě budu moci někdy vyprávět
Tuhle filozofii jsem si stačil pěkně srovnat
4. Jasné myšlení dovede být kruté. Přesně tak jako
jasná představivost A tak nej krutější je pro mě
pomyšlení na to, kolik času z našeho života nám
bylo odebráno. A navíc, že je to čas, který nám už
nikdy nebude vrácen. A taky není milé pomyšlení na Čas, který člověk promarnil z lehkomyslnosti, protože lekci o Času zatím neprožil Vždy se mi
do těch myšlenek pletly představy o čase nataženém do vesmíru a trpěl jsem pomyšlením na to, že
světlo, které mohlo být přítomno v nějaké krásné
chvíli s vámi, je nenávratně ztraceno v hlubinách
vesmíru A toto pomyšlení mě trápí dodnes. A taky bolestněji prožívám vědomí svého věku, myslím
fyzického věku, poslouchám bušení srdce a kornatění tepen a odumírání mozkových
buněk,
dívám se při holení na svou tvář, na vrásky, které mi přibývají okolo očí. Nevadí mi, že stárnu,
ale to, že stárnu zbytečně. Ale takovými
úvahami
o času se zabývám co nejméně. Je to neradostné
zabývání.
5. Na vás, především na tebeMuki, se snažím myslet v bláhovém domnění, že je vám dobře. Vím, že
to není pravda, ale mně to pomáhá. Mívám stejné
myšlenky jako buržoazní patriarcha, který klid-
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ně odchází ze života, když předtím zajistil svým
dětem bohaté dědictví. Já ovšem mohu myslet jen
na dědictví myšlenek, výchovy a životních postojů, ale-i to je dost Je to dost na to, aby si Člověk
prožil kopu radostí. Tato hmatatelná radost mě
vždycky přepadala, když jsem sál do sebe vaše
dopisy. Snad jsem odtud udělal všechno, co bylo
v mých silách, abych vám iiepřidával na trápeni
Představuji si nejvíce vaše veselé chvíle, jistě
takové jsou, potěšení, které vám způsobuje vzájemná blízkost Mohu vám jen poradit, abyste Žili co nejintenzivněji. A ty, moje milá, mysli na to,
že mi nijak nepomůžeŠ, když se uzavřeš do svého
smutku.
6. Velmi se mi osvědčil praktický altruismus. Nemyslet na sebe a klást si otázku, proč právě já, jako
Člověk, který leží v autě po havárii. Vždy jsem si
spočítal, očjsemna tom lip. V prvních dnech jsem
myslel na Mira a Joža a na jejich malé děti. Pak
jsem mysle l na ty dvě ženy, které jsou tu s námi. A
taky na řadu těch lidí, kteří tohle všechno prožili
v mnohem zoufalejších dobách a situacích. Nejlepším pomocníkem mi v tomto altruismu byl nebohý Laco se svou 'tichou statečností, který měl
všechno horší než já, všechny předpoklady
a
zoufalství a pochybnosti o smyslu toho všeho byly v jeho případě dány a přece přestál všechno ve
zdraví. Ale to víte, že jsem si tu probíral celou Četbu o těchto situacích a měřil svoje postavení
celou hrůzou beznadějných lidských osudů, o
nichž bylo zachováno svědectví. Nehrál jsem st
přímo na Sokrata, ale když se to tak vezme, je to
pořád ta samá písnička, a je jedno, jestli se hraješ
fanfárami nebo jen jako obyčejná lidská odrhovačka. V takových chvílích vždy přede mnou vyvstává obrázek, který mi k narozeninám
nakreslil ten chlapec a divím se jeho věšteckému smyslu.Ale taky beru na sebe osudy těch kluků, se kterými jsem seděl, a které bývají strašné, i když míra zavinění je často velmi pochybná a zdá se mit
že se rozkládá na celou bídu lidského údělu. Ale
to je dlouhá historie.
7. Přirozeně jsem se snažil vidět svůj osud v obecných souvislostech. I když nevím nic o tom, jak
lidé reagují, jestli jsem zapomenut nebo se o mně
objeví někde nějaká zmínka, přesto věřím, že
modelová působnost toho osudu je nepochybná.
Ale nijak toto vědomí souvislosti
nepřeháním,
prostě je to všechno příliš vzdálené, aby to bezprostředně mohlo působit Ale hluboce cítím, že se
nedalo jinak. Ne proto, že bych věřil v nějaký skutečný efekt svého osudu nebo si namlouval, že
svým psaním pohnu třeba jen o kousek ztmulou
podobou společnosti. I teď, po všem, co jsem ve
vězení promyslel a prožil, vím, že všechno se událo proto, že jsem se vlivem zkušeností a Četby
prostě tak „utvořil", že bych se utrápil v nějakém
obyčejném a standardně pokryteckém životě, že
mi bylo zle ze lži a že bych musel nějak otupit
rozum, aby se nebouříl sám od sebe, když byl
konfrontován se zpozdilostí a hloupostí. Nejsem
prostě schopen zavírat oči, když už jsem byl
obdařen zrakem. Možná bych to i dovedl, ale

strašně bych se styděl sám před sebou a byl bych
nanic. To je tak prosté, že se vždycky divím, jak
málo lidí to chápe.
8. Samozřejmě se po večerech zabývám i stavem
světa, Mám ovšem jenom ty informace, které
vydoluju z RP. Nemohu říct, že by mě stav světa
zvlášť těšil. Prožívám ovšem přitom i jistý pocit
satisfakce, ale je to satisfakce Člověka, který už
dáv no věděl, že cestou, kterou jsme se dali, nikam
nedojdem, a teď mu zbývá jenom mumlat, že to říkal, že měl pravdu, ale co z toho? Je to slabd satisfakce,je to abstraktní satisfakce rozumu, který se
těší, že chemická reakce ve zkumavce
probíhá
přesně podle vypočítaných předpokladů. Nu co,
člověku musí někdy stačit i taková útěcha. Je to
trpká útěcha. Opakuji si to, co jsem napsal a
říkám si, že se snad přece někdo ze Čtendřá zaraduje když zjistí, že myšlenka na papíře se může
změnit ve skutečnost. To mi stačí, ani mi nemusí
gratulovat Je asi pravda, co se ví z dějin, že lidé
musí projít trvkou zkušeností, aby poslechli hlas
rozumu. Nebo, jak říká Římský klub, prostě si zažít Šok. Jenže tento Šok už může být i smrtelný. Nu
co, zdá se mi, že jsem toho napsal dost, jsem za to
zavřený, a už bych měl mít právo zabývat se
pouze analýzou sicilské obrany v šachu. Jestliže
jsem si předtím namlouval, že jsem spolu se
všemi jinými lidmi spoluodpovědný za osud národního společenství, teď si už nenamlouvám nic,
byl jsem této spoluodpovědnosti
zbaven. A jen
pobaveně čtu, jak se v úvodnících opakuje znovu
a znovu, jak záleží na každém z nás a jak je třeba
nebojácně prosazovat nové myšlenky. Právě jsem
prosadil novou myšlenku na způsob, jak Čistit
záchod obyčejným pískem, aby nesmrděl.
9. Jistě si umíte představit, jak velkým bohatstvím je tu paměť. Ponořuji se do nijako do dávného moře a vyvolávám k životu stovky zapomenutých příběhů, které se staly mně nebo kterých
jsem byl svědkem. Naučil jsem se tento proces
tak ovládat, že mám někdy pocit, jako bych Četl
vše napsané, s celou atmosférou i tajemstvími a
pointami. Především ke mně přichází moje dětství
a ožívá v barvě a zvuku jak nikdy předtím. Už
jsem vám psal, že slyším hlasy otce a maminky,
kteří jsou taková léta mrtví. Vidím najednou opět
jasně Školu, do které jsem chodil,
kamarády,
Ruth, která se mnou seděla ve druhé třídě v lavici
a kterou jsem miloval. Sám jsem překvapen, jak
všechno ožilo. A samozřejmě ke mně přichází
mládí, náš společný příběh, mnohokrát jsem o
tom psal a myslím, že bys to ráda četla. Ty naše
kolohnáty si najednou přesazuju do kočárku a cítím zřetelně, jaké to bylo, když mi seděli na kolenou a já je houpal a blbnul jsem s nimi. Někdy mě
dokonce napadá, zda tyto jasné návraty do minulosti jsou dány nejenom vězením, ale taky
začínající senilitou. Ale snad ne, protože stejně
jasně si vzpomínám na věci nedávné a opakuju si
nepříliš staré radosti. Jenom doufám, že jste si
všichni tři vědomi toho, že v těch radostech a Štěstíčkách jste hojně zastoupeni a že jsem vám za
tento vklad do mého života nesmírně vděčný. Tak
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jako ostatně i jiní lidé, které si přizývám ke vzpomínání a na které s láskou vzpomínám. Vy víte,
kdo to jsou a tak jim to nezapomeňte
opakovat,
protože lidé by si měli opakovat, že se mají rádi.
Může se totiž stát, že později už nebude příležitost.
10. Snažím se nemyslet na budoucnost a celkem
to jde. Vždyť nikdo z lidí nemůže soudit o své budoucnosti nic s jistotou. A tak jsem si zvykl žít z
týdne na týden a z hodiny na hodinu. Byl jsem v
tom, jak víte, dost vytrénovaný a ty ses na mě
proto vždy zlobila. Teď mi tento trénink přišel k
duhu. Když si vzpomenu, co se lidi natrápí s plánováním budoucnosti, Šetřením, sháněním, kariérami, zaměstnáním a kdoví Čím ještě. Už jistě
víte, že nechci hlásat naprostou netečnost k budoucnosti, chci jenom říct, že člověk by měl ve
svém životě stále jedním okem hlídat tygra, který
se chystá ke skoku. Může to být cokoli, nemoc,
havárie, přírodní katastrofa, prostě cokoli z nástrah, které na člověčí život čekají. Mnozí pro
samu budoucnost zapomínají, že život je teď. A
pak tygr skočí a všechno se zřítí. Co mám já například teď? Jeden kartáček na zuby, krém po holení a zajištěnou stravu. A taky musím žít. Už z toho důvodu se nepouštím do úvah o budoucnosti a
taky se jimi netrápím. A proto se taky nesnažím
radit do buducnosti vám. Domnívám se ostatně,
že si budete umét poradit sami. Až budeme vědět,
na Čem jsme, napíšeme si o tom
nejnutnějším
Především ty, moje drahá, si budeš muset najít
místo v životě tak, aby to nebylo jen smutné Čekání n a Godota. Věřím, že to bitdeá umět O kluky se nebojím. Jsem přesvědčen o jejich životaschopnosti. A navíc se skutečně musíme potěšit s
anglickým romantikem. Vždyť na Člověka nečeká
jen tygr. Někdy se stane, jednou za tisíc let, že z
nebe začne padat mana.
A tím bych mohl svou bila?tci skončit Škoda, že
nevěřím v boha, bylo by nádherné odevzdat se do
jeho vůle. Ať je jak chce, teď už vím, že mi zůstane
vždy to kotevní lano, které je napjaté k vám a s
tím už se nějak udržím nad vodou. Budu se těšit,
že se snad někdy zase uvidíme a že budu od vás
dostávat ten obrovský lidský vynález, papír popsaný slovy. A když ne fyzicky, budete ke mně pHcházet ve vzpomínkách a s tím se dá také žít
Možná, že příští bilance bude úspěšnější.
1.1* 1982
Silvestrovskou noc jsem prožil tak, aby se ničím
nelišila od jiných noci. Od půl osmé jsem ležel v
posteli, těStl se, áe mě nebolí zub, a myslel jsem na
to, co asi děláte. Nejblíže jsem měl k Péťovi, který
tak mohl mít službu dozorčího v
autoparku.
Myslel jsem n a to, že jste asi u známých, že chroupete nakládané kukuřičky a klobásy, které i ve
mně vzbuzujífatamorgány jiného světců Ale dlouho
jsem s vámi nevydržel. Usnul jsem a až o půlnoci
mě vzbudilo střílení a bouchání na nedalekém
sídlišti. Pár kluků bouchalo na oslavu do stěn vězení a pískalo na prsty. A le většina spala. Já jsem
vstal, přistoupil jsem k tobě, moje milá, obejmul
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jsem tě a políbil a popřál ti všechno nejlepší do
nového roku, hlavně, aby se ti brzy muž vrátil.
Pak jsem se objal s Milanem a pak se všemi, co byli přítomní. A pak jsem vzpomínal na všechny, co
nejsou mezi námi a trápí se s nepříznivostí osudu a lidskou zlovolností. Pak jsem si opět lehl, ale
dlouho jsem nemohl usnout Vzpomínal jsem, jak
bylo někdy těžké mít skutečný pocit předělu v
této noci, jak bylo těžké být veselý a cítit se volné
a spokojeně. Jak se to podařilo třeba jenom párkrát, když jsme byli mezi dobrými přáteli a že
jinak je celá nucená aureola této noci na kočku. A
tak jsem ani nelitoval svého spánku. Rozloučil
jsem se s vámi všemi, poslal jsem pozdrav Péťovi
do Martina a ponořil jsem se do spánku. A spal
jsem a spal a najednou bylo obyčejné ráno roku
1982. Dostali jsme vánočku a při obědě jsem našel
v polévce útržek hovězího masa. A nejlepší je, že
na Nový rok o slepičí krok, slunce se vrací k rovníku a bude tu více světla, dorazilo jako velké kyvadlo k obratníku a vrací se zpět Musíme se tomu
poddat a vykouzlit z toho přírodního faktu optimismus. Všechny primitivní národy to tak dělaly
a nám nezbývá než se jim připodobnit
Vždyť
jsme vlastně pořád primitivní národy. Stačí si
přečíst noviny a je to hned jasné. Takže se oddávejme naději, kterou přináší
slunovrat.
Už dlouho jsem nedostal slušnou knížku a mám
pocit, že intelektuálně vysychám Všechny podněty k souvislejšímu zamyšlení musím vyhrabávat z paměti a utíkám se často k šachu a hloubám nad logikou toho malého prostoru, který
jsem si namaloval na kus lepenky. Péťa měl tehdy skutečně vynikající
nápad!
Poslední dojímavá kniha, kterou jsem tu četl,
byla „Holubí věž". Psal jsem vám o ní, ale dopis
jste asi nedostali. Vydání bylo tak zpustošené, že
jsem nemohl odhalit autora. Bude to asi nějaký
Němec z válečné generace, protože jde o příběh německé emigrantské rodiny v Itálii. Nechápu, že
jsem o té knížce nevěděl. Možná vyšla hned po
válce. Chtěl jsem, abyste si ji přečetli a taky mi
pomohli vypátrat autora. Jak to často bývá, stojí
celý půvab toho vyprávění na reprodukci vnitřního světa malé holky. Je tam hodně smutku a
hodně lásky. Ale je to už dva měsíce, co jsem tu
knížku četl a od té doby se jen nutím ke čtení trapných příběhů z Českých mlýnů a podobného braku. Nic k zamyšlení, nic k útěše. A tím méně krásy.
Protože kromě bílého sněhu tu není nic krásné,
zcitlivěljsem na krásu slov, ale marněji
hledám
V novinách není, nacházím ji už jenom ve vašich
dopisech. A jsem tak hladov krásy, že je toažk nevíře. Když si vzpomenu na všechny ty akademické
estetiky, zvedá se mi žaludek. Vždyť potřeba krásy je celkem primitivní, skoro jak potřeba jídla.
Aspoň já to tak cítím. Beru do rukou předměty a
hledám v nich krásu. Ale mám k dispozici jenom
krabičku od sirek, pár cizích známek a obaly z čokolády. Všechny zvuky, které slyším, jsou bez
krásy. Jen ten kohout, co nám tu kokrhá, má něco
do sebe. V Bratislavě zpívali ptáci, vždy ráno, a já
je vášnivě poslouchal Uměl jsem už odhadnout,
co s melodií udělají, kdy bude stoupat a kdy
klesat Nic si neumím představit tak živě, jako

blaženou chvilku při poslouchání nějaké hudby.
Najednou se mi zdá, že bych já, hudební ana lfabet, dovedl plakat rozkoší nad točící se deskou
Bacha. Čtu pozorně všechny básně v novinách,
ale je to strašná žeů a tak si aspoň opakuju ty
drobty, co umím nazpaměť. Jenže já blbec jsem
vždycky pohrdal učením nazpaměť. Protože jsem
blbec nevěděl, že se mi to bude hodit.
Ten kaktus, co mi poslala MartuŠka, zahynul.
Opatroval jsem ho, ale přesto zahynul
Zešedivěl,
tischl a uhnil mu kořínek. Prostě to vězení nevydržel. Bylo mi ho hrozně líto, ale nemohl jsem pro
něj nic udělat. Na dvoře při vycházce jsem ze Škvíry mezi betonem vyloupnul kousek půdy, ale
když to uschlo, nebyla to půda, jen spečený
popílek a prach. Tak jsem milý kaktus oželel.
Umřel prostě na následky vězení. Nejodolnější
živý tvor je asi člověk ...
4.1.1982

, Konečně je už obyčejný den všední. Nevím ani,
čím to je, že se svátky tak špatně ve vězení prožívají. Člověk se může snažit říkat si, že žádné
svátky nejsou, ale podvědomí musí více myslet na
svět venku, na nevšední atmosféru, na lidi, kteří
se navštěvují a rozmlouvají o životě atd. A tu asi
mnohem více vyvstává ten rozdíl. Ale už je to
pryč. Dnes jsme byli opět na vycházce a já jsem viděl, že nikde nezůstal ani Škraloupek sněhu. A ve
vzduchu jakoby visela nějaká falešná předzvěst
jara. Určitě falešná, protože kolik je do jara? Jsem
zvědavý, jak budu cítit jaro. Léto jsem oželel celkem bez problémů, z podzimu není co želet, zimu
jsem už odepsal. Ale na jaro, jak víte, jsem byl
vždycky citlivý. Vyhlížel jsem ho doslova z okna
a povzbuzoval tichými modlitbami. Jaké bude
letos? Leden a únor jsou takové měsíce bez tváře.
Není na nich čím se zachytit. Vždycky jsem si
přál, aby uplynuly co nejrychleji. S výjimkou
toho týdne na lyžích. Možná uplynou rychle i tak.
Stejně je to zvrácené myšlení, které od sebe odvrhuje čas a zuřivě si přeje, aby běžel co nejrychleji. Rozumem si dost přesně uvědomuju, že je to
můj lidský čas, tento Čas vězení, čas z toho života, který mi by l vyměřen, a že bych si ho měl vážit
stejně jako všeho Času jiného. Že bych ho měl nějak pro svůj život zhodnocovat, vítat každé ráno
den, který nám byl dán. Snažím se to dokoncf
vysvětlovat i svým spoluvězňům, ale bez úspěchiL
Vládne tu všeobecně pohrdání vůči tomuto času,
je to Čas prokletí a každý by ho nejraději hnal
před sebou bičem, zestárl dobrovolně v jediném
okamžiku o celé roky, jen aby měl už tento Čas za
sebou. Mým návrhům na zhodnocení tohoto Času
není dopřáno sluchu. Je až neuvěřitelné, jak většina vězňů tento Čas zcizí nebo prohraje v kostkách. A nejvíce je váženo heslo: co odspíš,to neodsedíš. V Bratislavě byl se mnou na cele člověk,
který ulehl v sedm večer a za pět minut spal Ráno^ vstal, nasnídal se, složil si hlavu na ruce na
stůl a spal znovu. A odpoledne taky tak. Byl to,
myslím, světový rekordman ve spaní. Když se
probudil, zamžoural kolem sebe a spokojeně vykřikoval, kolik se mu podařilo odspat. Měl pocit,
že ošidil vězení, prokurátory a soudy a celý stát,

protože místo toho, aby se trápil nad svým osudem, spal a zdály se mu krásné sny. Jednoduše nebyl ve vězení přítomen; vysvětloval mi, že když si
odspí svých šestnáct hodin, sníží svůj trest na třetinu. Vy světlo val jsem mu, že i ve spánku běží Čas
jeho života, že vyměřená svíčka hoří i když spí.
Ale on tomu nechtěl rozumět a říkal, že na takový
život stejně kašle.
Já zkouším najít i v tomto čase jisté hodnoty a
drobná potěšení. Musím ovšem hrabat Špendlíčkem, abych něco objevil Nejčastěji
nacházím
smysl v třídění myšlenek a v inventarizaci všeho, co jsem v životě prožil, co jsem pochopil a co ze
všech závěrů dozrálo až tady. Trochu se to podobá
uklízení a trochu nakládání okurek na zimu. Při
tom úklidu jsem bez milosti odhodil spoustu veteše, všelijakých ihtzí a falešných věr. A co zůstalo
se snažím roztřídit do poliček, jako když děláš
úklid ve špajzu. Do výšky o Čí ukládáyn co je nejdůležitější. Myšlenky pro denní potřebu, základní potraviny pro zdravý a smysluplný
život.
Jsou tam naše vztahy a všechny životně důležité
esence, bez kterých je lidský čas jen zpotvořený
„eintopf. Jsou tam příklady a návody na řešení.
Prostě všechen lidský materiál Shora a zespoda
ťo mám obložené filozofií, uměním, literaturou a
vůbec lidskou vzdělaností. Je to dobrá kombinace. Všechno by bylo ovšem mnohem zábavnější,
kdybych si byl jist, že té Špajzy ještě ve zdraví
užiju.A to víš, že bych každému dal, kdo by chtěl
a ničím bych nešetřil Ale musím už toto povídání skončit, protože je tu tma a já píšu vlastně popaměti.
5.1.1982

A už je zas jiný deru Čas poskočil. Večer jsem
dlouho nemohl usnout a tak jsem zase dělal pořádek ve špajzu. Doma mě znervózňovalo,
když
jsem nemohl usnout. Trápil jsem se pomyšlením
na to, že budu celý den ospalý a unavený. Tady se
tou myšlenkou netrápím. Nemám proč být svěží a
odpočinutý. Následující den musím prožít tak či
onak. Nijak se nezlobím, když v noci bdím. Je tu v
noci zvláštní ticho. Je až s podivem, že tu ty stovky lidí mohou tak tiše spát. Jen na chodbě je slyšet přecházení. A já se vzdaluju. Naprogramuju si
nějaký problém a ohledávám ho ze všech stran.
Nic mě nehoní, na všechno mám čas. Anebo
bloudím vzpomínkami. Když narazím na něco
zajímavého, setrvám na místě a podrobně si proberu nějakou dávnou skutečnost. Asi byste nevěřili, co všechno jsem vyhrabal z paměti. Kolik
dávných dějů, ve kterých všichni hrajete svou roli, jsem si zopakoval Možná, že jste na ně dávno
zapomněli, nebo prostě nemáte čas na ně myslet.
Já mám čas. Moc lidí by se divilo. Stovky lidí, že
jsem si je tu přivolal z dávných setkání, abych
probral všechno, co nás kdysi spojovalo nebo rozdělovalo. A tají se mi dech, když pomyslím na to,
že se takto ve vzpomínkách dostávám i já k jiným lidem a jsem součástí jejich nočního přemýšlení. Ale jak vím, ti, kteří jsou zavalení
všedním
shonem, nemají na to čas.
Možná, že naše hektická civilizace schází proto,
že lidé nemají Čas na přemýšlení. Vlastně se větši-
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na lidského konání děje bez rozmyslu. Ještě před
sto lety měl člověk k dispozici dlouhé večery pro
přemýšlení. Dnes, jak jsem Četl v novinách, se vylidní ulice a všichni Čumí na seriál o nemocnici.
Je to strašné. Vlastního života se vlastně neúčastní a vášnivě civí na vymyšlený život na obrazovce. Blíží se stále jistěji k 451 stupňům Fahrenheita. Tři telestěny a účast na životě televizní rodinky. Těžko se s tím asi dá něco dělat.
Poslouchám, co mi tu lidé vyprávějí o svých
zábavách. A vidím, že jde v naprosté většině o
útěk od vlastní skutečnosti. Hrozné je, že si už nedovedou nic zvolit sami, ale chovají se jako ve
velkém zábavním parku. Berou prostě co je k
dispozici. Hospodu nebo'televizi. Nepotkal jsem
ani jednoho rybáře. Samozřejmě, že jsem to všechno Četl kdysi u Fromma. Ale nepřipadalo mi to
tak důležité. Až teď vidím, že od neschopnosti žít
a promýšlet vlastní život, od pasivní účasti na
moderní orgiastické zábavě, vede přímá cesta k
porušení a destrukci osobnosti. Pro takové lidi je
pak vězení doživotním traumatem, ze kterého se
málokdy vzpamatují. Najednou jsou ponecháni
sami sobě, bez možnosti utéct k náhradnímu životu filmových a televizních fikcí. A na to je
strašný pohled.
Nebylo by asi příliš těžké vypracovat
systém
osobní obrany proti této destrukci.
Konečně,
mnozí lidé to už dávno udělali. Ale většina ani
neví, oč tu jde. A navíc nejde jen o popracovní
život, ale možná především o pracovní život, který už také není ve vlastnictví člověka. Aspoň většinou ne. Viz Milanovy zkušenosti s prodavačkami ...
8.1.1982

. . . Stačí, a bych napsal slovo doma a zatme mi u
srdce. Jak se mi scvrkly všechny touhy. Už si ani
nepamatuju, po čem jsem všem jsem toužil Možná
po moři, které se rozlévá až k obzom, po vysokých
horách, po velkých městech, po nekonečné cestě
lesem. A teď se mi všechny touhy soustředily do
dvou pokojů, do předsíně s červeným kobercem,
do kuchyně s plynovým sporákem, na kterém vře
voda na kávu. Kdyby někdo, zlatá rybka nebo
všemohoucí dědeček, dali n a vybranou mezi jiným světem a těmi dvěma pokoji, dal bych přednost tomu, zazvonit u našich dveří. Stál bych třeba dlouho u okna a díval se ven, nebo bral do rukou knihy a hrnce a hladil opěradla židlí. A ty
bys mi, moje milá, nerozuměla, protože bys přišla domů a říkala jako vždycky, jak se ti ten byt
hnusí, ta špína v rozích nad topením a postříkané zrcadlo v koupelně. Ale ani bych netrval na
tom, aby mi někdo rozuměl, všechno bych si i tak
musel prožít sám^Je to hr&za, ale nějak se skutečně bojím, že byste mi nerozuměli. Ale určitě byste
se snažili.
Čas, který plyne, je jak transfokátor, něco mi
přibližuje a něco vzdaluje. Řada věcí, které jsem
znal a které mi byly blízké, se propadá do zelené
vody. Je to ten obraz z Orwella, který mě straší.
Něco se potápí, vrstva zelené vody je stále silnější
a já se mamě snažím zachytit detaily a výrazy
tváří. Už nerozeznávám, kdo se usmívá, kdo se

mračí a kdo vztahuje ruce. A nejhorší je, že
nemám na to potápění žádný vliv. Všechno samo
odplouvá a já jen bezmocně stojím a přihlížím.
_ Ale to vše je kompenzováno i opačným dějem.
Řada věcí se mi přibližuje jakoby z velké dálky.
Ve velkých zvětšeninách pohlížím na všechno, co
nás spojovalo, na všechno, co mělo výrazně lidskou hodnotu, na drobné okamžiky Štěstí, které
daly o sobě vědět. Přicházejí i zvětšeniny z dětství a mládí, všechny lidské doteky, vytržení z přírodních krás a vůbec Nerudovy prosté motivy. A
naopak se vytrácejí za zelenou vodou všechna
data, která uvádíme v životopisech a o kterých se
soudí, že jsou milníky lidského života. Je to
nesmysl
Tento transfokátor je přirozeně řízen mou lidskou situací a tak se neodvažuji tvrdit, že to, co
zprostředkovává, má obecný lidský smysl Trochu
asi ano, i když lze pochybovat o tom, že na každého čeká vězení, každý si zažije nějakou jinou havárii v životě. Je to vlastně ten samý trik, který se
už dlouho používá v literatuře — vrhneš skupinu
lidí na pustý ostrov nebo dáš Člověku onemocnět
na rakovinu. Jenže, jak je známo, jsou i lidé, kteří
umírajíce myslí na to, jak by dokončili své pomsty a j i n í byli ve vězení a nijak se okoralost jejich
duší neztenčila. Viz mnohé historické
příklady.
Takže co? Je vše dáno a král Oidipus nikdy neunikne strašné věštbě? Asi nic nevíme, pánbůh
zaplať za to, že víme, že to víme.
9* 1.1982

Setkal jsem se tu s mnoha lidmi, hlavně mladými,
kteří byli doslova bez domova. O místech, kde
přespávali, mluvili lhostejně, o rodičích s opovržením Když jsem se jich ptal, co považují za domov, řekli mi, že nic takového není, že je to jen sentimentální žvást. A byl jsem nahranej, protože
jsem jim nedovedl vysvětlit co domov je, televizní idylky považovali za podvod a knihy nečetli.
Neplavci nevysvětlíš, jak je v teplé mořské vodě
báječně.
Byl jsem zasvěcen do života kluků a holek, kteří spí každou noc jinde, všechno nosí sebou, svoje
toalety odbývají v podchodech na Václaváku,
chytí se každého, kdo je nechá přespat. A zdá se
jim to lepší než být doma. Nebo mi vykládali o
nudě, cizotě a pustotě všechmožných ubytoven. A
já jsem poslouchal a myslel na to, kolikrát jsem
opakoval slova o samotě a odcizení
moderního
člověka ve svých přednáškách a článcích a znal
je vlastně jenom z doslechu,
zprostředkovaně
přes literaturu, přes CamuseaSartra, přes Američany a kdovíkoho. A tu mi vyprávěl už dospělý
muž, jak šel jednou na Štědrý večer po silnici a
bylo mu jedno, kam vedla. Byl vzteklý, protože
všechny hospody už zavřely. A tak jenom Šel a Šel,
pil pivo, které si koupil na cestu a lahve vztekle
rozbíjel o asfalt. Ušel třicet kilometrů až padl a
pokoušel se zmrznout Ale nezmrzl, protože někde
přece jen otevřeli hospodu. Měl už několik domovů, ale žádný nestál za nic. Je to furt ta samá písnička, ožralí otcové a mámy kurvy. Anebo naopak,
anebo ještě jinak v bohatém a noblesním provedení. Stejný obraz v cikánských bytech i ve vilách

společenské
smetánky.
Člověka se zmocňuje hluboká pochybnost o
celé sociální terapii, jak v ni věřilo minulé a toto
století. Hlupáček Robert Owen. A jiní dobromyslní hlupáčci po něm. Vždy jsem si položil otázku,
zda hlavní příčinou toho bezdomoví, kterým byli
moji spolubesedníci nemocní, byla bída a sociální vyřazenost. Nikdy ne! Sociální
zákonodárství
a sociální jistoty, ta oblíbená fráze našich úvodníků, jsou vůči tomuto bezdomoví naprosto netečné. A neumím si ani představit, jaký teraupetický účinek by mohly ve své anonymní a byrokratické podobě mít.
Zdá se mi spíše, že toto bezdomoví vyrůstá přímo z nějakého nádoru, kterým je stižen typ naší
civilizace a z falešné hodnotové orientace lidských životů. Jistě víte, jak se to všechno jmenuje.
Bylo o tom napsáno dost kolosálních
ideologických zkamenělin, kterými je zaplavován svět. Pořád prostě platí, že rodinné přídavky jsou zárukou harmonické rodiny, jakož i alimenty a výživné nejrůznějšího druhu. Je to to jediné, na co jsme
schopní přijít. SamQ o sobě to možná není tak
Špatné, ale celý ten utopický balast
zatemňuje
skutečnost, že jsme jinak bezmocní proti deformaci elementárních lidských vztahů. Anebo že
máme pro jejich terapii dokonce měně nástrojů
než před sto lety, kdy ještě existovaly
domovské
obce s povinností starat se o sociální
vyřazence.
Neuvěřitelné je přitom, a tu myslím na spoustu
jiných věcí, které souvisí se sociální harmonií, že
veřejné traktování těchto věcí je tak bezmocné.
Odtud mi prostě připadá jako manifestace tichého Šílenství. Když vezmeme jazyk, kterým se
mluví o problémech světa, musíte nabýt dojmu,
že jde o neartikuloanou
řeč troglodytů — válka,
zbraně, moc, strategie, energie,
hospodářství,
Štěstí, svoboda, všechno na jedné hromadě, změť
jakýchsi odpadků, které možná neberou vážně
ani ti, kteří ta slova vyslovují. A nejhorŠíje, že se
vzbuzuje falešný dojem, jakoby to všechno neobyčejně přímo souviselo se štěstím, domovem atd.
Jako kdyby celá ta ne artikulovaná
ideologie
měla přímý vliv na to, zda nějaký muž bude kráčet o Štědrém večeru silnicí a rozbíjet ze vzteku
nad nesmyslností života lahve od piva. Tohle
všechno se nedá odbýt statistikou životní úrovně.
Ani poukazováním
na výjimky z pravidla. Čím
dříve se zjistí, že jsme schopní přežít zklamání z
neúčinnosti tradičních terapií, tím lépe. Jak říká
Péťa spolu s Římským klubem, pokud
nebude
průmyslová civilizace schopná změnit radikálně
svůj způsob života, čeká ji katastrofa. Určitě
mysleli i na způsob myšleni A já jenom dodávám,
co mi tuhle řekl zkušený kriminálník na vycházce: je taková doba, že nej lepší je zašít se na deset
let do basy. Škoda, že to nemohu vzít jako útěchu,
když právě jámám toho domova, o kterém jsem
začal, plnou hlavu a plné srdce.
10.1.1982
Přečetljsem,cojsemvčeranapsalavidím,žej8em
neřekl to, co jsem chtěl Vlastně jsem ani nemohl,
Je ostatně zbytečné o takových věcech psát. Chtěl
jsem jen, abyste věděli, čím se v myšlenkách za-

bývám. Pak ještě přemýšlím o všem v noci a
vracím se pořád k té ztrátě skutečiiosti, protože
teď víc než jindy si myslím, že základní
problém
lidské společnosti spočívá v neschopnosti
vnímat skutečnost bez optiky dosavadních
ideologií.
A není to jen optika, je to i jazyk, zvrácená pojmosloví, která žijí vlastním životem a už dávno neodpovídají skutečnosti. Prostě čtu noviny a mám
intenzivní pocit, jako by referovaly o jiné planetě a ne o té, na které žijeme. O jiných lidech, které
jsem nikdy nepotkal a hlavně o jiných problémech, než jsou ty skutečné, S tímto pocitem se mi
dost těžko žije a proto toho radši nechám.
Protože, abych se vrátil k samému začátku, nad
problémem tvorby domova stojíme všichni s prázdnýma rukama. Nestvoří ho ani alimenty
ani
výchova k rodičovství, jak se praktikuje v manželských poradnách. Obecně platný sociální recept asi vtibec neexistuje, snad jen v rámci totální přeměny smyslu všech existujících sociáhiích
projektů. Moderní společnost však dospěla tak
daleko, že se svobodně hedonismu
moderního
konzumu nikdo nevzdá a uměřenost ve volbách
nebude zvolena. A tak je jediná naděje v onom
očekávání zchudnuti S velikou radostí sleduju,
jak úspěšně pokračuje v celém světě. Jenže my
jsme na to měli ještě čas, dokonce jsme nebyli ani
bohatí, nestihli jsme to a už to nestihneme. Myslím nás, jako národ. A proto asi budou lidi zuřit
nejvíce. Ale terapie to bude...
11.1.1982
A je už zas všední den, Po třech týdnech jsem
dostal čistou košili Ne čistou, vypranou,
vykoupal jsem se a cítím se mnohem lépe. Po takovém
koupání se celý den skoro nehýbu, abych se dostal s tím pocitem čistoty do postele. Přestala mě
na chvilku svědit hlava, celý jsem se namazal
krémem, aby ze mě neopadávala kůže. Připadám
si téměř civilizovaně, Byly mi zapůjčeny nůžky a
ostříhal jsem si nehty, Škoda, že tě nemohu požádat o stříhání chloupků v nose, které „pronikavě zlačnělo". Čichám k sobě a zdá se mi, že voním
po vzácných
mýdlech,
Vzpomínám, že jsem měl dost pohrdavý vztah k
jistým civilizačním vymoženostem. Klidné jsem
se spokojoval se studenou vodou a nejlepší pocity jsem míval v lese u ohně jak pračlověk Janeček. Za osm měsíců se ve mně tato obliba primitivního života zlomila, Pořád častěji se přistihuju při touhách po ryze civilizačních
vymoženostech. Bráním se tomu, protože to neodpovídá filozofii, kterou vyznávám a také tušená představa
budoucnosti nás nabádá k tomu, abychom se učili zříkat se přehnaného pohodlí a „chemizace" hygieny. Ale nemohu se prostě ubránit tomu, abych
nesnil o vaně, plné teplé vody a o čisté a vonící
košili se všemi knoflíky. Nemohu
nevzpomínat
na vůni prádla při žehlení a na vůni kapesníkun
když chce do něho člověk smrknout.
Ze strachu před svrabem afilckami
se přímo
maniakálně drhnu ve studené vodě, kterámi uvede nohy do stavu neohebnosti a doslova se mazlím
s mýdlem, které mi představuje výkřik moderní
civilizace. Přesto, že se nemám kde umazat, po-
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řád ze sebe smývám jakousi iracionální
špínu.
Možná je to začátek lavománie, kterou, jak si pamatuju, trpěl Vilda. Ale na to se neumírá. Vypadá to tak, že jsem už asi definitivně
zotročený
moderní civilizací a že naši potomci si těžko budou zvykat na život v energetické chudobě. Já
jsem schopen už i takové zpozdilosti, že se zabývám myšlenkami na své bílé froté spodky apfedstavuju si, jaké to je, když se tahají na nohy.
Máme pfece takový ten obyčejný servis z bílého
kvítečkovaného porcelánu. No jo, máme. A mě,
představ si, napadne hloupá myšlenka, jaké to je,
když se takový šálek přiloží k ústům. Hlavně ta
bělost porcelánu na mě působí ve vzpomínce úplně magicky. Asi jako bělost talířů a podobné blbosti. Vidíš, a to jsem si vždycky představoval, že
bych byl schopen docela spokojeně žít jako bača
na salaši a pít věčně žinčici z
vyřezávaného
črpáku. Tohle všechno je pro mě samotného překvapení, že jsem tak zkažený a schopný vším tím
se zabývat. Je to se mnou asi jako s tím chlapíkem v jedné povídce Jacka Londona, který hladověl v polární pustině tak, že potom i na lodi, která ho zachránila, schovával do pytle staré chlebové kůrky, aby měl jistotu. Mně by se mohlo stát, že
bych na nějaké takové lodi, která by mě zachránila, schovával do pytle mýdla, kolínské vodičky,
příbory a talíře, koupací vanu a čisté spodky,
spreje a všechny ty saponáty, to svinstvo, co ve
svém cliisledku jenom Špiní a ohrožuje životní
prostředí. Takže takto jsme dopadli ...
15.1.1982

Přirozeně jsem prostudoval pozorně návod, jak
zápasit s duševní krizí. Dokonce se mi zdálo, že ač
nevzdělaný v psychologii, postupoval jsem skoro
identicky. Když však je řeč o tom bodu...
intenzity, jak se ztrácí do minulosti, musím poznamenat, že se tak docela neztrácí. Lid tvrdí, že si člověk zvykne i na Šibenici. Ale chválabohu si nezvykne na odloučení od těch, které má rád. Tento
bod se prostě nevzdaluje. Pořád tu trčí a bolí v
srdci jako permanentní infarkt S tím se asi nedá
nic dělat a já jsem úmyslně řekl
chválabohu,
protože toto nevzdalování je konečně
znakem
lidství a měl by na něm stát svět. I když já vím, že
bohužel nestojí! Hlavně, že my o tu bolest stojíme.
Kdybychom v této bolesti podlehli
korodujícím
účinkům Času, zač bychom pak stáli? Ale jinak to
platí. Intenzita jiných bolestných zážitků je po
tom dlouhém vzdalování téměř nulová.
Souhlasím také s tím, že co se stalo, nemůže se
odestdt. Neměl jsem nikdy sklon k pláči nad rozbitým talířem. Moje žena se na mě proto často
hněvala. Ten velký talíř se navíc rozbil vlivem
osudových sil, na které stejně nemáme vliv, takže,
jak říkají Rusové; „Pozdno by cha dogaňať1.
Velmi moudrá je rada Čelit vzniklé situaci činností a prací. Jsem hrdý na to, že jsem na tomto
malém prostoru vymyslel tolik činností, že mi na
ně někdy ani nezůstává čas. Jsou to někdy činnosti absurdní, ale tady se to tak nebere. Nevím,
jestli vám to něco říká, ale naučil jsem se nazpaměť čtyřicet španělských her světových velmistrů.
Lehnu si třeba do postele a můžu si přehrát Talo-
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vu španělku s Portischem. Každý by se se zlou potázal, kdo by proti mně zvolil španělskou obranu.
16.1.1982
Vypracoval jsem také speciální vězeňské metody
pro učení se jazykům. Už jsem o nich jednou psal.
Je to například metoda prostého memorování celých textů jednotlivých lekcí. Bylo by ovšem pro
ten účel lepší, kdyby se učebnice psaly ve verších.
Tímto způsobem jsem zvládl první díl francouzštiny. Obávám se ovšem, že je to metoda jednostranná. Dovedu například plynně vykládat o
tom, jak pan Martin přišel navštívit Mme Dubois,
jak jí koupil krásný bouquet a jaký ona z toho
měla grand plaisir a jak se pak dívali na environment. Jenže pochybuju, že bych byl schopen
vyjadřovat se stejně plynně o tom, co bych právě
potřeboval. S rozkoší jsem se dal do italštiny.
Stejnou metodou, navíc je to una lingua facile,
zvlášť pro starého latiníka, když zjistí, že esseje
essere, sum — sono, sumus — siamo, atd.
Teba by iste zaujímalo, Martuška, že mi pósobí
potešenie taká amatérska zrovnávacia
filológia.
Odhaluje sa mi v novom svetle jasná logika
gramatik. Trápi ma například otázka, prečo vo
všetkých jazykoch sú nepravideVné jedny a tie
isté slovesá. Je to dané ichfrekvenciou v použití?
To by velmi logické nebolo. Prečo
komplikovaťto,
čo sa najČastejšie používá? Alebo je tu historická
příčina? Určité to niekto preskúmal. NapíŠ mi o
tom voVačo.
Zjistil jsem, Miluško, že činnost je možné zorganizovat i na minimálním prostoru, když Člověk
odežene myšlenky na jejich účelnost Musí se soustředit na její účelnost profylaktickou.
Účelnost
životní je minimální. Ničím z toho, co jsem se tu
například naučil, se nedají vydělat peníze. Po
zralé úvaze jsem totiž odmítl učit se otvírat zámky, n a což bylo dost ochotných učitelů. Už jsem na
to starý.
Zabývám se tedy převážně mozkovou činností.
Organizuju si sám se sebou sympózia a konference a hádky, vymýšlím (...) lidského
asociálního
chování apodobné zbytečnosti. Vymetám zákoutí
paměti a skládám dohromady nové podoby starých poznání atd. Prostě rada k Činnosti je dobrá
rada.
Myslet na jiné — s tímto záchranným
pásem
jsem uměl manipulovat, ještě než jsem sem přišel
Vím, co to obnáší, vždyť to by vždy a za všech
okolností mělo patřit k lidskému vybavení. Poznal jsem dost lidských osudů, s kterými bych ten
svůj neměnil Utrpení je tolik, že není skoro co závidět.
Jestli jsem si ověřil síly a získal sebedůvěru, to
nechci posuzovat Všichni procházíme
zkouškami
a jejich obtížnost je velmi relativní. Jsou lidé, kteří spotřebují celou fůru poctivé statečnosti, aby
sešli v noci do sklepa. Věřte mi však, že bych mnohem raději pracoval na posílení své sebedůvěry v
jiném prostředí. Zkoušel bych třeba slézt nějaký
štít nad Téryho chatou, v čistém jasném vzduchu,
s širokým rozhledem, modrou oblohou nad sebou
a jediným trsem zelené trávy pod nohou.
Maruška mi píše, že isté veci přestali byť samo-

zrejmosťou. Táto samozřejmost1 je
najváčšou
pliagou Vudského života. ZatiaV to vždy vyzerá
takf že až člověk stratí nohy pri havárii7 zisti, že
chódza ?iie je samozřejmost\ Nie je predsa nutné,
aby člověk musel do vázenia, aby pochopil, že dotyk ruky, rozhovor, v ktorom plynů šlová bez zábran a oči, ktoré na teba pozerajú s láskou nie sú
samozřejmosti. Možno by bolo potřebné vypěstovat' metody akéhosi autogénneho tréningu proti
samozřejmosti. Jóga zbavuje samozřejmosti dýchanie, možno by sa dala vypracovať
metóda,
ktorá by zbavila samozřejmosti svet, ktorý nás
obklopuje. Například tie naše bicykle, to je istá
metóda. Bicykel ozvláštňuje cestu, to, čo sa zdálo
rovné, sa skládá z kopcov, preliačín, stúpania a
klesania. Takých bicyklov móže člověk v živote
používaťveVa. A mnohé sú oveVa lacnejšie ako tie
va£e. VŠetko však funguje lepšie, keď sú na taký
tréning dvaja. K takému tréningu patří například
to, o Čom mi písal Milan. Ty ideš v trolejbuse a
Milan ťa vyprevádza na bicykli. Milan má na
také veci talent, stojí například v nejakom domČeku na vidieku, na sebe má iba tričko a pozerá,
ako sa na zahradě topí sneh. Niekedy si myslím,
že literatúra nie je nič iné, než zbavovanie světa
samozřejmosti. Ale dá sa to robiť aj bez literatúry. Aj analfabet sa móže zbaviť tej pliagy samozřejmosti. Pole posobnosti je obrovské. KoVko
len narastie za život samozřejmostí v Vudských
vzťahoch?
Pěkná téma, ale nemóžem v nej pokračovať,
lebo sa zmráka a ja už zasa nevidím.
Budem
pokračovať zajtra. Teraz ma Čaká cvičenie.
17.1.1982
Dnes sa zdá, že keby som rozvíjal ďalej túto tému,
nedostal by som sa k ničomu inému. Vy aj tak
viete, ako taká likvidácia samozřejmostí
vyzerá.
A zdá sa, že sa o to pokúša viacej Vudí. Ten text o
přežívaní, ktorý mal Milan doma, sleduje do istej
miery podobnú myšlienkiL O myšlienku ani tak
neide, ide skór o vypracovanie techniky nesamozrejmého života. Uudia sa o to doteraz usilujú
dosť zmátene. VŠetko, čo vymyslicL, zahrnú opáť
do samozřejmostí. Urobili to například
beštiálnym spósobom s televíziou a vóbec s Vudovou zábavou. Tu som poznal dosť l'udí, ktorí sa psychicky totálně deformovali pod samozrejmosťou
diskohudby, diskotanca a lačného piva. Východiskomzo světa samozřejmosti je droga. Unás dinyl, algena, jastyl a všetko možné. Choré východiská za desať korún. Celá tá pliaga samozřejmosti leží na člověku a tisne ho k zemi ako brácho slona. Sporadicky tomu unikajú
sympatickí
blázni, ktorých vídať behaťpo lese, sedieťna rybách, hraťnaflautu, vyrezávaťbábkové
divadlo,
sedieť v base, rozprávať sa s kocúrom, hlbať o
posmrtnom živote, jezdiťpo Bratislavě na bicykli, nenávidieť Čedok atp. atp. Taká technika je
potřebná prirodzeneibapre
Vudí, ktorí to nemajú
všetko zadarmo a bez zásluh ako ja. Ja by som si
Tahko pripravil psychosomatické orgie iba tým,
že nie každému je dané, aby
nesamozřejmost.
svojho života aj výrazné reflektoval Na takých
Tuďoch, ako je například ten ujo, čo ťa kedysi

nosil ako dečko na rukách, mažeš dřevo rúbaťa
ani to s nimi nepohne. Miluška by mohla istc z odborného hTadiska potvrdit) že sú Vudia, ktorí budu mať medzi sebou a nesamozrejmosťou
života
spustenú oponu
nadosmrti...
18.1.1982
... Z novin se dovídám, že kina a divadla skutečně hrajou. Přesto už nejsem schopen představit si
sám sebe při zážitku tohoto druhu. Zdá se mi, že
bych zcepeněl už při samotné úvodní hudbě, Do
divadla bych ani nemohl jít, možná by mi stačilo, kdybych se do divadla mohl obléct. Jedině s
knihami se tu setkávám, ale většiiiou jsou to odpadky z antikvariátu. Asi tak jednou za měsíc se
mi dostane do ruky slušná kniha. Číst Špatné knihy ve vězení je větší trest než Číst je na svobodě.
Vždycky říkám autorovi: vidíš, jakou Šanci jsi
promarnil, jak jsem tě mohl horoucně milovat,
blahořečit ti a stát se tvým přítelem do smrti a ty
takto! Ale tak úplně zlé to zase není. Vždycky se
najde pár stránek v knize, které mě potěší. Teď
jsem tu měl cestopisné črty Vítězslava Hálka z šedesátých let minulého století. A je tam jedna črta
z PienínzTiesúav
a Červeného kláštora. Čtu si to
starodávné vyprávění o divoké řece a najednou
nic nevnímám a jdu sám okolo Dunajce a vedle
kráčí Eva a kluci se honí okolo, kolik jim je?
Patnáct, Čtrnáct A všude okolo to voní lesem a
Čistou vodou. Sám si pokračuju v črtě a jdu až do
polské Ščavnice a pořád vidím okolo ten jas-přírody.
To jsou ale spíš takové mimoliterární
souvislosti, které mi v knížkách dělají dobře. U téhož
Hálka si čtu o tom, jaký život měli vězni v Černé
hoře: „Vězení samo o sobě jest ostatně nejpohodlnější věc na světě, a já bych přál našim redaktorům, aby vězení jejich byla černohorská. Za dne
totiž jest vězení otevřeno naprosto a vězeň se může procházeti před vězením celý den. Toliko v noci
se zavře." A když si něco takového přečtu, dumám
pak o tom, jak se svět zhoršuje. Staré knížky ve
mně vůbec vyvolávají pochybnosti o pokroku.
V tomto ohledu jsem však byl nahlodán už dřív.
21.1.1982

... Bude to už devět měsíců, co jsem od vás pryč.
Jak by asi bylPéťa Šťastný, kdyby to měl už za devadesát Jenže já pořád nevím, za kolik to mám.
Přiznám se bez mučení, že někdy na počátku bylo naprosto mimo mou představivost takové období samoty a odloučení. Lidská přirozenost se
takové představivosti brání. Ale je asi v lidské
přirozenosti, že se s tím nakonec musí vyrovnat
Určitě to tak bylo i s Tebou, moje milá. Určitě byly chvíle, kdy se Ti zdálo, že další den samoty už
nevydržíš. A tak je to s člověkem vždy. V mládí si
nedovedeme předsstavit stáří a najednou je tu.
Nedovedeme si představit neštěstí a najednou je
tu, jedno, druhé, třetí a všechny je přežijeme. Přežijeme dokonce i své Štěstí a netrpělivě čekáme na
další. Pořád vlastně ně něco čekáme, pořád Čekáme, aby se něco přehnalo a pak se přežene i život.
A nikdy se asi nenaučíme držet se toho, co právě
je a mít s tím trpělivost. Pokouším se o to i tady,
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ale je to nesmírně těžké. Opírám se o celou svou
zkušenost
a říkám si, ze všechno se dá přežít Ve
třiceti jsem si neuměl představit,
že by mi mélo
být padesát a by lo mi a přežil jsem to. Jediné, co
nejsme schopní přežít je vlastní smrt Protože asi
není pravda, že někde mezi hvězdami
najdou
naše duše nějaký nový
domov.
Sám jsem často udiven tím, že nejsem
schopný
myslet na toto moje vydělení z času ve všech těch
konkrétních
souvislostech,
ve kterých se odehrávalo a odehrává. To znamená o rozměrech
právních, politických
a historických.
Vím, že to tu
všechno je, umím si dost přesně představit, jak tyto okolnosti
pracují, že jsem do nich
zamontován, že to všechno má dokonce i jistou
sveřepou
logiku. Přesto však mám pořád pocit, jakoby se to
všechno dělo mimo mne. Až nyní jsem
pochopil
hloubku těch kafkovských
pocitů, jejich
naprostou reálnost
Je to vlastně jediná možnost,
jak
vnímat reálně něco, co je tak vzdáleno rozumu a
bytostným stránkám mého nitra. Je to také jediná
možnost, jak to přežít. Chápu, že dost lidí se dostává do styku se mnou přes všelijaké
papíry a
spisy a kdoví co ještě a že to všechno vnímá
jako
tuctovou realitu, která prostě patří k tomuto světu. Zvenku
mě možná taky někdo vnímá
jako
součást celkem běžné skutečnosti.
A když jsem já
byl venku, také jsem všechno dovedl
pojmenovat
jako součást skutečnosti.
Jistě, když se o to pokusím, dovedu si všechno pěkně rozebrat a sestavit pěknou řadu příčinných
souvislostí.
Ale to se
nutím do pohledu zvenčí. Můj vlastní pohled je
pohledem do bludiště křivých zrcadel, do kterého
jsem vešel čirou náhodou a teď bíoitdím udiven,
jak se všechno liší od skutečnosti,
na kterou jsme
byli zvyklí. Dokonce i mou tvář mi to
absurdní
zrcadlo vrací v podivném
zkreslení,
Teď je jen
otázka, jestli to bludiště bylo zbudováno jako
cvičiště pro filozofu anebo je to jediný a pravý
obraz světa. Dříve jsem se Kafkou jenom bavil a
nyní ho prožívám. Rozhodně bylo lepší se jím bavit
Někdy si myslím, že mou jedinou realitou
byl
domov a souvislá řada všedností, ve které jsem se
pohyboval.
To, co jste všichni vytvářeli okolo mě.
Už i ta práce na betonárce mě často
vykolejovala
z pocitu reality a i mnohé jiné aktivity,
do kterých jsem se v životě dostával,
měly tento přídech. Milan už o tom jednou uvažoval,
když mi
psal, jak úporně se snaží najít to, co plyne jen z
něho samého. Kromě jiného bude asi lidský
příběh
hledáním autentičnosti,
protože jen v ní je člověku dobře.

22.1.1982
... Vidíš, n a ttt látku, z níž si dáváš šít šaty, si už
ani nepamatuju.
Snad tě v nich příště uvidím.
Jsem vždycky
šťasten, když tě vidím pěknou a
upravenou.
Lépe řečeno šťasten-nešťasten,
protože si tím více uvědomuju,
že za okamžik zmizíš z
mé blízkosti na celé dlouhé týdny. Teďprávěje
to
už celý 77iěsíc, co jste tu za mnou byli. Kdysi
jsme
počítali hodiny a dny, po které jsme od sebe byli
vzdáleni.
Když jsem přišel o hodinu později z
práce, vyčítavé ses na mě dívala. A teď
počítáme
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odloučení na týdny a měsíce a jeden den jako by
byl bezvýznamnou
kapkou v tomto moři. Když se
dny neliší jeden od druhého,
mají
podivnou
inertní povahu. Nedotknou
se tě ničím, jsou jako
patníky u cesty. Kdybych si dal práci, mohl bych
je spočítat, ale nechce se mi. Je lepší naně
nemyslet Jinak bychom jenom litovali všeho krásného, co nám mohly přinést Někteří moji spoluvězni si vyráběli
kalendáře,
s velkou
pečlivosti
šrafovali prošlý čas a pozorovali
magická
čísla
budoucnosti
jako kdyby z nich chtěli vyčíst, co
jim donesou. Nikdy jsem si tímto způsobem
nehrál
Mně stačí k Časové orientaci
datum, co najdu
každý den v novinách. Stejně tam skoro nic jiného není.
Vězeňské zvyklosti
některých lidí jsou
pozoruhodné. Většina mých spoluvězňů
pozorně
studovala například
inzeráty. Každou chvíli
vykřikli
a pokoušeli se se mnou diskutovat
o
výhodných
nabídkách
jakýchsi
zaměstnání,
o autech, co se
prodávala,
o slibných výměnách
bytů a o podobných vzrušujících
záležitostech.
Většinou to byli
lidé s velmi nejistou budoucností
a s
pramalou
nadějí na to, že by nějakou tu výhodnou
koupi
mohli realizovat
Zřejmě však se podvědomě
bránili uvažovat o tom, co je čeká, a tak hloubali
nad
inzeráty, jakoby už zítra chtěli nastoupit do nějakého výhodného
místa s bytem, nebo
dohodit
někomu výhodnou
koupi
chaty.
Nebo stejně pozorně studovali
programy kin a
televize. A někdy se zdálo, že se dokonce těší z nějaké slibné televizní inscenace nebo z nového senzačního amerického filmu. Jako by vážně přemýšleli o tom, že si sednou večer do křesla a tu televizní inscenaci si pustí a dokonce se
zabývali
ynyšlenkami
na to, jestli na ten film bude dost
lístků. Připadalo mi to jako vážná duševní
choroba. Neschopnost
smířit se s danou skutečností
a
unikat z ní do navyklého
životního
stereotypu,
byla to prostě taková hra na sebeklam.
Nemám
zřejmě v povaze takovou hnt na sebeklam.
Nikdy
se nedívám na to, co se hraje v televizi může mi být
ostatně ukradená. Bydlel se mnou i blázen, který
si pečlivě vypisoval
z novin názvy filmů.
Ty,
které už viděl, do jedné přihrádky,
a ty, které neviděl, d o druhé přihrádky,
sajnozřejmě
mu ten
druhý seznam pěkně narůstal
Těšil se z toho jak
malé dítě, jakoby mu rostl poklad, kterého jednou bude
užívat

24.1.1982
To víš, lásko moje, že často přemítám o tvém polovdovském
údělu. A umím si představit,
že je to
zlé, protože ještě dnes cítím bolestně na nohou i
rukou pouta, kterými jsme byli svázáni a které
vytvořila ustavičná
blízkost a společný řád života. Já vím, že jsme oba stávali u okna, když někdo z nás doma chyběl, i když jsme se to styděli
přiznat Přesto, že jsem se instinktivně
bránil stereotypům, byl jsem vždycky trochu vyveden z míry, když jsem měl večeřet sám a kdykoli jsi někde
pár dní byla, žil jsem v hlubokém
provizóriu.
Všechno stálo, zůstával jsem nehybný a všechno
pak začínalo znou, když ses vrátila. Celý chod života byl dán tou detailní dělbou činnosti, byl z

toho už řád, možná byl ten fád až příliš petrifikovaný, že nyní ho vnímám jako zřícení světa.
Taková uzavřená soustava života si nenechává
žádná zadní vrátka a potom se zmítá v utrpení.
Já se cítím být vytržen především z této své domácí autentičnosti, z tohoto řádu, který jsme vytvořili s klukama v tom našem bytě a tuto amputaci
cítím nejintenzivněji. Všechno ostatní, co je spojené se svobodou, zůstává daleko za tím.
Nejinak asi bude tobě. A všechno asi pociťuješ
ještě hůře, protože to ostatní ti zůstalo. Tak ta mezera nesplývá s ostatními, ale Šklebí se osamoceně. Ze začátku jsem se snažil ti radit, však víš,
možná, aspoň se mi tak zdá, jsi první a nejhorší
etapu svého polovdovství zvládla. Ale co teď?
Dostávám se k tomu, o čem jsme často diskutovali, že totiž tvůj život se musí zhodnocovat i
mimo mě, beze mne. Já v něm mohu hrát jen tu roli, kterou mi přisoudili kluci. Být přítomen jako
nepraktický duch, svým bývalým životem a svým
.nynějším údělem.
Protože věřím v přirozené obnovování životních
sil, věřím, že si najdeš sterou existenci v tomto
údělu a že z ní nakonec něco vytěžíš. Jakkoli je to
všechno nesmyslné, je možné tomuto rozvrácenému životu dát i smysl. Už teď vím, že po všem, co
se stalo, tě mám raději, obdivuju tě a hluboce si tě
vážím. Když nám to bude dopřáno, musí se
nahromadění tohoto poznání projevit k našemu
štěstí. Škoda, že si to neumím živě představit
Údiv nad rozlomením našeho života mě pořád
nepřechází, ale snažím se ho relativizovat
Porovnávám všechna údobí, která rozdělují a rozdělovala lidi, jen třeba z těch osudů, které jsme
zblízka znali a známe a můj úžas potom slábne a
jsem pokornější a trpělivější. A vždy se mě zmocňuje i jistá hrdost na to, že jsme si ten řád nerozbili sami, že byl rozšlapán zvenčí a každý vidí,
jak zděšeni koukáme na střepy.
Trpělivost se nám bude hodit oběma. Cokoli
teď čtu, hledám v tom podoby trpělivosti. Čtu třeba o válce a myslím na ženy, které čekaly na muže. Četl jsem motáky Českých lékařů z nacistických vězení. A ještě víc takových dopisů si pamatuje Všechno to přede mnou defiluje. Vidím to jako řeky trpělivost a Často beznadějné
trpělivosti.
Hodila by se nám nějaká náboženská
pokora
nebo kousek prastarých mravů. Četl jsem ten
dávný román o tajemné paní Grahamové. Moc
mě to nebavilo. Ale najednou jsem začal počítat
roky a zjistil jsem, že v rámci těch starých mravů
ti lidé čekali léta na kousek štěstí. A o pokoře a
klidu, který je neskutečný. Asi to není pravda a
Bronteová si tu epochu vymyslela. Dnes si už
trpělivost nikdo neumí
představit
Pomáhal jsem těm, kteří si byli jistí vysokými
tresty, udělovat v dopisech svobodu
manželkám
a milenkám Trvali na tom, i když jsem je od takových činů zrazoval. Tvrdili, že přece nemohou
chtít, aby na ně ženy čekaly pěti více let Trochu
byli hrdí na svou velkorysost a v koutku duše čekali, že bude jejich ženami
odmítnuta.
Ale přesto se na mě dívali udiveně, když jsem
jim říkal proč by nemohla čekat, když tě má skutečně rádců Vždyť se neobětuje vám, ale prostě

ochraňuje co je nejcennější. Jestli to ovšem umí
poznat, jestli chápe ... Stejně jsem věděl že je
zbytečné takto mluvit, a i o oni mají pravdu v případě svých žen a milenek, protože už končí dvacáté století, není ani válka, není ani náboženství, ani trrpělivost A nevím, proč je to mně, skeptiku a realistovi moderního věku, trochu líto,
Dobrou noc, moje paní Grahamová!
30.1.1982
... Samozřejmě, že žiju trochu také z dějin. A dějiny, to je všechnof co bylo a všechno co je. A pak
vztah mezi tím vším. Nikdy jsem neviděl tak zřetelně souvislosti všeho, co jsem prožil, se svými
dějinami, jak to vidím tadv. A taku se mi zdá. že
jsem tomu nikdy lip nerozinněl
Ze všeho, co jsem znal a co jsem pochopil z četby a z vlastního pozorovaní, jsem si doslovně vytvářel funkční model národních i širších dějin.
Není asi úplně přesně popsán < v tom, co jsem
zatím napsal, ale je tam. Nikdy bych ani neměl
odvahu se s tím vytahovat Byl to vždycky jenom
model proyně. Je to úžasné, dřepím tady v naprostém odtržení a pasivitě a pozoruju, jak ten funkční model naprosto přesně funguje. Všechno do
sebe zapadá, následky zákonitě přicházejí po
příčinách, příčiny se zřetězují a stékají jak potůčky v řeku a vypukají nám krize, jedna za druhou.
Dívám se na to a až se divím, jak ta kolečka zapadají jedno do druhého a točí se a točí jako boží
mlýny. Model je jasný jak školní pomůcka, existuje k všeobecnému použití. Stěny to má z plastiku, aby do toho bylo pěkně vidět A kdo chce,
může se podívat.
Ale ti, co by se měli dívat, co to mají přímo v popisu práce, se nedívají. A pak naříkají, že co se to
děje a jak jsme byli zaskočeni a že nám byl
přiskřípnut prst a ohrožena je i celá ruka. To je na
všem to nejpodivnější. Toto obecné ignorantství,
jež by bylo trestuhodné při školním pokusu, je
přímo neuvěřielné při pokusu o řízení společnosti.
Nedivím se tomu, co Čtu v novinách,
uznávám
dokonce všechny argumenty pro to, že si budete
muset koupit maso na řízky za šedesát korun.
Jenže vyvaluju oči nad tím nářkem okolo toho. To
novinářské blekotání nad neočekávanou
přírodní katastrofou, když jde o prostý následek dlouhodobé lehkomyslnosti a slepoty. Vždyť se jenom
obyčejně točí kolečka v tom funkčním modelu. Říkám si, vždyť už dávno bylo všechno jasně vidět
přes ty plastikové stěny, už před patnácti Či nejméně deseti lety. Přece není možné, abych to viděl
jenom já a těch několik lidí, které znám. Vždyť je
to vidět tak přesně jak kamínky na dně Čistého
potoka. Říkám si, že není možné, aby byla hloupost a slepota tak rozšířená. Samozřejmě, že to
není možné. Ten nářek je pouhé
pokrytectví.
A příčiny slepoty jsou úplně jinde. A uvažuju až
potom hlavně o těch příčinách. Uvažuju o tom,
proč nepůsobí pud sebezáchovy, proč tolik lidí
kráčí po prkně, jež končí nad vodou. Asi proto, že
si myslí, že prkno je ještě dost dlouhé, ale ono není
dlouhé. Mělo by se to poznat už podle prohýbu.
Trochu si začínám myslet, že jsem tady hlavně
proto, abych nemohl nikomu připomínat, že sle-
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pota není líplně obecná. Nebo snad ne? Vlastně to
ani nevím. Fakt je, ze mi všechno připomíná situaci skupiny turistů, kteří zabloudí a musí se
vracet. Znáš to, jak se do krve hádají a naříkají
na to, jak jsou cesty mizerně značeny, jak bylo mizerné počasí a vůbec všechny ty objektivní okolnosti. Nejvíce nadávek se dostane tomu, který
7iesměle připomene, že znal dobrou a schůdnou
cestu, ale že ho nechtěli poslouchat Takový si to
odskáče nejvíc. To je jistě podivné, ale v dějinách
ne neznámé. Asi to vůbec jinak nejde. Ale ty ztráty na prošlapané obuvi a ty puchýře nanohou, co
to ty turisty stojí! Nuf my jsme na tom dobře, my
jsme nikdy stejně žádné maso neměli. Ale co ty,
moje diabetičko!
1.1.1982

Mám na skladě velice absurdní příběhy. Tak
absurdní, že by se v literatuře ani nejevily jako
pravdivé, spíše by si čtenáři mysleli, že jsou uměle vykonstruované. Na té pouti vězením jsem se
setkával především s mladými lidmi. Nahlížel
jsem zvědavě do těch duší, registroval, porovnával a přirozené jsem mnohé i zobecňoval. Bylo by
jistě naivní hled.at nějakého společného jmenovatele v těch nešťastných osudech. Nějaký základní princip, který je všeho příčinou. Protože ve
všech těch osudech sehrály roli i takové ty nepatrné a nejasné genetické danosti a pozorovatelné
drobné úchylky v psychickém a rozumovém vybavení. Ale i lak mi z celé té změti osudů vystupuje dost zřetelný společný činitel řady proher a
selhání. Nazval bych ho — úplný nedostatek projektu vlastního života. I to je ovšem nabubřelé
slovo, všechno se odehrává v daleko nižší rovině
promýšlení vlastního života, při absenci jakékoli sebereflexe. Použití filozofických termínů tuto
problematiku jenom karikuje, bylo by směšné
mluvit o ideálech a smyslu života. I když na druhé straně tu poznáváš všechny ty spodní vrstvy a
neartikulované podoby všeho toho, o Čem jsi četl
u Sartra, Camuse, Kafky, Bergsona a vlastně v
celé literatuře. Jenže když váhám to pojmenovat,
je to proto, že cítím, jak bezej?nenné celé to trápení je, je to těžké, nedefinovatelné bláto n a nohou, které vitbec neví, že má jméno, je to něco podobného jako ty traumatizujíd freudistické chuchvalce v podvědomí, které nemají naději dostat se
do racionálního vědomí. Je to prostě jenom to, zásadní nevědomost o tom co počít s životem, o který jsme nestáli. A jenž nám byl navíc dán lidmi, o
něž také nestojíme a jimiž pohrdáme. Tam je
skryté to drama. Nějaký kluk tu z okna po večerech zpívá takový song o Quasimodovi, jak chtěl
milovat Esmeraldu, ale jak se všechno zvrtlo, protože lidijsouzlíahlotipí.
V refrénu se opakuje pořád — olovo na lidi, olovo n a lidi. A tehdy ta
vězeňská mládež začne tleskat a bouřit jako po
vyslovené pravdé.
Když jsem si spočítal ty drobné ideálky, pro
které ti kluci žili, vyšlo mi, že to v zásadě byla
prostá napodobenina konzumního otroctví dospělých. A přitom mají pocit, že se proti tomuto
diktátu dospělých bouří. Všechno
dohromady
malé ideály reálného socialismu a nic víc. Autíč-
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ka, domečky, piva, ŠatiČky, botičky, útraty jednoho „talíře" za večer, holky za peníze, výlety za
hranice, vekslácké úspěchy, dolárky, máry, korunky — když jsem se ptal, co chceš, řekli mi —
dobře žít. A dobře žít znamenalo to, co jsem
vyjmenoval.
Jistě, je to abstrakce, vždycky se kolem toho
pletly i vyčtené nebo slyšené ideály lásky, přátelství a podobných věcí, ale bez prožití a bez
ochoty platit za ně něčím, třeba zřeknutím se
piva. Žneme trnitou žeň dlouhodobé únavné propagandy laciného vepřového, laciného
piva,
praček a ledniček. A už nemáme laciné vepřové a
ani pivo nebude dlouho laciné.
A jsem hluboce přesvědčen, že polovina té mládeže za nic nemůže. Jejichpříběhy nejsou zdaleka
tak smutné jako příběhy jejich rodičů a dospělého okolí.
Protože mnozí a mnozí by chtěli žít jinak, ale
nikdo jim nedovede říct, jak. Rodiče jsou blbečci
a zloději, opilci, surovci pokrytci a zbabělci.
Iv těch nejlepších rodinách. Škola? Neslyšel jsem
o jediném učiteli dobré slovo. Dětské domovy —
říkají jim pasťáky. A vzpomínají na to, jak si poprvé ve třinácti letech zaprcali s Šedesátiletou
uklízečkou. Vztahy mezi pohlavími? Když slyším
osmnáctiletého kluka vyprávět o svých dobrodružstvích, připadám si jako starý mnich. A to
všechno směřuje od ničeho nikam Pořád jenom
samá rovina. A v tomhle mládí se ani netuší ta
smrt na konci.
A nejhorší je, že ti kluci, co se dostanou do basy, jsou jen viditelná část ledovce. Je takových
strašně moc.
A přece by to Šlo. Jenže, co všechno by bylo třeba? Šlo by to proto, že u všech je zapsána jen
nesprávná informace o životě. Stačilo by zapsat
jen správnou, rozpornou, často smutnou, ale
pravdivou. A všechny ty životy (ne všechny) by se
mohly rozvíjet jinak. Protože všichni do jednoho
se diví, že je ještě i jiný život.
Někdy neodolám a vyprávím jim o tvém životě,
Milanku. A tu tito poslouchají a strašně ti asi závidí a cítím, že by chtěli taky něco najít Možná by
stačilo, kdyby se naučili běhat hodinu denně lesem. Nedovedou pochopit, že můžeš psát jeden
dopis bratrovi a mně. Když jde o tak rozdílné
světy. Všechno by se dalo (ne všechno) napravit,
kdyby...
Avšak když myslím na to jak, jde na mě hrůza,
protože najednou vidím, co všechno by se muselo
změnit. Musel by se změnit svět A na to nemáme.
Možná ještě zajímavější jsou osudy žen. Ale ty
poznávám jenom zprostředkovaně,
protože vídám jen ženy v uniformě a kromě tebe jsem za devět měsíců fakticky neviděl milou tvář, moje drahá. Tím se přirozeně život balí do hrubého sukna.
Jen hrubosti slyší Člověk kolem sebe, nadávky.
A to je po čase trpké, protože to Člověka obklopuje jako sliz a dává mu zapomenout na zvuk
něžných slov, a vůbec na nějaká jiná slova s jemnými odstíny, slova, která mají barvu a jejichž
smysl je mnohotvárný a někdy i
tajemný...
»

6.2.1982
Pamětníci vyprávějíže
ze mne měli všichni
radost^ když jsem se narodil Asi ano, protože'
Fredo a Ila už byli velcí a já jsem přibyl na hraní
a na hýčkání. Jenom Ila měla zlost protože byla
připřažena ke kočárku. Musel jsem mít krásné
dětství» protože se nepamatuju na jedinou křivdu, která by pocházela z mého lidského okolí.
A pamatuju si jenom, že mě všichni
zahrnovali
láskou a pozorností. A docela dobře se pamatuju,
s jakou sobeckou radostí jsem přijímal pozdvižení, které kolem mě panovalo, když jsem onemocněl nějakou blbou chřipkou. Jak se pak o překot
topilo v krásných vysokých kachlových kamnech,
z kterých sálalo voňavé teplo, které už dneska
nikdo nezažije. Lezl jsem vždycky v yieděli k tatínkovi a mamince do postele, spali v takových
načervenalých peřinách a museli být ještě strašně mladí, bože, vždyť jim bylo jen něco přes třicet Škoda, že je nemohu vidět dnešníma očima.
Pamatuju se jen, jak maminka křičela, .ach, ach,
když jsem po ní lezl Je docela možné, že mě někdy pleskli, ale iiepamatuju se na to. Dneska se celý chvěju štěstím, když si vzpomenu, jak jsem se
měl dobře. Maminka postavila na plotnu velký
hrnec, ohřála vodu a nalila ji do velkého dřevěného džberu. A tam mě potom drhla bílým Schichtovým mýdlem s jelenem. Ještě cítím její ruce na
tváři a štípání mýdla v očích. Vy jste kluci pod
sprchou nikdy tyto primitivní radosti nezažili.
Jo, a k těm mýdlům přibalovala firma podlouhlé
obrázky lokomotiv.
Zdá se mi, že kvalita generací se zhoršuje od té
doby, co maminky nejsou v domácnosti. Je to
určitě hluboce konzervativní názor, ale soukromě
se ho odvažuji říci. Vždyť jak jinak by se mohla
moje maminka tak o mě starat. A to ještě chovala
slepice a slyším ji, jak říká na pipi, pi, pi a rozhazuje jim zrní. Anebo krmila husu kukuřicí a já
jsem se směl na ni dívat Té huse se dal sežrat desetník a po zabití byl můj. Byl ohlazený a leskl se
jako ze zlata.
Moje maminka měla dost času a mohla se o mě
starat Pracoval na nás tatínek a my se na něho
vždycky dívali dírami v laťkovém plotě do továrny, kde důležitě seděl za stolem. To když jsme Šli s
maminkou nakupovat do konzumu. Maminka v
konzumu klábosila a já jsem za to dostal housku
s máslem a se šunkou. Stála padesát haléřů a maminka ten padesátník vydávala s povzdechem.
Ale pánové, to bylo něco tak dobrého, že i teď si
musím jít odplivnout do haj zlu, protože se mi v
hubě nasbíraly sliny. Tuším, jsem měl psávat do
dotazníků, že pocházím z buržoazní rodiny, protože kolik děcek v té době mohlo dostat od maminky housky se šunkou?
Věčná škoda, kluci, že jsem vám nikdy nemohl
ukázat tu kolonii uprostřed fabriky, kde jsem
bydleli. Byl to skutečný ráj. Malá komuna prvobytně pospolní společnosti. Aspoň děti žily v tomto typu společenství. Možná jich bylo padesát a
všechno to byli moji kamarádi. U všech jsem byl
doma. Jedna paní, ke které jsem chodit měla v
kleci velkého zeleného papouška. Na jedny narozeniny jsem dostal koloběžkiL a stal jsem se tím

velkým, velikým, byl jsem kin of the world, tak
jako Cassius Clay. .4 tak jako obča n Kane jsem už
od té doby nikdy nebyl tak šťastný na svoje narozeniny. Mohlo to tak být 6. března 1937. Vidíte, a to
stal svět na začátku
katastrofy.
7.2.1982
Zapovídal jsem se. Stává se mi dost často, ze se
neovladatelně ponořím do vzpomínek na déísíiu
a nemůžu se od toho tématu odtrhnout Je to asi
přirozená kompenzace ubohé přítomnosti
bídy,
chladu a pustoty, která člověka vrací zpět ' nádhernému subtropickému pásmu dávných «et. Už
si připadám jako Božena Němcová se svým Sultánem a Tyrlem, protože i já jsem žil se psy, Sobíkem a Péťou. Bobik byl černý a Péťa bílý s hnědými skvrnami. Bobíkovi se nesměla brát kost
když ji obhryzával pod otomanem. Jednou mě
kousnul do prstu. Péťa, byl štěně a dost jsme se
spolu nablbli.
Zdá se, prosté, že využívám svoje narozeniny k
tomu, abych si zavzpomínal na staré časy. Jestli
se někdy dostanu k tomu, abych psal svoje paměti, ukončím je v bodě, kdy mi bylo deset let A bude to jenom krásné čtení.
Vidíte, pamatuju se, že jsem dostal koloběžku
na nějaké svoje dětšké narozeniny. Potom se
pamatuju, že jsem na svoje patnácté
narozeniny
dostal odlly švýcarské hodinky ..ne, to už byly
šestnácté. A nepamatuju se na dvacáté, na pětadvacáté, na třicáté, na pětatřicáté. Na čtyřicáté
jsem dostal propouštěcí dekret, to si pamatuju.
Říkal jsem kvestorovi, že je to dost trapné a on,
chudák, že mi to teda přepíše na nějaké jiné datum, ale j á jsem řekl, že už je to jedno. A tak mám
skutečně dekret, vystavený s datem 6.3.1970.
Noa ta padesátka je ještě blízko, na to si musím
pamatovat Jak nám v tom Pekle nechtěl nalít
jakýsi drzý číšník. A jaké to bylo štěstí, protože už
na nás čekali policajti. A tak se mi zdá, že to
všechno bylo symptomatické, bylo to takové malé
předznamenání toho, že i moje další narozeniny
budou stát za starou belu. Hlavyiě ty, co mě čekají. Jen si představte, jaké byste to měli jednoduché vymyslet něco, co by mě šíleně potěšilo. Ty bys
mi Muki, třeba mohla dát housku s máslem na
talířku a k tomu nějaký voňavý čaj. A k tomu dvě
hodiny mluvení a objímání a půl hodiny tichého
srkání s nohama nataženýma u červených spirál
Ani nevím, jestli bych takový příval dárků přežil Milan by mi dal taky dvě hodiny, jsem skromný, ležel bych na válendě a on by mi četl něco, co
napsal Mezitím by mi pustili tichoučko nějakou
desku. Pak by už musel za Martou. Vystřídal by
ho Péťa a vyprávěl by mi, jak je na vojně. A k tomu by hrála zase nějaká hudba. Chvilku bychom
si mohli povídat taky o vesmíru. A to je všechno,
co bych ještě jakž takž unesl, aniž bych se zlomil
pod tíhou takového štěstí. A vás by to vůbec nic
nestálo. Jak je to jednoduché. V budoucnosti už
nikdy jiné dárky na narozeniny
nepřijmu.
Někdy myslím na to, kdo vám vlastně brání,
abyste mi takové dárky dali. Mamě se snažím
učinit za to někoho zodpovědným. Ať o tom přemýšlím sebevíce, vrací se mi jen a jen ta stará
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kaflcovská písnička. Prostě pro mě přišli a budou
mě soudit. Docela jsem záviděl takovým
těm
spoluvězňům, kteří dovedli přesně definovat to,
co je sem přivedlo. Kolik času jen strávili podrobnými analýzami všech chybných kroků. A jak
pěkně se,dovedli vybouřit z nenávisti ke zrádným
komplicům a jiným lidem, které povazovali za
příčinu svého neštěstí. Jen já trčím v absurdním
světě příčin a následků. Když se chci dopátrat jejich začátku, postupuju dějinamajako po nějakém
žebříku a dostávám se až do dávných
staletí.
A pořád vidím jen ty samé příčiny a následky. To
věčné zajetí ducha v dějinách hlouposti, intolerance a krutosti. Takže si ani nemohu
vybrat.
Není takový kousek dějin, který by stačil zahrnout
obecnou úctou, tolerancí a respektem k lidské
důstojnosti byť i jen jeden krátký lidský život.
Vlastně si ani nepamatuju na takový
pěkný,
pokojný životopis. Takové životopisy asi nestály
za to, a proto o nich nic nevíme. Kdo si žilzaKarla
čtvrtého, nemohl si stěžovat. Ale ti, co to dotáhli
až k Václavovi, splakali nad výdělkem. Za Rudoljail. se měli dobře akorát alchymisté a hvězdopravci. U Zikmunda
Wintra jsem tu četl, do
jakých cenzurních těžkostí se dostali na univerzitě, když chtěli provozovat hru o Oldřichovi a
Boženě. Prostě jim to zakázali, a to už prosím měli
vytištěné pozvánky. Abych pravdu řekl, nejvíce
by se mi to zamlouvalo za toho Metternicha a za
Bacha. Prostě skvělé devatenácté století. Takový
Palacký byl naprosto imunní. V Brixenu to asi
zdalekanebylo takzléjak tady, ale Havlíček psal
skutečně hrozné věci. Dostal jsem tu na Čtení
výbor z jeho Článků. To já bychasinikdy
neměl tu
odvahu. Byl strašně protiněmecký. Ale rozujněl
své době víc než kdo jiný. Všechno mi v tom století připadá krásně idylické. Ve Vídni přepadli studenti palác mmisterského předsedy a on vyšel
ven a hádal se s nimi, i když bylo jasné, že nikoho
nereprezentují než sebe a své vlastní
poblázněné
revoluční vědomí.
Ale je mi pak zle ze všech těch hrůz dvacátého
století. Dvakrát jsem tu třeba dostal ke Čtení Vančuru. Dojímal jsem se tou jeho řečí, válel jsem ty
jeho věty po jazyku a protože mám tolik a tolik
času, Četl jsem pomaličku jako školák. Zdálo se
mi, že nemohlo být laskavějšího a moudřejšího
člověka v té době. TuSím ho drželi tady v kasárnách v Ruzyni, na které vidím z okna. A potom ho
zabili. Uvažuju o tom, jestli ti Němci věděli, koho
zabíjejí. Pravděpodobně Vančuru nečetli, anebo
jim to připadalo jako nějaká česká „Barbareii(.
A tak tam stál a nevěděli o něm nic ani jeho soudci, ani jeho kati. Prostě ho odpravili mezi jinými.
Jak mu asi bylo? Přemýšlím o tom, jestli mohl
tušit, že po čtyřiceti letech bude někdo na témže
historickém místě číst jeho knížky a tak intenzívně na něho myslet, jakoby ho vyvolával z hrobu.
Možná by se mu umíralo lehčeji, kdyby to byl najisto věděl. A mohl to vědět, protože je to tak
vždycky a obávám se, že i bude.
Nepochy buju i o tom slavném roce osmdesátčtyři.
Abych ti pravdu řekl, dělá mi značné obtíže,
abych se zbavil té identifikace s
Winstonem
Znám tu literární postavu tak skoro nazpaměť,
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že se mi vynořují její výroky ve dne v noci a někdy
přímo cítím, že mi nedovoluje samostatně myslet
Když čtu noviny, bezděčně pátrám po tom, co
změnil a kterého zasloužilého soudruha si zas vymyslel, aby opravil skutečnost podle posledních
oficiálních projevů. Na rozdíl od něho mě neničí
tolik to, že nevím o minulosti nic určitého, naopak,
ničí mě to, že toho o ní vím tolik. Někdy bych skutečně přivítal takové to generální vymytí mozku,
abych nemusel myslet na to, že příděl čokolády
měl být zvýšen a ne snížen a že ještě před několika lety vedla Eurázie válku s Oceánií a ne Eastázií. Prostě, nerozčiluje mě to, že toho vím o minulosti málo, ale že toho vím moc a je mi doslova
Špatně, když vidím jak intenzívně se naMinitrue
pracuje. Všechno bylo vyvoláno vlastně tou pamětí, neschopností zapomenout na skutečnost,
jaká skutečně byla a na staré a zvetšelé sny a
ideály. Nezvládl jsem pro stě tu prokletou metodu
doublethinku. A upřímně řečeno, chtěl bych to
aspoňjednou zažít, abych věděl, jaký je to pocit v
hlavě. Ale nejčastěji se mi vrací do mysli ta scéna
s Julií, kdy stojí nad tím starožitnictvím u okna a
najednou řekne — we are de ad. Snažím se pochopit, co to všechno znamená a jak uvěřitelná nebo
neuvěřitelná je ta věta. Prostě mi
nepřipadá
nahodilé, že jsem s tím Winstonem strávil tolik
času. Jako by v tom byla nějaká osudová koincidence. Ale i teď, když jednou za dlouhý čas přijedeš, si najednou uvědomím, že pijeme pravou
kávu. A nejvíc zápasím s představou té zelené vody, do které se všechno propadá, nechci si připustit, že by se mi to mohlo stát I když nějak tuším, že
se to stává. Ty víš přece taky, že naše životy jsou
odděleny a že se propadáme a vidíme přitom, jak
se voda přelévá přes důvěrně známé rysy. A já ti
ve změněné podobě musím připadat jiný. A to
jsem si musel nechat vytáhnout zas jeden přední
zub.
8.2.1982
Nemyslím moc na to, že by mě od vás mohl oddělovat můj život, protože já žádný nemám. Myslím
na to, jak vás ode mne odděluje váš život. Protože
vy přece jen nějak žijete a ať chcete nebo nechcete, nutně si zvykáte na to, že jsem nepřítomný. Ani
ty, miláčku, tomu nemůžeš zabránit. Prostě si
musíš zvykat, abys mohla vůbec žít. A to je tak
jedině přirozené. Musíš prostě denně udělat sto
věcí, aby se život nezastavil. Musíš si připravit
snídani, jít nakoupit, uklidit, uvařit pro sebe a
pro Milana, letět do nějakých kurzů, zase nakoupit, vyřizovat spoustu věcí, jít tam a onam, mluvit s mnoha lidmi. A z toho se vlastně skládá život, to všechno vyplňuje jeho všední běh. A Milan
musí do práce, musí prodávat blbosti, a pak je tu
Marta a jiní a všechno na co myslí, a to všechno je
spojeno s pohybem po povrchu země, s přemísťováním těla i duše do nejrůznějších situací života.
O Péťovi ani nemluvě, ten se musí honit od rána
do večera, neustále se vyrovnávat s prostředím, s
lidmi, s tímpřechodným
časem, do kterého je uvržen. To nás odděluje, protože já nic z toho nemusím, ani nemohu. Jsem vlastně připoután k tomu
okamžiku, ve kterém jsem vás opustil a trvám v

pouhém ustrnuti, jako zakuklený
hmyz
anebo
želva v zimním spánku. .4 už z toho důvodu
je
nemožné, abychom se setkávali
takoví jako jsmě
byli.

Bude

mi dvaapadesát
let a najednou
mám
pocit, že všechno podstatné o životě už vím, že ve
mně samem se už nic překvapivého
neodehraje.
Skutečná dy chtivost života, která spočívá
hlavně
ve zvědavosti
na proměny
vlastní
existence,
jakoby
pomalu vyprchávala.
Zůstává
samozřejmě
ona zvědavost
extrovertní,
která se týká světa.
Ale i tu pociťuju
stále více jako zvědavost
diváka, Je to jistý druh divadla, ale čím dál více se
mi zdá, že ten kus uz znám, přinejmenším,
že jsem
tu hru četl a vím tedy, oč v ní v zásadě jde, tak
jako to ví člověk vždy, když jde na
Shakespeara.
A tak jsem spíše zvědav jenom na tot jak
jednotliví
herci sehrají svoje role, jestli to bude
obyčejná
šmíra nebo velké představení,
které nás
dojme
nebo
rozesměje.

Snad se však mýlím, a ona skutečná dy chtivost
života jenom dřímá v té jednotvárnosti dnů, které
mají podobný hypnotický účinek jako pravidelné
kapání vody nebo tikání hodin. Bylo by to moc
dobré, kdybych se mýlil Jenže i když se mýlím,
nemá to žádný vliv na hloubku zelené vody, do
které se noříme. A nemůžeme proti tomu nic
udělat. Snad se jenom snažit si to všechno zapamatovat ...
... Víš, Péťo,jakje ohromné, že vnímáte vzdělání právě tímto způsobem, jak píšeš. Ono skutečně
často nejde ani o vzdělání, jako spíše o jeho zhodnocení, o jeho využití. Vždyť víš sám, kolik vzdělaných lidí se potácí a nemají nic, čeho by se přidrželi, protože vzdělání jim sloužilo vždy jen jako
ozdoba nebo podmínka platového postupu. Jestliže
cítíte, že vaše vzdělání je sloupovím, o které se
můžete opírat, pak je to to nejlepší zúročení vzdělání. A přitom už pak vůbec nezáleží na jeho podobě, na jeho charakteru, soustavnosti či nesoustavnosti, humánním nebo technickém
zaměření.
Teprvey tomto zúročení se vzdělání začíná vyplácet Člověk pak začíná žít už na kopci, který
navršila celá dosavadní kultura a nemusí se
zmáčet potem na cestácht kterými už před ním
prošly tisíce lidí. A vy jistě cítíte, že tu pak vůbec
nezáleží na rozsahu toho vzdělání. Třeba jen
deset dobrých knih, které člověk do hloubky prožije, navrší pahorek, z kterého je vidět dobře do
kraje. A odevšad pak sem doléhají
nápomocné
hlasy těch, kteří žijí s námi nebo žili před námi.
Jsem strašně rád, že to víte. A máš pravdu, Péťo,
že maminka vždy odmítala tuto službu knih přijmout Dodnes je přesvědčená, že každý den svého
života musíme prožít jako původní a ryze osobní
trápení a nic nám nemůže odlehčit břímě takového dne. Snad jí tato doba pomůže pochopit tu velkou příbuznost myšlenek a srdcí, která se táhne
přes celé věky a která je přesně tak
povzbudivá
jako podání teplé a živé ruky. Co by ze mě bylo,
kdybych neměl všechny ty nádherné
příbuzné,
kteří mé už dávno dovedli na místa, odkud je
vidět do hloubek vesmíru i na dno propasti.
Vždyť ont se nehněvají, že jim stojíme na rame-

nou. Když budeme zít dobře, budou na našich ramenou jiní. Život kolem je snazší, když je vysvětlen. A to i tehdy, když jej nemůžeme zlepšit. Jen
temno skiývá plno záludností a nahání strach.
Jenže tento zhodnocovaciproces
vzdělání se musí
trénovat tak jako běh. Je to úmorný trénink, protože za námi supi současně naše živočišná a
pudová podstat as tváří strachu, úzkosti, chtivosti, bezmoci a otroctví. Takový běh je během k svobodě. A trénuje se až do konce životá, kde čeká
poslední rozgniavená tvář strachu a i tu je snad
možné zamžit dechem jak tvář za sklem. Kdoví.
Důležité je, že tento trénink je plný radosti, i ta
kolena bolí nějak krásně po posledním
stoupáku
k naší bývalé garáži, krásné jsou odpočinky, je to
prostě aspoň běh odněkud někam. Hlavni není
ten kámen, který se občas svalí ze s vahu a možná,
že vůbec žádný kámen není, je jen to krásné úsilí,
možná si Camus vybral nešťastnou
postavu.
Kdybych mohl, Peťulo, vstal bych se tebou v pět a
běžel mezi závějemi. Teď už přece oba víte, že neběháte jen kvíili podkožnímu tuku. Jen se pořád
divím, Peťko, v tvém případě a hledám vysvětlení pro gymnazistu, který jenom ležel na gauči.
Byl to tvůj příbuzný?
Milanku, teď zase tobě, aby ch se mohl každému
z vás věnovat aspoň třetinu dopisu. I když ty si
zasloužíš nejvíc, protože jsi byl nejpilnější. Mám
tu od tebe celkem pět dopisů, dohromady 18 stránek strojem. což je už rozsáhlá povídka. Pro mě
je samozřejmě strhující dějem i
meditativními
partiemu Prostá reprodukce vaší skutečnosti mi
nahrazuje mé vidění, které nedohlédne dál než ke
dveřím a k oknu» A s tvými úvahami
trávím,
Milanku, tiché noční hodiny a jednoduše s tebou
klidně rozmlouvám a dívám -se při tom na tvou
zamyšlenou tvář. Vím přesně, co tě mělo k tomu,
abys mi napsal (nebo nám napsal) těsně před
návštěvou. Po vaší návštěvě jsem na to umřelé dítě mockrát myslel A neumím si představit, jak
vypadaly ty dvě hodiny, co jsi s Janem strávil
Jenže neříkej, že jsi na něco zapomněl a že jsi něco nepochopil Pochopil jsi vše už tehdy, když jsi
stál nad tím osmnáctiletým děvčetem na patologii, kterému vycpávali hrudníček papírovou vatou. Pochopil jsi, že tohle vše je součást života a že
to musíme vědomě přijmout, chceme-li vůbec žít
Z toho na mě smutek nejde, jde na mě smutek z lidí, kteří se pohybují tímto světem jako nesmrtelní, kteří jakoby neviděli všechna ta mementa
nastavěná kolem cest, kteří prostě kalkulují se
svým životem jako s kapitálem na běžném účtu.
A samotná absurdita smrti mě nikdy tak nesužovala smutkem, jako absurdita nesmrtelné bezstarostnosti, která je vlastní lidem. Většina nás žije
odděleně od tohoto základního napětí života a
dokonce dychtivě hledá soukromý kout, ubohý,
falešný a miniaturní Olymp nesmrtelných,
kam
nedoléhají údery neštěstí. A smrt nachází pak tyto lidi zalezlé v koutě hrůzou. Pravý smutek poznání není tak hrozný, hrozný je smutek z činů
těch nesmrtelných, těch, kteří se opevňují ve svých
brlozích nesmrtelnosti na úkor jiných. Ty víš
sám, kam až touto stručnou obrazností
mířím.
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A smutek toho druhu, se kterým jsi seděl nad tím
prvním dopisem, je smutkem lidského
údělu,
patří k nám, tak jako radost a nesmíme se na něj
hněvat Ale taky ne na něj zapomenout
Zvědavá
cesta krajinou, kterou v životě procházíme, není
přece o nic méně absurdní jen proto, že víme od
začátku, že někde končí. Anebo proto, že si každý
nutně aspoň jednou polámeme nohu. Tohle všechno
je trochu jinak řečeno i u TeiUiarda de Chardin,
který je anglicky v levě knihovně. Když už ses dal
do čtení takových věcí. A ještě si navíc myslím, že
pojem absurdity se nemusí ani používat Nesmrtelnost není normální a proto smrt není absurdní. J en její výběr, který neodpovídá naší logice, je
absurdní...
18.2.1982

Milanku, budu pokračovat v rozhovoru nad tvými dopisy, jak jsem slíbil. Cítím přes ty tepláky, co mám na sobě, i přes kůži, jak do mě naráží
tvoje úporná touha uspořádat si celou tu rozbouřenou změť světa a řídit své myšlenky tak, aby se
prodraly do jasného prostoru. A zdá se mi, jako
bys stále více směřoval od obyčejného vidění věcí k luštění jejich záhadných vnitřních
podstat
Čteš filozofy a jsi už sám filozof, to se pozná podle toho, jak si kladeš otázky. Ty víš dobře, že si
nemyslím o filozofii nic moc, zvláště o té akademické. Nu, zatím nehrozí nebezpečí, že by ses s ní
mohl setkat Tvoje Štěstí, vždyť je mnohem lepší
Číst Kanta jen tak, jako duchovní cvičení. Je to
asi užitečnější a zábavnější než se koukat na
televizi.
Čt u si první řádky tvého dopisu ze 6.1. To, kde
píšeš, jak se prohloubilo najednou obecné vědomí
nejistoty a tušení toho, že asi nic nezůstane tak
jak je. Víš jistě, že jsme o tom diskutovali před
lety a že nebylo moc lidí, kteří by mi byli ochotni
věřit Když odhlédnu od všech podružností (což
ovšem v pravém smyslu slova žádné podružnosti
nejsou), zdá se mi, že to, co prožíváme spolu s celým světem, je latentní, ale hluboký pocit krize
koncepce evropské (nebo řekněme „bílé") civilizace. (Vždyť ona ani jiná není, všechny národy
tuto koncepci v tomto století přijaly, podívej na
Japonce a Číňany). Tato koncepce se vytvořila už
v 19. století a jejími sudičkami byly dvě velké naděje: jednak vědecký, technický a průmyslový
pokrok a potom ta nejobecnější víra v sociální revoluci, jež měla vytvořit spravedlivý, svobodný a
více méně rovnostářský řád. O tom všem už bylo
psáno. První naděje se stále živila novou mízou.
Kvetla bez oddechu, všechny verneovky se splnily a pokračovaly dál. Varování nedocházela sluchu. Vlastně až nedávno se otřásla pod úderem
energetické krize, ekologických starostí a redukcí
grandiózních plánů. Byv mladší jak ty, dělal
jsem kdysi průvodce na takové výstavě o budoucnosti. Někde v epoše, která už je podle tehdejších
předpokladů za námi, oraly rozsáhlé lány elektrické traktory-automaty,
na polích se rodila tříklasá pšenice, větrolamy lemovaly pouště a lidé
samým štěstím jenom zpívali. Kdopak by si
pomyslil, že se jednou bude vybírat z popelnic
starý chleba pro prasata. Na začátku
šedesátých
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let si Američané objednávali letenky k cestám na
Mars a na Venuši. Prostě verneovka na pokračování. Ty si na to nepamatuješ, ale fakt je, že jsme
tě koupali v Dunaji, nikdo nepomyslel na to, že
by se z této řeky mohla stát za dvacet let smrdutá
stoka. Pozoruhodné je, že dnes už všichni všechno o té zklamané naději vědí. Ne ovšem proto, že
propadly zamluvené letenky naMars a dokonce i
na Měsíc, vědí o tom hlavně proto, že zdražil benzín a vepřová kýta a že ta stopa na Měsíci, kterou
tam udělal Armstrong, zůstane asi hodně dlouho
osiřelá. A je dobře, že to lidem došlo. Protože právě v tom je naděje. Nic totiž tak nepodporovalo
konzumní lehkomyslnost jako laická víra v neutuchající růst národních produktů. Jen v rámci
této víry se koncepce neustále rostoucího obecného blahobytu mohla stát vůdčí světovou ideou.
Tohle všechno je však zřetelně viditelné a není
třeba se tím zvlášť zabývat, o masovou erozi této
víry se denně starají stovky drobných havárií
blahobytu, vždyť dokonce se i vlády snaží podlomit tento optimismus, přesto, že ještě před desíti
lety ho Šířily všemi propagandistickými
prostředky.
19.2.1982

Mě však zajímalo vždy mnohem více selhání té
druhé naděje, naděje na poměrně rychlé ustavení
spravedlivého a dokonce i blahobytného
řádu.
Snad právě tušení osudového významu této zběsilé víry mě vedlo už kdysi k tomu, že jsem se začal zabývat utopiemi. Netvrdím však, že jsem už
tehdy věděl, jak hluboce bude toto století poznamenáno zhroucením utopických věr. Bavilo mě
sledovat rust oné nejasné touhy po „řádu" a celé
to nadšení, které vypuklo, když přišly na pomoc
průmysl, technika, věda, dělnická třída a všechno to nové, co předtím nebylo. Prostě když utopie
zvědečtěla a staré pochybnosti o „neohebnosti"
lidského materiálu mohly být odhozeny. Začalo
to v polovině minulého století a trvalo to sto let,
ba možná o něco více. První průkazná zklamání v
této víře se projevila až koncem padesátých let
Do té doby se dalo leccos vysvětlit vždy jen zvenčí,
než začalo být jasné, že vysvětlení musí vycházet
zevnitř.
Nemusím ti jistě podrobně líčit, jak toto zklamání rostlo především v souvislosti s hodnocením sociální reality v těch zemích, které se prohlásily za naplnění oné staré naděje. Dost dlouho
se vystačilo s tím, že se prostě porovnávalo co
bylo předtím, s tím, co vyrostlo. Což je pro funkčnost řádu celkem neprůkazné, protože prostý růst
výroby souvisel skoro výhradně s technickým
pokrokem a zasáhl celou planetu. Vždy však zůstávalo kardinální otázkou, jak se vyvíjel poměr
mezi sociální skutečností a onou nadějí. Protože
právě tento poměr měl rozhodnout o tom, zda
koncepce evropské civilizace stojina pevných nohou. V této souvislosti je celkem irelevantní fakt,
že máme více automatických
praček než před
padesáti le%y, kdy nebyly žádné. Pro onu stoletou
souvěkostje prostě důležité jenom to, zda se ustavil řád anebo zda se aspoň ustavily
předpoklady
pro řád, jenž by odpovídal původním
nadějím
Výraznou, když ne hlavní příčinou nejistot a

katastrofického povědomí současnosti je poznání, ze se tak nestalo. Nestalo se tak v ekonomických předpokladech a nestalo se tak — a to je
horš{ — ani v předpokladech sociálních — myslím
na základní předpoklady sociální harmonie, jež
byla součástí oněch nadějí. Nestalo se tak, i když
se k tomu mohly udělat kroky nepříliš
nákladné,
nijak nesouvisející se stavem blahobytu. Nedostatečný ekonomický rozvoj se spíše používal jako
výmluva než jako přesvědčivě znějící argument
I v chudé obci je možné vytvořit základy sociálního souladu, dokonce snáze než v obci bohaté.
Pňrozeně se vedou rozsáhlé spory o tomto druhém
zklamání. To je dáno ideologickou
setrvačností.
Takový spor může doznívat ještě sto let, protože
mu už dávno chybí přesná hodnotící kritéria. Pro
ta by se musel člověk vypravit na sám začátek, ke
zdrojům naděje. Stoletá tvář se nedá hodnotit
podle toho, jak vypadala před desíti lety, rozdíl
na sešlosti není tak velký. Ale když ji porovnáme
s mladým obličejem téže naděje, s jejíma planoucíma očima a rudými ústy, když ji porovnáme s
tím, jak vypadala na úsvitu onoho dne, kdy zazněl výstřel z Aurory, pak dostaneme správné proporce. Celé toto zestárnutí se netýká jen východní Evropy, týká se celého světa.
V celém světě se totiž vytvořil téměř univerzální politický a sociální cíl — blahobyt
kombinovaný se sociální spravedlností a sociálním bezpečím (Všimni si jen, jak v posledních desetiletích téměř vymřely izolované národní koncepce,
založené na starém nacionalismu,
nacionalismus
vzniká jen tam, kde se rozšíří národní pocit, že
jiný národ upírá postiženému postup k onomu
obecnému cíli. Polský nacionalismus je také jenom projevem tohoto pocitu).
Ale mě tu ani tak nejde o dokazování. Nejlepším
důkazem je obecný pocit, který jsi ve svém dopise
načrtl. Protože koneckonců pro sociální dění jsou
rozhodující masové pocity a ne odborné diskuse
mezi týmy propagandistických
expertů. Ty se
dají snadno zorganizovat Když tedy pomineme
dokazování, kterým se svět nyní zabývá, a které
dospělo vrcholu v italsko-sovětské polemice, zůstává viset ve vzduchu nejdůležitější otázka, co
ted? Koncepce evropské civilizace, založená na
zmíněných dvou stoletých nadějích, pomalu dohasíná. A my se přebíráme ideovou nabídkou minulých a současných let a zjišťujeme, že není k
dispozici náhrada se srovnatelným dosahem a
schopností ovládnout aktivní část lidí. A už asi
nikdy nebude; protože se do tohoto světa nehodí,
anebo lépe řečeno, chybí jímasový příjemce. Na té
úrovni materiální eocistence, jakou dnes máme v
Evropě a ve většině průmyslových zemí, nemůže
ani účinná ideologická koncepce vzniknout, protože ta byla vždy v minulosti jen výrazem sociálního zoufalství. Domnívám se však, že to není
žádná škoda, naopak, je to velké plus současné
situace. Určité bezideologično, které vzniká, je
příznivé pro zhodnocení celého ideového dédictvíminulosti, pro generální inventarizaci a úklid.
Nejlepší je, že bude muset ustoupit amorfní ideologie materiálního blahobytu, která zaujímala v
celé evropské civilizaci první místo. Lidé se po-

chopitelně koncepce blahobytu nevzdají, ale současná krize je bude rychle učit
rozhodování.
Protože od nynějška už vždy bude stát vše takto
— blahobyt? Ano, ale za jakou cenu? Možná, že se
začnou kvalifikované většiny rozhodovat že ne
za každou cenu. Třeba za cenu zničení přírody,
nezaměstnanosti,
diktatury a ztráty
svobody,
úpadku duchovní kultury, zpochybnění
budoucnosti a tak podobně. Tu není skutečně čeho litovat. Možná se dokonce uplatní neschiidnější cesta k rozšíření blahobytu postupným
upouštěním
od sociálního sobectví a enormního plýtvání v
přepychu. První známky takových tendencí jsou
už viditelné a možná to lidi dokonce začne bavit.
V této situaci by se pak mohly uplatnit mnohé a
hotové projekty intenzivnějšího života nejrůznější skupinové představy, staré a nové idealismy a
vůbec Široké experimentování se sociálními vztahy. V této oblasti se nemusí vilbec nic vymýšlet.
Prostě probuzení z iluze o stále stoupajícím blahobytu může být jedině prospěšné. (Jestli ovšem
nepovede ekonomická neschopnost až na okraj
hladu a nevyvolá poslední bitvu o kus chleba. Ale
to snad nehrozí).
To, co se zachovalo z naděje na růst lidských
schopností zmocylovat se světa vědou a technikou, se může dále rozvíjet Nadějné by bylo, kdyby se to rozvíjelo v soustředěných projektech, které by posilňovaly lidské sebevědomí, než ve stálém rozšiřování množství předmětů, které člověka
obklopují. Kosmické lety nejsou z tohoto hlediska
úplně pitomé.
A pak je tu to nej závažnější. Po obecném zklamání se nutně v příští koncepci evropské civilizace uplatní výrazněji pojetí svobody
jednotlivce a jeho důstojnosti. Jednoduše proto, že se
ukázalo, že obětování individuální
svobody a
důstojnosti pro onu obecnou koncepci se vůbec
nevyplatilo. A k ničemu nevedlo. Byl to prostě
podvod. Právě naopak, důsledkem současně krize
je vědomí, že obětování svobody k blahobytu a
spravedlnosti nevede a že se podílelo vydatně na
ztroskotání velké naděje na vytvoření řádu. Navíc
se při všeobecném trendu k úsporám nutné zjistí,
že svoboda je nejlacinějŠí a že naopak
totální
administrace individuí je strašně drahá. Ještě se
ukáže, jak prospěšná je chudoba.
21.2.1982

Ještě tě musím pochválit za tu moudrost o výjimečném stavu. Psal jsem o tom v dopisech z prvních měsíců a dával jsem tomu různá jména,
když jsem chtěl zmírnit maminčin žal. Jistě, to, že
jsem nyní ve vězení, je pro vás a samozřejmě i pro
mě výjimečný stav. Jenže strašně důležité je pochopit, že lidský život skutečně je jeden jediný výjimečný stav. Zeje permanentně ohrožen zlou nahodilostí (jednou jsem ji nazval tygrem, číhajícím ve vysoké trávě). To však není všechno. Je rovněž permanetně ohrožen zplaněním a nudou,
úpadkem a devalvací, což je možná ještě horší.
A aby stál za to, totiž život, musí se žít s vědomím
výjimečného stavu, ne stavu ohrožení. Já jsem se
mamince snažil vysvětlit už dávno, že jiný život
není, ale ona mi nechtěla věřit a pořád trvala na
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víře, ze je taková možnost, žít v naprostém bezpečí a klidu. A jak se pak vyhneš tomu druhému
ohrožení, nudě a zplanění? Zkus to s ní ještě jednou probrat, připomeň jí třeba, jak často plakávala, když jsme zdánlivě v žádném
výjimečném
stavu nežili. Jak často plakávala, když jsem byl
doma, z příčin, které sama hlouběji neznala, a
možná často jen z toho pocitu zplanění. Možná,
možná jsou lidé, kteří setrvají s hlubokým uspokojením v bezpečí a klidu celý život. Ale maminka takový Člověk není, ať si to nenamlouvá, není
jím už proto, že její kruh života je propleten s našimi. Ale ona dobře ví, že i její vlastní pojetí života je jiné než jen bezpečné. Nebude s tebou souhlasit, ale ať ti poví, jak to všechno v životě bylo a
kolikrát jednala samostatně a z vlastní vůle proti zásadám klidu a bezpečí, jen ať si vzpomene, co
všechno mohla dělat jinak. Prostě hovořte spolu o
tom a když bude upřímná, tak sama přizná, že si s
prožitky výjimečného stavu sama
pohrávala.
Anebo ať si vzpomene na čas dlouhého trvání a
nehybnosti a z něho plynoucího zoufalství. Nemluvte však o tom doma odpoledne, maminka má
smutné odpolední stereotypy. Promluvte si o tom
někde na sněhu v horách...
20.3.1982
I tady v Praze jsme zapadali sněhem. Do rána
byly střechy bílé a vězni si přáli šťastné a veselé
vánoce. A dnes je sobota a zítra neděle, dni, které
tady nikdo nemá rád. Snad proto, že se dveře neotevřou ani na tu ubohou vycházku. Snad taky
proto, že ve všedních dnech všichni víc věří, že by
se něco mohlo stát. Že by mohl přijít dopis nebo
balík. Nebo advokát, prostě něco by se mohlo stát.
V neděli se nestane nic. Vím, že mnozí vězni věří v
nejasný zázrak, v něco, o čem nemají přesnou
představu, v zemětřesení, amnestii, v sestoupení
andélů z nebe, prostě v něco. I ti, kteří mohou s jistotou očekávat trest třeba desíti let někde ve skrytu duše věří, že se něco stane. Že se najednou
otevřou dveře, vstoupí prokurátor a řekne, že
všechno byl omyl, rozevře náruč, políbí vězně na
čelo a vyvede ho na svobodu. A ještě mu do ruky
vtiskne stovku na první pivo. Někteří se mi s
takovými sny často svěřovali. Poslouchal jsem je
s úsměvem, protože jsem věděl, že je to taková hra.
Provokoval jsem je k podrobnostem a oni rozvíjeli přede mnou krásné sny. Jeden chlapec mi sliboval, že první, co udělá, že vyleze na kopec proti
našemu oknu a zamává mi. To považoval za
nej důležitější. Ten kopec je tak vzdálený, že i kdyby tam vylezl, viděl bych toho šťastlivce jen jako
čárku. Přesto však se neustále opájel představou,
jak mi bude mávat. Byl přesvědčený, že by to byl
přesně tak šťastný okamžik pro mě jako pro něj.
Samozřejmě se tato scéna nikdy neměla uskutečnit a taky se neuskutečnila.
Chlapec putoval
kamsi do tábora a já se dívám přes mříže zase na
jinou stranu. Takových snů se tu rozvine obrovské množství. Jiný můj spoluvězeň dostal usnesení soudu o propuštění z vazby, ale nevšiml si, že
prokurátor se proti usnesení hned odvolal a tak z
papíru zůstal jen neplatný cár. Nicméně chlapec
začal v nejvyšším vzrušení rozvíjet všechny pod-
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robnosti svého propuštění. Vykládal mi se zářícíma očima, jak vyběhne na silnici k Mělníku a
půjde pěšky. Jak mu zastaví nějaký
náklaďák,
protože on zná skoro všechny šoféry. Ptal se mě,
zda si myslím, že oznámili i jeho babičce, že bude
propuštěn. Ujistil jsem ho, že tak určitě učinili a
chlapec mi líčil kopec smaženého květáku, který
babička teď právě smaží, protože ví, že ho má nejraději. Dvě hodiny trvalo to vzrušené divadlo a já
se ho účastnil celým srdcem. Až pak jsem si lejstro
přečetl ještě jednou a pochopil jsem, že sen se zřítil. Sícoro jsem měl strach to chlapci říct. Musel
jsem vynaložit všechnu svou odvahu, abych mu
roztřískal ten vzdušný zámek. Zbledl, chudák, a
dlouho mlčel, rty se mu třásly a nebylo daleko k
tomu, aby se provalily slzy. Pak však zatřepal
hlavou a řekt Stejně to bylo pěkné, ty dvě hodiny
radosti. A v tom to je. Snění často nahrazuje realitu a přináší možná větší rozkoš, než by přinesla
realita sama.
Celkem rád asistuji při tom, když se cela změní
v opiový brloh a čirá fantazie kouzlí v cigaretovém dýmu hospodské stoly plné piva, krásné holky, které se hned svlékají, věrné martželky, které
se vrhají svým mužům do náručí na prahu domova,
hrnce plné oblíbených jídel, narvané
diskotéky,
které pokřikem vítají své hrdiny, kamarády, kteří nezradili a nikdy nezradí, prostě všechno jak
má být. Rád poslouchám, ale nikdy se na tom
opojení nepodílím. Ze začátku jsem se těmi sny
ukájel tajně večer, když už všichni spali, ale jak
plynul čas, vytrhal jsem je všechny ze srdce.
Takové sny účinkují nakonec jako každá droga,
rozvracejí duši a celou lidskou bytost Vzdal jsem
se té drogy už dávno a celkem bez těžkostí. Je to
tak lepší. Nikdo ode mne neslyšel, co bych si dal k
večeři, kdybych najednou přišel domů a nikomu
jsem nevykládal, jak jezdí z Prahy vlaky do Bratislavy. Ani to nevím a ani na to nemyslím. Těším
se naprosto reálně, že to tu jednou musí skončit,
že pojedu na další Štaci a tam že třebas uvidím
Častěji slunce a nadýchám se čerstvého vzduchu.
V každém všedním dnu si vy tvořím jasnější bod,
ke kterému se upírám Jednou je to kniha, podruhé
dopis, mé vlastní psaní atd. Vždy něco málo,
drobná příští radost, přesvědčil jsem se, že se s
tím dá vydržet dost dlouho. Obyčejná cibule je
schopná zářit v takovém dni jako velké slunce radosti. A dopisy od vás ozáří všejako výbuch atomové bomby. Je to lepší než droga neskutečných
nadějí, po které zůstává večer hořkost v srdci.
Nevzdávám se nadějí, ale neoddávám se nadějím
naivním, naděje, které vidím okolo sebe vyrůstat do nebe, by byly v rozporu s mou sebeúctou.
Můj optimismus je jiného rázu a vy ho dobře znáte. Je to základní životní pocit, který mě neopouští ani tady a je vlastně souhrnem mých přesvědčení. Optimismus může přece souviset i s minulostí, nejen s budoucností. Musí zahrnovat celý
život, je to prostý optimismus opírající se o důvěru v rozum.Myslím, že jsem svůj život tvořil s rozumem a sám vidím, že je to tak nejlepší. Jen pitomec si může myslet, že takový optimismus musí
být potvrzen aklamací nebo historickým
děním.
Kdepak, důkazy pro životní optimismus čerpáme

vždy hlavně zevnitř a z nejbližšího
okolí. O tomse
nehlasuje,
t a k jako se nehlasuje
o tom co je
krásné. Optimismus
je pruh světla v naší
vlastni
skutečnosti.

21.3.1982
Kdykoli jsem o tobě v minulosti
přemýšlel,
vyšly mi vždycky pěkné abstraktní
a učené sentence. Ty je znáš, protože jsem ti je nikdy
nesmlČel. Nepochybně jsme o sobě oba dost
přemýšleli.
Jak by ne, vždyť jsme spolu žili třicet let a jak
sama víš, dni, které jsme neztrávili
spolu,
byly
řídké a vešly by se určitě do jednoho jediného
roku, když nebudeme počítat tento poslední a neblahý
rok.
Ve všech těch učených sentencích, které jsem za
tu dobu o tobě vyslovil,
bylo jistě dost
pravdy.
Vždyť nikdo jiný na celém světě tě nezná lip než
já. Někdy jsem však i já věděl, že jsme těmi dušezpytnými soudy až zahlceni, že jsou to plody naší
racionality,
o které Milan tak pohrdavě
píše.
S tím se však nedá nic dělat, to patří k vzdělanosti, to mučivé úsilí všechno pochopit a pojmenovat. Víš dobře, že všichni tvoji psychiatři
byli
proti mně žabaři, a že jistě ani jedna z
temnějších
stránek mé duše neunikla
tvé pozornosti.
Takže,
co si budeme povídat. Na to nemusí být člověk
zvlášť hrdý, ale také to není úplně k
zahození,
toto dokonalé vzájemné poznání, které
nenechává moc prostoru pro iluze. Vždyť kolik lidí žije
vedle sebe léta, aby na konci života
najednou
zjistili, že se neznali.
Výsledkem
našeho vzájemného
poznání
bylo
jistě i to, že k ideální dvojici nám scházelo jen
málo, aby totiž každý z nás byl o něco
jiný.
A přesně jsme věděli, co by to mělo být. Jenže jsme
také věděli, že prostě nemůžeme
být jiní,
protože
bychom to pak nebyli my. A celý náš život by byl
příběhem o docela jiných lidech, o jiném
lidském
osudu, o jiných dětech a třeba by se odehrával
v
jiné zemi. Všechna tahle kdyby jsou naprosto
k
ničemu. To přirozeně neznamená,
že jsme se míň
trápili, že jsme si Častokrát neříkali, jak by to
bylo senzační, kdybychom
byli oba o něco jiní.
Nepochybuji
o tom, že tvých přání bylo víc a že
byla podstatnější,
protože já jsem víc tím, jaký
jsem, zasahoval
do tvého života. Také víme, že
tuhle knihu přání a stížností
mají v každé domácnosti
a bývá Často popsána
zoufalstvím,
urážkami a nenávistí.
Ta naše byla jen
obyčejná
kniha. Jsou v ní zapsány sny o dokonalosti,
která není z tohoto světa. To je snad víc, než si člověk
může přát. A všechno tam bylo napsáno už od
začátku, vždyť jsme se milovali od začátku s vědomím, že jsme jiní a že některá přání
zůstanou
nesplněná. A kdoví, zda bych tě miloval,
kdybys
byla ten ideální
robot podle mého mustru
a
kdoví, zda bys milovala mě, kdybych byl hodný,
bohatý a obyčejný Člověk, jakého sis mě přála mít
ty. Jestliže se milujeme, milujeme se právě
takoví, jací jsme a s tím se nedá nic dělat.
To vše jsme už stokrát probrali
a víme
své.
Tento vnější obraz lidských vztahů se dá rozložit,
jeho součásti se dají prozkoumat
a zase
složit
dohromady. Jenže já i ty jsme vždy věděli, že něk-

de vespod, v nejhlubší vrstvě našeho
společného
osudu, leží pouto, které se nedá rozložit a prozkoumat, že je to uzel, který my sami nejsme s to
rozmotat. Na samém dně je radioaktivní
uhlíček
s věčným poločasem
rozpadu. Vždy jsem o jeho
existenci
věděl a věděl jsem, že i ty o něm víš,
Nemluvili jsme moc o němy protože se nedá dost
dobře pojmenovat.
Ant si nejsme jist i, kdy se tam
ponořil Jestli to bylo už na samém začátku,
když
jsme se políbili v tom kostele nad Brnům, nebo zapadl na dno na nějaké stezce n a Kozích
hřbetech,
nebo dal o sobě vědět až tehdy, když jsem tě viděl,
jak kojíš Péťu, nebo v nějaké chvíli, když
byla
láska ohrožená. Nic moc o tom nevíme. A stejně je
nesprávné
říkat o něčem tak těžko
definovatelném, že jsme o tom věděli. Spíše jsme to cítili. A
patří asi ke hře života, že přes toto vědomí je ještě
kolem a kolem milión slov. My jsme jich
pronesli
ještě víc, protože jich moc známe. Ale v každé
chvíli jsme věděli, že ten uhlíček hřeje, protože bez
něho by se nedalo žít. Tím spíše tohle všechno
vím
tady.
Když mě odváděli, pokusil jsem se o vtip a řekl
jsem, že si ode mě aspoň odpočineš. Spíš to však
byl výraz rozpaků před tím, co nás očekává.
Jenže
v témže okamžiku
jspm věděl, že nás bude naše
rozloučení
strašně bolet a že ochutnáme
stesku
vrchovatou
měrou. Mučivého stesku, který se opírá o poznání celého života. Nepřejeme to nikomu.
Oba Víme až do konce, jak to všechno
chutná.
A jistě i o tom se dají skládat moudré
sentence,
podléhá to racionální
analýze. Dá se spočítat, co
všechno víme nyní a co jsme předtím
nevěděli.
Vždyť jsem už o tom i psal To je však taky ta racionalita, o které byla řeč.
Důležité je, že jsem v tom černém autě sebou odvážel taky to nepojmenovatelné.
Teplý a hřející
uhlíček na dně duše, o kterém jsem věděl
vždycky. Věděl jsem o tom svém a tak jsem si řekl, děj se
vůle páně. Kolik lidí může říci, že ví, jaké to je, žít
bez pochyb o jedné jediné základní
věci, o lásce.
Já, člověk tak pochybovačný
ve všem, to teprve
dovedu ocenit. Skoda, že ani nevím, jakých
útrap
mě tato jistota o lásce zbavuje. Znám to jen z doslechu. A ty taky, i když máš větší sklon k pochybnostem
o věcech, které se nedají
pojmenovat.
Když jsem dostal tvůj první dopis, věděl jsem, že
tam ten hřejivý uhlík najdu a tys to přece věděla
taky. Je tu jediné tajemství: jak taková věc vzniká a jak se uchovává. A je docela snadné po tom
ani nepátrat. Buď to je anebo to není. Ani
nevíš,
jak jsem rád, že nemám o tom všem
pochybnost,
protože to bych pak měl pochybnost
i o životě.
Lásko
moje!

22.3.1982
A je po prvním jarním dnu. Sníh slezl ze střech a
dnes jsme už byli na vycházce. Čekal jsem, že ucítím ve vzduchu
nějakou stopu jara, ale kromě
sazí a smogu v něm nebylo
nic.
Ale pro Péťu je jistě i toto počasí
vysvobozením
z rňrazu a sněhu. Budeš už běhat po
suchém,
chlapče. Ve svých dopisech ses už dvakrát otřel o

139

svou budoucnost. Dokonce jsem v jednom objevil
slaboučkou myšlenku na rodinu. A to je co říct!
Myslím na tvou rodinu. Budeš mít šestadvacet.
Tolik jsem měl já, když ses narodil.
Když ale pomyslím na rodinné šance vás obou,
zdá se mi, že procházím zemí nikoho. Vyslechl
jsem spoustu příběhů, ale ani do jednoho se mi
nehodíte. Znal jsem rodinné příběhy kluků na betonárce a mnohých jiných. Tady jsem taky leccos
poznal. Ale vaše budoucnost mi v tomto ohledu
připadá dost záhadná. Nějak nejsem schopen
včlenit vás do nějaké průměrné story v družstevním bytě s kočárkem a plínkama na balkóně.
Zdá se mi, že najednou uběhlo všechno strašně
rychle, ty poslední roky, a že jaksi nic nevyvstalo
samo, jak jsem se kdysi domníval.
Mýmzavřením
se všechno zkomplikovalo. A navíc si uvědomuju,
že tento druh plánu do budoucna nebyl nikdy
předmětem našich rozhovorů. Takže já vlastně
ani nevím, nakolik jste se vy takovými plány zabývali. Milan ruče sháněl svého času domovnický
byt a kdyby mi hned nenapsal, že zbytečně, byl
bych se už těšil.
Pokud to mohu posoudit, jste nádherní kluci,
ale spíš na milování než na existenci. Jenže kdo
může říct, co je důležitější. Samotná vaše existence, ne ve smyslu filozofickém, ale ve smyslu staroburžoazním, je namoutě pochybná. Kromě inteligence a vzdělání nemáte vůbec nic. Jak k tomu
vlastně přišlo? Sám ani nevím Nejdražším kusem
vašeho majetku jsou tuším lyžařské boty. Teď na
stará kolena si uvědomuju, že celá naše rodina
podléhala, včetně maminky, nezřízenému romantizmu. Faktem sice je, že maminka kdysi nesměle
prohlašovala, že je novým zvykem přihlásit dospívající děti do bytového družstva, ale taky si pamatuju, že jsme se jí vysmáli všichni tři. Musíme
si přiznat, že jsme vás vychovávali ve světě, který je dost nereálný, vznáší se n a d tvrdou realitou
jak zlatý oblak. Jste prostě oba mizerné partie.
Útěchou vám může být jenom to, že ženit se budete moci jen z čisté lásky. Bláznivá holka, která si
vás vezme, to udělá jen pro vás samé. A to je skvělá perspektiva. Bůh věděl, co dělá, a dal vám
mužské pohlaví, které je svobodnější v tomto světě mužů. Kdybyste byli děvčata, dost bych se tu
trápil, že jsem vám nenastřádal na věno. Tyhle
zvláštní a ne moje myšlenky mě napadají proto,
že jsem tu přetřásal mnohé problémy rodičů a dětí a postřehl, že doba se jaksi vyvinula tak, že se
obecně očekává, že rodiče u p r a v í svým dětem
vstup do iivota a zahrnou je pro začátek statky
pozemskými. Seděl se mnou osmnáctiletý
kluk,
jehož rodiče mají vilu a on je sám Chodí s děvčetem, jehož rodiče mají vilu a je taky samo. Když

jsem se hocha ptal, co chce ze sebe v životě udělat,
řekl mi, že ze sebe nic dělat nepotřebuje, protože
už všechno má nebo bude mít. I řekl jsem si, hle,
vždyť ty máš vlastně pravdu. A je to tím hroznější.
Nechci však, aby to vypadalo, že se potfebuju
zbavit odpovědnosti. Beru realitu do úvahy, ale
všechno, co jsem pochopil zde, mi stokrát potvrdilo celou mou zkušenost, že tato
československá
mánie nastrkat své děti do předem
zakoupených
bytů a dát jim auto svatebním darem, je degradace lidského života. Je to totéž jako vystavit děti
prázdnotě a nudě hned na samém začátku. To jest
přesně tomu, co přichází k lidem spotřebního typu až po Čtyřicítce. Jak o tom zhusta pojednává
naše oficiální literatura. Nebudu však nosit dříví do lesa. Vy jste dost pozorovali život kolem
sebe, Péťa určitě vyslechl příběhy ženatých vrstevníků na vojně, a tak víte všechno sami. Celá
komplikovanost
vašich perspektiv je dost dobrý
vklad do života a současně dar pro vaše budoucí
ženy. Nepřijdou nikdy na myšlenku, že život je
tak nudný, že nejlepší je zchlastat se. Marta je
mimo diskusi, ale kdyby nějaká tvá holka, Péťo,
pochybovala o tom daru, tak pryč od ni Nic mi
není jasnější v tomto mém klášteře jako to, co
jsem teď vyslovil. Zabývejte se myšlenkami
na
rodinu, je to už přirozený důsledek vašeho věku.
Navíc, abych se přiznal, se třesu na nějaké malé
dítě ve svém budoucím okolí. Ale nestyďte se za
ten vklad, který si přinášíte. Za to nic v kapse a za
bohatství mozku a srdcí, které vám život nadělil.
Já o tom musím vědět. A kdyby to některá nechtěla, ať jde po svých. Vždyť ty, Péťo, víš, že jsem ti
básnil o bohatých Maďarkách ze Žitného ostrova
jenom ze srandy.
Snad je dáno osudem, že budete muset začít
tak, jako my s maminkou. Jenže se jí zeptejte, kdy
jsme byli nejšťastnější, zakroucení v lásce jak
hlemýžď v ulitě. V tom zeměpisném kabinetu v
Kroměříži Když jsme se odtud stěhovali, vešel se
celý náš majetek do šesti krabic od cukru. A to ve
čtyřech byly knihy. Všechno je neuvěřitelně prosté.
Všichni se vracíme nakonec k těm sáňkám, jak
občan Kane, a jen banalita celého toho schématu
způsobuje, že máme v životě chvíle, kdy se nám
tato zkičšenost jeví jako příliš jednoduchá, aby
byla hodná vznešeného raison ď "etre...

Milan Šimečka (nar. 6. 3. 1930, m.j. autor knihy
Obnovení pořádku) byl vzat do vazby 6. 5.1981, v
červenci 1981 obviněn z podvracení republiky
(spolu s Jiřím Rumlem a Janem Mlynáříkem) a
propuštěn bez soudu 27. 5.1982.

*
Dopisy z vězeni vyjdou v nakladatelství INDEX, kde vyšla také Šimečkova úspěšná kniha
OBNOVENÍ POŘÁDKU.
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Milan Šimečka ml.

Vojenská knížka
V

D akovný list
Bol posledný aprílový de± Nad hlavami sa nám hnali ťažké tmavosivé
mraky a niekedy sa stalo, že
uvoVnili miesto aj slncu, ktoré potom preniklo k nám} a potěšilo moje oči. Ale nedalo mi nijaké
teplo,
lebosomstálvtieni,
ktorý vrhala budovanašej
roty. Bolamipretozima.
Zamyslene somsi čistil
kanady o nohavice a ako som tak postával raz najednej
a raz na druhej nohe, narušil som prísnu
geometrická presnosť radu, pretože zo zadumania
ma vytrhol
výkřik:
„Vyrovnat!"
Zareagoval
som neskoro, lebo spoza chrbta na múa zasyčal
hlas:
„Kedy sa konečne naučíš poriadne vystrieť tú svoju lenivú
labu?"
Vtedy sa objavil velitel'. Bol vysoký, mal oči bez mihalníc, Hedke vlasy — tie si česal naprieČ celou
lebkou, ale veVmi to nepomáhalo
— á širokú tvár. Raz za čas, přibližné
každých desať sekund,
hanblivo pomykal hranatými
ramenami.
Vyzeralo to skoro tak, ako keby sa chcel zbaviť svojej vojenskej
uniformy. Zároveú s tým sa mu vždy akosi odmietavo
a bolestne zvlnili ostro vykrojené ústa.
Zakaždým sa přitom aj pootvorili
a na zlomok sekundy ukázali čistobiele pravidelné
zuby. Celý ten pohyb
bol u neho takou charakteristickou
zvláštnosťou,
že by som si nášho veliteVa bez toho ani
nedokázal
představit
Aj teraz mu trhlo ramenom, ale skór, kým stačil vytvoriť líniu pier, naŠiroko otvoril ústa a
detailne artikulujúc
zareval
„Nazdar,
súdruhovia!"
„Zdar, súdruh major!" Burácajúca
odpověď přišla v okamihu. V chladnom aprílovom ráne bolp rozkošou zakřič ať si z plných
pVúc.
Mlčky si nás prezeral. Jeho oči nemali mihalnice,
preVaknuto vypadávali
z jamók a hnědé
dúhovky
lietali po našich tvárach. Potom zastali na jednom z nás a strnuto ho
pozorovali.
Vnudnej zeleni našich uniforiem
totiž prebleskovala
zo žádných radov jedna modrá
džínsová,bunda a bledomodré
rifle. Nevojenská
zostavu korunovala
světlá Štica, ktorá teraz vyzerala, ako keby
nikdy nebola poznala vojenskú
čiapku.
„Tak dnes, súdruhovia,
nadišiel pre jedného z vás deú dé. Ten, o ktorom hovořím, ukončil
dneŠným
dúom základnú
vojenskú službu a splnil tak svoju Čestnú obČiansku povinnost
Stane sa
právoplatným Členom naŠej rozvinutej
socialistickej
vlasti, bude ďalším pokračovateVom
v jej
budovaní."
Všetci sme vedeli, že Michal Sládek mal ísť do civilu už pred štyrmi týždúami,
ale že pre hrubú
urážku veliteVa, ktorej sa dopustil v januári tohto roku, keď mu pri příležitosti
udeVovania
trestu
nepovolených
vychádzok
za opilstvo povedal, že všetci lampasáci
na útvare sú kokoti, len on že je
piča, musel si odsedieť dvadsaťosem
dní ostrých. Dať vojákovi odrazu dvadsaťosem
ostrých nieje v
právomoci veliteVa, avšak Michal Sládek po svojich slovách eŠtě predpažil
pravú ruku a
bezchybne
cvakol opátkami. „HeilHitler somzašepkal
tak potichu, aby mi to nemohli dokázať,"
vysvetVovalnám
potom. Dali mu teda dvakrát po štrnásť ostrých za dvojnásobnú
hrubú urážku
veliteVa.
„Som presvedčený,
ba čo viac, pevne verím, že bude pokračovateVom
v ... budovaní.
Veď už je nás,
súdruhovia,
patnásť miliónov,
všetci by sme si mali uvedomiť,
že sme jednými
z tých
p&tnástich
miliónov. Jeho mocné ruky budú budovat...
stavať"
Každých desať sekúnd sa mieme strhol a krč na perách vždy na okamih preruŠil jeho reČ. Každú
desiatu sekundu som sa v predtuche otriasol a ústa sa mi naplnili slinami. Hovořil dojato, s teplým a
vřelým nádychom
v hlase. V detaile som videi jeho rozšírené nozdry. Vždy tak hovořil. Iného som ho
ani nepoznal. Dokázal hovořit celé hodiny a za každého počasia. Aj vtedy, keď sme na dvore už nahlas drkotali zubami, zasypávaní
vločkami sněhu. Chodil za nami do našich izieb, posadil sa k rozpáleným kachliam, rukou blahosklonné
pokynul tým, ktorí sa postavili do pozoru a ďalším gestom nás
pozval k sebe a rozprával
Rozprával
o budovaní
socialistickej
vlasti, o náročnej službě vojakov z
povoláni a, dojato hovořil o škaredej kampani proti naŠej vlasti za hranicami na západe a v červenej
žiare hučiaceho ohúa, prerážajúceho
cez liatinu pece, sa jeho tvár přitom pravidelne
zmrštovala
v
krátkom plačlivom
krči. Žaloval sa nám, že sú medzi nami takí, ktorí ho nemajú radi a
zamietavo
dvíhal ruku, ak chcel niekto protestovat
Smutné kýval hlavou a tvrdil, že má ešte len tridsaťtri
rokov,
ale len jedno dieta. Už sa mu totiž nechce postavit,
lebo jeho žena je k nemu surová a vraví, že je
chmuVo. A keď je raz jeho žena k nemu surová, móže mu s ním robit čo chce, jemu sa prosto
nepostaví.
A tak vylieval na syčiacu pec svoju pretekajúcu
chorů duŠu dovtedy, kým sa z chodby neozval
výkřik:
Nástup na večeru! Vtedy nás prepúštal
s chápavým
smutným
úsmevom
a vravel Choďte sa najesť,
chlapci moji,
choďte.
VeliteV
pokračoval
„Nech teraz vystúpi ten, o ktorom som
hovořil"
BezohVadne rúcajúc všetky vojenské předpisy o vystupovaní
z tvaru kliesnila si džínsová
postava
cestu pomedzi vojakov. Jej ruka ma priateVsky odstrčila z miesta, aby si uvoVnila východ. Michal sa
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postavil před nás a obrátil sa k nám tvárou.
Major rozpačito prešiel pohVadom po našich radoch, ako keby čakal ešte na niekoho ďalšieho. Nikto
sa však už nepohol. Zhlboka sa teda nadýchol, počkal, až mu odpliec po kútiky úst přeletí krč a začal
„Súdruh voják! Chcel by som vám zaželať mnoho úspechov vo vašom ďalšom súkromnom
živote.
Chcel by som, aby ste boli navždy taký, akým ste sajavili tu, medzi nami... Svědomitý, Čestný, uvědomělý, pracovitý, súdružský. Ano,... ani drobné króčiky vedVa, ktorých ste sa občas dopustili,
nemóžu zatieniť vaše dobré vlastnosti a príkladnú vojenskú
disciplínu..."
Michal Sládek sa neprítomne usmieval do slnca, ktoré si opdťna chvíVu našlo na sivěj oblohejednuz
tých mála modrých dier. Záviděl som mu, lebo stál právě na takom mieste, kam dopadali slnečné lúče
aja som sa medzitým trápil hlboko v území tieňa. Mal hlavu trochu zvrátenú dozadu a zdálo sa, že
nepočúva.
„Verte mi, preto som neváhal ani na chvíVoČku, keď som dostal povolenie udeliť vám odměnu.
Rozhodovať sa nebolo třeba. Dnes vám ju teda před očami vašich druhov odovzdám
(Pomlčka.)
Dostalo sa vám jednoho z najvyšších ocenení — a myslím, že po zásluhe — vašej Činnosti vo vojenskej
základnéj službě, aké možno priznať vojákovi. Bude vám věnovaný ďakovný list ve lite Va útvaru!"
Pri posledných slovách sa slnce stratilo, a tak nebolo spočiatku jasné, čo bolo popudom
kMichalovej
reakcii. Hlavu smutné zavěsil a tvár sa mu pretiahla. Až keď pozřel znovu smerom k nám, pochopili
sme. A hněď nato sme stuhli zdesením. Michal sa Vahostajne, celých príšerne dlhých páť sekúnd významné škrabal v rozkroku a týmto, u nás tak zaužívaným pohybom, dával zreteVne najavo, Čo si myslí
o poete, ktorá mu má byť udelená. V bezprostrednej přítomnosti veliteVa pósobilo niečo také tak
absurdně a ruhavo, že som sklopil oči do zeme a v mftvom tichu som očakával strašnú pomstu, ktorá sa
nevyhnutne musí privaliť na Michalovu nešťastnú hlavu.
Lenže nekonečne dlho sa nič nedialo a bolo počuť len Šuchotanie papierov. Opatrné som zodvihol
zrak. Velite V ako keby nič nevidel. Hrabal sa v papieroch, přitom mu zamračenou sústredenou tvárou
šklbal silný tik a ruky sa munervózne chvěli. Napadlo mi, že toto bude onen zázrak, ktorý před chvíVou
Michala zachránil Konečne list našiel a víťazoslávne ním zamával. Potompoložil ostatné papiere na
múrik, vystřel sa a mohutné zvolal
„Voják

Sládek!"

Ale Michal sa neozval Nemohol to nepoČuť. Ale iba sa kyslo zatvářil a pokojné blúdil pohVadom po
veciach, ktoré videi za nami. Zastavoval sa očami na každej podrobnosti a skúmavo
sijupremeriaval
Jedny popukané bradlá, zapuštěné do zeme, nízký kamenný múrik natieraný každý mesiac na bielo,
úzka asfaltová cesta, ktorá sa tiahla popři sivom vlnitom plechu, oddeVujúcom parkovisko vojenských áut od územia roty. Bolo z nich vidieť iba střechy zelených kabin a rameno žeriava.
Velitel ho po celý Čas nemo sledoval a dokonca občas přeskočil pohVadom aj tam, kam právě ukazovali Michalové oči. Plecia sa mu teraz takmer neprestajne zachvievali a nechápavý výraz tváře měnil
skrivené ústa n a žalostnú grimasu. Zvlhli mi dlaně a cítil som, že mi spod pazuchy kvapká studený
pot.
„Voják Sládekopakoval
major a hlas sa mu naplnil pokorou.
Michal si ho však nevšímal Teraz sa zastavoval pohVadom na každom z nás a mierne sa přitom
usmieval. V jednej chvíli sommal dokonca dojem, že na múdžmurkol
Potom si rozopol krátku džínsovú bundičku, ruky strčil do vrecák a obrátil sa k veliteVovi.
„Jebem vámja na váš ďakovný list,*' povedal mierne a srdeČne.
Marojove rybacie oči vlastně nikdy nevychádzali z údivu a tak aj tentoraz na ňom viseli vo vyVakanom úžase.
„Vojařc Sládek..."
„No...?" Michal knemupodišiel
dva kroky, ako keby chcel slušné vyČkať. VeliteVvšak asi nechcel nič
povedať. Zdálo sa, že ešte vždy iba čaJcá, že Michal povie ako každý iný poriadny voják „Tu!" a s hrdo
planúcimi očami si k nemu príde pre svoj diplom. Takže modrá postava nákoniec len mávla rukou.
Odrazu ma celkom mimovoVne zatriaslo od zimy. Tam, po úzkej asfaltovej ceste kráčali modré rifle.
S jednou rukou vo vrecku pomaly išiel Michal popři vlnitom plechu a druhou brnkal po oblých hrebeúoch. Tesne predtým, kým opustil svoje miesto n a výslní, ktoré som mu tak záviděl, povedal ešte:
„Viete, ja nie som nijaký voják Sládek. Ja som pan. Pán Sládek, viete?"A potom už naozaj odišiel
V hrobovom tichu bolo počuť, ako tenký plech drnčí pod hánkamijeho prstov. KeďpriŠiel k bráně,
podal ruku vojákovi, ktorý mal službu, chvíVu s ním hovořil, a potom zmizol za rohom
Studený ranný vzduch a modré džínsy ma ešte pálili v očiach, keď som sa neochotne obrátil Náš
major rozpačito skúmal papier, ktorý mu ostal v rukách.
„Tak vidíte," povedal a z očí mu neschádzal údiv. „To je... tá vďačnosť. Čo som mu urobil? Veď kto
mu mohol býť vtac otcom, ako som mu bolja? Čo? No povodzte" Odrazu sa mu inak bezduché hnědé
duhovky potiahli clonou pokory a pohVadom plným zúfalej nádeje vyhVadával naše oči.
„Viete," pokračoval, „my, velitelia, smesiužzvyklinanevďačnosť..
.niektorýchz vás. To patří k náročnosti našej práce. Bolí to sice... áno, bolí. Ale prichádzajú ďalší, noví. A my nesmieme zatrpknúť
ani po takom nevďaku...
niektorých z vás. My predsa musíme byť tým ďalším, novým, znovu ich
oteami, pomáhaťim v překonávanízložitých
podmienok, ktoré ich čakajú pri výkone náročnej služby
vlasti..."
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Ešte vždy držal ten papier. Vietor mu ho trhal z rúk. Vysoká, hranatá postava v dlhom vojenskom
plášti stála ako přibitá pred našou nehybnou rotou. Mali sme na sebe len blůzy. Jeho hlas naberal
teplý nádych a nozdry, červené od zimy, sa rozšírili.
„ Veď mi rozumiete... Viem to. Skutočne... som úprimne rád, že móžem veliť takým chlapcom, ako
ste vy ... áno, ani drobné króčiky vedVa nemóžu zatieniť vašu príkladnú vojenskú disciplínu ..
Geometricky přesný tvarnašej roty občas niekto narušil, keď Ho striaslo. Cítil som, že sa od zimy celý
chvejem a nebol som schopný tomu zabrániť. Pri zriedkavých prenikoch slnca na asfaltovú plochu
predo mnou som si vypočítal, že jeho prvé lúče dosiahnu špičky mojich kanád až o štyridsať
minút.
Snažil som sa na to radšej nemyslieť. VeliteV rozprával a rozprával. Moje vnútornosti sa už celkom
podriadili rytmu, v ktorom sa mu so železnou pravidelnosťou pornykali plecia a rozvhiili pery, mój
žalúdok mu podVahol a stahoval sa v křčoch presne podVa taktu, ktorý udával veliteV. ChvíVami sa mi
vynořil obraz modrých riflí a vtedy som upřel pohVad namiesto, kde naposledy stáli. Cítil som však, že
sa to stává čoraz zriedkavejšie. Spomienka zamrzala v studenej přítomnosti a po polhodine som začal
pochybovat, že vóbec kedysi bola pravdou.
a vtedy, to som mal dvadsat rokov ako vy... (tichý vzdych), právě som končil vojenskú
dvojročnú prípravku, viete... ale veď vy vlastně všetko viete... (zVahčujúci smiech), tak keď som to
skončil, zoznámil som sa s manželkou...
Viete, že to bolo moje prvé dievča? Vente, že jej spoČiatku
vadilo, že chodí s vojakom z povolania? Ale dnes jej to už nevadí... (lišiacky smiech). Iba občas, keď
prídem domov příliš neskoro, tak vtedy povie ..."

PŠM
Priamo predo mnou ležal vo vzduchu svetelný kužel. Pred chvíVou nám vnikol do triedy otvoreným
oknom. Pozoroval som zaujato neúnavný pohyb drobučkých častíc, ktoré sa v ňom v&Vali a kdesi za
ich clonou som podvědomě rozoznával kapitánovu tvár. Bola to veVmi výhodná pozícia, lebo oči sa
poslušné pozerali dopředu a kapitán mi tak nemohol dokázat, že ho nevnímám a nie som přítomný
duchom. Bol som v stave, keď som si ešte ovládal sánku a Šiju, takže sa mi nemohlo stat, že by mi klesla
brada, alebo dokonca celá hlava dolu na prsia. Je dóležité ovládat sa aj v polospánku,
pretože
následky malej nepozornosti bývajú hrozivé. Mne sa však už dlho nestalo, ba dokonca si vóbec
nepamátám, že by ma přistihli v polohe, ktorá by svědčila o tom, že nedávám pozor.
Preto ma urazilo, keď do mňa Peter strčil kolenom. Nič sa predsa nedialo — kapitán na mňa neupieral svoje krvavo modré oči, naopak: nahnutý nad knihou bojoval s textom, ktorý odmietal dať sa
plynné vyslovovat. Celkom normálně přitom sedel za stolom na vyvýŠenej katedře. Nikdy ju neopustil
ani na krok. Katedru možno neopúšťal preto, lebo meral ibameter šestdesiat a keď stál medzi nami len
tak na rovnej zemi, tak sme k nemu strácali úctu. Najradšej sa nám ukazoval na schodoch pred budovou roty, kde nás mal všetkých pod sebou. Vtedy sa spokojné kolísal na svojich krátkých nohách a
otcovsky sa k nám prihováral. Volali sme ho Bimbo. Nikto už poriadne nevedel, prečo.
Či pre jeho
lásku k alkoholu^ Či pre záVubu v kolísaní, aleboprejeho guVatý, prasknutými žilkami posiaty nos. Nič
z toho nie je příliš logické, ale fakt je, že mi už ani nenapadlo, že by sa mohol volat inak. Meno Bimbo
celkom stačilo.
Pozřel som teda na Petra a videi som, ako mi s kamennou tvárou, obrátenou na Bimba, přisunuje
akýsi lístok. Pomaly, pomaličky som posúval ruku k lístku, zobralsom ho a po namáhavej spiatoČnej
ceste mal som ho konečne v dlani pred sebou. Stálo n a úom:
„Za kolik to máme, holoubku?"
Hovádo, pomyslel som si.
„.. .a preto je to všetko. Keby sme my, tuná, Čo sme všetci.., Stačí chcieť. My, komunisti, musíme byť
predvoj... A nielen my. Aj vy! Nevravím, že tuná, čo ste,že nie ste. Ste! Ale třeba ešte viac! Nevravím.
Plníte si svoje povinnosti...
Naozaj. Podařilo sa, že za posledný mesiac bolo menej trestov.. .Ale aj
tak je veVa čo naprávať. Například, tuná, nebudem menovať. Ale dalo by sa! My všetci musíme byt
predvoj... A výtržníkov potrestat. Tvrdo a tuná... tvrdo!Keď bude třeba. Nevravím, že třeba trestat.
Třeba aj chválit, všakže... (pauza). Ale keď to inak nepójde, do piČi, dám vás zavriet všetkých!"
Bimbovi sa na tváři rozhostil šťastný úsměv. Bol spokojný sám so sebou.
„Ten sa vyznamenalvydýchol
Peter.
Len čo začal Bimbo zvyšovat hlas, znamenalo to, že politická náplň přednášky sa začína měnit na
dóležitý monológ ku konkrétným problémom roty, a tak nám nikdy nič podstatné neuniklo. Změna
tónu prebudila
každého.
Spravodlivé rozhorčenie ho však rýchlo přešlo. Nebola vhodná dob a na inšpirujúce prejavy. Bimbovi sa vracala výřečnost až ku konců pracovnej doby a teraz bolo len pol desiatej. Vrátil sa teda k brožúrke politického Školenia mužstva, ktorú sme mali všetci pred sebou a jeho hlas opátprešiel do tichého a neistého tónu, přerušovaného zastávkami, vyplněnými lúštením výrazov a
sprevádzanými
nevraživými pohVadmi na ten cuďzí, nepriateVský azbytočne zložitý text, hemžiaci sa dlhými slovami.
Miestnosťplná vojakov, sa znovu ponořila do ovzdušia nudy. Septembrové slnce zašlo za mraky a s
ním zmizli aj svetelný kužel a pohyblivý prach. Na Bimba sa pozerať nedalo, mój pohVad teda zastal
až na prednej stene. VTavo od tabule sa priamo naBimba rútil ušVachtilý Čiemy tank s bielou čtyristo-

143

dvojkou na boku a ruka nad hlavou veliteVa tanku, zaťatá v pásť, ohlašovala víťazstvo. Smělé ťahy
dávného umelca naznačili okolité borovice a horiace trosky domov v pozadí. Zízal som nehýbne na
obraz, ktorý som poznal už naspamáť a ktorý už sotva niekedy výmazem z památi. Pamáť býva v
týchto veciach neúprosná, masochisticky si uchovává vŠetko, Čo je voči nej dotieravé.
Peter sa znova pohrúzil do vytrvalej činnosti, ktorá jediná ho dnes dokázalafascinovat!a
prinútiťk
ábsolútnemu sústredeniu. Krátkým Špendlíkom s modrou hlavičkou, ktorý nosil na vnútornej klopě
saka, trpezlivo vyrýval do lavice ceruzkou predkreslené Číslo. Bolo iba také veVké, aby sa na polovicu
jeho lavice vošli ešte aj všetky
ostávajúce.
384. Strašná cifra. No ale zajtra už bude miesto štvorky trojka. A až bude mať hodnotu 381, budeju
Peter opáť vyrývať do mákkého dřeva lavice — lebo politické školenie mužstva máme len dvakrát týždenne.
TeYazskláňal hlavu nebezpečne čoraz bližšie kusvojmurodiacemusadielu,
hánky
klbovnaprstoch
mu obeleli od úsilia vytiahnuť bezchybne oblúk trojky a v tváři sa mu zračilo tvořivé napátie. Kopol
som ho do kolena a súČasne som s obavami sledoval Bimba, ktorého tvár prezrádzala, že sa mu v hlavě
zrodila myšlienka. Přestal Čítaťas otvorenými ústami hVadel do brožúrky. Záblesk osvietenia trocha
vyjasnil jeho výraz, vtedy neveriaco pokrútil hlavou a spokojné sa usmial. A — vďakabohu — pokračoval v čítaní.
Peter sa v týchto kritických okamihoch pomaly narovnával, vytrvalo dvíhal hlavti, až konečne zaplnil hrozivú medzeru vo vyrovnanom rade. Je trestuhodné urobiť niečo také rýchlo. Pósobí to ako
výbuch bomby — a Bimbo by niečo také s náramnou radosťou uvítal Ale nebezpeČenstvo už bolo za
nami a Peter v meravej polohe ďalej žmúril krátkozrakými oČami na malú plošku, na ktorej ukájal
svoje výtvarné pudy.
Politické Školenie sa ťahalo tempom, pri ktorom sa ma začínalo chytaťzúfalstvo.
Petrova nehybná
činorodosť vo mne prebúdzala apatiu a záviděl som mu v tej chvíli jeho zaujatie. Už som vystriedal
všetky možnosti pohVadov. Nedalo sa vymýšVať do nekonečna na každom ďalšom Školení nějaký
nový. Všetko som už poznal a súsošie tridsiatich ostřihaných hláv vo mne vzbudzovalo
nutkavé
představy, že o chvíVu skamenieme.
„... dósledne bojovat' proti militaristickým...
tendenciám imperializmu. No, tuná sa na chvíVu
zastavíme. Voják Szabó!"
PriŠlo to právě včas. Dlhý, vychudnutý voják Szabó, ktorý nevedel takmer ani slova po slovensky,
rozmetal diabolské dielo sochárovo, rezko vyskočil a svojou jedinečnou schopnosťou vložiťaj dojednej maličkej slabiky celú hlbku svojich maďarských koreňov, vyštekoh
Pf

„Čo by ste, voják Szabó, robili, keby ste sa... tuná... nevravím tuná, ale hocikde inde... střetli s
takou — militaristickou
tendenciou?" Bimbo s rozkošou, pomaly a presne vyslovil tie dve zázračné,
príťažlivé slovci
Szabó mlčal a rozpačito hVadel na tank, rútiaci sa pomedzi tiene borovic a zanechávajúci za sebou
horiace domy.
„No, voják Szabó?'1 Bimbo sa rozkošnícky
usmieval
Juro sa obrátil napoly dozady a zaŠepkah
„Vypýtal by som si od neho žuvačku!"
„Čo? Szabó?!u
„Ja som nepovedal nič, súdruh kapitán," vydralo sa vojákovi Szabóovi z úst.
„Čo ste nepovedali, do piči, voják Szabó? Mám vás dať zavrieť, Či Čo?"
„Nie, súdruh
kapitán
„No tak.(í
A Bimbovi sa na tváři opáť rozlial široký otcovský úsměv a blahosklonné pokynul vojákovi Szabóovi, aby si sadol Nato sa nelogicky, bez uspokojujúcej odpovede na svoju otázku, znovu vrátil k červenobielej brožtirke. Vtedy sajeho úsměv začal strácať, strácal sa v každom ďalšom slově, až sa na konci
vety změnil na siístredenú vrásku na Čele a na úporný, napdtý pohVad na stránku pretkanú
diabolsky
rafinovanými
slovami.
My sme sa medzitým znovu ponořili do svojich snov. Každý osobitne a súČasne všetci vedno sme
trénovali schopnosťnepoČúvať. Schopnosťvnímať
hovorenú reč iba ako zvukovú kulisu, ako vrieskanie vtákov za oblokom, bez toho, aby sme sa snažili chápať příčinu, význam alebo zmysel. Naše
ostřihané hlavy boli nedobytnými
pevnosťami, rozhodnutými
nepristúpiť nijakým úskokom na
priatelské spojenie so svetom, ktorý sa nám vnucoval.
ŽiaV, nie vždy som bol v rovnakej formě. Právě dnes som sa cítil nepřipravený. Chýbalami
sústredenosť a myšlienky sa mi rozbiehali pod tlakom Bimbovho monológu. Příliš ostro som si dnes uvědomoval prítomnosť a dráždilo ma pomysleme, že ešte vždy nedovidím na koniec tejto hodiny a že koniec
toho všetkého bude až za 384 dní, ktorých znak vyrývá vedVa mňa Peter. Vzdal som sa tedapre dnešok
cieVa neodniesť si z tejto hodiny ani jediný záblesk budúcej spomienky. Ostane mi neodvolateVne v
památi obraz Bimba, sediaceho v tesnej blízkosti Čierneho tanku. Dnes som samárne
pokúšalnevidieť
ho. Zasa som raz prehral siíboj s jeho agresívnou existenciou, ktorá ma nútila braťju na vedomie.
Politické školenie mužstva po ďalšej mučívej polhodine predsa len postupné strácalo svoju
dynamickosť a stupeň únavy, visiacej vo vzduchu a na tvárach vojakov oznamoval, že sa blíži koniec.
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Všetko bolo pripravené, Peter dotiahol nožičku Štvorky a s potlačovaným výdychom xíVavy nechal
ruku voTne ležať na stole, dlaúou obrátenou nahor. Celkom somsa oddal 7iervozite, Sledoval som starostlivo rastúce chvenie v končekoch prstov a s potešením som konštatoval, že sa mílovými krokmi b lízim k hranici únosnosti a že sa mi dokonca za&ína zahmlievať mozog. To bolo dobré znameníc. O to
krajšie bude vyslobodenie. Vúpomom boji s telom, ktoré už strácalo trpezlivosť a bolo pomaly ochotné neposlúchať hlavu, len aby sa mohlo vyzliecťz neznesiteVnej st-rnutosti, som vlastně stratii pojem
času. Takže ma nakoniec překvapil hlas dozorného roty za dverami, rozmazaný ozvěnou dlhej chodby.
„Koniec PŠM!"
V tom okamihu sa v nás nieČo pretrhlo. Miestnosť sa naplnila hrmotom stoličiek.
„Čoje?! Kto vám, do piČi... tuná... dovolil vstávat?" Bimbov dunivý hlas zarazil naše pohyby a
zmeraveli sme v smiešnych pózách.
„Čo ste? Čo?! Čo?! Vojáci? Tak!" ChvíVu prudko oddychoval a pokúšal sa ouJádnuť mimiku svojej
tváře, ktorá rýchlo brunátněla. Podařilo sa mu stiahnuť obrvy a stisnúťpery a pri troche dobrej vóle
sme sa s hrázou hrbili pred bleškami, ktoré na nás metal z belasých oČú.
„Sadnúť!"
Poslušné sme vrátili stoličky na miesta a sádli sme si. Peter vedVa mrta brblal nadávky a komunikoval tak s celou Čatou, ktorá si potichu mrmlala to isté.
tuná? Kto vám velí?!"
>rAko si to představujete...
Bimbo sice udržál krutý, tvrdý a zamračený výraz vo svojej slovanskej tváři s guVatým nosom a širokými ústami, ale predsa len mu pri poslednej otázke ušiel z kútikov úst drobný záblesk radosti. Bolo
celkom nepopierateVné, že tu velí on.
„Ja vám eŠte ukážem, kto tu velí... tuná! Dám vás všetkých zavrieť, do piči! Za nevojensk4 chovanie!"
Pátravo sa nám zahVadel do tvarí, ale my sme mlčky a bez jediného úsměvu, so sklopenými oČami
přijímali jeho strašnú hrozbu.
„Vztyk!"
Ako jeden muž sme vystřelili svoje telá do pozoru.
„Pozor!"
Naše hrudě sa vypli a brady vystrčili.
Bimbo si nás niekoVko sekúnd rozkošnícky
prezeral.
Aj on sa celú tú hodinu nudil
VŠetci sme sa na smrť nudili.
„Rozchod!"
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Josef

Škvorecký

Noví lidé
Rozhlasová jednoaktovka pro techniku Kunstkopf
Osoby; Jan — sochař, Laura — žena předsedy vlády, Janova milenka; Galan — fízl; Hlas z rádia
Altsaxofón hraje téma z Jilmu Laura. Hráč chodí do kruhu kolem Kunstkopfu
dveře. Saxofón zmlkne. Je slyšet vzdalující se kroky. Otevření dveří.
Jan
Laura

(KK). Zaklepání

na

Lauro!
Rychle! Zavři!

Je slyšet rychlé ženské kroky. Přiblíží se ke KK, obejdou jej, zastaví se. Žena vzrušeně oddychuje. Pak:
Laura
Jan
Laura
Jan
Laura
Jan
Laura
Jan
Laura
Jan
Laura
Jan
Laura
Jan
Laura
Jan
Laura
Jan
Laura
Jan
Laura
Jan
Laura
Jan
Laura
Jan
Laura
Jan
Laura
Jan
Laura
Jan
Laura
Jan
Laura
Jan
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Myslím, že máš ostrahu!
(jeho hlas zaznívá ode dveří, zvuk zavíraných dveří) Kdo? Lidi tvýho starýho?
Můj starej žádný lidi nemá. Rozhodně ne takovýhle. Mimo to o nás nemá ponětí.
Víš to jistě? (A přijde ke KK, z opačné strany než Laura. Jejich hlasy znějí teď z obou
stran KK)
Nevím, pochopitelně. Že žárlí, to je fakt. Ale žádný lidi, jak tomu říkáš, určitě nemá. Tohle
jsou jejich lidi.
Cí?
Přece víš!
Nevím. Čí lidi?
Neptej se tak pitomě! Voni jsou voni.
Ty myslíš — jc?
Samo, že myslím jc.
Ale proč ostrahu na mě? A žádnou nevidím.
Copak nemáš souseda? Naproti přes chodbu?
Jistěže mám. Vidělas, že by u nás byly někde byty k pronajmutí?
No, a ten tvůj soused má ve dveřích špehýrku, ne?
Ale, to jsou takoví — docela prima lidi —
Ten pán dřív vlastnil hokynářství, že? A má dceru, která letos maturuje a chce na univerzitu.
To je pitomost! Jsou to fakt slušný lidi —
Jistě. Slušný lidi obyčejně chtějí dát dětem to nejlepší. Takže tvůj soused to jistě nepokládá za nic špatnýho prokázat vládě lidu sem tám službičku.
Takovej h^jzl můj soused není!
Každej je takovej hajzl. Pokud má dceru, kterou miluje a která se chce stát intelektuálkou.
(je slyšet, jak kráčí pryč odKK. Zpovzdálí mluví zády keKK) Je mi z tebe smutno, Lauro.
Ze mě? Z lidu. Nebo spíš: z lidovlády.
(obrátí se čelem ke KK, ale stojí opodál, zřejmě u okna) Stejně — proč by měli hlídat mč!
Laureáta státní ceny?
Proto jsem přišla (obejde KK a přistoupí rovněž k oknu)
(předstírá zklamání) Pro to s přišla? Já myslel, že —
No dobře, ty smilníku. Nepřišla jsem jenom pro tohle. Ale ten druhej důvod je důležitej.
Někdo si toho všim!
Čeho si někdo všim?
Přede mnou nemusíš dělat nevinnýho. Copak mi nevěříš?
(přejde ke KK, otočí se k němu zády. Laura zůstane u okna a mluví odtamtud) Každej je
hajzl. Samas to právě řekla.
Jen když k tomu má důvod.
U nás k tomu může mít důvod každej.
Já nemám. Já jsem žena předsedy vlády. A nemám žádnou dceru, která by si vzala do hlavy, že se stane kunsthistoričkou.
Já si dělal legraci, Lauro. Já vím, že bys mě nepráskla, ani kdybych spáchal ten nejhnusnější zločin. Kdybych třeba řek, že soudruh prezident je nafoukanej vůl. Ale mám svědomí čistý. Vážně. Čeho si kdo všim?
(zklamaně) Tak ty mi nevěříš! A já si myslela, že mě miluješ.
Miluju tě a věřím ti.
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Máš mě rád. Nebo spíš: rád se mnou spíš. Kdybys mě miloval, tak bys mi věřil. Nedělal bys,
že nevíš, cos spáchal.
Na mou čest —
(přeruší ho, a za řeči jde ke KK) Čest, jak dobře víš, je buržoazní přežitek, soudruhu. To
řekl sám můj soudruh manžel na posledním sjezdu partaje. Neřek to tak naplno. Pravil:
„Staré pojetí cti". Čímž myslel, že nový pojetí cti zahrnuje i lhaní. Jenže lhaní pro dobro
věci. Pro dobro jaký věci lžeš ty?
Já nelžu! Na mou čest — chci říct na mou duši — nebo prostě: nejsem si vědom ničeho, pro
co by na mě měli uvalit ostrahu —
(stojí nyní blízko KK, z opačné strany nez Jan) Lžeš pro věc osobní bezpečnosti. No, to
bych ti asi neměla vyčítat Tahle věc u nás dávno nahradila věc revoluce. Už nám nejde o
revoluci, ale o nás, dětičky revoluce. Revoluce je zajištěná. O to se stará příslušnictvo. A
jak se tak staraj, dětičky revoluce se občas octnou v trablu.
Přestaň s tím kázáním, Lauro. Pojď sem! Pojď! (při těchto slovech obejde KK)
Později. Ukaž mi nejdřív svoje nový veledílo, ať tě můžu obdivovat. Jaks ho nazval? Syn
Budoucnosti?
Ano. Lidoví estetici mají rádi bombastický tituly. Soukromě mu říkám Ervín.
(obchází KK kruhem) Proč Ervín?
Legrační jméno, co? Pro monumentální skulpturu. Protože já bombastický tituly rád
nemám. Tak proto je to Ervín, nemanželskej syn budoucnosti.
(pořád obchází KK kruhem) Říkáš: nemanželskej? Tomu říkám symptomatický adjektivum.
Symptomatický pro co?
Nevěříš mi, proto, víš. Podívej se mu na profil. Není to židovskej profil?
I nejlepší členové strany maj někdy zahnutý nosy.
Vlasy má nějaký kudrnatý.
Inu, jmenuje se Ervín, že?
A byl zpoloviny židovskýho původu.
Kdo byl židovskýho původu?
(zastaví se na opačné straně KK) Ten kluk, co se upálil na protest proti pomoci, co nám
poskytnul Velkej Brácha.
(nejisté) Fakticky? To jsem nevěděl.
Ale věděl, milej. Protos ho uplácal do podoby rabína Lovyho.
Já toho kluka nikdy ne portrétoval, to přece víš.
To nevím, jestli vím. (začne zas chodit do kruhu kolem KK) Buď jak buď, myslím, že maj
pravdu.
Kdo má pravdu? Přestaň mluvit jak Pýtie!
Ty soudruzi, co upozornili soudruha prezidenta na rabí Lovyho mladšího. Vypadá přesně
jako tenhle.
Ale kdo vypadá přesně jako tenhle?
(zastaví se trochu stranou od KK) No dobře. Tak já přestanu chodit kolem horký kaše.
Postava mladíka, kterous umístil po pravici Matky Revoluce ve svým monumentálním
sousoší Revoluce a její Děti, za kterýs dostal státní cenu a titul Zasloužilýho umělce. Ten
mladík vypadá, jako kdyby výpad z oka tomuhle Ervínovi, nemanželskými synu Budoucnosti. A oba dva se nápadně podobaj fotce toho kluka, co se upálil. A ten kluk — jak se
vyjádřil laskavěj informátor souha prezidenta — byl židák.
To je . . . to je k posrání—
Což všechno dohromady se rovná provokaci. Taky to lze kvalifikovat jako hanobení republiky, což lze dále interpretovat jako protisocialistickou činnost, a na to máme sazbu od
dvou do dvaceti let, anebo v obzvlášť těžkejch případech, jak se tomu říká, „tvrdý ale
zasloužený trest". Víš, co myslím?
Přece nemyslíš, že —
Ne. Za to, žes vrazil židáka mezi posvátný symboly revoluce, za to tě nepověsej. Ale svýmu
výnosnýmu titulu zasloužilýho umělce můžeš dát papá. Kolik ti vynáší? Čtyřicet tisíc
ročně?
Padesát Ale —
A řekla bych tak tři, možná pět let.
Ale já nic takovýho —
Honzíčku! Copak mi nemůžeš ani kapánek věřit? No dobře. Nemusíš, a já tě stejně miluju.
Přišla jsem ti říct, aby sis dal majzlíka. Vsadila bych se, že se pokusej tě donutit k přiznání.
Ne, neboj. Nemyslím, že by tě mučili. Nic takstarodávnýho.To dnes dělaj jen primitivové v
Jižní Americe. Z toho my už jsme vyrostli. My jsme sofistikovaný. Vylákaj tě do pasti. Ožerou tě, nebo tak něco, aby ses začal vytahovat A to ty umíš, Honzíku, já tě znám. Viděla
jsem tě zlískanýho, a slyšela jsem tě se chvástat Máš sklon prezentovat se jako novej
Rodin. Takže žádný elektrický šoky nebo jehly pod nehtíček. Jen taková nějaká pastička,
možná chlast možná pilulka s nějakým tím feráčkem, nebo co lidem rozvazuje jazyk — a
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někde bude samozřejmě magneťáček — nebo schovanej mikrouš a vysílačka —
(přistoupí ke KK) Ty jsi anděl, Lauro. Přirozeně, já žádnýho židáka, a už vůbec ne syna rabí
Lovyho, nevrazil mezi ušlechtilý symbolický postavy Matky Revoluce —
(náhle se lekne) Ty si myslíš, že tu máš někde vodposlouchávadlo? Tady v ateliéru?
Ne. Prohlíd jsem telefon, hajzl, stěny, lustr, všecko. Ale i kdyby tu nějakej mikrofon byl, já
prostě nic takovýho neudělal. Je to jasnej případ hrubého pomlouvání (začíná mluvit
velice artikulovaně a gramaticky správně, jako by chtěl, aby mu každý dobře rozuměl), a
jestliže zjistím jméno onoho soudruha, který soudruha prezidenta upozornil na mého
naprosto nevinného Syna Revoluce, podám na něho trestní oznámení pro hanobení
zasloužilého umělce a jeho díla. (Poslední slova říká už v těsné blízkosti Laury)
Moment! Moment! Nač ten kvalt?
Když ty se tu sotva ukážeš, Lauro!
Tak moment! Neder se na mě jako závozník!
Závozníci jsou synové dělnický třídy. Oni jsou lid.
Taky jsou to pěkný maskuliní prasáci! Ruce pryč! Svlíknu se sama! (Jejich hlasy se vzdalují, protože odcházejí k pohovce)
Lauro! Můžu se aspoň dívat?
Víš dobře, že nemůžeš!
Ale proč? Máš tělo jak Venuše. Nemáš se zač stydět
Nerada si připadám jako stripperka z pajzlu.
Jseš stripperka z prvotřídního podniku.
Nejsem žádná stripperka. Defakto, jelikož soudruh prezident je teplej, jsem první dáma
republiky.
První dámo republiky, dovolte mi, abych se díval jak se svlíkáte do naha!
Zasloužilej umělče, čelem vzad, postavte se za Ervína zády ke mně. To je rozkaz!
No" dobře, první dámo (obejde KK a zastaví se zády keKK, a proto taky zády k Lauře) Ale
— jste si jistá, že soudruh starej nemá o ničem ani ponětí?
Dost jistá. Momentálně má jiný starosti, (Zvuk otvíraného zipu)
Tohle je zvuk hudby sfér! (Laur ar ozepnejiný zip) Sladkej kontrapunkt! A jakýpak starosti
má soudruh starej?
Taková běžná dialektika. Sleduje umírněnou linii, takže souzi, co sledujou tvrdou linii, ho
nemaj v oblibě. A poněvač souh prezident, jak se zdá, v něm našel zalíbení — ty víš, jak můj
starej vypadá — úplnej andílek — starej má obavy, že tvrdolíni na něj nastražej ňákou
pastičku. (O židli cvrnkne
knoflíček)
Tě pic!
Už můžeš, brácho.
(obrátí se obličejem ke KK) Ach, Afrodité! (utíká kolem KK)
Moment! Já nejsem žádná fenka, abys za mnou běhal jako nadrženej mopsi! (Rozběhne se
kolem KK. Zvuky dvou utíkajících lidí, kteří honí jeden druhého. Pak těla upadnou na
zem, perou se. Hlasy znějí z podlahy)
Ne! Na podlaze ne!
Ležíme na medvědí kůži! To se pro první dámu docela hodí —
Počkééj! Ta tvoje medvědí kůže se lepí! Žes na ní pil slivovici?

Náhle někdo rázně zaklepe na dveře. Hlasy rázem zmlknou. Dlouhá pauza. Znova rázné zabušení na
dveře. Kyvadlové hodiny na druhé straně ateliéru začnou
vyzvánět.
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(Šeptá) Neotvírej!
(Šeptá) Nemám zamčíno!
Pitomče!
(za dveřmi) To jsem já, soudruhu. Galan z Kostelce. Odpověděl jste mi na dopis. Pamatujete se?
(Šeptá) Páni, to je idiot! Já na něj úplně zapomněl. Napsal jsem mu, ať přijde dnes v p ě t
Marxi na nebi! (Je slyšet, jak Laura leze po čtyřech po podlaze kolem KK. Opět cinkne
knoflíček. Pak zvuk pomalu, opatrně otevíraných dveří)
(nahlas) Momentík, soudruhu Galane! Momentíček! Musím na sebe něco hodit!
Och, pardon! (Zvuk prudce zavíraných dveří. Je slyšet, jak Jan skáče na jedné noze, ve
snaze dostat se do nohavice)
(šeptem) Tady! Sem se schovej! Za zástěnu!
(rovněž šeptem) Mám rýmu. Co když začnu kejchat?
Musíš se ovládnout Mám tam na polici nějakou sprej do nosu. Jestli začneš kejchat, řeknu
mu, že tu mám modelku.
Bude ji chtít vidět
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Tůhle! A taky zapnu rádio. (Janovy kroky, jak jde pres ateliér. Cvaknutí, naplno se rozezní
big band, hrající Lauru. J a n zvuk poněkud ztlumí. Kroky odcházející ke dveřím.
Otevření dveří)
Tak jen dál, soudruhu Galane!
Čest práci, soudruhu!
Čest, čest! Posaďte se. (Galanovy kroky směrem k zástěně, za níž je schovaná Laura) Tam
ne! Tadyhle ta židle je mnohem pohodlnější! (Kroky změní směr. Zavrzají židle, jak oba
usednou)
(Překvapeně, hlasem naplněným úctou) Ach!
Co je?
Ta hlava!
Jak — co má bejt?
Nic. Je krásná!
No . . . Není ještě úplně hotová.
Takže to bude ještě krásnější!
Možná, že ji ještě trošku pozměním. Aby nebyla tak krásná. Nezdá se vám, že nos je . . .
trochu moc zahnutý?
Ne ne ne! Nos rozhodně nechte! Je to takový... ušlechtilý nos. Kolik byste za to chtěl?
Myslíte — za tu hlavu? Ta není na prodej. Vládní zakázka.
Škoda! Psal jsem vám, že náš závod by měl zájem na koupi některého vašeho díla. Můžu se
aspoň podívat víc zblízka? .
Říkám vám: není na prodej.
Mně se stejně líbí (Kroky, jak přistupuje ke KK) Ty rty! Jak skvěle jste je vymodeloval!
(Obchází KK) A to ucho! Je takové něžné! (Hlas nyní zaznívá shora, nad KK) A ty vlasy!
Udělat realisticky vlasy, to je vždycky potíž. Ale vy jste to dokázal. (Obchází KK) Ten
profil! Ach!
Co . . . co zas?
On . . .
Ano? (Vstane a přejde z druhé strany ke KK)
(téměř šeptá) Připomíná mi —
— udělal jsem ho podle synovce soudruha prezidenta.
Ale on nevypadá jako synovec soudruha prezidenta!
Vypadá — aspoň já ho tak vidím. Přirozeně, trošku jsem ho stylizoval —
(spiklenecky se zachechtá) I vy jeden! To bych řek, že jste ho stylizoval! Stylizoval jste ho
tak mazaně, že vypadá jako —
Jako Eodinův Myslitel. Ano, trošku tak vypadá. Já vím.
Čí Myslitel?
Rodin ů v.
Kdo je soudruh Rodin?
To není žádný soudruh. Je mrtvý.
To je mi líto. Byl t o . . . ?
Slavný řecký malíř ze sedmnáctého století.
Ale no samozřejmě! Už si vzpomínám. Samozřejmě. Rodin. Nádherné krajinky!
Nádherné. Vidím, že rozumíte umění. To jsem poznal už z vašeho dopisu.
Ano. Miluju umění. Obzvláště sochy. A zejména mám rád tuhle (zachichotá sej tuhle vaši
státní zakázku!
Proč se chichotáte?
Ale vždyť vy dobře víte, vy jeden!
Neříkejte mi „vy jeden". Zní to směšně.
Ale když vy jste, vy jeden! Tahle hlava jako by z oka vypadla té v tom velkém sousoší, za
které jste dostal státní cenu.
Měl jsem stejný model.
To já vím.
No, tak tím se to vysvětluje, ne?
Jenže synovec soudruha prezidenta to nebyl. Ten nemá takovýhle krásný nos. Takovýhle
krásný (přejde do šepotu) židovský nos!
Rodinův Myslitel ho má.
On že Žid?
Myslitel?
Ano.
Asi jo. Mnoho myslitelů jsou Židi. Třeba Marx.
(směje sej I vyleden! Nedělejte si ze mě legraci? To vám nespapám, takový nesmysly! Ale já
vím, kdo byl Žid, a Marx to nebyl!
Mnoho lidí nebyli Židi. Marx naneštěstí byl.
No dobře, když si mermomocí chcete ze mě dělat legraci. Ale ten kluk Žid byl!
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Který kluk?
Ten, co jste podle něho vymodeloval tuhle hlavu, a tamtu taky. Ten kluk (šeptá), co se
upálil.
Toho jsem neznal. Tuhle hlavu jsem modeloval podle synovce soudruha prezidenta, s
výjimkou nosu, který jsem udělal podle Rodinova Myslitele.
No dobře! No dobře! Ať je po vašem! Obdivuju se vám, pane! Vy jste nejenom velký
umělec! Vy máte taky mimořádnou odvahu!
Já vám nerozumím, soudruhu!
Máte odvahu propašovat portrét našeho národního mučedníka do skupiny symbolických
figur, plných partajního patosu!
Vy jste pil?
Nepil. Ale měli bychom připít na vaši odvahu! Podívejte! Přinesl jsem vám slivovici.
Bohužel, sám pít nemohu. Nemám už na to játra. Ale vy si dejte! Nate!
(zvuk odzátkované láhve, pak Jan hlasitě čichá) Ach! Domácí slivovice!
Správně. Devětadevadesát grádů. Bude po vás!
O tom nepochybuju. Tak vy si myslíte, že tohle je portrét našeho ilegálního mučedníka?
To přece pozná každý!
Říkám vám, že já ho nikdy neviděl.
Ale my máme fotografie. A my jsme porovnali — chci říct, když se pamatujete na fotografie, které . . . které si lidi tajně půjčovali —
To je trapné!
Není! J e to ohromné! Obdivuju se vám kvůli tomu! Každý se vám bude obdivovat, až uvidí
tuhle hlavu. To je pro parlamentní halu, že ano?
Ano.
,
Jak nádherný projev vzdoru! Dovolte, abych vám stiskl ruku, pane! A napijte se! A řekněte
mi. J e to on, že ano?
(přejíždí rukou po povrchu KK)
(velice úzkostlivě) Nedělejte to!
Proč ne?
M o h l . . . mohl byste narušit tu podobu! Chci říct: sádra se zdá ještě měkká . . .
Ano. Mohl bych dát sádře jiný tvar. Ale co mi říkáte je trapné. Jestli si někdo všimne, že se,
jak vy si myslíte, podobá — nějaký politik — nebo policajt — pak jsem v rejži. Provokace.
Urážka státu. Podrývání socialismu. Jsem v pěkný rejži.
Kdepak! Ti si toho nevšimnou!
Vy jste si všim.
Ale oni jsou blbí. Myslím policajty, víte?
To máte možná pravdu. Jenže to je právě to nebezpečí. Tahle hlava se vůbec nepodobá
tomu pošetilci, co se upálil. Tohle je hlava synovce soudruha prezidenta plus nos z
Myslitele. A vy přesto tvrdíte, že není. Že je to ten mučedník? Co když to místo vás bude
tvrdit nějaký policajt?
Nemůžou to přeci dokázat, jestliže tu není žádná podoba.
Vy tvrdíte, že je.
Třeba se pletu.
Třeba, a třeba ne. Může tu být neúmyslná podoba. A jestli je, jak dokážu, že je neúmyslná?
(Pauza)
Já vám povím, co udělám. Vemu tadyto kladivo (kladivo lehce udeří o desku stolu) a tadyto
dláto (vykřikne) Zadržte!

Strašlivý rámus, rány, kladivo pravidelně
hlavou. Pak hluk utichne.
Jan
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Jan
Galan
Jan
Galan
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buší do něčeho na povrchu KK. Jan zřejmě provádí něco s

A máme to! Židovskej nos je v tahu. Teď už nikdo nedokáže, že je tu nějaká neúmyslná — a
já opakuju: neúmyslná podoba!
Vy jste se zbláznil! Vždyť jste to zkazil!
Co jsem zkazil?
Tu podobu! Chci říct — velké umělecké dílo!
Nic takovýho jsem nezkazil. Jenom jsem přerazil jeden židovskej frňák, a na to nejsou
paragrafy. Ale přived jste mě na myšlenky. Máte to u mě.
Co tím chcete říct?
No, že jste mě upozornil na tu neúmyslnou podobu. Nechte mě přemejšlet
O čem?
Jen tak. A napijte se. Tamhle je bar. Skotská, gin, vodka, na co máte chuť. Máme dnes
horko. Co takhle gin s toníkem? Poslužte si sám.
(Krokyt jak kráčí k domácímu
baru. Zvuk odšpuntované
láhve, přičichnutí)
Kvalitka!

Jan
Galan
Jan

Nalejte si!
Chcete taky?
Když budete tak h o d n e j . . .

Klokotání láhve, 2 níž se nalejvá. Pak
Galan

najednou:

Jan
Galan

Já bych samozřejmě pít neměl. Nemám už na to ledviny. Ale vemu si jen pár kapek toníka a
hektolitr ginu —
Samozřejmě. To není jako ta vaše domácí slivovice.
(ožije) Nechcete si dát?

Jan
Galan
Jan

Ne. Chci přemejšlet. Devětadevadesátiprocentní alkohol myšlení moc nenapomáhá,
Napomáhá smělému myšlení.
Jenže já potřebuju pokorný myšlení.

Zaznívají kroky, zvonění ledu ve skleničkách, někdo si sedá, někdo se srkáním upíjí. Pauza. Přeruší ji
zvuk spreje, jak někdo mačká lahvičku za zástěnou.
Galan
Jan
Galan
Jan
Galan
Jan
Galan
Jan
Laura
Jan
Galan
Jan
Galan
Jan
Gaían
Jan
Laura
Jan
Galan
Jan
Gaían

Jan
Galan
Jan
Galan
Laura
Galan
Jan
Galan
Jan
Galan
Jan
Gaían
Jan
Galan
Gaían
Jan
Galan

Co to bylo?
Vzdych jsem.
Přišlo to támhle odtud!
To je ozvěna.
Zase si ze mě děláte legraci.
Nedělám. Poslouchejte. (Vzdychne. Z druhé strany ateliéru se ihned ozve zvuk spreje)
To je d i v n é . . .
Řeknu vám, co udělám. Půjdu rovnou k soudruhu ministru Wagnerovi a povím mu, co jste
mi právě sdělil o té podobě. A požádám ho o povolení, abych směl změnit podobu toho mladíka v sousoší Revoluce a její děti. Aby mě nikdo nemoh falešně obviňovat z urážky státu.
(za zástěnou kýchne) Hepčí!
(okamžitě kýchne také) Hepčí!
Co to bylo?
Ozvěna. Vždyť jsem vám to řek.
Ale ona se ozvala první! Tamhleodtud!
To byla zvratná ozvěna. Vy jste nikdy neslyšel o zvratné ozvěně?
No, asi slyšel, ale —
Poslechněte si to!
(za zástěnou kýchne) Hepčí!
(okamžité kýchne také) Hepčí! Vidíte? Ale k věci: oznámím soudruhu ministru Wagnerovi, co jste mi sdělil —
(skočí mu do řeči) Být vámi bych to nedělal.
Proč ne?
Protože — soudruh Wagner není myslím ta pravá osoba — chci říct, mohl by si myslet, že tu
podobu jste tam zachytil schválně - ale pak jste dostal strach - takže - podívejte, mezi
náma (zřejmé se nakloní velice blízko ke KK) — vy jste to udělal schválně, že ano? A pak
jste dostal strach. Mně to můžete říct Já jsem taky tak nějak disident —
Vy už máte dopito. Ukažte, naleju vám znova.
Ale ginu jenom kapku a hodně toníka!
Jak si přejete (Je slyšet jeho kroky, jak jde k baru. Galan se znovu přiblíží ke KK)
Teď vypadá jako - jako ňáká černá huba. (Zasměje se, pak zničeho nic kýchne) Hepčí!
(za zástěnou ihned) Hepci:
(tiše) To se na to vyseru!
Tady máte — gin a toník. (Je slyšet srkání)
Poslyšte — má to nějakou divnou chuť!
To je holandskej gin. Chutná trošku jako slivovice. Ale k věci: tak vy říkáte, že chcete
koupit nějakou mou věc. Teď už můžete mít tohohle.
Koho?
Tu černou hubu. Pro vládní zakázku udělám něco jiného.
Kolik za něj chcete?
Nic. Vemte to jako dar vašemu podniku, soudruhu Galane.
No né! Poslyšte, to je od vás opravdu —
Tak si ťuknem na černou hubu! A do dna!
Na černou hubu! (Přiťuknou si) Cha! Tenhle gin ale má říz!
Devětadevadesát procent
Ňák mám — v hlavě — zamlženo —
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Jan

To jsem si myslel.

Galan

(změněným,

Jan

Jan
Galan

Ozvěno! Zvrať se!
(za zástěnou)
Hepčí!
Hepčí!
(za zástěnou)
Hepčí!
Hepčí. Tak vy si myslíte, že za soudruhem Wagnerem chodit nemám?
(už zcela zřejmě nadrogován)
Budete pěknej blbec, jestli k němu pudete!
Proč? On přeci něco znamená, ne?
Znamená. Ale nebude. Než řeknete švec, bude znamenat velký...!
Poslyšte — na kulturního referenta venkovský íabričky jste dobře informovanej!
Jsem výborně informovanej!
Jedině, Že nevíte, kdo to byl Rodin, ačkoli jste milovník výtvarnýho umění.
Já jsem milovník výtvarnýho umění?
Sám jste to řek.
Tak to musím bejt Ale proč bych se měl zajímat o ňákýho Židáckýho malíře?
A na člověka se Špatnejma ledvinama dáváte pěkně zabrat svejm játrům.
Kdo říká, Že mám špatný ledviny nebo játra?
Vy. Jenom se zdálo, že nevíte jistě, jestli to jsou ledviny nebo játra.
Ani jedno, ani druhý. Jsem zdravej jako buk. Akorát, že je mi tak fták — mlhavo. To bude asi
tím vedrem. Hepčí!
(za zástěnou) Hepčí! Hepčí!
Já slyším dvojmo!
To ta slív — totiž, ten holandskej gin.
Tak podívej, ty rošťáku! Přiznej se! Udělals ho podobnýho tomu pitomci, co se upálil, je to
tak? Udělal sis srandu z našeho teploučkýho souha prezidenta!
Nejdřív se přiznej ty, ty znalče umění! Že nejsi žádnej referent továrny na košťata?
Jak — jaks to zjistil?
Poněvadž v tom, co ses mi snažil nabulíkovat, bylo moc dialektickejch rozporů. Ty nejsi
žádnej kulturní referent, ty ňoumoi
(bezradně) Tak co jsem?
Seš fízlounská svině!
(zachrochtá jak svině)

Laura
Galan
Laura

(za zástěnou
(zabečí jak
(za zástěnou

Galan

(zaštěká jako pes)

Laura
Galan

(za zástěnou

Laura
Galan
Laura

Jan
Galan
Jan
Galan

Jan
Galan

Jan
Galan

Jan
Galan

Jan
Galan

Jan
Galan
Laura

Galan
Jan
Galan
Jan
Galan
Jan
GGalan

Jan
Galan
Jan
Galan

Jan
Galan

Jan
Zvuky,
Galan

Laura
Jan
Galan
Jan
Galan
Jan
Galan
Jan

Galan
Jan
Galan
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jakoby

přiopilým

rovněž
ovce)
rovněž
zamňouká

hlasem)

Kde je ta vaše krásná zvrat — zvratná ozvěna?

zachrochtá)
zabečí)
jako

kočka)

Máš tu ňákou dialektickou ozvěnu, souhu. Ty rošťáku! Ty ne a neřekneš, žes tu podobu
vytesal schválně!
To máš pravdu, to ne a neřeknu. A co souh ministr Wagner? Proč se bude poroučet?
Řek jsem něco takovýho?
Jo, řek.
Neřekl Co to tu máš na podlaze za kožišinu?
Medvědí.
Izoluje — izoliye to zvuk?
To si piš.
jak někdo

kleká,

pak se

zvedá.

(pro sebe) Nic — vůbec nic. Pst!
(za zástěnou)
Pst!

Proč dáváte tu kožišinu na —
(přehodí kožeáinu přes KK, takže následující konverzace je místy nejasná) Maj ho tady v
tom Židákovi —
Co?
Mikrofon.
Co?
Ucho — (škytne) — ucho lidu.
Proboha! Kdy ho sem — jak ho sem — ?

Ten kluk z pošty. Náš člověk. Jak ses holil. Stačí na to pár vteřin.
To znamená, že všechno, o čem jsme mluvili —
Podívej. Příští měsíc k nám přijede delegace Kanadský marxisticko-leninský dělnický
strany. Ministr Wagner je přijme. V tý delegaci je naše ženská v Torontu, a ta se bude furt
ukazovat ve společnosti souha ministra. Jak se říká, je krásná jako obrázek. Irka. Trochu

Jan
Galan

Jan
Galan

moc pihatá na můj vkus, ale kus. Až se vrátěj do Kanady, myji tady vodhalíme jako agentku
Kanadský jízdní policie, chápeš?
Ale tys právě řek, že je to vaše, teda naše agentka?
No samo. Je to naše specialistka na vodhalování západních agentů u nás. No — a ministr
Wagner bude v průseru.
Chceš Met — jako kanadskej agent?
Ty máš ale dlouhý vedení. Samolito. Naši souzi ho nemaj rádi. Je moc měkkej na lidi, který
naše souhy šerou.

Ozve se zlostný
Laura
Galan
Laura

Galan
Laura

Jan

Laura

Galan

Laura

Galan
Laura

Galan
Laura

Jan

výkřik.

Někdo strhne koie&inu

z KK, takie

rozhovor

je opět zcela

zřetelný.

Ty lumpové!
Sou — soužko Wagnerová?
Tak tohle si vymysleli na mýho muže!
Ale — soužko Wagnerová — já netušil, že vy jste — ta ozvěna!
Vy ničemové! Vrazi!
Lauro! Uklidni se. Musíme něco vymyslet —

Hlasy přicházejí
Galan

ienský

z různých

stran, jak mluvčí

rozčileně

pobíhají

po ateliéru.

Do prdele! Kdo strh tu ko&Šinu! Nojo, vlastně já, jak jsem spad ze Židle leknutím, když tak
zaječela — já ji — (přehodí koie&inu přesKK. Zvuky zápasu, nesrozumitelná sloua Pak:)
Dej ty pracky pryč! (Potom změněným
hlasem, ledově klidně) Soudruhu ministře vnitra,
slyšíte mě? Tady Laura Wagnerová, na vaší vlastní vlně. Všechno, co nám tu dnes ten váš
přiboudlý agent Galan navykládal, jsem si nahráli na pásku. Třeba to o té agentce, co má
kompromitovat mého muže —
Souhu ministře! Já jsem nevinnej! Nadrogovali mě!
To je pravda, soudruhu ministře. Tou drogou, co jste dal Galanovi, aby nadrogoval Jana. Co
se po ní mluví celá pravda a nic než pravda. O Galanovi nám řekl jeden — důvěrný přítel.
Mimochodem, je to taky váš důvěrný přítel. Jedině, že s mým mužem je důvěrnější než s
vámi.
Nevěřte jí, souhu ministře. Když jsem přišel, tak šoustali!
Žádná nemravná slova, prosím. Ano, uspořádali jsme pro vás to malý akustický divadýlko,
abyste si myslel, že nemáme nejmenší tušení. Přirozeně, věděli jsme od začátku, že pHjde
Galan. Nastražili jsme na něho past, jakou on měl nastražit na nás. Tak to chodí v tomhle
našem roztomilém státě. Naše past sklapla, vaše nikoli.
Nevěřte jim, souhu ministře. Maj spolu poměr! Vona se dopouští cizoložství!
I kdyby, jako že ne. Co má bejt? Nemyslíte, že politika je důležitější než milkování?Tak nás
to aspoň učili. Kdybych svého muže podváděla pohlavně, odpustí mi. Ale vám, soudruhu
ministře vnitra, neodpustí, že jste ho podvedl politicky. Já půjdu rovnou odtud k soudruhu
prezidentovi. Předpokládám, že je vám jasné, že soudruh prezident popřeje sluchu splfi
mému manželovi, který vypadá chlapecky, je blondýn, a hotový modrooký andílek, než
vám, soudruhu ministře vnitra, který máte hrb a přední zuby vám trčí téměř vodorovně z
úst ven. Ale nejdřív odtud vyhodíme vašeho agenta Galana — můžete ho dát sebrat» jestli
chcete, ale to by byla čistě jen pomsta. Vaši kůži to nezachrání. Soudruhu?
K službám, soudružko Wagnerová.

Zvuky zápasu kolem KK)
Laura

Pro případ, že vám tyhle zvuky nejsou jasné, soudruhu ministře vnitra — tak to soudruh
Jan vyhazvye soudruha Galana (prudký tupý úder) — teď právě soudruh Jan kopl
soudruha Galana do zadnice (zvuk tfíiténého dřeva) — a soudruh Galan právě proletěl
zavřenými dveřmi. Doufám, že máte na ulici nějaké lidi, aby mohli soudruha Galana
neprodleně zatknout, dokud je jeété groggy — (výstřel zvenčí) — ach, ákodal Nepodařilo se
ho zatknout Zastřelil se. Ale nebuďte smutný. Máte jich tolik. — A nyní, soudruhu
ministře vnitra, postavím radioaparát těsně k Ervínovi, Víte přece, kdo je Ervín. Ale jisté!
Určitě jste naslouchal pozorně. A zapnu ho, abyste si mohl poslechnout nějaký dobrý
pořad na závěr dnešních zvukových dobrodružství.

Zvuk radiopřijímače,
Politik

který Laura zapnula. Patetický

hlas politického

řečníka.

. . . náš pracující lid opět názorně projevil svou politickou vyspělost, když v závodech, ve
Školách a na polích dnes jednohlasné schválil opatření vlády o přechodné úpravě cen
některého zboží. (Slabý potlesk. Politik udělá vauzu. a do ní jasně zazni zvuk rozepíná•
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něho zipu) Současné Národní shromáždění, rovněž jednomyslné, odsoudilo ubohé
pokusy několika zrádců, kteří v bezmezné zlobě nad ráznou odpovědí, kterou náš pracující
lid dal na jejich provokaci s podvodnou Chartou práv a svobod, snaží se očerrtovat naši lidovou demokracii tím, že se skupince reakčních západních novinářů pokoušejí prezentovat náš radostný dnešek jako policejní stát, kde jeden hlídá druhého a nikdo nikomu
nevěří. (Opět slabý potlesk, zvuk knoflíčku, který cinkne o židli) Tyto zkrachované
existence nemohou pochopit, že u nás se zrodil nový člověk, jenž stojí ke člověku staré
společnosti v takovém poméru (hlas se pomalu vytrácí) jako človék staré společnosti k
opicím. A tato nová společnost — (hlas přestane být srozumitelný,
pokračuje ještě nějakou dobu pak jím pronikne zvuk altsaxofónu, hrajícího píseň z filmu Laura. Pozvolna
vše ztichne)
Z anglického originálu, vysílaného stanicemi CBC, přeložil autor.
(Toronto)

*
George Orwell
„1984"
Podivuhodný a slavný román „1984" Angličana Erica Blaira, známého pod literárním pseudonymem
George Orwell, vychází konečně také Česky! Vydává jej nakladatelství INDEX v Kolíně nad Rýnem.
Vynikající překlad vznikl v Československu, jména překladatelů zatím neuvádíme, abychom je
nevystavili nepříjemnostem ze strany úřadů.
Orwellova někdejší přesná vize dnešního totalitarismu a nebezpečí zneužití moci v industrializovaném světě, je v českém vydání doplněna dlouhým doslovem Milana Šimečky, z něhož uvádíme
ukázku:
Když jsem četl po prvé Winstomtu příběh, bylo mi už přes třicet, byl jsem jen o něco mladší než
Winston, všechno, co potkalo jeho, mé ještě mohlo potkat. Tak jako on jsem dospíval v totalitním
systému, nikde jinde jsem nebyl a neměl jsem jistotu o minulosti, o přítomnosti a tím méně o budoucnosti V jistém ohledu jsem i já byl zaměstnancem Ministerstva pravdy a žil v zajetí jím Šířené
ideologie. V každém případě jsem se tak jako Winston vyznal ve výrobě lží a děsil jsem se konfrontace,
ke které jsem byl puzen skličujícími pochybnostmi a čistým papírem. Tak jako Winston jsem tušil, že
čistý papír biide popsán, že je to nevyhnutné, že lidský příběh lze naplnit jen touto konfrontací. Kniha
ležela přede m?iou, díval jsem se na poslední stránku a možná se mi trochu chvěly ruce. Měl jsem nesdělitelný pocit identifikace a marně jsem ho venku na slunci odháněl. Byl jsem sám se svým soudruhem
Winstonem Smithem a oba jsme věděli své.
Po dvaceti letech mohu jen konstatovat, že moje uleknutí při prvním čtení bylo na místě. Můj životní
příběh se pomalu ale jistě začal připodobňovat příběhu z červené pinguinky. Zvykl jsemsi na to a bral
jsem to, co mě potkávalo, bez velkého překvapení, věděl jsem už od Winstona všechno předem Zapletl
jsem se s tím člověkem dohromady natolik, že už nikdy nebudu vědět s jistotou, co vymyslel v té které
situaci můj mozek a co bylo pouze bezděčným opakováním Winstonových
reakcí.

*
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poslech jinak než "Američan v Paříži", a to vůbec ne
O neslušnosti Cechů
proto, že Amerika jc velká a mocná. Češi většinou trpěli v Paříži provinčností a opisovačstvím, ale byli i taDominiku Tatarkovi k sedmdesátinám
koví, například Alfons Mucha, kterým Paříž dovolila
Při čtení textů Dominika Tatarky mě přepadá zvlášt- udat jí tón; chci říct, že ani ve velikosti ani v provinní zahanbenost, zvláštní tím, že zahanbeností v pra- čností to není, Paříž jen odzrcadlujc, Paříž nikoho ne1
vém slova smyslu není: hanbím se před bezbrannou soudí. Ale zas abychom se nemýlili . V Paříži sice cizidůvěřivostí, důvěřivostí až dětskou, jaká prokmitává nec pozná, kým je, ale to rozhodně nikoli podle sebe;
sítí jazyka jako pableskující pozadí příběhu a postav; v Paříži se cizinec uvidí jen podle toho, jak se mění PaDominik Tatarka má odvahu oslovit Čtenáře s odzbro- říž. A jestli pro Američany dvacátých let byla "tím
jující upřímností a když se jeho textům poddáte, za- šťastným místem, kde se tvoří", pro Bartoloměje Slzičkusíte slast polidštění. Pamatuji se, jak jsem před lety, ku na podzim roku 1938 rozhodně nebyla místem,
začínající autorka, ohlušená a ucloumaná schválnost- kde se zrazují spojenci; neboť Paříž, nezapomínejme,
mi tehda tak zvané moderní literatury, s úlevou četla nastavuje zrcadlo cizinci, nikoli cizinec Paříži.
Mohla jsem v roce 1970 porovnat reakci Paříže s
"Proutěná křesla": žádná umělá hra a styl, jen přesná
jemnost zobrazování a dobrotivost výkladu. Literátská reakcí měst italských. V Janově, když jsme v ulicích
hemživost může před Tatakovou osobitostí jenom pr- starého města, kde zbloudíte jako nic, ztratili orientachat. Bartoloměj Slzička, muž, kterého ženy zbavují ci, ujal se nás hned celý houf lidí, sotva jsme řekli, že
povinnosti dobývat je, protože jim rozumí, je Tatar- jsme Češi. A ptali se na Dubčeka tónem, jakým se ptákově jak mlha lehké ironii vlastně nepravým hrdinou me na někoho, s nímž jsme strávili příjemnou dovolemilostného příběhu; za něj, plachého a váhavého, na- nou, a aby nám svět nechutnal tak trpce, jeden starý
nejvýš se vemlouvajícího, jednají ženy. Je plachý a vá- penzista, člověk očividně nezámožný, nám celé skupihavý, ale je taky neoholený ctižádostivostí, není ješit- ně koupil po zmrzlině. A kněz v chrámu Panny Marie,
ný a chtivý, je jen vnímavý, a protože umí vidět a na- o níž teď nevím, zda byla dei Servi, di Castello nebo cli
slouchat, velká láska sama k němu přistoupí. Muž, kte- Carignano, když mu bylo pošeptáno, odkud jsme přijerý si sám nepřisvojí nic, a dostane se mu všeho; mistr- li, nás vyvedl na klášterní terasu, aby nás podaroval
ný kousek, který Tatarka provede čtenáři: směšný hr- tím, co bylo v klášteře i nejlevnější i nejkrásnější: pohledem na janovský přístav a záliv. Kdežto v Paříži?
dina je mu sympatický.
Dominik Tatarka má taky dar sdělovat velké věci V jinak navštěvovaném kině v centru města promítali
prostřednictvím věcí malých, drobných. Pamatujete zrovna "L*aveu", onen film s báječným obsazením, a v
na motiv kufříku, který Bartoloměj nese Daniele na sále i se mnou bylo pět lidí. Kdepak, zrcadlo jc zrcadnádraží? Je před vánoci, Daniela, ta vábivá a nedostup- lo; nemůže mít paměť.
Bartoloměj Slzička ovšem přijel do Paříže s událosná Daniela, odjíždí k příbuzným a Bartoloměji, opuštěnému cizinci, hrozí prožít v penziónu týden strašli- tí ještě čerstvou a jitřící bulváry; ale ani jej nenechalo
vé pařížské osamělosti; kufřík ale nese Daniele s tako- město v omylu, rychle seznal, že je mu jako živoucímu
vým zaujetím pro jeho symboliku - obsahuje věci blíz- důkazu zrady dáno hanbit se za neslušnost. Být zraké nedostupné milostnosti
že se dívka rozcitliví a za zen? Takový má sedět doma a překousávat zklamání;
když nesedí, ať se stydí za ubohost zrazeného. Nos
pozorné vnímání odmění ztracence láskou. Kufřík
kmotr lásky. Motivací tak lehounkou utváří Tatarka pro neslušnost zrazeného má hned první den Slzičkova
celou knihu, motiv je nahozen jen prchavě, neuchopi- pobytu valutový překupník, když mu nabídne za stitelně, vysvětlitelný tak i onak; a sotva se Tatarka let- pendium ve francích závratnou sumu korun, ztrativmo dotkne štětcem plátna, už zase spěchá dál a na pře- ších ve světě cenu zároveň se zemí, kde dosud platí v
skáčku po osnově něžného příběhu. Láska? Láska je plných svých hodnotách: Bartoloměj by se v Čechách
krása sama, život však je smutný a krutý, a Bartoloměj za své stipendium stal lehce statkářem nebo panem dosi po letech pařížskou lásku vybavuje jako pocit, který mácím; a před Slzičkovou neslušností chrání Paříž i jeČlověku zbude po amputovaných rukou. Že je to kniha jí policie, jež cizinci naznačí, a nijak jemně, jeho obztracenosti? Ale ne, už jsme přece řekli, že Tatarka ne- čanskou neplnohodnotnost. A v penziónu, mezi mlaní v uvažování jednosměrný. I amputovanou, to jest dými lidmi z celého světa, z Polska, z Francie, z Ameživotem ztracenou, můžeme krásu cítit, jen když jsme riky, lidmi velkomyslnými a čestnými, se Bartoloměj
ji v těch rukou skutečně podrželi. Vnějšně nemužný neubrání pocitu, že jim svou neslušností kazí společhrdina Bartoloměj sděluje tu milostně-životní zkuše- nost. A Tatarka zvolna zdvihá obzor pohledu a Slzičnost, že lásku /a jiné velké věci/ si člověk vysluhuje vní- kovým prostřednictvím nás nechá v pařížském zrcadle
mavostí k druhým lidem a že prožité se v člověku ne- zahlédnout celý národ. Jak vám máme říkat, ptají se
ztrácí, člověk si to v sobe podrží pro budoucnost, by- Bartoloměje ti sympatičtí lidé v penziónu, zvědaví na
člověka vynořivšího se "odtamtud", pan Čech? nebo
lo-li to alespoň částečně počato v opravdovosti.
A jak Tatarka promítá obraz celku prostřednictvím pán z Československa? Nejspíš pan ze Ztraceného, mídetailu, i od samého Bartoloměje Slzičky se nám otev- ní Slzička; tam, odkud přijel, zůstalo neslušné vákuum,
ře pohled k širším souvislostem. Bartoloměj je nejen ztracená země bez přátel, vydaná nepříteli na pospas.
Za všech světových obratů můžeme rozpoznávat
vnímavým milovníkem, je taky "Čechem v Paříži".
"Američan v Paříži", to zní známě, to má hudební i li- vedle národů slusných nebo právě zeslušněných i náterární výraz, a "Čech v Paříži"? Můžeme porovnávat. rody neslušné. Z malých je ten národ slušný, o němž
/Jsem Tatarkovi vděčná, že sám napsal "pan Čech" a se moc neví, který na sebe nepoutá pozornost; dnes
nikoli "pan Slovák"; Paříž by tak jemné národnostní například je slušným malým národem Mongolsko. Přínuanci neporozuměla, a já bych se teď neopovážila na- kladem slušnosti jsou taky Finové a Švédové; ve Švédsku si nestěžují na zimu a aniž obtěžují ostatní Evropsat o Slovácích, co chci napsat o Češích./
Takže - jak vám to zní: "Čech v Paříži"? Na první pu, klidně si žijí ze své zámožnosti. Nejvýš vzruší svět
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dalším filmem Bergman, ale prosím vás, kdo chodí na
Bergmana, nanejvýš intelektuálové. Slušný malý národ
jsou taky Rakušané, denně žasnu nad jejich rozhlasem,
v němž se klidně mísí sociáldemokratismus s katolicismem. Z velkých jsou slušnými ty národy, které zrovna
vládnou; kdežto neslušnými z počtu velkých jsou ony,
které si osobovaly větší nároky, než jim dovolovala daná velikost; ve vzdálenější minulosti to byli například
Turci, za posledních víc jak sto let bylo v Evropě považováno za neslušné Německo; naposledy poraženo,
stalo se národem slušným. Neslušnými malými národy
jsou dneska pro svět Afgánci, Irové, Izraelci, Palestinci,
Kambodžané; a Češi mají obzvlášť vyvinutou schopnost být považováni za neslušné.
V čase "Proutěných křesel" do neslušnosti upadli,
když na zradu reagovali poslušným poddáním se. "Proti zradě zvenčí není zevnitř vlastně žádné obrany", vysvětluje Bartoloměj Slzička pařížským přátelům důvod,
proč on, chlap, který jistě má stát na svém, voják, dokonce zástupce velitele pohraniční pevnůstky, vydal
pevnůstku Němcům. A letáček ukáže, rozdával jej na
lidových shromážděních: je na něm zakreslen jazýček
republiky v nepřátelském černém moři a k jazýčku
směřují linky vzdušných flotil ze zemí přátel a jejich
čas doletu; flotil, které nedoletěly. Ubohost zrazeného
natolik zaujme bohatého mladého Američana, že letáček uschová k rodinným památkám a Slzičku pozve od
špatných přátel do Států. Slzička však ani nevymění
franky za koruny, ani nepřijme lákavé pozvání; jeho
neslušnost je zároveň jeho zkouškou. Tak nás Tatarka
poučí, že neslušným Člověkem ve světě je ten, kdo se
svou osobou odváží ukázat na nečestnost mocných; a
národy pak že jsou neslušné svou bezmocí před přesilou.
Sedět Bartoloměj Slzička doma, nic by se o své neslušnosti nedozvěděl; zrada spojenců by byla holou
zradou. A ani národ doma svou neslušnost nepociťuje,
na to by se musel vypravit do Mnichova nebo do Paříže. Tenkrát se cítil zaprodán svými i cizími, dneska se
nejspíš cítí být nijakým, prostě blíže neurčení lidé, žijící v jedné krajině, mající společnou paměť a mluvící
jedním jazykem. Určenost, která je jim vemlouvána,
jim vlastní není, a jinou si zatím nenalezli, A pojmenování svého národního bytí ne snad, že by zapomínali,
ale prostě si je z důvodu neužitečnosti nepřipomínají.
A že mají vyvinutý dar neslušnosti se dnes Češi dozvídají ani ne tak od cizích, natolik svět nezajímají, jako
od vlastních. Od vlastních v cizině. Shodou okolností
jsem současně s "Proutěnými křesly" četla překrásnou
knihu básní "Odchod z Čech", téma Slzičkovo; a kniha mě až polekala nenávistnou ideologií. To Ivan Diviš
mi vedle Bartoloměje Slzičky vnukl přemýšlet o české
neslušnosti.
Je několikerá. Předně jsou Češi neslušní už tím, že
jsou. Vždyť kterému národu kladli jeho vlastní spisovatelé před oči povinnost dokázat oprávněnost jeho
existence? Přece Cechům! Vyvinout se Češi bohmisch,
měli by od nich ti spisovatelé i celá Evropa pokoj. Jenomže jak svět vypadá, velké celky musejí být vyvažovány malými, velcí se stále musí mít oč prát, a i z toho
důvodu je existence malých národů nezničitelná. Dále
jsou Češi neslušní tím, kde jsou. Je známa Bismarckova věta, že kdo ovládá Čechy, ovládá Evropu. A zde
mám před sebou nejnovější historický atlas Evropy,
který to potvrzuje: česká kotlina - jako jedno z mála
míst v Evropě — byla osídlena už v nejstarším paleoli-

tu; Češi do tohoto jednoho z nejvýhodnějších míst přišli až později, ale zato si je podrželi. A nakonec jsou
Češi neslušní tím, jací jsou. Jak napsal Diviš: zem plná
grafomanů, a ani jediný voják. Kdežto Polák, ten by se
bil. Když pominu, že básník Diviš toto napsal za hranicí, dám mu zapravdu. V Čechách se opravdu má za uskutečněné, co je napsané; či co si můžeme poslechnout nebo přečíst.
A od jiného spisovatele z Čech v Německu zas často v dopisech čtu, že si v Čechách nemám myslet, že
jsme se svými bolístkami pupkem světa. To snad ani
dneska v Čechách nikoho nenapadá; a právě tak se nikdo v Čechách nemá za srdce Evropy, jak znělo dřívější
romantické přirovnání. Jestli Čech má pro něco smysl,
tak pro střízlivý odhad svého postavení. Ani pupek,
ani srdce. Spíš bych řekla, že jsou Češi patičkou, nastavenou nohou, o niž se od západu, od východu, od jihu
i od severu v Evropě v různých dobách zakopává. To je
jistě zkušenost, na niž národ doplácí povahou; ale budeme-li spravedliví, uvidíme, že on současně ze sebe
své čecháčkovství vyvrhává. A kdo má právo dnes národu sečíst, co sčítá až daleký čas?
Bolestně nenávistné lásce Divišově k Čechám, lásce,
z níž až naskakuje husí kůže, se Čechy zdají být ztracené. A je lépe ztracené než zatracené, neboť ztraceností se zemi dostane nalezení. To je ovšem jen volná
hra básnických slov. Nikdo si nemůže být v dobách
hledání jist, s čím se bude jednou chtít dnes neurčený
lid identifikovat. Já za sebe, jako součást oněch neslušných Čech, bych se však chtěla nahlas ohradit proti tomu, aby pro možnou identifikaci byla nabízena evokace popravčích čet. Ty je nutno odmítnout i jako básnický obraz; všude se najdou Jidi na všechno a řeč o
popravčích četách vyvolává z lavice lůzu. Vždyť kdo
hnal Němcovou, jíž se Diviš dovolává, uličkou? Lůza
z Čech, chamraď, již si oškliví. A Němcová se Čechám
odměnila "Babičkou". A i proto se jí může Diviš dovolat. Tak jako po Patočkovi zůstaly "Kacířské eseje".
Kdežto nenávist je laciná. Naše myšlení by se mělo
ubránit hrubosti podobné té, která vyhání z Čech básníky. A je-li myšlenka s to pojmout význam národního bytí, proč nezvednout výš, až tam, kde by se dobírala jeho smyslu?
To Dominik Tatarka moudře oprošťuje svého hrdinu od nenávisti, ačkoliv neméně jitřivě než Diviš popisuje "úzkost hledání". Když má člověk /i národ/ zápolit s přesilou, když mu tato přesila vlastně zápolení
znemožňuje, má ještě vůbec nějakou naději? Naději nikoli jako nahodilost osudu, jako "nalezení ve ztracenosti", ale naději jako vlastní sebetvorbu. Člověk se
může pokusit uchovat aspoň sebe, říká Tatarkův Bartoloměj, uchovat něco ze sebe. Tenkrát se zdál národ
být vlečen za vlasy neznámo kam, jistě do záhuby; a
když se pak vnější energie spotřebovaly a objevily se
zdroje energií jiných, když se mlha neštěstí rozestoupila, všichni viděli, že národ tu stojí dál, nikam neodvlečený, trochu, pravda, pocuchaný, se zraněními a
puštěnou žilou, ale živý. Bartoloměj Slzička je neheroický hrdina, dokonce silně neheroický a někomu
tím může být i nesympatický; ale kde je dáno předem,
že se člověk /i národ/ musí nutně zkazit tím, že nese
svůj okamžitý osud? A že se na něm aspoň vy hranuje,
když mu na víc síly nestačí? Jedinec může odejít za
hranici; národ je do osudu odevzdaný. Národ svůj osud
může přemoci jen tím, že jej vstřebá. Národ tak pevně
do kotliny usazený.
Kantůrková
Eva

Dominik

Tatarka

Písačky
/Závěr/

Vieme, napokon vieme, naše telá to nikdy nezabúdajú, čím všetkým, ako si dvaja partneři, ponoření do seba, odpovedajú, v akých rytmoch, stenoch, škrekoch, pohyboch, vzopátiach, úderoch odpovedajú, vzrušujú sa,
celembajú, vyzváňajú si, predlžujú sa, maznajú, klúbia, slávia, v blaženosti zostávajú, tú chvííu - večnosť. Chcel
by som vsak povedať tiež čosi o tom, aké to je, keď sa dvaja partneři odtrhnú, neodpovedajú si. Jeden z nich, muž,
nevyzváňa, ale bije svoju hranu, na jeden zvon uderia, mláti zúfalo. Z partnera muža stane sa zúfalec, nlsilník, zabiják, mučený mučitel", zavýjajúci vlk s něžným svojim pohlavím zaseknutým do želiez. Všetky národy tancujú,
ale tancujú iba čierni Afričania. Iba ktosi v milovaní ryčí, skučí, tich ne, mláti, ožívá, virgá, do smrti sa dopracúva,
nie a nie dokonať, ako kočka, tak ako sa vraví do - konáva. Aj v tebe, nie iba v tvojej čiči, ale aj hrdle, hlase přepuká prepukajúca nesmrtelhosť, celá, vnútrom obrátiť navrch, povrchom vziať do seba, more, pohyb, kolísanie.
Pán Umlauf
Vylisoval som si pod sebou medzi žinenkami a doskami lúčne květiny. Keď som ich nalepoval do formátu
poštovej obálky, pristihol ma pán Umlauf, riaditeí mamutieho nakladatelstva a m6j spolupacient, Jctorého mi
priviedol sám primář ústavu, aby som mal spoločnosť. Pán Umlauf rozkoŠou vzdychá nad mojimi nalepenými
kompozíciami vylisovaných květin:
Ach, hezké, hezké. To by člověk nepovedal, že čosi také sa dá podať v květomluvě. To je ona, kalich, a to je
on, ktorý sa nad ním naklána. To je pre ňu?
Ano, to je pre nu, pán Umlauf.
Ona žije v Paříži. Nie že by som vyzvědal, proste som sa domyslel, keď vás včera z vrátnice volali menovite:
Máte tu Paříž. Áno, to aj mne lichotilo, že ma volá Paříž, že na naší chodbě, v našom ústave je ktosi taký významný, že ho volá Paříž. Alebo že ho volá Varšava alebo Budapešť. Alebo dokonca, nepravděpodobně, že ho volá
Moskva.
Pán Umlauf, vy všetko viete, vidím, o všetkom ste informovaný. Keď to pošlém, príde to?
Prepáčte, prečo by to nemálo prísť?
A nebudú to skúmať? To je on a to je ona. Čo jej chcel povedať?
Pán Tatarka, to máte pravdu.
Keby to bol niekto iný, nikomu by nezišlo na um dumať nad tým, čo tým chcel povedať, čo tým myslí.
Predsa normálny muž prečo má lisovať, nalepovať květinky. Normálny muž, vo vašich rokoch, prepáčte, že spomínam vaše roky, nič nenalepuje, nepíše Přišla jar, chýbaš mi. Prosím, chýbaš mi na jar právě tak ako v zimě.
Pán Umlauf, keďže ste naozaj informovaný, móžete mi povedať, za aký čas, týždeň dva, mesiac dva to tam
príde?
Príde, ako prv to tam príde. Za dra tri dni, najneskdr o týžden to tam má. Len prosím, nevkladajte do svojho listu prieklepový papier, alebo kovovú fóliu, Potom by sa váš list značné oneskoril.
Dovolte, prečo by to nemálo prísť?
Napadlo ma. Keď to cenzor o tvoří a začne nad tým dumať ako teraz vy: Toto je ona, kalich, toto je on, chlpatý hadinec, naklána sa, doparoma, čo tým chcel povedať, nikdy na prvý prostý význam nepríde, že mój list je
jamou kyticou. Pošle ho hore, vyššie, tam budú dumať ešte obchvatnejšie.
To iste, budú, ale váš list poletí ďalej neruiene. Len ho cvaknú.
Cvaknú?
Viete, s občanmi je to právě tak ako s chalanmi v triede. Jedni zticha počúvajú, druhí vyruŠujú. Tým, ktorí
vyrusujú, pani učitelka hradí na prsty. Vy ste už desať dvadsať rokov kontestatér, dóvod je tu samozřejmý, prečo
vám listy cvakáme. Áno, kvóli, kvóli občanom ako ste, kvóli predsa len hladkej poštovej prevádzke za kupili sme
za ťažké valuty nesmierne citlivé stroje, ktoré nad vašimi lištami robia cvak. I keď do obálky vložíte dvadsaťlistov
svojich písačiek, stroje sú také citlivé, a to jediným pohfadom, cvak, z oboch stran papieru zaznamenajú, rozoznajú hrůbku papieru, rub i líc, v potrebnom zváčšení a na patričnom mieste premietajú. Len nesmiete do listov
vkladať kopírovací papier alebo kovovú fóliu. ToUedoponičujem. Tým by sa vaša listová zásielka zbytoČne zdrŽala, vašou vinou. Proti lisovaným květinkám stroj nebude mať námietky, hoci, hoci... ako by som vám to mal
povedať.
Normálny muž neposiela poštou květinky, to ste mi chceli ešte poradiť?
Uhádli ste: Áno i neáno.
Pán Umlauf, a to prečo..
To je životný, skúsenostný postoj člověka a všetkých vlád. Boli ste pedagogom, vyučovali ste dospělých,
temer dospělých mJádencov a mladé ženy. Preto viete. S občanmi tejto republiky je právě tak ako s vašimi žiak-
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mi v triede. V každej triede niekoTko chlapcov, niekoFko dievčat hněvá. Preto pani učitelka alebo pán profesor
hladí im na prsty. Cudujete sa?
Vynořila sa mi, Umlaufovým kecáním, představa malej filmovej premietačky. Citlivý stroj - cvičený policajný pes vražedne nastrežený vrčí, breše, z rozsvietených očí na plátno /premieta/ moje písmena, šlová, stťany mojich listov. OFge, Erine, Cube, Natálii. Poštovný Orgán, ktorý si zvykol čítať mój rukopis, plynné čita, vefrnimierne karikujúc moje šlová, hťadanie slov, zajachtávanie, vyrážajúc šlová obscénně ako jeden pracovník u ústavu dějin slovenskej literatury. Orgán, poštový, mój pridelený Referent z Vnútra, Ktosi z hora, všetci tam majů svoje
holky, navýše je tam holka z Vnútra, s účesom afro, po ktorej sú všetci diví. Pijú, popíjajú, ohmatávajú sa, jačia.
Stačí, to stačí, že to ten orgán čita. Chlapci, ja to nevydržím, ja sa poštím. Afro, prosím ťa, ukáž sa, cikaj na plátno; Andžela je šuviks pred tebou. Aspoň vidíš, čuješ, čo si myslí, vraví, píše zvrhlík - buržoázny spisovatel'. Áno,
stačí to nahlas čítať, je z toho hepening, náš domáci, spontánny.
Nevravím, nemyslím si, že všetky ženy, ktoré ma vzali do postele na mňa donášali. Erina, Olga, Natália, všetky ma molestovali, nech im píšem, nech im píšem, čo sme spolu včera, predvečerom zažili, čo ešte spolu zažijeme. Keď mi to ty napíšeš, druhý raz to přežívám. Napísať ti, písať si, ako vravíš, znamená milovaťsa, ešte krajšie,
stále, večne. Tóma, čelista z kvarteta, uznáš nie je ináč primitiv, ale, ale v tom je ako všetci muži. Chvíločku sa
nado mnou prehýna a ustrnie vo výraze, v polohe boha, dožaduje sa, nech mu přisvědčím a zbožním ho, že to
bolo ako nikdy, nikdy nebude.
Spomeniem si, dúfam, komu, kde, asi žene, som to povedal: KoneČne z písania je zas rozkoš, iba rozkoš. Oslo boditeťské vojská obsadili druhý či třetí raz v mojom krátkom živote priestor literatúry. Pre mňa, ktorý, atd.
bol, plnil funkciu, nevedomky, husitského kazateía a či povstaleckého spisovatefa, konečne sa vynára to podstatné a osobné; žiť sa, znova a znova sa přežívat', a vyjadriť sa, napísať list žene, svojej milenke. Asi - pred kým, s
kým som mohol takto uvažovat' asi, asi iba s Erinou, příjemnou ženou spredvtedy, s ktorou sme si potýkali pod
stolom. Přišla s kyticou, na jar, v polovici marca. Ustarostená osobné i národně, nadosobné, ako sa mi vidělo,
spýtala sa ma: Ty taký a taký, čo teraz móžem robiť.
Natali Chérie,

do Kladrub si mi napísala, Že ma zničíš svojou slobodou, svojou vášňou, svojou túlavosťou. Prosím ťa, splň
svoje slovo slub - hrozbu - predpoveď, konečne ma znič - íistom - pravdou, a aspoň o mne, ak nie aj o sebe
/toho sa nedomdham, i kecí, i keď by mi to tiež pomohlo/. Nevrav, že nie, taký list sa dá napísať, dokonca i postou doporučiť. Napíšúc mi taký zničujúci list, zaslúžiš sa o moju dušu, jej spasenie, a urobíš dobrý skutok, za ktorý
ťa pochválí i budiice pokolenie. Tvoj zničujúci list, mňa zničujúci list, bude mi vydýchnutím, předsmrtným, bude
mi textom i zmyslom, úvodom i záverom Písačiek pře milovanú Natáliu /ktoré si čítala/, /ináč sa z toho nedostanem, ináč to zostane hromadou papieru, ktorý so všetkým zabalím, zapečatím a vlastnoručně zamurujem/. Myslím, že správné odhadujern tvoje položenie, iste máš pravdu, keď sa tak a tak rozhodneš, tak a tak sa rozhodla.
Ja? zúfam si nad svojou determináciou jazykom a kulturou, že som vonkoncom neschopný žiť v inej rieke, prúde. A ty zjavne áno, ty dokážeš žiť v Paříži, ja nie, ja nie. Svojou racionalitou som to nezvládol. Pretože si ty za
hranicami, od Suchého mýta, prvého stretnutia Natália, ty si Ruska? uvedomujem si ako tvoj opačný pól. Nechcem to i ďalŠÍ raz rozvíriť Ty a ja, lebo máme sa pokúšať to vyslovit'. /A bol by to zázrak, keby sa mi to podařilo./ Ak si myslíš, len ak si myslíš, že Čohosi sme sa dotkli, že čosi medzi nami bolo alebo je, Čo stojí za řeč, za list,
Čosi osobné nadosobné, historické, skus napísať mi konečný nápokonný dotyčný list, Cvetajeva, tragický osud.
"Ty si mój cár." Vstúpili /sme/ spolu do chrámu na polnočné bohoslužby. "Ty si mój muž."
Parízia /poznáŠ ju/ v poslednom liste píše Slzičkovi: "Možno ma miluješ, pretože ti to nikto dobře neurobil /ty píšeš "historicky"/. Slzička, ktorý ma už svojou dóvernosťou unavuje, zúfa si, pretože na nikoho iného
nevie pomyslieť, o nikom inom so mnou hovořit'ako o nej, Slzička, ktorý sa mi zdóveruje, pretože si už s nikým
nemóže pohovoriť, zúfa si, pretože na nikoho iného nevie pomyslieť, o nikom inom so mnou hovoriť ako o nej,
Parízii. Do vysilenia, omrzenia sa k nej vracia. Vraví mi, Parízia moja láska považuje ma za chudáka, pretože žijem
toťké roky vo vážení. Pretože mu to raz konečne dobré urobila jedna žena, Slzička považuje to za historickú událost', pre seba a kultúru tohoto folklórneho národíka. Pre ňu zjavne dobré urobená báseň je dobrou básňou, je ešte básňou, je vóbec básňou, a nie klapanciou, produkciou, básnickou, milovníckou, technickou.
Dodatok k příběhu
Slzička ma neraz privádza do zúfalstva svojou dóvernosťou. Či ide so mnou do paris, či sa túlaso mnou v Horsko m parku, nevraví, nemyslí o ničom inom ako o nej, Parízii, svojej tragickej láske. Parízia, ako mi vravela svojho času, mohla si vybaviťslužobný čas, nuž ale teraz si nechce vybavit" služobný, ale sa vydává kvóli tomu za muža, ktorého iste nezveší teras hněď z klinca, ale ktorého už dávno mala vyhliadnutého. A teraz, představ si - rumázga Slzička - dostáném od nej list, napísaný právě pred piatimi mesiacmi, je to list fubostný panegyrok, aký
som bol ja Slzička úžasný, vóbec a v posteli tiež. Slzička zúri tak, že ho neviem utíšiť, zúri, mučí ma jednou větou, ukazuje mi ju čiernu na tabakovohnedom jej rukopisom napísanú /přesné znenie/takúto: Možno ma milu-
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ješ, pretože ti to nikto dobře neurobil /Ty píšeš "historicky"/. Prečo teda historicky? Faire l'amour iste nie je aktom historickým. Historické osoby alebo osobnosti sú tí Fudia, ktorí čosi vykonali alebo vykonávajú, po ktorých
zostávajú dokumenty, v ktorých sa odzrkadîuje ich doba. Nie že by chceli, to iste nie, v posteli iste na to kaslú,
či sú historickí alebo nie. Ona, Parízia, v jednej chvíli povie Slzičkovi: Ty si môj cár. Prečo cár? Prečo mu nepovie: Ty si môj král, Ty si môj boh, ty si moje zviera? Bohvie Čo robil cár s dvornou dámou v posteli? Vzrušovalo
ju, že je čárovou poddanou, že očakáva bič, bolesť, poníženie, napokon cársky dar? Dnes iba ona, Parízia, móže
povedať svojmu milencovi: Ty si môj cár /posledný, krvavý, netvor/. Slzička by skamenel, pod čiernu zem by sa
v tej chvíli prepadol, keby čo len na chví lu pomyslel, že bude, čo len chvílu cárom k žene, ktorá ho tak nežne
materský okúpala. Je šialená, že vôbec čosi také Parízii skrsne v hlavě. Keby som sa bol k tebe správal ako cár,
mala by si ma v moci. Jeden Viedenčan chodí so Slzičkom do pary, z páry lahodné vypařený, vy masírovaný, bublinkami v uhličitom kúpeli vzrušený, ide rovno do Devina vybraťsi vzrušujúcu milenku. Ten Viedenčan z Petržalky to vykladal v skupině známých. Od neho Slzička vie, že mnoho ViedenČanov chodí na víkend do tohoto
města pour faire l'amour. Dámy sú kultivované même dans ce commerce, majů svoje odstupňované taxy za rôzne
spôsoby ukojenia svojich dočasné stálých zákazníkov právě tak ako dámy, napr. v Boulognskom lese, taxy pre
ViedenČanov velmi výhodné, dostupné vraj aj v domácej mene. Dámy, ktoré začínali s valutovými študentmi, vôbec si nemyslia, čo si myslela, jeden čas, Parízia, čo povedala aj svojej priatefke, ktorej darovala svoje hnědé pletené šaty: Stačí zdvihnúť nohy za hlavu, dotyčný, zažiadaný, sa beznádejne zamiluje, ochotné kvôli vám sa zabije alebo sa pokúsi vylúpiť banku. Mna Slzičku, hoci iba slzičku, moja láska Parízia, považuje či považovala za chudáka, mnohonásobného chudáka, telesne, intelektuálne, senzuálne, mravné. On, chudák, nepozná techniku od
nadšeného spontánneho prejavu, pretože mu to konečne raz dobré urobí, on sa preto nielen do nej zamiluje, ale
vyhlási to preto, bez vkusu, za historická událost "Ty píšeš historicky". Čo je tu predsa len historické? Ženy,
ktoré střetá na uliciach, ktoré v ňom nič nevidia, Slzička nevzrušuje, je už starý, zovňajškom zanedbaný, chudobný, člověk okrajový. Ale vzrušuje ženy, ktoré o ňom vedia, kto je. To znamená, že ich nevzrušuje Slzickovo fyzikům, ale vzrušujú ich představy, ktoré majů o sebe. Čo urobil, povedal, napísal, ako sa správa^ ako sa bude správať, či bude aj nadalej stáť za tým, čo představuje, a jej představa, či by bola ochotná čosi znášať, povzniesť sa,
čosi plniť alebo či by ho dokázala zviesť, aby odvolal, dostal prachy, ona si připadne lichotiť, aká je mocná, krásna, sexuálna, že zviedla toho, koho dar nezvedie, hrozba neskloní. A ona, Parízia, predsa sa sama cíti ako ktosi,
rečou, vzděláním, talentom, rodinnou a národnou tradíciou, čo si robí, chcevyjadriťsvojuskúsenosť,svoju Júžbu,
svoje tragické rozpolenie medzi posláním, ktoré vykonává, a tým, čo /je/ univerzálně fudské. Predsa necíti sa iba
ako pohlavie...
»

Ležal som už v posteli v hoteli na bulváre Raspail, ketf sa mi v telefóne prihovorí vzrušený ženský hlas, po
slovensky sa mi představí názvom jednej z mojich prvých knižiek Tu je tvoja Panna zázračnica, dôverne ma oslovuje krstným menom.
"Vtedy", na jar 68„roku, bol som v Paříži, ako aj ty. Nocoval som v hodinovom hoteli, na povale, v pelechu
španielskeho sochára - nočného vrátnika. Přišla ma pozrieť tajomníčka Malrauxova, ruská kňažná slávneho mena
/Galycina/. Hrozne sa pohoršila, že bývám v takom hoteli
/Hôtel de la Paix, rue GTt-le coeur/. Ja som sa jej
přiznal, že lepšie bývanie by som si nevedel ani vymyslieť, v týchto pohnutých udalostiach - študentské hnutie
vrcholilo. Obťažovala sa výjsf so mnou na poval pozrieť si moj pelech, vikýrom sa rozhliadnuť po střechách Paríža. Bola pohoršená i vzrušená tým, čo viděla, najma velkou, mnohokrát znásilňovanou erotickou pannou, ktorú
našla v pelechu. Hněď ma aj presťahovala do hotela na bulvári Raspail. Chápem, že vás to priťahuje, ale to predsa
nie /je/ možné, aby ste tam dalej bývali, ste predsa hosťom Ministerstva /Malrauxovho/. /Ako ty, narodila sa v cudzine z rodičov emigrantov./ Celé dni ma sprevádzala, keďma priviedla večer do hotela, s ohromnou chuťou a temperamentom telefonovala domov mužovi a deťom po rusky, Už idem, som na ceste, Nie, nie som tak unavená, Je
to Slovák - slovenský spisovatef, hovoříme po francúzsky, ale, ale člověk nášho cítenia, nasej slovanskej senzibility. Dozviem sa. U nás v rodině sa ináč nehovořilo ako rusky, hoci ona i jej muž Galicyn narodili sa už v emigrácii. Iná úradníčka akiste so šlachtickým predikátom mi povedala: Malraux je isto geniálny spisovateF aspoň pre
svoje pokolenie, ale nečita ruskú abecedu, to pani de Galicyne mu všetko překládá, nachodí preňho pramene ruskej kultúry. Viem, že jeden čas sa M. o Rusoch vyjádřil ako o stepnom národe. Potom sa to stratilo. Vplyv kňažny Galicyny: Smiešne, že ktosi verký národ, národ kňažny Galicyny, nazýva štěpným národom.
Vtedjj na jar toho roku, ocitol som sa v Paříži, tentoraz ako hosť Malrauxovho ministerstva kultúry. Čo som
chcel vidieť, dozvedieť sa, kde sa dostať, slovom všetky moje možné i nemožné želania mala splniť skvělá žena pani de Galicyne, Ruska, nepochybne ruská šfachtičná ako si ty. Takže už před tebou mal som příležitost poznať,
vôbec nie poznať, ale cítiť sa v spoločnosti ženy ako si ty. Bolo mi s nou neobyčajne, nevýslovne príjemne. Keď
som sa vyslovil, čo chcem vidieť a prečo, ona nie iba s tým súhlasila, ale bola nadšená. Rovno mi to povedala: Tesim sa, čo si zas vymyslíte. S vámi uvidím a zažijem, čo som dosial nevidela, nezažila, hoci som sa tu narodila. Temer každý deň sme sa neskoro, značné oneskorene dostali do hotela. Volala cez den niekofko ráz po rusky. Raz
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som počul, ako sa po rusky ospravedlňuje svojmu mužovi: Saša, áno, zas prídem domov neskór. Víeš aleje to člověk, presne ako ja alebo ty, naša slovanská senzibilita, kultivovaná na nasej ruskej literatuře a na francúzskom
výtvarnom umění. Tak ma odhadla. Ja som z rozkošou počúval jej rozhovory, ktoré bolo počuť cez každú búdku
Dadada. Pretože naše sídli ská sa mi zdali bezduché, vo Francii chcel som prejsť a preskúmať vertikálne sídliská
od najmodemejších v okolí Paríža po pravěké. Moje nároky, hoci som si neuvědomoval, boli příliš náročné. Ona
to všetko v tej chvíli vedela vytelefonovat' a vybavit'. Kdekoívek sme přišli, archeologovia, architekti, kňazi, starostovia, poslanci mali potešenie sa nám venovať. Hlas a zjav, spósoby sprievodkyne a sekretárky ministerstva kultury na vizitke, ktorou sa nikdy nikomu neprezentovala, otvárali nám všade dveře, nie, zjav a spósoby ruskej kňažny vytvárali okolo nás dúhu alebo atmosféru zdielnosti.
. Fant a zmal
Vo svojej pustej prázdnej kutici blízko bulváru des Invalides, na siedmom poschodí, kde nemám nič,ibatvoju fotografiu a tvojho dřeveného vtáka, ktorého si mi dal na pamiatku, placem ako bláznivá, teraz o polnoci placem zo zúrivosti, vášně, že sa nemóžem uvolniť, lebo sa ti dávám celá a navždy i teraz ako každý deň a každú
chvííu, drahý Bartoloměj, Ty moja řeč, Ty moja krajina, Ty mój domov, Ty moje všetko. Nebyťteba, odídem
bez návratu. My dvaja nech sa střetneme keď si mal 30 a 20, nedožijeme sa štyridsiatky, píše Saša Bartolomějovi
Slzičkovi z Paříže do ústavu mrzákov a v extáze vášně dodává "lebo ťa zničím, zničím ťa svojou slobodou, svojou
túlavosťou, svojou vášňou" /presne takto a v takomto poradí/. Píše, nie zničíme sa jeden druhého navzájom, iba
ona, iba ona cíti sa ničitelským elementom.
V ústave, tak povediac, pre mrzákov jeden z pacientov Pechar, beznohý, na vozíku ráno pred cvičením, ktoré právom nazývajú mučením, obráti sa z akýchsi sympatií alebo bohvie prečo právě na Slzičku otázkou:
Prečo som prišiel o nohu? Alebo: Ešte som stále neprišiel na to, ako som vlastně prišiel o nohu. Raz druhý
raz desiaty raz rozpráva svoju haváriu: Ráno som Šiel do práce ako obyčajne, ako už sedem rokov. Večer som nepil, ani ráno, to sa rozumie, vyspal som sa, neprechladol som, nemal som horúčku, bol som zdravý, ako obyčajne,
nebol som slepý ani hluchý, vidím autá zprava zfava, počujem ako zvonia električky, škrípajú brzdy, dokonca mi
zostalo v očiach, Šofér nákladného auta, ako pri zabrzdil a trieskal si do čela, či som blázon a predsa, predsa len
nezastanem, ale rovno ako hluchý, slepý pod električku, ktorá. Škoda reci. Nie, na to už ani neprídem, čo ma dotlačilo rovno pod električku. Vravia, že je to osud. To bude osud. Čo myslíte, je to osud?
Osud? - usmeje sa trpko Slzička. - Je Čosi aj také, čomu sa vraví osud. Osud v nás každom. Ale osud to nie
je vysvetlenie nešťastia, ktoré vás střetlo, narazilo do vás a rozdrvilo vám chodidlo právej nohy. Skúste si spomenúť, čo spósobilo vaŠu nepozornost'v tej kritickej chvíli.
- Vravíte nepozomosť? Aká tu nepozornost*? NaČo? Videi som. Ja som to všetko videi. A predsa som šiel
rovno pod električku ako natiahnutý budík.
- A predtým večer? Nahovorili ste si frajerku? Alebo vás frajerka nechala predtým večer? Alebo, alebo?
Alebo sa vám v hlavě náhle Čosi vynořilo - mne to poved ať nemusíte - ale povedzte si to sám sebe, čo sa vám to
vynořilo, ako ste sa milovali, kohosi zabili, urobili pohyb rukou, nohou, ktorý sa nedá napraviť, odvoláť, na Čo sa
nedá zabudndť, i keď si myslíte, že je zabudnuté.
A ja Slzička, ktorý som tak pohotovo, ako spisovatel poradil Pecharovi, ako má ísť na svoj případ, svoj případ, v podstatě navlas rovnaký, som neskúmal podia vlastnej rady. Mal som ho pre seba vysvetiený, mal som
hnerf dve faloŠné legendy, ktoré som rozprával, ako sa mi to hodilo. Jednu legendu som mal politickú, druhů silvestrovská Tah ko my se In ú. Na časté otázky priateřov i pacientov v ústave toFkokrát som rozprával, že som im sám
uvěřil.
Tá silvestrovsky lahkomyseíná legenda v krátkosti zneje takto: Roky ma zvali priatelia do Prahy. Konečne
som prišiel na Silvestra. U priatefa v atelieri přichystaná hostina, pijatika. Osem rokov, od příchodu vojsk, som v
Prahe nebol. Náramné som sa těšil, že si s priateími vypijem. Z telefonickej budky na ulici som sa im ohlásil, že
som tu konečne, že už idem. Za malú chvííu nepozornosti, čo som dvoma skokmi chcel preskočiť dva a pol metra širokú vozovku od okraja chodníka po refíž, teraz trpím zrazil ma taxík, rozdrvil ramenný klí), zlomil nohu.
Dva a pol mesiaca v nemocnici na chirurgii, tu teraz v rehabilitačnom ústave Šesť týždňov muČenie. Každý deň
pol hodiny ma lámu a ako na mučidlách naťáhujú, aby som nevyzeral cel kom mrzák, mohol vyložiť ruku aspoň
na stól a pridržať papiere. Tak věru tak. Tú politickú legendu radšej ani nespomeniem.
Raz vtedy a vtedy, v prvý deň predvolebnej kampaně, pred kníhkupectvom Sovietska kniha zo šedivej masy
rudí, ktorá sa sype z preplnenej električky a hrnie sa do nej, vynoří sa mi nevídane farebný zjav Štíhlej ženy, ktorá vyrazila z električky. Padla mi do očí svietivou přilbou hladko načesaných podvihnutých vlasov. Pohodí hlavou smerom ku mne, strasie sa, prstami obidvoch rúk opáči si verké čierne okuliare, ktoré jej tvoria masku filmového Dilona, postojí pred výkladom, ako do zrkadla sa pripozerá, že vyzerá skvele, pohodí zas ku mne hlavou,
áno, je to on, stojí tam. Keď sa íudia trochu rozlezú, poberie sa proti mne. Nuž ale ako, ako? VeFká módná kabela jej visí na pleci ona si obidve ruky zdvihne do výšky pliec, na zápástiach oboch rúk plno strieborných lesklých
krúžkov, poštrngáva, chrastí si náramnicami do chódze. A tak sa vzrušene nesie, jazdkyňa, na každom kroku v
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kolenách pod klesá vajúc. Krúžiac panvou, veFké dravé ústa pootvorené, usmieva sa vnútorným úsmevom, ako že
nachodí v sebe rozkoš stretnúť sa so mnou, konečne.
Zjavné, odkiarsi, oddávna ma pozná. Mladé ženy ako si ty, ktoré ma nepoznajú, sú voči mne srdečné lahostajné, najviac ak ironické: Kedysi, dávno, azda bol si chlap. Takže, takže, nevidíš ma, našťástie. A vzrušuje ťa,
nie ja, nie skutočnosť, ktorú v tejto chvíli predstavujem, ale tvoja představa, ktorú máš o mne, ale najma představa ktorú máš o sebe, o svojej predstave moci, /čo/ chceš mať nado mnou, představa, Čo so mnou, ty taká a taká
urobíš.
AKO hovoří pamať řeči, nesie sa, nesie sa vysokonohá Fahká nymfa, ktorá raz kedysi vtedy vyskočila z električky a zlatou přilbou hladko učesaných, do svietivosti vykefovaných vlasov mi zo značnej vzdialenosti padla do
očí. Pohodí hlavou smerom ku mne, akože Poďme, opáči si na tváři rámec velkých čiernych okuliarov, svoju masku filmového Dilona, a Poďme, Poďme, nesie sa, rukami temer vo výške ramien, na predlaktiach plno blýskavých
krúžkov poštrngáva si, rytmizuje sa, ako tanečnica a Či ako jazdkyňa v manéži, v neviditelných strmehoch sa zdvíhá, v kolenách podklesáva, vtahuje do seba vypostené prázdné brucho, vypíná hruď, dozadu zaklána hlavu, sústredená na svoj slastný pocit v lone a na nadrách, z ktorých naviac jedno je vačšie ako druhé. Vánkom sa jej na
prsiach rozhaluje Fahká košeía, do lona prilína a hrždí sa Fahká sukna z toho istého materiálu, indického krepového mušelínu.
A ja? Ja som ten, ktorý to všetko vidí a vie. Lebo už dávno, už odvtedy som vylúčený zo spoločnosti, keď
obchádzam, keďsa zarážam v uliciach starého města, bavím sa tým, čo mi na stretnutie vravia Fudia, muži a ženy,
najma ony, v neslovnej a nevedomej reci tela. Celý národ je nesený, usedený z fabrik, úradov, univerzit. Je usedený, ustrnutý, nošením nákupov a nadmernej váhy telesnosti z prejedania a nudy utahaný, vyššia vrstva inteligencie a činiteřov ob tažená trpitefstvom a zod poved nos tou bohvie za čo. Celý národ sa tvárou tváři, odovzdane trpí
zadkom, nie ani dušou, ale zadkom.
Z jej chodze, z toho ako zdvihla ruky temer do výšky ramien, pochrastievala si striebornými krúžkami na
zápástí, ako sa jej celé telo rozihrávalo vzrušením, vedel, čítal som, že ju vzrušuje představa, ktorú ma o sebe,
o svojej moci. Ja, vidíš, chvíFu, chvíFočku si pogalupujem, povláčim ta. Giceš? Potom ťa zničím, zo seba strasiem,
zbavím sa ťa. A ja na to túžobne, vo snách: Čiča, čiča, čiča skús to.
Náhodou zazřela som vás z električky.
Náhodou? /Čerta starého náhodou./
Večer ma odprevádzaš, žiaT, ty mna. Ešte choďme, ešte sa takto zarážajme, do dvorov tu v starom meste nazerajme. Vieš, Lutécia, chodit s tebou je úžasné. S tebou mi je Fahko, ako mi ešte nebolo. Nazeráme do dvorov,
lebo v nich je tajomstvo dávných a přítomných životov, nazeráme do nich preto, že ty mi chceš čosi povedať, čo
mi asi nikdy nepovieš, hoci chceš, chceš, chceš. Nechceš si predo mnou, so mnou čosi myslieť, Čo by som mohol
o tebe vedieť, lebo sa chceš dušou právě tak ako telom uvofniť. Bokom naraz vášnivo vrazíš do mna, vtiahneš ma
do pasáže. Tam je to, vidím, pobadám hněď, tam je sprostredkujúci objekt, konečne! pred ktorým, ktorým mi to
chceš povedať. Za tabuFou skla kvetinárstva je veFká svadobná kytica orchideí, slonovobielych, cyklámenovofrkaných, nastyknutých do sklenenej trubice s výživným roztokom, leží to na stojane, sklenenej tabuli, osvetlené visiacou žiarovkou, odvisá z nej visačka amsterodámskeho kvetinárstva. Poznamenám surovo: Synáčik vysokého ČiniteFa sa zajtra žení, poskok jeho otecka z Amsterodamu objednal pre mladuchu jeho synáčka nevídanú, iste drahú kyticu, ktorú, patří sa, městské kvetinárstvo vystaví. Tak sa mi maří, že poznám, kto sa žení, dceru ktorého
činitera si berie, budúci diplomat v Paříži, přisahám. Bambino di Praga. /Je až příliš výřečná táto symbolika peňazí
a panenstva, neposkvrnene bielej sametovej postele./
Ale ty moju invektívu nepočuješ, skutočne, ako vidím, obrátiš ma proti sebe, nastavíš sa mi celá a vezmeš
ma do náručia. S chuťou, vášňou, v extáze povieš: Bože, ja ťa zničím, ja ťa zničím. Akože mna, že svojou čičou,
sexom, láskou ma zničíš. Zúrivo sa v bokoch zakmitáš, rečou pohybu to vyjádříš tak nástojčivo, že aj keby som
bol slepý, musím pocítit túžbu, chuť, vášeň zničiť ma, do zniku zničit.
Zahundrem: Bambino di Praga. Žení sa synáčik vysokého činitera. Oteckov pridelený poskok objednal zad ovážil pre synáčka svadobnú kyticu.
Ona sa pozamračí, naznačí mi, nech sa mi týmto smerom myser neuberá. Teraz na to nemysli...
S tebou je všetko milováním - mýtickým přežíváním světa.
Ty si všetko - Ja opozitum, Ty si zem a ja sneh, dážď. Ty si laň, chudá kobyla, krava, oči a zadnicu nosíš verejne, otrčenú, ty si Fahká žena. Ja musím mať, alebo si vymysliet, aby som chytil, udržal si, pomiloval Fahkúženskú. Máš dusu takú a takú. Ja sa stotožňujem s vetrom, pluhom, rybárom, lovcom, kazatefom, Kristom, násil nikom. /Verím tomu, svojmu stotožneniu a žijem tým, přežívám tak svoje milovanie, svet, žijem v očarovaní, v nevedomí, podvědomí. Sen o obcovaní, so ženami, obcou, statkom./ Hatím celej krčme, lebo som si vymyslel a
stotožnil sa /s/ představou, že som boháč alebo Jánošík, ktorý chudobě dával. Nafilmujem film /ja zbabelec/, že
chlapec pobil a pojebal rotu Nemcov. Ja Markus Aurélius, Ja věčný žid. Ja Čech a husita, Ja Hviezdoslav - a temná noc Fudu. Michelangelovo stvorenie světa. Ja som to stvořil bezmocný, ako boh, ideologické /iluzivně/ vrstvy
na veciach v tomto diele, psychická realita. la Talian som hrdý na Michelangela, na génia, Stvorenie ma vyjadru-
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je, mna bezmocného stvořil boh, vo mne je nesmrtelný, všemohúcí boh. Lutécia sa hrá na bohyňu a ja jej nebránim, ba utvrdzujem ju - Nou som naj, ale až nou sa stanem spisovatel", člověk, milenec. Ja robotnícka trieda, ja
strana. Strana ti to nezabudne, vravírn, strana sa ťa zbaví, zatratí. Ja som strana, ja som stát, ja som moc. Ja Slzička
- chápavec, ale vám pomoct nemóžem, trochu, trochu sa smejem, sebe i vám. Solženicyn - ten je velikánská slza ako Rus. Ja som vietor, člověk má odvahu daťsi meno Vietor, Solncev, Ognev.
Lutécia utráca na mna všetko a je nadšená. Prečo? Čím? Teraz dobývá svet ako Ruska, mna naj spisovateFa
miluje, má vrtochy, tri razy volať z Paríža Slzičku - v hodině - stotožnená so svojou prababičkou, dvornou dámou cara Mikulása II., obdarovanou šperkami. Spravím ti syna, ich potomka, génia. Ja som po matke očarený
ideálom slúžiť bohu. Hrám tu úlohu, nevedomky.
Sny, moje superego>ma varujú, sen: "Smrť nitkou", ale som Letíciou očarený prečo? Beztak ma čaká smrť
a takto ma to vzrušuje. - Nerob mi psychoanalýzu, ja ťa mil ujem, iba teba odjakživa, /I ja ju./
Naozaj žijeme v stave zhypnotizovaných, žijeme v zakliatej /začarovanej/ krajině, nevediac o tom!
Hovoříme o přežívaní světa, o tvare, hre, nie poznaní. I keď nie takto mysticky přežívám svet, móžem ináč?
/Realizmus? Všetci pacienti snívajú o pive. Ale pivom vlastně myslia spoločnosť, ináč hospodsky sa vyrozprávať
- vyžiť - to je sloboda, 1'udskosť./
Odtiaí do Suchého mýta doviedli sme sa dověrně, pravá dlaň mi zostala pod tunikou na útlom drieku, na
lávej dlani niesol som tvoju ruku striebornými prstienkami vyzdobenu. Drahé dievča, ty sa voláš Natália, Ty si
Ruska, Ja som bol vtedy v gymnáziu na besede, Vravíš, že odvtedy, odjakživa sa poznáme? Keď som si sadal,
spúšťaja sa naproti tebe v Onixe na preliačené vysedené sedadlo, padám do večnej blaženosti, myslím si, myslím,
že odtiaFto už nevstanem, ani anjel archanjel na súdnom dni ma odtiaFto nezdvihne. Hanbil som sa, ja skúsený
starý muž, že upadám z ničoho nič do takej blaženosti, akoby som bol na končiar Tatier vyniesol ťažký baťoh,
zhodil ho zo seba, vystřel sa, oddychujem, dychom, pohybom, rozhradom do šírých dialok sa uvolňujem. Áno,
bola blaženosť uvoFnenia, ktorú si mi spósobila. Ako? Čím? Nechytám ťa za kolená, pohladom ti nepožieram poprsie ani ústa, najskór mi horia prsty nežnosťou dotyku tvojej sviežej, čerstvo vysprchovanej pokožky. Celkom
iste, akýmsi zázrakom uvoFňuje sa mi krč v tele, v mozgu, památi. VŠetko mi naraz schodí na um, všetko dávno
zabudnuté, pamiiť sa mi otvára právě tak ako přúca. Ako tebe, ženám sa páčim, ešte stále sa im páčim, aspoň sú
na mňa zvědavé, chcú ma mať za priatela, spoločníka, spřed rokov moje čitatefky, ale, ale, všetky sú zaměstnané,
chcú či nechcú musia dbať o svoj nepoškvrnený kádrový posudok, ako kedysi ženy dbali o svoju dobrú povesť.
Stykom so mnou by sa kádrové poŠkvrnili, stratili miesto. A tak, ženy mi pripomínajú, že mavrchnosť, moja vrchnosť, vŠemohúca, odsúdila na smrť pomalým vyhladověním. Myšlienka, že som vázeň, nespravedlivo absurdně uviizncný, ma neopúšťa. Preto, keď sa střetneme, mám povznášajúci pocit demiurga: Vo chvíli viem, vidím o tebe
všetko, všetko ako o sebe. Tvary tvojho tela sú vyhladované, vypostené, vypěstované preto, že si už nasvojej kostnatosti zakladajú: To som ja, takto sa poznáváme. Ach, ty moja vyhladovaná barzoja. Otvoríš mi náručie, nech ti
položím ruku na driek. Usrkneš, akoby ťa studená voda na žeravej pokožke spálila, vtiahneš do seba brucho, podíváš sa na svoje prázdné brucho, mimovoFne si dlaňou prejadeŠ po ňom, Pozři, pozři len, aká som prázdna, hladná, odjakživa prahnem po tebe, Zajdi mi tam rukou, Opáč ma, pohlaď. Všetko sa to udeje vo chvíli, na verejnom
mieste, na rozkopanej ulici, na Suchom mýte, ale viem, všetko viem, že teraz a tu hněď sa chceš so mnou pomilovať, zažiť, poddáť sa blaženej chvíli. Tak sa aj stane. Vtiahnuc do seba brucho, zatajac dych, vzopnúc sa, pritykáš
sa celá, telom i dušou ku mne, Pretože si to Ty, si to ty, si to ty, mlátiš lonom vo vytržení vrcholnej rozkoše. Nie,
tak prudko, ako ty tam na Suchom mýte ešte na mňa nezaútočila žena, i moje telo sa vzopne, vybuchne v rozkoši. UŽ věříš, že odjakživa túžim po tebe, že odjakživa som tebou posadnutá? Ty mój divoký krutý Tatár. Len co
ťa zazriem z električky, tvojú chudú vrásčit ú tvár mám v lone a po viem si: Teraz, keď ani teraz neoslovíš, si zbabělá. A splnilo sa mi. Teraz sa to, konečne splnilo. Vzrušuješ ma ako nikdy nikto, teraz to vieš.
Miláčik, ani nevrav, Ty a ja. /Je to možné./ Muž a žena prvý raz sa stretnú na verejnej ulici a pomilujú sa ako
vrabci, a je im dobré, obidvom je blažene. Ja na to kašlem, čo sa všetko o tom píše, čo o tom viem. Ze hysterické
ženy sú, sú takéto dráždivé. Ja aspoň o tridsaťpáť rokov starší muž, ten a ten, otec dospělých detí, som taký istý.
Vyzerá
«» » to tak, ako by sme odjakživa na túto chvUu čakali. Naraz obidvaja upadneme do blaženosti na verejnej
ulici.
Objali sme sa na ulici a je nám blažene.
Pretože nás obidvoch utláčajú.
Hoci kapatský pastier nesiem v sebe senzibilitu svojej matky. Mám svoju chlapčenskú představu věčnosti.
Keď zomriem, moju dusu budú v krčme očakávať moji dedinskí vrstovníci, ktorí sú už všetci tam, dodrúzgali ich
v lesoch stromy, v zbrojovke podusili kyselinové výpary. Neobstál by som pred nimi, keby mi povedali: Ej popánštil si sa, popánštil. Máš frajer ku, ktorá medzi nás nepríde, lieta si po Paříži. Nesmiem sa teda popánštil Tito gurali, tito valaši, Slováci, Češi hodia sa ako pracující lid, Tak nás stále zaklínajú Pracující lid.
Bratislava 1978
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Jan Trefulka

D v ě intermezza
Představoval si, že někde leží veliká, tlustá, poškrtaná kniha režijních nápadů a představ o hře,
do níž ho zatáhli. Na knize stále pracovali a pracují autoři» režiséři, dramaturgové, rádci a poradci. Také ovšem inspicienti, kulisáci a osvětlovači. Každý, kdo ve hře hraje, je zároveň hercem
i divákem, a to bez souhlasu, nedobrovolně, jde
tedy o Nedobrovolné divadlo, na rozdíl od Osvobozeného, které zde už bylo.
Režijní kniha je objemná a vytáhnout z ní texty jednotlivých rolí je velmi obtížné. Není se co divit, že některé role přecházejí v jiné role, party se
kříží, proměňují, zmnožují. Mnoho postav má
předepsaná stejná slova, někdy současně, někdy
každý zvlášť. Inscenátoři hry uplatňují Často při
své práci tzv. faux pas-systém, který spočívá
v tom, že herec nebo herci vstupují na scénu
opakovaně v nepravou chvíli. Tvůrci vycházejí
z toho, že vstup, ať už v pravý nebo nepravý
okamžik, má vždycky svou emocionální, estetickou a zejména ideovou hodnotu. Jestliže herec například několikrát za sebou vstoupí na scénu
v nevhodnou chvíli, je tím dramatická
osoba
bezesporu zesměšněna, nebo dokonce působí odpudivě, protože se hlediště právem může domnívat, že tak podivně může jednat jenom idiot (jako postava), nebo blbý herec, a to, že právě jemu
byla ona úloha svěřena, svědčí o jistém záměru
režie. Využití faux pas-systému nemusí být ovšem tak přímočaré. Může se například ukázat, že
vstupy byly jen zdánlivě nevhodné, že nevhodnost byla naopak vhodně promyšlena tak, aby
hrdina nevhodným vstupem někoho ztrapnil. Tady se potom faux pas-systém osvědčuje jako přesvědčivý prostředek kladné
charakteristiky.
Mnohokrát uvažoval o tom, které jeho příchody byly vhodné a které nevhodné a co měl asi v režijní knize předepsáno. Možná, že tu a tam měl
přijít s prosíkem a písemným prohlášením, že je
vlastně jinou dramatickou osobou a že čím byl,
tím byl vlastně omylem. Takových žádostí o změnu role bylo jistě mnoho, a ne vždycky mohlo být
žadateli vyhověno. Někteří byli prosté jenom odloženi za kulisy, jiným zase dramaturg nestačil
opravit text na všech žádoucích místech, takže
byli nuceni hrát dva party. Ale i to mohl být režijní záměr. Inscenace, jakož i rekonstrukce původních textů (ale které jsou autentické: předepsané, předpokládané nebo skutečné?) je velmi
složitá. Zejména proto, že herci, samozřejmě ani
on sám, neznají autora, ani režiséra a často bývají na pochybách, kdo je kulisák a kdo ředitel divadla. Kromě toho, jak si podle různých náznaků představoval (neboť málokdo může sledovat
větší úseky nebo snad dokonce celé dějství), epochální dílo, v němž nedobrovolně hraje, je univerzální ve smyslu plurality stylů, žánrů a intencí.
Shakespeare se tu snoubís Čechovem a Brechtem,

Josef Kajetán Tyl s Ion esce m a Klicpera s Beckettem. Postavy z Goldoniho hrají ve výstupech
jakoby napsaných Tennessee Williamsem. Polská krev se uvádí současně s Optimistickou tragédií a Matkou Kuráží. Není nic neobvyklého,
když vedle hrdinského tenora vystupuje ve frašce i několik herců s příznaky pokročilého stihomamu. Takoví herci pak bohužel často pokládají každý faux pas-vstup, který se odehraje v jejich přítomnosti na jevišti za režijně promyšlený
a vyvozují z něho nesprávné závěry. Tušil, že se to
pravděpodobně několikrát stalo i jemu. Nemohl
se nikdy s nikým domluvit, co má vlastně v textu.
Možná měl hned na začátku zmizet v propadlišti, snad i s pekelnými plameny. Jenomže v tomto
Nedobrovolném a Kontimiálním ciiuadíe se hrálo
i za scénou a pod scénou. Dokoiice, i když se to zdá
poněkud nelogické a omezený prostor samozřejmě nedovoluje rozmáchlejší gesta, hraje se pod jevištěm s větším soustředěním. Už proto, že herec
pod jevištěm může jenom z dupání nad hlavou
nebo smíchu publika, z ticha nebo vzdáleného
potlesku usoudit, co se děje na scéně.
Všichni samozřejmě vědí, že mezi jevištěm a
propadlištěm pojíždí neustále mnoho výtahů a
v režijní knize bylo patrně pamatováno i na to,
aby se celé jeviště mohlo stát propadlištěm. Při
takovém provozu bylo docela dobře možné vystihnout okamžik, kdy se některý z výtahů zvedal a nechat se vyvézt na jeviště. Riziko takového činu bylo ovšem veliké. Jednak proto, že bylo takřkapravděpodobné,
že tímto způsobem dojde k bezděčnému faux pas-vstupu, jednak proto,
že navíc takový faux pas-vstup mohl být neúplný. Často se stávalo, že se z herce ocitla na jevišti jenom hlava nebo bysta (faux pas-bysta),
neboť výtah, který měl původně být prázdný, se
podle záměrů režie zastavil v půli dráhy. O takovou překážku jiní herci škobrtali a pochopitelně
se k ní nechovali vlídně. Nebylo divu, že se za
těchto okolností většina účinkujících, kteří se
ocitli v propadlišti, pokoušela velmi úsilovné dopátrat se něčeho bližšího o režijních záměrech,
vypsaných v režijní knize. Jenomže čím víc po ní
pátrali, tím víc jim unikala, tím víc pro ně ztrácela svou určitou, hmotnou podobiL Vznikaly z
toho pověry a mýty, jako by kniha byla božským
dílem, nebo snad vůbec měla boží podobu. Tak jako nebylo jisté, kdo náleží k užšímu kruhu jejích
tvůrců, nebylo posléze ani jisté, kde a jak kniha
existuje, jakou má formu, jak je veliká a organizovaná. Dřivé nebo později přicházeli herci pod
jevištěm i na jevišti a on sám ve svých dohadech
k tomu, že například součástí režijní knihy může
být všecko, co se hlásí, povídá, šeptá a samozřejmě tiskne. Rozhlasová relace, sdělení do přítele, právě tak jako zpráva v novinách nebo smuteční oznámení. Někteří se stávali
zapřísáhlými
vyznavači určitého způsobu, někteří těkali od
jednoho k druhému, výsledky však byly vesměs
problematické. Začínal tušit, že kniha je pouze
zhmotnělá moc rozkladu a zmaru a pomatení lidského pokolení. V oněch chvílích beznaděje a děsu si přál bezbolestně umřít, usnout a neprobudit se.
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Jindřich se probudil hlukem prvního autobusu, který plnými obrátkami motoru zmáhal ostré
stoupání z města k vesnici. Jeho obličej, vlasy
i šaty byly vlhké rosou, která odkapávala se
stromů. Dřevěné příčky stolu i aktovka se stříbřitě leskly, vodnaté slunce kdesi za kopcem stoupalo do modrého letního dne.
„Božezašeptal
Jindřich, zmožený
trapným
sněním a kocovinou, „proč jsi mne opustil?"
Řekl to mimoděkf ale náhle pochopil, že je to
pravda. V jeho mozku, bezbranném po nezvyklé
dávce alkoholu, se mu náhle pospojovaly představy a myšlenky, které by si nikdy
nepřipustil
do vědomí, které by jinak navždy zůstaly pochované, přikryté pevným krunýřem vyčtených názorů a získaných návyků, tlustou kůrou smíš a
nesmíš a setrvačností nastoupeného
osudového
pohybu.
Blázne, vždyť je to tam přece všechno jasně zobrazené a řečené, ráj znamená čas zvířecí nevinnosti, čas v němž Bůh nesl plnou odpovědnost za
všechno dění, planetární, vesmírný čas, z něhož
byl člověk vydělen v okamžiku poznání, že musí
zemřít! V té chví[i byl vyhnán do své vlastní odpovědnosti, není-li Boha, jestliže tě Bůh vyhnal a
vzdálil se od tebe, je člověk sám za všecko zodpovědný, za celý svět, za všecko, co se v něm děje, i
v tom božském, planetárním čase. Není mu dovoleno vůbec nic, nemá mu kdo odpustit jeho viny a
nic mu nepom ůže ani výmluva, že se nenarodil ze
své vůle, protože existence a neexistence jsou dani/, není proti nim obrany ani odvolání. Ježíšovo
poselství lásky a soucitu, skromnosti a obětování je poslední rada, kterou mohl Bůh člověku poskytnout, poslední moudrost, kterou mu mohl nabídnout, když se celé věky lidé marně pokoušeli
vystavět něco pevného a trvalého z násilí a krve.
Věř v Boha nebo nevěř, své odpovědnosti se nezbavíš. Tvé skutky ukazují, nač se sám ceníš:
jestli jsi takový ubožák, že dovedeš jenom brát,
loupit, vraždit, krást, lhát a podvádět,
znásilňovat besb ranné a přiživovat se n a cizí práci, talentu, vědění a citu, můžeš snadno
dosáhnout,
čeho si přeješ, protože bohatství, které bylo člověku dáno a jež lidé, poslušní zákona lásky, rozmnožili, je zatím pořád nevyčerpatelné. Můžeš žít
bez odpovědnosti k předkům i k potomkům, ale
budeš sám o sobě vždycky v hloubi srdce vědět, že
žiješ n a dluh a za tvým naloupeným
bohatstvím
a mocí, za tvou lhostejností a leností bude vždycky jenom strach a špína a závist vůči těm, kteří
mohou a umějí dávat. Můžeš páchat
jakékoliv
zlo, všechno je dovoleno, můžeš zabíjet své bližní, můžeš osnovat rozvraty jejich rodin a životů když ovšem sa?n sebe ponížíš a přestaneš být člověkem. Vrátíš se k zvířecí neodpovědnosti,
vrátíš
se do ráje, ale bude to ráj bez nevinnosti. Ať chceš
nebo nechceš, skutky tvého života zanechají stopu ve zvolna se proměňujícím obrazu bytosti,
zvané člo věk, zvýrazní nebo potlačí některý z jeho rysů, zdrží nebo uspíší jeho vývoj. Jsi jedinečná, byť nepatrná součást celku, který můžeš
svými činy postrčit k pádu do propasti, nebo k
vzestupu ke hvězdám.
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Věř nebo nevěř v Boha, jsi odpovědný a lidé se
jeden od druhého liší nikoliv vírou nebo nevírou,
ale právě tím, nakolik si svou odpovědnost uvědomují a kolik jsou jí ochotni na sebe vzít, Čím
jsou ochotni přispět k budoucí podobě člověka
v planetárním čase. V přirozeném výběru různých způsobů lidského soužití vítězí nakonec láska a není tedy rozpor mezi tím, čemu se Hká boží
zjevení a přírodním zákonem, který zajišťuje přežití. Žít podle tohoto zákona neznamená řeholi a
oběť, neznamená to odložit svůj vlastní život ve
prospěch příštích pokolení: můžeš přispět i svou
radostí a štěstím ať je přináší láska nebo práce,
geniální myšlenka nebo řemeslná dovednost, Štědrost nebo odříkání. Tvá odpovědnost musí přinést to nejlepší, co v sobě máš, v ní je tvá velikost
a cena: stojíš si sám sobě za to, abys prožil život
jako slušný a čestný člověk?
Jindřich teď věděl, že andělé, kteří za ním toho
rána přišli, andělé zahrádkáři, co ho vyhnali,
když si zvolil nejpohodlnější cestu, andělé myslivci, kteří mu připomněli, jak
bezvýznamné
jsou jistoty denního života, andělé turisti, kteří
klábosili o počasí, všichni ti andělé dohromady
mupřišli naznačit, že Bůh už pro něj nemá žádné
poselství, aby na ně nečekal, že mu definitivně
předal veškerou odpovědnost a že i odpustit si
může jen on sám. Člověk potřebuje Boha, pokud
nedokáže žít spravedlivě bez naděje na odměnu a
potrestání zla. Nevěřit v Boha, a přitom přijmout
zákon lásky, soucitu a lidské odpovědnosti, nečekat věčnou blaženost ani spravedlnost, nečekat
nic odnikud, je těžké k neunesení, a přece je to jediné skutečné východisko bez iluzí. Bůh je mrtvý, ale přírodní zákon, který ho stvořil a jehož
býval prostředníkem
zůstává. Můžeš si zvolit,
jestli ho budeš nadále přijímat v biblických příbězích, v mýtech, v písních a v pohádkách, v
nichž je ukryta táž moudrost lidského rodu, totéž
vědomí o nutnosti dobra. Když jsi dost silný, přijmeš hó sám v sobě, celým svým vlastním životem.
Jindřich setřel dlaněmi rosu s aktovky a se stolu a pokusil se umýt si obličej. Potom uviděl vedle stavení starou pumpu a vratkým krokem k ní
zamířil. Několikrát naprázdno pohnul rezatým
železným ramenem, až přece jenom ucítil, že píst
táhne vodu. Trvalo to dlouho a hlava ho při každém pohybu ukrutně bolela, ale nakonec se z
trubky přece jenom vylil žlutý pramínek, a pak
křišťálový proud. Lil si jej za krk a na temeno, jako by se sám znovu křtil a snažil se udržet v paměti důvody, proč musí být Člověk slušný, i když
v nic nevěří a nečeká odměnu ani spravedlnost.
Je odpovědný a míra jeho odpovědnosti je mírou
jeho sebeůcty. Nepokradeš z bohatství, které vytvořili tví předkové, ale rozmnožíš je. Nezabiješ,
protože se kdosi před staletími smiloval nad tvou
prabábou a tvůj pravnuk bude potřebovat něčí
milosrdenství. Milovat budeš svého bližního jako
sebe samého, protože jinak lidé vyhynou jako
dinosauři.
Když se umyl a voda ve studni se s hlasitým
srkáním znovu vracela do hlubiny, očistil si sako a kalhoty a otřel bláto z bot do vysoké trávy.
A tu, už připravený na cestu k zastávce autobu-

vystel, jak by bylo dobré v této chvíli umřít,
do propasti nebo pod kola vlaku, aby
el nikomu nic vysvětlovat. aby nikdy zno:
otkal ďábla Rudolfa, aby si sám nemusel
Uět a nést to břemeno, které na něj bylo vlo•omalu se loudal zpátky k vesnici a v duiěl před sebou strmou, hladkou skálu při
u z předměstského nádraží, s níž by se
rhnout přímo pod kola vlaku. Zdálo se mu,
íc si teď nestojí a snad nikdy stát nebude,
to se však mimoděk dal do běhu, když usly-

šel. ze se autobus kdesi poblíž obraci. snad u kapličky, kterou si pamatoval Na ca^řavcc potkal
všech šest svých andělů a vtlačil ses nimi mezi sedadlal Přeplněný autobus jimi zmítal a třásí a
otloukal jim nohy o opěradla, až Jindřich pochopil že se vrací do všedního dne a bude v něm m lise t žít.
BRNO 1977-1981
Z novely „Svedený a opuštčnv"
Fischer Veiiag - Frankfurt

tirnil Třešňák

Stuttgart Macbeth
•i

. . . jako jsem v Praze nejraději sedával-nebo
postával ve výčepu, v prostoru pro denní hosty,
hnedka u pípy, v mozku, cpu se i teď, od doby co
jsem bez státní příslušnosti, nejblíž k centru toho
kterého lokálu. A jako jsem nábožně naslouchal
libenštině, karlínštině, žižkovštině, poslouchám
stejně rád Turky, Araby, Řeky nebo právě jako
teď — Španěly. Nejspíš si také stěžují na starou,
na mistra, na fotbal. Nebo si nestěžují, nevím,
I.
Seděl jsem s druhým pivem a s účtenkou se
dvěma čárkami u stolku pro dva, pár metru od barového pultu. Vysoké barové židličky byly, až na
tři, obsypány chlápkama v bílých košilích s lesklými černými vlasy na límci. Na vlasech byla ještě
vidět napomádovaná vlnka, napomádovaný kroužek. Vlnka kolem dokola vlasů, vlnka jako od
svatozáře, kterou tam vymáčkl klobouk- Klobouk
chlápci, hnedka jak vešli, naučeným pohybem
hodili na věšák u dveří. Komu spadl na zem, začervenal se, ale nebylo to vidět.
Stěna za barovým pultem byla vytapetovaná
pohlednicemi se Španělskými motivy. Mezi nimi,
na skobě, tamburína a kastaněty. A pod řadou na
držácích připevněných lahví, visely tam jako minim axy, pod flaškou s vinětou Teqilla, se za sklem
v pozlaceném rámečku usmívala jedenáctka Reálu Madrid.
Většina štamgastů, co přišli, vyparádění, po
večeři, cucala brčkem rudý nápoj z buclatých
sklenic s kostkami ovoce u dna.
Dopoledne jsme v divadle zkoušeli začátek, třetí scénu. Macbethovo „entré". Do naprosté tmy
začnu hrát „dramatisch akord", jak si přál režisér,
blikne bodový reflektor, pomalu se rozednívá, objevuje se celá scéna, já přidávám a v nejlepším, když
se naplno rozzáří všechny reflektory, zmlknu.

„Auftreten drei Hexen!" zavřeští jedna z čarodějnic a já k tomu čaruju na dvanáct strun.
„Macbeth ist nah!"
Zavlní se opona a vejde král o vrah se svou
budoucí obětí — Banqern.
„Tvé děti budou králi," říká mu se závistí v hlase Macbeth.
„Noch einmal, bitte!" ozval se ze tmy prázdného
hlediště hlas.
„Pustá pláň, hrom a blesk!"
„Auftreten drei Hexen!"
A vešly i sem, do španělské hospody „La Concha" ve stráni nad Stuttgartem, kam jsem po
zkoušce zašel na Čtyři piva. Černovlasé, s tmavou
pletí, v rozevlátých květovaných sukních a blůzách
se širokými rukávy. Jedna, ta první, v dlouhých
červených rukavičkách. Rozesadily se na poslední volné židle u baru a každá dostala od barmana
brčko a buclatou sklenici jako krev rudé tekutiny.
Barman otřel zástěrkou mokrá kolečka na pultu,
podíval se na mne, dám-li si repete a já kývl. Podívaly se na mne i čarodějnice, zachichotaly se a
srazily hlavy dohromady. V uších se jim klinkaly
veliké zlaté náušnice. Jako cikánkám, věštkyním.
Čekal jsem, až trochu klesne pěna, hrál si s účtenkou a cípem kostkovaného ubrusu a prohlížel
si plakát, zvoucí kdysi na býčí zápasy.
„Plaza de Toros Monumental!"
Na plakátě posunovač v těsných, zlatem vyšitých
pracovních kalhotách. Červeným praporkem šíboval do vrat jatek rozzuřeného býka. Podobné
plakáty byly tu a támhle přilípnuté na všech stěnách, jako by zakrývaly šmouhy na zdi.
„Plaza de Toros Monumental!"
V tmavé chodbičce, od lokálu oddělené závěsem
dřevěných korálků, svítil ze tmy veliký skleněný box. Hrací automat, akvárium malých černých
gramofonových skalárů. Talíř přehrávače se bůh-
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ví proč naprázdno otáčel.
Venku na ulici se ozval automobilový klaksón,
fanfára tří tónů. Před vchodem zastavil čumák bílého auta, zmlkl motor a klaply dvířka.
„Mac ...!" zavřeštěla jedna z čarodějnic, ta s rudými rukavicemi a všichni se otočili ke dveřím.
Stál v nich! Ve vypasovaných kalhotech, botách na
vysokém podpatku, v kožené vestičce, bez klobouku, s právě zapálenou cigaretou pod knírkem,
mhouřil lesklé oči před kouřem a podupával. Herci takovému vstupu obdivné říkají „Ántré". Těch
několik krůčků, které musel přejít ode dveří k barovému pultu, to byla jedna veliká krása!
Monumental!
Paso doble!
Tanec s prdelkou sevřenou jednak úzkými kalhotami, jednak temperamentem. Dělal krůčky podobně jako já před lety, na celostátní spartakiádě,
když se mi předpisové Červené trenýrky po posledním cviku zařízly příliš hluboko kam neměly a
já musel s ostatními cvičenci namířit k Bráně borců a oběma rukama radostně mávat, jak bylo předepsáno. Radostná jar. Trenýrky jsem nechal kde
byly, díval se na nás pan prezident
Ale tenhle Španěl, Mac, asi takový problém
neměl. Dolouskal se k baru, poslední lousknutí
prstů patřilo barmanovi. Barman kývl, naplnil červeně sklenici a ponořil do n i j a k o splávek, brčko.
Oboje Mácovi podal. Mac poplácal několik chlápků
po ramenou, usmál se na ně a stále podupával špičatou botou na vysokém podpatku. Jedné z Čarodějnic dovolit, aby se s ním přivítala víc než druhé. Té s Červenými prsty. Odložil cigaretu do veliké mušle, která sloužila jako popelník a zatáhl z
brčka. Rudě se zbarvilo. A teprve teď, zezdola,
zpod obočí, se rozhlédl i po ostatních hostech „La
Concha".
Seděl jsem tam už jenom já u půllitru třetího piva a vedle mne o stěnu opřený futrál s mojí kytarou. Sjel očima po víku a nejbližší Čarodějnice
ho zatahala za rukáv košile. Cukl sebou,
„Mac . . . " řekla mazlivě, přitáhla si za vlasy jeho
hlavu a něco mu pošeptala.
Mac hlavou zavrtěl, ale nijak přesvědčivě a
hmátl do mušle pro cigaretu.
„Mac..." zašišlala krasavice naléhavěji a ostatní dvě se přidaly.
Postavil upitou sklenici na pult a sáhl si k pasu.
Na poutku kalhot se mu na řetízku klimbaly malé
kleštičky na stříhání nehtů. Ostré nože, čelisti
těch kleštiček, se chviličku zatřpyily, řízly do přítmí. Mac si prohlédl nehty pravé ruky, bříškem
palce po nehtech přejel a kleštičky pustil k pasu.
A opět tím spartakiádním krokem, s cigaretou v
knírku, namířil ke mně. Po cestě louskal prsty
levé ruky,
„Pasala!"
Až když ukázal na futrál s kytarou, pochopil
jsem, co chce.
„Bitte, u řekl jsem co nejchladněji, jak se ve španělské krčmě sluší.
Položil pouzdro na židli, cvakl zámečkem a z
červeného sametu opatrně vyndal mých dvanáct
strun. Špičkou pravé boty pouzdro na židli krapítek
posunul, aby se mu tam bota vešla také. Kytaru
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opřel o koleno a palcem přejel jednu dvojici strun
po druhé. Podle toho, jak zavrčel, byl asi spokojen.
Tři krasavice se na vysokých židličkách natočily čelem k nám, každá v puse brčko, ve kterém, teď
rychleji, pulzovala rudá tekutina. Taky chlápky
zvuk strun otočil, podráždil jim chřípí, jako kus
červené látky býka. Lokty opřeli o hranu pultu a
bříško palce přitiskli na prostředník. Mac zahodil
hořící cigaretu na zem, nahmátl durový akord a
pravou rukou začal do strun horkokrevně brnkat,
jako by sklepával teploměr.
Bylo to hezké, krásné a když Mac začal zpívat a
jeho čarodějnice se přidala, stálo to za to. Díval
jsem se, jak pramínek kouře z cigarety na zemi
tančí, jak se vlní a natřásá, dokud cigareta nezhasla.
Mac špičkou boty telegrafoval do sedadla židle
SOS, SOS, chlápci totéž louskali a v refrénu se i
oni přidali se zpěvem. U pasu na poutku kalhot
Mácovi poskakovyla dva ostré stříbrné půlměsíce
kleštiček na nehty. Byly rozevřené jakoby se
usmívaly, řezaly, štípaly. To flamengo, ktcrs Mac
předvedl, to byla korida, horečka. Bitva s rytmem.
1
„Plaza de Toros Monumental!"
Během skladby vešly do „La Concha" skupinky
dalších hostů. Všichni tmaví a krásní jako tři čarodějnice v první scéně. Hned u dveří sundali z
hlavy klobouk a hodili ho na obsypaný věšák. Komu spadl na zem, začervenal se, ale nebylo to
vidět Venku na nárazníku bílého sportovního
auta se střídavě odráželo zelené a červené světlo.
Těmi barvami žongloval semafor před výkladní
skříní protějšího rohového obchodu s nábytkem.
A teprve z ní, z výlohy, světla vystřelila, přelétla
ulici a z nárazníku bílého auta se odrazila ke mně.
Dovnitř „La Concha", ke stolku pro dva. Takže
jsem věděl, jestli chodci za dvěma rohy mají zelenou nebo červenou. A v rytmu, kterým semafor
barvy měnil, se „La Concha" plnila. Dávka nových
hostů vešla do lokálu vždy, když na nárazníku a tudíž i na semaforu za dvěma rohy, svítila červená.
To než přešli celý blok, zahnuli do dveří a hodili
klobouk na přeplněný věšák.
Mac spustil druhou skladbu. Ostatní zpívali a
tleskali nebo jen tak do rytmu mávali brčky a rozstřikovali rudé kapky kolem sebe. Díval jsem se
ven na červen o zel.ený metronom. Noha pod stolem
mi sama od sebe začala podupávat, volat o pomoc,
ani jsem jí to neporučil. Při poslední m akordu vešel do „La Concha" svátečně vyšňořený muž. Asi
šedesátiletý, s důstojně vypjatou hrudí, se ve dveřích zastavil a sundal z černých vlasů světlý klobouk. Vlasy se mu leskly stejně jako veliký prsten
na malíčku.
Barman vystřelil od pultu, do zástěrky si otřel
roztleskané dlaně a úslužně se před malíčkem
postavil.
„Seňor Willi!" řekl, spíš zašeptal a ostatní také
zahučeli „Seňor Willi!"
Jeden přes druhého sahali k hlavě, ke k r o u ž k u
od svatozáře, smekali imaginární klobouk a tiskli
si ho s poklonou na prsa.
„Seňor Willi!"
Seňor Willi j e pozdravil velikým masivním prs-

tenem a podal barmanovi svůj klobouk. Barman
se cosi zeptal, seňor Willi se pomalu rozhlédl lokálem a malíčkem ukázal na mne.
Barman zasyčel „Si seňor!", uklonil se a španělskou němčinou mi zkoušel říct, vysvětlit, že
„Seňor Willi... Herr Willi... Mister Willi... pan
Willi..
Nemusel se namáhat, pochopil jsem to i bez
jeho překladu. Vstal jsem s půllitrem a účtenkou
ze židle a židli od stolku mírně odsunul, aby se za
ni mohl seňor Willi vsoukat.
„Gracias " řekl a na chvilku, krajíčkem očí, se na
mne podíval. Když už seděl, prstem v ohromném
prstenu ukázal na druhou židli u stolku.
„Gracias," řekl jsem teďjá a na krajíček se posadil. Myslím, že všichni ti, co smekali a na prsa tiskli svatozáře, co se co nejsrdečněji seňoru Willimu klaněli, do jednoho zazáviděli.
Seňor zakašlal a trošku se na židli vyklonil do
strany, jako spolujezdec v zatáčce při silničním
závodu sajdkár. V té pozici řekl barmanovi svoje
přání.
„Si seňor!", barman několikrát kývl a odběhl.
Projeli jsme první zatáčkou. A to byl zřejmě
pokyn pro ostatní i pro mne, abychom přestali s
očumováním. Chlápci se naposledy rozpačitě
usmáli, zakašlali a poposedli na židličkách. Já*ani
to.
Čarodějnice zatahala červenými prsty Maca za
rukáv košile. Mac bříškem palce přejel po strunách
a kdvž se od našeho stolku neozvalo žádné
nesouhlasné zavrčení, začal hrát. Seňor Willi se
díval jako před chvílí já, alespoň mi to tak připadalo, do tmavé uličky za korálkový závěs, na
marně a zbytečně se otáčející talíř hracího automatu.
Chlápci u baru tiše broukali a barman na stolek
před seňora, na kulatý papírový ubrousek, postavil sklenku s rudou tekutinou a brčkem. Seňor
upil a jako když louskne, dvakrát, třikrát mlaskl.
„Samba, samba, samba ...", zpívali ti u baru.
Seňor Willi se díval do tmavé uličky za korálky, já popíjel pivo, poslouchal sambu a díval se
na nárazník bílého sportovního auta, zaparkovaného u chodníku před „La Concha".
Ve chvíli, kdy barman přinesl seňoru Willimu
na stříbrném podnose pečenou rybu s půlměsícem citrónu v tlamě a popřál mu dobrou chuť,
ozvalo se ode dveří - „Buenas noches". Pozdravila nás všechny silueta s šestistrunnou kytarou
na vyšívaném popruhu přes rameno. Za ní se
rozsvěcovalo a zhasínalo střídavě červené a zelené světlo.
„Malkolm!" křikly čarodějnice. Ty bez rukavic
radostně.
Vešel, uklonil se k našemu stolku a pohnul rty,
jako by říkal „Dobrou chuť, seňore Willi". A seňor
Willi, než sáhl po příboru, pohnul hlavou a přivřel'
oči.
Malkolm sundal kytaru a opřel ji jako meč o zeď
pod věšákem na klobouky. Podal kolem dokola
ruku chlápkům na židličkách, poplácal je po zádech a nakonec napřáhl ruku k Mácovi Ukázal na
jeho (moji) kytaru a zvedl obočí. Mac pohodil hlavou ke mně a Malkolm se usmáL Já snad také. Mac

mu kytaru nabídl, ale Malkolm zavrtěl hlavou, pokrčil rameny a zvedl si před obličej levou ruku.
Pak totéž gesto v obráceném pořadí udělal na mne
a navíc se zatvářil, jakoby něčeho litoval. Nerozuměl jsem tomu.
Barman mu přes stůl podal — co jiného —• bachratou sklenici s kostkami ovoce a rudým nápojem.
Jak se Malkolm pro sklenici natahoval, zachytil
podpatkem boty o vyšívaný popruh své kytary.
Seňor Willi zakašlal, zakuckal, jakoby polkl rybí
kůstku. Kytara sjela po stěně, zarachotila, zakymácela se, ale Malkolm ji v poslední chvíli zachytil. Ze sklenky na kytaru vyšplíchly dvě tři kapky.
Malkolm sklenku postavil na pult, kytaru otřel a
došel s ní do uličky za korálkový závěs. Opatrně
kytaru položil na nepotřebný, nehrající hrací
automat.
„Malkolm!" křikl na něj seňor Willi, „Toca!" a
sáhl po ubrousku.
„Si seňor", řekl Malkolm, zvedl kytaru a vyšívaný popruh si přehodil přes hlavu. Ale obráceně
než já nebo Mac. Prsty pravé ruky položil na hmatník a strun se dotkl prsty levé ruky. Malkolm byl
levák.
Macova čarodějnice šťouchla Maca palcem rudé
rukavičky do žeber, podívala se na seňora Williho,
zbělela a vystoupily jí lícní kosti. Ostatní dvě čarodějnice se natáhly přes barový pult a ze stěny si
podaly jedna tamburínu, druhá kastaněty.
Malkolm hrál pomalu v molových akordech.
Jemně a pomalu. Když začal zpívat, jen tak tiše,
bez halekání a dupání a Čarodějnice čarovat na bubínek a kastaněty, zaslechl jsem, jak si seňor Willi
tiše brouká. Ostatní se mlčky dívali do svých sklenic na houpající se hladinu a nejspíš vzpomínali
na Madrid, na koridu, na . . .
«

Mac si ani nebroukal, ani nevzpomínal. S kamennou tváří se díval Malkolmovi na prsty pravé
ruky. Mou (svoji) kytaru, jako meč postavenou u
nohou a svíral jílec, až mu klouby prstů zbělely.
Malkolm hrál tiše a pomalu a přesto v závratném
rytmu a zpíval tak, že se nikdo neodvážil k němu
přidat. Také když skončil, jediné, co se ozvalo,
bylo cinknutí nože o stříbrný podnos.
Seňor Willi si otřel ubrouskem obličej. Malkolm
se usmál a sáhl po sklence. Mac se mu stále jako
učarovaný díval na prsty a naprázdno polkl.
„Mas para beber!" řekl do ticha seňor Willi a
okovaným malíčkem ukázal na svou sklenku.
Barman špitl od pultu „Perdon, perdon seňor" a
v cukuletu přiběhl a prázdnou sklenku vyměnil za
plnou.
Malkolm sundal vyšívaný popruh z krku, kytaru
donesl v náručí, jako mimino, do uličky za korálkový závěs a tam ji položil na zářící hrací automat
Chlápci u baru jeden po druhém vzdychli a
ořesunuli se v Čase a prostoru od Španělského moře zpět, pod stráň ve Stuttgartu. Dopili zbytek krve ve své sklence a prázdnou podali barmanovi,
který ji naplnil z velké kameninové karafy.
I já jsem se na chvilku odtrhl od hladiny, od bílé
pěny v půllitru. Viděl jsem v ní, z ptačí perspektivy, jako okénkem tryskového letadla zkrze bílé
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mraky křivku, kterou kreslí na kulaté obrazovce
EKG tep mého srdce. Křivka zběsile skákala
nahoru dolů, vykreslila siluetu věží, sta věží. Ty
dvě největší, to byly věže Svatovítského chrámu.
Křivka se pomalu uklidňovala, narovnávala, jen
sem tam sebou ještě cukla, vzlykla. To jsme přelétávali kaHínský viadukt a libeňský plynojem. A
pak, někde nad Cínovcem, jsem zaslechl v kraválu tryskových motorů zvuk své d van á cti strunné
kytary. To se Mac, ve španělské hospodě „La
Concha", ve stráni nad Stuttgartem, chystá zahrát
nějaký svůj kousek. Přes zákaz jsem se vyklonil z
okénka a mezi obláčky bílé pěny zcela jasně viděl
čtverečky a obdélníky polí a lesů, devět tisíc
metrů pod s e b o u . . .
„Mejor gue Malkolm togue!" řekl hlas seňora
Williho.
Pole a lesy pode mnou se proměnily v kostky a
obdélníky hrubého ubrusu. Díval jsem se na ně
mikroskopem, dalekohledem skrz upitý půllitr
piva s chomáčky pěny na hladině.
„Mejor gue Malkolm togue!"
Obrátil jsem se na snědé tváře u baru. Dvě z
nich byly bílé. Mac a jeho čarodějnice stáli nehnuté vedle sebe a dívali se na seňora Williho. Mac
měl pravou ruku napřaženou, prsty roztažené, jak
se jimi chystal dotknout strun.
„Si seňor," řekl Malkolm a pomalu došel ke korálkovému závěru. Závěs zarachotil.
Mac se za ním díval, prsty levé ruky mačkal struny durového akordu. Seňor Willi sáhl po sklence.
Čarodějnice zatřásla Mačem, ten se usmál a otočil
se k pultu pro krabičku cigaret
„Perdon, perdon, seňor. ,u před závěsem z náhrdelníků stál Malkolm. Tři pramínky korálků měl
zachycené na ramenou. V ruce držel kytaru s vyšívaným popruhem. Struna E, ta nejtenčí, byla přetržená. Plandala a drnčela na pražcích hmatníku,
mrtvá. Jako telegrafní dráty po bouřce.
„Hm," seňor Willi se zadíval na plakát nad sebou, na plakát kdysi zvoucí na koridu Monumental.
„Toca!" Čarodějnice postrčila rudou rukavičkou
Maca na jeviště, doprostřed kroužku barových
židliček a vyškubla mu z pusy kořící cigaretu. Hodila ji na zem. Jeden z chlápků začal vytleskávat
rytmus a Mac se chytil. Čarodějnice si vykasala
sukni, aby bylo vidět boty na vysokém kramflíčku, kterými tepala do podlahy kolem kouřící cigarety.
Ale už se mi, nevím proč, nelíbila. Přestože rozdávala na všechny strany vše slibující úsměvy.
Kolem ní migají snědí chlápci do taktu brčky a Mac
hrsge jak nejlépe umí, a že umí! Občas se podívá,
zpod obočí, vlastně od země, k našemu stolku na
seňora Williho. Ale ten je úplně zaujat plakátem,
přilípnutým na zdi.
Tančící Lady dostrkala Maca s kytarou, kolem o
zeď opřeného Malkolma, k našemu stolku. Mac
hrál krvelačně, jako toreador na plakátě nad seňorem Willim. Chlápci kolem baru jsou u vytržení.
J e to vlastně krásné, snadné, být něčím, někým
ovládán. Třebas hudbou. Vyřeší to některé problémy. A ty, co to přidělá? A l e . . .
Posunul jsem se na židli a Mac si na okraj
položil Špičku boty. Opět mi celým tělem prolétlo
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vydupávané SOS, SOS. Na poutku kalhot, jen
několik centimetrů od mých očí, do rytmu blýskaly rozšklebené čelisti kleštiček na nehty. Ale — už
to nebyly dva ostré půlměsíce! Na ostří obou čelistí je vada, malý kaz, zoubek. Jako by jimi někdo
přeštípl tvrdý ocelový drátek, strunku. Podíval
jsem se Mácovi do očí. Už také nesvítily, byl v nich
malý kaz, malá vada, vroubek.
Čarodějnice se s vykasanou sukní a roztančenýma botama pomalu vrátila na plácek u barového
pultu. Mac s kytarou v neručí docouval za ní. Kolem
nich hlouček podupávajících, tleskajících chlápků. Brčky bubnují do prázdných i plných sklenic,
nebo jimi jen tak mávají ve vzduchu. To tleskání
zní jako lámání větví. A ta brčka, Macbethe, to je
tvůj bimamský les.
Podíval jsem se na seňora Williho. On přece
musel vidět do chodbičky za korálkovým závěsem!
Z místa, na kterém seděl, tam bylo jasně vidět. Díval jsem se na seňora Williho a nedal si pozor na
oči. Přestal si prohlížet papírového toreadora a
podíval se na mne. Kývl hlavou, smutně. Natáhl se
přes stolek a přišoupl mou účtenku se'čtyřrna čárkama před sebe. Díval se na mne, jako bv si kladl
ukazovák na rty.
Mac dohrál, Lady dotančila a oba, vlastně všichni kolem, se zpocení a šťastní usmívali. Dokonce i
Malkolm s prázdnou sklenkou v prstech, opřený o
stěnu v^dle věšáku, obsypaného klobouky.
„Ven a ka!" křikl seňor Willi a ukázal na Maca.
Mac k němu, udýchaný, pomalu došel. Seňor
Willi natáhl ruce k j e h o (mojí) kytaře a Mac m u j i s
vyjeveným úsměvem podal. Otočil se na svou
Čarodějnici. Té se, jak dýchala, zvedala a klesala
ňadra a v uších se třásly velké, zlaté náušnice.
Prsty červených rukavic si nervózně upravovala
záhyby sukně.
Seňor Willi si položil kytaru do klína a začal povolovat kolík, kterým se ladí nejtenčí struna.
Všichni od baru se na něj nechápavě dívali. Seňor
Willi zavadil velikým masivním prstenem o povolovanou strunu. Zazněla, pukle, falešně, a jak
seňor otáčel kolíkem, tón struny klesal, klesal
hloub a hlouběji. Když strunu vytočil a vytáhl z kobylky, omotal si ji kolem prstů levé ruky a hodil ji
před věšák, obsypaný klobouky. Struna se v letu
rozvázala a když dopadla na zem, několikrát se
prohla jako had.
Malkolm postavil prázdnou sklenku na pult a
sehnul se. Mac se na strunu mlčky díval, popošel k
baru, ale chlápci, kteří mu před chvilkou tleskali,
byli otočeni zády a nastavovali prázdné, vyprahlé
sklenice ke kameninové karafě. Pranic je nezajímala ta malá tragédie, o které ani nevěděli.
Seňor se podíval čarodějnici do očí. Couvla,
ucukla a zadívala se na plakát
„Plaza de Toros Monumental!"
S očima zabodnutýma do zdi, si jako náměsíčná
zkoušela sundat rudé rukavičky.
Seňor mi podal přes stůl mou jedenáctistrunnou kytaru, přeložil účtenku se Čtyřma čárkama a
zatížil ji svou sklenicí. Vyklonil se ze židle jako
spolujezdec v zatáčce při silničním závodu sajd-

kár a utrhl Mácovi od pasu i s poutkem kalhot
malé lesklé kleštičky na nehty.
Z tmavé chodbičky za korálkovým závěsem
bylo slyšet, jak někdo ladí nejtenčí strunu na kytaře. Chlápci na židličkách, už zase rozesmátí s plnými sklenicemi, se otočili k jevišti. Tón struny stoupá, stoupá výš a výš. Vyjasňuje se, až konečně
zarezonoval s ostatními. Korálky závěsu zarachotily, to jak jimi na scénu prošel rozzářený Malkolm s kytarou na vyšívané stuze kolem krku.
„Yo invito ona vuelta!" řekl seňor Willi a chlápci
zvrátili hlavy k nebi.
Barman řekl „Si seňor" a na pult postavil kameninovou karafu, jako by už nebyla jeho. Chlápek nejblíž k nl si vrchovatě nalil, pak vzal prázdnou sklenku, která stála na samém kraji pultu, téměř pod věšákem na klobouky, naplnil ji také a
napřáhl k Malkolmovi.
Seňor Willi vyrovnal mou účtenku s okrajem
stolu a znovu se na mne podíval, jakoby se ptal nebo ujišťoval „Vše v pořádku?"
„Nikomu nic neřeknu, seňore Williame. J e to
váš příběh, krásně jste to napsal," a zaklapl jsem
zámeček pouzdra s kytarou. Měl jsem rázem na
páté, šesté, sedmé a osmé pivo.
Při poslední Malkolmově písni se první dvě

sloky chlápci opět zadívali do svých sklenic na
pohupující se hladinu. Vidí v ní to, co vidět chtějí.
Ale v poslední sloce jim Malkolm všechno vynahradil. Přestože nezměnil ani melodii, ani rytmus,
odtrhl všechny ze židliček, od sklenic. Co taky v
těch svých rudých křišťálových koulích mohli
hezkého v i d ě t . . .
Dál už jsem neposlouchal. Díval jsem se ven.
Před „La Concha", krčící se pod strání nad Stuttgartem. Čumák bílého sportovního auta sebou
cukl, klapla dvířka, zavrčel motor, na nárazníku se
naposled rozmázlo Červené světlo semaforu a
auto vycouvalo do jízdního pruhu. Ale klakson,
fanfára tří tónů, se neozval
II.

„Wir proben jetzt die letzte Szene, bitte!" ozval se
ze tmy hlediště hlas režiséra.
„Pardon," vytáhl jsem sáček se zbrusu novou
strunou E.Tou nejtenčí. Strunu jsem provlékl dírkou kobylky. Jak jsem otáčel kolíkem ladění, tón
struny stoupal, stoupal výš, až se ustálil a zarezonoval s ostatními.
„Alles ist in Ordnung, William!" křikl jsem z jeviště proti reflektorům . . .
Stuttgart, září 1982

Milan Uhde

Tylovské úvahy
Z ČERNÉ ČÍTANKY
Proslov scénický „Sňatek panovníkův", psaný v roce 1854, jsem opsal ze III. dílu Sebraných spisů
Josefa Kajetána Tyla, jak je dle prvotisků a spisovatelových rukopisů srovnal a v nakladatelství B. Kočího v roce 1907 v Praze vydal František Sekanina. Opis převzal dobovou pravopisnou normu i zřejmé
tiskové chyby. Závěrečné verše se v mém exempláři Spisů nedochovaly úplně. Často jsem tu scénku
předčítal přátelům a knihu jim půjčoval, takže se poškodila. V šedesátých letech jsem ze Sňatku
panovníkova a podobných textů připravoval scénický pořad, který měl uctívané České spisovatele
minulosti představit jako malé gratulanty. Vrcholem měla být pověstná přísaha loajality Hitlerovi,
kterou složil a jménem všeho lidu přednesl na slavnostním shromáždění těsně po heydrichiádě vynikající český herec a pozdější národní umělec. Pořad se neuskutečnil. Naštěstí. Divadlo, které jej chtělo
uvést, bylo svou systemizací i vybavením předurčeno pro bujnou, silně nadsazenou společenskou komedii. Tehdy se mi zdálo, že by to tomu pořadu odpovídalo. Nebylo to snad k smíchu? Sňatek panovníkův, pokud to divadelní historici nevyvrátili nebo nevyvrátí, napsal někdejší vlastenecký autor,
organizátor českého divadla a poslanec kroměřížského sněmu — a oslavoval v něm mladého císaře, který právě v té době rukama svého ministra Bacha a jeho lidí českou literaturu, divadlo a veškerý národní
život účinně likvidoval. Gratulace katovi, jehož oprátka má gratulantovi zadrhnout hrdlo, to je přece nosná Černě komediální situace. Bavilo mě sledovat a literárně-vědnou analýzou dokládat, že Tyl v té scénce uplatnil tytéž technické prostředky jako ve svých proslulých předrevolučních a revolučních hrách, a
že jeho gratulace jen změnila adresáta. Dnes nad Sňatkem panovníkovým přemýšlím ještě o jiných věcech. Především o bídě, hmotné bídě muže, spisovatele a divadelníka, který se svou ženou a její mladší
sestrou, s níž měl šest dětí, po tři roky živořil jako vyvrženec u Zóllnerovy venkovské divadelní společnosti a neměl často co do ú s t Pak ho zcela zdeptaného zastihla smrt. Vzpomínám na kamaráda lékaře,
který kdysi ostře zapochyboval o tom, zda je obecně správné hodnotit hrdinův charakter podle toho, jak
obstál pod fyzickým nátlakem. Existuje tělesné utrpení — například nacističtí vyšetřovatelé se v tom
vyznali — které člověka může proměnit v někoho, kdo se ocitne mimo vlastní přijaté mravní normy. Platí to jistě i pro utrpení způsobené hladem, zimou a naprostým vyčerpáním. Jestli Sňatek panovníkův a
okolnosti jeho zrodu zakládají komedii, pak střízlivou a hořkou. Ostatně čtěte a koncipujte sami.
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Josef Kajetán Tyl

Sňatek panovníkův
Proslov scénický

Psáno roku 1854

Osoby: Hrdina, Lidmila, žena jeho, Slavín, Jaroš,
obou synové, Austria
Rozmanité oudolí
Lidmila stojí zkormoucena, Hrdina, hlava šedivá,
ji těší. Vedle něho Slavín.
Hrdina
Jaká jsi to slabá žena.
Setři slzu. Syn tvůj táhne —
jak mu zdárné srdce práhne —
po oslavě svého jména.
Snes tu oběť — a vy druzi
chystejte se chutě k chůzi
s puškou v ruce do řadu;
nestůj nikdo v pozadu.
Vždyť vám zní tak syaté heslo,
Z6 by děvu k boji neslo:
Pro krále a otčinu
jmění, krev a rodinu!
Chápete ta slova velká?
Či jste nádoba tak mělká,
že tam pro ně místa není?
Slavín
Netrap, otče, tak zle není.
Pro to heslo srdce bije.
Lidmila
A když oko slzu lije,
jest to právo dobré matky,
věnující trůnu, vlasti
v synech nejdražší své statky,
svoji útěchu a slasti.
Hrdina
Právo to ti neupírám —
vždyť i v srdce ženské zírám;
známeť jeho trud a tíseň —
nu, vždyť jest to stará píseň!
Sotva hochu zroste peří
že by rád se v boji zkusil,
již hned matka strachem věří,
že by hoch jí padnout musil.
Voják má však pevnou kůži,
a smrt se ho zrovna bojí!
On však statně před ní stojí,
jako vždycky sluší muži!
Nač tu ale plýtvat řečí!
Rozum váš mi nepřisvědčí,
srdce vaše? — to se brání,
darmo začít povídání,
jak to bujně v těle hrává,
když se v branném poli stává,
nad hlavami korouhev!
Každý muž je statný lev.
Ostrá šavle v ruce blýská,
po boji se krvi stýská,
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oheň šlehá z pohledu,
a pak: Hurá! ku předu!
S lavin
Z tebe, starce! vzpomínání
tvoří zase jinocha!
Bylo by jen utrhání
tebe nazvat slabocha.
Hrdina
Však to nejseip! Křehké tělo
musí času daní platit,
pouvadnout, sílu ztratit —
ale srdce netrpělo;
to posavad kypí živě,
s praporem by táhlo chtivě!
Lidmila
Tak jsou hlavy — otupělé
hlukem boje dlouhého;
tak jsou srdce — zkamenělé
tíží stavu zbrojného!
Za válečné štěstí liché
dají blaho chýše tiché.
Hrdina
To mi neklaď za vinu!
Což je život bez činů?
Statný muž jen jednou žije —
když krev pro své drahé lije! —
A to byly také doby,
které já isem přečekal!
kdybych uměl křísit hroby,
nový život bych jim dal.
Slavín
Laješ ty snad novověku
místo povinného vděku?
Hrdina
Bláhovče, ty zoveš láním,
kdyžto blahým vzpomínáním
srdce staré okřívá?
A tu slávu starých časů,
roznešenou množstvím hlasů,
novým věkům dopřívá? —
Proti dědu svaté hlavy,
kterouž nyní vzývá říš,
hrnuly S6 velké davy,
hrozila mu zkázy tíž!
Jeho lid však věrně stával,
kde jen bitva zuřila,
nepřítel se v útěk dával,
násila se bořila;
ze všech bojů, z kruté tísně,
zněly slavně naše písně!
Rozkoš tu i vám bych přál —
vůdce rek by v Čele stál! —
Až i vstane půle světa
proti orlu s korunou,
ubrání jej — není veta,
Císař rukou hrdinnou!
A vy za ním jako lvové
s rekovností plamennou,
vrazi prchnou — vítězové

čelo věncem ovinou!
Trůnu, vlasti zachováno,
slávy světem provoláno!
Lidmila
K srdci mluvíš — ale matku
ztratit syna více trápí,
nežli ztratit všechněch statků,
pro něž tváře nepokrápí!
Jaroš
(v čistém šatě selském, kytku za
kloboukem, volá již vcházeje)
Vzhůru, tiché oudolí!
vydej plesné hlaholy!
Lidmila
\ Ha, mé dítě! — dobré nebe,
klobouk kytkou ozdoben!
Jaroš
Matinko, jsem odveden!
Lidmila
Přec mám tedy ztratit tebe?
Žalem hynu —
Jaroš
A já výskám.
Cenu všeho žití získám.
Vesele si, matko! točím
ozdobeným kloboukem,
Šavli připnu, mužně kročím
k slávě zlatým obloukem!
Příznivě mi osud kyne,
z domu šel jsem šťastnou chvílí,
a že dojdu k blaha cíli,
doufání mé nezahyne.
Hrdina
Co se děje? Zrak ti září,
rozkoš mluví z mladých tváří!
Jaroš
Zaplesejte všickni se mnou;
zrušte trudu roušku temnou,
ověncujte práhy, krovy,
cesty kvítím posýpejte,
srdce plesům zotvírejte,
radostnými pějte slovy.
Celá země k době blízké
roucho slavné obléká,
hrady panské, chýše nízké
proud blahosti protéká:
Nejkrásnější slavnost říše,
seslaná co s nebes výše,
národům to nastává:
Zeměvládce ruku svoji
k úvazku, jenž navždy pojí,
jasné kněžně podává!
Lidmila
t Co hlásají ústa tvoje?
Hrdina
i Neklame-li ucho moje?

Lidmila
Národ bude matku mí ti?
Jaroš
Což to není na mně zríti,
že mám v srdci utěšeni,
jiskru toho zanícení,
jež teď vládne celou zemí,
pohybujíc stavy všemi? —
Projdi vísky, města, lesy.
Všechen národ strojí plesy,
velký, nízký, starý, mladý
jednotí se, berou rady,
aby byl ten krásný den
ze vší síly oslaven.
Za šťastnou mám tuto dobu.
A jsem z celé duše rád,
že jsem nyní tuto zdobu
za klobouk si mohl dát;
zdáť se mi, že požehnání
přijde na vše počínání!
Lidmila
(obejme Jaroše)
Tské ve mně, dítě drahé,
mnohoslibně mluví hlas:
že počátek doby blahé
přiblížil se v tento čas.
S radostí tě pouštím z domu
a dám požehnání k tomu!
Slavín
A co při nás bude síly,
Čím jen srdce, ruka hne,
dáme v oběť se vší pílí
na památku toho dne.
Hrdina
Všecko chystá oběť hlučnou,
radovánky, píseň zvučnou —
a jakž já mám v jevo dáti,
co se v srdci ozývá?
Stařec bude v koutku státi,
potichu si zazpívá:
„Bože, nech ať tento den
početím je šťastných věků,
ať je mírem, plným vděků,
trůn i národ oblažen!"
Ostatní
(opakují s tichým pohnutím)
Ať je mírem, plným vděků,
trůn i národ oblažen!
(Zadní opona se vyhrne —
v přiměřené dekoraci objeví se:)
Austria
Prosby tiché jako zpěvy hlasné
zapoletnou ku obloze jasné.
Na prameny hledí oko boží,
z nichžto proudem volání se množí;
rozdíl stavů před ním cenu tratí,
žádné roucho, srdce jenom platí,
víra zůstaň s vámi skálopevná,
že vám bude věštba moje zjevná:
Celá fíše novorozená
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„Bože, vezmi pod ochranu
Císaře a naši zem!"

tímto sňatkem bude
blažená!...
. . . Vedle síly bude milost státi,
o spasení národů svých dbáti.
Vy je v srdci vděčném uchovejte,
jako děti k Bohu zavolejte:

Ostatní
(tyto verše opakují)

(Hymna.)

Strakonický dudák
aneb Selhání
Tylův Strakonický dudák začíná rozpravou o muzice. Muzikant, který se strefí do módy, vydělá prý ve
světě pěkné peníze, i kdyby hrál třeba na dudy. Tím je uvedeno Švandovo téma: vydat se do ciziny, zbohatnout a vzít si Dorotku. Její otec mu ji totiž odmítá dát, ne proto, že Švanda nezná otce ani matku, ale že
„nemá krajíc jistého chleba", ani jako „dost mizerný pacholek". Hajný Trnka je zkušený muž. Ví, že
lásce nejde poroučet a že dcera od Švandy neupustí. V samomluvě hodnotí svou otcovskou zásadovost z
odstupu: „Budeme tak dlouho na moudrého hrát, dokud nějakou hloupost nevyvedeme." Snad by s ním
tedy byla řeč, zato se Švandou ne. Věří, že hudbou získá tisíce. Posledních pochyb ho zbaví nadpřirozená moc. Jeho matka Rosava, kdysi lesní panna, jež za svou lásku a za její plod pyká v podobě polednice, nechala sice dosud syna kvůli mravnímu zdraví záměrně zkoušet chudobu, teď však, dojata soužením milenců, vyprosí na svých sestrách, aby do jeho dud vkouzlily hlas pohádkové lesní říše, který by
zaháněl smutek, probouzel veselí a zabezpečoval odměnu. Dárkyně připojují podmínku: Jakmile obdarovaný na svůj nástroj zakleje, kouzlo se zruší. Švanda neváhá a odchází, Rosava si na své panovnici
vyžádá právo syna doprovázet a je za to ochotna snést další trest— stát se divou ženou. Protože jí není
dovoleno řídit svnovv vášně, bude jeho cesta zkouškou a lekcí.
Svět je názorný, ale i zlomyslný učitel, Na jedné straně nabídne příležitost k výdělku a slávě, na druhé
straně kolem toho navrší neřešitelné problémy. Úspěšný umělec je naivní. Přijme za manažéra
nedostudovaného příživníka Vocílku, svěří mu pokladnu a veškerou důvěru a upadá pod jeho zhoubný
vliv. Aby to dramatik předvedl, přivede za Švandou do ciziny osiřelou Dorotku. Ta se Vocílkovi nehodí
do plánů pro svůj zájem na domově, na Švandovi a koneckonců ina stavu jeho financí. Konflikt vrcholí,
když Švanda uzdraví smutnou princeznu a dostane od ní nabídku k sňatku. Nechce ani podvést
Dorotku, ani riskovat princeznin hněv. Nejraději by utekl. To však neudělá jednak proto, že se události
valí jedna za druhou, jednak proto, že Vocílka je ve střehu. Dorotka pronikne do paláce, aby se dověděla
pravdu o pověstech, že se princezna a český dudák budou brát. Vocílka za přítomnosti svého pána
označí dívku a jejího průvodce za blázny a dá je odvést královskými strážemi. Švanda se při tom chová
zcela pasivně, „jako strnulý". Ožije, až je Dorotka odvlečena. Vrhá se za ní, neboť mu „srdce pukne a
vyletí žebrami, že ho do smrti nenajde", Vocílku obviní z pokušitelství, ale věci se proti jeho lepšímu já
doslova spiknou. Do sálu vtrhne princeznin zhrzený nápadník s ozbrojenci, v rámci palácového převratu pošle Švandu do vězení, případně na šibenici a Vocílku do vlasti, aby tam oznámil, „že se tu stane
takovou mírou každému, kdo se opováží kroky své do našich zemí za podobným cílem obrátit".
Dramatik se snažil najít pro Švandovo jednání polehčující okolnosti, ale přesto je zřejmé, že hrdina ve
zkoušce neobstál. Pokušení kariéry a strach byly silnější než láska. Zachrání se sice z vězení a vrací se
domů, ale trápí se, flámuje, a když se v hospodě setká s Vocílkou, přiznává, že na dně jeho smutku je vědomí zrady: „A když si na to vzpomenu — to cítím, že můj život za nic nestojí — a že je nejlíp, když ho
probij u — někdy bych si oči z hlavy vytrhal." Desperát ovšem tím snáze padne za oběť úkladům. Vocílka
vyslechne vyprávění o kouzelné moci dud, které omámily dokonce i vězeňskou stráž, a chce je ukrást.
Rosaviny nové družky, divé ženy, m^jí zkázu dokonat Pod záminkou výdělku vylákají dudáka o půlnoci
na popravíš tě, kde v zajetí temných sil zahyne na těle i na duši, nebude-lido kuropění vysvobozen čistou
pannou. Rosava požádá o pomoc navrátivší se Dorotku, ta ji vyslyší, všechno dobře dopadne a Švanda se
dá na pokání. Nejprve slovem: „Ó nech mě dříve ruce a nohy ti zulíbat! Ty jsi můj strážný duch, a dělej co
dělej, teď se od tebe nehnu. Starat se budu o tebe — ( . . . ) Dneska jsem dostal za vyučenou — a ty
zlořečené dudy pověsím do komína." Dorotce to nestačí: „Zahoď je raději, abys je neviděl, abys neupadl
zase v pokušení. Já budu naši vrchnost prosit, aby tě udělala hajným — kus políčka mám také —
Švanda na to přistoupí: „Jdi si ke všem všudy, ty zpropadený měchu, beztoho vězí v tobě deset starých
ďáblů! (Hodí dudami o zem — kolem se rozlehne pronikavý zvuk)".
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Lekce skončila. Hrdina prohlédl, kouzlo splnilo svůj účel a přestalo působit, Vocílka ukořistil nástroj,
který mu k ničemu nebude, Rosavu vezme panovnice na milost a dovolí jí pečovat o syna. Na toho je teď
spolehnutí. Jenže proč? Že se zřekl divné muziky? Vězelo v ní skutečně deset starých ďáblů? Zněl v ní
přece nejen sen o zbohatnutí, ale i mýtus rodné krajiny a pramen radosti. Byl to dar, který vymyslila a
vyprosila matka, několikrát pro své dítě trestaná, od něho samého zahrnovaná rouháním, a přesto i v
nejtěžší chvíli bezmezné oddaná ochránkyně a Dorotčina inspirátorka. Že by jej věnovala s tajným výchovným úmyslem, aby si syn na snadném zisku popálil prsty? Text se o tom nezmiňuje. Naznačuje na-

opak, že matka synovi důvěřovala. Ostatně i na očarovanou píšťalu se hraje poctivě a s námahou.
Zvláštnost spočívá pouze v tom, že „můžeš do jiné dejmat, až ti oči potečou — však to z ní nevydejmáš, co
já z téhle". Švanda se tedy znovu prohřešil: Neví, komu vděčil za zázrak, a kleje na něj. Naplňuje kruhové
schéma příběhu, ale ztrácí vnitřní logiku. Jeho zmoudření je pochybné: obsahuje vedle kocoviny i
v ý m l u v u , nespravedlnost a sebeklam. Vždyť vada vůbec nebyla v dudách, ale jen a jen v muzikantovi,
který je navlékl a neunesl. Jeho selhání se dá pochopit. Morálka, která z toho vyplývá, je ovšem hořká
jako každá ctnost z nouze a těžko se z ní dobývá plný harmonický akord.
Pokoušela se o to dobově oblíbená vídeňská pohádková komedie, která hořkost a kocovinu mírnila
shovívavostí, porozuměním a melancholickou skepsí a kterou Tyl znal a inscenoval. (Jen pro srovnání:
Autentická pohádka vyznívá obvykle zcela jinak. Její protagonista svět překoná a zmůže a potom se svobodně, hrdě a rád navrací, odkud vzešel). Původní česká dramatická tvorba v roce 1847 si však ukládala
povinnost symbolického, patetického a optimistického závěru:
Rosava:
„Jakož nově narozený den
Tamto z lůna temného se vine:
Takž i vám teď nový život kyne
Věrnou láskou navždy oblažen."
Nešlo totiž jen o milenecký pár, ale také o konstituující se národní kolektiv, který úspěšně integroval
problematického jedince. Šlo o poznání, že se má muzicírovat a žít ve vytčených mezích. Hlas, který
pochází z nevysvětlených a neovladatelných zdrojů, může být nebezpečný právě tím, že je krásný a
účinný. Zneužívají ho podvodníci a zlí duchové. Raději se ho jednou provždy zbavit: sprovodit jej ze
světa.
Pointa Strakonického dudáka následkem toho zřetelně odstává od příběhu. Dramatik jako by pozapomněl, co řekl předtím. Vytvořil člověka příliš živého, který by nedostatečně ilustroval ideovou směrnici. A protože v předrevolučním společenském zápase na ní záleželo víc, musel spisovatel svého
hrdinu opustit a zapřít. Selhali oba v podobné situaci. Jenže jeden měl z toho výčitky svědomí, kdežto
druhý programové zadostiučinění. Polemika o charakter českého člověka a umělce, skiytá ve hře,
nechtěně zasahuje svého autora.
«

Paličova dcera 1982
Tylovské úvahy mě zavedly do Mahenovy činohry na Paličovu dceru. Ta hra dojímá velmi starými
prostředky a je důkladná a poctivá. Rozárčinu trápení dodnes dobře rozumíme. Síla předsudku, se kterým se dcera vesnického žháře střetne, je závažný a nesmiřitelný protivník. Rozárka je krásná postava.
Vidí v otci nejen zločince, ale zejména nešťastného člověka. Přes nesouhlas a rozchod s ním (chtěl s ní
naložit jako kuplíř) nikdy nepřestane Valentu ctít jako svého rodiče. Její postoj je náboženský. Ví, že
pozemský soud je omezený a nevystihuje celý lidský osud.
Brněnské představení má velmi dobrou představitelku titulní role. Hraje Rozárku jako hrdou dívku.
Nejenže ji nenapadne, že by měla trpět, když je nevinná. Jako nevinná se také chová a nemůže v tom
směru přistoupit na žádný kompromis. Okolí jí ostatně žádný nenabízí. Proto je náraz tak prudký a zranění tak hluboké: situace je řešitelná jen dramaticky.
Hlediště cítí zdravě a jde s Rozárkou. Při výstupu starého hrobníka to v sále zašumělo. Co to vlastně
Rozárce řekl? Cituji z originálu:
Melichar
Tedy pojď ke mně, dcero má! Já, ten nejchudŠí mezi těmito, kteří budou jedenkráte
vesměs pomoci u mne hledati — já tě přijmu pod střechu, poněvadž věřím ve tvou
nevinnost, a kdybych i nevěřil, tedy učiním jako nejsprostější sluha podle slova
Páně a slituju se nad hříšníkem. ( . . . ) Zastyďte se, že tady, na posvátných hranicích
mezi životem a smrtí, srdce svoje tak nelidsky zavíráte a nepovážíte, že se může také
před vámi to veliké srdce zavříti, od něhož všickni milost očekáváme. Co máte proti
holce? Já ji znám tak dlouho — myslíte, že něco zlého spáchala? ( . . . )
Antonín
Její otec tady zapálil a ona chtěla jeho vinu vzít na sebe. ( . . . )
Jedličková
To je všecko hezký — ale ona je přec jen paličova —
Melichar
A to je celé j ejí provinění? — A proto máte právo nemilosrdně s ní nakládat? Jste vy
proto něco lepšího? Myslíte, že naši otcové nehřešili, třebas i hříchy jejich najevo
nevyšly? Myslíte to? Anebo můžete posoudit, který hřích před očima věčného
soudce více váží? — To já se raději přiznám, že jsem hříšník, a budu s dítětem hříšníkovým obcovat, nežli abych je nevinně zavrhnul, a tak se opravdu hříchu dopustil.
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Popravdě řečeno jsem čekal, že ty řádky inscenátor přepíše nebo škrtne. Vždyť jistě ví, že celý příběh
je z tohoto hlediska problematický. Copak před Rozárkou není třeba mít se na pozoru? Vědecký názor
přece představuje spíš Jedličková než Melichar. Upravovatel se však kromě náboženského popěvku a
semtam nějakého obratu soustředil zejména na závěr. Rozárka totiž pochopí, že mezi svými sousedy
nemůže žít, a rozhodne se odejít někam, kde ji nikdo nezná. Takovým útočištěm se pro ni stane Amerika.
Tetin přítel tam má kus země a všichni Rozárčini blízcí se tam chtějí vypravit
,Co s tím? Ono je z Tyla těžké vybírat Má sice hry, které končí správněji, třeba Lesní pannu, tendenčně
protivystěhovaleckou pohádkovou lekci z porevolučních let. Jenže Amerika i Čechy v ní vypadají tak, že
je proti tomu Paličova dcera přece jen menší zlo. Zdá se upravitelná a programový článek to dokonce teoreticky zdůvodňuje. Prý „původní autorský text nedává vůbec jednoznačnou odpověď na otázku, zda a
kam Rozárka odjíždí".
Snažil jsem se tu nejednoznačnost objevit, ale ať jsem četl, jak četl, žádnou jsem nenašel. Rozárka se
sice zeptá: „Navždy z domova? — A můj otec?" Kolínský má však všecko promyšleno: „Nemluv o tom, ten
přijde svým časem za vámi (to j e s t až si odpyká trest, pozn. mu); teď vás povede můj Prokop, a přečkám-li
zde někoho (s pohledem ňa otce), tedy se zas všickni shledáme." Na to otec Melichar: „No, tedy se jen s
Pánem Bohem chystejte. Já vám nebudu dlouho překážet" Nalodění v přístavu se sice nepředvádí, ale
„budoucí dny", o kterých je řeč, spojuje divák nesporně s Rozárčiným životem v zámoří. Úprava je proto
radikální. „Rozárčina odvaha střetnout se s emocionálně agresívní solidaritou rodáků z Květolib nás
přiměla pokusit se o scénické prověření původního autorského textu," píše se v programu. Konkrétně to
dopadlo tak, že upravovatel našel v Lesní panně repliku převtělené víly: „Člověk může býti kde chce
rozený a kamkoli ve světě hozený, jakmile si vzpomene na domov, již nemá pokoje," a z toho materiálu
pořídil RozárČino zcela nečekané, ale zato vlastenecké a zpívané finále. Tu Ameriku měli prý Tylovi za zlé
už Jakub Malý a Josef Jiří Kolár. Teď se to tedy napravilo, Emigrovat se nebude. Je to pěkná myšlenka,
jenže Pražská děvečka a venkovský tovaryš aneb Paličova dcera o tom není. Každý elév ví, že přišít k
dobré hře nepřipravenou pointu znamená text nikoli prověřit, nýbrž jen narychlo přešupačit A to se
stalo.
Tyl z toho všeho nevyšel nejhůř. Kdo chce vidět, jak vysoko po řemeslné stránce ční nad běžnou
současnou praxí, ať například expozici falešného řešení Strakonického dudáka srovná s primitivní brněnskou přešívkou Paličovy dcery. Klasik však vítězí i morálně. Prý „ne s každým je Rozárka ochotna a
schopna jít hledat v životě své vlastní místo," rozvažuje článek v programu. Ale je to spíš naopak. Rozárka přece své místo zná a má, jenže ne všichni jsou schopni vyrovnat se s její mravní opravdovostí.
Patos tohoto Tylova dramatu je prostě nezcizitelný.
(Brno 1981)

*

Obsah a jmenný rejstřík
Listů
1980
Na četná přání čtenářů vychází právě podrobný obsah a j m e n n ý rejstřík prvých deseti ročníků
Listů. Připravili j e j obětavě manželé Sukovi ze Švédska. O b s a h a rejstřík mají obvyklý formát a
hlavičku Listů a rozsah sto stran.
Sešit si můžete objednat (cena 5,— DM n e b o 2 - $ ) v administraci Listů (viz poslední strana)
n e b o v nakladatelství INDEX, Köln am Rhein, Postfach 410511, W e s t Germany.

*

174

Ludvík

Vaculík

FEJETONY
(Janu

Skácelovi)

Poznámka k naději
Velice nerad, vždycky když o tu myšlenku zavačeské (tak se dílo v původním rukopise jmenovalo/
dím, velice nerad načínám, a tak ani nedokončuju
četl výpovědi tohoto rázu: s tímto názorem, Činem,
nikdy pochyby o tom, zda literatura (česká) měla
událostmi (fašismus, přepadení Polska) jsem se ráza ještě spíš zda má ten význam, jaký si Často přičítá
ně vypořádal svým článkem v Kritickém měsíčníku,
Je pravda, že tvorba na tvorbu navazovala, směry a
Dobrá, tak se tedy smiřme s tím, že zpíváme jen pro
školy se poučovaly, ctily či káraly, že spisovatelé půsebe: přibude nám rozumu? Roku 1887, když naklasobili na současníky ..ale
vždycky zas šlo o lidi,
datel odmítl nové Zeyerovo dílo „Roland" píše mu
kteří psali či se k literatuře lichotili a četbou či aspoň Sládek do Vodňan útěchu; „Jsi jedním z cílů dvěma
knihou se zdobili. Ale co je do toho všem ostatním?
třem pokolením, která přijdou a která Tě teprve doTěm, kteří se bez psaní a často i čtení dobře obejdou, a
spějí a pochopí- Ta do ba, uvědomil jsem si při četnakonec mají všecky praktické záležitosti obce v rubě, je právě teď, hemajs! Měl bych ho znát a chápat,
kou?
Zeyera, vzkazuje mi Sládek! Když tedy ne pro celou
Vliv literatury, její důmysl a vtip, její velikost a
obec, aspoň pro literární měl by být pádnou velisláva odehrávají se v úzkém kruhu osob, jež lze
činou: „UtvoHljsi svou vlastní dobu, předstihuje to,
snadným chvatem vyřadit vmžiku ze všeho, i z psaní.
co jest, a jsa tak vysoko nad hladinou, v které se poOna autonomnost tvorby, ona požadovaná svoboda,
hybuje nejen život náš, ale i literatura."
jíž bývá Čas od času a místo od místa i dosahováno,
Šel jsem Onehdy parkem pod Hradem, kde stojí mozda to není potvrzení vlastně jejího nevlivu v obci?
hutný Zeyerův pomník - hrubě navršené balvany jeKdyž si odestřeme závoje sebeklamů, když si jdeme
ho díla skrývají jeskyň té útlé duše, nemocné obětapro potvrzení vlivu, skončíme u aplikované literatuvou ctižádostí rozdat se národu. Pohled na tento mory, jež je pouliční služkou jenom moci, která se ovšem nument ve mně jiskrou propojil mou twalou už nedůbez ní snadno kdykoli obejde, když se jí nechce šmin- věru a mou chvilkovou naději. Jaký to romanticky líko vat se.
tostný pohled na pomník, jejž tu postavila literatura
V březnu roku 1881, když umřel Jablonský, píše sobě samé a on tu obstál vlastně pro svůj nevyznám a
Sládek (dostávám se ke Skácelovi) Zeyerovi do
také proto, že při žádném rozšiřování silnic nevadil.
Ruska: „Nyní umřel a Čechy jsou tichy, tupy - měl by
To je pól mé skepse, již mi nikdo nevyvrátí.
přec každý zaplakat nad jeho rakví. Ten národ náŠje
Před mnoha lety, před poslední pohromou, ocitoval
nevděčný a to je to nejhroznější..Panebože,
proč
Jan Skácel v Hostu napohled bezdůvodně Sládkovu
by měl každý zaplakat? Zač by národ měl být básníbáseň „Polní cestou". Teprv dodatečně pochopil jsem
kovi vděčný, když to necítí? A dále Sládek dokonce
to jako upozornění na naději, Je ovšem taky naděje,
píše, že „z té letargie může nás probudit jen útisk, to vím. Někdy se mě lehce dotkne. Ale i pak bývá už
krvavý útisk, snad bysme potom přišli k sobě*'. Ale to tak jemná a nutná, že přechází téměř v beznaděj.
se velice mýlí! Tense hrozně mýlí! Když útisk utiskne
S touto nadějí, když lepší nemám, Skácelovi vracím
i literaturu, nemá už vůbec kdo se j í zastat, protože je"...Kdo tu bude u vás stát,
diný, kdo literaturu chválí, pěstuje, zbožňuje a dělá jí
kdo vás bude míti rád,
pomníky, je sama literatura.'„Nekamenujte proroky,
kdo k vám přijde, rodné brázdy,
neb pěvci jsou jak ptáci.. " Mám podezření, ze kdo
zaorat?..."
toto řekl, sám psal a čítal se tudíž k prorokům
(Leden 1982)
„Veřejnost je stále tak zařezaná a tupá jako vždy,"
praví Sládek v jiném dopise. Ale to je přeci trvalý
stav, tak proč není uznán za normální? Ten vzdech
udál se v době rozmachu literatury, kdy jeviště
Několik d e m e n t i
vidíme zalidněno postavami, jako je ještě Neruda a
Vrchlický, Arbes a Čech, ale už i Krásnohorská a
Stromy odkvetly dobře, ale ovoce bude málo. Není
MrŠtíci.. .Jsme na prahu doby, kdy jeviště vskutku je
včel Na včely přišla nějaká asijská nemoc, a kde se
tak bohatě zalidněno, že hlediště může být pozapovyskytne, tam včelaři musejívčelstva spálit Nebude
mínáno: vždyť přijde Březina, Machar, Svobodová ani med. Med ostatně není už kolik let, protože z něho
stále trvá Jirásek, nezapomínejme - a potom Neuprý vytahují germanium, které potřebují na tranzismann, Deml, Čapkové, k dlouhé roli dostaví se Šaltory do počítačů, a ty se zas potřebují hlavně... Med,
da, a tito všichni s ostatními si vzájemně už vystačí
který se vzácně v obchodě objeví, je prý už odzbrojen,
k tvorbě i její kritice, k psaní i Čtení, vy dávání i ode- tedy zčásti znehodnocený, protože ta procedůra jisté
bírání, že vzniká mohutná a živá zrcadlová obec, jež
není úplně nevinná. - Ale já tomu celému nevěřím,
si pak-za Republiky - už ani nemusí uvědomovat, že
protože kdyby to byla pravda, nemohla by se přeci
supluje ostatní občanstvo. Toto sympatické sebevětak říkat, zvláště já bych si dal pozor
domí, budící dneska jenom hlavně stesky, rozkvétá
Květen se ukazuje horký a deště jsou rozděleny nena konci své vegetační doby kvítkem roztomile křehrovnoměrně, místy je velice sucho, například pod nakým: Byl jsem jím potěšen, když jsem v Křiku koruny
ším ořechem a pod třešní^Aje zase zakázáno zalévat,
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když a protože je sucho. Není vody. Člověk to nechápe: dřív každá chalupa měla svou vodu, a dnes
ani lidé, co mají vlastní studnu, často nemůžou tu
vodu pít Obecní studny jsou všecky už vybaveny tabulkou „Nepitná voda". A dřív, když si někdo stavěl
železnici, byl povinen zřídit na nádražích studny
s tabulkou „Pitná voda". Dneska se ví a říká, že je
třeba zachovat v krajině vlhká místa, a přitom se vynucuje odvodňování. Nebo co je to za řeč „nedávejte
kojencůjn vodu, dávejte jim minerálku"? Co je špatné pro kojence, je špatné i pro lidi, ne? Krom toho,
pramení minerálka snad v lepších poměrech? Až se
do všech minerálních pramenů nakonec dostane špína, tak nám to - při nezdravých poměrech ve svrchnějších vrstvách krajiny - nakonec ani neřeknou.
Srovnat všecky rozporné potřeby, to vyžaduje od hospodáře rozum, ale i odvahu, a co ta je platná, když
chybí samostatnost To si často říkám, když dostanu
zlost na vládu, že nedovede zařídit čistou vodu a čistý vzduch. To by se v dnešním světě dalo považovat za
prubířský kámen vladařské zdatnosti, neboť tak je to
těžké. Ba Čekám, že brzo bude zakázáno posuzovat
veřejně vzduch a vodu, a proto se ještě v poslední
chvíli připojuju ke Kozákovi. O spisovateli Janu
Kozákovi se tu a tam často říká, že je důl Ale nemůže
to být takový důl, když onehdy řekl v rádiu, vedle
hloupých vět o literatuře i správnou větu, že se v Karlových Varech nebude už otvírat nový uhelný vůl
Dále jsem už před lety zaslechl, že se má regulovat
Berounka, aby se po ní mohly vozit z plzeňské Škodovky těžké a veliké součásti atomových elektráren.
Já tomu sice nevěřím, ale pro jistotu by se proti tomu
měl strhnout křik, než se ten zločinný nápad stane
termínovaným víádnírn úkolem. Kolik atomových
elektráren tato země potřebxije nebo snese? Či chtějí
ničil přirozenou řeku, jejíž obnova si za sto let vyžádá obrovských nákladů, jen pro cizí potřebu? Máme v Evropě jedinečné postavení: všechny naše řeky
pramení u nás, nemuseli bychom tu sbírat žádnou cizí špínu! Nebo, protože nevím, nedaly by se takové
náklady, co se nevejdou na silnici ani železnici, nosit vzducholodí? Já v časopisech často vidím vzducholoď!
Na všech mapách máme Falklandy, a najednou se
nám povídá o Malvínech. Mně je to jedno, ale že se
hned vyhovuje novému dočasnému pánovi těch
ostrovů, zdá se mi ubohé a směšné. Nikdo, koho jsem
se ptal, a ptal jsem se asi osmi lidí, nedrží v této věci s
Argentinou. Každý z nás ví, kdo jsou Angličané, jak
se chovali za minulé války a co by asi dělali v příští,
ale nikdo nemá důvěru v dnešní argentinský režim
Ano, mtiiete mě přistihnout při nelogické kličce: tam
beru národ, tady režim. Jenže režimy, zaokrouhleně
bráno, z národní povahy nějak vyplývají. Rozpaky
máme všichni jenom nad tím, že se ti Angličané
s tím tak dlouho párají. To člověka až leká Zas už
musejí nejdřív přestrojit obchodní lodě na bojové?
Z tuzemské propagandy měli bychom dojem, že v Anglii už dávno není žádný med
Loni jsem tuto fázi jara sledoval v nemocniční zahradě. Tam mě posti hla zpráva, že řada přátel a kolegů byla zatčena. A právě se dovídám, že konečně byli
z vazby propuštěni poslední tři: Ruml otec, Jan Mlynářík a Milan Šimečka. Někteří důvtipnější lidé říkají, že to hned věděli a že prý to bylo jasné už loni na
podzim, když ve Francii vyhráli volby socialisté: nic
z toho nebude. Otázkou 2Ústalo, jak dlouho budou ti
lidé ve vězení, a o tom rozhodlo prý zase Rakousko.
Protože náš prezident chce jet do Vídně, a úspěch je-

ho cesty závisí prý jaksi na tom, zda naše vláda propustí své loňské -nfizně. - Tak totojápopírám Nezdá se
mi to slušné ani logické. Kdyby vláda potřebovala
pro své jednání s Vídní nějaké rukojmí, mohla si
snadno chytit dvacet až třicet Rakušanů. To by byl
pádnější materiál než jakási absurdní a mlhavá spekulace, že cizí vládě bude na našich lidech záležet víc
než naší.
(Květen 1982)

Redukce knihovny
„Vyjedeš si trochu do Kodaně.1' -Žlutá věta ze staré
nepřečtené knihy, jakých mám! Kdy je začnu číst?
Toto byl Thomas Mann z Kočího „NejlacinějŠí české
knihovny" (1928). Knihy lacino vázané i luxusně rozvázané, již z antikvariátu nerozřezané, se všelijakými věnováními Či razítky. Ale i knihy už třicet let
nové, jako Don Quijote, které určitě asi číst už nebudu, když jsou mi povědomé ze všelijakých odvozenin. Dále nadržené knihy o jazykovědě, geologii
a o výtvarném umění, z Čehož poslední Škrtám, Číst je
byla by mi zbytečná fintivost, slušící tak polychromním sběratelům kradených sošek.
„Kdybych byl šlechtic, byl by náš spor brzy skoncován." - Tak znějí „Viléma Meistera léta uČednická",
jež jsem si koupil za války ve Zlíně. Dva svazečky na
jemném papíru, jisté jedno ze základních děl evropské výchovy, myslel jsem si jako ctižádostivý mladík, ale kdy už zacpu největší díry své evropské výchovy, ptám se jako stařík. Ech, a stojí to ještě zato?
Život utekl. Je konejšivé nabírat lopatou jemný
teplý kompost a rozdávat ho po hromádkách rybízům, angreštům, růžím. Vítr, pořád ten samý jako
v zimě 1926, sviští kdesi v chladných výškách a tu
dole chřestí bludný suchý list Jak jsem ho položil?
Důležitý bude ještě konec. Když se v černé hlíně objeví žížala, vezmu ji do prstů a přenesu na nové působiště se skvělou budoucností • do tlící hromady loňského listí. Nikdy neumím odpovědět na otázku,
v které době Či zemi žil bych raději. Zdá se mi, že přece
jen tady a teď. A jestli bych chtěl žít znovu? Myslím, že
ne. V nové vstání z kompostu ducha moc nevěřím.
A jsem u literatury zahradnické. Ta skoro nemá mé
potřebě co nového dát. Naučiv se zásadám řezu
ovocného stromoví, shledal jsem prakticky, že každá
jabloň je individualita. Pozoruju ji. A jináČ - stromům dávám draselnou sůl, bobuloviny potřebují
draslík v síranové formě, to je zhruba všecko. Rozhazuji Šedivé krystalky, každého roku taky míň, a
přeju si sníh. Odkládám nářadí a jdu za lýkovcem:
kvete někdy už v lednu, jednou kvetl už na Silvestra,
nebyla žádná zima. Teď je do sebe zarytý, ani náznak rašení: přijdou mrazy!
Dále je tu literatura fotografická. Ještě jednou ji
prolistuji a dám Ondrášovi. O fotografii toho vím už
dost Afám svůj názor a moje technika naň stačí. Rád
bych v pohodlném soustředění a v Časové volnosti
prošel tisíce svých negativů a sestavil album městy se Brumova. Dále si hodlám připravit výstavu, aby
byla pohotově hned po změně dnešních poměrů v
nějaké lepší. Proto se pak po ní ptejte, kdo dožijete.
Vzhůru do temné komory!
Dále noty, ale ty nemají jiné ceny než památeční.
Hudebník ze mě veliký už nebude, ostanu zřejmě na
svých pěti opusech. Mohl-li jsem se stát ještě něčím

jiným, tož muzikantem, eo ipso skladatelem, kdybych se lim směrem byl nechal vzdělat Paní učitelka, jak si až dnes uvědomuju, by mě na takovém
studiu byla podporovala, ne-li vydržovala. Ale co by
řekli naši? Co prérie? A tak jsem se, vůl, moudře rozhodl pro obchod, priunysl podnikání a na té dráze se
držím se stejným zdarem dodnes.
Osvěžen únavou z hlíny lehám do postele a beru si
rozečtené dějiny Malé Strany. Nenacházím, kde jsem
přestal, čtu odkudsi dál... řádky a děje se přede
mnou zajímavě rozhrnují jak rákosí, aby se za mnou
hned jak rákosí zavřely. Nevím, nemám, nezůstává
mi nic, než nač právě kladu oči. Má cenu, aby takový
blb něco čet? - Potud tedy literatura historická.
Nikdy jsem se neuměl vžít do hry „Které knihy
byste si vzal na pustý ostrov". Neměl jsem odpověď,
teď ji mám: žádné. Na pustý ostrov, jehož mapu si rád
kreslím, vzal bych si dobré nářadí: zajistil se proti
hladu, živlům a stavěl si loď vhodnou k neopuštění
ostrova
Dále mám učebnice jazyků! Ty nemůžu vyřadit, ba
pořád mě nejvíc zajímá výloha s těmito přísliby.
Jako bych život plný cest měl teprv před sebou.
I přes brýle cítím, že bych se s těmi dvaceti hodinami
hindustánštiny, jež jsem v zimě 1948 vzal na Orientálním ústavu, mohl už i sám doučit holandštině. Je
možné, stane se nějaká příhoda, myšlenka, melodie, a
já prudce dokončím roku 1946 přerušené studium
španělské španělštiny. Mám starou učebnici perštinyanový slovník svahilštinv, maďarštinu pro samouky ... ale co to? Svět těch řečí mě vlastně už odpuzuje. Vypadá to, že mě zajímají jen jako kulturní
útvary, jako vzpomínka na ty národy, ano jako mrtvé jazyky? Protože já nejsem zvědav na takovou
Arábii/ Vypínám Blízký Východ, i Střední! Ať jdou
k šejtanu s irácko-iráckou válkou a íránsko-íránskými revolucemi. Hrůza pomyslet na Indočínu! Už
nechci vidět Indii, co je mi po Habeši, zralá do betonu je Brazílie, já varuju Honduras, Peru, Salvádor,
Guatemalu Konec je se Starou Anglií...! Nač ještě
někam jezdit? Koho vyhlížet z cest? Koho poslat na
Onen svět? A bude to pak lepší?
Rozladěn tóninou svého psaní odestýlám zas
a v očekávání oddechu beru do rukou - se čtyřicetiletým zdržením - zmíněnou výše knížečku ušlechtilého papíru, pravící: „Kdybych byl šlechtic, byl by
náš spor brzy skoncovánNež
ji však načnu, obracím ji zpředu dozadu a naopak, dívám sejí podle zvyku postarších čtenářů jaksi nejdřív pod sukničky.
A hle, co nalézám - prezenční kartičku, že jsem zde již
byl! Moje poznámky o kontaktu: str. 39 - připraveni
hrát role, které neznají; str. 52 - o rozkoši obchodování; str. 119 - „báseň má být buď vynikající, nebo
nemá být"; str. 139-umění sloužící státu. Poslední mé
zajímá nejvíc. Naiistuju stránku a Čtw „Nebyla-li by
to příjemná a důstojná práce pro státníka, aby přehlédl přirozený vzájemný vliv všech stavů a řídil
básníka, který má dosti humoru, při jeho práci?'4 Knížka padá mi z rukou Veď to sme už čítali, pán
Goethe, a veškerý humor nás přešel!
Jakou okliku byl bych si ušetřily kdybych se byl dal
tou druhou cestou, to napovídá už jediný řádek mého skrovného opusu z roku 1943:
Snad stane se ti jednou, že prohlédneš,
jak svět je zvetšelý...
A

'Leden 1983)

Sněh
Myslím, ze přátelství není v přirozenosti sousedících politických národů. Všechny války vyšly ze sousedských vztahů: Francouz tradičně válči s Němcem,
ten s Polákem a ten dále oponuje Rusovi. Rus pak válči s Turkem, Turek s Řekem— a tak dokola kolem
světa. Jenom sousedé mají dobré vlastni důvody k nepřátelství. - Toto schéma nemůže dbát na národy donucené válčit pro cizí důvody nebo na bandy sloužící víře, svobodé či nitru za vysoké odlučné,
Musím se pokaždé usmát nad tím nádherným přátelstvím národů, fungujícím od jednoho: Poláci se
tradičně div nepotentují láskou k Francouzům, my se
moc milujeme sJugoslávci a Holanďan jistě dá přednost Švédovi před Němcem Asi před dvaceti lety mě
jeden elftářz budapešťského rozhlasu takto obkročmo chtěl urazit povznášenými větami, jak výborné
prý si oni, Maďaři, rozumějí s Poláky. No, neurazil mě
(Maďar mě nemůže urazit/), rozuměl jsem mu. Také
naše láska k Rusům byla přece básntvčjáíí, když ještě
vládla přes dvě hranice.
Ostatně potvrzuje to i etymologie některých jmen;
NaSi západní sousedé Dojčové nám ty „němce" opláceli slovem Windhund; pHčemž Windje tu jiného ptlvodu i významu než „vítr", souvisíc s winden - gewunden tj. zkroucený, a označovalo Slovany nejprve
vůbec a později některé. (1). Ale nač chodit tak daleko: Slovem „apač" tj. nepřítel označovali Zuúové
své sousedy, kteří se sami pojmenovávali jihoatabaskickým slovem „diné" tj. lidé. Siouxové zas přišli ke
jménu tak, že Francouzi od jejich sousedů Odžtbvcjů
převzali nadávku „takoví malí hadi" - nadoivessi
(oux). (2)
Ideálním případem sousedění zdají se m i Pyreneje:
proč tam nekvete přirozené nepřátelství dvou národů, nepřirozeně kdysi kvetoucí v Af rice i jinde?
Chladná je však i rovinná hranice mezi Německem a
Dánskem, kdysi také žhavá. A vůbec mnohé dřív neposedné hranice dnes ani nemukají, a my víme proč:
aby nebylo hůř.
Začal jsem tvrzením, že přátelství není přirozené
pro sousedící politické národy, abych dál mohl tvrdit zdánlivě opak: že obyvatelstvo sousedících národů má přirozený sklon hraníce svým životem rozleptávat, státní politiku zdravě pouštět druhým
uchem ven, a nejde-li o holé živobytí, chovat se jako
„diné". (Vizme Polky prodávající zpátky k nám tovar přikázaný do Polska). Co tedy platí je přátelství
přirozené politickým národům, Či není? Odpověď
zná každý: politické národy jsou nepřirozené. Takové národy, hned jak mohou, nejsou.
Opakoval bych se, kdybych říkal, proč v naší současné české národnosti nevidím jiný smysl, nežli že je
to dobrá záminka, hotový nástroj a energetický zdroj
k boji za právo na odlišnost jedince i obce proti politicko-ekonomické denudaci, planýrující tělo i duši
Člověka na Západě i Východě. A že neznám tu doma
žádný přesný národ, protože poslední postupný Čech
je skoro shodný s prvním postupným Slovákem, to také jsem už napsal.
Už třetí den konečně padá sníh. Radují se z něho děti i velcí, jenom energetický zpravodaj hledí na to karatelsky. Stojím v duchu na bílém temeni Holého vrchu (831 m), jenž se táhle sklání k východu^ kde se
obrysy hor ztrácejí v bílé pláni země i nebe. Zmizely
potoky i skály a vše, co pomáhá geometru. Když jsem
tu v životě stál, snaže se průsmykem vzhlédnout
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v mlhovinu Pováží, nebo ležel, pozoruje mračna vznikající v dolinách a rozpouštějící se nad horami, často jsem přemýšlel o podivnosti narození na takovém
místě: na hranici staletého bezdůvodného klidu, a neklid, kdyby tu povstal, byl by naporučen z dálky, a
chtěl jsem usilovným tušením vniknout k okraji lepší budoucnosti, když rozumem to nejde, protože rozum umí jen protáhnout dopředu linii minulosti, nemůže se vykolejit z veškeré zkušenosti, vědomosti,
poznání a zvyků.
Mezi námi: necítím se Čechem. Nenarodil jsem se
s tím, jenom jsem se, holý, do toho z nouze oblékl. Mám
ty Šaty, ale chci v nich chodit svými cestami. Nevidím důvodu ke zvláštní národnosti české a slovenské. Vždyť zvláštní potřeby i názory dají se uspokojit dobrou územní samosprávou. Nekladu to však
politicky: ani jako jen osobní prohlášení, natož jako
návrh společného programu. Nemluvím totiž o vyloučení, sjednocení a uzavření, mluvím o přijetí, rozšíření a otevření národního vědomí, k němuž musí
dojít samo. Je to věc individuálně psychická, pro někoho tento vyšší stav je, pro někoho už nebude.
Je mi jedno, kterou z dvou řečí se úřaduje. Mám dva
jazyky: jedním mluvím, chutnám a lížu sám, druhým
to za mne jinde dělá Tatarka a umí mi povědět, co
sám nevím neprožil jsem a necítil bych. „Hovory bez
konca" se neměly překládat do češtiny, „Písačky" už
se přeložit ani nedají. Jako se Tatarkova bytost v nemluvné argumentaci odvolává k celé naší zemi zvané
Republika, tak se moje neúplná zkušenost s chutí dosycuje „Rozumem", ba masem Slobodovým. Pro mne
a za mne - protože já na to asi nemám nadání, eleganci a drzost - ať Johanides vtipně až lstivě, se
salónním leskem snoba, jenž si však uvědomuje
vidiecký původ veškerého chleba i ctnosti, a se slovenským komplexem i světovou ctižádostí... co jsem
to chtěl říct?
A na to právě jsou oni. Kniha, jež může být napsána česky jak slovensky či která se dá hladce přeložit, není zbytečná? Na hraniční kótě 831 cítím se
uprostřed a žádného území na západ ani východ nemůžu se vzdát.
(Únor 1983)
Přeloženo z němčiny
(Praha)
(1) Herkunftswörterbuch der deutschen Sprache, Duden,
Band 7, 1963
(2) A.M.Josephy, Jr., The Indian Heritage of America, str. 116,
New York, 1968

178

Jaro je tady
Mívám během měsíce dost podnětů k psaní, ale
protože nemám potřebu, nepíšu, a když potom
potřeba je, přebírám ty vychladlé podněty, a žádný už nemá naléhavost, účel ani vtip. To znamená, že vtip, účel a naléhavost ani neměly a že se
to jen tak zdálo. Nevím, jestli jsem dospěl k takové moudrosti už, či upadl do takové únavy,
respektivě lenosti. Myslím, že když dobrý a zkušený spisovatel chvilku vydrží a počká, přejde ho
i tlustý román. Kožík bohužel nepočkal, anebo
není dost dobrý. - To vojín Šerý v roce 1951 říkával v Horšovském Týně „respektivě"
místo
„respektive", což mi bylo protivné. Náš politruk
zas místo „hygiena" říkal „hyegena" a byl by proto hoden posměchu, kdyby mě nebyl zmátl tím, ze
mi nabídl svtij byt, když mi měla na velikonoce
přijet manželka s děckem. Co je na člověku důležitější?
Chtěl jsem například, psát o tom, jak mě bolí
noha a co jsem při tom promyslel, ale trvá to už
Šest neděl, tedy jsem si zvykl, takže kde bych snad
byl emanoval umění, nalezne se jen pár kleteb.
Jaroslava Seiferta bolí noha už nejmíň od roku
1968, a on přesto píše o něčem jiném, takže i tuto
látku pominu. Minulý týden vyšla jeho tlustá
kniha vzpomínek „Všechny krásy světa" - k radosti nás všech, ale i k překvapení některých zasvěcenějších mezi námi. Kniha totiž nedávno vyšla v jednom exilovém nakladatelství, a to je případ ojedinělý, zajímavý právně i politicky.
Chtěl jsem také vylíčit, jak probíhalo a hlavně
dopadlo soudní řízení o věcech, které mi z vlastní hlavy zabavil v lednu 1981 prostý poručík Bezu ch. Tedy městský soud mi v hladkém jednání
odríal všecko: i Seifertův „Deštník z Piccadilly",
psaný strojem, jenž však mezitím vyšel tiskem.
A dokonce i strojopisný sbomíček lidových písní z Kopanic. Závadná je, zdá se, už pouhá strojopisnost jakéhokoli díla. A teď - co udělám? Mám
to nechat tak, Či to hnát níž, to jest k Nejvyššímu
soudu?
Naproti tomu bych tu mohl, s odvoláním na
jeden starší jarní fejeton zaznamenat
úspěch
v jisté delikátní osobní záležitosti, ale to zas neudělám proto, abych na něj neuvalil péči intrikánii z povolání. Čtenář s dobrou pamětí by si
určitě vzpomněl, kdyby postrannost té věci nebyla způsobila, že už dávno zapomněl, jak jsme
na jaře, sotva oschla zem u zdí, hrávali ciby.
Otevřené motivy je třeba postupně zavírat, proto
dokončím popis té jarní hry: Jestliže se ti podařilo dostat „kotulák", což je železný kroužek,
na vzdálenost aspoň pídě ke kotuláku
soupeřovu, vyhráls dvojku, jestliže to bylo na šířku
palce, měls čtyřku, když se kotuláky
dotýkaly,
bylo to šest, a když se překrývaly, bylo to osm.
Dvojka se platila knoflíkem od košule, Čtyřka byl
gaťák, šestka větší knoflík od kabátu a osmička
znamenala buď pěkný veliký kostěný knoflík z
mysliveckého mantlu nebo zlatý knoflík z uni-

formy nebo vůbec nějaký parádní knoflík, jaký
nikdo v Brumově nenosil a neviděl Číslice větší
nez dvě mohly se ovšem platit i drobnými. Účelem hry bylo vtáhnout protivníka hluboko do hazardu že odcházel s gaťama v hrsti. V naší ulici,
jak jsem už před lety napsal, nejlíp uměl cibat
Bohuslav Holba zvaný Cimbálek, a právě jeho
fotografii z té doby podařilo se mi před týdnem
v Brumově získat! Takže Čtenář, který se toho dočká, Bohuše uvidí a pozná, z jaké byl rodiny.
Paní učitelka je letos o jednu
devadesátinu
starší než loni, a je logické, že tak malý dílek není
na člověku znát. To já jsem letos pro nohu nemohl vylézt do sítě zvané amaka, nezúčastnil se
výletu po hřebenech Vizovských hor a nedokázal
odpovědět na otázku, která planeta se to jeví asi
dvacet centimetrů západně od Měsíce. Kdo jste
dočetli až sem, ani dál nečtěte, protože ode mne se
nedovíte, proč zrovna Kubánci mají právě v Angole zachraňovat ze zajetí šedesát Čechoslováků.
Stojím zas na jabloni a nemůžu pochopit stav
světa. Vždyť je to chvíli, co jsem před rokem z této
větve odřezával postranní odnož, a teď tu větev
řežu celou. Zase je jaro, a já v něm cítím už podzim nabitý steskem po jaru. Vzniká otázka, má-li
to všecko smysl Za těchto poměrů snad ani nemá.
Ještě nedávno se varovně psalo, jak jsou ohroženy lesy, dneska už se přímo plánuje, kdy zahynou. Nic nikomu pevně nepatří, každému se může
„podle zákona" cokoli vzít nebo zakázat Bratranec Ludvik si před dvaceti lety koupil dům, protože nemínil, nechtěl a odmítal žít v činžáku, a
teď mu fabrika ten dům násilně vykupuje a on
dostane byt v Činžáku. Tu fabriku byl Brumovu
původně čert dlužen, a teď Brumov dluží čertu
svůj život, půvab a zdraví. Na druhé straně však
chudoba v Brumově bývala předtím veliká, jak
mi připomíná i fotografie Cimbálkovy
rodiny.
Takový tragický spor však nemůže slabá vláda
Šťastně řešit; sílu vlády měřím totiž podle toho,
jaký respekt si vydobude u jiných vlád, a ne podle toho, jak tiskne občanstvo.
Slezl jsem opatrně se stromu, a když jsem vlekl
odřezané haluze, když jsem vzal do ruky sekyru,
abych je rozdělil a posekal, a když mi to dobře šlo,
pocítil jsem se někým jiným: letos dosáhnu věku,
v němž tatínek umřel Není to také zvláštní?
A přišla mi na paměť písnička, kterou jsem od
nikoho jiného nikdy už neslyšel Byl to jenom dobrý šlágr, sentimentální, on však ho přednášel
vždycky heroicky věšteckým hlasem:
Ta naše Praha nezahyne
co svět světem bude stát
ta její sláva nepomine
a žádný nám ji nesmí brát
a kdyby si pro ni přišel
v plné zbroji celý svět
tu z miliónů ůst by slyšel
za Prahu dám
za Prahu dám svůj život hned!
(Březen 1983)
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Jan

Vladislav

Otevřený deník
15. září 1977
(První)
Jel jsem za M. kamsi na venkov. Kam, to nebylo
řečeno, ale Polička ani RadeČ to nebyly. Sotva
jsem dojel, potkám ji na ulici v jakési společnosti.
Ty lidi jsem neznal, věděl jsem jen, že se k ní nesmítal hlásit, natož ji přímo oslovit Dávám jí znamení, že s ní potřebuji nutně mluvit O čem, to ten
sen rovněž neříká, jistě to však bylo něco velmi
důležitého, proč bych jinak podnikal takovou cestu? Je zřejmé, že to ví i M., a přesto jako by nechtěla nebo nemohla rozumět Tiše, ale zcela zřetelně a neúčastněné říká, copak nevidíš, že nemám
čas? Vidím to a odcházím. Odjížděl jsem s pocitem neodčinitelné trpkosti, zc se lidé ani v tak důležitých věcech nedokážou domluvit. Přemítal
jsem tu trpkost celou cestu a měl jsem ji na jazyku ještě po probuzení. Ale co to bylo za důležitou věc, to už jsem si nepamatoval.
Ráno při snídani náhodný pohled na noviny, staré číslo Lidové demokracie z úterý 23. srpna s
Článkem k půlstoletému výročí odsouzení Sacca a
Vanzettiho. Náš tisk tomu jubileu věnoval pozoruhodně mnoho místa, o to víc, oč míň ho vyhradil
leckteré daleko bližší a palčivější otázce, která se
týká nás, například důlním neštěstím na Ostravsku a desítkám horníků, kteří při nich v posledních měsících zahynuli. Pořád týž pokrytecký prst,
který ukazuje na cizí rány, nepochybně hrozné,
ale přece jen už dávno zjizvené, a přitom je sám
pokryt otevřenými vředy.
Ale mají v této souvislosti vůbec smysl pojmy
pokrytectví, lež nebo hloupost? Jde skutečně jen
o nestoudnou lež a hloupou představu, že ji lidé
beze všeho spolknou a nebudou při Četbě takového Článku vzpomínat na stovky justičních vražd,
kterých byli většinou sami svědky, které proběhlv před jejich očima a které pak byly odčiněny
několika slovy tak zvané rehabilitace? Nebo jde
o holé pohrdání lidmi, které s takovými reminiscencemi cynicky počítá, které dobře ví, že si většina čtenářů vzpomene na Slánského, na Clementise a všechny ostatní u nás i jinde, ale které
přesto opakuje svou, protože právě tak dobře ví,
že nakonec svoji lež aspoň zčásti prosadí, nebo že
z ní přinejmenším udělá problém příštích dějin?
Příští rok bude tuším výročí jednoho z velkých
moskevských procesů; jiná výročí tohoto druhu
jsme už zmeškali, jiná teprve přijdou, ale vzpomínat se nebude. A mnohá už ani nelze připomínat, protože příslušná data prostě nikdo nezná.
Babel, Pilňak, Mandelštam . . .
Sacco a Vanzetti byli podle našeho tisku nedávno oficiálně rehabilitováni. Článek s náležitou
péčí vysvětloval, že jejich proces před půl stoletím trval sedm let a vzbouřil celý svět Většina
procesů, na které jsem při tom nemohl nemyslet,
a jistě jsem nebyl sám, trvaly pár hodin a velká
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část světa, právě ta, která se pasovala na jeho svědomí, s nimi krvežíznivě souhlasila. Těch několik
jedinců, kteří se vzbouřili, bylo označeno za nepřátele lidstva a jeho šťastné budoucnosti: taková budoucnost se neobejde bez rituálu krvavých
obětí. A pokud tito nepřátelé lidstva zůstali v zemích na východ od Labe a Vltavy, zastihla je nakonec neúprosná msta: Záviš Kalandra byl pověšen. Jeho rehabilitaci tenkrát náš tisk nevěnoval
ani setinu pozornosti, s níž dnes mluví o těch dvou
nešťastných Američanech s italskými jmény. Byl
vůbec rehabilitován?
(Druhý)
Mluvím s někým, kdo je zřejmě v uniformě, a
vášnivě mu vysvětluji své potíže s policií. Dokládám své vývody složkou podání, která jsem v té
věci už sepsal. Na rozdíl od té uniformy, kterou pořád nedovedu rozpoznat, místnost kolem nás mi
připadá známá. J e to jedna z těch zašlých, prázdných, pustých kanceláří na starých poštách nebo
nádražích, kde jsem v dětství trávíval dlouhé hodiny čekání. Zrovna když se zdá, že se mi podaří
muže v uniformě přesvědčit, vejdou dva další důstojníci. Jejich uniformu poznávám bez potíží, je
to uniforma polní policie. Vcházejí v kožiších,
ušankách, válenkách, jako by přijeli rovnou z fronty. I když nepozdraví, ani se nepředstaví, vím, že
jedou po mě, ale chovají se přitom tak, že to popudí i důstojníka, s nímž jsem jednal. Má dokonce
vyšší hodnost, uvědomuji si najednou, že to je kapitán, a hrozí, že si to s těmi dvěma vyřídí. Jeden
z nich se tedy legitimuje a zároveň se beze slova
zmocní mé složky. Přemlouvám ho, aby mi nechal
aspoň kopie, stačí jim přece originály, stejně jsem
jim je chtěl poslat, a ty kopie budu přece potřebovat k obhajobě. Druhý důstojník se mezitím rozvalil na židli u zdi a jen se k zlosti mé i mého
důstojníka nepokrytě šklebí. První policista, ten,
co zabavil mé doklady, mě začne utěšovat. Líbá
mě na tváře a na krk a já cítím v té jeho laskavosti
cosi nepojmenovatelně zvráceného, ale nemohu
se bránit Jen si s odporem uvědomuji zcela zřetelně, jak mi bere do rtů kůži na krku. Pak mi prozradí, že můj případ má na starosti ten a ten začínající vyšetřovatel. Veselí jeho společníka ještě
vzroste, když mi můj těšitel sdělí, že ten vyšetřovatel je odborník na náboženské otázky a ruštinu.
Nejsem schopen odporovat a ohradit se, že to přece nejsou vůbec moje obory: oba policisté se
pobaveně chechtají, asi jako ti dva vojenští chirurgové, kteří podle staré anekdoty přihlížejí, jak
se jejich kolega, v civilu zubní lékař, potýká poprvé s^amputací nohy. Odborníkům patrně takové
absurdní situace připadají skutečně komické,
uvědomil jsem si, a vůbec nevidí, že v nich jde také o pacienty.
A takovými pacienty, kteří nechápavě přihlížejí omylům svých lékařů v uniformách, jsme
dnes skoro všichni. Ale to už neříkal sen, to už by-

la myšlenka právě probuzeného.
V četbě těch starých novin je jakási podivná útěcha, snad proto, že už nemohou ničím překvapit
Je to všechno už jen známá, bezpečná, odbytá minulost, která nehrozí žádnou ohromující nebo
zdrcující zprávou. Naopak, nejednou dává Člověku laskavě za pravdu, zejména když mu dovolí
srovnávat sebevědomé prognózy tehdejších šmoků s bídou skutečnosti, kterou právě žijeme - a oni
bez rozpaků s námi.
Teprve teď chápu v plné míře Camusova cizince, který s takovým zaujetím a patrně i uspokojením znovu a znovu pročítal ten kus starých
novin, jejž našel ve svém vězeňském slamníku,
kus novin se starou zprávou o absurdní vraždě ve
vzdálených Čechách.
Ve zpětném zrcátku dneška dostává nedorozumění, o němž je řeč na tom zažloutlém kusu papíru, málem rozměr symbolu: všechny ty omyly a
vraždy v Čechách padesátých let byly přece také
takové obrovské camusovské nedorozumění. Jenže k nedorozuměním tohoto druhu musí jednou
dojít v každé krčmě, kde se stalo zvykem vraždit
hosty.
(A před desíti dny na chalupě)
Pohled z okna podkroví, nejdřív trávník, zídka,
pak cesta obloukem vzhůru až na kopec a na samém obzoru venkovské stavení s bílou zdí, černou nadehtovanou střechou a plůtkem. Za plotem děcko v červených Šatečkách, zvedá ruce k
něčemu neviditelnému, jako by věšelo prádlo nebo provozovalo neznámý rituální tanec. A za tím
vším sjednocená, Šedomodrá obloha. Neuvěřitelnost té prosté, a přitom zázračné scény podtrhuje
naprosté ticho - okno je zavřeno. Jestli něco slyšíš, pak jen pípání pomyslných ptáků a šum vlastní krve v uších. Pojednou tě z té hloubky pod tebou a výšky nad hlavou přepadá závrať; ale ještě
spíš je to závrať z podezření, že za tím vším, za tím
kopcem a domem s děckem v červených Šatech
není už nic. Někde, za nějakým kopcem, za nějakým domem tomu tak přece musí b ý t A tuto závrať nezruší ani starý ženský hlas, který pronikne
i zavřeným oknem:
„Už jsi to prádlo pověsila? Všecko? Tak se pojď
najíst!"
Znám to už vlastně dávno; a vidím znovu před
sebou onoho starého, mírného muže z Milána, který tu scénu zapsal drobným, skoro nečitelným písmem, připomínajícím Halasovo, už někdy před
půl stoletím, možná zrovna když jsem já nabíral
s úzkostným křikem poprvé vzduch z té podivné
báně nad námi, pod níž on žasnul tenkrát:
Snad až se jednou ráno ohlédnu cestou ve vyprahlé skleněné báni vzduchu, uvidím ten
zázrak:
s úděsem opilce nenajdu náhle
za svými zády nic, nic kromě prázdna.
Pak se jak na plátně objeví zase znova
stavení, stromy, kopce k obvyklé šalbě očí.
Ale už bude pozdě; a já půjdu beze slova

s tím tajemstvím zpět mezi lidi,
kteří se neotočí.
Eugvnio
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Už je to půl roku, a přesto jsem to pořád ještě nedokázal přijmout. Co chvíli se za ním rozbíhám
přes ulici nebo ke stanici tramvaje, ale pokaždé je
to někdo cizí. Vždy znovu vyskakuju od stolu a běžím otevřít, ale pokaždé je za dveřmi jiná tvář.
A přesto trvá dál naléhavý pocit jeho přítomnosti,
pocit, který člověk mívá nutkavě před zrcadlem,
z něhož právě zmizela druhá tvář: kdyby se mohl
naklonit do toho studeného, neprostupného střepu dost hluboko, třeba by ji ještě zahlédl.
Vzpomínám, jak jsem nechápavě zíral, když přišla zpráva, že zemřel otec. Den na to jsem ho skutečně našel v márnici poličské nemocnice a ležel
tam tak nesrozumitelně tichý, malý, skromný na
jakémsi kovovém lehátku v koutě té studené
prázdné místnosti s betonovou podlahou, že už
nebylo pochyb. Co mě ale nejvíc skličovalo, byla
jeho samota: byl sáni, neodvolatelně a navždycky. A já zrovna tak, uvědomil jsem si; až tam jsem
totiž pochopil, že jsem osiřel a že kdysi tak osiřel i
on, protože každý je zrozen k tomu, aby jednoho
dne okusil tenhle sirotčí los.
A smrt Václava Bartovského byla snad ještě neuvěřitelnější. Věděli jsme všichni o jeho nemoci,
ale pak se z toho infarktu zdálo se vzpamatoval; co
toho chtěl ještě namalovat. Mluvili jsme o tom i při
naší poslední schůzce, tentokrát ne u nás, ani v jeho ateliéru nad Stromovkou, ale kdesi na Táborsku, kam se rozjel s paní na dovolenou. Proč právě tam? Vezl mě tam autobus, jaký jsem už dávno
neviděl, snad od války, kdy ještě na Vysočině jezdívali soukromí dopravci. Tenhle šofér patřil k
nim, celou cestu řídil po paměti, po slepu, otočen
k pasažérům, většinou venkovským ženským
s nákupy, s nimiž se sousedsky bavil, a přitom
usilovně přemýšlel, ke komu veze toho neznámého vzadu.
Šoférovu zvědavost ukojil pan Bartovský, čekal
u stanice přímo přede dveřmi svého hostince. Už
se asi na té vsi nudil, že mě tak vyhlížel. Seděli
jsme skoro celé odpoledne kousek za vsí na mezi
pod borovým lesíkem, před sebou výhled na táhlé vlny polí, luk a remízků na kopcích. Právě ten
výhled nás zřejmě ukolébal k dlouhému společnému snění o tom, že si hned po návratu do Prahy
koupíme starou vysloužilou tatrovku a budeme
pomalu objíždět Čechy, které neznáme.
S očima plnýma téhle podivné, svátečně klidné
krajiny, oázy uprostřed Šílejícího světa, aspoň jak
se zdálo, jsem se večer vracel do Prahy. Za tři dny
jsme odjížděli s dětmi na Babylon u Domažlic. Ani
jsme se nestačili pořádně usadit a obejít stará známá místa, telegram. Ležel jsem zrovna ve vaně; M.
začala bušit na dveře, jako by nemohla najít kliku,
pak vběhla a podala mi ten papír. Četl jsem, ale
nerozuměl jsem, měl jsem živý pocit, že to je psá-
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no nějakou neznámou řečí, která sice používá latinky, ale jinak nemá s Češtinou nic společného:
Manžel zemřel, pohřeb zařízen, Bartovská.
Ráno jsem byl v Praze, jenže když jsem chtěl
hned z nádraží zavolat k Bartovským, najednou
jsem si na to tisíckrát volané a známé číslo nemohl vzpomenout; a nad otevřeným seznamem
jsem si uvědomil, že vlastně neznám ani jeho jméno. Paměť jej zapřela; dojemným, dětinským
úskokem se j e j snažila aspoň'ještě na chvilku zařadit mezi ty, na které pouze zapomněla.
U Jana Patočky mě paměť takhle ošálit nemohla; ani se o to nepokusila, naopak, zpráva o záchvatu mrtvice, který ho postihl v nemocnici,
vyvolala ve mně málem náměsíční bdělost Všechno, lidé, věci, celý svět se mi najednou rýsoval
před očima jakoby na distanc, opodál, na dosah ruky, ale nedosažitelný. Všechno dostalo přeludně
ostré obrysy, jako by je kreslil neúprosný objektiv fotografického aparátu a ne živé oko. Díval
jsem se, viděl jsem, ale přes tu nelidskou přesnost jsem kresbě před sebou nerozuměl. Ani jsem
se o to nepokoušel, neměl na to sílu. Jenom jsem
čekal. V neděli pak zemřel.
Přišli před třemi dny, ve středu. K deváté někdo krátce zazvonil. Na ně to nevypadalo, ti kdyby
mohli regulovat tlačítkem sílu zvonku, řinčel by
na celý dům. M. otevřela. Na chodbě stáli dva páni,
ptali se po mně. Byl jsem dva kroky od nich, ale
přes zeď kuchyně, takže mě nemohli vidět. M. pochopila, oč jde, a zapřela mě, jel jsem prý s autem
do opravny. Chtěli vědět kam, prý tam za mnou zajedou. M. řekla, že neví, a nelhala, jezdíval jsem do
Dejvic, ale teď opravuju jinde. A oč vlastně běží,
že je to tak naléhavé, zeptala se nakonec. Jeden
z nich se představil, Říha, a řekl, že přijedou po
obědě. M. si všimla gesta, které zůstalo nedokončeno, jako by chtěl vytáhnout z kapsy průkaz, ale
pak si to rozmyslel.
Jen dozněly kroky na schodech, začali jsme
uklízet drobnosti, kterých se vždycky za Čas nakupí po stolech a knihovnách. Navíc jsem právě vázal nově přepsanou monografii o Kafkovi, která
měla vyjít někdy roku 1969 a už nevyšla. Asi za půl
hodiny telefón. Napadlo mě matně, že by to mohli
být oni, aby si ověřili, jestli jsem přece jen nebyl
doma. Ale vzal jsem to, a skutečně. Jakýši Dr. Halík se ptal, jestli provádím překlady z francouzštiny, měl by prý pro mne cosi o tiskacích strojích.
Kdyby si aspoň dali trochu práce se svými fintami! Takhle mi ještě nikdo nenabízel práci. Se
smíchem jsem odmítl a zavěsil.
Nepočítal jsem ovšem s tím, že by přiběhli tak
hbitě. Zvonili znovu ani ne za dvacet minut, a tentokrát se už odbýt nedali, prý vědí, že jsem doma.
Právě jsem převazoval balík s tím Kafkou; ale pánové na Štěstí zůstali podle předpisů na chodbě,
jen se legitimovali, a že potřebují se mnou mluvit
Nebyl jsem na to oblečen; laskavě dovolili, abych
se šel ustrojit Mohl jsem se tak s M. domluvit, co
s tím balíkem a ostatním. Pak jsem se začal pomalu strojit; najednou jsem byl až nepřítomně
klidný. Když jsem tam šel poprvé a podruhé - bě-

hem posledního roku to bylo nejmíň třikrát - poprvé a podruhé to bylo horší. Uprostřed oblékání
mě napadlo, že bych vlastně s nimi nikam nemusel, nemají-li příslušnou předvolánku. Šel jsem se
jich na ni zeptat
Předvolánku neměli, ale ujistili mně, že ji během půlhodiny mohou mít; a jistě to byla pravda.
Nemělo smysl naléhat, zvláště když na gauči v
mém pokoji pořád ještě ležel ten Kafka. Přehodil
jsem přes něj špinavou pracovní košili a vzal jsem
si čistou, flanelovou, prptože tentokrát si mě tam
určitě nechají aspoň těch osmačtyřicet hodin. Vyhrožovali tím už posledně. Potom jsem se ještě pořádně napil, vždycky tam u nich mívám žízeň, a
provázen dvěma anděli jsem vyšel. Venku byl pra-w
vý zářijový den, slunce, jasná obloha a vzduch,"
který už chladil. Byl jsem rád, že jsem si vzal tu
teplou košili; a že jsem na rozdíl od posledního
rozhovoru nechal doma řidičský průkaz. Tenkrát
jsem na něj pořád musel myslet, a to mne znervózňovalo.
Nechali stát auto u vedlejšího vchodu. Ukázalo
se, že se kvůli mně obtěžovali dokonce tři: u vozu
čekal m ů j starý známý, jako vždy s 1 kouřovými
brýlemi na očích a ve světlém obleku osobité elegance, která na dálku prozrazuje převlek. Člověk
má občas málem chuť si na ty jejich pestré košile a
ještě pestřejší kravaty sáhnout, asi jako Josef K.,
kterého tolik přitahovala aluminiová šavle jednoho ze soudních zřízenců Procesu. Major Martinovský mi už zdaleka otvíral dvířka s úsměvem a gestem, které zřetelně říkalo, co si myslí: nakonec
vyjde vždycky všechno najevo a každý skončí u
něho. Ale já se k staré známosti nehlásil; bral jsem
to, jako by mi otvíral taxikář.
Auto se rozjelo a vpravo se mihla bývalá hospoda U kaštanu. Není to dávno, co muselo její levé
křídlo ustoupit komunikaci; ale nezbořili ji.
V úporné snaze dát svému novému, nestoudnému
režimu starobylý, úctyhodný rodokmen udělali ze
zchátralé a zmrzačené hospody Památník dělnického hnutí. Hospoda sama se přestěhovala přes
ulici. Na starém místě zůstaly jen zdi, několik
krásných kaštanů a veliká tabule z bronzu, hlásající kolemjdoucím, co se tam historického událo. Ale chodci se spíš podivují, jak ten věčný bronz
na paměť zakladatelů České sociální demokracie
rychle oprýskává a mění se ve špatně patinovanou sádru. Jako celý ten rodokmen.
Děti tam lákají na podzim padající kaštany; jen
škoda, že ty krásné hnědé plody, kterých je plná
dlaň, ztrácejí doma tak rychle barvu, lesk i tvar.
Jednou za týden, za Čtrnáct dní tam bývají schůze.
Není to tak dávno, ale možná že to je už taky pár
let, jsme se tam vypravili z protějších Střešovic na
přednášku o Komenském. Hovořil Jan Patočka.
Nejhorší je, opakovala už potřetí, že jsme všichni, my i oni, trestáni ve svých dětech. Až to ty děti
pochopí, vytáhnou jednoho dne a celý ten náš svět
rozbijí na padrť. A budou mít pravdu, pokud se
s ním předtím sami taky nezapletou.
Už asi rok ke mně chodí jedna mladá paní
s dítětem. Musela jsem se pochopitelně zajímat
o prostředí, v němž m ů j malý pacient vyrůstá. Ta

mladá žena je podruhé vdaná, její pivní muž byl
zhruba stejně starý, druhý, nynější, je značně starší, ale pořád ještě v nejlepším věku a hlavně uprostřed nejlepší kariéry. Léta byl dopisovatelem
kdesi v cizině, snad ve Spojených státech, po roce
1968 se vrátil a teď píše zahraniční komentáře. Ale
namočil se - jako všichni - i v nevybíravé kampani
proti Chartě 77.
Onehdy mě požádala o schůzku, ale ne v ordinaci, někde jinde, třeba v restauraci. Nemohla
jsem dobře odmítnout, už kvůli tomu dítěti. Ale
ona mi patrně chtěla ukázat především svého muže, možná že to měl být z její strany svérázný druh
úplatku, náznak případné vlivné přímluvy. Vypadal na svá léta opravdu dobře, a taky chytře, až mazaně. A oba mluvili tak volně, nenucené a kriticky, že jsem měla chvílemi strach, nejde-li o provokaci. Ale ne, spíš se potřebovali předvádět
Anebo si ulevit Před týdnem mi zavolala znovu. Tentokrát přišla sama. Stav jejího dítěte byl záminkou, i když patrně jen podvědomou*. Za chvíli
mluvila už jen o sobě a o němí Nedovedu si prý ani
představit, v jaké strašné situaci musí oba žít.
A vůbec, nestane-li se zázrak, musí se to všechno
co nejdřív položit A ty děsné poměry v redakci,
kde pracuje on, a v organizaci, dejme tomu Svazu
žen, kde je ona. Dostala se tam přičiněním svého
otce, původně evangelického kněze. Za války ho
odvlekli do koncentračního tábora, a to ho zlomilo. Hrůzy, které tam zažil, ho přesvědčily, že
Bůh není a nemůže být. Po návratu začal studovat
marxismus, vstoupil do strany a udělal kariéru
v jedné z těch paralelních organizací, jež pomáhají udržovat režim, dejme tomu ve Svazu obránců m í r u . . .
Má známá uváděla ve svých kádrových materiálech pochopitelně jen otcovu poválečnou kariéru,
tu předchozí vlastně ani nezažila. A přesto: nedávno tlumočila své představené, která pochopitelně žádnou cizí řeč neovládá, a protože šlo o delegaci amerických protestantů, obrátila se soudružka předsedkyně najednou na ni a vyzvala ji,
aby přece hostům řekla, jakou krásnou kariéru
udělal její otec, ač evangelický kněž. Má známá
ztuhla: byla to flagrantní lež, kariéra jejího otce
byla přece založena právě na tom, že se svého
kněžství vzdal. Ale co jí vzalo dech nejvíc, byla
skutečnost, že to její představená všechno věděla. Odkud, když se o tom ve svých kádrových
materiálech slovem nezmínila?
Nevysvětlovala jsem jí, kdo soudružku předsedkyni informoval. Vyprávěla to s takovým vzrušením, s takovým rozhořčením, že mi jí bylo málem líto. Mně!
Přesto jsem neodolala, abych se jí nezeptala, jak
se bude její muž v Bělehradě cítit jako člen naší
oficiální delegace. Zarazila se: Aspoň se prý uvidí
s řadou přátel, které už léta n e v i d ě l . . .
Říkala jsem si, že je tyhle jejich vlastní rozpory
musí nakonec rozložit a zničit Ale zrovna jsem si
uvědomovala, že právě z nich teče všechny ta špína, zloba, nenávist k těm, kteří se opovážili říct ne.
A kteří mají zase jiné starosti a strasti. Přesto se
mi ale zdá, že jejich nejistota je daleko horší, zžíra-

vější než naše. A taky bezvýchodnější. Nemají už
čemu věřit, mají už jen holý strach. Jejich oběti,
jsou-li jaké, a patrně jsou, nemají smysl. Ty naše
jej mají samy v sobě, v tom, že nám dovolují se přibližovat k něčemu, co by bez nich nebylo.
18. z á ř í 1977

Byl nemocný už dávno, v poslední době prodělal dost silnou chřipku a ty lednové výslechy,
často několik dnů po sobě, mu nepřidaly. Pak ještě ten příjezd holandského ministra zahraničních
věcí, zrovna v den, kdy jsem byl předvolán na prokuraturu, a jeho pozvání, které Jan Patočka nemohl ani nechtěl odmítnout Den nato tisková
konference, kterou nakonec rozehnali. V noci přišli pro něho, ale tentokrát rozhodně odmítl otevřít
a vypovídat, byl opravdu unavený a navíc se necítil dobře. Odvezli ho tedy ráno, drželi ho tam prakticky celých deset hodin. Vrátil se ještě unavenější a tak pozdě, že jsme už měli strach. Ale nazítří hned ráno pro mne poslal, že musí do nemocnice a ještě by se mnou rád mluvil. Lékařka na pohotovosti zjistila srdeční slabost, dala mu injekci a
objednala sanitku.
Ležel vymytý, v čistém, ještě nažehleném pyžamu, hlavu vysoko. S těma jasnýma, zářivě modrýma očima působil tak oduŠevněle a tak plný
vnitřní síly, že jsem se upokojil. Posadil si mě na
postel, u něho nikdy nebylo dost židlí, a třebaže se
měl podle doktorky šetřit, neustále hovořil. Už ani
nevím, jestli chtěl něco konkrétního, možná že se
k tomu nemohl dostat jen proto, že jsem byl pořád
na odchodu, abych ho příliš neunavoval.,. Jediné, na čem jsme se shodli, bylo, že si potřebuje
pořádně odpočinout a že si v nemocnici skutečně
také odpočine. Tam snad bude pokoj od předvolánek, výslechů a sledování.
Pak se ozvalo zvonění. Rozloučil jsem se. Na
chodbě jsem potkal dva mladé statné chlapíky v
bílých pláštích. Saniťáci; hned mě brali za lokty,
mysleli, že jsem pacient Ukázal jsem na dveře, za
nimiž ležel skutečný nemocný. Ještě jsem ho
zahlédl, jak k nim otočil tvář, když otevřeli. A to
bylo naposled.
Do nemocnice jsem nechodil. Věděl jsem, že by
byl vzkázal. Navíc tam byla karanténa, ani nejbližší rodina k němu nesměla. Domlouvali se přes
okno a balkón. Vypadal prý dobře, dokonce pracoval, právě tam vznikla konečná verse jeho posledního textu, který vždy pohotoví a vždy nepřesní
novináři označili za jeho závěť. Dal mi týden před
tím číst jeho první versi, abych prý mu k tomu něco řekl. Nebyl si jím zcela jist, a patrně měl pravdu. Ale co já mu mohl říct? Nanejvýš jsem snad
mohl nesměle potvrdit jeho pochyby o tom, je-li
dost jasné, ke komu u nás a hlavně v Evropě se
vlastně obrací. Aby ty pochyby odstranil, nakonec celý článek zgruntu předělal: nešlo přece pouze o to, co jsme od Charty 77 Čekali my, ale co od ní,
od vlastních podpisů na mezinárodních paktech
o lidských právech, skutečně čekali ti, kdo je podepisovali.
Ale to jsem už četl až po jeho smrti. Ve čtvrtek
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v noci, týden po posledním výslechu, utrpěl těžký
výron do mozku; a v neděli 13. března nám kolem
poledne neznámý hlas v telefonu zajíkavě oznámil jeho smrt. Vstoupil v tu chvíli mezi hrdiny naší doby, jimž věnoval jednu svoji stať. On sám už
o tom nevěděl; jinak by byl ve své nepochopitelné
skromnosti nepochybně protestoval, že on byl a je
jen nepatrný žák, který z předsíně filozofie naslouchá hovoru skutečných m i s t r ů . . .
„Filozofy jsou však doopravdy ti, kdo dokáží
proměňovat náš život, dát nám něco takového,
o čem jsme dosud netušili, že to jest, a že co se
nám zdá zbytečné a fantastické, je pravda pravdoucí".
Vzpomínky jsou divná věc, řekla. Řídí se vlastní logikou, které jsem nikdy nerozuměla. A nejsem patrně sama, ale pokud vím, nikdo se jí dosud pořádně nezabýval, leda takovýProust.. .Nakonec zbývají jen jakési střepy, a ještě většinou
z věcí zcela vedlejších a nepodstatných, harampádí. Asi je to tím, že v člověku nad vzpomínáním
převládá sebezáchovné zapomínání. Bez vzpomínek by asi nemohl dobře žít; ale bez zapomínání
by musel okamžitě umřít na tisíc otevřených ran.
P. po návratu odtamtud taky ze začátku vykládal jen samé vtipy, anekdoty a neuvěřitelné historky, k nimž docházelo hlavně přičiněním bachařů, většinou neuvěřitelně omezených, ale právě
proto neuvěřitelně krutých. V jeho líčení vypadal
koncentrák jako jediná nepřetržitá recese. Na
skutečnou tvář té hrůzy jako by úplně zapomněl.
U mně to bylo jistě i tím, že jsem byla tak malá.
Když ho zavřeli a pak soudili, bylo mi sotva deset
nebo jedenáct, musím si to vždycky znovu vypočítávat; i to patří k tomu zapomínání,.. Dost dobře
se pamatuju jen na to, jak jsme za ním s matkou
jezdívali, nejdřív někam na Jáchymovsko, později
k Příbrami. Slavkov, Bytíz, občas mi ta jména
znovu připomenou ukazatelé u silnic, jinak bych
na ně taky dávno zapomněla.
Cesta vlakem byla pro takové dítě dobrodružstvím, teprve když jsme dorazili na místo, pochopilo, že nejde o výlet Jako by byli všichni dávno
omluveni, na té stanici se vlak vyprázdnil. Všichni, které vezl, jeli jako my „na návštěvu". Matky
s dětmi, mladé ženy, stařeny, ještě teď vidím, jak
se ten dlouhý černý had Šine od nádraží až k barákům, kde jsme se měli setkat Jakmile se hlava
hada doplazila na místo, začali je přivážet autobusy. Viděli jsme je přijíždět, viděli jsme je vystupovat, viděli jsme je mizet v barácích, a pak jsme
je konečně uviděli před sebou, když nás vyvolali
jménem a pustili dovnitř. Ale nemohli jsme jim
podat ani ruku, dělilo nás dřevěné pažení nebo
drátěná síť, a především přesně vyměřená vzdálenost Za chvíli, než jsme se vzpamatovali, se film
začal přehrávat zase zpátky: viděli jsme je odcházet, nasedat do autobusu a postupně odjíždět
Nejostřeji si z těch návštěv pamatuju na kopanec, který jsem jednou v bezmezném dětském
vzteku uštědřila ve frontě policajtovi před sebou;
vztekle se otočil, ale m ů j nevinný obličej ho zřejmě přesvědčil, že šlo o nedopatření. A pak na tu
stařenku v kroji, zřejmě ze Slovenska. Dostala po-
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zvánku a celá šťastná se rozjela přes celou republiku za synem. Ale vězeňský autobus jí ho nepřivezl; a když se ho naříkavě dožadovala a přitom mávala svým papírkem, bez milosti ji odbyli:
Není tady. Byl zastřelen na útěku.
Jeden příběh překrývá druhý, jedna událost zatlačuje do pozadí další. Pokus vyprávět všechno,
tak lákavý, je předem odsouzen k nezdaru. A přitom jedině to všechno dohromady, významné i nevýznamné, velké i malé, jasné i nejasné, otevřené
i skryté, přítomné, minulé i to, co hrozí budoucností, co ji už viditelně či tajně skrývá v sobě,
může podat obraz toho, co zde žijeme.
V deskách přibývají lístky s poznámkami a hesly, co bych měl a co bych chtěl zařadit do těchto
záznamů. Chvílemi opravdu nevím, čemu dát
přednost; a vůbec už nevím, co z toho bude zítra
důležité a co se ukáže jako nicotnost Ale možná že
tomu je jako s psaním. Člověk pořád hledá své velké téma bůhvíkde, a přitom je často má už dávno
hned vedle, na dosah ruky. Je jen třeba je uvidět,
najít správný zorný úhel nebo perspektivu, krátce vystihnout spojitosti, a vyhmátnout fcmysl, který by těm disparátním příběhům dal jednotu jakéhosi mýtu.
Za kaštany Památníku dělnického hnutí auto
zabočilo doprava. Do Ruzyně jsme tedy nejeli. Na
Špejchaře jeli rovnou dál; vezli mě tedy do kachlikárny. Architekt toho bílého kvádru na kraji letenské pláně sotva tušil, jaké jméno si jeho dílo
vyslouží. Patrně to existuje všude na světě, ale u
nás je to zvlášť výrazné; když nemůžeme jinak, obnažíme, zlehčíme, zesměšníme i tu nejstrašnější
skutečnost aspoň trefným slovem a ironickým
pojmenováním. Je v tom kus národního vychloubačství; ale jistě taky notná dávka zdravé sebeobrany a jistoty, že nic se nejí tak horké, jak se to
uvaří, a že všechno jednoho dne pomine. Ostatně,
je to účinné, proč by je tak dráždila každá narážka
na to, že se za deset let uvidí?
Celou cestu jsem mlčel, v autě, dole v hale, ve
výtahu i na chodbě čtvrtého patra, kam mě vyvezli. Chvíli jsme museli čekat, než se najde vhodná místnost Posléze z toho byla jakási zasedací
síň, docela by se hodila do kteréhokoli nakladatelství: dlouhý stůl se sklem a pod ním fotografie,
v Čele napříč další stůl, psací, kolem dokola židle,
snesené odevšad, jako by chtěli hned potom zkoušet Ionescovy Židle, za mnou skříně polepené tapetou, která už místy odstávala, přede mnou okna
do ulice Nad štolou s hučícím letenským tunelem,
a v koutě přepychová kanárkově žlutá sedací souprava, pohovka u zdi, stolek, dvě křesla a nad tím
povinná krajinka od národního umělce Jaroslava
Gruse, vrchol moderny pro osazenstvo takových
uradu.
Naproti Grusovi nezbytný portrét pana prezidenta, který se na to vše díval a podle zvyku Čekal,
co bude. Vedle další skoba, volná a vybízející
k úvahám, kdo na ní původně visel nebo na koho
teprve čeká. A dole černá školní tabule, taky odněkud narychlo přinesená a ještě celá šedivá od
špatně smazané křídy. Tak rádi si hrají na učitele.
A tak špatně.
Praha 1977-1981 - Paříž

Jan

Vladislav

Sloky
Abys je mohla číst,
abys jim rozuměla, aby ses
jako list pod ústy
větru chvěla.
*
Aby v nich šeptal šum
dalekých vln a písků, moře,
jež stoupá k rtům, sotva
tam vnoříš misku.
*

Abych měl aspoň čím
zaplatit převozníka, dřív
než se otočím k stínu, jenž
za mnou vzlyká.
*

Aby v nich doutnal dech
rněňavých mořských ulit, plamínek,.
tajných ech, jejž nelze ničím
*ulít

Abych se k tobě hnal
jak příboj k svému břehu a omýval
a rval a křičel
svoji něhu.
*

Abys je mohla dát
za sto let znovu
k uchu a znovu poslouchat, co ti dnes
říkám v duchu.
*
Abych ti pověděl,
jak padám mořem ke dnu, zžehnut
a bez křídel, kdykoli
*k tobě vzhlédnu.

I když to dávno víš,
je to tak pořád znova: nakonec
narazíš na stěny
svého slova.
*

Abych ti zanechal
v paměti aspoň třísku, uhlík,
v němž doutná dál troud dávných slov
ci stisku.
Aby hlas těchto chvil
i s duhou slz a stenů tě občas
probudil přes desaterou
stěnu.
*
Abych ti v žilách plul
bludně a odevzdaně, a třeba
jako sůl tě pálil
v každé ráně.
Abych ti v očích stál
tak jako blanka slzy, přes kterou
by svět hrál stem hran
a* barev druzy.
Abych tě nahmatal
i mrtvý, hluchý slepý přes horu
hrud a skal a drásající
střepy.
*
Abych tvůj teplý tep
slyšel i za tou stěnou, kde se jí
chudý chléb těch, co už
nevzpomenou.

Abych se jako sníh,
zbloudilá vločka v dlani, rozplynul
v pláč a smích věčného
setkávání.
*

A ještě tvrdší zeď
je obal tvého těla: nevydá
odpověď, i kdybys ji
snad měla.
*
A proto hledáš řeč
i v tom, co třeba ničí, jako ta
krutá křeč, při níž se
láskou křičí.
*
Objeví-li se krev
je to jen pečeť něhy: šeptá
v ní skrytý zpěv vody,
jež mele břehy.
*
Podemele i strom,
jenž roste zvolna s námi a Čeká
na svůj hrom, zván a zván
hlubinami.
*
A jednou z nich jsi ty
i s tím, co v tobě hrozí, svítící
temnoty, v nichž vyčkávají
bozi.
*
A jejich úradek
i v naší krvi šumí — vábením
rajských řek; a člověk
nerozumí.

(Paříž)

Jaroslav

Vejvoda

Zelené víno
(výňatky z románu)
„ .., je označení pro vino, které stahuje ústni dutinu. To je
protof ze hrozny nebyly dozrálét když byly lisovány ..
Z odborných
příruček
,t Učitel radosti nemusí dělat nic jiného, než mít sám radost
nebo být radostí. Kdyby chtěl radost šířit a sám ji neměl,
ničemu by nenaučil Není nic lehčího, nez učit radosti, jen je
třeba, ach, radost opravdu
mít"
SÓren Kierkegaard

V kuchyni ji čeká káva nezředěná mlékem a nefiltrovaná, jak jí kdysi pívala několik šálků denně, ba
i v noci- Káva nezdravě silná, ale o to chutnější* Životobudič jejích dávných novinářských začátků.
„Slyšela sem tě v koupelně 41 , vysvětluje rozpačitě tchyně, „nemůžu ale najít cukr!"
„Ten tady nemáme, maminko, pijeme to bez cukru!" vysvětlí Jana a s chutí míchá lžičkou v hustém
nápoji. Hříšek po létech* Zítra už zase bude pít tu slabou světlou, po které nebuší srdce, ale občas usíná
cestou do práce, ba i při ní. Ale to nebude jenom tou kávou!
„A eště u , zpovídá se stará žena bojácně, „nevím jak s těma puntíkama na televizi. Nějak sem to zmáčkla * * *
Jana se rozhlédne, uvidí umytou napoleonku ve výlevce a je jí jasné, že se pan doktor a manžel
posiloval ještě v noci po svém pozdním příchodu koňakem a televizí. Jako vždy zapomněl vypnout
a v ranním spěchu, neboť na rozdíl od Janv pracuie v úřadě s pevnvm a brzkvm počátkem pracovní doby,
svoje opomenutí nenapravil. Matka, vždy ěasně na nohou, ve snaze zakrýt stopy synkova nočního
dovádění, umyla sklenici a uklidila láhev, ale značce Philips nerozumí. A jim všem už jistě vůbec ne.
Snad má dojem, že se tady všichni zDlázmli, jak o tom píše x*odný tisk v humoreskách a o zrádné
emigraci. Lživě, pravda, ale není Šprochu . . u v a ž u j e Jana sebekriticky. Dopije kávu, dojde do obýváku
a zmáčkne puntík na přenosné krabičce dálkového ovládání. Monitor zableskne a zhasne. „Takhle,
mami", vysvětlí babičce, která se přišourá za ní a provinile sleduje její pohyby.
„Aha", žasne stařena, ale její údiv je na rozdíl od nepředstíraného nadšení prvních dnů už jenom tichý
a nucený. Všechno se okouká, vzpomíná Jana na to, jak se sama kdysi otrkávala - čelem přímo do skleněných dveří na fotobuňku. Lehkým konversačním tónem se zeptá: „Vyváděl v noci moc? Byl nalítej nebo
jenom lízlej?"
Co ji především omrzelo je ta dohodnutá hra na Šťastnou rodinku, neotřesenou vichřicemi sváru a
hněvu. Jako by stará žena neměla oči a jako by především nikdy neopouštěli domov proto, aby už
nemusili lhát Ostatně to, co by jako milosrdnou lež ještě unesla, porušil Petr přece sám, když je hned
první večer po svátcích nechal doma samotné. Pokoušel se jí sice volat a bájit cosi o kuželkovém turnaji
jejich oddělení (samozřejmě o pivu) a také o náledí (to bylo ovšem na ulicích už zvečera, když pánové jeli
do hospody místo domů), Jana však rovnou zavěsila. V noci ji potom ještě budil, blekotal cosi o kolegialitě a dokonce o asimilaci, ale vystrčila ho z ložnice - ať maminka vidí, jakého má syna. Získávat kladné
body k žádosti o občanství dolézáním za kolegy v práci, které jinak nesnáší a nepřetržitě pomlouvá, je
sice věcí jeho charakteru a nestřidmé pití záležitostí chuti Či možná už choroby, ale stará žena, která za
nimi přijela poprvé po letech na několik měsíců a kterou nechává čekat už po několika dnech, je přece
jeho vlastní matka. Na rozdíl od jiných matek se sice svého syna nepokouší obhajovat, ale otázce, kterou
Jana položila, se vyhne. Stejně jako jejímu pohledu. Jenom vzdychne: „Není z l e j . . "
Potom se rozhlédne po nashromážděných předmětech, které v jejích chudobě navyklých očích představují bohatství a tiše se zeptá: „Máte přece všechno, tak co...?" Nedomluví a Jana mlčí s ní. Sbírá své
výstřižky a ukládá je do přenosné registratury, kterou stále nosí sebou jako vrchní portmonku. Snad se
jednou dostane k práci, k níž už po několik měsíců sbírá materiál. Dlouhá léta žila v chronické Časové
tísni: nejdříve doma s malým Kájou, později, když syn odrostl a ona nechtěla zůstávat sama v mlčících
čtyřech stěnách, napůl v zaměstnání, napůl doma, duchem většinou vždy v té druhé části jejího rozpolceného života. Teď, když jí v lecčems vypomůže tchyně* zjišťuje Jana postupně, že ke kreativnímu psaní,
jemuž za léta odvykla, potřebuje rozhodně více než jenom čas. Možná i odpověď na tu právě vznesenou
otázku. Ale na to samé se přece už dlouho ptá sama sebe, aniž si dokáže odpovědět A přeje si to ještě
vůbec?
Balí se do kabátu, cestou k předměstskému vláčku není počátkem ledna zrovna nejtepleji. Ale Petr to
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má do práce mnohem dál, aniž se Časově shodnou, vůz si tedy bere on. Za slušného počasí je to jinak
příjemná procházka. Jenomže tady většinou když neprší, tak aspoň kape. Už oblečená, ale dosud bez
bot, obejde stařenu, s níž si zůstaly navzájem dlužny odpověď. Nu což, takový je život Jenom neplakat,
říkala její maminka, když krájela cibuli. Ale ta už není. Zato syn, příslušník nejmladší generace, která
začíná jako každá předešlá protestem. Zatím se na nové uspořádání světa posiluje především důkladným spánkem. Jana nahlédne do místnosti, kterou syn nazývá střídavě svojí pracovnou Či ložnicí, podle
toho, komu chce imponovat Jeho sarkastický otec razí ovšem jedovatý a jednotný název „lehárna."
V hluku, který by probudil i medvěda v zimě, spí ta jejich ratolest jako jezule. Jesličkám se však žíněnka,
kterou si náhradou za slušnou postel rozložil přímo na koberci, věru nepodobá. Ani výzdoba stěn,
polepených momentkami hrdinů Karlova srdce, většinou výkonných bubeníků, neodpovídá Janiným
představám o lidském příbytku. Nejspíše tak něčemu, co by přísní padagogové jejího radostného mládí,
kazatelé asketického budování, asi považovali za doupě neřesti. Z těch ie to však ien divoká dekorace a
nemelodická muzika, které Jana, poučená a částečně i zaskočená vývojem, trpí. Jiné neřesti se v synově
životě, či v každém případě v tomto pokoji, neodehrávají. Matka teď sáhne po vypínači reprodukčního
zařízení, které jinak obvykle vypne otec, čímž syna pravidelně budí. Dnes spěchal a synek tedy dosud
spí, pohupován zřetelnou vibrací přístroje a podlahy. V okamžiku, kdy hudba anebo podle Janina
chápání hluk utichne, otevře Karel oči. „Áááááá...", oznámí světu svoji živou přítomnost. „Co je?",
posadí se na svém přízemním lůžku. „Ráno!", odpoví matka tvrdě a Um ukončí pro tento den svůj dialog
s nastupující generací a pro několik následujících hodin i svůj rodinný život
„Wie goht 's? Jak to jde?"
„Guet, Zieschtig. Dobře, úterý.",

„....

„Es goht, Mántig. Jde to, pondělí."
„Erscht Samschtig, ich bin doch bim Zahnarzt gsí. Teprve sobota, byl jsem přece u zubaře."
„So, aber hůt gó ' nd Sie nad, oder? Tak, ale dneska nejdete, že?"
„Nei, hut nad. Ne, dneska ne."
„Guet, hů mached Sie noch Mántig! Dobře, dnes uděláte ještě pondělí!"
„Moll, moll, Mántig. Ano, pondělí."
Je středa a lehounce mží. Mrznoucí voda povléká bernské střechy skelným povlakem, po němž
klouzají i ostré ptačí drápky. Rackové, které zahnal fiČivý chlad z nechráněné řeky do závětří městských ulic se unaveně třepetají v sítích deště a marně se pokoušejí usednout I vozovky se lesknou krupičkami námrazy, jako by byly posypány tříští skla. Sklo na ulici není sice už ani v tomto klidném městě
úředníků a pensistů nic nového, ale v tuto chvíli je všude pečlivě zameteno - až do příští demonstrace.
Jenom na vikýřích a v úžlabinách okapů se skromně bělají zbytky povánočního sněhu, připomínající
mýdlovou pěnu za ušima věčně spěchajícího šéfa. Ten právě proběhl kolem pracovních stolů přetížených stohy novin a zastavil se ve dveřích.
Čtenáři v místnosti sklání s výjimečnou svorností krátkozraké oči pokud možno co nejníže k tisku. Šéf
je posedlým Štvancem v honbě za přítomností, ačkoliv ji nikdy dostihnout nemohou, vždyť zprávy, které
čtou, jsou již minulostí a když se na sklonku týdne prokoušou horami předvčerejších novin až k dnešku,
dočtou se pouze to, co se stalo nejpozději včera. Až na předpověď počasí ovšem, ta však není v pracovní
náplni. Tady se vystřihuje jen, co lze prodat Ale ani samotní meteorologové jistě nemají zájem o archiv
vlastních omylů. Dnes ostatně ohlašují sněhové bouře, zatímco venku chladnou chodcům úsměvy v ledové vodě a Čtenář Teng, jediný, který věří tomu co čte v dětinské naději, že opak nepravdy, kterou mu
po léta vnucovali, musí být pravdou, dupe pod stolem v promočených válenkách. V tuto chvíli však nedupe, jenom se tiše chvěje spolu s ostatními, protože šéfovy řídké zastávky znamenají většinou práci
navíc. O tu po svátcích, kdy mají všichni resty, nestojí ani nejpilnější lovci výstřižků a prémií. Možná ani
sám šéf. Protože bomba, kterou vhodí do místnosti po přesně načasované dramatické pause, může míti
mnoho jiných významů:
„Přesně za hodinu porada v konferenčním sále!", zavelí a zdůrazní: „Všichni, smím-li prosit!" Pak
zabouchne s konečnou platností takže vtipálek kanceláře Stein, který už netrpělivě čekal na svůj výstup, může dokončit za něj: „Přesně a diagonálně, smím-li prosit" Nikdo se však nesměje. To je fousatý
fór, navíc bez vtipu, vždyť technika činnosti, za kterou jsou placeni, skutečně záleží v rychločtení, „napříč
stranou" jale zni mstruicce. N a tom nelze nic změnit a vtipkování na toto otřelé téma je asi stejně zábavné
jako anekdoty na anglickou mlhu nebo švýcarský déšť. Nicméně ani touto rychlometodou, ani jinými,
které neoficiálně navrhuje Stein, jako čtení „obstránku" či dokonce „obnoviny" se nemohou pročíst
k dosud ne vytištěným událostem a tím naplnit šéfův sen „dokumentace nahrazující informaci", jakéhosi archivu okamžiku, nedostižné fáty morgany, za kterou se pachtí bez ohledu na zdraví vlastní i svých
podřízených. V tomto bodě ostatně měří spravedlivě, obojí ohrožuje stejnou měrou. Teď jsou ovšem
zaujati novinkou, informací událostem dokonce předbíhající a všichni proto naráz přestanou sledovat
zprávy nezajímavé a neustále se opakující o pohromách, smrti jedinců a ohrožení davů, o globálním
podminování vratkého světa. Vždyť je všechny drtí zpráva ohrožující možná bezprostředně celý jejich
mikrosvět šesti navzájem se vytlačujících stolů a k nim příslušných osob, čtyř oken, která lze otevřít
jenom pokud to stoly a teplomilní v místnosti dovolí, dvou světel, o jejichž rozžetí vedou nekonečné
spory světloplaší s šeroslepými, jejich vlastní kancelářskou kuličku páchnoucí zcela přiměřeně počtu
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těl a omezeným možnostem větrání. Nemluvě o ještě omezenějších možnostech dorozumění.
Teď třeba jásá Frei, přes toto jméno horlivý přívrženec diktatury, té spravedlivé: „Socialisace! Každý
zaměstnanec obdrží paritní díl akcií, zaměstnankyně polovic!" V rozporu s teorií zahrnuje mezi nenáviděné revisionisty kromě Rusů, Číňanů, mnohých Středoevropanů a některých Balkánců také ženy.
Všechny.
„Úchylka!", vyskakuje okamžitě Bär, přívrženec diktatury a také příslušník jiné strany. „Ženy mají
stejná práva", vysvětluje a s nadějí pohlíží na čtenářku Orelli, která je však spíše vyvinutá než
uvědomělá. Očividně se nudí a mlčí.
Zato Sauer, vlastenec, se vloží do debaty s celou vášní ukřivděného občana země, v níž šestinu obyvatelstva (a Čtvrtinu pracovních sil) tvoří neobčané. „Cizinci nedostanou nic!", vyloží jasně svůj návrh a
sen. „S papírem nebo bez!", dodá ještě, aby nebylo omylu. J e o něm známo, že ho ani zakuklení přistěhovalci neopijí rohlíkem neprávem nabytého občanství. Zejména ti, jejichž původ i profil jsou
natolik výrazné, jako je tomu u Steina.
„Tak to ne", opravuje ho ihned školený internacionalista Bär, „ne všichni cizinci. Jenom kosmopolité
a kontrarevolucionáři!" Ideologicky správně sympatisuje s mezinárodním proletariátem. Dva neobčané
v této místnosti však kdysi přišli z té strany, odkud mu chodí světlo a odkud se odchod rovná zradě.
Zradě Báro vy strany. Zařazuje je proto mezi vykořisťovatele, ačkoliv výrobní prostředek, který
používají - nůžky - nevlastní! V jejich přítomnosti mu nemizí z tváře úšklebek, jinak jeho navyklý
pracovní výraz. Nevěří totiž buržoasním novinám, které však musí Číst, protože ty, kterým věří beze
zbytku, nepřečte v originále - azbuku neovládá. Polyglot Stein, bývalý cizinec z nesprávné strany, mu
proto z novin jeho víry i naděje ochotně překládá různé perličky a to vždy do té doby, než rozčilený Bär
opustí místnost, mumlaje v rozporu se svým internacionalismem cosi o „Hurenúsiendr", o téch cizích
kurvách.
Ti, kterých se spor týká a kvůli nimž je také přednášen v namáhavé spisovné němčině, se debaty nezúčastní. Cizincům nepřísluší vměšovat se do vnitřních záležitostí země, kde žijí, i když je touto vnitřní
záležitostí rozhodování o jejich vlastních osudech. Papírové oprávnění po letech mlčení stěží promění
pasivního pozorovatele v aktivního občana. Stein, poučen zkušenostmi života v rozdílných společenských systémech i zemích, se angažuje pouze v mzdových sporech. Dechem si zahřívá revmatické
ruce a nezúčastněně hledí do novin. Jako starousedlík si vyseděl světelně výhodné místo v rohu mezi
dvěma okny, jejichž těsnění však za ta léta značně povolilo. Protože však průdušnost oken nahrazuje v
létě neexistující ventilaci, nikdo vady těsnění raději nereklamuje. Stein se proti průvanu chrání tlustým svetrem a už několikátou zimu nahlas uvažuje o koupi bezprstých rukavic. Čerstvý neobČan a
čtenář Teng nerozuměl z diskuse ani z předchozího šéfova oznámení ani slovo. Jeho pracovními jazyky
jsou francouzština a angličtina, německy se teprve pracně učí. Všichni v této místnosti jsou sice schopni
a ochotni mu nesložitá oznámení přeložit do jemu srozumitelných jazyků, ve sporech se však na takové
detaily obvykle zapomíná, Teng teď Dohlíží vyděšeně do tváří debatujících a pokouší se vyčíst z iejich
rtů svůj osud. Potom se obrátí na Steina: „Qďest-ce que se passe?"
Stein, který má svoji clownskou produkci naštěstí už za sebou, mu vcelku solidné vysvětlí, oč se
jedná. „A prosím pěkně, dostaneme teď plat?", leká se Teng. „Samozřejmě", potvrdí Stein. Toto je téma,
0 kterém se nesluší vtipkovat. „Také gratifikaci!", dodá, „na tu máme ostatně už zvykové právo. Při
opakované platbě . , . "
Ale Tenga nezajímá Steinova právní konstrukce. S přičinlivostí vlastní jeho rase se chopí zápisníčku,
který má stále při ruce: „Gra-te-fe .. slabikuje s francouzsko-indoČínským přizvu kern. „Gratifikace",
opakuje Stein a Teng si zapíše to nové a zvukově malebné slovo. Teprve potom se zeptá na jeho obsah.
„Říkal jsem přece ...", rozčílí se Stein nad takovou mírou občanské ignorance, „že při periodických
platbách..." Pohlédne do údivem rozšířených očí běžence, který prošel džunglí a proplul piráty
zamořeným oceánem, aby se zapletl do džungle paragrafů v zemi, kde nejsou pralesy a zarazí se.
Mírnějším tónem vysvětluje: „To je prostě takový starý zvyk. Některé firmy se ho ovšem drží, aby
nemusily vyplácet třináctý plat, protože na ten je pak nárok přímo ze zákona. Vždycky před vánoci..."
Znovu pohlédne do nechápavých očí budhisty Tenga a svůj výklad rázně ukončí: „To jsou prostě peníze
navíc k platu!"
„Á", usměje se Teng chápavě a pochválí: „Dobrá firma!"
Stein se bezmocně odvrátí a Bár si uleví v rámci svého internacionalismu: „Konterrevolutionär".
„Arschkriecher", podporuje ho Sauer z jiného rohu kanceláře i z opačných politických posic, ale se
steHným osobním zaiyetím.
Čtenářka Jandová vyjde ze dveří. Agresivita malých lidí vůči ještě menším, průvodní zjev jejich pracovního dne, ji dosud nenechává lhostejnou. Ze zkušenosti však ví, že jakákoliv námitka by jenom vyvolala nekonečnou a nesmiřitelnou hádku, spor mezi hluchými. Ale ona hluchá dosud není a hádky ji ruší.
Nikoliv ovšem v profesionálním rychločtení, v činnosti, kterou vykonává mechanicky. V rozporu s
firemními hesly j e přesvědčena, že ji bez nebezpečí zblbnutí ani jinak vykonávat nelze. Ty spory ji však
ruší v ponoru do myšlenek, v nichž píše své dílo. Projde úzkou chodbou zaplněnou povzdechy čtenářů
1 šelestem obracených listů a zapadne do místnůstky, jež byla kdysi v šťastných dobách, kdy toto
poschodí sloužilo jediné rodině místo celému pracovnímu oddělení, prostornou koupelnou. Dnes je
prostor přepažen a používán zčásti jako umývárna i neoficiální kuřácký salon, zčásti jako toileta,
zákonem k lítosti zaměstnavatele bohužel předepsaná. Kabina, určená podle firemního řádu pouze k
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naléhavé potřebě, svítí ovšem jako obvykle červeným „obsazeno". Při počtu uživatelů, většinou osob
trpících následky dlouholetého sedavého zaměstnání, je to sice přirozený stav, pro Janu nicméně důvod
knovému rozčilení. Aby zdůvodnila svoji přítomnost smývá si alespoň z prstů stopy novinového prachu
i černě, pokud je to v polovlažné vodě vůbec možné. Přitom se znovu začne zabývat plánem své práce,
kterou by chtěla věnovat modernímu stěhování národů. Proudům, zaplavujícím podle její osobní zkušenosti i podle množství materiálů, které sebrala, už po desetiletí vyspělé země, aniž je tyto berou na
vědomí jinak než přechodné zdroje pracovních sil, respektive potíží, když potřeba průmyslu opadne,
lidé však chtějí zůstat A to samozřejmě nejen tady ve Švýcarsku, kde jsou možnosti budoucích
konfliktů o to brisantnější, že národ je politickou konstrukcí a obyvatelstvo jen zčásti totožné s národem. Zde je Jana vyrušena. Jako by chtěla demonstrovat tok jejích myšlenek o národnostním Členění
této země, vstoupí do místnosti čtenářka Guyot a zeptá se: „Ca va, madame?41 Když nedostane odpověď,
přeloží svůj zcela zbytečný dotaz ještě do bernského dialektu a přitom zacloumá klikou. Dveře se ovšem
neotevřou a tak se madame Guyot, čtenářka z povolání a zpravodajka ze záliby, postaví vedle Jany a započne spolu s mytím svůj standartní referát o pochmurných vyhlídkách světa i firmy. Jana se pokouší
uniknout zpět do svého myšleného díla. Což sejí už nepodaří, neboť se v šeru chodby zjeví klotový plášť
lektora Sauera, který zvedá věštecky prst a hlásí: „Konferenz. Jetzt gehťs um die Wurst!" A to už je Jana
oběma nohama ve světě, do kterého se bez vlastního přičinění narodila a v němž jde mnohým o život a
jiným - ve stejné době a v tomtéž světě - o vuřt
„Už Baudelaire řekl o novinách...", zahájí šéf sebevědomě poradu lektorů v přeplněném šálku
honosně nazývaném „konferenční". Vzápětí se odmlčí, bez úspěchu sáhne do náprsní kapsy a počne se
dál prohledávat, nepřestává si však káravě prohlížet tváře kolem. Pouze Teng se však tváří provinile, což
je možná návyk z převychovávacích táborů. Vedle něj se uŠklebují lektoři Frei a Bár, kterým je srdečně
lhostejné, co kterýkoliv dekadent kdy řekl, zatímco většina shromážděných bez zájmu a bez výrazu
očekává, co vlastně řekne šéf. Ten konečně nalezne svůj tahák a počne plynně překládat z originálu do
spisovné němčiny, jednacího jazyka jejich konferencí: „Od první do poslední řádky jsou noviny
jediným pásmem děsu a hrůz. Války, zločiny, krádeže, smilstva, mučení, zločiny panovníků, zločiny
národů, zločiny jednotlivců opojení všeobecnou zesurovělostí. A tenhleten odporný aperitiv užívá
civilisovaný člověk den co den k snídani!" Šéf udělá výraznou pomlku a teprve po chvíli dokončí citát:
„Na světě prosakuje zločin vším: novinami, zdí i lidskou tváří. Nechápu jak se m ů ž e . . . h m . . . čistá ruka
dotýkat novin aniž z trne odporem". Poslední větu pronese slaběji a už ne tak souvisle jako předchozí.
Pak uschová papírek, nejisté si prohlédne vlastní ruku, která drží noviny denně několik hodin, zamne
prsty, jako by chtěl setřást krůpěje toho jedu a míní: „To je, pěkně prosím, názor básníka devatenáctého
století. Jeho slova však platí", zvýší hlas, „dnes dvojnásobně! Vždyť už jsme se dávno naučili cynicky
říkat bad news are good news. V novinách už je místo jenom pro Špatné či nejhorší zprávy. Tak třeba v
této době", připomene, „kdy na počátku nového čteme v novinách bilanci starého roku. Jakou bilanci?",
zeptá se řečnicky, posune si brýle, vvznamně se odmlčí a náhle vybuchne: „Hroznou!" Nedbale neklidu
přítomných, kteří už pochopili, že nejde o jejich dosud intaktní mikrosvět, nýbrž j>ouze o ten zkušený,
ale anonymní svět za dveřmi této budovy a za hranicemi této země, začne monotónně vypočítávat hlavní
hrůzy roku:
„Jenom při zemětřesení", zdůrazňuje, „na Azorech, v jižní Itálii, v Mexiku, v Alžíru, v Turecku, zahynulo tisíce lidí. Během povodní v Indii se utopilo skoro devět set osob, osmsetsedmdesát uhořelo ve
starobinci na Jamaice, ve středním Turecku zahynula skoro stovka žen a dětí, když na svatbě vybuchl
plyn. K tomu všechna letecká neštěstí", vypočítává, „Teneriffa-stočtyricetšest obětí; Palermo osmdesátjedna, Melina osmdésátdevět; srážky vlaků v Polsku, v Irsku, v Bosně . . N a d e c h n e se a rozhlédne po zívajících či šeptajících lektorech, jimž jsou katastrofy stejně jako jemu denním chlebem,
aniž by jim hořknul v ústech. A proč?
Stein využije pomlky a hbitě doplní šéfův neúplný seznam: „Obsazení Afganistanu!"
„Anexe východního Jerusalému!", kontruje Bär.
„Vražda Johna Lennona", ozve se Orelli. Každý na písečku vlastních katastrof. Také Sauer. „Demonstrace ve Švýcarsku!", přehluší všechny. „To není neštěstí", ušklíbne se Frei, „naopak. Trochu kritiky
potřebuje tahle země jako sůl!"
„Kritiky?", rozhořčí se Sauer, kterému i v politice jde o ten vuřt A hlavně pořádek! „Co ty škody?
Poškozená dlažba? Rozbité výkladní skříně? Kdo to bude platit? Stát? Z daní? Tak teda my, co pracujeme a nic nerozbíjíme?"
„Tak rozbíjejte!" poradí mu Frei, „výkladů je dost."
„Žijeme v právním státě", odporuje Sauer důstojně.
„Právě"j vmísí se Bär, „v třídním státě! Právo slouží Kapitalistům".
„Dětská nemoc levičáctví", opraví ho s úsměvem Stein citátem z klasika, kterého Bár zbožňuje, ale
nezná: „Právo není přece atributem kapitalismu. Také socialistický s t á t . . . "
„Udělejte ze státu okurkový salát/", zabouří to od okna, z hloučku nejmladších. Tohle nejnověj ší heslo
z posledních nepokojů připomene šéfovi jeho povinnost „Ze státu a ve volném čase si dělejte, co
umíte", míní sarkasticky a ostře dopoví: „ale ne z firmy a ne v pracovní době!" Mladí bouřliváci i starší
teoretici okamžitě utichnou. Hranice anarchie i demokracie probíhají před vraty podniku a jsou všem
dobře známy. Také šéfova pravomoc a celková situace na trhu pracovních sil.
« . . . o těch katastrofách", napoví po chvilce snaživě Sauer, když se šéf zamyslí, jakoby hledal pokra-
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čování. Šéf se na něj pátravě podívá, ale ironie je Sauerovi asi stejně vzdálená, jako účastna nepovolené
demonstraci. „Samozřejmě", přikývne tedy uklidněné šéf, „že my tady vývoj světových událostí
nemůžeme ovlivnit! My dokonce nemůžeme ovlivnit ani metody zpravodajství o těchto událostech,
vždyť naším úkolem není informovat, ale dokumentovat. Dokumentace je však podmíněna prameny, je
pouze zprostředkovanou informací o skutečností, náš výběr zpráv je objektivní pouze ve vztahu k sdělovacím prostředkům, nikoliv k samotné realitě!" Šéf si prohlíží tváře svých podřízených, t nichž
některé předstírají zájem, jiné dávají najevo lhostejnost, žádná však nevyjadřuje nesouhlas. Tohle není
politická schůze, nýbrž pracovní porada, tady nejde o osudy společnosti, nýbrž o osudy firmy a jejích
zaměstnanců. A těmi jsou zde všichni, i kdyby venku (a ve volném čase) stavěli barikády.
„Zákazník si u nás neobjednává výklad situace, nýbrž přehled toho, co o konkrétním problému nebo
události píší noviny, neanalysujeme trh, nýbrž zprávy o něm, nehodnotíme politiku, ale politické
zpravodajství. To je abeceda naší práce a tu měnit nebudeme!" Teng si viditelně oddechne. Jako vždy
ovšem na nesprávném místě, protože pointa teprve přichází. Řečník ji buduje stejně trpělivě a promyšleně, jako po léta budoval celý jejich „Ústav tiskové dokumentace a masových sdělovacích prostředků", tuhle boudu na marnivé i mazané zákazníky, kteří si pod záminkou dokumentace objednávají
zmínky o sobě či - jsou-li chytřejší - o svých konkurentech. Lidská ješitnost i vyčuranost jsou ovšem
artikly vzácné odolností, zboží, které nabízejí, jde na odbyt i v současné hospodářské recesi a poběží
i v dobách tíživějších, jak všichni přítomní přes mnohé taktické nářky ředitelství vědí. Obzvláště
nespokojí-li se, jak právě učí Mistr, s dosaženým a budou-li neustále hledat nové cesty, trhy i zboží.
A tím novým zbožím, jak se konečně dozvědí, bude alespoň v novém roce a zatím experimentálně látka v
krisových dobách obzvláště hledaná: radost!
Tahle novinka vyburcuje i ty zasněné, kteří se až dosud v duchu zabývali stavbou vzdušných zámků,
rodinných domků nebo i barikád. Shromáždění zahlučí, lektoři, vzrušeni představou možných prémií
více než hrozbou mezinárodních konfliktů, jejichž ohniska teď šéf barvitě mapuje, aby podložil svůj
únikový obchod s radostí, si vyměňují pohledy, názory a už opět i urážky. Také Jana se probere a z pomezí snů o budoucí knize se vrací do reality výstřižkové služby. Ne snad f aby vyposlechla šéfův optimistický výklad o zvláštním archivu radostných zpráv, do kterého budou uldáďat vše milé, co se jim
podaří nalézt v moři tiskových hrůz. Burcuje ji pohled na hodinky a představa hrůzy nikoliv papírové:
pokud se porada protáhne, nestačí pak už splnit své denní pensum a bude nastavovat, jako vždy na úkor
vlastního času. Přesné dodržování pracovní doby je podle firemní filosofie, vtělené i do jejích předpisů,
základním předpokladem dokumentace, ba i možná informace a snad i světového vývoje. Píchačky na
chodbě mají při údržbě přednost i před počitači v účtárně Či velesložitou aparaturou k snímání i. skladování televisního obrazu. To vše proto, aby zaměstnanci dodrželi předepsaný počet hodin, jejichž
klouzavé rozvržení si v rámci týdne údajně určují sami. V praxi to však znamená přesun všech jejich
dosud úředně omluvených absencí, jakož i omluveně nevykonané práce, do mimopracovní doby.
Pohyblivý pracovní Čas, vedením vykládaný jako sociální ústupek zaměstnancům, doplnil tedy
kontrolu výkonem i důslednou registrací času, zčásti i volného. O tom však revolucionáři zaměstnaní
v podniku nehovoří, nýbrž o jižní Americe. Jisté důvody platí nicméně pro dámu v každé situaci,
dokonce i v kapitalistickém podniku. Jana zašeptá muži vedle, kterým je Teng, že musí a že bude hned
zpátky. „Zurück?", opakuje po ní nechápavě Teng. „Back!", objasní Jana, na výhružné pohledy řečníka
odpoví předstíraným dívčím uzarděním a zatímco si Teng zapisuje nové slůvko, vyklouzne myškovitě
na chodbu.
Za ní se nesou hlasy kolegů, kteří se s pochmurnou perspektivou neplacených přesčasů servilně přou
o to, jak se budou radovat. A Jana, pro kterou doby brigád, nikoliv však diplomatických lží skončily už
příchodem do této země, se plíží na své pracoviště, aby mohla za zády zaměstnavatele tajně vykonat svěřenou práci.
S hřejivým pocitem, že aspoň dnes nebyla ošizena a s pláštěm v ruce, který hodlá přechodně uschovat v sekretariátě, se později vrací. Na chodbě, kam ústí dveře správních kanceláří i jejich konferenčního šálku se však srazí s účastníky zasedání, které bylo právě rozpuštěno. Poděšeně kličkuje davem
zpět ke schodišti, kde ji ale očekává šéf, před kterým prchá. „Byla j s e m . . . musila j s e m . . . " , koktá Jana,
ale šéf mávne s nečekaným gestem rukou: „Všichni tam musíme!", zažertuje a velkomyslně přehlíží
plášť, to corpus delicti jejího útěku. „Tak nashledanou!" zaraduje se Jana. Jako vždy v tomhle podniku
předčasně! Šéf ji velitelsky zadrží: „Potřebuji vás", rozhodne, otočí se a přes rameno přikáže: „Následujte mne!" Janě nezbývá než cupitat za jeho štíhlou postavou po schodech dolů, do úředního
podzemí. Tady se shromažďují lektoři ke svým přestávkám, odečteným z pracovní doby. Pro ně zde byl
umístěn i automat na teplé a studené nápoje, k nimž patří na příklad čaj, který chutná po kávě a nápoj
pojmenovaný káva, jehož vůně však neodpovídá ani názvu, ani na oplátitu čaji. Jeho aroma, Či pach, je
dosud předmětem sporů. Mnozí cítí hlavně mléčný prášek, který do slabě zbarvené tekutiny padá
z přístroje ve žmolcích a hrudkách, jiní tvrdí, že pseudokáua v plastikovém pohárku má nejen pachuť,
ale i hodnotu svého obalu. Nicméně je to horké, přestávky však krátké, do kavárny daleko a všude v budově prozíravě zakázáno vařit. Tak zbývá stejně jen rychlá cigareta a chemie za padíka na stojáka či na
věčně studené koženkové lavici v chodbě. K tomu ovšem v příhodnější roční dobu zdarma pohled
vzhůru do zeleně zahrady, která bují za domem prostřihována pouze občas pracovníky, jejichž záznam
vroubků u šéfa přerostl obvyklé vyrovnání neplacenými přesčasy v budově. Tam se také dívají
pracovníci expedice, jejichž pracovištěm je z provozních i prostorových důvodů sklep. V zimě v létě
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v silných svetrech, ale vždv s úsměvem, protože ani lezavé vlhko starých zdí, ani monotonní třídění
výstřižků jim neberou radost z volného času potom, kteiý mají na rozdíl od Jany zajištěný pevnou
pracovní dobou. Hle, pořádek starých časů, kdy byl pracovní poměr ještě služebním vztahem, nicméně
pouze od sedmi do pěti! Tuhle radost jim Jana dnes hluboce závidí, vždyť ona sama ve volném čase
nejen schůzuje, jako kdysi, ale teď navíc i prohlíží sklepy. Jazyk jí v podzemním chladu nadobro zamrzl,
šéf však její rostoucí neklid, ani důtklivý pokyn v podobě pláště přehozeného přes ramena diplomaticky nepozoruje.
Místo hovoru otevře jedny z postranních dveří, otočí vypínačem a ukáže do úzké místnosti, téměř
zastavené prázdnými regály, rozvrzanou a oprýskanou židlí, jakož i značně okopaným psacím stolem.
Nahost této naturalistické scény bez obvyklého plastikového a umakartového kancelářského komfortu
podtrhuje i holá žárovka u stropu a bezlisté dřevo za sklem sklepního okénka. Místnost veskrze
literárně podnětná, neboť jasně kafkovská. Šéf ale jako obvykle mění vodu ve víno: „Na jaře a v létě",
ukáže teatrálně vzhůru na zvlhlé, tajícím sněhem obnažené kořeny stromů za oknem, ,je to tady
všechno jeden květ!"Potom se obrátí k Janě a zeptá se nezvykle vlídně: „Jak se vám líbí tahle kancelář?"
„Kancelář?", zděsí se Jana a s rostoucím podezřením si prohlíží zaprášené regály tonoucí v šeru
sklepa a zimního dne. Šéf sleduje její pohled a otcovsky se usměje: „Budou všechny jednou plné!"
Pokročí k jedné z polic, opatrně, aby nezvířil prach, se dotkne prkna prstem a dodá optimisticky: „Plné
radosti." Protože Jana nereaguje, vysvětlí:
„Tohle bude teď vaše kancelář. Budete dostávat od svých kolegů všechno, co vyberou z tisku a z rozhlasových monitoru k tomu našemu novému projektu. Vy z toho budete sestavovat měsíční přehledy,
příležitostné dokumentační soubory a hlavně ročenku. Náš experiment Ročenku radosti!"
Jana ztrnule pohlíží na okopané zdi, poškrábaný stůl, stíny v rozích a nedomrlou žárovku uprostřed.
Interiér spíše připomíná podzemní vyšetřovnu tajné policie, jak je zná z filmů a z vyprávění starších
krajanů, než středisko radostných informací. Šéf, zjevně nedotčen jejím zřetelným chladem, násobeným ještě polární teplotou místnosti, pokračuje ve svém budovatelském referátě: .
„Nábytek, jak vidíte, tu je. Topení", ukáže na trubku tepelného rozvodu na stropě zavěšenou na
pevných hácích, s dostatečným prostorem pro dlaň a smyčku, zhmotnění sebevražedných snů,
„funguje. Tak ještě světlo", rozhlédne se kriticky a rozhodne: „Dostanete vlastní lampu. Stolní lampu!"
Jana je však šokovaná svojí radostnou podzemní budoucností natolik, že ani neocení toto gesto, v
budově, kde jsou kanceláře vybaveny výlučně společným stropním osvětlením, nebývale štědré. Šéf,
zjevně nerad, vytáhne nakonec ze svého arsenálu zbraň největšího kalibru: „Od pondělí bučlete
pracovat samostatně a máte tedy nárok na příplatek. Ale to jsou detaily", mávne vzápětí rukou.
Přirozeně, vždyť o jeho příplatky nejde. Přátelsky jí poradí: „Tak se tady rozhlédněte. A dejte si na Čas",
dodá velkomyslně, protože není žádným otrokem hodin, nýbrž ustaraným podílníkem na zisku. Jako
takový připojí nabádavě: „Uvědomte si, že tady nebudete pracovat jenom na projektu firmy, nýbrž i na
své vlastní, budoucnosti!" Zcela příznačně ve sklepě, myslí si Jana, kterou dráždí šéfova štědrost s jakou rozhoduje o jejím čase i prémiích. Už bez ostychu pohlédne na hodinky. Ale vedoucí manager
podniku se nenechá vyprovokovat V duchu nejlepších firemních tradic vyřeší ještě zčerstva hlavní
problém nového pracoviště: „Jak to uděláme s Vaší kontrolní kartou?", uvažuje nahlas.
„Mohu si příchody i odchody zapisovať 4 , navrhne Jana s bušícím srdcem.
„Tak", souhlasí šéf, ale rázem zničí všechny Janiny naděje, když rozhodne: „Budete se psát do knihy
docházek v sekretariátě!" Pak už bez pozdravu a zřejmě i s pocitem dobře vykonané práce odspěchá.
Náhlé ticho připomene Janě uplývající čas. Ten její! Nevyužije ho ovšem k průzkumu, jak jí uložil šéf,
zřejmě za úkol z pilnosti. Jako cvičené dokumentátoree, která musí jedním pohybem obsáhnout stránku
a tu si uložit v paměti, jí k orientaci v tomto chudě vybaveném prostoru postačilo prvních několik vteřin.
Její profesionální krátká paměť je současně podmíněna i schopností rychle zapomínat nepotřebné.
Jana by velice ráda zapomněla na tento sklep, alespoň do konce týdne. Ale na svůj soukromý život pro
pouhou ilusi šéfovy spokojenosti zapomínat nebude. Kdysi hledala v této zemi demokratické útočiště a
nehodlá se v ní do smrti paradoxně třást před zvůlí diktátorských domovníků, nepřízní žalujících
sousedů a rozmary vydridušských šéfů. Těch posledních se bojí nejméně! Odvaha však neznamená nutně exhibici a věrnost zásadám nevylučuje možnost taktických ústupků, vždyť charakter, domnívá se
Jana upřímně, není zapotřebí demonstrovat Přizpůsobí-li se povrchu hry na vzorné školáčky a pilné
dobrovolné pracovníky, nemusí ještě akceptovat její s va touš kov skou podstatu. Přistoupí ke dveřím,
okamžik naslouchá, ale v šustění novin, naplňujícím budovu jako šelest listů les, není už slyšet ani
vzdálený ohlas šéfových kroků. J e ovšem možné, uvažuje Jana, že někde v Šeru chodby testuje svoji
novou samostatnou lektorku. Číhá a sleduje, zda neopustí své perspektivní leč podzemní pracoviště
příliš brzo a zda je tedy vůbec hodna onoho příplatku, naznačenému jako vždy zatím pouze mlhavě a
nezávazně. Otázka je však dvousečná a Jana se sama sebe dlouho ptát nemusí, zda je jí tahle firma,
v níž špehování je nazýváno kontrolou a osočování spoluprácí, dost dobrá k neplacenému a navíc i zcela
zbytečnému prodlévání v neosvětleném sklepě. Řešení znamená nezklamat - firmu ani sebe! Obleče si
plášť a do jeho kapsy vsune kabelku. Potom se s obratností bývalé spartakiádní cvičenky, která
konsumním životem dosud naštěstí neztučněla, vyšvihne na stůl umístěný pod oknem. Odtamtud zkusí
ve výponu a v nádechu kliku. Jde to, okno se nehlučně otevře a Jana Jandová, lektorka radostných zpráv,
šplhá vzhůru, vstříc neradostnému životu, který ji však nečeká jenom na papíře.
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Jana sedí na krajíčku židle v kukani, která jí připomíná její novinářskou minulost jenom povrchně.
Stísněný prostor i zdánlivý zmatek kolem odpovídají jejím vzpomínkám, podstatný rozdíl je však v tom,
že tady nesedí za redakčním stolem nýbrž na sedačce pro hosty. Mladík proti ní listuje v papírech, které
po večerech klopýtavě popsala a Jana se ovšem obává, že to dělala nadarmo. Nejen to! Instinktem
nezvaného hosta cítí, že to, co napsala, je vlastně neuvěřitelným nevděkem vůči zemi, která ji v nouzi
přijala a tedy vůči všem i všemu, kdo a co je tady doma, včetně mladíka za stolem a snad i těch
předjarních oblak za oknem. Vždyť s bezdomovcem, kamkoliv přijde, by měla kráčet vědomá pokora
slušící hostu. Host není doma, nepatří mu remcat, nýbrž chválit anebo alespoň mlčet. Hosté i ryby
časem zapáchají a tak ať nemluví. Ve škole pro budoucí občany, kterou zde tolik let navštěvuje, se přece
učí především zapomínat vše, co bylo a jenom si proboha raději nevšímat ničeho, co je, v naději na něco,
co možná jednou bude. Pro bývalou novinářku, která kdysi prchala před sekerou censury vlastně
paradox a trest, ale lidsky vzato životem vynucená podmínka každé návštěvy. Až pomine, až jí udělí
papíry a slovo, bude mít za sebou školu slušného chování a na rtech pečeť neutrality. Kruh mlčení se
uzavře a jestliže se jednou jako novoobčanka a valutová turistka vypraví tam, odkud kdysi odcházela,
aby se nestala němou rybou, bude se nejspíše klanět památkám a vyhýbat lidem. Zůstane-li při placení
a mlčení, jak se po ní žádá tam i tady, nebude mít potíže a nemiísí mít strach. Vždyť země prvomájových
hesel ctí dnes spolu s devisami i reakční klasiky: Ubi bene, ibi patria! Cicero místo Lenina a odpusťme
si, co jsme si. Peníze, na rozdíl od hostů a ryb, nesmrdí. Ale je to skutečně ta životní pravda, pro kterou
kdysi opouštěla svůj ponížený domov? Vždyť nehledala blahobyt, n ý b r ž . . . Ale je-li svoboda skutečně
ienom Doznanou nutností přizpůsobit se tlaku okolí, byť v různých podmínkách, pak přece vůbec nemusila . . . I tyto nedořečené otázky vypsala Jana na papír a je si vědoma toho, že je neklade pouze sama
sobě. Právě toto vědomí vlastní opovážlivosti je však základem její nejistoty, která pramení spíše ze
studu nevděčného hosta než z pochyb neostříleného autora. Tyto, pokud je vůbec měla, zaplaší
redaktor.
„Beru!", shrne jediným pohybem papíry na stole a jediným slovem svůj lektorský úsudek. Jana v tuto
chvíli neví přesně, má-li se smát těm letům rozpačitého vyčkávání a měsícům prodlužované přípravy,
kdy váhala nad touto zemí, nad tématem i sama nad sebou, anebo plakat v očekávání všeho možného, co
ji po otištění očekává. Toho se letmo dotkne i praktický mládenec za stolem, který se svojí střízlivou
argumentací jenom málo podobá rozevlátým druhům jejího redakčního mládí. Vzhledem ke skutečnosti, že ani předmět jejich rozhovoru se nikterak nekryje s náměty jejích dávných redakčních porad,
vzbuzuje však jeho věcnost důvěru. Redaktor analysuje:
„Tohle je ovšem jenom základní materiál, v napsané podobě nepublikovatelný. Je to dojemné, milá
kolegyně, ale pro noviny příliš křehké, vy mi přece rozumíte, vždyť jste od řemesla. Příliš mnoho úvah a
málo údajů, spíše stesky než kritika. Musí se to prostě konkretisovat a podložit. Je-li to hořlavina, ať to
hoří, ale oheň chce dobré dřevo! To zaprvé", podrbe se ve vlasech, posune si brýle a pokračuje: „Žánr
jste si neujasnila. Takhle je to spíše esej než reportáž, ale my tiskneme noviny, ne knihy. Já vím, já
vím...", mávne rukou, když zpozoruje Janin protestující pohyb: „Vám šlo o zobecnění, o posun
problému do světa a také do historie, že? Ono se Vám to také asi lépe psalo, myslím jako neobčance",
vystihne podstatu vnitřního sporu autorky a ta už se nepokusí promluvit. Její společník pokračuje:
„Vaše stanovisko chápu jako člověk, ale neakceptuji jako redaktor. Rozumějte mi, naše noviny
vycházejí v této zemi. Jde nám především o její problémy! K nim počítám samozřejmě i potíže našich
hostů, zejména dlouhodobých. Právě proto to musíme předělat. Události a jejich dopad v této zemi, tady
u nás. Osudy lidí, kteří zde hledají domov, nejen výdělek. Jména a tváře, ty musí čtenář vidět To
znamená reportáž! Když dovolíte, udělal bych z toho celou sérii reportáží. Tohle téma si to zaslouží a
také to unese. Mohli bychom začít", hledá v kalendáři, „v červnu, to bude den uprchlíků. Potom můžeme
pokračovat s měsíčním odstupem až do téhož měsíce následujícího roku. To by byl rámec a my mu dáme
živý obsah. Alespoň doufám. Co tomu říkáte?"
Jana neříká nic, neboť k vlastnímu údivu cítí, že se třese přibližně stejnou měrou o svoje autorství,
jako se obává jeho eventuálních následků. Redaktor je však přes svoje mládí praktik, jak se ukáže
vzápětí. Bez dlouhých úvah zformuluje přijatelnou základnu spolupráce: „Pokud souhlasíte, můžeme
na tom pracovat v budoucnu paralelně. Vy se pokusíte konkretisovat to, co jste sebrala a já to doplním
o celkový pohled a hlavně o názory kompetentních míst, k nímž mám asi snáze přístup. Musí tam být
samozřejmě i názory prostých občanů, ať už přátelské či ne. Můžeme je konfrontovat s míněním cizinců, o kterých píšete a to bychom mohli dělat společně, jako reportérský tým. Na honorář Vám nesáhnu,
jsem za svou práci placen, ale převezmu spoluodpovědnost. A o to jde ve Vaší situaci asi především,
nemám pravdu?" Jana přikývne. Ale ví, že přes všechnu záštitu svoje risika ponese. Risiko povolání,
které nevykonává. Tuhle cestu však volila už před lety, aniž si po ní troufala vykročit Teď tedy vstane a
udělá to.
Babička, dosud pobledlá, ale už snaživě pokulhávající bytem, ji uvítá krásně vypečenou bábovkou:
„Péťa volal, že má přijít ňáká návštěva", oznamuje, „tak sem to udělala ke kafi! Ten váš brousek se přece
nedá kousat!" Brouskem míní zřejmě tvrdý Knusperbrot, jaký obvykle jedí, chléb bez kalorií, ale i bez
chuti, který sice poněkud skřípe mezi zuby, nepřispívá však k vzniku tukových polštářků. Jana si ostatně se svými suchary vystačí a nikomu je nenabízí. Ať se její pán a doktor o svoji návštěvu postará, jak

umí! Tchyně snaživě referuje: „Říkal Péťa, zeje to ňáká moc důležitá návštěva. Že mu máš zavolat a že ti
řekne co a jak, aby to všechno klaplo. Von se tě do práce nemoh' dovolat a sám dřív přijít nemůže. To
budou asi nějací papaláši", přidá stařena ze svých zkušeností.
Jana se už chystá opáčit, že tady přece žádný p a p a l á š i . . . pak si ale uvědomí hořkou realitu jejich
přistěhovalecké situace - pro příbuzné z domova jsou ovšem boháči, ale ty, kdo jsou zde skutečně vlivní
a zámožní, neznají. Tedy ne že by tady papaláši nebyli, jenom k nim nechodí na návštěvy. Takže co by se
s babičkou hádala o slovíčka. To přenechá raději svému nedůtklivému choti, který je tak nezřízeně
pyšný na všechny vymoženosti svého nového domova, ačkoliv je zde stále ještě jenom hostem. Přirozeně, že každá návštěva, kterou si pozve, je veledůležitá. Ne že by byla, ale on jí tak bere. No tak ať se o ní
také postará! Jejich byt přivedla ostatně tchyně, která z obav před dalšími ukázkami kypící demokracie
neopouští dům, k nebývalému lesku. Připomínky, jaké by jí stran pořádku chtěl Petr udílet, jsou proto
bezpředmětné. A od pouhého podílníka rodinné firmy, jenž navíc přikládá k dílu jen tu příslovečnou
levou ruku, už vůbec nepřijatelné. Že je však dobře naladěna, přejde Jana tu telefonickou provokaci
velkomyslným mlčením. Místo polemiky s nepřítomným si v klidu odloží a přezuje se. V kuchyni pak
chvíli polyká sliny nad babiččiným lákavým moučníkem, ale přemůže se a místo buchet si na talíř naloží
hromadu syrové opláchnuté zeleniny. Pokud to vydrží přes ty noční hlady - jak je v tuto chvíli pevně
přesvědčena - nebude dnešní obtížný avšak šťastný den na škodu ani její ustálené životosprávě.
Schrupne několik mrkví, zají zeleným salátem a s rajským jablíčkem v ústech zmáčkne příslušný
knoflík, který stařena jako obvykle marně hledá. Myčka na nádobí zahučí a Jana vybídne starou ženu
vlídně: „Tak si přece sedni, maminko!"
„No jó, dyť j á . . . " , povzdechne si oslovená nešťastně a váhavě uposlechne. Po celoživotní práci
v pokleku či vstoje je jí sezení nezvykem a ležení přes den už úplným nemravem, takže i teď, po nemoci
kdy by na příkaz lékaře měla setrvat na lůžku, chodí raději po bytě. V souladu se zákony života jako
tragikomedie si však lehne vzápětí, aniž si to přála. Jakmile dosedne na okraj křesla, sklouzne do jeho
hloubek tak rychle, že jí nohy vyletí do výše. S mnoha povzdechy se pak posunuje po zádech jako
převrácený brouk, aby dosáhla chodidly země. Když se jí to konečně podaří, usadí se na okraji
švédského pololehátka s výrazem mučednice. S maskou největšího utrpení odmítne i různé ovocné šťávy, které jí snacha po řadě nabízí. Teprve když vyčerpá všechny nápoje svého všedního dne, plácne se
Jana do čela: „Já blbec", směje se, „vinařce mošty!" Už bez dalšího otevře láhev burgundského z Petrových zásob: „Mělnické to není", vysvětluje, „ale mohlo by chutnat podobně, je to stejná réva. Karel,
císař, ji přece nechal dovézt z Burgund do Čech!" Stařena upřesní: „No jo, jenomže réva je jen grunjd.To
záleží hlavně na půdě, na vláze, na s l u n c i . . . Z hloubi svých zkušeností dodá: „A taky na lidech!" Potom
už nemluví, ale věnuje se sklence. Nejprve s ní krouží proti světlu, ssaje vůni, potom polkne doušek,
převaluje na jazyku a teprve po chvíli polkne: Zamyslí se a míní: „Plný!" „Dobrý?", nerozumí snacha.
„Mám ho plnou hubu", objasní stařena bodře. „No ale chutná", pochválí.
„Lip než Ludmila?", doráží Jana. Obvykle netrpí směšnou chorobou emigrantů srovnávat nesrovnatelné. Víno však není totéž jako modelový nábytek, vůz či fotoaparát. Víno je nutno vybírat a chuti jsou
různé. Což dokládá stařena, která se ukazuje být ve víně vlastenkou: „No", zdráhá se, „je lepší než ta
Ludmila, co se prodává v kšeftech. Ale tam mají jen to, čemu se na Mělníku říkalo rončí, Červený co
rvchle zraie a brzo se prodává. Taky bílý, ale ne to nejlepší. Třeba prynč, to bylo vínko knížecí!"
„Tohle je přece taky z kšeftu", podotkne Jana, „to víš, milionáři nejsme, vlastní sklep nemáme!"
„Ale špatně si nežijete", ukáže stařena kolem sebe sklenkou, kterou svírá v upracované ruce jistě a
lehce jako malíř štětec.
Jana souhlasí se smíšenými pocity. Ne, špatně si vskutku nežijí. Ale žijí dobře? To je ovšem otázka,
která se nevztahuje jenom k nápoji. Odpověď by asi musila zahrnout i něco z přibývajícího Šera za
oknem, z nejistot, které je obklopují a naplňují. Naštěstí taková otázka položena nebyla a Jana se už
dávno moudře naučila neodpovídat bez dotazu. Ani sama sobě. Aby zaplašila stíny, rozsvítí přátelská
postranní světla. Jsou tlumená, neoslňují, nepálí. Pravý opak surových reflektorů a vyčítavých otázek.
Dopije zdravou, byť kyselou jablečnou šťávu, přinese si vinnou sklenici a nalije i sobě šťávu z hroznů,
kterou si jinak spíše odpírá. Ale dnes má vlastně co oslavovat Pokoj tone v pološeru, Jana v myšlenkách, jimiž uplouvá svému pracovnímu týdnu čtenářky novin do budoucnosti tvůrčí novinářky, babička
ve vzpomínkách: „Tatínek měl v Roudnici vinici. Malou!" opraví se vylekaně, ale když se přesvědčí, že
tato místnost zcela jistě není úřadovnou, kde o příslušnosti mezi pracující nerozhoduje práce člověka,
nýbrž jeho původ, uklidní se a pokračuje:
„Tu vinici potom dostal Fanouš, teda můj bratr, protože Karel, jako tvůj tchán, ten na víno moc nebyl.
Von pil minerálku a chodil na schůze. Ale frajer to byl velikej", doloží s něhou, kterou čas ne vyvanul,
„von i dyž šel řečnit třeba k Čeledínům na statku, tak musel mít kravatu! Pak se začaly nosit na schůze
modráky, ale ty von si nikdy nebral. Taky mu kvůli tomu nedali pokoj. A eště kvůli jinejm věcem.
„Mávne rukou, jako by něco odháněla, upije a odmlčí se.
Jana zná od Petra rodinnou historii v hrubých obrysech a ví, že jeho otec, kdysi zasloužilý proletářský
bojovník, zemřel na nefunkcionářskou tuberkulosu dříve, než se mohl stát zasloužilým státníkem. Ta
předčasná smrt na následky hladového dětství za první války, jakož i věznění za té další války, nevynesla sice odboráři státní pohřeb a jeho vdově, nikterak soudružce, ministerský důchod, způsobila
však, že se z dobře použitelné legendy o padlém revolucionáři vytratil osudný stín sociáldemokratismu, který jeho zdravým spolubojovníkům pomohl o něco později z dosud neohřátých miniterských
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křese} zpět do lágrů, ba i na revoluční popraviště. Synkové hrdiny, který zemřel včas, směli vystudovat,
přičemž je před podvýživou zachraňovaly vydatné potravinové balíky jejich strýce, mezitím rozkulačeného, ale nadále oceňovaného šlechtitele, vzorného pracovníka na vinicích státního statku. Maminka
prožila svůj jednotvárný život dělnice ze selské rodiny sice bez výhod státního vdovství, zato bez
rušivých změn. Už od doby, kdy opustila rodný statek, aby se provdala za odboráře z povolání,-ale bez
příjmu, pracovala ve stejné konservárně a jak vyprávěla i u téhož po celá léta nezměněného strojového
zařízení. U něj i teď na přilepšení ke svému důchodu vypomáhá v kalamitách, kterých je však tolik, že je
fakt icky i nadále téměř plně zaměstnaná. Pokud jí zbývá čas, pomáhá i na rodné vinici, jejíž část směl její
vyznamenaný bratr, kdysi kulak, znovu zakoupit Samozřejmě pomáhá i na stavbě nového domku pro
rodinu svého druhého syna, který si na rozdíl od svého bratra prozíravě zvolil technický obor, takže
s ním žádné společenské bouře neotřásly. V rodinném lesíku nepadaly stromy pod sekerou. Jenom
jediná tříska ulétla,zato daleko! Petr se nepoučil z chyb svého otce a nevyhýbal se v kvasícím předjaří
politickému dění. Ke studiu si stejně naivně vybral obor pro budoucího politického upx*chlíka nejméně
vhodný, protože v cizině nepoužitelný. Nicméně pozdě bycha honit a Jana se neoddává stesku, nýbrž
s nově probuzeným reportérským zájmem všemu, co dodává vybledlým obrazům trochu života.
„Ale v čem, mami, chodilas na schůze ty?", ptá se zvědavě. Fascinuje ji představa vyšňořeného
odborářského páru. Stařena se však ušklíbne: „Já na schůze nechodila, na ty mě nikdy neužili. Ani na
parádu! Na tu holt nebylo dyž sme měli dva kluci. Já vydělala tak na tu zdravu a K a r e l . . . Obrácenou
dlaní naznačí přínos profesionálního revolucionáře do rodinné pokladny. Pak pohlédne na své staré
šaty bez tvaru a už téměř i bez barvy a míní vyrovnaně: „Tenkrát sem měla jiný starosti a dneska je to
holt už všechno jedno."
S tím však Jana nesouhlasí: „Žádný takový, babi", namítne s přesvědčením, „to přece není nikdy
jedno!" Rozběhne se do ložnice a vrátí se s nái-učí plnou šatů: „Tady si vyber", položí celou kupu stařeně
k nohám, „sou skoro nový, ale mně těsný anebo je nenosím. Tak to přece nevyhodím, dyť to můžeš
všechno eště užít".
„Ale kristapána", brání se stará žena, „co já s takovou elegancí? Dyť já nikam nejdu jak je rok dlouhej.
Kam bych to nosila, na pole?"
„Na sobě", směje se Jana. Přelétne pohledem skrčenou postavu stařeny v křesle, hrábne do hromady
a něco vyloví: „Tohle by ti mohlo padnout, dyž se to trochu zabere. To se mi srazilo hned při prvním praní
lak, že mi to už nikdy ne páslo. To je úplně nenošený . . . "
„No, právě", namítne stařena váhavě, „dyť je to fungl nový. To pro mě není. Ale takhle pro Maňku",
ožije, „to jako pro snachu. Ta má velkou spotřebu šatstva. Ta by určitě ..."
„Ta jo", zasměje se Jana hořce, „soudružka hlavní inženýrová, který nestojíme ani za lístek. Akorát
bony posílat, to jó. Ale sama neposlala ani tu kartu k vánocům!"
„Dyť nemůže", hájí stařena prostomyslně štěstí svých čilých dětí, „dyť víš sama, že je Fanda ve funkci.
Jenomže ne v partaji! Tak si přece musí dávat bacha dvojnásob. Víš kolik se na ten jeho flek tlačí
straníků?"
„Tak proč se, sakra, do tý partaje taky nedá?", vybuchne Jana. „Na tom už pendrek záleží, že není
u nich, clyž je stejně poslouchá jako hodiny. Držet hubu musí tak i tak!"
„A jak jinak?", diví se stařena Janině naivitě. „V takový posici kušnit nemůže. Na to voni mají
tajemníci. Inženýři sou na makačku!"
„To je, babi, jako u blbejch", vzdává se Jana, „hlavně že teď víme", neodpustí si však jedovatost,
„komu vlastně posíláme prachy. Tomu pánovi, co nás vůbec nezná, aby měl na cement!"
„Cement nekupuje", urazí se stařena za nepřítomného, „má svůj. Dyť dělá přece ve stavebním
podniku. Hlavního inžinýra!"
„Tím hůř", nedá se Jana odbýt, „eště krade."
„Co by krad", nechápe stará žena takovou míru ignorace, „dyť říkám, že je to podnikový!" Potom se
zamyslí a míní smířlivě: „Brzo si vyřešíte ten poměr a pak to bude jiný. Von se Fanouš jenom bojí."
„Brát prachy se nebojí", odporuje Jana už jen ze setrvačnosti, „posílat, na to sme mu dobrý ..."
Ještě než domluví, otevřou se však dveře a z chodby rovnou do obýváku, jak to vymyslil architekt a
také přímo do sporu, jak to mívá ve zvyku, vstoupí Petr. Z načaté věty, kterou zaslechl, vydedukoval
zřejmě předmět hádky. Z následujících slov je patrné, že je to i předmět mnoha jeho myšlenek: „Je to
muj brácha", hádá se, dosud v kabátě, „ať je jakej je. A to, co dostane, de z mýho. Vydělám na to?"
„A dítě?", neudrží se Jana, která už chtěla ten nesmyslný spor s návštěvnicí z jiné planety ukončit. Ale
Petrův samolibý a suverenní tón ji dráždí přímo pudově: „Co dáš ze svýho, to chybí klukovi. Našemu. My
na barák nemáme, jak tvrdíš, ale jiným posíláme na cihly!"
„Má svoje", urazí se znovu babička.
„Hele, to teď nevyřešíme", obrátí se Petr k Janě, „máme akorát čas ..."
„Měli bysme si ho už jednou udělat", oznámí Jana takovým tónem, jakým obvykle sděluje rodině
Jobovy zvěsti. Na příklad ještě v Praze nad sbalenými kufry, že nikam nepojede a pak už v Curychu mezi
nesplaceným nábytkem, že se vrací. Mezitím ovšem mnohokrát, tak jako teď, že má svůj názor a svoji
hlavu: „Tohle bysme měli vyřešit Čím dřív, tím lip! „Jano, čekáme přece návštěvu", připomene Petr a
teprve teď si počne odkládat. Přitom se rozhlédne pokojem a z jeho pohledu lze vyčíst nejen nesouhlas,
nýbrž přímo zděšení: „Co ste to tady...?", mumlá, když si povšimne rozházeného šatstva na podlaze i
láhve na stole.
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„A jo, ta návštěva", hrabe se stařena překotně z křesla, „tak to já vám tady radši nebudu zaclánět.
Žvejknout neumím ..
„Jenom seď, maminko", tlačí ji Jana zpátky do sedadla, „patříš přece do rodiny. Nebudeme hrát před
návštěvama divadýlko!"
„Smím se zeptat, co to má znamenat?", ptá se Pěti- hrozivě a botami v ruce obkrouží zjevný nepořádek
v místnosti.
„Smím vědět, co si to milostpán pozval za tajemnou návštěvu?4', opáčí Jana stejným tónem, Místo bot
vezme do ruky láhev.
„Jak to, ty to nevíš?", diví se Petr, „Říkal sem ráno mamince, že přijdou z tý Ajnbyrgerungskomision.
Kvůli vobčanství!"
„Já nevěděla vo žádný komis", leká se stařena, „já slyšela jen vo návštěvě. Myslela sem, že přijdou
ňáký znám5r nebo snad sousedi. Jako pokecat. Posedět! Pekla sem bábovku ..
„Sousedi k nám na návštěvu nechoděj", vysvětluje ochotně Jana s ironickým pohledem směrem
k hlavě rodiny a poháněči její asimilace.
„Dyť sme tady teprve třináct let! Ty, co přijdou, tak ty sou vod vobce. Budou prověřovat, jestli sme
hodný. Jestli tady smíme bejt po těch letech na návštěvě už i doma. Doma!", vzdychne.
„A nesmíte?", děsí se stará žena a hned vyloví z hloubi svých drsných životních zkušeností důvod k
obavám: „Jéžišmaijá, aby vás nevyšoupli kvůli Fanoušovi. Ale von přece není v partaji. A stejně se s ním
nestýkáte, tak co?", vzhlédne nejisté.
„Ale to přece smíme, maminko", poučí ji Petr a jak bývá jeho pedagogickou metodou jde příkladem
vstříc a počne rovnat zuté boty u dveří. „Tohle není žádný kádrování", vysvětluje přitom, zvedne se od
bot, vyškubne Janě láhev z prstů a odnese ji do kuchyně.
„To určitě ne", podporuje ho Jana výsměšně. Zůstává pohodlně na svém místě, protože je pevně rozhodnuta nepodílet se na připravovaném představení. Vysvětluje zmatené stařeně: „Voni budou jenom
prohlížet knížky, ale to jenom jestli čteme německy, kvůli řeči, ne kvůli politice. A taky ty spořitelní,
pravda, jestli snad nejsme žebráci nebo outratové. A samozřejmě pořádek. Sou to h o l t . . . "
„ .. .pořádný lidi", dopoví za ni Petr svoje asimilační heslo, které Jana paroduje. Zjevně bojuje s chutí
připojit ostřejší komentář, ale přemáhá se. Místo sporu se shýbne, jemně pozvedne matčiny nohy a počne výmluvně shrabovat hadříky na zemi.
„Ukaž", odstrčí ho Jana, „to sou moje věci". Sklouzne z pohovky a dá se do úklidu.
„Tak já pudu", pokouší se stařena uniknout z křesla i z tísně. „Musím srovnat ty svoje krámy v pokoji.
Ustláno mám, ale voni se možná juknou i do skříní, ne?", rozhlédne se tázavě.
„Mami, chápej", agituje syn, „to není prohlídka a my nejsme zloději. Nejde přece vo šmelinu, de vo
vobčanství!"
„Aha", udělá Jana z podřepu, „a já blbec myslela, že tady budou něco hledat. Jinak by jim přece mohlo
stačit nás pozvat k nim na ouřad. Stejně vo nás všechno mají v lejstrech!"
„Jestli sme slušná rodina, to nevyčtou z papírů", hájí její manžel svoje budoucí sppluobčany, „dyť si
vo nás musejí udělat vobraz! Jak žijem a ..."
„ . . . jestli nemáme podělanej hajzl", vztyčí se Jana s náručí šatů.
„A jestli spíme v postelích a ne na zemi, co? A spolu, ne? Tak až se tě budou ptát jak často ..."
„Jano!", zakřikne ji Petr.
„Dyť já už du", vykročí Jana, kterou už nadobro opustil jak její dopolední náhle znovuprobuzený
tvůrčí neklid, tak i příjemný prožitek z babiččiných vzpomínek. „Neboj se", ušklíbne se, „šau ti nezkazím. Já se jednoduše zavřu do ložnice. Dveře snad vylamovat nebudou, co myslíš?"
„To přece neuděláš", snaží se Petr v náhlé úzkosti.
„To uvidíš!", slibuje Jana. S představou možného návratu k novinám a to nejen jako pouhá čtenářka,
byť placená, v ní stoupá i odhodlání skoncovat s přetvářkou, která ji obklopuje v jejím všedním životé.
„Já jim žádný vopičky dělat nebudu", rozohňuje se, „nehrála sem ten tyjátr doma, tak proč bych ho měla
dělat tady? Buď sem jim dobrá tak jak sem anebo holt ne. Voni přece vědí stejně dobře jako my, že
zpátky nemůžeme. Tak proč ty komedyje? To radši zůstanu cizinka než ze sebe dělat cvičenou vopici.
Nazdar!"
Petr se za ní rozběhne, ale Jana už zavírá dveře. Dříve než je přibouchne, upozorní: „Když budou něco
chtít, přijdu na ouřad. Ale sem za mnou jenom s mým svolením anebo", zlomyslně se usměje, „s
povolením k domovní prohlídce!"
Zda zákaz ložnice platí i pro jeho osobu už Petr naštěstí nezkoumá. Jana, připravená po odchodu
návštěvy k odporu, zjišťuje podle zvuků a k svému překvapení i poněkud zklamaně, že si stele v obýváku.
„Tak pojďte, podíváme se na to!", rozhodne lékař a povstane, ale dříve než obejde svůj zcela prázdný
stůl, jehož rozměry i barva připomínají nemocniční prostěradlo, vyhlédne pátrávě oknem tvořícím
stěnu za jeho zády a nerozhodně se zastaví.
„Počasí, co?", zamumlá sklesle. Pacient, ztracený v obrovském křesle jako pivař v kavárně, neodpoví.
Nepříjemný tlak v útrobách, zaplněných podle instrukcí pouze ne slazeným čajem, neustává. Pocity
lékaře tváří v tvář obloze, která se podobá smuteční vlajce, mu nejsou cizí a dovede si představit i jeho
váhání při představě brzkých vyhlídek, ještě pochmurnějších. Nemá však sám tolik optimismu, aby se
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o něj dělil. Tím méně s někým, koho přišel požádat o pomoc, ostatně velmi slušně honorovanou. Lékař
konečně odtrhne krátkozraké oči internisty od výmluvné dekorace oblak a už beze slova vyjde ze dveří.
Pacient na pokladnu ho následuje jako poslušný psík. Ve vyšetřovací místnosti s diskrétně zastřenými
okny zastihnou sestru, která právě upravuje ohebný kloub lampy. Plášť velikosti pánské košile,
očividně bez dalších doplňků, nezakrývá její vlastní ohebnost a pacient vstoje zavře oči. Ne tak kvůli
světlu, které neoslňuje, protože je v souladu se svojí funkcí nasměrováno jinam. Spíše ho leká představa toho anděla v bílém, jak pomáhá při vyšetření jeho střev. I kdyby se však ta dívenka tolik nepodobala hrdinkám některých televisních seriálů a kdyby se její účast omezila na pouhé nasvícení, ví zcela
jistě, že pokud se sestra zázrakem nepromění v ubručeného dobráckého felčara z budovatelských filmů
jeho mládí, nebude napx*osto schopen vykonat to, co po něm požaduje otrlý lékař. Totiž: „Tak se pěkně
uvolněte vzadu, pane doktore", rozkládá a s předstíranou bodrostí pleskne dlaní do voskovaného
potahu vyšetřovacího stolu: „Semhle si vyskočte, do předklonu, polohu kolenoprsní prosím!"
Pacient není dosud ve věku, kdy by požadovaný úkon nezvládl fysicky. Trpí však pubertální představou, která mnohé muže provází od kolébky do hrobu, že jedině důstojné a mužné jsou polohy
stojícího střelce či ležícího milovníka a jejich variace. Ani zdvořilá připomínka jeho v této zemi i v této
místnosti zcela zbytečného doktorátu, která vyloudí na tváři sestry povinný úsměv, ho nezbaví
trýznivých rozpaků. Vždyť bude-li ta krasavice pohlížet tam, kam si sám nikdy dohlédnout nemůže o poznání zdvořileji, nebude přece jeho poklek na stole s vystrčeným zadkem a ochablými svaly třiačtyřicátníka o to elegantnější. V tu chvíli se sestra jako dobrá víla bez pozdravu vytratí a zbudou zde pouze
dva muži, srovnatelně staří i skeptičtí, s rozdílnými konty, ale se stejně se zkracující vzdáleností k věčnosti. Či k zapomenutí? O tom však už Petr neuvažuje, nýbrž se hbitě vyzuje z bot, vysvleče z oděvu a
mžikem se ocitne na stole. Voskovaný potah studí do kolen a loktů a tlak v útrobách, už před vyšetřením
nepříjemný, vzroste k nesnesení, ale Petr snáší ty potíže trpělivě jenom aby úkon zbytečně neprodloužil a sestra se náhodou nevrátila. Pak se konečně může obléci, lékař se umyje a oba se vrátí do jeho
kanceláře. Tam usednou, muž v bílém se zamyslí a po chvíli mrzutě oznámí: „Tak jsem tam nic neviděl.
Na organickou poruchu to nevypadá." Petr se osvobozeně pozvedne. Také proto, že už sedět nemůže,
protože jeho rozbouřená střeva vyžadují uvolnění a to nejen povstáním a nejraději hned. Lékař ho však
zadrží velitelským pohybem ruky.
„To ještě nic neznamená", míní s profesionální nedůvěrou, „měl bych vás poslat na hloubkový
rentgen, člověk nikdy n e v í . . . " Člověk neví, ale kasa platí, myslí si Petr skepticky. Instituci nemocenského pojištění považuje sice za zrovna tak výdělečnou jako sociální, ale v situaci trýzněného
vyšetrovance mu náhle je posvátná.
Lékař vzdychá, jako by zdraví pacienta bylo jeho vlastní chybou:
„Játra, žlučník, krev máte v pořádku, bakteriologické to také n e n í . . . A tvrdíte, že poruchy nepřestávají?", pohlédne na Petra zkoumavě a s nadějí. Ten s přemáháním pokrčí rameny: „Není to tak zlé",
míní. Po pravdě má pocit, že ty poruchy teprve začaly. Není to však momentálně ten nepřetržitý tlak,
kterým trpěl poslední týdny. To, co ho právě nutí k urvchlenému odchodu, nemusí nikdo vědeckv
zkoumat. V této ordinaci je náhle přesvědčen, že by své potíže zvládl i bez lékaře. Ten však nepospíchá:
„Máte nějaké starosti v poslední době?", vyptává se otcovsky. Dotaz vyvolá na Petrově tváři hořký
úsměv. Lékař vysvětlí:
„Víte, takovéhle potíže, i ty chronické, mívají Často psychické příčiny. A pokud ty nepominou . . . " Petr
ví, jak mizivá je naděje, že by se konflikty v jeho rodině umenšovaly. O pracovišti ani nemluvě. Lékař
rejstřík závad ještě rozšíří:
„Pocházíte odjinud a cizinci trpí Často steskem. Nezvyknou si! Měl jsem několik pacientů, kterým
jsem doporučil návrat Ono se to v navyklých podmínkách zpravidla urovná!"
Podobnou možnost Petr kategoricky zamítne: „My tady žijeme už skoro třináct let, pane doktore",
objasní, „a ty podmínky, které by mě tam eventuelně Čekaly..." Po léta domů nemohl a to, co se teď ve
vzdálené občanské budoucnosti dosud velmi nejisté rýsuje, je případná návštěva valutového turisty,
nikoliv návrat ztraceného syna. Tady už prožil přes polovinu svého dospělého života a všechny instance,
jimiž prochází jeho žádost o občanství, musí přece přesvědčit, že je tady doma. Tak jaképak návraty?
Pokud by se chtěl ještě někdy někam doopravdy vracet, tak nejspíše do dětství, do svých nevyplněných
snů. Vzdychne a zavrtí hlavou.
„Rozumím", zamyslí se lékař a rozhodne: „Tak to budeme ještě pozorovat Něco vám předepíši a kdyby se to nezlepšilo, budeme zkoumat dál!"
Ale to není odpověď, která by Petra mohla uspokojit I když se děsí kruté diagnosy podstatně více než
trvajícího neklidu zažívacích poruch, platí přece jen příliš vysoké pojistné prémie na to, aby se
nedozvěděl vůbec nic.
„Mohu už jíst, pane doktore?", dožaduje se alespoň rady, když mu není pomoci.
„Nu", přivolí lékař bez valného nadšení, „zatím snad ano". Vypíše recept a podá lístek přes stůl:
„Přijďte, až to doberete. Pak uvidíme. Kdyby se to však mělo zhoršovat, pak se přihlaste ihned!"
„Ale co když to bude pokračovat nezměněně. Tak jako dosud?", Vyptává se Petr. Rád by umenšil svoji
nejistotu, přímo se však ptát neodváží. Jako mnohý smrtelník získává respekt před tajemstvím života
teprve na jeho předělu, ačkoliv se k jeho konci přibližujeme přece v každém věku stejně rychle.
„Myslím, jsou-li to čistě psychosomatické poruchy*', tápá, „znamená to, že tím mohu trpět chronicky? Že
se to bude stále znovu vracet podle nálady? Do nekonečna?"
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Lékař se mračí, zjevně nesouhlasí s jeho vyzvídáním. Jako odborník jistě nemá rád zvědavé laiky. Na
rozdíl od jiných expertů má však ve svém oboru účinnou možnost zadržet příval otázek, aniž je musí
zodpovídat Usměje se mdle: „Lidský život je, jak víme, konečný!44
Petr vyběhne po špičkách.
Hledáním parkoviště ztrácí čas, který bude musit nadělávat Také umělý klid, k němuž se nutí
s ohledem na možné duševní regulátory tělesných pochodů, se rozplývá jako sníh při krajích vozovky.
Touhle dobou jsou však všechna příhodná místa k parkování v okolí jeho firmy beznadějně obsazena
těmi, co přijíždějí do práce raději předčasně, aby měli kam postavit vůz. Prostředek dopravy se tak stává
jejím účelem. Což se ostatně netýká pouze dopravy. Pokud se nerozčílí ještě na ulici jako motorista či zřídka - i chodec, pak se ho dříve či později zmocní nervozita pracovníka, který se v době vzrůstajících
ekonomických nejistot právem obává každého pokárání. Podaří-li se mu však zázrakem prožít celý
pracovní den bez podstatné kolise, bude ho zaručeně doma očekávat alespoň drobná potyčka, ne-li definitivní rozkol. Udržuje se na životě proto, aby si ho ztrpčoval anebo si ho ničí - nejen sobě - aby přežil?
Koho a co chce vlastně přežít? Řidiče, stejně nervosní jako on sám, kteří pro zisk vteřiny riskují každým
okamžikem srážku? Chodce probíhající s nasezením vlastního života mezi kapotami, aby dosáhli ne
spásy nýbrž všeho všudy chodníku? Svoje blízké, s nimiž se shodne čím dál tím méně a to neklidné a neurovnané mezi nimi, co tvoří jejich rodinný život? Či rostoucí konflikty, určující život této společnosti a
civilisace? Petr vykličkuje z proudu vozů a přistane konečně na jakémsi parkovišti, samozřejmě o několik bloků dále než potřebuje. Zamkne auto a dobíhá k budově, v níž tráví svůj den a zapomíná všechny
otázky.
Proklouzne dveřmi a za sebou bez lítosti zanechá svoje bezcílné úvahy i to předjarně zasmušilé nebe,
podobající se skelnému papíru. Vstupní halou spěchá k zadnímu traktu, kde je jeho pracoviště. Elegantní velkoprostorové kanceláře, vyplněné dechem, pohyby i zvuky několika desítek těl a vybavené klimatizací, způsobují těžká nachlazení v parném létě, jsou díkybohu vyhražené elitním bojovníkům na
prodejní frontě, respektive jejich nejbližším spolupracovníkům. Ta terminologie připomíná Petrovi
jeho reálně-socialistické mládí s tím rozdílem, že se tehdy říkalo „pracovní" či „mírová" místo „prodejní" a firemní hierarchie, tam podniková, byla dosazována zvenčí. I tam však neměli řadoví pracovníci žádný vliv na nominaci svých šéfů či o r g a n i s a i vlastní práce, i tam se lámaly rekordy a výkon byl
odměňován i když, pravda, spíše diplomy a květnatými frázemi. Stejně jako kdysi tam, patří i zde Petr
naštěstí k týlovým pracovníkům. Svoji předpotopně zařízenou kancelář sdílí proto pohodlně pouze s
jedním starším kolegou a místo nepřetržité vichřice zvuků, zesilující ve vlnách podle toho, kudy zrovna
procházejí šéfové, je mu několikrát za den vyslechnout tytéž nářky na stoupající inflaci jakož i klesající
vitalitu starého pána. Okno však otevírají ve shodě pouze o přestávkách, neboť jsou oba teplomilní, oba
vlastní v zásuvkách tajné kávovařiče, protože oběma nechutná kává z automatu a společným úsilím se
jim podařilo ubránit elektrická kamínka, jimiž si přitápějí, zatím co jejich dynamičtější kolegové vpředu
se v dosahu klimatisace bez rozdílu ročního období třesou zimou. Nicméně hlasitému telefonu, tomuto
všudypřítomnému prostředku vnitrofiremní komunikace či možná kontroly, se v této budově, v její
libovolné části a místnosti, neubrání nikdo. Ozve se brzo po Petrově příchodu a to obávaným hlasem
sekretářky šéfa oddělení:
„Doktor Aepli prosí doktora Jandu! 1 '
Petr okamžitě odpoví: „Ano, už jdu!", a teprve potom přistižené skládá noviny, které už od té doby co
dojíždí do práce vozem předčítá až v kanceláři místo v tramvaji. Také Petrův spolupracovník, ač
nevolán, provinile zaklapne zásuvku, z níž se právě chystal vyjmout domácím řádem zakázaný vařič.
Poplašeně na sebe pohlédnou a Petr si teskně pomyslí, že starý pán, jehož vrtochy jsou někdy k nevydržení, je přesto ideálním a bohužel i nenahraditelným spolupracovníkem. Kdokoliv přijde po něm,
bude v každém případě pohyblivější a tedy v těchto deseti čtverečních metrech rušitelem. Pokud to
ovšem nebude jeden z těch firemních mladých mužů, jejichž životní cíle jsou ve smyslu zacílených
hesel identické s cíli jejich pojišťovny. To by ovšem znamenalo nejen ztrátu ticha a klidu, nýbrž
přinejmenším i nepovoleného vařiče, neúředních novin a mnoha dalších vymožeností jeho dosavadního poklidného soužití s neambiciosním skorodůchodcem. Ostatně i to předvolání k šéfovi nevěští nic
dobrého, je samo o sobě rušivým signálem. Jeho běžný styk s firemní hierarchií se omezuje na onen
hlasitý telefon a občasné konference. Poslední pohovor mezi čtyřma očima vedl se šéfem, když ho
přijímali. Funkcionáře v centru jejich organisačního pavouka zná pouze zdáli.
Dnes je však pozná zblízka. Doktor Aepli ho očekává v nešéfovské posici - vstoje. Nevysvětluje, nýbrž
konstatuje: „Tady jste". Potom ho pobídne: „Pojďme!" Petrovi nezbývá, než následovat
Přejdou do přední části budovy, vyzdobené sice stejně spoře, jako jejich zadní chodba, ale tahle
strohost dekorace je zde funkční, tlumené barvy stěn se lesknou čerstvým nátěrem, podlaha čistotou a
pracovníci, které potkají, vyzařují energii a cílevědomost. Což Petr o sobě říci nemůže. Jeho obvyklá
ranní únava se v tuto chvíli spíše násobí vzrůstajícími obavami. Projdou centrální halou, jejíž hlavní a jedinou ozdobou je autosugesce v bělavém mramoru, pobídka pracovníkům a výstraha kverulantským
zákazníkům: „Pojištění znamená solidaritu!" Potom nastoupí do výtahu, který Petr poznal dosud jen
zvenčí, vždyť pracuje v přízemí a to z oné strany, kde k výstupu do vyšších podlaží, ale k nižším šéfíkům,
musí postačit schodiště. Překvapeně zjistí, že rozměrný interiér kabiny je jediným protestem proti její
vnější strohosti. Jako by zde architekt, bezcitný ale vyvážený konstruktivista, ztratil náhle svoji
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železnou sebekázeň či alespoň ostych. Anebo, to nejspíše, jednal podle pokynů členů správní rady,
kteří jsou tady doma, sami mezi sebou či mezi svými, vyvolenými pracovníky. Petr, řadový zaměstnanec, sem za normálních okolností nevstoupí. Marně se však mučí dohady jaké jsou vlastně ty
mimořádné okolnosti, které ho sem v rozporu s firemními zvyklostmi přivedly. V této situaci ho nelákají
nízké taburetky k posezení, ani zrcadla na stěnách k pohledu. Ztrápený výraz obličeje, jak ho letmo
zachytí, ho přinutí hledět po celou dobu jízdy do hladké kůže dveří. J e d i n ý m potěšujícím momentem
tohoto mlčenlivého putování ze zadního traktu do ředitelské etáže a možná, jak se Petr obává, z bláta do
louže, je viditelná pečeť napětí v tváři jeho všemocného a obvykle sebejistého šéfa. Spolu s Petrem se
odvi*ací od zrcadlících stěn a když je výtah vynese přímo do předpokoje, jenom pozdraví a zůstane
demokraticky stát. Dáma za stolem, zaměstnaná mnoha sluchátky a tlačítky, jim však mlčky pokyne k
dalším dveřím a pak už Petr uvidí pána, jehož tvář zná jenom zdáli a podpis jen v tištěné podobě. Šéf šéfů
se tentokráte neusmívá, jak to Činí vždy na výročním večírku, kde tiskne ruce pracovníkům odcházejícím do důchodu. Většině z nictu nejen naposledy, ale současně i poprvé. Ani věta, kterou je uvítá, nemá
květnatost souvětí, jimiž v natištěné zprávě zaměstnancům vysvětluje, že situace firmy není ani letos
růžová, nicméně vánoční gratifikace, na kterou není ovšem právního nároku, bude přesto vyplacena.
Netrpělivým pohybem přeruší představovací formuli doktora Aepliho a obrátí se bez úvodu na Petra:
„Jak se vyznáte v atomovém pojištění?" Petr zrudne, ale potom se zbytky výmluvnosti bývalého obhájce
zhodnotí svoji naprostou ignoraci jako „povrchní znalosti čtenáře odborného tisku, zatím nedoplněné
žádnou specielní instruktáží."
„Vy jste atomové pojištění nezařadil do programu studijních konferencí vašeho oddělení?", táže se
ihned generální ředitel doktora Aepliho a teď se pro změnu zase začervená Petrův šéf. Pak však pokrčí
rameny a zmůže se na relativně statečnou odpověď:
„Zabýváme se přece škodami a náhradami z uzavřených pojistek a v tomto směru instruuji i svoje lidi.
Atomové pojistky, pokud je mi známo, jsme dosud neuzavírali. Není mým úkolem sledovat nové trendy
na trhu! Nikdo se ostatně nenamáhá nám poskytnout ani stín všeobecné informace o nových ..
„Není to tak úplně nový problém", míní ředitel, zatím co si činí poznámky, „ale všeobecně máte
pravdu a já se budu musit znovu zabývat koordinací. Měli byste přirozeně vědět více než lze vyčíst z tisku". Zamyslí se, sklapne notýsek, jehož barva splývá s barvou stolu, narovná se v křesle a teprve potom
pokyne k nízkým křesílkům v pozadí místnosti, lišícím se od sedaček ve výtahu jenom opěradlem:
„Ale posaďte se, pánové!", vyzve a následuje je do konferenčního kouta. „Víte", vysvětlí, když se
usadí, „jsme příliš malý podnik na to, abychom mohli dělat průzkumy a to všechno kolem, takže nás
konkurence opět jednou předběhla. My však ji dohánět nebudeme . . . " V několika úsporných větách
zopakuje to, co je známo všem zaměstnancům, kteří se už dávno naučili číst mezi řádky výročních zpráv
a kteří se proto na rozdíl od nováčků netřesou z každoroční chmurné bilance a ještě černější prognosy.
Také Petr ví, proč jejich firma, v podstatě rodinná, přes neustále zdůrazňované hospodářské potíže tak
tvrdošíjně odmítá všechny nabízené fuse. V moři konkurence mají své pevné místo vedle žraloků i malí
dravci. Pokud se ovšem spokojí v řádu ryb se stejně drobným úlovkem. A přesně tohle nemá dnes jejich
generální ředitel a geniální stratég v plánu. Nýbrž opak - výpad a expansi svědčící o chuti spíše žraločí.
Dokončí stručný nástin ofensivních možností miniformátu mezi kolosy a v okamžiku, kdy Petr upustí od
řešení mravního problému, který se bohužel s postupujícím časem ukazuje být nereálným, totiž jak se
zachovat, kdyby mu byl nečekaně nabídnut alkohol, vypálí svůj maxináboj a superšíp:
„Naskýtá se nám zajímavá možnost vstupu na atomový trh!" Nevěnuje pozornost doktoru Aeplimu,
který vzrušením poposedl a útočí dál, s přímým pohledem na Petra: „Ne ovšem u nás doma, tady si
příslušné pojistky už dávno rozebrala konkurence. Jde o zcela nový trh v blízkém zahraničí, u souseda,
v Rakousku!"
Petrovi, kterého od počátku trápí především základní otázka, proč ho sem vůbec přivolali, začíná
pomalu svítat. Ne tak jeho bezprostřednímu nadřízenému, který si v ústraní svého oddělení škod
zakládá na přísné neutralitě odborníka. Sleduje proto výlučně odborný tisk a z běžného zpravodajství
jenom hospodářské informace, ty však vždy s podezřením. Teď se proto naivně zeptá:
„Něco se změnilo? Myslil jsem, že atomová energie je v Rakousku po tom hlasování tabu!" Naráží na
plebiscit v němž obyvatelstvo demokratickou cestou odmítlo domácí atomové nebezpečí, byť v
kontrolované podobě atomových elektráren, aniž tím však odvrátilo hrozbu katastrof opodál, za
kopečky. Neboť sousední země a jejich reaktory nejsou přirozeně rozhodnutím rakouského lidu nijak
vázány. Což teď naznačí Petr, který už dávno pochopil, co znamenají pohledy jejich generála: ^
„V Rakousku ano! Ale Rakousko není ostrov. Vím, že dvě atomové elektrárny jsou v provozu v Československu, několik desítek kilometrů od hranic. Další se jistě plánují nebo i staví. Také v Maďarsku. A
přirozeně i dál na východ. Všude tam, kde nikdo neprotestuje, protože jednoduše nesmí. Atom má
zelenou a žádné ekologické h n u t í . . . "
„Obávám se", přeruší ho upjatě doktor Aepli, „že tady není zrovna nejvhodnější místo k politickým
přednáškám. Souvislosti, které naznačujete jsou vágní a ekonomicky nezdůvodnitelné. Pro naši diskusi
a zejména pro naši budoucí činnost tedy zcela irrelevantní. Anebo můžete to, co jste tvrdil, doložit ještě
něčím jiným než dohady?"
„To ovšem nemohu", připustí Petr, který však v rozporu se svou navyklou zdrženlivostí emigranta
nemíní zcela vyklidit pole. Vždyť jedná vlastně v sebeobraně a navíc o oblasti, která je mu stále ještě
bližší než Alpy. To téma považuje přitom za významněj ší než obvyklé spory o náhradu za ukradené lyže.
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Namítne tedy: „Ale měl byste vědět, že na severa na východ od Vídně vám něco jiného nenabídne nikdo.
Atomová energie má v zemích ErVéHáPé ekonomickou prioritu, ale jenom politickou publicitu! Stejně
jako nafta. Nebo zbrojení. O reaktorech se prostě dočtete jenom to, že jsou nutně zapotřebí. Žádné
protesty a žádné informace o možných závadách. A už vůbec ne něco ve vztahu k znečišťování ovzduší.
Nic kromě propagandy! 4 '
„Tu nám tady právě provádíte", odsekne jízlivě jeho šéf a nyní i odpůrce, „ale mě hypotézy nezajímají. Tím méně vaše politkrimi. Mě zajímají výlučně fakta!"
„Tak", potvrdí generální, ale k Petrovu uspokojení odpálí míč zpět* „Jak š i j e hodláte opatřit?", zeptá
se doktora Aepliho. Ten odpoví naučeně, jako by odříkával násobilku. A pro experta jeho formátu to
skutečně násobilka je: „Obvyklou cestou. Shromáždíme dostupné informace, přizveme odborníky,
vyhodnotíme jejich zprávy a možné risiko ..
To už Petr nevydrží. Aniž odhadne možné risiko vlastní opovážlivosti, přeruší nedisciplinovaně svého
nadřízeného:
„ . . . a nezjistíte nic! Vždyť v ám říkám, že to téma je tabu. A nejen pro tisk! O poruchách v atomovém
provozu nenajdete zmínky ani v odborné literatuře. Všechno, co se zveřejní, jsou jenom fráze a řečičky
o mírovém využití. Především žádné statistiky. To je právě to polikum", obrátí se v rozporu se
subordinací přímo k šéfovi šéfů a dokonce neuctivě ukáže prstem, „které tady pan doktor popírá. Ale
hovoříme o plánovaném hospodářství, kde je řízení projevem i monopolem politické moci. A ta si dává
zatraceně pozor, aby se jí nikdo nedíval pod pokličky. Zejména ne v té čertovské atomové kuchyni!"
„Existují přece srovnávací studie", namítne důstojné doktor Aepli.
„Srovnávají produkci atomové energie s produkcí hydroelektráren", odporuje Petr, který už dávno
přestoupil hranice nutné sebekontroly. Ale po letech banálního úřadování cítí opět pod solidním
kabátem pojišťovacího inspektora lehkou, avšak pestrou košilku obhájce. A ta je mu v tuto chvíli bližší
než ten všední kabát. „Obojí bez čísel. Anebo abstraktní přítomnost s neznámou minulostí. Asi takhle",
cituje posměšné: „Ve srovnání s dobou před deseti lety zvýšila se produkce našich atomových elektráren více než trojnásobně! Tak." Obrátí ruce hřbetem vzhůru a ukáže prázdné dlaně: „Když neznáte
původní čísla - a ta znají jen nositelé státních tajemství - neznáte nic. Především ne cokoliv, co má nějaký
vztah k poruchovosti. A to je přece to, co potřebujeme vědět! Kvůli škodám se uzavírají pojistky, ne kvůli
prémiím. To jsou naše aktiva!"
„Zcela zapomínáte na mravní a sociální motivaci naší činnosti", napomene ho rozhořčeně jeho nadřízený. „Pojištění je přece výrazem solidarity! Ne pojmovou kategorií strachu."
Petr pokrčí rameny. Jako obvykle, když se dá výjimečně strhnout do sporu o věci, které mu dosud
nezlhostejněly tak jako jeho běžná pracovní náplň anebo komunální politika, do níž ostatně jako
neobčan ani nemá co mluvit, zjišťuje, že hovoří s hluchými. I po letech ho vždy znovu umlčí poznání, do
jaké míry patří maska slov k společenskému oblečení - lhostejno kde. Tady se nesluší mluvit o zisku,
stejně jako jinde o korupci. Strach je přitom neslušný všude - možná proto, že také všude je! Nicméně
alespoň řeč čísel musí být v zájmu obchodu nahá a přesná. Na což upozorní generální ředitel, když se
konečně vloží do jejich neproduktivního sporu:
„Přesto potřebujeme údaje, pokud možno aktuální. Dohady a archivy nám nestačí. Říkáte", zamyslí
se, „že to obvyklým způsobem nejde. Nelze tedy ta čísla opatřit jinak? Nemyslím nelegálně", dodá
kvapně,, jenom neúředně! To je přece rozdíl."
Petr zavrtí hlavou: „Tam ne!"
Generální se zatváří kysele. Tahle písnička je mu asi už příliš obehraná. Petr však nemůže jinak.
Unaveně opakuje to, co v podobných přích s hluchými objasňoval už tisíckrát Jak se obává, vždy bez
úspěchu: „Když si jako turista vyfotografujete krajinu s nějakým komínem v pozadí, může se vám tam
stát, že budete vyšetřován pro špionáž. Asi v ás pustí a to je pokrok. Před třiceti lety by Vás odsoudili a
možná i bez dlouhého vyšetřování. Znám p ř í p a d y . . . "
Generální si netrpělivě odkašle a Petr rychle dokončí:
„Chtěl jsem jenom říci, že by kohokoliv odsud, kdo by v hovorech s domorodci sbíral jakékoliv údaje
o atomovém průmyslu, i všeobecně známé - sebrali sami, dříve než by došel do hotelu. I s těmi, kteiých
se cestou ptal třeba jen na cestu k tramvaji."
„Hm", shrne generální a jak je zvykem managerů ihned obrátí kartu: „Jaké máte návrhy?"
Neobrací se k nikomu přímo, ale Petrovi je jasné, že je to otázka adresovaná jemu. Uvažuje. Ruměnce
na tváři jeho bezprostředního šéfa signalisují nevoli. Je zřejmé, že navrhovat cokoliv nepatří k povinnostem a v interpretaci doktora Aepliho jistě ani k právům zaměstnanců Petrovy úrovné a platové
třídy. Na druhé straně nemá už po dnešní diskusi stejně co ztratit Snad jenom okovy oddělení Škod.
A po mnohaletém šetření vysypaných oken z průvanu, vyloupených sklepů a odcizených lyží je pro něj
každá změna vlastně povýšením. Ke všemu nejde tentokráte jenom o pár šestáků zachráněných firmě.
Přirozeně ovšem i o vysoké prémie! Ty však nebudou platit žádní chudáci. Navíc se dá do pohybu
šetření, které vnese alespoň trochu světla do jistě záměrného příšeří atomových dílen. A to je činnost
bezpochyby užitečná. Nejen pro Petrovy zaměstnavatele! I když si samozřejmě namastí kapsy, dozví se
přitom lidé co a jak je ohrožuje. Také odtamtud, kde na rozdíl od zdejšího sensacechtivého tisku
nemohou noviny zveřejňovat zprávy negativního dopadu. A už vůbec nic o katastrofách. Petra obzvláště
inspiruje skutečnost, že se místo prkotin může zabývat něčím obecně prospěšným - a to za plat, na jaký
si po ta léta už zvykl! Přitom bez obvyklých emigrantských risik, nýbrž se zády krytými solidní firmou a
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jejím obchodním zájmem. Svůj příspěvek formuluje přesto lhostejně a věcně:
„Tam, kde je atom monopolem státu i jeho tajemstvím pátrat nemůžeme. V každém případě to však
můžeme zkusit v té oblasti, které se to přímo týká! A to je naše veliké plus. Údaje o devastaci prostředí, o
znečišťování ovzduší, vod, problém odpadů - to vše budeme lokalisovat O to budou naše výsledky
věrohodnější! Provoz, který neznáme, můžeme posuzovat alespoň z této stránky. Navíc existují jisté
analogie. Mnohé lze jistě vyčíst i z těch kulatých čísel v mezinárodních ročenkách. Při nejmenšírn
obecný stav technického vývoje, doufejme že i včetně bezpečnostní techniky. Přitom se tomu všemu dá
udělat docela dobrá publicita. Lidé mají z atomu strach, to je přece nesporné. Tady sdělovací prostředky
hledají kdejakou skulinku, z které by vytáhli informace o podfucích či utajování poruch a podobně. Proč
bychom je nemohli upozornit na neřád u sousedů? Tím spíše, že státní hranice přece před následky
katastrofy neuchrání!"
„S tiskem pomalu", upozorní generální kategoricky, „my nejsme Zelení.Nemáme ambice politického
hnutí. Všechno, o co nám jde, je spokojenost našich zákazníků. A v jejich zájmu musíme mlčet!"
Petr už mlčí. To obvyklé ztotožnění vlastní kapsy se zájmem zákazníka by vyžadovalo při nejmenšírn
diskusi. Ale pro tu tady není místo ani čas. Tady se nediskutuje, tady se rozhoduje. Což učiní generální
krátce a adresně: „Dobře. Tak se do toho dejte!"
Babiččina večeře, která dnes nečekaně soustředila kolem stolu celou rodinu, všem zjevně chutná.
Paní domu se ovšem jako obvykle nedotkne přílohy, zato si vezme dva smažené řízky bez ohledu na
kalorické nebezpečí skryté ve strouhance. Benjamínek rodiny, dosud v růstu, si však opakovaně
přidává českého bramborového salátu, ochuceného majonézou, cibulkou, octem, celerem, šunkou a
jinými staročeskými přísadami. K salátu přikusuje provokativně ještě chléb, který babička upekla
podle domácích receptů. Knusperbrot zůstává na stole nedotčen, což se výjimečně obejde bez
poznámek.
Petr, příznivě naladěn neobvyklou shodou v rodině projevující se mlčením, jakož i svým novým
pracovním posláním, které svým blízkým dosud tají, si mezi sousty utře ubrouskem ústa a zeptá se
dojatě: „Tak, maminko, jak je vlastně doma?"
„No, to víš", soudí stará žena zamyšleně, „stojí to všechno . . . "
„Nemyslím politiku", přeruší ji kvapně bývalý angažovaný reformátor, „my se o politiku nestaráme",
pohlédne nabádavě na manželku. Potom se trochu rozpačitě napije plzeňského a vysvětlí: „Chtěl sem
jenom vědět co je novýho a tak vůbec."
„Na tom posledním vinobraní zmlátili fízla", začne stařena nešťastně, „voni právě nevěděli, že je u fízlů, von nebyl z Mělníka, prej z Prahy. Jenomže se vožral a provokoval a lidi se dožrán . . M i m o d ě k
pohlédne na synovu zrudlou tvář, z níž ještě zcela nezmizely stopy vánočních oděrek a umlkne v půli
věty. Její snacha, která tu mimiku nepozoruje anebo se tak alespoň tváří, prohlásí:
„To se tady může stát taky. Zrovna teď, při těch demonstracích . . . " Pohlédne na Petra, jak se mu zdá
nikoliv mimovolně a přestane hovořit aniž sklopí oči. Udělá to Petr, kterému se nechce porušit tu
převzácnou idylu. S očima v talíři vypoví skromně svoji novinu.
„To pojedeš do Vídně?", zpozorní Jana.
„Taky", objasní Petr, „a eŠtě jinam. Ale ne hned. Tady to musím napřed připravit a tam to potom s boží
pomocí rozjedu. Takže suma-sumárum asi tak za měsíc. Někdy v květnu!"
„Na dlouho?", pátrá Jana dál.
„Vždycky se budu muset po nějaký době vracet", uvažuje Petr, „zpracovat materiál a konsultovat ho
s vedením. Celkem je to práce snad na dva tři měsíce. Ale mezitím budu různě pendlovat. No jo, sakra",
uhodí se do čela, „ty přece potřebuješ vůz!"
„Hlavně klid!" míní Jana. Krapánek vyzývavě, jak Petrovi připadá. Ani se příliš nenamáhá s vysvětlováním. Spíše oznamuje: „Do půlky června musím napsat něco většího. Teda dát to dohromady z toho,
co už mám v kupě a z toho, co eště seberu. Potom už můžu jenom čekat, jak to dopadne a modlit se, aby to
vyšlo dobře. Auťák si pro mě za mě můžeš vzít na jak dlouho chceš. Já pokud někam pojedu, tak s redakcí a jejich vozem!"
„Počkej, jaká redakce?", nechápe Petr. „Copak se teďko říká výstřižkový službě redakce?" Nemyslí to
nijak ironicky, ale snad to tak vyzní, protože Jana reaguje podrážděně jako vždy, kdykoliv se někdo
příliš neomaleně dotkne toho, co je jí jako bývalé novinářce už léta traumatem: „Menuje se to dokumentační služba dyž tak" sykne a uraženě objasní: „Sem přece lektorka, žádná střižka!"
„No jasně", couvá Petr, už nadobro zmaten, „ale co jako má bejt s tou redakcí?"
„Říká se tomu externí spolupráce", odpoví Jana úmyslně stručně. V jejím hlase je slyšet nádech
triumfu.
„Jak to myslíš?", diví se Petr. „Tos tý výstřižko... teda dokumentace", opraví se, „nadobro nechala?
A kolik ti dají tam?"
„Tady přece nejde vo prachy", odsekne Jana, „tady de vo šanci! Po létech znovu dělat noviny, chápeš?
Nejenom je Číst! Neboj", doplní pohrdavě,, j á budu dál vydělávat Jenom zkouším taky vedle toho p s á t
A tisknout!"
„Ale co?", dožaduje se Petr.
„Články, no", odpoví Jana. „Něco sem napsala a jim se to hodilo. Teď mi nabídli další spolupráci. Není
to bezva?"
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Petr, zvyklý od Jany různým propletencům, není tak docela přesvědčen. „Můžu vědět na jaký téma?",
zjišťuje. Janinu podrobnou zprávu poslouchá s rostoucím zděšením. Když domluvi, vstane a začne
přecházet místností. Tak to dělal naposledy před lety, když zvažovali nutnost a možnost emigrace.
„To přece nemyslíš vážně", zastaví se potom v pochodu. Zní to spíše jako prosba než zjištění a prosba
to také je. Zná Janu a ví, že jakýkoliv jiný tón považuje za osobní urážku nebo alespoň manipulaci. Musí
ji přesvědčit po dobrém, ale musí!
„A jak", odtuší však Jana s převahou. „Ty máš teď svoji šanci a já taky. To je snad s p r a v e d l i v ý , ne?
Přece bys nežárlil? Dyť ten redaktor..."
„Ale kristapána", vybuchne Petr, „mně přece nejde vo nějakýho redaktora. S tím si můžeš chodit
třeba na flámy . . . "
„ . . . dyž zaplatí, že", přeruší ho Jana zle. „Tak vo co ti de?", zeptá se potom chladně.
„Vo to téma přece", zachraptí Petr. Vrátí se ke stolu, dolije si sklenici a žíznivě ji vypije až do dna.
„Tak vo tom diskutovat nebudu. To je přijatý. Redakci už de jenom vo formu!", odpoví Jana upjatě,
vstane a počne sbírat nádobí.
„Redakci, redakci", pitvoří se Petr, „copak ti vobčanství udělí redakce? Copak nevíš, že pícháš do
vosího hnízda? Dyž už tě to baví, nemůžeš aspoň počkat až budeme Švejcaři? Pak si urážej koho chceš,
dyž budeš mít papír, ale teďko.. .?" Nedomluví a vyčerpaně klesne do křesla, v němž obvykle mučí
babičku. Ta mezitím pochopila, že se mladí opět přou a uklízí se i s nádobím do kuchyně. Zato Karel,
jejich sebevědomý synek a vyžírka, který chladnokravně dojídá už asi pátou porci staročesky ochuceného salátu, se nenechá rušit: „Mě teda vynechte", poznamená s převahou,, j á sem už Švejcar. Ich bin
doch Bürger dieses Landes", zdůrazní ještě v jednom z úředních jazyků a náležitě hrdě.
„A taky chaot", napadne ho jeho neobčanský otec sžíravě, ale bezmocně. Zakroutí hlavou a dodá s neskrývaným nádechem závisti: „Já prostě nepochopím, že to dávaj všeho schopnejm puberťákům jako na
běžícím pásu a slušný lidi se musej trápit léta ..
„Vidíš", míní Jana, „to přece taky patří k tématu!"
„Právě proto", vzdychne bývalý advokát a pokusí se vysvětlit srozumitelným jazykem problém
kvadratury kruhu: „Chápej, ty přirozeně smíš mluvit i^psát, co si myslíš. Ale nesmíš se přitom plést do
jejich vnitřních záležitostí. Pořád sme eště cizinci..."
„Takže musíme držet hubu!", nedrží ji Jana. „Dvanáct až čtrnáct let a pak smíme mluvit. Budeme to
eště umět? Dyť ty jejich vnitřní záležitosti se mě přece týkaj, nežiju na Marsu, žiju tady! Vždycky mi
říkali, že demokracie je diskuse, ale dyž sme z ní tolik let vyloučený, tak jak potom máme najednou
diskutovat? Copak mě ten vobčanskej papír změní přes noc?"
„Nikdo ti mluvit nezakazuje", kroutí se Petr podle paragrafů, „ty jenom nesmíš napadat zákony země,
kde nejsi vobčankou, rozumíš? To už je vměšování. Teda za určitých okolností, který ..."
„ .. .neposuzuju já", usměje se Jana šibalsky, „chápu, ale vo svejch pocitech snad psát můžu, ne?"
„Samozřejmě", přitaká Petr aniž postřehne, že se právě chytil do pasti. Takové léčky chystal kdysi
nesčíslněkrát jako advokát protistraně. Ale už dávno nemá tu praxi. Což se ukáže vzápětí:
„Dobře", vezme ho Jana za slovo. „Budu zkrátka psát vo pocitech lidí, který se musej skoro půldruhého desetiletí krčit jako školáčci, aby směli bejt potom zase dospělí! V zemi, kde mají bejt doma, ale
kde nesmějí do ničeho mluvit, protože sou vlastně celý léta jenom na návštěvě. Škola demokracie pro
němý, mlčením k vobčanství, ať žije diskuse, ale jenom v duchu . . . "
„Hele, Jano", začne Petr oklikou, „copak žiješ tak špatně?"
„To ne", připustí Jana, „ale tenkrát, dyž šlo vo azyl, taks nevykládal, pokud si pamatuju, vo bouráku!
Co já vím, taks říkal něco vo pravdě, jako že vítězí a tak . . . "
„Tak si jenom vzpomeň, kristapána, cos všechno nesměla doma a co můžeš tady, i bez vobčanství",
připomene P e t r důtklivě.
„S tím rozdílem", vysloví Jana svoje maximalistické a nereálné krédo, „že tomuhle se říká
demokracie! A ta by měla unést i diskusi vo tom, co není zrovna růžový. Dyž budu mlčet a kejvat, kdo tím
získá?"
„Ty!", shrne Petr a odejde do koupelny.
Těsně před uzávěrkou:

Lenka

Procházková dostala literární
Egona Hostovského!

Curych

cenu

Mezinárodni komise při torontské univerzitě přiznala románu
Lenky Procházkové RŮŽOVÁ DÁMA cenu za nejiepši literární
dilo roku 1982, vydané v exilu. Kniha vyšla v kolínském
nakladatelství INDEX.
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