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Jako úvodní text otiskujeme tentokrát "Otevřený dopis redakci
Rozmluv" /tak zní původní podtitul stati/. Podle našeho mínění
představuje natolik důležitý příspěvek k problematice kultury exilu
a domova, že přesahuje jak téma pouhé etiky polemiky, tak i zájmy,
spojené s autorovými ideovými východisky, jež přirozeně nemusí
každý sdílet. Zamyšlení nad tímto textem nejenže nikomu neuškodí, ale mohlo by být počátkem hlubší proměny a i spolupráce, povznesené nad osobní malichernosti, které je nám všem zapotřebí.
/ Red./

Václav Benda
O ETICE POLEMIKY
A POTREBNE' MÍŘE
TOLERANCE
Za redakce Alexandra Tomského vyšlo nedávno v Londýně první
číslo filozoficko-literární revue Rozmluvy: a to je výborné, rozsah
je solidní, úprava kvalitní a osoby hlavního redaktora i dalších členů
redakční rady se zdají slibovat, že nepůjde o podnik ani krátkodechý, ani bezvýznamný. Výtisk, který se mi dostal do rukou - je
technicky vadný, 32 stran chybí, čímž byla znehodnocena více než
třetina příspěvků: to už je méně dobré a v domácím samizdatovém
provozu by za to někdo dostal pěkně vynadáno, ale alespoň jsem tak
ušetřen povinnosti spravedlivě hodnotit číslo jako celek. Křesťanská
/katolická/ orientace časopisu je na první pohled zřejmá, v jejím
rámci podle všeho hodlá zaujímat relativně pravicové či konzervativní pozice: i to je výborné, když po řadu let s trpkostí pociťujeme,
že podobné místo zůstává ve spektru emigrantské produkce neobsazeno - ke škodě našeho s p o l e č n é h o myšlení a vůbec kultury.
Dříve než časopis sám k nám dorazily temné pověsti, že jeho určení
nespočívá v pouhé službě něčemu /dobrému dílu kupříkladu/, ale
že má také posloužit proti něčemu, konkrétně přispět k diskreditaci římských Studií - tak drahých a nepostradatelných, navíc se
rok od roku očividně zkvalitňujících ve všech parametrech včetně
"pravověrnosti" náboženské i politické /pokud už někdo chce
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spatřovat casus belli zrovna v ní/: a to už vůbec není dobré, zvláště
když úvodní slovo A. Tomského příslušné pochyby přinejmenším
nevyvrací. Nicméně u vědomí, že Duch vane, kudy chce, a že je pro
něj hračkou překonat náhodné negativní vymezení, budu s neztenčenou nadějí očekávat příští čísla Rozmluv a obrátím se teď k vlastnímu podněte tohoto dopisu.
Je jím rozsáhlá stať Rio Preisnera O tzv. paralelní kultuře - také
v Čechách /Rozmluvy I, Londýn 1983, str. 10-44/. Předem podotýkám, že je nejen rozsáhlá, ale také zcela zásadní a významná, a že
jsem nakloněn /přes některá příliš krátká spojení, zvláště pokud jde
0 antiku/ dalekosáhle sdílet Preisnerův základní koncept dějinné paralelity či sváru křesťanské a gnostické kultury, souhlasu a negace,
agapé a erotu - i se vší jejich nesmiřitelností, s nemožností respektive scestím jejich vzájemného dialogu jako takového. Právě tento
souhlas a vysoké ocenění mě však provokují a snad i ospravedlňují,
abych poukázal na nedovolené polemické figury a zároveň se pokusil určit hranice, jejichž překročení není možno označit za etické a
tím méně za katolické - vycházeje z daného textu /to, že je dobře
napsaný, mi mou úlohu usnadňuje/, míře však na mnohé, co mi v
poslední době bylo číst.
Figura číslo 1 aneb in mediasres.
Rio Preisner činí východiskem svého zdrcujícího rozboru české
paralelní kultury polemickou stať V. Hejla: Kultura paralelní nebo
autonomní? z roku 1979. /Bohužel nemám Hejlův článek momentálně k dispozici, což je za normálních okolností neodpustitelná
chyba diskutujícího: jelikož však okolnosti prokazatelně normální
nejsou, lze to snad omluvit jen jako jistý handicap. / Při všem respektu k Hejlovým názorům a při vší skromnosti jsem nucen připomenout, že tento koncept včetně veškeré přidužené terminologie
byl poprvé - a dosti systematicky - formulován v mé programové
úvaze Paralelní poliš z května 1978 /Preisner o její existenci vědět
musí, neb vyšla ve sborníku Křesťané a Charta 77, z něhož na jiném
místě cituje/. Vyhrazuji si právo neidentifikovat se doslovně se svými tehdejšími názory: uplynulo drahně let, téze ostatně vznikly v
odpověď na výzvu konkrétní, ne příliš povzbudivé situace a byly
tvrdě limitovány snahou o nalezení kompromisní formule. Je
však skutečností, že vyvolaly několikaletou rozpravu na stránkách
samizdatového i exilového tisku, která má nepřímé pokračování
1 ve vzrušených polemikách o "drobné práci" a která čas od času
probleskuje dodnes /Rio Preisner demonstravit/: troufám si tvrdit,
že toto vše nemalou měrou přispělo přinejmenším ke způsobu sebeuvědomění a sebevymezení domácích paralelních aktivit. Nuže,
patří k elementární hermeneutické slušnosti /tím víc u autora, který
jinak všechno zpracovává anno dazumal neboli od Adama/ alespoň
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upozornit na existenci pramenů, byť by probíraná interpretace byla
sebetrefnější. Kromě porušení dobrého tónu by si tím R. Preisner
snad ušetřil i řadu nesmyslů a protimluvů, které tvrdí nebo alespoň
bez známky kritického odstupu reprodukuje /jako křesťan jsem povinnen o svém bratru předpokládat, že tak činí bona fide a bez postranního úmyslu/. Varovat před paralelní kulturou jako "nejasnou
kategorií, o jejíž přesnější vymezení se zatím nikdo nesnaží" znamená ignorovat ty stovky či tisíce stran textů, které byly v posledních letech věnovány zásadnímu i terminologickému vyjasnění právě této kategorie: jistěže má každý právo zproblematizovat a kriticky zhodnotit výsledky tohoto snažení, ale popřít sám fakt snažení
předpokládá vědomou zaslepenost. Položení rovnítek mezi "paralelní kulturu", "/paralelní/ literaturu", a "pololegální Edici Petlici" je
přímým atentátem na Logos, který jednak zná cosi jako je hierarchie pojmů /že je pojem 'umění' subsumován pojmu 'kultura' stejně jako pojem 'literatura' pojmu 'umění', je odvěký common sense;
že je edice Petlice jen jedním - byť z neistarších a nejzasloužilejších — z mnoha desítek podobných edičních počinů, je empirický
fakt, který je každý kritický posuzovatel zavázán znát/, jednak od
nás vždy vyžaduje svědectví, odpověď ve stylu "ano, ano, ne, ne"
/slovo "pololegálnost" by totiž právem mohlo připadnout až příliš "vlažným" například dělníku J. Gruntorádovi či spisovateli J.
Šavrdovi, kteří za tyto a jen tyto ediční aktivity momentálně tráví
dlouhá léta ve vězení/. Zda "by bylo zcela nemožné mluvit vedle toho například o paralelní vědě" nevím, mluvení je věcí vkusu, vhodného času, pravdy a v neposlední řadě Ducha svatého, nicméně paralelní věda tu prostě je, a to s takovou evidencí a naléhavostí, že je
skoro nadbytečné dovolávat se svědectví desítek respektive stovek
samizdatových periodik respektive knižních titulů filozofického,
teologického, historického, literárně-vědného, politologického
či ekonomického zaměření, mnoha vážných odborných i vzdělávacích seminářů, z nichž některé již vstupují do druhého desetiletí
své existence, poměrně čilých vzájemných kontaktů se světovou odbornou veřejností apod. Vydávat to všechno za fantom předpokládá jakousi zvláštní zálibu v autofantomizaci, neboť bez reálné existence paralelní vědy není dost dobře myslitelná existence tohoto časopisu, většiny jeho obsahu a tedy /cum grano salis/ ani Preisnerova
článku. Dvě marginálie na okraj problému: oproti třeba literatuře je
"paralelita" vědy otázkou spíše na opačný způsob, neboť přinejmenším k filozofii a podstatným partiím teologie nelze prakticky shledat žádný oficiální protějšek, byť jakkoli pokleslý. V poslední době
se objevují vážné náznaky, že paralelita přestává být výsadou společenských věd a že se její doména - pod tlakem reality znicotnění —
rozšiřuje i na takové na pohled nepravděpodobné obory, jako je ma4

tematika či biologie. Mohl bych ve výčtu pokračovat, ale stejně již
mě ješitný pocit, že jde jaksi o "my bussiness", zavedl až do přílišných podrobností.
Proto raději k dalšímu uplatnění téže figury, spojené tentokrát
s velmi zlou osobní insinuací evangelického faráře /momentálně topiče, jak jinak/ Miloše Rejchrta. Neboť být na čtyřech hustých stranách bez ustání častován nálepkami /volím jen ty nejpikantnější a
pro stručnost vynechávám některé přívlastky/jako "voyer, uchvácený svůdným idolem socialismu", "levičák", "blouznivec", "manichejský dualista", "exulpátor Gulagu" či "socialistický absolutista"
není jistě nic příjemného, o spravedlnosti a lásce vůbec nemluvě. A
spravedlnost a láska jsou jaksi tím, co nás živí a bez čeho by bylo
nemožné snášet tento úděl a vydávat svědectví. Rejchrt toho v posledních letech napsal a udělal hodně a byly mezi tím i věci podstatné a obšírné, lákající k opravdu podnětnému rozhovoru. Preisner si
ovšem z toho všeho vybere pro své anathema jeho šest let starou,
ostrou repliku /v úvahu by bylo třeba vzít i podezřelé okolnosti doručení a nápadnou korespondenci s argumenty oficiální kampaně
proti Chartě 77 na text emigranta A. Strnada, kritizující poměry v
Chartě 77, zvláště spolupráci s "exkomunisty" — snad je takový výběr právem diskutujícího, rozhodně to ale není příliš spravedlivé a
titulní figura je tu užita velice transparentně.
Dále existuje také něco jako řečnické /polemické/ obraty: například se vyhrotí, ba přežene určitá pozice, aby tím ostřeji vynikla a
definitivněji zapůsobila příslušná' kontrapozice. Jestliže se ovšem z
takového obratu cituje jen jeho prvá polovina, lze se dobrat jen nesmyslu, ba ještě hůře, jakéhokoliv smyslu: právě tak postupuje R.
Preisner: důsledně zamlčí Rejchrtovo "ale", za nímž následují milióny obětí, ohrožení větším zlem, obludné zneužití, pramenící
především ze sebezbožnění - a už to nemá co činit jen s nespravedlností a pohoršením, ale porušuje to elementární pravidla jakékoli
polemiky a maří tak půdu pro každý dialog. Ostatně kdyby nebyl
R. Preisner tak unesen aplikací své figury, jistě by si povšiml, že
zrovna inkriminovaná pasáž /našla by se v onom dopise místa problematičtější/ je natolik antignostická, natolik zaměřená proti sebezbožňujícímu racionalismu, že by ji mohl s úspěchem použít jako
argument na podporu a k dokreslení svého vlastního postoje.
Figura číslo dvě aneb fakta musí sloužit.
A neslouží-li, pak tím hůře pro fakta: vždyť není tak nesnadné je
nepochopit nebo maličko upravit. Preisner dosti obsáhle cituje respektive parafrázuje různé úvahy V. Havla, speciálně místa, kde je řeč
o "undergroundu". Samotnému autorovi s výjimečnou benevolencí
neudili známky z chování, jenže co činí s jeho textem. Když Havel
popisuje historii vzniku Charty 77, jejíž prapočátky se vskutku
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datují od společné obrany a občanského vystoupení na podporu
uvězněných a pronásledovaných představitelů undergroundu /léto
1976/, znamená to pro Preisnerä, že underground je "duchovním
pozadím Charty 77". Z vědomí nedělitelnosti svobody, které při
této příležitosti živě vyvstalo, z úcty k lidským, občanským či třeba uměleckým právům druhého, která nás spojuje navzdory nejhlubším odlišnostem v názorech a postojích, udělá Preisner okamžitě
"spojnici /rozuměj genetickou - pozn. autora/ od undergroundu
až k politické filozofii Jana Patočky". Havlova snaha charakterizovat šíři, jakou představuje "das Meinungsspektrum der Charta 77"
/pro korektnost zde ponechávám Preisnerovy citace z německého
překladu, ostatně to celkem "štimuje" s originálem/, provokativním
výčtem "von Musik—Underground ueber Sozialisten bis zu Trotzkisten, von verschiedenen Schriftstellern und Einzelgängern bis zu
Katholiken und Protestanten" — pak Preisnerovi stačí k tomu,
aby pasoval underground na "výchozí humus" a "prazáklad" české paralelní kultury. Což je nejen pozoruhodné využití citací, ale
také historicky nesmysl: underground je jen jednou z mnoha větví/x
paralelní kultury /a opakuji: patří sem literatura či hudba, stejně
jako ostatní umění a věda/, větví, které se až do druhé poloviny 70.
let zcela nepochybně vyvíjely naprosto nezávisle a namnoze také
izolovaně. Atd., uzel těchto pseudointerpretací je opravdu snazší
rozetnout než rozplést.
Další příklad užití téže figury nám opět dodá "causa Rejchrt".
M. Rejchrt je evangelický farář relativně velmi mladý: je mým osobním hříchem, že namísto křesťanské lásky a úcty mám často sklon
projevovat animozitu vůči "beranům" a jejich obsedancím, právě
proto však se vší vážností prohlašuji, že Rejcht je jedním z nejslibnějších a nejotevřenějších duchů a že je ve většině ohledů daleko
"katoličtější" než řada mých katolických přátel. Nuže, jak se Preisner vyrovnává s tímto spravedlivým: Nestačí mu potupit osobu,
názoru musí být dodána nadčasová platnost / tím jsme ovšem v
čisté gnózi, pane Preisnere, proti které jinak tak horlivě a právem
brojíte - neboť bez Vtělení není odpuštění/ a patřičná autorita, aby
soud mohl být vskutku generální. Inkriminovaný výrok /o jeho autentičnosti viz výše/ tedy vyslovuje "Miloš Rejchrt, mluvčí Charty
a tedy jeden z čelných reprezentantů údajné "paralelní kultury"
v socialistickém Česku" a "sdílí ho celá řada dalších Chartistů".
/x/ S největší pravděpodobností zdaleka ne nejstarší, byť to už by
hodně záviselo na zvoleném metodickém přístupu:genezi mnohých
"paralelit" bychom totiž mohli vysledovat až k nesmělým prvopočátkům v letech 50., ba při šíři Preisnerova záběru by se bylo možno
vrátit až do časů První republiky.
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Vše v čase přítomném! Jenže Rejchrt napsal svůj dopis v roce 1977,
mluvčím Charty byl v roce 1980 a útok byl publikován v roce
1983, což se z Preisnerova článku nedozvíme, nevyhledáme-li příslušné prameny - drobné, leč nikoli bezvýznamné zamlčení. Mimochodem: osobně chovám vážné pochyby, že byl Rejchrt už v
roce 1977 natolik obeznámen s dílem P. Ricoeura a jím ovlivněn,
nicméně podle zásady "in dubio pro reo" dejme za pravdu Preisnerovi - přece jen by však do snahy diabolizovat vliv této inspirace
na jinak "hodného hocha" Rejchrta nemusel vkládat tolik štollovsky urputné naléhavosti.
Figura číslo tři aneb škatule, škatule, hejbejte se.
Ať již k tomu vede přílišná vyhrocenost konceptu polarity a sváru mezi křesťanskou a gnostickou kulturou /zde je asi hlavní slabina
toho, oč se Preisner opravdu pokouší a kde nepochybně vyslovuje
něco opravdu nového a důležitého - úporná snaha jít až na kořen
věci, oddělit zrno od plev, ho nakonec zavádí až k faktické poplatnosti gnostickému manicheismu, který tak touží demaskovať/ či jiné důvody, stěží bychom nalezli obdobnou práci, v níž by bylo
tolik místa a energie věnováno škatulkování: od časů Adamových
alespoň výběrového, počínaje prvními stoletími křesťanské éry
pak prováděného zcela systematicky a s encyklopedickou šíří záběru. Vlastně to ani není škatulkování alespoň v tradičním rozsahu
sbírky motýlů: Preisner má prostě ohrádku pro "zlé" a ohrádku
pro "hodné", do níž jedné z nich každý patří neproblematicky a
na věky věkův - jakýs takýs náznak výjimky představují jen Sokrates a Patočka, zlý režim je však oba pohotově zamáčkl, když se
pokusili proskočit spojovacími dvířky z první ohrádky do druhé
/pak je tu ovšem ještě ohrádka pro "neškodné", pohříchu převážně zející prázdnotou nebo anonymitou, neboť právem tací příliš
nezajímají ani autora, ani čtenáře/. Konec konců, i to je metoda,
vždyť nepochybně přináší množství nových pohledů a myšlenek:
byť by čtenář zajisté dal přednost tomu, aby ze solidní explikace
problémů vyplynulo eventuální hodnocení jejich protagonistů,
před situací, kdy namnoze musí Preisnerovy originální náhledy
pracně a nepřesně /navíc s velkými nároky a schopnost vcítění —
nezapomínejte, že žijeme v údobí sice prý humánní, leč školství
nepříliš nakloněné vlády/ dedukovat z připojeného zaškatulkování
příslušných osobností. Kamenem úrazu se stává především zaškatulkování současníků či kvasy současníků: jednak svou apodiktickou definitivností, upírající hříšníkovi možnost spasení, jednak
svou naprostou neprůhledností, nepřipouštějící jiný výklad než
autorovu zálibu či libovůli /namátkou: proč je třeba 'Tatočka
60. let" zlý a "stařičký Seifert" hodný, to při sebevětším úsilí nelze
vyčíst ze souřadnic, které Preisnerův text zadává/. Když si pak člo-

náhodou, a se vzrůstajícím zájmem, přečte jiný Preisnerův článek
/Dějepisné rozpravy o prvních^ předpokladech rozmluvy s více neznámými - Studie 85 - 8 6 , Řím/, publikováný v témže roce, s
překvapením zjistí, že metoda škatulkování sice i nadále zůstává
hojně frekventovaná, že vsak mnohé osobnosti nepochopitelně změnily místo svého pobytu: filozof Laislav Klíma, natolik zlý, že
kromě sebe stačil zdiskreditovat i sborník Spektrum a s ním eo ipso
celou českou paralelní filozofu, je tady nejen hodný, ale dokonce
vysloveně slibně chovný, také profesoři Černý a Patočka se jednoznačně vrátili mezi hodné. Něco podobného ovšem demaskuje
Preisnerův škatulkovací přístup jako pouhou svévoli a jednu z polemických figur, patřící do stejné kategorie s figurami výše probíranými - bohužel a ke škodě věci to značně ďesavuuje i myšlenky,
které s použitím této figury vyslovil.
Ale ponechme již stranou Preisnerovy neregulérní obraty, konec konců celý jeho komplikovaný přístup pramení zřejmě z toho,
že se do svého umného a podnětného duchovního rozvrhu pokusil
násilně vměstnat kategorii, která sem vůbec nepatří: "paralelní"
totiž'v Československu značí prostě onu kulturu, která se vzepřela
regulím zglajchšaltování a likvidátorským perspektivám, která se
realizuje a vyvíjí ze svobodného a svépomocného úsilí odpovědných občanů, nic víc a nic míň - automaticky vyvozovat z tohoto faktu nějaké umělecké a vědecké hodnoty či duchovní orientaci je sebeklam /nanejvýš by bylo možno hovořit o jistých hodnotách
etických, jako je statečnost, věrnost či odpovědná služba povolání,
i zde je však na místě maximální opatrnost/. Chci se nadále věnovat
fenoménu, který daleko přesahuje rámec Preisnerovy studie a který
se vzrůstající frekvencí i vyhroceností vystupuje na stránkách exilového tisku: pracovně a nepřesně jej nazvu kritikou respektive odsudkem zprava /paralelní kultury, "paralelních" církevních aktivit,
Charty 77, křesťanů v Chartě, katolíků v Chartě a čeho všeho ještě/
- ošidnost a eventuální zacyklitelnost termínů "pravicový" a 'levicový" je sice známá, nicméně lidé dobré vůle přesně vědí, o čem tu
mluvím, a pokoušet se oslovovat jiné je stejně zbytečné. Zvláště
rád slýchávám podobné invektivy od těch - a kupodivu právě oni
projevují v tomto směru nej větší pohotovost - jež znám /osobně
či z jejich tvorby/ po léta a vůči nimž jsem se vždy musel vymezovat
z pozic přesně opačných, ale to je snad povzdech až příliš privátní.
V žádném případě neznamená, že bych někomu hodlal upírat právo na vyhraněné názory, kritiku a popřípadě i soud, stejně jako na
změnu toho všeho: Jenže tvrdím, že exil /jako všechno ostatní právě osobám "pravicově" smýšlejícím by to nemělo být nutné vysvětlovat/ má svůj rámec a řád, jehož pravidla není dovoleno beztrestně porušovat. Emigrant má totiž teoreticky vzato zhruba tři
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možnosti chování: a/ co nejrychleji a nejdůkladněji asimilovat s novým prostředím; b/ zachovat si jistou kulturní autonomii a současně
se pokusit předat novému prostředí své zkušenosti lidské, politické a
další, které by mohly ovlivnit jeho fungování či zvýšit jeho obranyschopnost; c/ nadále se pociťovat jako — nedobrovolně vyvržená součást domova a tou či onou měrou spájet své počínání i osud s
touto původní mateřskou půdou. Tyto tři postupy jsou ovšem
různě kombinovatelné, exil v užším slova smyslu je však úzce spjat
s aplikací posledního z nich / a naopak: jestliže někdo publikuje v
exilových časopisech, najmě o domácích záležitostech, eo ipso tím
pracuje "pro domo" a hlásí se k poslednímu principu/. Existuje
závislost mezi tímto exilem v užším slova smyslu a domovem /respektive tím, co se v jedovatých výparech hřbitova snaží domov
udržovat a suplovat/: je to závislost vzájemná /vůbec nechci podceňovat roli exilu - ďábel ví, že dům v sobě rozdělený zahyne, a naším úkolem je čelit tomuto rozdělení/, avšak zároveň hierarchická.
My bez vás bychom asi podlehli nebo přinejmenším zplaněli, vy bez
nás však nemáte v tomto směru vůbec žádnou naději. Měl by se tedy
exil cíti zavázán alespoň se vážně zamyslet nad jistými pravidly a
dejme tomu "strategickými směrnicemi", které se dále pokusím vyložit /mimochodem, tento text sám jde nad rámec rozumného bezpečnostního rizika, nemusel by být napsán, kdybychom všichni jednali jako bratři v Kristu, nebyl by pak napsán, nebýt mé bezmála patologické víry v možnost dorozumění dětí Božích!/.
Nezřídka se nám vytýká, že nejsme schopni udělat ještě jeden
krok navíc, že se vlažně potácíme někde mezi ano, ano, — ne, ne,
že nejen nedokážeme s dostatečnou rozhodností odsoudit socialismus nebo prohlásit to či ono za zločin a toho či onoho za krvavého
psa, ale že si někteří z nás dokonce vážně - nebo aspoň s jakousi
zvrácenou zálibou - pohrávají s přímými protimluvy takových
tvrzení. Na první pohled vypadá tato výtka docela samozřejmě a
spravedlivě. Proč by naše skutky neměly být váženy a posuzovány
s opravdovou kritickou důsledností - tím spíše, že tyto skutky spočívají především ve slovech, ve svědectví pravdě, která má být jasná
a neúchylná, neboť pravda pozměněná a zmrzačená bývá horší nepravdy? Proč by tímto soudcem nemohl být právě onen exil v užším slova smyslu, který má výhodnou možnost nezaujatého odstupu
a přímého nahlédnutí širších souvislosti, přitom se však na naší
činnosti upřímě i účinně podílí a s jejími výsledky je spjat veskrze
životním zájmem? Kupodivu však mají obě tato proč svá proto, která celou věc náramě problematizují. Podle platného Trestního zákona je například jedním ze znaků skutkové podstaty podvracení
republiky "nepřátelství k socialistickému společenskému a státnímu
zřízení" a je tam i celá řada podobných ustanovení, pamatujících
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na ledacos z výše zmíněného: nuže, rozhodování tohoto druhu je
povýtce věcí mezi mnou a Bohem, navíc se vždy nově klade otázka,
zda je v dané situaci výmluvnějším svědectvím mlčení v žaláři nebo
"opatrnická" řeč na svobodě. Neboť i podle Evangelia, jemuž se zajisté sluší dát přednost před všemi zákony lidskými, je právě těm,
kdo vycházejí hlásat Království Boží a tedy vydat svědectví Pravdě,
uloženo "být opatrní jako hadové a prostí jako holubice". A proč
ne zrovna exil? Zajisté má každý právo opustit kteroukoli zemi,
včetně své vlastní, a zajisté z takové vzdálení neplyne, že by tím
pozbyl nároků na účinnou účast v záležitostech své země — to není
jen dikce Paktů o lidských právech či leckomu,podezřelých humanitních ideálů novověku, to jasně vyplývá z evangelického rozdělení
svobody a odpovědnosti mezi věc císařovu a věc Boží. Jenže právě
Evangelium zná vždy svobodu jako svobodu k něčemu, svobodu dětí
Božích, právo či nárok jako prostor odpovědnosti. V tomto smyslu
je exil ve zvláštním postavení: je zavázán vydávat svědectví /čím
více jich bude a čím pronikavější a naléhavější budou, tím lépe
pro nás, pro exil i pro svět/ podle možností, přiměřených k tomuto
postavení, zároveň si však ve vztahu k domovu uložit jistá omezení,
která ze zvláštnosti tohoto postavení vyplývají. Rád bych zde upozornil na některé myšlenky z článku Etika anonyma 1983 /Kritický
sborník 4/83, str. 4 2 - 4 5 , Samizdat, Praha/: exilový autor požívá totiž všech těch výhod /ovšem v míře daleko zabezpečenější, nevisíť
nad ním Damoklův meč náhlého prozrazení/, které jsou vlastní anonymnímu publikování v samizdatu. A také mezi příslušnými etickými požadavky spatřuji dalekosáhlou analogii. My jsme zavázáni
nepředhazovat autorovi jeho exil a na žádný způsob mu nezávidět
jeho výhody: nejen z lásky k bližnímu a kvůli respektu k přikázáním, nejen na základě abstraktního přiznání jeho práva volby /a
ceny, kterou za zmíněné výhody platí/, ale také a řekl bych především z politického vědomí, že přežít může jen obec, která svou
obecnost pociťuje jako jednotu a společnou věc - to jsme se snad
za poslední léta naučili a pokud ne, mohu aspoň přislíbit, že jsme
připraveni být v tomto směru velmi cílevědomě učenliví. Neméně
je však zavázán exil i ve vztahu k nám: měl by se jako čert kříži vyhýbat ukvapeným a především paušálním soudům. Měl by si ukládat maximální zdrženlivost ve věci soudů vůbec: neboť patří k jeho
podstatnému určení, že je velice dobře obeznámen s názory, avšak
velice neobeznámen s podmínkami, za nichž byly tyto názory vysloveny, se skrytými důvody, které k jejich vyslovení vedly /když
už je to nezbytné, je třeba dát přednost kritickému rozboru a odmítnutí názoru před osobním útokem na jejich původce, útoku na
konkrétní osoby před globálním odsouzením všech, které k daným
názorům neváže nic víc, než účast na společném úsilí/. V žádném
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případě nesmí exilový autor, opojen a zaslepen svou svobodou, provokovat a vyhrocovat diskusi tak, aby jeho domácímu protějšku nezbývalo, než mlčením přiznat svůj souhlas, nepravdu a inferioritu,
nebo na sebe uvalit všechno, včetně trestně právních důsledků, což
může občana této země velmi snadno potkat. Je zajisté chválihodné,
vzít na sebe Kristův kříž, však nikdo, ani kdyby sám sebe pasoval
na pastýře, pak nemá právo ho přidělovat druhým, zvláště činí-li tak
z pohodlného zápecí a odstupu - vždyť je psáno, že dobrý pastýř
uchrání své ovce. Tento příkaz zdrženlivosti se netýká jen soudu o
lidech, nýbrž namnoze i o věcech. Svědomitý exilový autor by vlastně měl každé své tvrzení o domově předem zkoumat ze dvou hledisek: a / zdaje plně přesvědčen o jeho pravdivosti, zda mu nejsou známa nějaká protiřečící fakta /což je pravidlo normální a obecné/;
b/ zda by důkaz eventuální nepravdivosti nebylo zjevně možno podat jen za cenu, že by se tím podstatně ohrozila věc sama nebo její
nositelé./x/
Jakémukoli tvrzení, které nevyhovuje třeba jen druhému kritériu, by se měl co možno vyhýbat - tak zní specifický závazek toho exilu, který chce být vskutku práv společnému dílu. Tyto maximy by bylo velice snadné zpřesňovat a rozmnožovat, základní směr
byl však, myslím, ukázán dostatečně jasně. Nicméně pořád zde probírám věci značně konkrétní, rázu technického nebo dejme tomu
aspoň situačního. Přece jen bych měl svou úvahu uzavřít nějakými
zásadnějšími otázkami a vznešenějšími tématy, jako je třeba dialog,
tolerance apod.
Především chci zcela jednoznačně prohlásit, že s většinou "kritiků zprava" plně sdílím přesvědčení o nemožnosti skutečného dialogu se zlem / a za zlo par excellence pokládám samozřejmě i ony
nauky, o nichž již byla v tomto textu řeč/, o jeho zbytečnosti ba
zhoubnosti - vždyť jediný zdánlivý evangelijní protipříklad, Kristovo pokušení na poušti, má svou odmítavostí a strohou vnitřní
/x/ Protože má formulace musí zůstat vágní až temná, pokusím se
vypomoci čtenářově představivosti hodně vykonstruovaným příkladem. Mohu být pevně přesvědčen a mít za prokázané, že nějaký důležitý dokument, který není mým vlastnictvím /a to je právě případ
exilového autora/, je vyroben z nehořlavého materiálu. Protože však
mé tvrzení lze prakticky vyvrátit jen znehodnocením dokumentu,
jednám vůči majiteli unfair, začnu-li je rozhlašovat do světa - přinejmenším mu neponechávám možnost hájit za rovnocenných podmínek rovnocenné přesvědčení. A jestliže je otázka hořlavosti-nehořlavosti pro majitele dokumentu závažná, např. plynou-li z jejího řešení nějaké eticky relevantní závěry pro jeho jednání, pak jednám
dvojnásob unfair: docela bezostyšně jej totiž vydírám.
11

gradací, směřující k definitivně zatracujícímu "Apage!",k dialogu
opravdu daleko. Item si myslím své o naivní důvěře v perspektivnost
"historických kompromisů", "národních jednot a front" i všelikých
jiných paktů s ďáblem ať již uzavíraných jednotlivě nebo kolektivně:
zisk z nich je vždy jen zdánlivý, zato škoda zručená a obvykle nenapravitelná. Item a namnoze navíc mám ve zvyku ukládat si reservatio mentalis ohledně příkazu respektive definovat značně úzce meze
platnosti příkazu "milujte nepřátele své", pokud není chápán jako
živá spoluúčast na Božím plánu spásy: zajisté se jej sluší aplikovat
vůči poraženým nositelům zla a ve chvíli, kdy je vítězství bezpečně
zajištěno, tváří v tvář triumfujícímu nepříteli však může být jeho
příliš úzkoprsé či doslovně chápané uplatňování něčím velmi nekřesťanským, škodícím mé vlastní nesmrtelné duši a ohrožujícím
věc Boží i životy mnoha bližních - vtip je přece v tom, že pravda,
které sloužíme, je živá a také se chová jako živá, ne jako nějaký
vždy stejný mechanický záznam, kdykoli aplikovatelný stisknutím
příslušného knoflíku. Vždyť je také psáno, že kde nás odmítnou,
/a tím "spíše v různých úřadovnách a na podobných místech, kam
nás přivlečou a kde naše řeč, i slitovná, slouží jen jako kamínek do
informační mozaiky a k doplnění portrétu psychologické manipulace/, máme vytřepat prach z obuvy své - Ježíš částečně odpovídá
před Veleradou i Pilátem, mlčí však před Herodem, neboť pravda
by mu sice mohla lidsky pomoci, současně by však byla vydána posměchu, znevážení a zneužití. Item jsem ochoten oponovat svým
bezbřeze liberálním přátelům, že fanatismus je sice sám o sobě pokleslou formou hlásání pravdy, že však nesmí být posuzován odděleně od svých obsahů /a jejich hodnot či antihodnot/: opravdu
není totéž, jde-ti o stalinismus nebo o jeho příliš překotnou konverzi
ve fanatismus bavorské křesťansko-sociální provenience. Tím však
také můj souhlas s "kritikou zprava" končí; a končí tím i oblast
možných koncesí této kritice.
V čem je asi tak jádro pudla - a budu muset to jádro notně osekat - respektive zestručnit, píši přece jen otevřený dopis a apel,
nikoli učenou knihu s jemnými distinkcemi. "Kritika zprava" je zásadně scestná teoreticky a neobyčejně škodlivá ve svém praktickém
dopadu, přičemž v obou případech dospívá k přesnému opaku toho, oč bona fide usilovala. Teoreticky trvá na jasném uznání a
"nezapomnění" viny, postuluje možnost striktního rozlišování jak
mezi dobrem a zlem /to je příliš starozákonní, evangelijně nevede
k Otci jiná cesta než skrze Syna, kterýž jest Láska/, tak mezi dobrými a zlými /zřejmý manichejismus a pýcha ducha, jak se projevuje od "non serviam" Satanova přes odsuzování Ježíše za styky s
hříšníky a celníky až po soudobé teorie třídního boje - ale i to
teď ponechme stranou, více nás zajímají nutné důsledky/. To vše v
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ostré opozici vůči levicově-liberálnímu postoji, který se pomoci
úvah o sociálních determinacích snaží vinu bagatelizovat nebo docela anihilovat, který chce možnost rozlišovaní dobrého a zlého redukovat na čistě formální kritéria naprosto svévolné svobody /či
svobody jako poznané nutnosti, obojí je totéž - což by arciť bylo
dokázati, jenže to nepatří na tyto stránky/. Dá se však snadno ukázat /i nitrosvětsky, jinak to křesťan předem zná jako dogma/, že
vinu za daný stav nese bez výjimky každý, že nelze rozumě vést hranici, za níž by už nepřicházela v úvahu alespoň spoluvina, že dokonce i ti, kdo dlouhá léta trpěli či zahynuli, jsou vinni přinejmenším
v dvojím smyslu: chtě nechtě pracovali a žili v tomto systému, čímž
jej pomáhali uchovávat, a svou věc prohráli /doufejme prozatím a
doufejme že ne před tváří Boží/, nesou tedy odpovědnost za neučinění toho, co měli učinit /s malou obměnou platí ostatně totéž i o
exilu/. A stejně je to se zlem, zajisté jsou mnozí, kdo se k něm důsledně a s největším možným důrazem nehlásí, copak je však možno
přetrhat takové jemné a fundamentální předivo, jaké představuje třeba jazyk či celek sociálních vazeb: právě do rozvrhů těch nejnesmiřitelnějších se často vloudí více prvků zla než kam jinam, připojit
k neřádu a prachu nicoty opačná znaménka totiž ještě zdaleka neznamená přitakat životu a řádu stvoření. Z teoreticky domyšlené
"kritiky zprava" se tak rodí princip kolektivní viny a manichejisticky substančně pojatého, determinujícího /či spoludeterminujícího/
zía - což znamená faktické popření viny a redukci člověka na pouhého nositele dobra a zla, pasívní substrát v zápasu odvěkých principů. Je velmi obtížné nalézt jemné nuance, jimiž se závěry této
kritiky ještě liší od oněch levicově-liberálních postojů, proti nimž
původně směřovala.
To je ovšem jen teoretický rozbor dané pozice, strom života je zelený a Duch vane - rozhodujícím sudidlem tedy bude praktický
efekt "kritiky zprava". Jsem skálopevně přesvědčen, že důsledné
odporování zlu je plně slučitelné s vytrvalým zápasem o duše těch,
/a zápas o duši bez lásky a porozumění je jen prázdnou deklarací/,
kteří se z pýchy, nevědomosti nebo slabosti dali do jeho služeb, ba
že je to jediný vhodný způsob následování našeho Pána, který přišel spasit hříšníky a odmítl spravedlivé, příliš si jisté svou spásou
a dávající přednost sobotě před láskou k bližnímu. Pokládám povědomí, že obrácení, konverze je čímsi, co je nám v š e m nezbytné a oč jsme povinni s p o l e č n ě usilovat, za výlučnou naději této těžké a velice misijní doby. Přičemž rychlost či klopotnost, přímočarost či lidsky obtížná nahlédnutelnost tohoto obrácení nemusí být zdaleka měřítkem jeho opravdovost: Zlo je z podstaty věci
sice neživé, rozhodně však nejedná nerozumně ani neúčelne - jistě
tedy není pouhou náhodou, že v minulém desetiletí byli právě
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socialisté nejrůznějšího zabarvení /Battěk, Šabata, Uhl/ pronásledováni nejnelítostněji. Z těch či oněch důvodů je faktem, že takové přesvědčení a takové povědomí není mou soukromou záležitostí, nýbrž dominantní součástí celkové domácí atmosféry: formálně dovršené či vskrytu probíhající konverze jsou patrně mnohem častější než inertní setrvávání v dosavadním, zatímco opačný
případ, odvrat od křesťanské otevřenosti k ideologické zatvrzelosti
a službě zlu, by mi nedokázal uvést ani ten nejzavilejší oponent.
"Kritika zprava" - alespoň při nesnášenlivosti a někdy i neomalenosti, s jakou je doposud vedena - pak sotva někoho poučí a rozhodně ho nepopožene na cestě obrácení, /x/
Je pouhým přibouchnutím dveří, ponechávajícím volné pole všelikým bludným názorům a scestím. Bylo by dobře si na tomto místě
zapamatovat, že katolicita bude asi vždy pokulhávat za různými
sektami co do čistoty, opravdovosti a momentální účinnosti - její
vtip a naděje je právě v tom, že není nesnášenlivá, že přitakává životu a přijímá stvoření jako cosi pozitivního, k radostné spoluúčasti
nás vybízejícího. Obdobně pravicové smýšlení nemůže nikdy dosáhnout působivosti a márnivosti velkých ideologických projektů,
tím bedlivěji však musí pěstovat to, co je mu vlastní, a co je jeho
pravdou: citlivý respekt k životu spolu s úctou vůči hodnotám a
tradicím, plné pochopení pro význam a cenu složitosti /oproti bludům revolučních zjednodušení o kácení lesů, při němž na jednotlivých třískách pranic nezáleží/. Snad lze zopakovat s Chestertonem,
že bílé sloupy je třeba bílit znovu a znovu, a dodat k tomu, že bez
něčeho takového jako láska nebo porozumění pro materiál nebo vědomí sounáležitosti by ani to neustálé natírání na bělo nebylo nic
platné: chybí-li to, základy v zemi se nenápadně poruší, barva oprýská ze zvlhlého povrchu či rez rozežere vnitřek pod lesklým nátěrem
a nakonec nám nezbyde nic než pečlivě obílený hrob.
Není možno nezmínit ještě další, určitě nechtěný a zdánlivě nahodilý, o to všák hrozivější efekt "kritiky zprava". Obec věřících v
Československu /a není snad třeba připomínat, že je to shodou okol/x/ Nedávno jsem rozmlouval s jednou svou velmi levicovou přítelkyní - ne bez naděje, že bych tím mohl zasít alespoň droboučké
semínko apoštolátu jak obecného, tak speciálně politického - o
otevřenosti a připravenosti přijmout výzvu, byl jsem však zaskočen
a umlčen její otázkou, dokážu-li krom sebe jmenovat nějakého jiného "pravičáka", schopného skutečné otevřenosti a faktické tolerance: zajisté jsem prokázal svou debatérskou nepohotovost, dodatečně /samozřejmě již zbytečně/ jsem sestavil celý seznam takových, přesto však shledávám v její námitce i ve svém mlčení cosi
symptomatického.
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ností jediná skutečná společenská síla u nás, která je alespoň částečně organizovaná a alespoň částečně neodvislá od státní moci/ zachovává ve sve' velké většině vůči Chartě 77 a jakémukoli občanskému
angažmá vůbec zdrženlivost: v skrytu nesporně sympatizující, fakticky však až nepříjemně odtažitou zdrženlivost. Má to své dobré
důvody: zkušenosti uplynulých čtyřiceti let jsou opravdu trpké
/sluší-li se užít tohoto eufemismu pro zkázu a zmar, které se nezastavili naprosto před ničím/ a příliš často byly naděje věřících
zklamány a jejich nejlepší úmysly ošklivě zneužity. Má to i své špatné důvody: strach je přece jenom mocný rádce,je velice lákavé spolehnout se na skrytou modlitbu a věrnost v srdci, navenek pak vykonat požadovanou úlitbu a přeslechnout nebo znevážit svědectví
trpících. Kritika zprava, která chce být tak nekompromisní v rozlišování dobrého a zlého, tak aktivistická a burcující, poskytuje
právě této většině, zápasící ve svém svědomí, velice pohodlný a
pádný argument z arzenálu špatných důvodů: ne můj strach /vždyť
zde promluvili tací, jimž je tento handicap evidentně cizí/, nýbrž
naopak má nekompromisnost a opravdovost víry mě vede k tomu,
že nebudu mít nic společného s těmito usvědčené pochybnými lidmi
a snahami, pokusím se přizpůsobit /půjdu spořádaně volit, vstoupím
do různých neblahých organizací, naučím sebe i své děti lhát, činně schválím jakékoli sankce proti jinak smýšlejícím občanům jednou rozpoutaná logika tohoto druhu již jen ztěží nalezne mez/
a přežít, abych takto uchoval sebe a uchoval církev, alespoň coby
vnější odliku Kristova těla /oč je pak už horší zlaté tele?/. A tak
jedna velice radikální kritika přináší paradoxně plod, který předčí
ta nejsmělejší očekávání moci: naprostou pasivitu, kapitulaci před
zlem jako bezmála heroický akt. Dominující strategií moci je uzavřít veškerou občanskou a duchovní aktivitu do závor ghetta, určeného k postupné likvidaci. Ať již je to zásluhou naší vlastní obrany
či spíše zpupné nestřídmosti moci, která jde v perzekuci vždy o několik kroků dále, než je účelné pro ni a stravitelné pro opatrné svědomí /tak např. pro proces s VONS byl zvolen krajně nevhodný
čas a vůbec nejhorší možný důvod, prakticky znemožňující jakoukoli politickou či mravní diskreditaci, přičemž průběh procesu jasně
ukázal, že po právní stránce by byl stejně dobře posloužil každý jiný důvod; loňský úder proti řádu sv. Františka neublížil téměř
ničemu, zato objasnil mnohé a mnohým/, má tato strategie zatím
nanejvýš problematické výsledky a s jistou opatrností lze hovořit
spíše o opačném dlouhodobém trendu. Přinejmenším vstoupilo do
obecného povědomí, že různé nezávislé kulturní a speciálně náboženské aktivity, / které "kritika zprava" tak ráda vyzdvihuje a označuje za pozitivní protiklad aktivit čistě občanských/, vděčí za relativní rozšíření "prostoru možného" do značné míry právě Chartě 77 a
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její roli jakéhosi hromosvodu resp. průzkumu bojem. Od tohoto vědomí vzájemné závislosti je ovšem ke skutečné důvěře, solidaritě a
spolupráci ještě velmi dlouhá cesta. Tato cesta prostě musí být absolvována, alternativou je čas bez naděje a postupná zkáza atomizované společnosti. Namnoze v tichosti, každopádně s nezměrným úsilím a ne bez obětí se po ní podařilo urazit notný kus kupředu. Celé
toto jemné předivo vztahů personálních i věcných je budováno tak,
aby bylo dosti imunní vůči zásahům moci, ne však proti atakům
chorob mnohem méně pravděpodobným: jediný necitlivý projev
"kritiky zprava" či bezohledný či zištný výlev čerstvých emigrantů
dokáže často zmařit dílo mnoha let - zajisté jen k radosti ďábla a
jiných společných nepřátel. Jistěže budeme začínat vždy znovu,
jistěže nám naše víra velí velice trpělivě a s radostí přijmout cokoli,
co se alespoň trochu podobá Kristovu kříži - od bratří však tyto
věci chutnají dvojnásob trpce a člověk si ostatně nikdy nemůže být
jist, zda ho síly Milosti /když své vlastní už dávno vyčerpal/, náhle
nenechají na holičkách. A píše se rok 1984, třeba může do hry vstupovat i faktor času a jeho fatálního nedostatku.
Pro Deo, fratres, pro amore Dei: uvažte, s čím si tu zahráváte a
co tu hrajete! Když Mehmed II. obléhal Cařihrad, bylo toto město
mnohem víc než vůlí k obraně protknuto spory o "filioque";a abychom neopomíjeli dobu současnou, ještě pár dnů předtím, než
Khmere rouge vstoupili do Pnompenhu, byla osou zdejšího veřejného života /v kavárnách i na bazarech/ recitace středověké milostné
poezie a spory o její interpretaci. Čistota víry je věcí základního
významu, i dogmatické spory či správné pochopení literárního výrazu mohou představovat důležitý krok v dějinách spásy. Jenže se
také ví, že všechno má svůj čas: v uvedených případech pak následoval již jen čas jezdců na půdě chrámu Hagia Sophia, čás lásky v podobě tisíců nedobrovolných, nahodilých svateb a milionů mrtvých.
Tento svět je nejlepším ze všech možných světů, nějaké chybičky
/např. prvotní hřích/ se však přece jen vloudily: zdá se, že v současné době je tento svět také nejohroženějším ze všech možných světů
- a tím co by ho vystřídalo /zajisté jen na čas, tady je naše naděje
jistá, jsme však také tvorové koneční a zavázaní jednat v čase/, by
docela dobře nemusel být "onen svět" a Kristovo království, nýbrž
nelítostná vláda pána tohoto světa a jeho spojenkyně Smrti. Zkoumat, č i j e vina, má možná svůj smysl, pokud to neslouží k vzájemným rekriminacím, ale k nalezení cest k záchraně světa a k nápravě
věcí lidských: neboť hledat tuto záchranu i nápravu, které jedno
jsou, je požadavkem života a smrti a nestrpí to nějakého odkladu.
Velmi rádi bychom viděli, kdyby exil zanechal svých stálých sporů
a řevnivostí, kdyby byl připraven čelit nastávající hodině pravdy
v opravdové katolicitě - to však docela dobře může být přání ne16

oprávněné, plynoucí z hlubokého nepochopení smyslu a duchovního poslání exilu, jimž musí dostát a které se beze sporu vymykají perspektivě našeho spravedlivého rozsouzení. Smiřte se však konečně s tím, že ani Vy ze svého místa nikdy plně nepochopíte prapůvod našich důvodů, že ne rozum, ale cosi vyššího i mnohem imperativnějšího Vás zavazuje mlčky, pietně stanout před touto novou
zkušeností jednoty a solidarity. V duchu naposledy řečeného bych
chtěl proto ukončit svůj text /jehož napsání jsem dlouho odkládal,
který jsem psal nerad a s obavami a v němž jsem, přes všechnu snahu, dal pochopitelně na mnoha místech průchod i svým čistě lidským a intelektuálním vášním/ vyjádřením naděje, že nevyvolá novou vlnu rozhořčených sporů a brilantních polemik, ale spíše se stane podnětem k zamyšlení - alespoň některým.
/Leden - únor 1984/

TOTO DVOJČÍSLO VYŠLO S PŘISPĚNÍM
NADACE CHARTY 77
SE SÍDLEM VE STOCKHOLMU
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I.
Začínalo září a Farářka poletovala po korunách stromů; podařilo
se mi zahlédnout její průhledná, zelenkavá křídla v poslední době
snad třikrát, víckrát ne.
Zato denodenně jsem v kuchyni při fasování přídělu jídla potkával Fuku Psychologa-Ožralu; postával opřený ve dveřích mezi jídelnou pro zdravotnický personál a zapařenou kuchyní. U nohy mu
stál dvoukolák a Fuka čekal, až mu ho kuchařky naloží knedlíkem
a masem, které pak vozil pacientům na Pavilon Blázince.
Nikdy v tu chvíli nezapomněl říct: "Stejně chlemstají pětkrát
denně, tak můžou počkat!" - a šli jsme si sednout na lavičku pod
stromy. Bral jsem se země zrnka písku a házel je přes cestu na zelený trávník.
"Jaképak dodržování času, je to Blázinec!" — omluvil se ještě
jednou Fuka Psycholog sám sobě.
Nabral jsem hrst písku, mrštil tím vším za nás a zeptal se, co je s
Farářkou, že ji není vidět.
"Pořád chce kamsi do hor a má prý podivné sny, tak je pod
zostřeným dohledem."
"A dál?"
"Včera si sehnala někde žiletku a na záchodě si podřezala ruce,
pak vyběhla na chodbu, která vede k zadnímu východu z Pavilonu
a chtěla utéct!"
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"No a dál??" - ptal jsem se Fuky Psychologa a házel zrnka písku přes cestu na trávník.
"Všude kolem ní cákala krev, u východu ji chytila Vrchní Sestra,
zazvonila na Podlékaře, ten dal Farářce pár facek, na pokoji ji ovázali ruce, svázali nohy, nacpali do ní uklidňující prášky a připomenuli,
aby se učila, jak má nařízeno!" vychrlil ze sebe Fuka Ožrala.
"A já měl dojem, že jsem ji viděl včera mihnout se mezi stromy
tam dole u jezírka!" řekl jsem, nabral hrst písku a pomalu písek
prosíval mezi prsty.
"Tam sedává každý den v tu volnou hodinu mezi léčbou uměním
a večerním programem v televizi - sedí a hází kamínky do vody."
- povídal Fuka Psycholog a patou ryl do písku kosočtverec.
"A dál???"
"Nic... nic.., jdu jim dovézt knedlíky a maso!"
Fuka vzal dvoukolák a utekl od svých kosočtverců.
Zaklonil jsem hlavu a podíval se nahoru na slunce. Zdálo se mně,
že co chvíli mihotavě prolétá mezi stromy Farářka, ale pokaždé,
když jsem zavřel a hned zase otevřel oči, uviděl jsem jenom větve,
jak se kymácejí ve větru nad Blázincem.
Protože jsem měl jako zaměstnanec Blázince - pracoval jsem tam
coby skladník svršků pacientů - částečnou volnost, utíkal jsem občas z areálu miniaturními bočními vrátky, které zůstávaly odemčeny
od ranní jitřenky až po večerku.
Pacientům nebyla tato škvíra prakticky nic platná, protože každý
jejich krok byl průběžně kontrolován Sestřími. Boční vrátka měla
ještě jednu zvláštnost; na horním okraji nerostly ostny, takže nebyl
problém je po večerce přelézt. Jinak na celém, kilometry dlouhém
plotě, rostly dlouhé bodliny.
Prošel jsem vrátky a kolem svítivé, barevné benzinky, nad kterou
se třepetaly různobarevné praporky, jsem došel k nízkému plotku a
širokým vratům, které si mohl kdykoli kdokoli otevřít. Odsunul
jsem dřevěnou závoru a vešel na rozlehlé staveniště s jeřáby, bagry,
kapkami po dešti a bez pracovníků, protože už bylo po pracovní
době.
V šedém a připláclém baráku z vlnivého eternitu bydlel a pracoval kamarád Noční Hlídač.
Chodbou uprostřed baráku jsem došel ke dveřím číslo 17 a zaťukal. Klíčovou dírkou jsem viděl, jak se rozsvítilo a jak se kamarád Noční Hlídač šourá otevřít svoji sedumnáctku. Když otevřel a
poznal mě, ukázal na psací stůl, na kterém se válel kalendář a jízdní řád.
"Tam ne... pod stolem je víno, otevři ho a napij se, já jdu ještě
spát!"
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Lehl si na saniťácká nosítka, odvrátil se od světla a spal dál. Ze
šuplíku jsem vytáhl fialovou pastelku a tou jsem protlačil špunt dovnitř láhve s vínem. Nalil jsem si plnou hořčičnou sklenku, zhasnul
světlo a sedl si na kancelářskou židli k oknu.
Jen, jen jsem se tročku napil vína, hned započala za oknem své
večerní rejdy Tesknota. Opřel jsem nohy o rám okna, poslouchal
ticho jak řve a pozoroval Tesknotu jak se pase na trávníku - večeřela právě barevné a rezavé uzávěry od limonád a smrad potu, který
zůstal ve vzduchu po pracovnících. Kamarád Noční Hlídač chrápal
a Farářka, ta večeřela v Pavilonu Blázince budhismus s učebnicí hebrejštiny, dušenou mrkev s povařeným hovězím... Tesknota párkrát
laškovně zaťukala na okno, v minisukních tancovala p o trávníku a
vystrkovala na mě opálená stehna.
Automatickým zařízením se rozsvítila světla kolem celého chráněného objektu staveniště, Tesknota se po mně polekaně ohlédla
přes okno, rozhodila ruce s drápky a zmizela do stínu. Teprve teď
jsem se odvážil na ni zařvat:
"Ty kurvo opálená, táhni, táhni!!!"
Kamarád Noční Hlídač se probudil, sednul si na lehátko pro nemocné, zasmál se, ale uviděl můj vážný obličej, tak se rychle napil
vína.
"Nemáš hlad?" zeptal se, stoupnul si do rohu místnosti a zkřížil
nohu přes nohu.
"Farářka se podřezala!" vysvětlil jsem mu situaci a rukou udělal, že hlad nemám.
"Ta buchta v bílých šatech z hospody Na rohu?" - znovu se
zeptal kamarád Noční Hlídač a začal tahat pomalovaná plátna natažená na blindrámech, která měl pozastrkovaná za plechovými skříněmi.
"Budeme malovat!" - vytáhl poslední prázdné, bíle natřené
plátno, vzal konec dvojlinky a zastrčil ji do elektrické zástrčky.
Dva výbojkové reflektory se rozzářily fialovým světlem a kamarád Noční Hlídač je nasměroval na stěnu, těsně nad saniťáckým lehátkem, kam postavil bílé plátno.
"Krucinál, Farářka není žádná buchta, vole!!!" - rozkřičel jsem
se na celou místnost.
"Namalujeme Zemi, Vzduch, Vodu a Oheň!" rozhodl kamarád
Noční Hlídač, chvíli se hrabal v kufříku s barvami a pak mně podal
dvě tuby s různými modřemi.
"Sklop si plátno, tuby nechej zavřené a mačkej... to bude Voda!"
Poslechl jsem a začal zuřivě mačkat tubičky s olejovými barvami,
folie praskly a barva se vyhrnula na plátno.
"Chééé, hele Voda, Voda teče... mačkej!!!" - plácal kamarád
Noční Hlídač rukama uprostřed místnosti a lil do sebe víno. Pak
zvážněl.
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"Dost Vody... vezmi si láhev a uhni!" - rozkázal, já jsem ustoupil do rohu, kamarád Noční Hlídač odměřil střed místnosti, umístil
do něj plátno, vzal výbojkové reflektory a nasměroval je na střed
plátna. Tam se povalovaly chuchvalce dvou modří.
"Nezdá se ti, že střed Vesmíru je tady?" nadzvel vážně obočí.
"Myslíš zrovna teď, nebo věčně?' - popošel jsem k plátnu, abych
na to lépe viděl.
"Myslím v tuto vteřinku, za chvíli střed pustím a ten se okamžitě
přesune miliardy světelných let jinam, v setině bude fuč!"
Našpulil jsem v sebeobraně rty a představil si tě, Farářko, jak poletuješ kolem korun stromů, třepetáš průsvitnými, zelenkavými
křídly a víříš prach v areálu Blázince.
"A teď Oheň!" řekl kamarád Noční Hlídač a začal vymačkávat
citronovou a ohňovou žluť kolem chuchvalců modří.
"Tak nevím, jestli není škoda barev... mačkat je bez ladu a skladu..."
"Dělám co dělám, tak pst!" řekl kamarád Noční Hlídač správně,
domačkal žluť a zamyšleně se díval na Vodu a Oheň na plátně.
"Co chceš dělat?" - otřel si ruce do kalhot.
"Pojďme do hospody!" navrhl jsem.
Okamžitě zhasl výbojkové reflektory, sedl si ke stolu a na kus papíru napsal: JSEM NA OBCHŮZCE! NOČNÍ HLÍDAČ.
"Jdeme!" - zastrčil zprávu o obchůzce na dveře a zamkl.
"Ke Kulečníkům?"
"Jo... ale byl to bezvadný obraz, co jsme namalovali, světový
princip, Voda a Oheň, ženská a chlap... to budu muset dodělat,
světový princip!"
Začínalo se mi to líbit, Farářko! Celou cestu do hospody U
kulečníků jsme mlčeli a kopali do kamenů na staveništi. Jak však
kamarád Noční Hlídač uviděl světýlka hospody, rozběhl se a nechal
mě pomalu dojít samotného. Když jsem docházel k hospodskému
domku, okolí se nakrátko rozzářilo, jako by z nebe spadl blesk a v
modré záři jsem tě uviděl, Farářko, jak nalétáváš do štítu hospody,
hlavou narážíš na neonek nad dveřmi a zoufale marně třepotáš zelenkavými křídly... trvalo to méně než vteřinu a znovu nastala tma,
jenom slabá, špinavá světla oken a neonek nad štítem.
Kamarád Noční Hlídač stál u výčepu, v jedné ruce držel zabalený
litr vína a v druhé půl deci kořalky. Malíčkem ukázal na mou půl
deci, stojící na pultě, spodním okrajem svého půldeci se dotkl horního okraje mého a rozmáchle vylil kořalku do krku. Pšááá!
Natočil jsem si čisté vody a zředěnou kořalku pil jako víno. Kamarád Noční Hlídač popošel ke kulečníkovému stolu a tam pokřikoval na hráče.
"Koule do koule, ale to nestačí, ta koule ještě do další koule, světový princip, kramból, světový princip!"
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Hráči mazali tága a světový princip je nezajímal.
"Co bude dál?" zeptal jsem se kamaráda Nočního Hlídače, když
jsem dopil svoji kořalku.
"Půjdem si sednout na staveniště a budeme chytat planetární pocit!" tajemně a tiše mi šeptal a rukou lapal vzduch a tak znázorňoval chytání planetárního pocitu.
Znovu jsme vyšli do tmy a kamarád Noční Hlídač ukázal prstem
napřed na stříbrný měsíc a pak na západ, kde nad obzorem svítil
žlutočervenobledětmavomodrý přechod.
"Hurááá za planetárním pocitem!!!" zahulákal až se staveniště
polekalo a několik krasavic Nočnicek s dlouhými'vlasy se schovalo
do příbytků ve sklepech rozestavěných paneláků.
"Sedneme d o okna tohoto baráku," řekl potichu a ukázal na
obrovskou, černou, betonovou kostru budoucí budovy. "Bude to
obchodn í dům pro sedmdesát tisíc kupujících za minutu, s velkovýtahy a na střeše bude bazén!" informoval mě a povytahoval obočí.
Koutkem oka jsem viděl, jak zvedané Nočnicky vylézají ze svých
úkrytů ven, ťukl jsem do kamaráda Nočního Hlídače, aby byl zticha
— Nočnicky mně poděkovaly úsměvem a roztančily se po staveništi,
až jim povlávaly dlouhé vlasy, černé jako jejich zorničky.
Vyšplhali jsme po lešení do druhého patra budoucího velkoobchodu, posadili se do okna, víno jsme postavili mezi sebe a koukali
se po tančících Nočnickách. Byli jsme dva mravenci, dvě ovce puštěné z tvého stáda, Farářko. Pod námi spala pásová pila přikrytá igelitem a na ní se najednou objevila ve své dráždivě smutné kráse Tesknota, celá nahá a dívala se na nás. Kamarád Noční Hlídač se začal
chechtat, Nočnicky přestaly tancovat a ustrašeně pozorovaly, co se
bude dít. A já neměl odvahu po Tesknotě něčím hodit.
"Musíme se opít, pak se nám bude Tesknota líbit!" řekl jsem a
otočil se tak, abych neviděl staveniště kolem, ale jenom tmu uvnitř
stavby. Kamarád Noční Hlídač zapaloval sirky a pohazoval je na spící pilu, aby si osvítil nahou Tesknotu, Nočnicky stály v půlkruhu kolem pily a zpívaly Píseň o stříbrném měsíci... tohle jsi měla vidět,
Farářko, to bylo pro tvoje oči, ne pro moje.
"Jdu pryč, nebo bych dostal chuť skočit!" oznámil jsem, napil se
naposledy vína a usmál se na Nočnicky. Tesknota po mně ani nemrkla, sváděla kamaráda Nočního Hlídače a dobře věděla, že s e j í to
dnes podaří.
"Natočím film, velkofilm, sááájens fikšn, světový princip, v
bááárvě!!!" hulákal na mne, pil víno a nemohl odtrhnout oči od
tesknoty, která se na něho usmívala, chytala hořící sirky a ukazovala mu kousek po kousku své dokonalé a opálené tělo.
Slezl jsem po lešení dolů a utíkal po cestě ozářené fialovými zářivkami za tebou, Farářko, do Blázince. V hospodě Na rohu jsem
koupil dvě lahvová piva a šel k malým vrátkům bez bodlin. Z dálky
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jsem slyšel zvonivé hlasy Nočnicek, jak zpívají Píseň o stříbrném
měsíci.
Mokrou travou jsem došel k Pavilonu, lehl si pod smrky do trávy a
zubama otevřel pivo. V nejhornějším patře Pavilonu, v podkrovní
místnosti se ještě svítilo, ačkoli už bylo dvacet minut po desáté, kdy
se muselo v Pavilonu povinně zhasnout a usnout. Sny se pacientům
kontrolovaly Snovým Cenzorem. Zase překračuješ zákony Blázince,
Farářko... lehl jsem si na záda a díval se do prostoru nad sebou, buňky vesmírného těla, zelené, červené a stříbromodré hvězdy, hlava se
mně příjemně točila... Farářko v podkroví, sehnutá nad učebnicemi
s výroky svého Pána, chlapíka v bílém taláru a pohledem, který ti
učaroval, letíš za ním na přídi své loďky Fantazie...
"Vítám tě, můj milý, tajemný bojovníku, musím s tebou mluvit
o důležitých věcech!"
"Mluv, Farářko!"
"Víš, že jsem k tobě přiletěla z budoucnosti, z daleké budoucnosti..."
"Jsou to asi dvě vteřiny, ale jestli ke mně přicházíš z budoucnosti
nebo z minulosti, to ti nesmím prozradit," vskočil ji mírně chlapík
do řeči.
"Mně se zdá, můj milý, že přicházím z daleké budoucnosti, z doby jemných a rafinovaných ukrutností a z doby, kdy se mně zdá, že
všechno končí, že řeky dotečou do moře a prameny vyschnou a já
jsem bezradná a jdu tě poprosit, aby sis mě vzal k sobě, můj milý!"
povídala tiše Farářka a bouchala pěstičkou do svého stolu v podkroví. Ustrašeně se rozhlédla, ale viděla jenom tmu za oknem a kolem
slyšela ticho.
Jelikož sen nebyl nebezpečný, Snový Cenzor vyslal antisnovou
vlnu a tím vymazal sen z Farářčina vědomí, aniž alarmoval Sestří.
Dopil jsem pivo a prázdnou láhev hodil na cestu vedoucí od vrat
Pavilonu k budově Léčby uměním. Otevřel jsem druhé pivo a podíval se do okna podkrovní místnosti. Viděl jsem, jak Farářka zhasla
velké světlo a rozsvítila malou lampičku nad stolem, sklonila hlavu
nad tlusté knihy o starých dobách, myšlenkách a zvycích... Znovu
vsedla na svoji malou loďku Fantazii a nechala ji pohánět větrem
Přáním...
"Vítám vás, mí přátelé, na svém zlatém a rubínovém zámku, běžte do Fontánové zahrady, převléknu se a přijdu za vámi!" vítala Farářka své hosty, písničkáře, vynálezce, básníky a malíře u brány
zámku. Odešla do svých komnat chodbami, po kterých se procházela zvířata, lvi a antilopy, sedla si před zrcadlo, dívala se na svou
čistou, bílou pleť a těšila se na večerní slavnost, zasvěcenou vynálezci Vody Všelásky.
"Jenom abych já se líbila tomu, který se bude líbit mně a aby
23

se to podařilo všem!" říkala Farářka zrcadlu, potom si oblékla dlouhé svítivé šaty a šla za svými přáteli, umělci, do Fontánové zahrady.
Ti polehávali kolem fontán na trávníku, hráli na kytary, flétny a
harmonicky a zpívali písně, které složili k této slavnosti. Vynálezce
Vody Všelásky chodil v lýkových sandálech od hloučku k hloučku,
naléval z malého soudku svou Vodu a poslouchal písně, které slyšel
poprvé. Hladil si dlouhý, indický vous a nakonec si lehl poď vysoký
strom, obsypaný plody, skrz který byly vidět zasněžené vrcholky
hor, velehor, za indickou ženu, kojící syna.
"Malíři, namalujte tu krásu, básníci, napište o tom básně a rozešlete svoje obrazy a písně na všechny strany, ať dostanou všichni
chuť na Vodu Všelásku!" zpívala křišťálovým a slabým hlasem Farářka. "Ať je... "
Citlivý detektor Snového Cenzoru zaregistroval Farářčin sen a
další antisnovou vlnou jej celý smazal, nezůstal ani stín vzpomínky.
V jednom ze spodních oken, která patřila Sestřím, se rozsvítilo slabé světlo.
Pil jsem pivo a se strachem pozoroval okolí, jestli se nechystá
něco proti Farářce za její ponocování a snění. Ale v okolí i uvnitř
Pavilonu bylo ticho, typické pro tento Blázinec - jenom vysoko
nad Pavilonem letělo letadlo, vrčelo a blikalo červeným signálním
světýlkem.
Najednou v podkrovní místnůstce zhaslo, Farářka se objevila v
okně, otevřela je a jako by dýchala čistý noční vzduch... zatřepetala
průsvitnými, zelenkavými křídly a obrovskou rychlostí vzlétla,
někde vysoko nad korunami stromů nasedla na svou žárovičkami
vyšperkovanou loďku Fantazie a mizela vzhůru, až z ní byla malá
hvězda...
"Děkuji vám za překrásné hudební uvítání, Bytosté, vyslali mě
někteří z naší Země s důležitým poselství!" řekla Farářka řečí Vesmíru, když si svlékla zelenostříbrnou kombinézu a poklonila se Bytostím s křišťálovým viděním, kteří obývali Svět Času.
"Co si přejí někteří z vaší Země?" zeptal se jeden, jako každý
z Bytostí.
"Přejí si, aby jste ohrozili Zemi, protože jedině globální nebezpečí sjednotí lidské pokolení a pomůže mu přežít."
"Známe všechny myšlenky, které létají mezi lidmi i uvnitř nich
na vaši Zemi, ale mysleli jsme, že chceš změnit život jenom v Blázinci, kde teď žiješ?!"
"To také, ale slyšela jsem, že jiní, mimo Blázinec, říkají svému
kraji také Blázinec... ale proč, když znáte všechny myšlenky naší
Země, proč se ptáte?"
"To je naše hra!" odpověděli j í krásnou symfonií Bytosté s křišťálovým viděním a jejich výrazy byly ztrnulé jako diamant.
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"Zachraňte Zemi
" - bzzzzzz
bzzzzzz
bzzzzzz
platinová ručička, která ukazovala Koeficient nebezpečnosti snu na
Snovém Cenzoru přesáhla horní hranici a automaticky spustila poplašné zařízení ve všech místnostech dohlížecího personálu Pavilonu.
Viděl jsem, jak se v kanceláři Vrchní Sestry rozsvítilo zelené oko
a v intervalech mrkalo. Polekaně jsem obrátil hlavu k podkrovnímu
okénku, stačil jsem zahlédnout, jak Farářka vlétla dovnitř, za několik vteřin se otevřela vrata Pavilonu a Farářka vyběhla ve vlající noční košili ven. Bosou nohou šlápla na prázdnou láhev od piva, na
chvíli se zarazila, pak láhev vzala do ruky a utíkala po cestě, která
vedla k jezírku v horním okraji areálu blázince.
V Pavilonu nastalo hemžení, Sestří pobíhaly mezi jednotlivými
poschodími, v přízemí štěkala Vrchní Sestra a všude blikala zelená,
poplašná oka.
Dopil jsem druhé pivo, zvedl se ze země a utíkal za Farářkou.
Neběžel jsem však po cestě, ale lesíkem, který lemoval celou cestu
až k jezírku. Tam jsem přiběhl právě ve chvíli, kdy farářka pokládala prázdnou pivní láhev na složenou noční košilku, aby ji pojistila
proti větru. Poděkoval jsem Přírodě, že nechala na tu chvíli svítit
měsíc a rozehnala mraky.
Farářka chvilku poslouchala, jestli za ní někdo neběží a potom
pomalu sešla z mělkého břehu do vody jezírka. Jezírko bylo pokryto lekníny a žabinci, takže se voda zvlnila jen nepatrně, když se do
ní Farářka vnořila. Najednou jsem pochopil, že vůbec nejsi jenom
z tohoto věku, ale že jsi tady už dávno, Farářko, plavala mezi žabinci. Stál jsem třicet metrů od tebe, pod stromy mezi kapradím
a všechno kolem mne lákalo se svléknout a skočit do jezírka, za
tebou, Farářko!
Zarazila mne záře nad lesem a mezi stromy - hned jsem pochopil, že jsou to světla reflektorů, která hledají Farářku.
"... říkám, že nemůže být jinde, než tady u jezírka!" slyšeljsem
někoho šeptat na cestě k jezírku.
Farářka šplouchala vodou, takže nemohla nic slyšet a navíc si
zpívala zvonivým a tichým hlasem Píseň bezstarostnosti.
"Tak tam běž a řekni jí, ať vyleze z vody, že se může nastydnout — tebe přece poslechne, když se tak znáte..." slyšeljsem plazivě šeptavý hlas Vrchní Sestry.
"Dobrá, Vrchní Sestro, udělám to proto, protože kdybyste šla
vy, tak by se radši utopila," ozval se první hlas a já poznal Fuku
Psychologa—Ožralu.
"Samozřejmě, všichni chceme, aby žila!" sípala Vrchní Sestra
a viděl jsem, jak rukou postrčila Fuku Ožralu směrem k jezírku.
Chtěl jsem zakřičet na zpívající Farářku, ale pak jsem si uvědomil, že by se skutečně chtěla utopit, a tak jsem zůstal zticha.
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Fuka došel k jezírku, chvíli se díval na Farářku, pak sešel až k
hladině a naléhavým hlasem začal šeptat:
"Farářko, to jsem já, Fuka Psycholog, vylez ven, rychle vylez,
musíš!"
"Proč, Fuko Ožralo, nic nemusím!" zazpívala Farářka a šplouchala vodu na Fuku.
"Já vím, nic nemusíš, ale polez, nastydneš, já to myslím jenom v
tvém dobru, Farářko, víš, že tě mám rád, polez!" hulákal Fuka Psycholog a uskočil, aby ho nezasáhla ani jediná kapka z jezírka.
Viděl jsem, jak se podél .cesty, skrytá za keři, opatťně přibližuje
Vrchní Sestra s houfem Sestří a rozdělují si úkoly pro nastávající
akci.
"Tak polez, vždyť já tě miluju Farářko, nastydneš, pojď honem
ven!"
"Nemiluj mě, Fuko Ožralo a schovej se za keř, lezu ven!" řekla
Farářka a tiše plavala ke břehu. Fuka odešel poslušně za keř, kde se
srazil s Vrchní Sestrou a houfem číhajících Sestří.
"Je mi špatně od žaludku," řekl, "půjdu se vyspat, Vrchní Sestro."
"Běž, chlapče, běž!" zašeptala Vrchní Sestra, pohladila Fuku Ožralu po hlavě a natahovala krk, aby viděla, je-li už Farářka na břehu.
"Už můžeš, Fuko Ožralo, jsem oblečená!"
"Na nííí, Sestříííííí!!!" zakvičela Vrchní Sestra povel a Sestří se
vrhly na překvapenou Farářku, která čekala Fuku Psychologa. Popadli ji za ruce a nohy, Vrchní Sestra ji vytrhla moji pivní láhev a
hystericky se rozkřičela na celý tichý les:
"Mrcho, to se musíš napřed ožrat, abys měla nebezpečné sny
a ponocovalas?"
Vyšel jsem z lesa a vyškubl Vrchní Sestře láhev z ruky.
"Dejte to sem, to je moje láhev, Farářka ji našla někde na cestě,"
řekl jsem odevzdaně, zatímco Sestří táhly Farářku po cestě k Pavilonu.
"Nešmejdi, Skladníku Svršků, stejně udělám oznámení Podlékaři, mému manželovi - kde jsi vzal pivo, to ještě prošetříme!" křičela rozzuřená Vrchní Sestra a utíkala přidržet Farářce průsvitná,
zelenkavá křídla.
Hodil jsem pivní láhev do jezírka a dlouhou cestou přes les, kapradím a tichem, jsem pomalu došel k svému domku, který byl přilípnutý k budově Léčby uměním. Když jsem otvíral klíčkem dveře
domku, všiml jsem si na východě kmitání svítání a někde nademnou
škaredě zakrákoral pták.
II.
Uběhl nějaký čas a Farářku jsem nezahlédl nikde - ani nad korunami stromů, ani v oknech a na cestách.
26

Fuka Psycholog—Ožrala se mně vyhýbal — dozvěděl jsem se, že
byl zproštěn povinnosti docházet pacientům pro jídlo a dvakrát za
týden byla vypnuta jeho frekvence na Snovém Cenzoru.
Na mne byl nasazen jeden z pavilonských Špičáků, takže jsem nemohl tak často chodit za kamarádem Nočním Hlídačem vrátky bez
bodlin a bylo mi oznámeno doporučeným expresem, který podepsal
Podlékar, že moje sny jsou tímto až na další průběžně kontrolovány, nikoli však mazány antisnovou vlnou.
Seděl jsem na schůdcích svého domku, chroupal topinky s kečupem a díval se na listí, jak padá ze stromů, pokrývá cesty, které spojovaly různé instituce, továrny a ústavy s Pavilonem. Vybraní zahradníci denně shrabovali listí z trávníků a cest a ráno dojednoho
nadávali, že jsou trávníky a cesty opět plné listí.
Jeden ze zahradníků se nenápadně prometl až ke mně, rozhlédl
se a z tenisky vytáhl složený lístek.
"To mně dala ta, které říkají Farářka, když jsem zalíval v Pavilonu květiny," šeptal zahradník spiklenecky a mrkal okem.
Poděkoval jsem mu a on metl svou hromadu listí dál po cestě.
Rozložil jsem lístek a četl: POJĎ, PRIPIJEM NA JEDNU Z
TVÝCH ŘAS, ALE NĚKDE JINDE A MIMO ČAS... /A ČESEJ SI
OPATRNĚ RÁNO VLASY, AŤ SI NEVYČEŠEŠ MLHU A MRÁZ!/
Díval jsem se na lístek a snažil se pochopit, co mně Farářka naškrábala ohořelými sirkami, ale nerozuměl jsem. Z obyčeje jsem lístek otočil a tam bylo srozumitelnější sdělení: BUDU TĚ CEKAT PO
TELEVIZNÍCH ZPRÁVÁCH U VRÁTEK BEZ BODLIN, CHCI SE
S TEBOU OPIT! F.
Vyhrnul jsem rukáv a podíval se na malý čas na zápěstí. Zároveň
jsem si_všiml, jak za stromem, asi deset metrů předemnou vykoukla
hlava Špičáka a dlouhým nosem uprostřed tváře větřila Zakázanou
činnost. Vstal jsem a utekl Špicákovu nosu do domku. Bylo sedm
hodin a za půl hodiny mne bude čekat Farářka u vrátek bez bodlin.
Vyčistil jsem si zuby, oblékl sáčko a do kapsy si dal čistý kapesník a pravé peníze. Pak jsem vytočil telefonní číslo do sedumnáctky kamaráda Nočního Hlídače a když se ospale-ozval, řekl jsem hlasitě a vesele:
"Áááááááloáááááá, kus dua klek pivíííííí! - to znamenalo v našich šifrách: Ahoj, pojď večer na pivo.
"Dáááááá, kua jáááááá!" odpověděl a to bylo: Jo, přijdu.
Položil jsem sluchátko, otevřel okno a zavolal Špičáka.
"Podívej se, kamaráde, já jsem si vzal domů inventúru svršků,
tak se na to kouknu a pak půjdu na televizi — tak běž napřed a já
se ti ohlásím."
"Mnó, jenom abby!" — zakoktal nevěřícně Špičák. Začmuchal
nosem uvnitř domku, ale pak se otočil a důstojně, s bradou proti
nebi, kráčel k Pavilonu. "Stejně v tuto dobu musím podat naší paní
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Vrchní Sestře denní zprávu!" broukal si pod nos. Zavřel jsem okno,
zatáhl roletu a nechal rozsvíceno. Potichu jsem vyšel a rychle proběhl kuželem světla z reflektorů, které od posledního průšvihu s Farářkou tancovaly nejenom na střeše Pavilonu, ale na všech významných budovách Blázince. Utíkal jsem lesem k vrátkům bez bodlin a
k tobě, Farářko.
Farářka už čekala, skrčená za vrátky a když mě uviděla, zatleskala rukama a sykla: "Lez!!!"
"Oni už zamkli?" - zkusil jsem kliku.
"Nejspíš, lez!!!"
Podíval jsem se za sebe a pak se přehoupl přes vrátka. Farářka
mne drapla za ruku a táhla mne k hospodě Na rohu. Celou cestu
jsme utíkali a kdybych ji nedržel, nejspíš by do hospody letěla povětřím.
" C o — t ě - t o - p o - p a - d l o - u — t í - k a t — zBlá—zin-ce?" křičel jsem
na ni.
"Už-jsem—to—ne—moh-la-vy-dr-žet!" dýchala a tiskla mně
ruku.
" T o - s e - t i - n e — d i - v í m !"
Doběhh jsme k hospodě Na rohu a pak chvíli počkali, až se nám
uklidní těla. Hospodský nás uvítal jako staré dobré hosty, nasadil
na magnetofon pásek s hudbou, o které věděl, že ji máme rádi a
zeptal se, co si dáme k pití.
"Pivo a dvě malé kořalky!" řekla Farářka, hospodský si zakroutil
knírem, zatočil utěrkou a šel k výčepu. Byla to hospoda podle našeho gusta, všichni se trochu podobali nám a my jim, všichni si podupávali do rytmu hudby a popíjeli pivo a kořalky.
Hospodský přinesl pití, Farářka vzala malou kořalku do ruky,
zvedla ji do výšky očí a vážným hlasem, kterého jsem se tak tak nepolekal, řekla:
"Připíjím, Skladníku, na jednu tvoji řasu."
"Na tebe, Farářko!" - pokrčil jsem rameny, ale ona se už usmívala a hlavou kývala do rytmu hudby. Chvíli jsme byli potichu a pak
jsem se zeptal: "Co Fuka Psycholog-Ožrala?"
"Vzkázal, že drží hladovku, a že asi umře. A že u něho zachytil
Snový Cenzor částečně nebezpečné sny!"
"Vidělas ho?"
"Mne k němu nechtějí pustit!" řekla Farářka a vážně pokývala
hlavou.
"Dvě velké kořalky!" křikl jsem za hospodským, který odnášel
prázdné skleničky.
"Je to vaše věc, ale nepijte, budeme tancovat a mám tady pár Bílých Vonících Růží!" - sklonil se nad nás hospodský, usmál se a
pak začal odnášet stoly, aby udělal místo pro tanec.
"Tak nic!!!" křikli jsme s Farářkou zároveň.
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"Posedejte na zém!" rozhlaholil se hospodský na svoje království a začal rozhazovat barevné polštáře.
"Mně se to líbí, Skladníku!" povídala Farářka, oči jí zářily, zelenkavá křídla visela spokojeně na jejích zádech, držela mě záruku
a špulila rty.
V tu chvíli se vřítil do hospody kamarád noční hlídač, napřed
jsem viděl ve dveřích jeho hlavu a pak vplulo jeho tělo v předklonu.
Byl skoro namol opilý. Zastavil se uprostřed sálu a očima nás hledal.
Nikdo z hostů si ho nevšímal - jak bylo v hospodě Na rohu dobrým
zvykem - kymácel se a tisknul pěsti. Když nás uviděl, ukázal si na
nás prstem a vyrazil k našemu koutu.
Smím si přisednout?" zeptal se, skočil po volném, barevném
polštáři a svalil se k nám.
"Kde ses tak ožral?" ďoubl jsem ho loktem.
"Tesknota,kamaráde Skladníku, Tesknota!"
"Jaká Tesknota?"
"Pamatuješ tenkrát, jak jsme šli lovit planetární pocit do rozestavěného obchodního domu? Tenkrát mě sbalila ta děvka Tesknota a
od té doby pořád piju!" vysvětloval.
"A obrazy?"
"K čemu... Tesknota, kamaráde Skladníku!" vzdychal a třel si
dlaněmi tvář. Pak vytáhl noviny a začal si číst články o převratech.
Hospodský zhasl lustr uprostřed místnosti a jako jediné osvětlení nechal malou, bílou žárovičku na břiše sošky ukřižovaného chlapíka a zelené kontrolní světýlko magnetofonu.
"Bílé Vonící Růže!!!" vykřikoval kamelotsky a rozhazoval na
všechny strany malé bílé květy. Zapalovali jsme si trny a vdechovali
vůni a kouř.
"To je svobodná krása, Skladníku... můžeš mě utrhnout křídla,
už je nebudu asi potřebovat," šeptala mně Farářka, ale já vdechoval
kouř a smál se všemu, co v tu chvíli kolem mne tancovalo a hrálo.
Za chvíli jsem seděl na malém pódiu v hlubokém, obláčkovém
křesle, vedle děvčete s červenou čelenkou, z dálky jsem slyšel hluboké tóny Písně o květech, kterou hrál kdosi v rohu místnosti na bílý klavír. Farářka seděla pořád na svém barevném polštáři, křídla
měla složená vedle sebe, tak jak j í je utrhl kamarád Noční Hlídač,
rozkládala rukama a něco povídala, ačkoli ji nikdo neposlouchal,
jak bylo v hospodě Na rohu zvykem.
"Dej mi cigaretu!" slyšel jsem z dálky děvče s červenou čelenkou.
"Nemám, ale za výčepem jsou schované!"
"Dojdi mně, chlapče, pro ně, mám strašnou chuť kouřit!" řeklo
děvče, sáhlo si na červenou čelenku, pak na rty a zamyšleně se podívalo z pódia na známé i neznámé, kteří kouřili Bílé Vonící Růže,
nakláněli se ze strany na stranu a mluvili svobodná slova.
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"Nepůjdu, poletím," řekl jsem děvčeti, "cítím se jako plameňák!"
"Dobrá, leť si!" pokynulo děvče a obrátilo se na druhou stranu,
aby někomu vy světlilo, jak je to s Malou mírovou revolucí.
Odlepil jsem se z křesla, přeletěl místnost ozářenou malým a pronikavým bílým světlem a přistál před výčepem. Levou ruku jsem
protáhl až na poličku za výčepem, tři metry vysoko a vzal tam krabičku cigaret. Když jsem přelétal nazpátek do křesla, všimnul jsem
si zděšené tváre Farářky a jak proti bílému světlu nervózně provléká
zelenou nit uchem jehly. Mávnul jsem na ni vesele rukou, dosedl do
křesla a podal děvčeti s červenou čelenkou cigaretu. Naklonila se ke
mně, zavřela oči, rukama si přidržela červenou čelenku, našpulila
rty a já ji políbil. Byl jsem plameňák a bílý klavír porad hrál hlubokými, přehlubokými tóny Píseň o květech.
V tom se rozlétly hospodské dveře a dovnitř vrazil oranžový prapor na dřevěné žerdi, která byla opálená ohněm. S praporem a žerdí vtrhl do hospody houf lidí, kteří se podobali nám, místo sandálů měli však okované boty a v rukou drželi megafony.
"Megafoni!" - otevřelo oči děvče s červenou čelenkou.
"Marníte čas a říkáte tomu sladké chvíle, va'líte se a zajímá vás
jenom vaše skuhravé Já a nám bráníte v uskutečnění společenských
přeměn, které jsou nutné, nutné, NUTNÉ!!!" vyřvávali přes megafony, mávali oranžovým prapore a kopali do barevných polštářů.
"Musíme do boje, potečou řeky krve... nikdo nemá krev modrou!!!" hulákali Megafoni dál.
Slétl jsem k Farářce a přidržoval j í křídla, aby mohla rychleji přišívat.
"Další mnohamilionový národ vyrobil Pumu, jeho vědci, inženýři a dělníci mají ve svých rukou smrt lidstva!!!" křičeli Megafoni.
"Pusť, Skladníku, pusť moje křídla, už je mám zase pevně na
sobě a poletím!" šeptala naléhavě Farářka a lokty mě odstrkovala od sebe.
"Kam bys letěla, Farářko, to nic..." - držel jsem ji na barevném
polštáři a mával na Megafony, mezi kterými byli také mí bývalí spolužáci, aby byli zticha.
"Pusť!!!" zasyčela Farářka, vyškubla se a vylétla mi z rukou.
"Nemůžeme dopustit, aby kdokoli nezodpovědný měl přístup
ke knoflíku, kterým se spouští smrtící mechanismus Pumy! Volte
nás!!! hulákali Megafoni a Farářka létala někde mimo nás a čas.
"Zvítězíme dnes, nebo později!" křičeli sborem Megafoni.
"Dejte nám pokoj!" zařval starý štamgast hospody Na rohu,
poplácal svůj polštář a chystal se spát.
"Všichni nás budete volit, všichni!!!" zahučel megafonový houf,
každý z Megafonů vytáhl obušek a začali bít hosty hospody po hlavách. "Všich...", prásk, "ni..." prásk.
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U výčepu stál hospodský a s šedovlasým účetním Megafonů sepisovali na účtenku škody, které Megafoni způsobili a ještě způsobí.
"Měli by se trochu krotit, hoši!" řekl hostinský účetnímu, s kterým se znal od karet. Jeho poznámku zaslechl jeden z aktivistů Megafonů, rozmáchl se a přetáhl hostinského obuškem přes tvář.
"My ti dame se krotit!"
"Dyť jsem nic neřek, páni, už mlčím!" omluvil se ukojenému aktivistovi hostinský a podškrtl položky škody.
Megafoni zatím lepili na stěny hospody barevné plakáty s portrétem svého vůdce a s hesly, vybízejícími k Velké totální revoluci.
Vůdce Megafonů stál rozkročen uprostřed sálu, mával vlajkou sem a
tam a snažil se, aby jeho tvář byla nehybně vznešená a nepřístupná
jako kámen. Když viděl, že jsou plakáty vylepeny, přiložil si ke rtům
zlatý megafon a zařval:
"Dost, chlapci!!! Jdeme jinam!!!" — a v čele megafonního davu
vyrazil ze dveří. Jako poslední vyběhl z hospody starý, šedovlasý
pokladník a tiskl pod paží aktovku s pokladničkou.
Hostinský vešel do sálu a špičkou boty otočil hlavu děvčete s červenou čelenkou, která ležela pod stolem v bezvědomí.
"Prasáci
pojďte, hoši, dáme to tady dopořádku!" řekl a začal
sbírat střepy skleniček a zbytky Bílých Vonících Růží.
Někteří z hostů chyběli a věděli jsme, že odběhli s Megafony.
Kamarád Noční Hlídač seděl stočený v koutě, v ruce držel roztržený cár novin a četl článek s tučným titulkem:
V ROCE 2000 NÁS BUDE 6 MILIARD!!!
Zaplatil jsem hostinskému za pivo, kořalky a dvě Bílé Vonící
Růže, zamával děvčeti s červenou čelenkou, které se probralo z bezvědomí a vyšel na ulici. Cestou, ozářenou fialovými zářivkami, jsem
pomaličku šel k vrátkům bez bodlin, k Blázinci. Se skloněnou hlavou jsem došel k plotu, sedl si na zem a opřel se o vrátka. Kdesi v
dálce jsem slyšel zpívat Nočnicky Píseň o stříbrném měsíci. Díval
jsem se nad koruny stromů, jestli někde neuvidím Farářku, ale viděl
jsem jenom signální světla letadel, kosmické družice a hvězdy. Nevěřil jsem, že by Farářka šla po takovém zážitku spát do Pavilonu,
spíš odlétla na své vyšperkované loďce Fantazie prožít další nebezpečný sen.
"To je od tebe hezké, že na mne myslíš, Skladníku!" uslyšel
jsem za sebou Farářku, rychle jsem se otočil - Farářka seděla za
plotem a na klíně si čistila průsvitná, zelenkavá křídla.
"Letěla jsem na své loďce, poháněl mě zvláštní vítr Přání, nerozhodný, pustila jsem kormidlo a nechala se unášet."
"A kam jsi doplula?"
"Letěla jsem prostorem, mávala na hvězdy a komety, které mě
míjely a představ si, že jsem si všimla, že jsou to také hmotná tělesa.
Najednou jsem uviděla v dálce před sebou silnou záři a z té záře se
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ozývala nejkrásnější hudba, jakou jsem na svých cestách kdy slyšela.
A predstav si, že ta hudba byla jenom jeden tón!"
"Ovšem to je chudá hudba, jeden tón!?" poznamenal jsem přes
mřížky vrátek.
"V tom okamžiku, kdy jsem uviděla záři a uslyšela hudbu, uvědomila jsem si, že se všechno kolem, hvězdy i smítka, komety, prach
i já, sbíhá v té záři a všechny zvuky, tóny i ticho splývají v jednom
Tónu, Tónu Vesmíru a tvoří nejkrásnější hudbu!" promlouvala tiše
Farářka.
"Tomu nerozumím, Farářko!"
"A co bylo dál?"
"Lekla jsem se, že mě záře přitáhne jako jantarová magnetová hora, popadla jsem kormidlo, otočila svou malou lodku a jsem tady s
tebou, Skladnímu!"
Přeskočil jsem vrátka bez bodlin a sedl si na zem vedle Farářky.
Vzal jsem její průsvitná, zelenkavá křídla, složil jí je za záda, chytil
ji kolem ramen a špičkou jazyka ji olízl rty.
"Pojďme jinam, Skladníku!" řekla Farářka, vstala a z vedla mě za
ruku. Vedla mě kolem plotu se špičatými, kovovými bodlinami, šlapali jsme kapradí - Farářka pozorovala střídavě Pavilon, který byl
vidět mezi stromy a byl ozářený reflektory ze všech stran, a nebe
nad námi.
"Budeme se milovat u jezírka, Skladníku, ale dej pozor!" řekla
Farářka, když jsme vyšli z lesíka a dostali se na cestu k jezírku.
"Proč máš tak ráda jezírko se žabincema?"
"Plavou tam prvoci, pulci a krásnoočka, já se koupu a vykládám
jim sny, oni mně hladí nahé tělo — každý svobodně sám za sebe a jezírko pak řekkne 'Rozumíme ti' a mluví za všechny prvoky,
pulce a krásnoočka; potom můžu jít teprve spát a nesnít. "
"Zase nerozumím, Farářko."
"To nevadí, Skladníku, miluj mě a dávej pozor!" řekla Farářka,
zastavila se na břehu jezírka, obrátila se ke mně a dívala se mi vážně
io očí. Usmál jsem se, znovu ji složil zelenkavá, průsvitná křídla a
?ak jsem ji začal rozepínat blůzku. Pořád se na mě vážně dívala hlubokýma tůňkama a ruce měla smutně svěšené podél těla. Když
sem ji svlékl a položil do kapradí, rozložila ruce a křídla vedle sebe,
jyla bílá a připomínala kříž. Klekl jsem si nad ní a začal trhavě rozpínat knoflíky u kalhot.
Najednou do nás vrazilo prudké, bílé světlo, obrátil jsem hlavu
jroti světlu a uviděl tři obrovské reflektory, vedle nich Vrchní Sesru jak něco našeptává Podlékaři, svému manželovi, a dál houf Seslí.
"Mrchóóó, mrchóóó, my ti dáme kurvit se se Skladníkem!!!"
fískaly Sestří, poskakovaly po trávě a kapradí, tleskaly rukama a
;hichotaly se.
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Podlékaŕ Blázince se díval zasmušeně do složek a hladil si bradu.
"Vyrvěte j í srdce, tak to dál nejde!!!" houkl nakonec, sklapl
složky a šel spát.
"No tak, neslyšíte Podlékaře, mého manžela, Sestří?!" řvala
Vrchní Sestra a ukazovala nataženou paží s napnutým ukazovákem
na Farářku.
Farářka se vysoukala z mých nohou, políbila mě na čelo, zatřepetala křídly a zmizela v korunách stromů.
Sestří, které se vrhly vyrvat Farářčino srdce,zůstaly stát bezradně nademnou; já jsem pořád klečel s rozepnutým poklopcem a zíravě čekal, co řekne Vrchní Sestra.
"Zatkněte Skladníka, na mou odpovědnost!" kvikla rozvztekleně Vrchní Sestra.
"Huráááááá!!!" zazpívaly falešně Sestří, drapli mě záruce - ucítil jsem, jak mi jedna ruka vjela do kalhot a hladila mě.
"No tak!" žoviálně okřikla Vrchní Sestra drzou ruku, ruka poslušně vyjela z kalhot a pevně chytila mou ruku.
"Odveďte h o do průhledného sklepa!" vydala Vrchní Sestra instrukci.
"Do Sklepa Průhlednosti, Vrchní Sestro?" ptaly se falešně Sestří.
"Tam, děvčata, tam!" řekla Vrchní Sestra poslední slovo a odešla
spát s bradou nahoru.
Sestří mě vlekly za ruce k Pavilonu, hrály si s mým tělem a neustále falešně zpívaly:
"Hajzlííík, Skladnííík, hajzlííťk..."
Když jsme došli před Pavilon, zavázaly mně oči oranžovým šátkem.
"Nevidííí, hajzlííík, nevidííí, Skladnííík..." pískaly radostí a
vedly mě kamsi dolů. Pak jsem slyšel bzučení automaticky otvíraných dveří, Sestří mě strčily dovnitř a já zůstal stát, ruce volné. Znovu jsem uslyšel bzukot dveří a pak zůstalo ticho. Rozvázal jsem si
oranžový šátek a sedl si na betonovou zem. Sklep Průhlednosti ozařovalo slabé, modravé světlo, ze zdi zářily modré televizní obrazovky a přenášely přímým přenosem zábězy z hadího terária. Ve všech
čtyřech rozích byly instalovány obrovské reproduktory a z nich se
linuly samé vojenské pochody.
Přesně ve 22.00 zhasla světla obrazovek a reproduktory se laskavě ztišily na minimum. Lehl jsem si na betonovou zem, ruce dal za
hlavu a pozoroval slabé, modravé světlo uprostřed stropu. Dlouho
jsem si uvědomoval světlo, až najednou zmizelo a já uviděl oblohu
nad Pavilonem; přesně nad kopulí Pavilonu třepetala svými průsvitnými a zelenkavými křídly Farářka. Dívala se mi přímo do očí a já
si prohlížel její tělo.
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III.
Ráno mě probudily vojenské pochody. Z obrazovek zářil do
Sklepa Průhlednosti monoskop Blázince, jenom na jedné z obrazovek byly v záběru staré věžní hodiny, které visely na kopuli Pavilonu a na obrazovce se objevovaly jenom ve sváteční, výjimečné dny.
V tom zabzučela automatika otvírajících se dveří a do Sklepa vešly Sestří, některé táhly veliké stříbrné křeslo a některé nesly podnosy s jídlem.
"Máš štěstí, Skladníku, že je dnes výročí Velké Facky a proto
dostaneš snídani a možná i oběd!" — řekla jedna ze Se'stŕí, položila
podnos s jídlem na betonovou zem a šla pomáhat ostatním umístit
stříbrné křeslo do čtyř jamek v betonové podlaze, kterých jsem si
dřív nevšiml. Sedl jsem si k podnosům a snědl krajíc s máslem, dvě
kvašené okurky a vypil půllitr kávy z melty.
"Můžete si to odnést!" — ukázal jsem na podnosy.
"Pojď si sem sednout, Skladníku!" - zazpívaly falešně Sestří a
ukazovaly na velké, stříbrné křeslo.
Šel jsem ke křeslu, protože jsem z doslechu věděl, že odpor je
marný a posadil se. Sestří se na mne vrhly a začaly mi nasazovat na
různá místa na hlavě stříbrné dráty a druhé konce drátů zastrkovaly
do zásuvek na stěnách Sklepa Průhlednosti.
Na obrazovce, která byla o poznání větší než ostatní a která byla
zasazená do zdi přesně proti mému pohledu, se objevil Podlékař, jak
sedí za stolem a zamyšleně listuje v modrých složkách. Po chvíli
zvedl hlavu a z obrazovky se dobrácky usmál.
"Něco se tě zeptáme a potom uvidíme!" — řekl hlubokým hlasem a znovu se začal hrabat ve svých papírech.
"Zeptáááme, uvidíííme, hajzlíííku, Skladníííku!!!" - poskakovaly Sestří kolem křesla a tleskaly rukama.
Za mnou se rozsvítilo kulaté, červené světlo a z reproduktoru
nad světlem informoval neosobní hlas:
"RE GI STR MY ŠLE NI RE GI STRU JE MŮ ŽE TE ZA ČIT"
"Máte povolení k nasazení Registru myšlení???" - vykřikljsem
směrem k obrazovce, Sestří se hihňaly do dlaní, držely se kolem ramen a ukazovaly si na mne.
"Podle včera přijatého zákona VF 3439 § 1/Bláz. není nutné mít
ve výjimečných případech předem povolení!" oznámil mně klidným
hlasem Podlékař a ne Sestří udělal z obrazovky: "Pssst!"
"Začneme
á, ještě tohle, Skladníku. Nemusíš vůbec odpovídat, Registr automaticky registruje stav v tvém mozku a komputery
vyhodnotí správnou odpověď," dodal a z modrých složek vytáhl jeden z papírů.
"Otázka číslo jedna: Jak to, že ses opovážil stýkat se s pacientem
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č. 831-484/258, kterého nazývají Farářka a který je jeden z nejtěžších případů v našem ústavu!?"
Jedna ze Sestří stiskla kulaté tlačítko na stříbrném křesle, za
mnou se z reproduktoru ozvalo chrčení a bublání, klokotání a
vrčení a červené, kulaté světlo začalo v intervalech mrkat. Koutkem oka jsem uviděl dvě Sestří, jak sedí v koutě, nalévají si do skleniček zakázané kořalky a obracejí do sebe panáky. Chrčení a klokotání přestalo, Podlékař na obrazovce si nasadil sluchátka, pokyvoval
vážně hlavou a zapisoval si něco do papírů.
"Hmmmm... Hmmmm... otázka číslo dvě: Je ti známo, Skladníku Svršků, že choroba, kterou trpí Farářka, je silně infekční, že j á
se mohl nakazit, že jsi byl ve smrtelném nebezpečí. Co jsi proti tomu podnikl, Skladníku???" vyštěkl poslední část otázky Podlékař.
Koutkem oka jsem viděl, jak se ke dvěma Sestřím v koutě přidaly ostatní a láhev zakázané kořalky už byla skoro prázdná. Seděly
na betonové podlaze, uši měly přitisknuté k rohovému reproduktoru, poslouchaly vojenské pochody, hladily se a líbaly.
"Sestří!!! Okamžitě opusťte Sklep Průhlednosti a dostavte se k
Podpodlékaři, který si to s vámi vyřídí. A zbytek kořalky odevzdejte Vrchní Sestře, mé manželce!"
Sestří se polekaně rozprchly a prázdná láhev zakázané kořalky
zůstala stát v koutě před reproduktorem. Podlékař se žoviálně usmál, z pod svého pracovního stolu vytáhl velkou láhev zakázané
kořalky, s puknutím vytáhl z láhve špunt a napil se.
"Já můžu, Skladníku Svršků... tak, otázka číslo tři: Naše citlivé
přístroje ve spolupráci se Snovým Cenzorem zachytily jeden z posledních snů Farářky, kdy snila o jakési záři a o hudbě - jednom tónu - který byl podle našich expertů na objasňování snů jakýmsi
sloučením miliard různě posazených tónů. Co nám můžeš říct k tomuto snu???"
"Hovno... hovnóóóóó, PodlékařiH!" zachechtal jsem se, vzadu
v reproduktoru se ozvalo zvlášť silné chrčení, bublání, kuckání, kulaté červené světlo mrkalo rychleji a už ne v přesných intervalech.
"Tak dost!!!" zařval Podlékař a bouchl pěstičkou do papírů, z
uší si strhl sluchátka a praštil s nimi někam ke kameře, která ho snímala v jeho mahagonové pracovně. Obrazovka zčernala, kulaté, červené světlo přestalo svítit a já jsem zůstal sedět sám na stříbrném
křesle, z hlavy mně trčely dráty a vedly do zdi. Čekal jsem popravu.
Vojenské pochody zesílily a když jsem se podíval na ostatní, menší
obrazovky, zjistil jsem, že přenášejí přímým přenosem oslavy Výročí Velké Facky / W F / .
Najednou se bez bzučení rozevřely dveře, vešel Podlékař se Špicá35

:em a s několika Sestřími, obstoupili mě, Podlékař pokynul rukou
Sestří strhaly z mé hlavy stříbrné dráty.
"Kde je pacient č. 831-484/258, zvaný Farářka??!" vyjekl Špiák.
"Já nevím, na to máte snad radary a reflektory, ne?"
"Radary na tu mrchu neplatí, ale z tebe to vytlučeme, SkladiíkuH!"
Vyskočil jsem ze stříbrného křesla a stoupl si co nejdál od rozzueného Špičáka. Podlékař vytáhl z kapsy pláště láhev zakázané koalky, rozchechtal se, nalil Špičákovi, přiťukl si a kořalku vypil
1a ex.
"Na Velkou Facku, ty můj kluku špicácká, podej si trochu Skladiíka!"
"Pojď sem!!!" zařval Špičák a prstem ukázal na špičky svých na>lýskaných lakýrek.
"Póóójď, blíííž, Skladníííku, hajzlíííku!" prozpěvovaly Sestří a
leskaly radostí dlaněmi. Podlékař se jejich nadšení spokojeně usmí'al a upíjel z láhve kořalku.
"No pojď se napít, Skladníku, ty přece kořalku rád!" mračil se
Spica k a ukazoval na láhev.
"Pojď pííít, blíííž, hajzlíííku, Skladníííku!" křičely Sestří a hlalily Podlékaři ruku s lahví.
V tu chvíli vešel do Sklepa Průhlednosti Telegramák v šedočerné
jelerýnce, v ruce mával telegramem a bylo vidět, že je opilý.
"Lékaí je na slavnosti W F , právě čte projev, a tak to patří vám,
Podlékaři!"
"Ukaž... a můáešjít!" — podepsal Podlékař příjem, vzal telegram
i Telegramák zacvakal patama a odešel čekat další telegramy.
Podlékař luštil telegram a Špičák za jeho zády na mne dělal zuřivá gesta se zaťatou pěstí a bradou a hrál si se sukýnkou jedné ze Sestří. Viděl jsem, jak se podlékařova tvář zatíná do jakési grimasy ne¡mírného uspokojení, dočetl telegram a obrátil do sebe zbytek kořalky. Popadl Špičáka a rozeřval se jako šťastný huron: "Jdemééén"
Telegram hodil na zem a oba dva vyběhli ze Sklepa Průhlednosti.
Sebral jsem telegram z betonové podlahy, Sestří se nahrnuly za mne
i j á četl:
FARARKA /C 831-484/258/ MRTVA STOP VYŠKRTNOUT Z
tVÍDENCE PACIENTU STOP SLAVA VYROCI VELKE FACKY
/ W F / STOP CENTRALA
Podal jsem telegram Sestřím a vyběhl ze Sklepa Průhlednosti na
vzduch. Pršelo a všude vládla slavnostní nálada. Z oken se třepetaly
vlajky Blázince a z pouličních reproduktorů vyhrávala vojenská
hudba. Doběhl jsem ke svému domku u budovy Léčby uměním,
ale dveře byly zapečetěny Špicákovskou pečetí. Utíkal jsem na-

zpátek a na lavičce za kuchyní jsem uvidě sedět pod deštníkem
Fuku Psychologa-Ožralu, v ruce choval hluboký talíř s lidovými
ornamenty a pojídal knedlíky.
"Fuko, Farářka je mrtvá!!!"
"Já vím, Skladníku... ostatně už nejsi Skladník, zřejmě budeš tataké pacient, to víš?" povídal Fuka a cpal do sebe další knedlík.
"A kde ji našli, Fuko Ožralo?" zeptal jsem se a sedl si na lavičku
pod jeho deštník. Bral jsem ze země zrnka písku a házel je přes
cestu na trávník.
"Někde na jižním plotu, nabodnutou na bodliny. A představ si,
úplně nahou, " povídal tiše Fuka Psycholog a špičkou černých svátečních střevíců čmáral do písku kosočtverce, "nechceš knedlík,
dnes dávají dvojnásob!" - chystal se mi nabodnout knedlík.
"Najez se, Fuko!" řekl jsem a rozběhl se k jižnímu plotu.
U plotu byl shluk pacientů, Sestří, několik Podpodlékařů, Podlékař a kameraman, který všechno zaznamenával na film. Farářka,
jakoby seděla na bodlinách, jednu nohu měla ven z areálu Blázince
a jednu ještě v Blázinci. Tělo měla skloněné a nabodnuté na bodliny.
"Odřežte j í křídla a okamžitě je pošlete do Ústavu pro Neidentifikované Létající Přístroje /ÚNLP/. A ať obratem pošlou zprávu!"
rozkázal Podlékař a opřel se o strom, protože byl z kořalky skoro
namol opilý.
"Dííívejte, křííídla, mrcha, křííídla!!!" příšerně falešně vřískaly
Sestří, tleskaly rukama, přiskakovaly k mrtvé Farářce a okukovaly
její průsvitná, zelenkavá křídla, deštěm a smrtí zplihlá.
Jeden z Podpodlékařů je odehnal od Farářky, vytáhl malou, laserovou pilu a ušmykl Farářce křídla. Zabalil je do sterilního igelitu
a odevzdal je pracovníkovi ÚNLP - ten okamžitě nastartoval malou
helikoptéru a odletěl ke svým šéfům.
Stál jsem schovaný za stromem a měl velkou chuť na kořalku,
ale tu měl v ruce Podlékař a neustále pil. Napadlo mě, že už zde nemám co na práci a tak jsem běžel k malým vrátkům bez bodlin.
Cestou jsem ještě zahnul k jezírku, natrhal si kapradí a pak už jsem
rychle přelezl vrátka.
IV.
"Těbůh, papíre! Sedni si, kam jedeš?" zeptal se mně řidič náklaďáku, který zastavil na dálnici a vzal mě do auta.
Rovně, kam ty," odpověděl jsem mu a zadíval se na malou obrazovku, kterou měl na palubní desce.
"Zrovna koukám na přenos oslav Výročí Velké Facky ze sousedního Blázince a moc se mně to líbí!" řekl řidič a zapálil si Bílou Vonící Růži.
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"Tak tam běž bydlet!"
"Tak to zas ne!"
"No jo... dej mi taky jednu Růži!" poprosil jsem řidiče a rozevřel noviny. Ale všiml jsem si telefonu vedle sedadla, vytočil jsem
číslo kamaráda Nočního Hlídače a bez zbytečných šifer mu řekl,
ať se má dobře, že jsem změnil zaměstnání a ujíždím nevím kam.
Vykouřil jsem jednu Bílou Vonící Růži, přečetl noviny a usnul.
Měl jsem velice, velice nebezpečný sen
/1974,1983/

ÝZNAM
JOSEFA
FLORIANA
je název knihy
ndreje Stankoviče, kterou právě vydala v Mnichově katolická laicí organizace Opus bonům. Vše, co hodnotného vytvořili čeští kadící na poli literatury, má kořen v osobnosti a díle Josefa Floriana
konstatuje katolický kněz a spisovatel Dominik Pecka ve své stui o Josefu Florianovi, připojené vydavatelem jako úvod k Stankočově knize. Kniha má 212 stran, řadu černobílých vyobrazení, sto1 7 , - DM a je ji možné objednat na adrese Opus bonům e.V., Hergstr. 95, 8000 Mnichov 40, B.R.D.

poezie

vít kremlička
autentický
kulovátor
"... a je-li ve mně alespoň částečka jedinečnosti,
potom jsem nádherný."
AUTentický kulovátOR

ZPĚVII.
Autentický kulovátor
štuka tesky rurmuje
vytvarčené vyklováčky
rutosměně šturmuje
vyzvomlené rachotéky
vyslvené do lmuna
vyplatězen AOUI:
nahlnatá vamuna.
ZPĚV III.
Kozí zadky, třeste se!
Přichází váš mocný Pán!
Mohutný Pán Kozích Zadků!
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Psí zadnice, třeste se!
Přichází váš mocný Pán!
Slovutný Pán Čubčích Zadnic.
Prdele všech koček, bojte se!
Přichází váš mocný Pán!
Vládce Kočičích Prdeli!
Kozy, psi a kočky!
Neubráníte své zadky!
Moc vašeho Pána Zadnic
bezmezná je /nezná hranic/.

ZPĚV IV.
Ejhle, kartáč!
Vzpurně mlčí.
Štětiny z něj
zlobně trčí.
Říkám měkce:
"Přiskoč, drb mě,
netvař se tak
zpupně, smutně;
jde to lehce."
Jde to lehce.

ZPĚV V.
A: Polap střečka!
Dej mu sedlo, třmen a uzdu.
Polap střečka, osedlej ho,
neznám lepší jízdu.
Polapil jsem střečka,
dal mu sedlo, třmen a uzdu.
Polapil jsem střečka, osedlal ho.
Neznáš lepší j ízdu?

ZPĚV VI.
Serval jsem z trupů
půl košíku chlupů.
Pak přišel večer.
HoloubekVrků.
Z trupů jsem sloupal
dva košíky strupů.
Pek' se z nich závin.
Ten mámin.

ZPĚV VII.
Přišla k Bídě na návštěvu Nouze.
Ve světnici stála postel dubová'.
Bída s Nouzí nebránily touze.
Za týden se narodila Chudoba.
ZPĚV VIII.
Potkal se Rek s Brokem,
z uší jim tek' maz.
Nekoukali kolem.
Polapil je ras.
Odpravilje rychle.
Pověsil na drát.
Ted si mohou malí rásci
s Rekembrokem hrát.
/nebo také Jak si rasova děcka přála mít psíky/
ZPĚV IX.
Co jsem našel v popelnici:
z moduritu tanečnici
nabarvenou temperami.
Mastné kosti
také kosti.
Mastný papír
také papír.
Mrtvé kotě nezavrní.

PRÁZDNINY V HÁJOVNĚ
čili
ŠKOLA V PŘÍRODĚ
Strýček je pan nadlesní
Splnil mi mé dětské sny
Jedině on mne líbat smí
Je hezký krásný překrásný
Něžně mě líbá na lýtka
Má prsty jako jelítka
A rty má jako uzenky
Je milý jemný hezounký

NOC PLNÁ TAJEMSTVÍ
Noc plná tajemství.
A tmou šlo panenství.
O kameny klopýtalo
pro sebe si povídalo:
"Co se stalo, to se stalo."

XXX
Perem ti píšu po rukou
slovíčka lásky azbukou.
Perem ti píšu po těle
milostné věty veselé.
Perem ti píšu na stehna
vyznání citu dojemná.
Perem jsem psal,
perem jsem psal.
Nakonec kaňku udělal.

Michal Konůpek
BÔHMEN-NORSKÝ
ORNITOLOGISMUS...
JE TO JEDNODUCHÉ
Smával jsem se dvěma hezkým sestrám:
A co dělal než stvoril svět?
Máte to nějak jednoduché!
Od té doby jsem emigroval.
V zemi Hamsunově
učím své děti nadávat česky.
Ostražití krabi žijí pod zeleným sklem
pivních lahví na dně mělčiny.
Mladí rorýsi celý den tiše sedí
v dutině jabloně.
Hranostaj v noci krade
odpadky za kuchyní.
Je to jednoduché.
PÁTEK VEČER
Zjizvení,
s hladkou tváří,
bílé místo v kalendáři.
Sova pustovka a kavky,
parlamentní debata
nad myšími střívky.
Spícím sídlištěm zní
flétna, klavír, skřipky,
smutný úsměv české dívky.
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STELLA NAVIGATA
Těsně a něžně
neviditelní za záclonou,
se stříbrnými pavoučky
a jejich zpěvem z ruských bylin,
v dřevěném městě
ze starých novin.
Dotýkáme se konečky prstů
kapek deště
na mechu,
v tichu, které neví. . .
. . . psát krví?

PŘEDTUCHA
K minulosti
obrácen,
k prachu kosti,
přesto,
/právě proto/
zří zpátky.
Bude
oucno.

ROČNťDOBA, KTEROU MÁM RÁD
Mezi cestou a svátkem.
Je vidět daleko.
Iingua franca.
Světélkující pobřeží.
V demižonu víno bublá.
Turek Turka bije.
Fátum dějin
a hypotéza modernismu
tiše rozmlouvají
v azylu bibliotéky.
/I takové dívky mám rád./

V OKAMŽIKU ZČEŘENI HLADINY
Na pozdním podzimem zpustlou hladinu
usedají opoždění ptáci.
Čeří hladkou rovinu:
prahu pňříznutého
z buku,
psacího stolu
ze zbankrotovaného bazaru,
pootevřeného okna
s lojem pro sýkory
na parapetu,
tichého rovu sněhu
a čistého listu
k popisu odchodu.

TRELLEBORG, BAR KOSMOPOLIT.
Lotta vrací drobné
gestem Mistra.
Stébla travin v herbáři,
pohlednice s Kebnekajse,
pozdrav velkému Hrobaři.
Už na Závisti
kladou pasti?
Když slova vyvetrali?
Landlubber,
zdravící se s admirály!
Spätgast z Uqbaru,
noří se z pobřežních vod,
Cháronův lodivod.
V kapse lístky čaje,
vůně včerejšího kraje.
Zed zkoumá místní mrav,
refrén:
early morning love.
Drobné Lotta vrací
gestem Mistra.
Klíčnice
klíčového místa.

PODZIM VE FENOSKANDII.
Je konec letnímu panteismu.
Cellový koncert zní z okna professorova
nad již tence zamrzlým jezerem.
Dřemlík tundrový na lovu
se mihl vysokooktanovým oparem
nad dálnicí.
Quercus, betula a sorbus
rudnou, žloutnou a hnědnou
za bílými sídlišti lidí.
Odlepuji náplast z chodidla.
Kupuji tlusté romány.
Listuji v latinském slovníku.

NEDĚLE
Kráva a brusinky,
ztracený
smích Lucinky.
Zimní hnízdo křivky,
pavouk na dně skříňky.
Všichni jsme sem došli,
teduvážem si mašli.

Vlichal Konůpek, který o svých básních tvrdí, že jsou tvořeny ve
itylu "bohmen-norského ornitologismu", nám na naši žádost o
lobě napsal: "... takové vhodné curiculum + introduction, to ovšem
lení snadná věc. Narodil jsem se 48 v Praze, r. 72 docílil doktorátu
ilozofie, což není samosebou vůbec důležité; jedině snad proto, že
'alias /vydavatel gramodesek Šafrán, Uppsala - pozn. red./ o mně
;dnou řekl, že to vzdělání na mně naštěstí nezanechalo žádné stoiy. R. 77 jsem dissidoval /sign. Ch77 - pozn. red./, zatímco žena
dětma utekla do Norska... 19.12.77 jsem se pozdě večer naposledy
y močil v Hřensku do příkopu na rakousko-uherském území a zaedlouho na to začal nový život v Oslo. Žiju tady tak jako všichni,
s stipendií anebo z vlastní práce. Jezdím nakole, pozoruju ptactvo
holky. V okamžicích podzimní nostalgie a ischiasu zkouším psát
ásničky..."

František Šimák
KRATIČKÉ BÁSNĚ
ŽÍZEŇ
na večírku hvězd
připíjím měsíci
čerstvě vymačkaným citrónem
SVĚDEK MĚSÍC
ubalená cigareta mi zhasla mezi rty
uprostřed stříbrného jezera
a měsíc byl jediným svědkem

KOS

/13.4.83/

stařík na hnědém oslíku
olivovou alejí
je podvečerní duše bol
DRUHÉ SATORI

/20.4.83/

noc
s petrolejovou lampou
procházím citrónovým sadem
vidím zářící hvězdy na nebi
a v korunách stromů
ŘECKÉ NOCI
řecké noci
jsou opadávající citróny
buzuki myšlenky
a z černého nebe padající hvězdy

N AZARÉ

/portugalsko/

eva
vyprala znavené ponožky
které teď jak mokrá zplihlá křídla visí
nad soumrakem
ROMANTICKÁ NOC V CHADELEUF
skleněnými dveřmi
jsme prošli do větrné noci
a pošlapali hvězdný koberec

SRPEN V CHADELEUF
zářící dlaň srpna
k nám vypustila teplý podvečer
karin obalená modrým cigaretovým kouřem
se tiše vznáší nad růžovým kostelíčkem
PAŘÍŽ
toccata
a kapičky vosku
přitahují melancholické chodce
ke chvilce snění
SVĚTLA PAŘÍŽE
zhasl jsem lampu
stáhl hlasitost jazzové desky
a oknem se vznesl
nad žlutá světla noční paříže v srpnu
BÍLÉ VILY
bílé víly
s andělskými vlasy
tiše procházejí po vyhřátém kamení

a sebou odnášejí smích
z rozkvetlých zahrad města

UPPSALA /17. 9.76/
ráno,
probudil jsem se do nového dne
a od života
jsem vyinkasoval přímou ránu pěstí do obličeje
NOČNÍ MEDITACE
nemohu
vokně
zahrada květin
kropená stříbrným měsícem
ale já ztrácím volnost
TRIP V LONDÝNĚ / l l . 8. 76/
osmimilionový cirkus
vezu se v červeném patrovém autobuse
projíždíme nejkouzelnějším mejdanem
světla neónů barevně osvětlují tváře spolucestujících
a život se právě prosívá
mezi roztaženými prsty pouličního klauna
ZNOVUZROZENI VE STOCKHOLMU

/30.10.77/

nedělní poledne v listopadu
se náhle zastavilo v naprosté tichosti
a všechny městské zvony zgumověly
obloha zešedla a zkameněla
mysl zapomněla
a věci visí v křečovité stálosti
něco starého odumírá
a cosi nového se rodí
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NOC VE STOCKHOLMU
opilá a agresivní noc ve Stockholmu
ve které jak z hluboké studny slabounce zní
koncert vivaldiho
a nářek pozdní milenky
jenž se opilostí nemůže trefit
do otevřených dveří k panu měsíci

PO PŮLNOCI V LISABONU
noc
ovzduší plné sardinek a hvězd
sedím v baru
vyhřátém jak ženské pohlaví
a naslouchám sentimentálním fado písním
PENZIONÁT V LISABONU
ve žlutém motýlku
a s červeným karafiátem v klopě
vtancoval do pokojíku jednohvězdičkového penzionátu
Karneval Život
a z ulice
si prodavač pražených kaštanů
píská beethovenovu devátou symfonii
SVĚT /9. 6. 83/
svět je absurdní
přiznám se
že čichem rozeznám
nejrůznější barvy světel
a že v kuchyni mi černý panáčkující králík
bez mrknutí připijí čajem
za oknem
na místo deště
padá atomový prach

svět je prý kulatý
ale jak ještě dlouho?

PROČ SE BAUDELAIRE OPIL
zase se Kdosi předčasně probral
a v obrovské lampě Východu povytáhl knot
a tak se to tam rozzářilo
jak v nějakém lunaparku
ráno je město čisté
a lehoučké jak mýdlové bublinky
Charles baudelaire
leží v hromadě tulipánů
na chodníku před restaurací lowenbräu a spí
v noci měl několik osvícených chvil básnění
ale nikdo mu nenaslouchal a tak se raději opil
HISTORIE JEDNÉ LÁSKY
byly časy
kdy jsme se lehoučce vznášeli
společně s křikem bílých racků
teď už jenom
jako melancholici
za sebou vláčíme zplihlá těžká křídla
po poplivaných chodnících
a hledáme Lásku

František Šimák /1950 v Praze/ herec divadla Orfeus, zpěvák a autor
skupiny Extempore, básník, prozaik a výtvarník, žije v současné
době ve Stockholmu.
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próza

Odpočíváme na slupku ve vchodu do Mahmudova krámu, krámu
arvanýho všemožnejma starožitnostma, od prstenů pouštních vzoi přes pracně a jemně vyšívané košile k stejně pracně utkaným "kaf ů m " — pestrým kobercům. Právě jsme z chodníku před jeho osvíaným obchodem srolovali poslední z těch koberců, které jsem mu
nes přišel vyfotit; Polaroid naštěstí fungoval a Mahmud tednemusí
eustále rozbalovat a sbalovat pětimetrové nádhery rozmarným záazníkům. Stačí sáhnout do šuplíku pod pokladnou a nastavit bajvné fotky... Mahmud je spokojen, pokuřujeme, a přestože se jeho
bchod nachází na Manhattanu, mám pocit, jako bychom seděli před
bchodem někde uprostřed Kábulu v jeho rodném Afganistánu.
:boží v krámě voní pouštními velbloudy, kozami, truhlemi ze zádích světnic hliněných domečků kdesi vysoko v horách - ta vůně
>roudí vchodem na ulici a Mahmud se v duchu ocitá ve své daleké
emi...
"Můj strýček měl podobný obchod na Chicken Street v Kábulu,
náš to tam, ne? A pokaždé, když k nám přišel zákazník, byl pohošěn bud čajem nebo jídlem, poseděl s námi, pokud kouřil, nabídli
sme mu ten nejlepší hašiš, popovídali jsme, pojedli melounů, hroziů - a jestli si něco koupil, nebo ne, nebylo tak důležitý, hlavně že
iyla pohoda a všichni byli spokojeni. Můj dědeček zase, ten vlastnil
crásnou obrovskou zahradu na svém pozemku v Kábulu, byla velká
ako odsud z Desáté ulice až na Pátou avenui a Čtyřicátoudruhou
ilici, plná stromů a zeleně, s altánkem, verandou a malým plytkým
>azénem. Jelikož byla tak rozlehlá, udělali jsme z jeho zahrady Jezlecký Klub pro Američany, žijící v našem hlavním městě. Napřed
sme koupili pár koníků a postroje a pronajímali je členům klubu.
Žádný Afgánec tam nesměl, ale já, protože zahrada patřila mému
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dědovi, jsem tam mohl kdykoli a vodil jsem si tam i své dívky na
projížďky koňmo... Ale po mé první návštěvě Itálie a shlédnutí
tamních bazénů, jsem dostal nápad, který se zamlouval i dědečkovi:
rozhodli jsme se zvětšit náš zahradní bazén, prohloubit jej, tak aby
se v něm dalo opravdu plavat. Tak jsme najmuli dělníky, začli kopat
a pracovat na tom. Na to jsem se vypravil přes Irán, Turecko, Bulharsko a Jugoslávii nazpět do Itálie, kde jsem s pomocí pár místních
přátel začal shánět všechno potřebné zařízení a materiál pro náš zahradní bazén v Kábulu. Neměl sice mít filtr a každodenní automatické vyměňování vody, ale pumpa, potrubí, kachlíky, všechno bylo
italské, všechno jsem zjistil, objednal a zaplatil. Co se dalo koupit
hned, okamžitě jsem buď lodí nebo letadlem poslal domů dědovi,
a na ty věci, na které jsem nemohl čekat, jsem peníze nechal jednomu italskému příteli s tím, že mi to všechno postupně doručí do
Afganistánu...
Mezitím jsem potkal překrásnou Italku a zamilovali jsme se.
Když přišel čas mého odjezdu, navrhl jsem jí, aby se mnou jela
autem do Afganistánu a podívala se, odkud že to pocházím. S radostí můj návrh přijala a spolu jsme se vydali na deset tisíc kilometrů dlouhou cestu. Byl rok 1973 a zatímco jsme se blížili k Turecku,
dozvěděl jsem se, že v Afganistánu se udál převrat a král Mohamed
Zahir Šáh byl svržen. Skoro jsem to nebral na vědomí, cesta ubíhala
a všechny mé myšlenky se soustředily na moji italskou krasavici.
V Turecku jsme mě Li plno potíží s Turky, kteří přestože viděli, že
jsem z Afganistánu a ne nějaký bílý nezkušený turista, mi moji dívku pořád chtěli pokoutně ochytávat a já se musel prát a bránit ji.
Osmdesát procent lidí, kteří projíždí tou zemí, mají podobné problémy, nakonec ty to tam znáš sám, že? Odtam jsme se během týdne dostali pouští do Teheránu, kde jsem jednou dělal půlroku taxikáře a kde jsem měl pár afgánských přátel. Odpočinuli jsme si v hotelu a vydali se na východ Iránu do města Meshadu, a odsud potom
na iránsko-afgánskou hranici...
Teprve tam mi došel rozsah toho, co se za mé nepřítomnosti u
nás událo: všude byli vojáci nového prezidenta Daouda, důkladné
kontroly, obrněné vozy a tanky. Nikdy předtím jsem u nás tanky
takto neviděl, byl jsem stejně prekvapenej jako moje Italka, které
jsem toho cestou o Afganistánu tolik pěkného napovídal...
Přestože se to normálně dá sjet dobrým autem během čtyřiadvaceti hodin, trvalo nám to od hranic do Kábulu přes čtrnáct dní,
protože moje auto koupené z druhé ruky v Itálii strhalo všechny
náhradní řemínky pohánějící vrtulku u chladiče motoru. Originály se v poušti hned tak neseženou, tak jsem musel nakoupit desítky
řemenů od kalhot a připínat je jeden po druhým na tu vrtulku u
chladiče, než se vytahaly nebo přetrhaly. Ale i ty řemeny, co vydr53

eli, věčně proklouzávaly, takže nakonec jsem to vždycky rozjel na
ilný pecky do kopce chlazení nechlazení a z vršku už jsem potom
jížděl na neutrál bez motoru. Jak víš, některý ty kopce táhnoucí se
řeba mezi Ghazni a Kábulem jsou pěkně alouhý a prudký a i bez
oho motoru jsme s větrem v zádech občas dosahovali pěkných ryhlostí.
Jednou večer, to už jsme byli skoro u Kábulu, jsme museli přenoovat v městečku při cestě a pronajmout tam místnost ve skromném
lotelu. Nikdo nám zdánlivě nevěnoval pozornost, ale v noci se do
tašeho pokojíku najednou vřítilo sedm ozbrojených vojáků. Vojenká policie. Skočili na mne, strhla se šarvátka, moje přítelkyně se
lost vyděsila a křičela, ani já jsem napřed nerozumněl, proč nás
akto vyrušili. A oni, co že to tady dělám sám s bílou evropskou žeIOU v jednom pokoji? Jak si to dovoluji, co jsou to za mravy? Chtěi si mě odvést, tak jsem musel zalhat a říct: "O čem to mluvíte?!
Toto je moje italská manželka, jen se podívejte do pasu, mám v Itáii permanentní vízum, vzali jsme se tam a já ji sem dovezl, abych jí
ikázal svou zemi. A vy sem vtrhnete jak banda a budíte nás! Co si
o můj host o nás má pomyslet??!" Ona chudák moje holka byla
>pravdu dost vystrašená, pochopitelně nám nerozuměla, o čem mlur
íme. Když ale policajtům došlo, že vyrušili 'manželský pár', hned
e o překot strašně omlouvali a vše se vysvětlilo. Na druhý den kolečně dorážíme do Kábulu, přijíždíme k domu mého strýčka a těím se, jak se budu moct doma ukázat se svou evropskou snoubenkou.
Ale hned, jak mne strýček a zbytek mé rodiny spatřili, měl jsem
>o radosti. Ukázalo se totiž, že vzhledem k mé politické činnosti za
iředešlého režimu jsem byl tím novým za své nepřítomnosti odsouzen k nepodmíněným dvoum letům vězení a současně na mě byl vylán zatykač. Rozhodně jsem se za těchto okolností nemoht promeíádovat se svou dívkou a provádět ji po městě, nebo se zabývat bazénem v té krásné zahradě svého dědečka. Naopak rodina trvala na
om, abych ihned nepozorovaně odjel z Afganistánu, než se přežene
íejhorší povyk kolem převratu. Kdoví, možná, že nová vláda brzy
idělí amnestii a potom se budu moct bez nebezpečí vrátit, ale ted
:e musím co nejdřív zmizet, než mne zatknou. Do vězení se mi
¡pravdu nechtělo. A tak jsem se se svou krasavicí domluvil, že zazímco ona na mne počká v hotelu u mých afgánských kamarádů v
Teheránu, já odejdu nepozorovaně přes hory do Pákistánu, odtam
med přiletím za ní a z Teheránu potom pojedem spolu nazpět do
Itálie. Při své první návštěvě jsem tam navázal obchodní styky a naíel zájem o zboží z Afganistánu - usnesli jsme se tedy, že v Palermu
stevřem tedy afgánsky obchod. Starožitnictví. Zboží mi bude posíat podle mých objednávek rodina, z utrženého výdělku se nejen
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uživí, ale budou si moct přikoupit a poslat zboží nové. Vše bylo dohodnuto.
Na to jsem v noci odvezl svoji dívku do města Heratu a během
příštího dne se postaral, aby ji jeden z mých starých kamarádů doprovodil v bezpečí až na hranici a tam dohlédl na to, aby se v pořádku dostala přes přechod do Iránu. Sám jsem se vrátil co nejrychleji
těch tisíc kilometrů zase do Kábulu, kde jsem své ojeté italské auto
bez potíží prodal. Potíž byla ale v tom, že hned po převratu bylo
novou vládou vydáno nařízeni, že všichni Afgánci nacházející se
mimo Afganistán se musí vrátit domů a že žádný Afgánec nesmí
opustit zemi. V mé situaci jsem si nemohl dovolit zajít na pákistánskou ambasádu a pokusit se získat vízum do té země legálně, a pro
to jsem musel vyřezat jednu stránku ze svého pasu a nahradit ji
stránkou půjčenou z pasu jednoho z mých bratrů, na které bylo
platné pákistánské vízum.
Rozloučil jsem se s rodinou a společně s jedním ze svých nejlepších kábulských přátel, synem ministerského předsedy zrovna padnuvší vlády, jsme se rozjeli k Jallalabádu u pákistánských hranic.
Přestože díky převratu většinu svého vlivu už ztratil, otec mého
přítele měl stále ještě vliv na jednoho generála, na kterého jsme se
po příjezdu do Jallalabádu obrátili o pomoc. Tento generál mi přidělil průvodce, jenž za mne ručil svým životem, a který dostal za
úkol mne bezpečně převést přes Khyberský průsmyk a přilehlé strmé hory na druhou stranu hranic, do pákistánského města Pešavaru.
Po silnici je to jen 160 kilometrů, ale pouští a přes hory to bylo
dva dny nepřetržité chůze. V Pešaváru jsem potojn hned napsal generálovi do Jallalabádu dopis, potvrzující, že jsem se v pořádku a ve
zdraví dostal do Pákistánu a s tímto dopisem se pak můj průvodce
mohl klidně vrátit do Afganistánu. Bez něj by jinak po návratu ke
generálovi přišel o svoji hlavu.
Ubytoval jsem se v levném hotelu u pešavarského nádraží a na
druhý den jsem se s úmyslem obstarat si vízum a letenku do Teheránu vypravil na iránské zastupitelství. Tam mi ale k mému překvapení úředník sdělil, že mi vízum do Iránu vystavit nemůže, protože
nová vláda v Kábulu dala na vědomí všem ambasádám a zastupitelstvím po celém světě, že si přeje, aby žádným Afgáncům nebyla
vystavována víza do cizích zemí. "Sorry," povídá mi, "ale nemůžu pro vás nic udělat."
To jsem nečekal: jak se teď dostanu za svoji láskou do Teheránu?
Nazpět do Afganistánu nemůžu, vyjet z Pákistánu nemůžu, protože
mi nikdo nedá vízu, co teď?
Zkoušel jsem se dovolat nesčetněkrát do toho teheránského hotelu, abych své Italce vysvětlil situaci, ve které jsem se ocitnul, ale
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•narně, nedovolal jsem se ani jednou. Stýskalo se mi po ní, týdny
jbíhaly, a východisko jsem pořád nenacházel. Když jsem byl takto
r Pešaváru už přes tři měsíce, jednou večer jsem v depresi bezradně
polehával ve své hotelové cimře a abych se uvolnil, zakouřil jsem si
rošku hašiše. A jak tak zhulenej ležím na posteli a nevím jak dal,
íajednou jsem to měl! Vzpomněl jsem si, že do Turecka jsem zatím
r
ízum nikdy předem nepotřeboval, vždycky mi je dali bez průtahů
>římo na hraničním přechodu. Poletím do Istanbulu a když mě ne:astaví po příletu na celnici, zajdu v Istanbulu na iránskou ambasálu, kde mi tranzitní vízum budou muset dát, protože můžu říct,
;e jsem na cestě z Evropy nazpět do Afganistanu!
Celou noc jsem se potom nemohl dočkat rána, až budu moct
:oupit letenku, nemohl jsem spát. Ráno jsem skočil do taxíku a
:dyž na letišti pákistánské aerolinie otvíraly svůj prodej letenek,
lyl jsem u okýnka jako první. Úředník začal vypisovat moji letenku
lo Istanbulu, znova si prolistoval můj pas a povídá: kde máš Cé-Dé
artičku??"
Neměl jsem ponětí, co to může být: "Jakou Cé-Dé kartičku? Já
ádnou nemám."
Úředník zvážněl a ptá se: "Jak dlouho jsi v Pákistánu? To ti při
říjezdu sem nedal nikdo na hranicích Cé-Dé kartičku? Copak neíš, že každý návštěvník s úmyslem zdržet se v Pákistánu víc než
měsíce se musí pravidelně hlásit na policii s Cé-Dé kartičkou
že ji musí odevzdat při odjezdu ze země!"
Nemohl jsem mu pochopitelně říct, že jsem se do Pákistánu doial přes hory a ne přes celnici, tak povídám: "Ne, opravdu mi nikdo
ic takového nedal. Ale nedá se to nějak zařídit i bez ní? Já se do
)ho Istanbulu musím dostat, já jsem obchodník se starožitnostmi,
čekávám tam zásilku zboží a..."
Tak různě jsem se jej snažil obměkčit. Úředník kýval souhlasně
lávou, vzal si můj pas a řekl, že se musí poradit se svým šéfem, že
pokusí udělat, co je v jeho silách — a s tím zmizel v jedněch dvech. Cekal jsem na něj v letištní hale. Čekám půl hodiny, hodinu,
ré, čekám tři hodiny a úředník nikde. A jak tak čekám a dívám se
i ruch před letištní budovou, vidím, jak se k ní žene policejní džíp
jak brzdí a jak z něj vyskakuje pět vojenských policajtů v košilích
šortkách khaki barvy, opásáni řemeny s náboji. Kromě dlouhých
ilidních holí byli vyzbrojeni pistolemi a hrozně spěchali...
"Pro koho to asi přijeli?" říkám si pro sebe, zrovna když se ve
'cřích blízko hlavního vchodu konečně objevuje úředník, který
i má vrátit pas a vystavit letenku. Ale místo toho, aby se rozešel
něrem ke mně, se úředník rozbíhá vstříc těm vojenským policajim a ukazuje na mne! "Támhle je ten, co nemá Cé-Dé kartičku!"
Hned na to jsem byl obklíčenej, nasadili mi náramky na klíč,

a za velkého zájmu ostatních cestujících mě letištní halou dostrkali
do svého džípua odvezli na policejní stanici ve městě. Tam mne prošacovali, všechno včetně zbytku mých peněz a pasu mi vzali, a po
dlouhém výslechu mi řekli: "Čekej na rozhodnuti."
Měl jsem obavy, jestli si v mém pase nevšimnou té vlepené stránky s jejich vízem, ale nikdo o tom nic neříkal, zato se mne znova
přeptávali, kdeže prej to bydlím? Dal jsem jim tedy jméno mého
hotelu, zavolali tam a správce hotelu jim potvrdil, že jsem tam až do
včerejška opravdu bydlel. A tak mi nakonec řekli, abych se vrátil na
hotel, a než bude rozhodnuto, co si se mnou počnou, musím se každé ráno v osm hodin dostavit na tuto policejní stanici, pro případ,
že by se mnou chtěli ještě o něčem mluvit. S tím mne vyšoupli na
ulici, ale pas a všechny mé peníze si nechali.
Zkroušenej a bez vindry jsem se vrátil do svého hotelového pokojíku. Správci hotelu jsem vysvětlil svou situaci a ten, protože mne
znal, nechal mě tam do dalšího přespávat a jídlo mi dal na úvěr.
Každé ráno jsem se v osm hlásil na policejní stanici, pokaždé mne
tam nechali čekat do šesti do večera, aniž by se cokoli změnilo,
aniž by se se mnou kdokoli bavil. Potom mne zase vždycky poslali
do hotelu.
Takto se odvleklo přes čtrnáct dní a moje čekání nebralo konce. Nadarmo jsem se snažil telefonovat do Teheránu — o své dívce
jsem neměl žádné zprávy. Byl jsem v pasti...
Až jednoho dne se v hotelu objevil jeho majitel. Byl to obrovský Pathan s hlubokýma černýma očima, dlouhým vlnitým černým
vousem a turbanem na hlavě. Měl tradičně plandavé kalhoty a pestře
vyšívanou vestu, opásanou křížem krážem širokými pásy s náboji do
pušky, která se mu houpala na rameni. Pathan znamená v řeči 'urdu'
to samý co 'Afgánec' v řeči 'farsť a majitel hotelu se tedy ukázal být
můj krajan, a to ne ledajaký, ale ze staré vážené afgánské rodiny.
Jmenoval se Khán Mašrek.
Když mu správce přinesl knihu se záznamy o hotelových návštěvnících, Khán Mašrek si při jejím prohlížení všiml, že jeden z hostů
mu už přes dva týdny bydlí a jí v hotelu, aniž by za to cokoli zaplatil.
"Co to ma' znamenat? Kdo je ten člověk a pročpak neplatí??"
zeptal se.
A tak mne správce hotelu představil pověstnému Khánovi Mašrekovi. Popsal jsem mu svoji situaci a řekl, že bych rád zaplatil, ale
že peníze a pas mi už přes čtrnáct dni drží zamčené v trezoru na
místní policejní stanici.
"Cože?!! To že se stalo tobě, mému krajanovi??! Jak se to opovážili!!?", vybouchnul Khán Mašrek a když se trochu uklidnil, hned se
mi začal upřímně omlouvat za všechno nepohodlí a nepříjemnosti,
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jsem byl takto vystaven. Na to hned správci hotelu oznáil, že jsem host domu a ať mi okamžitě uvaří co nejvydatnější
ilo a připrav! to nejlepší občerstvení a navíc že všechny moje dovadní útraty bere na sebe. Potom mne naložil do svého auta a
'razili jsme na policejní stanici. Khán Mašrek se opravdu zlobil.
Hned jak se se svou puškou v ruce objevil na policejní stanici,
iřval: "Kdo je náčelní tady té boudy!!? O k a m ž i t ě mi jej sem
ívecfte, nebo vám to tady rozsekám a zapálím, jakože se jmenuji
HÁN MAŠREK!!!"
Skoro jsem nevěřil svým očím. Protože jakmile přítomní policajuslyšeli jeho jméno, hned začali vyklizovat cestu a překotně shá;t svýho šéfa, kteréj byl odpovědnej za můj případ. Když se šéf
cázal, už zdálky se Khán Mašrekovi smířlivě omlouval, ale ten jej
íed drapnul za žrádlo a vyzvedl hravě jednou rukou do vzduchu
k, aby mě policajtův objičej v rovině svých očí a zařval ještě víc:
lak to, že se bez odůvodnění odvažuješ držet čtrnáct dnů tady mé) přítele a krajana?!! O k a m ž i t ě mu vrať vše, co mu patří!!!"
A když jeden policejní poskok přinesl pytlík s mýma věcma,
hán Mašrek mi přikázal, abych pozorně zkontroloval, jestli něco
:chybí. Přitom pořád ještě držel šéfa policejní stanice jednou ru)U ve vzduchu... Peníze, pas, všechno bylo v pořádku, ale Khán
:byl hotov. Přitáhl si náčelníkův obličej tak, že se skoro dotýkal
ho a hromovým hlasem zaburácel: "Jestli se ještě jednou dozvím,
• ty a tvoji policajti jste jakýmkoli způsobem kterýmukoli z mých
ajanů dělali potíže, opravdu ti tady tu boudu spálím a zabijú
!!! Nikdy nezapomeň, že jsem Khán Mašrek, vůdce Pathanů! A
d mu vlastní rukou, přede mnou, vystavíš tu vaši Cé-Dé kartu!!!"
Teprve ted postavil zbělelého náčelníka znova dolů na podlahu
když tento bezhlesně vykonal, co mu bylo nařízeno, beze slova
me nechali zkoprnělé policajty jejich osudu. Opět jsme skočili do
ita a nadávajíce na pitomost místních úřadů to Khán Mašrek stí1 s pedálem na doraz směrem k letišti.
Tam mne požádal, abych mu prstem ukázal toho prodavače lete:k, který mne nedávno udal a přivolal na mne vojenskou policii,
k mne úředníček zahlídl vedle obrovského a rozzlobeného Khána
aškreka, snažil se nepozorovaně zmizet, ale Khán jej doběhl a
duchem á jej přinesl s sebou do úřadovny Šéfa celníků, kde se
ápětí opakovala podobná scéna jako před chvílí na policejní štaci. Celníci museli slíbit, že Afgánci od ted nebudou mít žádné
)tíže, ať už při odjezdu nebo příjezdu do Pákistánu, jinak že to s
Iníkama moc špatně dopadne.
Načež jsme se vrátili k okýnku s prodejem letenek a Khán Mašrek
i tam sám od sebe koupil letenku do Istanbulu, přes tři sta dolarů
j to stálo, ale nechtěl ani slyšet o tom, že bych si to měl zaplatit

sám. Naopak říkal, že to je to nejmenší, co pro mne může udělat,
aby odčinil takovou křivdu, jaká na mně byla spáchána na j e h o
území. A doprovodil mne až ke schůdkům k letadlu, aby si byl jistý,
že jsem opravdu na cestě tam, kam si přeji...
Takový je KHÁN MAŠREK.
V letadle jsem si sice dělal obavy, že po mně budou chtít vízum,
vystavený předem, zase Turci, pro změnu, ale k mé velké radosti si
mne po přistání v Istanbulu na celnici nikdo moc nevšímal a vízum
jsem dostal na počkáni. Spíš si všimli toho, že zatímco oni se před
zimou schovávali do kabátů, já jsem si to vykračoval v tenkým tričku a plátěných kalhotách, jako bych byl ještě v teplém Pákistánu.
Do hotýlku ve staré čtvrti poblíž mešity Sultána Ahmeda jsem přišel
celej zmrzlej, přestože jsem si cestou tam přikoupil v bazaru zánovní
svrchník. Jakmile jsem jen trošku pookřál, hned jsem se znovu snažil
dovolat do Teheránu, do toho hotelu, kde na mne čekala moje Italka. Ale napřed bylo špatné spojeni, potom to nikdo nebral - prostě jsem se zase nedovolal.
Na druhý den jsem podle očekávání dostal bez obtíží tranzitní
vízum do Iránu a ještě ten večer jsem byl na n o n - s t o p šedesátihodinové prašné cestě pouští z Istanbulu do Teheránu. Když jsem tam
ale konečně dorazil a doběhl do hotelu, kde jsem se měl setkat se
svou dívkou, bylo mi řečeno, že ta asi po měsíci čekání potkala nějaké Italy vracející se dodávkou do Evropy, a ti že jí nabídli svezení
domů. Odjela s nimi.
Neměl jsem stání. Co nejdřív jsem koupil za poslední peníze jízdenku Teherán-Palermo, za poslední drobný kus chleba a krabičku
cigaret a sednul na vlak. Dalších šedesát hodin nepřetržité jízdy
pouští z Teheránu do Istanbulu a odtam jsem pak přes Bulharsko
pokračoval hladnej jak pes Jugoslávií směrem k italskejm hranicím.
Chleba i cigarety mi došly hned první den, teď už jsem jel čtvrtý
den bez jídla. Vlak se šinul pomalu jugoslávským venkovem, cestující v mém kupé pomalu přistupovali a vystupovali a mně nezbývalo, než se na ně dívat, jak se cpou přinešenýma dobrotama, protože
sám od sebe jsem nikoho žádat o nic nechtěl a sám od sebe mně nikdo nic nenabídl. V jedné vesnici přistoupil náramnej tlusťoch, bodrej
jugoslávskej zemědělec a měl s sebou koš jídla. Chleba, sýr, hrozny,
kus kýty - hned se přede mnou začal krmit a zapíjet to z jedné jeho butýlek domácího vína. Dal se se mnou do řeči a když se dozvěděl, že jsem z Afganistánu, vyskočil a začal mě objímat a poplácávat
mastnejma rukama po zátylku a s velkou radostí mi vysvětloval, že
jugoslávci a afgánci byli odjakživa jako bratři, jak to dokazuje
smlouva, kterou prý zrovna před pár dny s novou vládou v Kábulu
podepsal jugoslávský maršál Tito. A nepřestával mi vysvětlovat, jak
je to pěkný, že jsme jako bratři a přitom do sebe přendával rychle
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isah svého koše, aniž by jej napadlo něco z toho nabídnout. Teprkdyž načínal druhý demižónek se optal, jestli náhodou nemám
zeň. Když viděl, s jakou chutí jsem to víno vypil, teprve nyní mi
1 kousek chleba a divil se, jak rychle jsem ho zhltal. Ale než stačil
bídnout víc, musel vystupovat a tak mi po něm v kupé zůstal neipitý demižón červeného vína a nějaké cigarety, které mu náhodou
padly z kapsy, jak se tak radoval, že jsme bratři. Demižon vína na
;ný žaludek ale dělal divy, náramně jsem se opil a hlad mě přešel,
obral jsem se až na hlavním nádraží v Milánu — taktak že jsem
hnul vlak do Palerma. Moje dívka bydlela asi dvacet kilometrů od
lerma v malém městečku. Na autobus jsem pochopitelně dávno
měl, tak jsem potom z Palerma šel běžky v nádherném lijáku, do
ho mě tečka, kde jsem se zastavil až před domkem, ve kterém bysla moje dívka společně s několika přáteli. I já jsem v tomto domi měl před odjezdem z Itálie pronajatý vlastní pokoj, hned vedle
ikojíku své dívky.
Teď, skoro osm měsíců později, jsem se v dešti díval ze tmy
n e m dovnitř. Tam byl uprostřed místnosti prostřen veliký kulastůl jako k hostině, kolem něj jsem rozpoznával tváře mých italých přátel - a to už jsem nevydržel, zaklepal a vstoupil dovnitř
ezi ně. Beze slova jsem za nastalého hrobového ticha přistoupil k
ostřenému stolu a jedl a jedl, cokoli mně přišlo pod ruku. Ani
:m nepozdravil, nic. Teprve, když jsem se dosyta najedl a napil,
irátil jsem se k stále ještě zkamenělým přítomným a řekl:
"Čao, čao! Tak jsem zpátky. Jakpak se máte?"
Načež se strhlo hrozné jásáni a radost neberoucí konce a teprve
e ď jsem pomalu přistoupil k své italské dívce, která byla celou
dobu mezi shromážděnými přáteli. Ta se na mne vrhla a nevím
k dlouho jsme se líbali, než jsem jí mohl vysvětlit, proč mi to tak
ouho trvalo a kde jsem celou tu dobu byl. Od ní jsem se dozvěděl,
hostina, ke které jsem takto přišel, byla připravená na uvítání
)lky, která měla zrovna po mně převzít můj dřívější pokoj. Mí
atelé měli zato, že mne už nikdy neuvidí, že jsem asi zahynul
:kde v horách, anebo že sedím v Afganistánu ve vězení. A zrovna
noc měla v tom mém pokoji ta nová nájemnice spát poprvé,
le nespala.
Spal jsem tam já se svojí Gaudií..."
Mahmud se odmlčel a zahleděl se do večerní ulice. Přesněji do
esáté Západní ulice v newyorské čtvrti Greenwich Village, tam
) se křižuje s ulicí Bleecker. Byla plná procházejících se párů,
itšinou homosexuálních. Na rohu pod pouliční lampou se právě
alnatý dlouhán s vyholenou lebkou, nacpaný do černé kožené
)

uniformy, dlouze a vášnivě líbal s vychrtlíkem víc než zženštělého
vzezření. A že dlouhánův vychrtlý milenec byl navíc ktátký, musel
si jej lesklý koženáě vyzvednout v náručí do vzduchu tak, aby spolu
měli rty v jedné rovině. Ten kratší ale asi začal ztrácet dech, protože v tom namodralém světle bylo ze strany vidět, jak se jeho nožky
najednou roztřepetaly do prázdna a tím kopáním se snažily dát najevo, že jejich majitel chce dolů...
Mahmud odvrátil oči a zatřepal hlavou právě když se nám za zády v jeho krámě rozřinčel telefon. Zvedl se, obrátil se na mne a dodal: "Už je to dvanáct roků a ten bazén v zahradě mýho dědečka v
Kábulu je dodnes nedokončený..."
S tím se Mahmud ztratil mezi koberci a večer pokračoval obyčejně dál, bez nás na slupku.
/New York, červenec 1983/

Bob Bohumil Krčil /nar. 1952 v Prostějově/, umělecký fotografa
kytarista, odešel v roce 1969 na Západ a žije střídavě ve Švédsku a
USA. Jeho fotografie vyšly v několika knihách, vystavoval samostatně i na společných výstavách, v současné době připravuje velkou
soubornou výstavu československé exilové fotografie.
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°etr KOUBA
3 mládenci,
zterého kouslo klíště
i pak bomba
Dejme tomu, že vám maminka maže chleba máslem; otřela
enku o krajíc a nyní sáhla do slánky a začíná solit. Co to však
líme - z jejich prstů se nesype sůl, ale popel, kousky škváry a
tracená struska. To v tý chvíli drcneš loktem do bráchy a povídáš
:le, klidíme se, už to na ní zase přišlo! Ale brácha je bázlivěj a sedí
čučí jako hypnotizovanej na krajíc navŕšenej tím šmejdem, co se
se k jeho ústům. Hele, deme pryč, povídám, ale on nic. Pak už
m jenom koukal, jak to polyká, a ještě ke všemu si dává pozor,
y mu neupadlo ani trochu tý báječný pomazánky. No, to už si
; d musel všimnout, že to není naše matka - vždyť i já jasně poruju, jak se její rysy mlhavě rozplývají, jenom ten pařát s druhým
lebem je konkrétní. Ale já si ho neberu — od žádný cizí divný
lby si nic neberte, říkal děda - a navíc vidím tu škváru sakra jas, podobá se těm kamínkům, co je americký kosmonauti narejpana měsíci a ruský borci jim je záviděj. Černý kamení. Brácha to
uše a já sleduju, jak mu ta struska trhá patro a dásně a vidím
:y bdělý oči naší falešný matky, jak dává pozor, aby to nevyplivl
zatím se zajímá jen o něj, nestačí rozdělit svou pozornost na dva
ädence. A tak si prohlížím tu pixlu, ze který nabírala — je to
bl plechovka, úplně nová, zářící nádhernejma západníma barva— nemůžu přečíst název obsahu, poněvadž písmena jsou obemuta jejími prsty a tak jenom koukám na namalovanýho elegána se
avejma zubama /tys to svinstvo určitě nejed!/ — a vteřinky ubý-
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To kdysi, jako chlapecjsem stál na břehu rybníka a větvičkou rozíěl žabinec, co se hustě natlačil u jedinýho přístupu k vodě. Pěksem ho rozháněl větvičkou a sledoval, jak mi zase ten zelenej

špenát hbitě uzavírá cestu k čistý hladině. Moje pravá matka seděla
tenkrát na dece u lesejčku a volala na mne: No jen se neboj, osměl
se — a tak jsem tam hupnul a byl za moment obalenej hnusnou kaší
a matka zase volala: Bóže, Jirko, ty seš zelenej, honem pod sem —
ale mně už to bylo fuk a pak taky jediná možnost očisty spočívala
v rybníce a tak jsem to vzal na čubičku k protější hrázi a tam jsem
si sedl na slizký kamenný schodiště — tahle strana byla ve stínu —
a koukal jsem se přes celej rybník na svoji malou zlatou matičku,
co seděla jako bonbónek na čtverečku deky a byla na tohle odpoledne tolik, tolik daleko.
Kde byl v tý době brácha? Poněvadž jsme měli prázdniny, tak
dělal v Traktorový stanici brigádníka a celej den třídil do beden
matice a šrouby a přicházel až večer celej zašmírovanej a pyšně se
myl nad umývadlem a táta na něj nechápavě koukal, poněvadž sám
byl celej život úředníkem.
Brácha byl starší než já, a tak šel večer do městskýho parku brnkat na kytaru, okolo něj seděly holky se začínajícíma prdelkama a
všichni pěli o dálavách a Mery, do čehož dusal věrný kůň. Já jsem
s nima sedět nesměl. Zlobil jsem se, když mě odháněli, ale cejtil
sem, že je to spravedlivý, poněvadž zdaleka nemám ještě ta ramena
co brácha, ani chmýříčko pod nosem — což ty holky jasně fascinovalo. A ani mi v tý době ještě nestálo péro - brácha mi to jednou
ráno ukázal a já koukal jako magor - tohle jsem nesved. Z parku
mne tedy vyhnali a pak zpívali tak sladounce... a já stál za živým
plotem a viděl černý stíny, černej stín svýho bráchy a siluety koňských ohonů holek - tenhle účes se tehdy nosil. A taky jsem viděl,
jak se jim na holých hrdlech zatřpytily penízky zavěšený na stříbrnejch řetízcích. Potom se otevřelo zlatý okno do náměstí a maminka zavolala ať jdu domů, že se mám mejt. Sakra - jakobych byl
špinavej. Nanejvejš nohy! Tak jsem běžel po dlažbě k našemu domu
— cela ještě hřála po prázdninovým dni - a říkal jsem si: kruci, kruci do prdele, až vyrostu, tak bráchovi všecky ty holky odlákám —
jen co se mi to taky bude stavět! Ačkoli bůhví, co na tom ty holky
maj? A to ani nevěděj, že dočůrám o pěknej kus dál než brácha.
A klusal jsem po mozaikový dlažbě a krouhnul jsem to kolem pana
Pudila, kterej se pěkně nalitej motal taky domů. Táta seděl u televize a koukal i nekoukal na ni a matka mne krutě vydrhla nad umyvadlem a já pořád slyšel otevřeným oknem brnkání bráchovy kytary
a viděl jsem, že i matka to poslouchá, ale nevěděl jsem, jestli je ráda
nebo ne, akorát mě už nedřela ručníkem tak zuřivě. Potom mi řekla,
že mám na zádech zakousnutý klíště, ať se nehejbu, že mi ho mýdlem vyndá. Držel jsem se umývadla, koukal na svou pokřivenou hubu v hladině - chvěla se jak struny kytar venku - a cejtil jsem, jak
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klíště nerado vytahuje sosák z mýho těla a pomyslel jsem si: Co je to
za blbee, kterej se pro kapku krve nechá přetrnout. Ale možná, že
si zrovna v tu chvíli klíště zase říkalo: Počkej vole, napijú se a jdu.
Oba jsme dopadli špatně - klíště hodila máma do kamen a já dostal
parádní zápal mozkovejch blan. Jakžtakž jsem se z toho vylízal, jeníe pak už to se mnou bylo pořád jakžtakž - musil jsem chodit do
zvláštní školy. Ale ať si dělali zvláštní učitelé cokoli — počítat mě
:tejně nenaučili, akorát číst. Pomalu. Stal se ze mne blbec a lidi se
e mnou neradi bavili. Což není ani tak velký neštěstí. lidé cizí říkali: Ten blbec - lidé blízcí: Jiřík... víte, ten... - a pak si zatřepali
učkou před čelem. Máma, pokud žila, si mne však moc hleděla a
:oupila mi, co jsem chtěl, takže jsem mohl chodit jak nejlepší chuigán z ulice a holky, který nevěděly jak to se mnou je, po mne konaly. Avšak stejně jsem bráchovi žádnou z nich neodlákal. Žádnou.
No a ted vidím bráchu, jak polyká lžíce škváry od nepravý maty. Kroutí se sice, ale neříká vůbec nic! Jestli si mysli, že to udělám
iky, tak se mejlí. Naše pravá maminka už dávno umřela. No dávno
- před šesti lety. A táta taky. Brácha mne dal do učení na tiskaře,
hodil jsem do malý továrničky, kde se tisknou zdravotnický pulikace. Jestli si myslíte, že jsem měl co dělat s knihama, tak to se
lejlíte - já akorát balil na dvoře makulatůru a taky nosil plata se
arejma sazbama nahoru do dílny a tam je pan Bárta hodil do vařící
ädinky a já se divil, jak se olověný písmenka rozplývaj a s nima
'ecka poselství — ačkoli jakýpak poselství, nanejvejš analýzy nejiznějších boláků a obrázky roztlemenejch orgánů - tohle se proidá do bažiny vroucího olova, aby se to skrz trysku licí mašiny
iova proměnilo na text nebo novej zrůdnej obrázek. No to byla
bava, když jsem se na konci směny zašil do skladu vyřazenejch
iků, udělal si tam pelech a čudil cigárka, což bylo pořádně nebez•čné, a sem tam vytáhl z lože kus knihy a prohlížel si barevný
irázky různých marodů, kterejm navíc chyběla dotisknout některá
rva, takže byli buď celí žlutí nebo červení jak rak. Někdy mi dali
úkol roznášet po Praze různý obálky a objednávky a mne to strašě nebavilo, poněvadž jsem lezl do kanceláři zastrčených v nejzadlejších, nejzasmrádlejších koutech barabizen a úředníci, vybled¡ak macaráti, mne nadšeně vítali a volali, že na ten spis už roky čej a křičeli za mnou s vražednou veselostí: Čau, čau, bambino! ak jsem se raději flákal mimo podnik, až si mě vedoucí tiskárny
i Čejka při vejplatě zavolal a řekl mi, že přede mnou tuhle práci
al nějakej penzista a ten prej oběhal za den třikrát tolik archia kanceláři nežli já. Čau, čau, bambino! Já jsem odpověděl: Kdeleží pohřben ten úžasný muž? A tak si zavolali bráchu a ten mi
c večer předal výplatu a střelil mi facku a řekl, že mne mohli pro-

pustit. Taky mi řekl, že by mě měla vidět maminka /a teď tu sám
chroustá škváru/, což na mne neplatilo, poněvadž moje maminka
nademnou naříkala vždy tak překrásně, že jsem si přál zůstat syčákem navěky. Moje maminka totiž nademnou naříkala ráda a nakonec mi vzala hlavu do náruče. Jestli je bůh a jestli má alespoň drobet
sebekritiky, tak už se dávno musel schovat před jasnou převahou
mý maminky tam na nebesích. Určitě když tam přišla, tak do něj
drcla bokem a řekla: podívej se, jakej máš tam dole binec. Padej z
trůnu! - Když umřela, nebyl jsem doma. Tehdá jsem byl na rande
se svojí první holkou, poněvadž tehdá mi to už stálo. A tak jsem
prošvihl smrt mojí maminky, ale poněvadž ona byla nejlepší člověk
na světě, viděl jsem, že jí to snad zase tolik nevadí a možná, že byla i ráda, že ji nevidím v těch nejblbějších chvilkách člověka, ačkoli
samozřejmě nevím, co si myslela a snad si i lžu do kapsy - nic už
se nedá dělat. Brácha mi tehdá moc vynadal, když jsem se vrátil
až ráno celej prima rozlámanej, ale na mne to, jak povídám, neplatilo, poněvadž taky děda kdysi povídal, že živí se nemají starat o
mrtvý, že je mají uctívat! Proto nejsem vůbec sentimentální. A taky
jsem rád, že až i já umřu, tak budu s maminkou v jednom kastlíku.
Jako dvě obálky. A brácha a táta taky. A vůbec víc lidí. Třeba pak
už nebudu ani blbej. Ačkoli když tohle čtu, tak silně pochybuju.
Obálky!
Moje maminka často mluvila o smrti a připomínala tak ty románový, romantický dívky, co celej děj chřadnou - a poněvadž jsou
zároveň krásný, ničejí takhle celý svý okolí. Ale ona to rušila tím,
že jedla za čtyři a v bijáku jsme se celá rodina schovávali pod sedadla, když se začala smát — to jsme pak slyšeli ty veselý matróny kolem, jak říkají, že hysterkám by měli zakázat přístup do biografů a
přitom měly svraštělý huby nacpaný bonbónama a z filmu chápaly
sotva titulky. Moje maminka chápala všecko. Ke konci života tátovi
zahejbala. Přišla večer domů a nikdo s ní nemluvil, poněvadž byli s
otcem v rozvodovým řízení. Ani já jsem s ní nemluvil, a tak prošla
kuchyní kde jsme seděli rovnou do ložnice a bylo ticho. Potom si
brácha ohříval na sporáku večeři a připálil to, dveře se otevřely a ona
to tiše vyklopila, ten nespálenej zbytek do jinýho kastrůlku a do
toho spálenýho nalila vodu a zdravý jídlo ohřála a nandala bráchovi
na talíř a dala pod nos, a na mne se chvíli koukala - a já se zaplať
bůh usmál.
No co - dny míjely. Později mi na mamince vadilo, že není zrovna moc čistotná na sebe a věci kolem - i když na nás dva s bráchou
prala stále pečlivě — že špatně slyší, že má falešný zuby, že nechává
povalovat svý stařecký prádlo normálně po židlích, vadilo mi, že se
směje nějak příliš často - ach já vůl! To to klíště zřejmě.
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Pozdějc jsme s mým bráchou žili docela ve shodě, akorát jsem
musel dost často chodil večer do bijáku, poněvadž to už měl lásku
s Alenkou a potřebovali byt - rozumějte - gauč. A byl taky lakomej, poněvadž začali šetřit na auťák. Na tu debilní fiatku - doma
jsme měli akorát chleba, máslo a čaj. Tu svoji kytaru dal v předsíni
na skříň a po bytě rozkládal všelijaký inženýrský plány a začínal
bejt plešatej. Můj jedinej sen byla lakovaná kožená bunda, ve který
když jste šli po nočním bulváru, tak se na vás bezvadně leskla a vypadali jste jako tajuplnej Velkej Mág nebo Elvis. Potom jsem ukradl
motorku a stíhali mne autem s houkačkou a já to pálil ulicema a děsil se, že někoho porazím nebo se rozbijú a tak jsem raději zastavil.
Policie si mě odvedla a vyslýchala, ale nebylo co vyslýchat. To je jenom epizoda, to patří k tý kožený bundičce. Stejně jako k ní patří
naše parta, se kterou jsem chodil po hostincích a platil pití. Naučili
mne obstojně hrát na kytaru. Když jsem na pití neměl, tak mi
zdrhli. Totiž všecko se nějak zamotalo a já dostával v tiskárně slušnej
plat, ačkoli na auťák a jiný věci tý třídy jsem se nemohl zmoci ani
ve snu - to je mi do dneška nepochopitelný, jak to lidi dokážou,
kudy ty prachy tečou a jak to, že některý lidi vědí, kam jit a nastavit peněženky, aby se jim tam nalípali stováky bez práce a strádání.
Potom přišla válka. Brácha byl inženýr a tak ho nevzali, a já byl
ještě mladej. Večer jsme se koukali z okna na zrudlej obzor a viděli
tam vyrůst atomový hřiby - rostly děsně rychle ty hřiby, ne jako ty
v lesích — tyhle hřiby vyrostly v pár vteřinách, naboulily se do ohromnejch rozměrů a zůstaly tak po celej den a mračily se na nás a
naše město. Čert ví, kdo tu válku vyhrál. My jsme to nevěděli, poněvadž ani rádio ani televize nehrály. Ulice byly plny mrzáků a popálenejch a všichni, i ti zdraví, byli vyděšení a bledí, všude smrděl
kouř a nikdo nevěděl, co bude dál, jak ten mír bude fungovat. K
lám do bytu se nastěhovala falešná matka a začala se o nás starat,
přestože jsme byli na opatrování moc starý — ale ona se nám vyloženě vnutila. Na mně už brzy poznala, že jsem cvok, a tak jsem
¡trusku jíst nemusel, ale brácha jo. I Alenka. Koukal jsem na brá;hu jak je nešťastnej, ale matka mu říkala, ať jen jí - že je to lék.
Vine nechala být. Taky říkala, že teď je po válce, a že jsme jim to
oěkně nandali. Já jsem se šel podívat za město, tam co předtím vybuchly ty bomby, a viděl jsem, že je všecko na popel, jenom dýnající rovina a železný kostřičky. Ale jednou jsem šel ještě dál
lidi nesměli za okruh města/, ale já znal různý cestičky - jak jsme
partou jezdívali na motorkách, a tak jsem konečně našel i neporučený lesy. Po čase mi začaly na rukou naskakovat strupy a když mě
'ojáci ze sanitního kordonu chytili, tak už mě nenechali vrátit se
lomů do města. Nikdo se mě ani nedotkl, jenom mne pažbami
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odstrkávali a pak mi vystřelili pod nohy a tak jsem pelášil pryč, do
těch lesů. Seděl jsem v křoví a jeď nějaký bobule, koukal se na svý
strupatý ruce a máčel si je v blátě, abych je neviděl. Bylo to legrační,
jak jsem se já, dávnej chuligánek, najednou ocitl v tomhle pustým lese z pohádek — jenom mít vedle sebe Mařenku a mohli jsme jít na
perníček. Jenže válka Mařenky taky krutě zdecimovala. Nejspíš patřily k těm, kterejm jsme to nandali. Nepotkal jsem dny a dny nikoho. Asi po tejdnu mi kůže na rukou slezla, ale pak se to lepšilo,
akorát s jídlem to bylo pořád slabý. Tehdy jsem taky uslyšel z města
střelbu a uviděl i nad nim atomovej hřib. Nešel jsem se podívat, měl
jsem už svůj úkol: našel jsem šeredně popálenou srnku, byla z jedný
strany ožehnutá a neviděla na jedno oko, byla úplně na dně a tak ani
přede mnou, chudák, neutekla. Tak jsem ji chyt a taky pomazal blátem jako ty svý ruce — v tom bahnu muselo přeci bejt něco léčivýho
- jakoby nám země svejma slinama lízala rány! Tak jsem tu srnku
vyléčil. Samozřejmě nový levý oko jsem jí obstarat nemohl. Občas
mě tím jedním nemohla najít. Zřejmě se ji pokazil nějak i čuch. Komu by se nepokazil, když lesem táhly puchy, o kterých by křesťan
neměl mít ani zdání. Mrtvoly smrděly - s tvrdým y - jak už mě
kdysd poučili pomocní učitelé. Srnka na tom byla stejně lip, poněvadž žrát měla co, já už měl z těch kořínků a bobulí zničenej žaludek - jednou najíst, dvakrát poblít. No ale že jsem s ní vypadal —
jako dobroděj, poustevník, úplnej svätej František, vidět mě lidi s
mý party, tak se válejí smíchy. A všude ticho, jako by byl skutečně
konec světa. Horká šedá mračna táhla nad krajem. Z nich vylétlo letadlo a shodilo do lesů spousty letáků. Byly psány v cizí řeči a tak
jsem je luštil po způsobu naturalistickém - řití. Ostatně nebylo jich
třeba často, neb jsem měl hlad a hlad a hlad, pořád. Borůvky jsou
roztomilá věc na koláči, ale jako hlavní jídlo vzbuzují po časefóbickou nenávist. Borůvky nesahají roštěnce ani po paty, řekl bych a
říkal jsem tehdy ve dne v noci. Když jsem se kouk na svou koženou
bundičku, jak už se neleskne a je celá rozedraná, tak jsem si pomyslel: No, kdy já zase budu šlapat po bulváru ? Jestli teda někde nějakej
zbyl. Nejspíš budou vypadat stejně jako ta bundička.
Žili jsme tak dlouho, přes celou zimu, já už znal zpaměti její čumák a to jedno lahodný oko a mluvil jsem s ní jako se ženskou —
myslím, že tenkrát jsem zblbnul definitivně. Ovčáci prej obcujou s
ovcema. Já raděj onanoval. Já bych totiž na sodomii neměl žaludek.
Zvláště když jím pořád bobule a houby.
Pak jsme došli k jezeru a na jeho druhým břehu jsem spatřil kouř
a lidi. Tak jsem jí řek: holka, zmiz nebo tě sežerou! Snad se protlučeš i s tím jedním očičkem - nakonec šelmy budou nejspíš pochcípaný. Běž pryč. Jez trávu, seznam se, produkuj kolouchy o sto péro.
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Moc vás asi taky nezbylo. A obešel jsem to jezero. Tak aspoň vidíte,
jak to v čase ubíhá. Sedím tu, v hlavě mi tiše haraší a říkám si: Snad
nebude blbá a vyhne se lidem. Ačkoli tihle jsou docela dobrý. Krátím si čas házením kamínků do vody a jím společně se všema. Podržte se — oni jsou rádi, že jsem s nima!
/Vídeň 1983/
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III. pokračování.
Pepa na nás tehdy čekal s aparaturou marně, měl ji stát v noci
před barákem, skoro nespal a hlídal, aby ji někdo neukradl. Pak
strastiplně sháněl pomoc a nakonec ji složil do zkušebny. S Mejlou
jsme se mu na oči moc nehrnuli, měli jsme špatné svědomí, navíc
jsem na zájezdu z kapelního fondu "uvolnil" několik set, které jsme
propili - první peníze, které se nevrazily do aparatury od sedmdesátého roku.
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Potkal jsem Pepu asi čtrna'ct dní nato v Humpolci na náměstí,
byl ještě nasianej - Pepovi to vydrží dlouho - a když jsem mu vysvětloval, jak to byla krásná cesta a že se nedalo nic dělat, stručně
mi odpověděl: "Už ti nevěřím".
Měl jsem máslo na hlavě, nezbylo mi než říct: "Tak mi vyliž prdel," - otočil jsem se a šel po svých.
KAPITOLA IV.: 1972
Když se lidi dozvěděli, že hrajeme, že kapela existuje, začali chodit buď za námi, nebo za někým, kdo se s námi znal a nabízeli možnost vystoupení. Často tvrdili, že není třeba ani schválení Národní10 výboru, že tam hráli na černo jiní a že jim to prošlo. "Ti si to
nohli dovolit," říkal jsem, "ale my si to dovolit nemůžeme."
Na vystoupení jsem uzavíral smlouvy o dílo, celá suma byla sjedíána na režijní a scénickou koncepci vzhledem k mému členství ve
Svazu výtvarných umělců. Pavel Zajíček, který z povzda'lí Plastiky
ledoval, se znal s nějakým Maruškou z ČKD - Polovodiče Krč, kteý tam byl ve výboru SSM. Maruška se se mnou sešel, dohodli jsme
ystoupení - bylo to roku 1972 - na Budějovické náměstí na Pankráci.
Závodní klub ČKD byl v malém pavilónu. V určenou dobu se zaaly scházet davy lidí, čekaly venku před vchodem, protože aparatui jako vždy zlobila. Když se kluci konečně chystali přejet si před
y stoupením pár skladeb, vyhazoval jsem ze sálu lidi, kteří tam proikli. Stáli tam nějací dva kluci.
"Vy také jděte pryč," říkal jsem, když mi Honza S., který ví, že
nepamatuji tváře, pošeptal: "To je Zajíček a Maruška."
"No tak tady můžete zůstat," opravil jsem se. To bylo moje prví setkání se Zajíčkem.
Konečně byla aparatura jakžtakž v pořádku a lidi se začali hrnout
ovnitř. U vchodu stál ožralý pomocník VB s páskou na rukávě, pil
dno láhvové pivo za druhým a otravoval lidi. Byl tam zcela o své
¡mě, Maruška ani nikdo z SSM ho o to nežádal. Nějaká dívka ho
jslala do prdele nebo cosi podobného, pomocník ji chtěl legitimoit, neměla občanský průkaz. Připletl se k tomu Heřmanský, jeden
! stálých návštěvníků vystoupení Plastiků, a pomocníkem nějak
icloumal. To se stalo ještě před začátkem koncertu.
Mejla se v té době hodně kamarádil s takzvaným Kvašňákem, obnské jméno Tomáš Pohl, jednou z největších oblud pražského
>dzemí. Byl tlustý s dlouhými vlasy a vousy, vypadal trochu jako
idník a měl nesnesitelnou povahu i nesnesitelný humor. Po letech

měl hrát s Umělou hmotou II., ale nakonec ho museli vyhodit z
kapely, dělat se s ním prostě nedalo. Mejla s Kvašňákem na koncert
přinesli vaničku s vodou a kapra a Kvašňák, který byl vášnivý rybář,
úvodem vystoupení kapra na prutu tahal z vaničky, což Mejla doprovázel na basovou kytaru, Eman na bicí a Kvašňák vyl ve své odpuzující řeči. Bylo to řádně "underground", citlivější duše byly
zhnuseny, Duňa Brikciusová byla jedna z nich. Nebylo divu, z
Kvašňáka se zvedal žaludek i otrlejším bytostem.
Když bylo po jeho produkci, všichni si oddechli. Na koncertu
zpíval Paul poprvé Tiger, Tiger, v prudkém rytmu zhudebněnou slavnou Blakeovu báseň. Sám ji Mejlovi vybral, vzpomínal, že ji zhudebnili také s kapelou, kterou měl v Kanadě za svých studentských časů. Dneska má Mejla další verzi Tigra, zpívá ji česky v překladu Jaroslava Skalického a doprovází se na španělku.
Další Blake byl Never Seek To Teint Thy Love - Nikdy se nesnaž mluvit o své lásce - jedna z nejněžnějších skladeb Plastiků, krásně ji zpíval Pepa a Eman k ní zvonil na divadelní zvony, kovové
roury naladěné na příslušné tóny. Vypůjšil je Milan Pruner ze smíchovského divadla, kde dělal rekvizitáře. Pak se hrálo Růže a mrtvý
z poněkud derealizovaným textem díky Paulově výslovnosti - zacházel s Kolářovým textem asi jako Jiří Kolář s reprodukcemi uměleckých děl. Hrála se i Indián Day, Zappova instrumentálka z Lampy, Gravy a pochopitelně nějací Velveti a Fugs. Ale vcelku to bylo
první vystoupení v novém složení, kde začala převažovat vlastní
tvorba Plastiků.
Koncert se vydařil, ale během přestávky mi někdo přišel říct, že
ožralý pomocn ík volal policii kvůli konfliktu s Heřmanským a tou
dívkou. Upozornil jsem při uvádění druhé části pořadu publikum,
že asi přijede policie, a použil jsem svůj oblíbený slogan "Neničte
zařízení, neubližujte druhým". Byl jsem a zůstal jsem toho názoru,
že až na tyto dvě výjimky by se měli lidé na koncertech a zábavách
chovat zcela svobodně.
Jen skončil koncert, policie skutečně přijela. Šel jsem za uniformovanými příslušníky VB, představil jsem se jim jako umělecký
vedoucí kapely a řekl, že konflikt vyvolal pomocník VB, že byl
jinak na koncertě naprostý klid. Požádali mě o občanský průkaz.
Podal jsem jim ho a nato mi řekli: "Půjdete s námi."
"Samozřejmě, ale musíte chvilku počkat, než sklidíme aparaturu
a naložíme ji do vozu."
Než jsem se vzpamatoval, dostal jsem pendrekem a už mě dva policajti vlekli ke dveřím. Vestibul, kde se to odehrávalo, byl plný lidí,
ještě se nikdo nestačil z koncertu rozejít. Vzpíral jsem se a odmítal
jsem s nimi jít a tu mně další policajt strčil přímo pod brýle pistoli
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se slzným plynem — ačkoli předpis mluví cosi, tuším, o třiceti
centimetrech minimální vzdálenosti a přímo do oka mi vstříkl slzný
plyn. V nastalém šoku jsem si ulevil: "Svině...", ačkoli se v normálním stavu zásadně zdržuji komentování činnosti policie.
Vyvlekli mě před pavilón, kde měli hlídkový vůz. Jenomže dav,
s rozhořčením sledující jejich počínání, je neprodyšně obklopil a
sevřel. Prvně v životě jsem viděl, co dokáže dav uvedený do pohybu.
Svíral se kolem policajtů čím dál těsněji. Stačilo říct slovo a rozsápal by je na kusy. Bleskově mi prolétlo hlavou, co by to znamenalo:
za tři nebo čtyři esenbáky razie na vlasatce, desítky lidí ve vězení,
konec všeho,o co jsme se snažili.
Stejně uvažovali všichni z kapely, naše manželky a dívky a rozumnější z diváků. Většina jich byla až na vnějším obvodu zástupu a
rvali zpátky svíraj ící se dav. Esenbáci dobře věděli, že jim jde o krk,
už mě ani nedrželi a ani nedutali. Volal jsem na lidi, aby se rozešli,
jestli nás ještě někdy chtějí slyšet hrát. Po nekonečně dlouhé chvíli
bylo vidět, že jsme situaci zvládli. Nastoupil jsem do vozu hlídky,
stačil jsem předtím zavolat, koho chci za svědky, vybral jsem samé
nevlasatce. Esenbákům mezitím otrnulo a odmítli jim říct, kam
mě vezou. Dva vozy - Honzy Sádla a taxík - pak delší dobu hledaly místní okrsek VB. Helena Pospíšilová, později Wilsonová, a Jindra Ovčárová, která chodila s Emanem, jely s Paulem na Hlavní
správu VB do Bartolomějské.
Mě dovezli na stanici, kde už byl původce všeho, pomocník VB.
"Komu budeš říkat, 'svině komunistický' ", doplnil si patřičné
adjektivum k mému výroku a dal mi přes držku. Mlčel jsem, nebylo
k tomu co dodat. Byla to první facka a zatím jediná, kterou jsem
dostal od policajtů. /To už teď není pravda.../
Vzpomněl jsem si v té chvíli na Karla Pecku, který píše v jedné
své knize, jak si mukl po takové ráně vduchu řekne: "Tobě bych
neprozradil ani jméno vlastního psa," - a všechen strach ze mně
spadl. Nechali mě vyndat z kapes všechny věci. Před koncertem mi
Kukal, vtipný jako vždy, přinesl dar: kámen, abych se s ním prý
praštil do hlavy. Byl menší, spíš kamínek, strčil jsem ho do kapsy a
zapomněl na něj. Teďjsem ho vytáhl.
"S tím jsi chtěl po nás házet?" ptali se. Že mně celou cestu k autu vlekli a neměl jsem volné ruce, abych se shýbl pro kámen, to jaksi
nebrali v úvahu. Odmítl jsem jim o původu kamene cokoli sdělit.
Tak mě vrazili do těsné cely, byla tam tma, žádná židle. Neměl jsem
brýle, oči mě slzely, říkal jsem si: "to to pěkně vypadá..." - že bych
z toho vyvázl jen tak, se mi nezdálo.
Po nekonečně dlouhé době, jak mi připadalo, byla to prý necelá
půlhodina, dorazili na stanici svědci. Když jsem zaslechl na chodbě
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jejich nezřetelné hlasy, bylo mi podstatně lip. Krátce potom mě odvedli k výslechu. Viděl jsem je sedět na lavici: byla tam Věra, Jirka
Němec, Marie Saudková, Jarda Kořán. Zatímco čekali až na ně přijde řada, chodil kolem nich esenbák a provokoval je: "Svině intelektuálský" a podobné výroky, ale nikdo na ně nereagoval.
Se mnou sepisovali protokol. Byli jsme téměř u konce, když se
ozval telefon. Esenbák zvedl sluchátko a nasadil uctivý tón: "Ne,
ne, to je v pořádku, nic se neděje, to se urovná..." atd. Pochopil
jsem, že mu volá nějaký nadřízený, to byl okamžik, kdy na Hlavní
správu dorazily holky a Helena patřičně dramaticky vylíčila situaci.
Chování policajta se podstatně zmírnilo, dokončili jsme protokol
a zase mně odvedli. Výslechy svědků již proběhly rychle, vzali je
dovnitř a když Marie, která pracovala jako písařka v ČTK, viděla
tempo, jakým policajt píše protokol, jemně ho zvedla ze židle a prohlásila: "To bysme tady byli do rána," a začala psát protokol takovou rychlostí, až esenbákům lezly oči z důlků. Jarda Kořán rezolutně a marně žádal o zkoušku krve pomocníka VB, který byl najednou zcela pokrotlý, Jiřímu Němcovi policajt řekl: "No dobře, vy
jste inteligentní lidi, ale viděli jste tam tu sběř, co na ty koncerty
chodí?"
Jiří, který byl psychologem na foniatrické klinice, mu odpověděl: "Víte, já jsem lékař a zacházím s každým pacientem jako s člověkem. Já bych například vyšetřil i vás, kdybyste k nám přišel na
kliniku."
Krátce nato mě propustili. Ještě jsme počkali před stanicí VB
na Heřmanského, který mermomocí chtěl svědčit, že to byl on, kdo
konflikt vyvolal a ne já, a pak jsem odjel do Ječné, kde jsem tehdy
bydlel u Němců. Byly asi dvě hodiny v noci a ještě dlouho zvonil telefon, lidi se ptali, jestli jsem se už vrátil.
Druhý den jsem šel k obvodnímu lékaři a popisoval jsem mu
příznaky lehkého otřesu mozku.
"Jak se vám to stalo?" ptal se ten starý pán. Začal jsem mu popisovat, že jsem vedoucí jedné bigbítové kapely, jak jsme měli koncert, kde byl klid až přišli příslušníci VB...
"... aha, a konflikt vyvolali, aby vám mohli zakázat hrát."
"Tak n ě j a k , " přisvědčil jsem.
"Sestro pište", řekl lékař "dne toho a toho byl kolem desáté hodiny večer brutálně zbit příslušníky VB."
Pak konstatoval otřes mozku a řekl: "Máte to zaznamenané, o to
vám šlo, ne?"
Poděkoval jsem, doktor mi podal ruku a vypadl jsem z ordinace.
U Paula - bydlel tehdy v Karmelitské ulici nad hospodou u Glaub i c ů - byli tehdy na návštěvě nějací Američané, kteří se koncertu
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zúčastnili. Říkali, že sta't se něco takového v Americe, lidi by policii
ušlapali na místě a obdivovali se, jak jsme situaci zvládli. Vysvětlovali
jsme jim, co by se stalo, kdybychom ji nesklidnili, zdálo se, že pochopili. Helena, ačkoli se tak bystře zachovala předchozí den, mě
nasrala. Říkala mi, proč se beru za neznámé lidi, že až půjde do tuhého, stejně mě všichni zradí a podobné české řeči. Poslal jsem
ji do prdele a šel jsem pryč. Paul, který mě doprovázel dolů ke dveřím, její chování nekomentoval, ani já ne,ale věděli jsme, že jsme za
jedno. Paul mně podal ruku a řekl: "Dyť víš, " s výrazem manžela,
který má takovou ženu, jakou si vybral a nemá k tomu co dodat.
XXX
Na koncert do Krče přinesl Pavel Zajíček antologii několika mladých básníků, úroveň byla mizerná, ale Zajíčkovy věci se z ní přece
jen vymykaly. Bylo cítit, že má talent, ale byl ještě až po uši zabořen v pseudosurrealismu několikáté vlny - bylo to necenzurované,
automatické psaní. Zahodil jsem antologii hned ten večer, Starej
/Jiří Němec — pozn.red./ šiji schoval,jestli o ni nepřišel při domovních prohlídkách, mohl by ji mít dodnes. Svůj názor na antologii i
jeho poezii jsem Zajíčkovi řekl dost bez obalu. Nic nenamítal, chtěl
něco dělat, říkal, že by se měli dát dohromady mladí lidé, co píšou
poezii, ptal se, jestli nějaké znám, že by se jejich věci měly vydávat.
Chtěl se se mnou kvůli tomu sejít. Dal jsem mu telefon do Ječné aby
mi příští týden zavolal.
A pak se mnohokrát odehrával rozhovor podle modelu: "Je doma Martin?"
Některé Němcovic dítě, tehdy byly ještě všechny dětmi, přišlo:
"Volá tě nějakej slušňák."
Šel jsem k telefonu: "Tady Zajíček," ozvalo se tichým, zdvořilým hlasem, "chtěl jsem se tě zeptat, jestli bys měl čas se sejít."
"Zrovna se mi to nehodí," říkal jsem, "zkus to zavolat po neděli."
Ne, že bych se se Zajíčkem sejít nechtěl, naopak se mi jeho nadšení líbilo, ale vždycky jsem měl před sebou nějakou činnost, která
mi připadala neodkladná a Zajíček nevěděl, že je i jiná věc, která je
pro mne ještě neodkladnější. Kdyby přišel a řekl: "Půjdeme na pivo," - mohlo se naše seznámení podstaně urychlit.
Jak ubíhaly týdny, telefonáty tichého Zajíčka se staly součástí
života v Ječný. V té době měl Milan Knížák na svobodě trestní stíhání podle paragrafu 112 - "poškozování zájmů republiky v zahraničí" — kvůli vydání svoji knížky Zeremonien v cizině. Dost jsem
se v té věci angažoval, aby bylo stíhání zastaveno, sháněl jsem mu
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znalecké posudky, atd. Potom mi někdo řekl, že Hendrix, který
byl velkým Knížákovým obdivovatelem, pořádá happening podle
Knížákova scénáře, kterého se sám Knížá nezúčastní. Jmenoval se
Keep Together, Držme spolu. Po letech jsem v kriminále, když jsem
se dozvěděl, že Knížák jako jediný odvolal svůj podpis pod dopisem
generálnímu prokurátorovi v mé kauze, složil anglickou básničku,
tedji prvně zapisujú:
Milanu Kn ížákovi
Your famous Keep Together
Is only for fine weather.
But in the storm
You are a worm.
/Překlad:
Tvoje slavné Držme pohromadě
se hodí pouze pro příjemné počasí
Ale v bouři
jseš červ./
Tehdy jsem se samozřejmě na happening vypravil. Měli jsme sraz
někde na Zlíchově na konečné v pěkné hospodě, nevím, jak se jmenovala. Bylo tam hodně vlasatců, skoro nikoho kromě Hendrixe
jsem neznal, ale tentokrát jsem poznal Zajíčka. Sedl jsem si k němu,
oba jsme měli radost, že jsme se konečně sešli a Zajíček mně představil Ivo Pospíšila. Jeho matka je prý na hospodě v Klukovicích a
že by se tam mohlo hrát.
"Nedalo by se tam i zkoušet?" ptal jsem se. Zrovna jsme zkoušeli
v pracovně u Bondyho, kde jsme měli za pár dní končit a další zkušebna nikde. Ivo říkal, že by to jistě šlo a domluvili jsme se, že se
tam půjdeme podívat.
Pak jsme šli na happening. Spoutali jsme se navzájem provazy,
každý si měl mručet svou melodii a tak jsme šli po hřebenech vápencových hlubočepských skal. V dálce byla Praha, krásná jako
vždy. Potkávali jsme nedělní výletníky, kteří na nás udiveně zírali.
Pavel Zajíček šel v čele s malou Míšou na ramenou, byly jí tenkrát
asi dva roky. Když happening skončil, smluvili jsme si schůzku
ohledně návštěvy Klukovic.
XXX
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S Vráťou Brabencem jsme se znali dlouho od vidění, chodili
jsme do stejné hospody U Svitáků, u Městské knihovny na Starém
Městě. Nic moc jsme si navzájem o sobě nemysleli, pro mě to byl jeden z opilců, kterých jsem znal řadu, já pro něho, jak se mi později
svěřil, byl vlasatej blbeěek, co má nějakej bigbít. Dlouhé vlasy se
tenkrát ve společnosti, která chodila ke Svitákům - většinou to byli
malíři - nenosily.
Na začátku 70. let se lidi, kteří v Praze zůstali po invazi spojeneckých vojsk, začali seznamovat důvěrněji. Pořádně jsem si Brabence
všiml až na jednom Silvestru v Ječné, bylo to na Nový rok po ránu,
kdy hrál v předsíni na zobcovou flétnu. Sešel jsem se s Mejlou:
"Mám bezvadnýho člověka do kapely".
"Na co hraje?" ptal se Mejla.
"To nevím," odpověděl jsem po pravdě.
"Že je Vráťa saxofonista, to jsem skutečně netušil. Mejlovi to
bylo taky jedno. Tehdy jsme byli oba přesvědčeni, že je kapelu potřeba udržovat pořád ve stavu neklidu a nejistoty. Domlouvali jsme
se, že to na Pepu - který byl konzervativnější, nebo možná rozumnější - nahrajeme tak, že by Vráťa účinkoval jenom v některých
skladbách a tak se dostane do kapely.
Mezitím jsme U Svitáků s Vráťou domlouvali možnost vystupování v Zelenci u Prahy. Vráťa věděl, že je tam krásný sál a patří
místnímu Sokolu. Jeli jsme se tam podívat a moc se nám líbil. S vedoucím Sokola jsme se dohodli, že by Sokol čaje pořádal, zisk se
měl dělit na půl a hrát se mělo každé úterý.
S Vráťou jsme se začali sbližovat, ale ještě když jsme domlouvali
program do Zelence — chtěli jsme tam také dělat autorské večery
básníků, začít jsme měli se Stankovičem - mluvil Vráťa něco o spolupráci na scéně a já jsem si v duchu říkal: "To tak!" Vcelku moc
důvěry mezi lidmi, co se spolu scházeli U Svitáků, nebylo. Věděl
jsem, že kdysi Vráťa dělal nějaké Pašije a myslel jsem si: "To to asi
vypadalo..."
Národní výbor v Zelenci čaje povolil, K. natisknul plakáty, rozvěsili jsme je jako obvykle ve čtyřech hospodách. Na plakátu byly
uvedeny vlaky, kterými se dá do Zelenci dojet, datum prvního vystoupení a slova "a každé následující úterý". Chtěli jsme v Zelenci
vydržet dlouho, pociťovali jsme nutnost nějaké stálé scény jako byly Horoměřice, aby se dalo trochu soustředěně pracovat. Asi dva
dny před vystoupením jsme se dozvěděli, že rada MNV vystoupení
zamítla. Na nátlak OV KSČ se znovu hlasovalo - "demokraticky".
Ze třiceti lidí hlasovali pro konání čajů jenom dva - předseda Svazu zahrádkářů a předseda Svazu rybářů — "jediní dva lidi v obci, co
něco dělají," jak se trpce vyjádřil předseda TJ Sokol.
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Bylo čím dál jasnější, že nás hrát nenechají. Rozšířili jsme mezi
lidmi, že Zeleneč padl. V úterý jsem šel na nádraží Praha—Těšnov,
u zmíněných vlaků jsem chytal vlasatce a ty, co mně připadali, že jedou na Plastiky. Bylo jich moc. Říkal jsem jim, co se stalo, aby do
Zelence nejezdili. Posledním vlakem jsem tam dorazil sám. V hospodě byly ještě spousty lidí. Tiše seděli a pop íjeli. Byl tam Vráťa s
Janou Převratskou a Mílou Hájkem, říkali, že pozorovali chování
publika. Přijeli, nenápadně zjistili, že se nic dít nebude a stejně nenápadně se vraceli do Prahy. To, z čeho jsem měl obavy, aby nedošlo k
nějakému neklidu, se ukázalo zbytečné. Všichni chápali velice
dobře, o co jde.
Odjeli jsme do Horních Počernic a opili jsme se jako koně. Než
jsme začali pít, slíbil mi Vráťa, že mě ráno odveze do Libně, měl
jsem další předvolání na výslech kvůli Plastic People - nedovolené
podnikání. Po ránu Vráťa nejevil známky života, musel jsem dojet
do Prahy autobusem.
Původně jsem se těšil, jak mě budou vyslýchat a já budu mít v
duši radost z dalšího vystoupení, které se mně jim podařilo uspořádat před nosem. Dopadlo to jinak, dorazil jsem do Libně v nejhlubší kocovině. Na chodbě jsem potkal dva příslušníky VB: "Nejste náhodou pan Jirous?"
Když jsem přisvědčil, řekli mi: "Máte štěstí, právě jsme si pro vás
šli," - a doprovodili mě k výslechu.
XXX
Nějaký čas po nezdařené Zelenci jsme chystali soukromý koncert
ve zkušebně v Dělnické ulici v Holešovicích. Byl to krásný velký klenutý sklep v čísle jedna, v domě určeném k demolici. Jedna podzemní kapela ho obsadila způsobem, kterému se v Anglii říká squatting,
na vrata dali svůj visací zámek. Znali jsme se s Čendou, který tam
chodil bydlet, tak nám zkušebnu přenechali. Hrálo se na proud ze
sousedních pekáren, samozřejmě bez jejich vědomí. Domluvili jsme
se s Mejlou, že Vráťa na koncert přijde se saxofonem a nakonec si
zadžemuje.
V té době hrál s kapelou Honza Jílek na trubku a znovu se vrátil
Jiří Števych. Števychova přítomnost byla znát a nedá se říct, že by
jeho styl, který se vyhranil spíš do free-bluesové podoby, zapadl do
linie, kterou Plastici dosud drželi. Mejla byl zřejmě dost pod Stevychovým vlivem, je si toho vědom - po letech jsem ho zval na koncert Števychovy skupiny Abram a Mejla odmítl jít, jak řekl, právě
proto, že se bojí, že by na něho Přemek mohl mít vliv.
Plastici v té době hráli rychlé skladby převážně instrumentálního
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charakteru s anglickými, spíše onomatopoickými texty. Nejlepší z
nich byla Indián Hay - Indické seno - prý slangový výraz pro indické konopí. Mejla expresivně a procítěně zpíval - v paměti mě
utkvěl výraz "midnight shit". Shit — hovno — je slangový výraz pro
hašiš - tehdy už, pravda, věděl, o čem zpívá.
Koncert nedopadl nejlíp vinou Mejly. Kluci se měli sejít ještě několik hodin před koncertem ve zkušebně a všechny skladby přejet,
nedodělané dotáhnout. Vařil jsem v Ječné makrely k obědu, Mejla
seděl naproti v hopsodě s Evženem Brikciusem, od rána pili, ani na
oběd nešli. Nakonec jsem jim ho donesl až do hospody, snědli ho a
pili dál. Neříkal jsem Mejlovi nic, i když jsem věděl, že má jít na
zkoušku. Snad bych ho tam byl dostal, těžko říct.
Přišel do zkušebny těsně před koncertem, kluci byli nasraní,
nejvíc Pepa a Kába. Utajenost koncertu byla prvotřídní, lidi se dovnitř trousili po skupinkách v pětiminutových intervalech. Atmosféra výborná, ale pokud jde o hudbu, přijímali ji i starší příznivci s
mírnými rozpaky. Nicméně bylo to zajímavé období, s odstupem se
nám zdálo, že jím Plastici museli projít. Bylo to takové svižné muzicírování, které asi hudebník má umět, ale - aspoň pokud by šlo o
mne - nemusí ho moc ukazovat.
Rozhodli jsme se, že celý repertoár Plastiků z té doby nahrajeme
na pásku alespoň tou primitivní technikou, kterou jsme měli k dispozici. Všechno se nazkoušelo, v určený den se dokonce všichni sešli
- situace dost výjimečná, ale čekal nás Čenda se špatnými zprávami:
na vratech visel ještě jeden zámek a že si pro klíč máme přijít do pekáren. Jednal jsem tam s ředitelem, musíme prý sklep vyklidit, poštovní doručovatelka se prý bojí chodit do domu s poštou - v domě
bydleli v přízemí dva sezónní dělníci od nějakého stavebního podniku. Nesmyslná výmluva, protože kluci se plížili do zkušebny pokaždé tak, aby je pokud možno nikdo nezahlédl, natož aby v domě
dělali rozruch. Pokoušel jsem se s ředitelem vyjednat tu jedinou
zkoušku, ale byl neoblomný, aparaturu musíme odvézt. Tvrdil, že
dům se bude v nejbližší době bourat.
Chodili jsme pak kolem ještě nejméně rok, Dělnická číslo jedna
stál pořád. Aparaturu jsme odvezli na Balabenku do bytu a byli
jsme bez zkušebny.
Ale zpátky k Vráťovi. Po koncertě ve zkušebně si zadžemoval se
Stevichem, Jílkem a Mejlou. Když jsme potom Pepu naťukli, vyjádřil se jako vždy lakonicky: "Jako člověk se mi velice líbí, ale
jsem naprosto proti tomu, aby hrál v kapele." Zřejmě Pepovi vadil
Brabencův džezový způsob hry.
"No dobře," řekli jsme si s Mejlou v duchu. A za nějaký čas byl
Vráťa v kapele. Ale stalo se to tak nějak nenápadně a plynule, že si
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na to ani nepamatuju. Vzpomínám si však dobře, že se s ním nejvíc
zkamatádil Pepa, hudebně si plně vyhovovali. Ještě s Kábou si říkali
"melodická sekce". A nedlouho potom, co hrál s Plastiky, mi Vráťa
řekl: "Co jsi blbnul s tím Pepou, že se na něho musí opatrně, s ním
si rozumím nejvíc."
XXX
Muselo to být roku 1969 nebo 1970, tehdy jsem chodil na psychiatrickou kliniku k doktoru Drvotovi. Jednou mě ve své ordinaci
představil nějakému doktoru Fišerovi, který byl také jeho pacient.
Vyšli jsme spolu ven do bláznovské zahrady a opřekot jsme spolu
rozmlouvali. Nebyla to ani tolik rozmluva, jako spíš dva monology,
tolik jsme toho chtěli jeden druhému říct.
Doktor Fišer mluvil hlavně o maoismu, kulturní revoluci - tehdy
jsem o tom nic nevěděl. Povídal jsem mu o skupině The Plastic
People of the Universe a dodával jsem: "My ale nejsme političtí, nepleteme se do toho."
"To nevadí, " říkal doktor Fišer.
"Přišel jsem domů nadšený, vypravoval jsem, s jak ohromným
člověkem jsem se seznámil. Zrovna byl u nás Vláďa Borecký a říkal:
"To byl určitě Bondy."
"Žádný Bondy," namítal jsem, "nějaký doktor Fišer."
"No právě, to je jeho jméno, Zbyněk Fišer, vydal Útěchu z ontologie a má pseudonym Bondy."
Bylo mi to divné, Bondyho dílo jsem znal už řadu let, ale pod
tou legendární postavou jsem si ztěží dokázal představit někoho živého. Jakkoli jsem měl z člověka, s kterým jsem chodil bláznovskou
zahradou, silný dojem, zdálo se mi, že neposlouchá příliš pozorně,
co mu říkám. To je klam, kterému snadno propadnou ti, kdo Bondyho - protože to byl skutečně Bondy - dobře neznají. Ale ukázalo se, že jméno skupiny, které jsem mu řekl, nezapomněl. Měli
jsme hrát na Budějovickém náměstí. Plakáty jsme jako obvykle rozvěsili asi v pěti hospodách - U Bonaparta, U Glaubiců, U Svitáků,
U zlatého soudku - až v pátek, aby establišment nestačil přes víkend zareagovat. Bondy měl jet někam vlakem, stavil se na pivu
U Glaubiců, uviděl plakát a vzpomněl si na náš rozhovor. Sel na
nádraží, vrátil lístek a vydal se na Budějovické náměstí.
Sál byl narvaný, bylo to koncertní vystoupení, ale dva lidé přesto tancovali: Hendrix a Bondy. Když netancoval, seděl vedle Jiřího
Němce a říkal mu: "To je úžasné! Netušil jsem, že v Praze může
existovat něco podobného! A zdá se, že ti lidi tu hudbu skutečně
přijímají a vnímají!"
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A po chvíli dodal: "Ale stejně jsem přesvědčen, že by ještě raději poslouchali texty Egona Bondyho!"
Tehdy začala klíčit myšlenka, že to není tak špatný nápad, že
by se to dalo spojit, že by Plastici mohli Bondyho zhudebňovat.
Ale k realizaci byla ještě dlouhá cesta. Tenkrát na Pankráci se sice
hrála první skladba s českým textem, Růže a mrtví od Jiřího Koláře, ale jádro repertoáru bylo anglické. Koláře přednášel Wilson,
pořád ještě trvalo, že se česky nedá zpívat.
Bondyho jsem začal vídat častěji, dvakrát jsme byli v Orfeu na
Malé straně, kde Vašinka četl Bondyho Zbytky eposu a Bondy své
verše z počátku let sedmdesátých. Podruhé jsme tam byli i s Plastiky, byl tam Pepa, Kába a Mejla. Mejla seděl až vzadu a strašně se
mu chtělo při čtení Zbytků eposu chcát, vypil předtím moc piva.
Zaťukal mi na rameno a šeptem se zeptal, jestli může jít na záchod,
zavrtěl jsem hlavou, že ne. Daleko v budoucnosti ležely časy, kdy
týž Mejla bude chodit zvracet při stejně hrobovém tichu při čtení Invalidních sourozenců. Nakonec jsme Mejlovi podali půllitr a
vyčůral se do něj.
A pak jsem Bondyho potkal v hospodě U rakviček a to bylo setkání rozhodující. Seděl jsem tam u piva a přišel Bondy s Lopatkou,
oba už řádně napaření, zjevně to nebyla první hospoda, kam zapadli. Bondy mě napřed nepoznal, bylo to krátce poté, co jsem se ostříhal, ale potom se srdečně vyptával, co pořád dělám.
"Jsem nasranej," odpověděl jsem, "protože už několik dní sháním zkušebnu, za týden mají být prehrávky, kam jsme se přihlásili,
a nemáme nic."
"Tak můžete přece zkoušet u mne," rozhodil Bondy rukama a
začal mně vysvětlovat kde. Odjížděl na čtrnáct dní do lázní a říkal,
že můžeme zkoušet v pracovně, kde píše, je to malá místnost v podzemí domů, kde bydlí. Není to vlastně jeho místnost, patří výtvarníkům M., ale těch pár dní se to nezblázní. Klíče mi nechá u Julie,
dal mi její adresu do Státní knihovny, kde tehdy pracovala. Pak
jsme pili z radosti, jak jsme to dobře zařídili, Lopatku jsme někde
ztratili, Bondy mi šel ukázat železná vrata, která vedla k té pracovně. Pak jsem ho, myslím, nesl na zádech domů - nebo to bylo jindy?
Přišel jsem domů rozradostněný, že máme zkušebnu, ale skeptici říkali, že Julie to Bondymu nedovolí, že on to při pití slíbí, ale
že to asi nepůjde. Nicméně mi druhý den Julie předala klíče a instrukce od Bondyho. Stálo tam, že spolehliví lidé v domě jsou Cikání Bajzovi, na ty je možno se se vším obrátit. Pak tam bylo o
nějakém železničáři, co ve dne spí přímo nad tou pracovnou, pro
toho bylo nutno připravit láhev vína a vrazit mu ji, jakmile si přijde
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stěžovat, a ještě několik takových detailů. Pak jsme se tam tedy nastěhovali a začalo to. Přes sebedokonalejší izolaci dekami a vším
možným bylo hudbu slyšet po celé horní půlce Nerudovky. Julie
chudák se plížila domů až za tmy, aby ji nemohl potkat nikdo známý. Jeden den po zkoušce jsme seděli U slunců, hospoda byla prakticky nad zkušebnou a přišel Lopatka a ukazoval nám lístek, který
psal Bondy z lázní Lopatkovic holkám. Pamatuji se na věty: "Julie
mi píše, že barák se otřásá v základech, psi vyjí a nájemníci šílí. Pozdravujte pana Jirouse a vyřiďte mu, že moc lituju, že u toho nejsem."
Zkoušelo se několik dní, nazkoušely se tři skladby na prehrávky,
odvezla se aparatura a několik hodin poté tam byla policie. Jako v
gangsterském filmu. Našla jenom poklidnou, tichou malostranskou
uličku.
Tehdy už jsme s Mejlou často mluvili o zhudebnění Bondyho
textů. V situaci, kdy nám Bondy půjčil pracovnu, prohlásil Pepa:
"Je to ohromnej člověk," tím bylo jasné, že se Bondy hrát bude.
Přinesl jsem téměř celé sebrané básnické dílo Bondyho a v hospodě
U slunců jsme s Mejlou vybírali vhodné texty. Byla mezi nimi Francovka, zhudebněná jako první, a asi dvacet dalších. Základy k LP
desce Egon Bondy's Happy Hearts Club Banned byly položeny.
XXX
V Bondyho pracovně zkoušeli kluci jako nikdy předtím. Nestalo
se, že by někdo na zkoušku nepřišel. Všichni si uvědomovali, že sehnání zkušebny byl zázrak a čas v ní ztrávený byl prožitý intenzívně. Nedalo se samozřejmě stihnout víc, než nazkoušet tři skladby.
Věděli jsme, že komise víc skladeb hrát nenechá. Vráťa byl v kapele
nový, nový byl i hudebník Šula a Mejla začínal úplně nové období.
Udělaly se tři skladby: instrumentálka NF 811, podle čísla stroje,
který Šula obsluhoval jako strojník, druhá Růže a mrtví na Kolářovu báseň, na třetí si nevzpomínám. Ale museli jsme předložit názvy asi dvaceti skladeb, které má skupina v repertoáru. Měl jsem za
úkol ty názvy vymyslet a to tak, aby mohli kluci, ať komise určí kteroukoli, zahrát ty, které jediné znali.
Dělal jsem v té době nočního hlídače ve Šternberském paláci na
Hradčanech. Byla tam umístěna sbírka starého umění Národní galerie. Nechal jsem všechno jako vždy na poslední chvíli, imaginaci
jsem nikdy žádnou neměl a tak jsem ráno po probdělé noci s lehkou
kocovinou a začínajícím třesem z přehrávek obcházel sbírky a hledal vhodné názvy pro skladby. Ovšem pozdní gotika - to bylo
zrovna patro kde jsem hlídal - nebylo v dějinách umění období
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nijak optimistické. Dělal jsem, co se dalo, ale výsledný seznam vypadal vskutku dost apokalypticky. Nikdo lepší nápad neměl, ostatně
nebyl ani čas, tak jsme seznam předložili komisi.
Naštěstí kapelník Pepa byl dost bystrý, a když komise žádala
skladbu Triumf smrti, řekl polohlasem: "Budem hrát Růže a mrtví,"
a tak se i stalo. To byla druhá skladba. Předtím zahráli tu instrumentálku a třetí skladbu komise slyšet nechtěla. Kapele to šlapalo jako
málokdy. Přehrávky byly v Umělecké besedě na Kampě, bylo tam
hodně džezmenů, Vráťa se s některými znal. Říkali mu: "Ten posun,
jak cela kapela popojede o osminu, to bylo dobrý."
"To Šula zlomil paličku," řekl jim Vráťa "to nebylo plánovaný."
Koupili jsme z kapelního fondu flašku whisky, kterou jsme měli
vrazit jednomu člověku z poroty, respektive s blízkým vztahem k
porotě. Pak nám to přišlo blbý, nevyznali jsme se v tom, jak se to
dělá, ale hlavně nám tý flašky bylo líto. Vypili jsme ji radši sami,
i když Vráťovi se to moc nezdálo. Ale ten člověk, co ji měl původně
dostat, nám i bez ní vynesl zprávy o tom, co se v porotě dělo.
O každé kapele bylo rozhodnuto během pěti minut, jestli přehrávky dostane nebo ne, to jsme věděli sami. O Plasticích trvala
vzrušená debata poroty tři čtvrti hodiny. Těsně potom jsme se dozvěděli hrubý obrys jejího průběhu. V Hnědé knize /Hnědá kniha je
v samizdatu vydaný sborník dokumentů a autentických textů, týkajících se Plastic People a procesu s nimi — pozn. red./jsou uvedena
jiná jména, řídím se tím, co si pamatuji. Za hudební svět seděli v
porotě Janda z Olympiku, bubeník Žižka z Apollobeatu, hudební
kritik Jiří Černý, Jan Vyčítal z Greenhorns, tehdy už asi Zelenáčů.
Ten se ozval první: "Ano, tohle je hudba, jaká se má hrát."
Ostatní tři jmenovaní se k němu hned přidali. A proti tomu se
ozval zástupce Národního výboru Hlavního města Prahy: "Okamžitě zavřít, ostříhat a do dolů."
Ale ti čtyři, z našeho ostrého hlediska všichni komerční - nikdy
jsme se žádným z nich neměli osobní kontakty - trvali neústupně
na svém. Onoho kulturtrégra udolali, až rezignovaně řekl: "Tak jim
to teda dejte," položil hlavu na stůl a do konce přehrávek už údajně
nepromluvil.
Zpráva, že Plastici dostali přehrávky, se šířila Prahou jako smršť.
Ve všech hospodách, kde se scházeli naši příznivci — nebo ve všech
"androšhospodách", jak by se řeklo dneska - se pilo na oslavu té
zprávy. Řada lidí nešla z radosti nad tím, nebo s tou dobrou záminkou, do práce, včetně Nikolaje Stankoviče, alespoň tak to zdůvodňoval své ženě Olince.
Podotýkám zbytečně, že komise, která nám přehrávky přiznala a
to dokonce hned druhou kategorii, je jediným orgánem, který
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0 tom má rozhodovat. Po čtrnácti dnech dostal kapelník Pepa
Janíček cyklostylovaný prípis od PKS, kde bylo v patřičné rubrice
vyplněno, že jsme přehrávky neudělali. Ale přece jenom nás zařadili do zvláštní kategorie, protože v dolní části formuláře mimo kolonky bylo strojem připsáno: "Vaše skladba repertoáru nezaručuje takový společenský dopad, aby bylo možno zprostředkování vaší skupiny Pražským kulturním střediskem." Podepsán byl tehdejší ředitel PKS Varvařovský.
Pepa mi to přinesl do Ječný, sedl jsem ihned k telefonu - kde
jsou ty časy, kdy v Ječné fungoval telefon - a kupodivu jsem za
chvíli dostal přímo Varvařovského. Ocitoval jsem mu zmíněné rozhodnutí a zeptal se: "Z čeho soudíte na společenský dopad naší
hudby, když skupina hrála jen dvě skladby a to jednu instrumentální a druhou na slova českého básníka Jiřího Koláře?"
"Vy hrajete morbidní hudbu," řekl Varvařovský a já jsem v duchu zanaříkal nad tematikou pozdní gotiky, "a morbidní hudbu
Pražské kulturní středisko zprostředkovávat nebude!"
"A pane řediteli," zeptal jsem se, "existuje v Československu jiná
agentura, u které je možno udělat profesionální přehrávky, nebo jste
monopolní podnik?"
"Jiná taková agentura neexistuje."
"Děkuji vám, to je všechno, co jsem chtěl vědět."
Pokud jde o mne, já jsem si oddychl. Bylo jasné, že dohady s
PKS konečně skončily definitivně a nejen s PKS, ale s establišmentem vůbec. Ještě v době příprav na přehrávky - i když jsem se jim
věnoval, jak to nejvíc šlo - mi vadilo, jak vážně a houževnatě to
kluci berou.
Ale věděl jsem také u i tehdy, co se v historii nejen umění, ale
1 politiky osvědčuje znovu a znovu: že nejradikálnější lidé nebývají
křiklouni radikálních hesel, ale že to jsou lidé, které establišment
krok za krokem zahnal do pozic, na kterých nakonec zůstanou stát
a z nichž už nemíní opustit ani píď. Nedávno jsem byl u toho, když
Pepa s Mílou v jednom z těch rozhovorů, kdy se sní o tom, "co by
bylo, kdyby..." shodně říkali, že pod žádným PKS by nemohli a nechtěli dělat už nikdy. Ale tehdy to byl - alespoň pro mne v souvislosti s Plastiky - první náraz svobody, kdy jsme mohli začít dělat
věci jinak, bez vnitří cenzury.

KAPITOLA V. : PARNÍK A KLUKOVICE
V té době se často různými neformálními společnostmi najímaly
parníky pro výlety po Vltavě. Uvědomil jsem si, že parník je zřejmě
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jediné "svobodné" území, které je možno alespoň na pár hodin
proměnit v místo podle našich představ. Jenom jsem nevěděl, na
co to narazit. V té době se ženil Čárli Soukup s Mauškou. S Cárlim jsem se teprve začínal znát blíž, dokonce jsem mu fotografoval
svatbu, ale "Maušku" , jak jsme j í říkali, jsem znal z Ječné dobře;
byla to taková hodná katolická dívka, chodívala Daně žehlit nezvládnutelné hory prádla pro_ jejích sedm dětí. A Danu napadlo:
tak to uděláme u příležitosti Čárliho svatby s Mauškou. To se mi líbilo, parník jako oslava svatby — to nemůže být nápadné. A aby
to bylo ještě nenápadnější, řekl jsem Daně: "A najmeš ho teda ty
na na své jméno!"
Na parník se zkoušelo už v klukovicích. Je to půvabná vesnička
na západ od Prahy, v malém údolí za Hlubočepy. Jelo se tam autobusem číslo 104 z konečné pětky na Zlíchově. Vystoupí se na zastávce v polích nad klukovickým údolím a pak se sejde asi kilometr
dolů. Je to v krajině, kterou miluje Bondy a musel bych být on,
abych ji popsal tak, jak si zaslouží. V Klukovicích jsme s kapelou
prožili asi nejkrásnější období, vždycky z nich vyzařoval pozoruhodný klid a mír. Tam ani nepřišlo na mysl, že by se mohla objevit policie. A když hlídka přijela, zase se poklidně vzdálila.

Plastic People v době přehrávek na PKS a koncertu na parníku:
zleva - Wilson, Brabenec, Janíček, Hlavsa, Šula a Kabeš
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Všechny vzpomínky na Klukovice mám zahaleny pastorálním
oparem radosti. Ve výletní restauraci Na vyhlídce, postavené v
30. letech, byla vedoucí paní Pospíšilová, usměvavá a jemná hospodská. Ve výčepu sedávalo několik štamgastů, byl mezi nimi i předseda
Národní fronty. Vždycky se k nám chovali srdečně, nikdy se nepohoršovali nad našim vzhledem nebo chováním. Ne snad, že by bylo
nad čím se pohoršovat, ale to, že se k nám někdo chová normálně
- tak, jak bychom si sami přáli vycházet se všemi lidmi dobré vůle mě až dojímalo. Vedle výčepu, spojen roztahovací stěnou, byl salónek, kde jsme sedávali my, kdo jsme přijeli za kapelou, a před a pozkoušce i kapela. Vedle byl krásný sál bez jakékoli modernistické
výzdoby a vzadu vedle pódia byla malá místnůstka, kam jsme převezli od Bondyho aparaturu a kluci začali zkoušet.
Mejla zhudebňoval Bondyho texty s radostí z nově objeveného
světa poezie, který se před ním rozevřel. To neznamená, že by to
byla první poezie, která ho oslovila. Jednou za mnou přišel a vykládal o nějaké antologii, že je v ní skvélá báseň, autora si nepamatoval.
Vyptával jsem se s nedůvěrou, co by to asi tak mohlo být, moc se
mi to nezdálo. Pak antologii přinesl a vida, jeho nadšení vzbudila
Kolářova báseň Růže a mrtví. Kromě toho Koláře tam opravdu moc
dobrých věcí nebylo. Podezíral jsem ho sice, že si ho nejvíc získal
refrén "hmyz v kůži, hmyz ve vlasech, hmyz v krvi," ale i tak mě
mile překvapilo, že se trefil zrovna do Kolářova Limbu, sbírky, které jsem si vždycky cenil mezi prvními. Pak už bylo snadné dát mu
zhudebnit Na sosnové větvi.
Nicméně Kolář byla přece jenom poezie arteficiální, jakoby zůstávala nějaká jemná distance mezi hudbou Plastiků a textem —
ne ve skladbě samé, ale v tom, k čemu Plastici tíhli. Mimochodem,
když jsem Jiřímu Kolářovi říkal, že Plastici zhudebnili dvě jeho
básně z Limbu, usmál se a řekl: "Vy jste holt romantici."
Ale Bondy, to bylo něco jiného. Tady mizela přehrada mezi světem poezie a světem, ve kterém Mejla, Pepa a ostatní žili. Na zhudebnělých textech to bylo znát: snad s výjimkou Epitafu, který by
mohl zůstat instrumentálkou a nic by se na ní nezměnilo, působily
Bondyho texty jako psané přímo pro Plastiky.
V programu, který se měl na parníku hrát, nebyly ale jenom
skladby na Bondyho texty, byla tam rychlá instrumentálka Balerína, složená k hrůzostrašnému upířímu filmu, který přivezl Paul
z Anglie. Prvně se projevil jako textař Vráťa ve skladbě Boredom
— Nuda. Vypočítávaly se v ní blazeované různé vrcholné hodnoty
konzumního života, za každou z nich následoval opovržlivý dovětek: "Boredom." Například: "Cadillac car
boredom..." Asi ke
třetině skladeb se měly promítat filmy - Ságlovy a Prokešovy. Od
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Bondyho se měla hrát Francovka, tak se mně vybavuje text:
Má milá je jako jablko,
jak je u ní ležet sladko;
má milá je jako bříza,
v noci mě vždycky lízá.
Chtěli jsme, aby to zpíval Pepa, ale ten se vzepřel. Ptal jsem se
ho, jestli má nějaké morální zábrany.
"To ne," říkal, "ale když to bude zpívat Mejla, bude to znít
pravdivě, ode mne by to takové nebylo."
To jsem - tenkrát - musel Pepovi uznat.
Na fotografických pozvánkách na parník bylo datum a nápis
"Soukup's Marriage". Plastici seděli u stolu, před sebou lahvová
piva — v podstatě pracovní fotogratie. Byl tam také Paul, tehdy už
áce s Plastiky nehrál, Mejla ho ale pozval úmyslně, aby zdůraznil,
že i když s nimi nehraje, zůstává jedním z nás. Paulovo hraní s kapelou skončilo zcela přirozeně a nenásilně, on i ostatní dobře cítili, jak se Mejlova hudba dostala někam, kde se s Paulovým pojetím už úplně rozchází. Ale rozchod to byl ryze hudební, nikoli
:itový, proto proběhl bezbolestně i beze slova, nikdo Paulovi neřekl: "Už s námi nebudeš hrát." A ještě mnohokrát poté, co Paul
už na vystoupeních s kapelou nevystupoval, skvěle hrál a zpíval s
Mejlou, Pepou a Kábou na celonočních večírcích v Ječné, nebo
kdekoli jsme se sešli.
Den před parníkem byla v Klukovicích generální zkouška,
všechny skladby tak, jak půjdou za sebou včetně filmů, myslím,
že se promítaly i nějaké diapozitivy - všechno nádherně klapalo.
Pozvánky byly rozdány, respektive prodány, a.by se zaplatil nájem
parníku a ostatní náklady. Každý z kapely a spolupracovníků měl
volnou pozvánku pro sebe, hudebníci jednu navíc pro svou ženu
nebo dívku. Vráťa měl tenkrát složitější život, potřeboval jednu
pozvánku pro Janu a druhou pro Marii, tak mě to zarazilo, že jsem
mu je beze slova dal, ani jsem nevymáhal za jednu dvacet korun.
Bylo potřeba sehnat agregát na výrobu elektrického proudu
pro aparaturu. Maxera byl zrovna v Praze, objížděli jsme s jeho
Fiatem 500 eventuální možnosti, až jsme se dostali k elektrikářovi Paroplavby, který ho svatosvatě slíbil obstarat. Dostal za to od
nás dost peněz a ještě jsme mu slíbili láhev slivovice, kterou Mauška přivezla na svatbu z Moravy. Pája Šťastný nám sehnal z Barrandova spoustu lampiónů, kterými se měla loď ozdobit. Měl to na
starosti Kvašňák, který nám tehdy dělal rekvizitáře, byl už v poledne ožralý a vzpurný, nechtěl je věšet. Nesvěřil jsem to nikomu
jinému, protože by to bylo Kvašňákovo vítězství, i když jsem
tušil, jak to dopadne. Pověsil jich jenom pár.
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Sen noci svatojánské - 1973 /v popředí Vratislav Brabenec/
/Foto U-archiv/

Hendrix nosil aparaturu něžně jako děťátka, od té doby, co děil rekvizitáře zadarmo, už nikdy s ničím nepraštil tak, jako kdysi v
lavlíčkově Brodě. Připravovali jsme se na parník od dopoledne, vy!t se mělo kolem druhé hodiny. Měl jsem přesné seznamy, komu
yla vydána pozvánka, u lodního můstku stáli dva vyhazovači - Per Kabeš a Jarda Kořán - kontrolovali každou pozvánku, odškrtli na
:znamu a pak vpustili na loď. Na břehu se shromáždil dav lidí, kteří
ozvánky neměli. Deseti z nich, kteří přišli nejdřív, jsme slíbili, že je
sebou vezmeme, nebude-li parník přeplněný. Trpělivě čekali. Řada
dí bez pozvánek se na parník pokoušela proniknout pomocí nejůznějších fint.
"Máte to marný," ujišťoval jsem je, "sám jsem nikdy nikde na
oncertu neplatil, znám všechny způsoby, jak se někam dostat zaarmo."
Viděl jsem Kukačku, jak vychází nenápadně na břeh a baví se s
ikýmsi kamarádem. Asi za čtvrt hodiny se pokoušel projít na loď
pozvánkou. Vzal jsem mu ji, poslal ho zpátky na břeh, vrátil jsem
ozvánku Kukačce a pohrozil jí, že ji vysadím taky, jestli bude zloit. Sváťa Karásek tehdy přijel asi s deseti lidmi z Nového Města pod
mrkem, kde farářoval. Viděli jsme se prvně, napřáhl ke mně ruku a
5 širokým úsměvem a typickým nosovým přízvukem zahlaholil:
Já jsem Sváťa Karásek..."
Představil jsem se taky a řekl mu: "Ukažte pozvánky!"
Nechápavě je vytáhl, odškrtali jsme je na seznamu. "Další..."
A už jsem si ho nevšímal.
Jak jsem slyšel později, byl Sváťa prvním setkáním s undergrounem poněkud zaskočen. Díky pečlivé perlustraci návštěvníků se odJzd parníku protáhl víc jak o hodinu. Nervózní byla už i posádka,
a zády jsme měli bubnovou verbální palbu zlomyslného Brikciuse
podobných zlých jazyků, ale oba vyhazovači se mnou neochvějně
lokračovali ve své nevděčné práci. Nechtěl jsem mít na lodi nikoho,
a koho by se nemohl nikdo zaručit, těch deset lidí navíc se tam
tratilo, některé z nich jsme, myslím, i znali. Prošlo ovšem po můst:u i pár lidí, od nichž jsem ani já pozvánky nechtěl: fluidum pracovlíků Státní bezpečnosti z nich vyzařovalo příliš zřetelně. Byli asi tři
lebo čtyři. Konečně jsme skončili propouštění lidí, nechali jsme odazit loď a zanechali na břehu zoufalý prosící dav několika desítek
¡ávštěvníků.
Když byla loď asi dva metry od břehu, rozběhl se jeden z nich,
:terý předtím mnohokrát bezvýsledně dotíral, abychom ho vzali
sebou, odrazil se od nábřeží a dlouhým skokem přistál na palubě
ta všechny čtyři.
"Na tobě je vidět skutečný zájem," řekl jsem mu, "můžeš tady
Ustat zadarmo."
8

To byl Aleš Březina. Pracoval tehdy jako figurant geofyzikálního průzkumu v Krušných horách a protože zásadně odmítal jezdit
hromadnými dopravními prostředky, přijel / - kurva, jak on se mohl dostat do toho zámoří, ten čurák? To mě napadá... to tam musím
přidat... - / z Krušných hor na kole a ještě v noci musel jet zpátky,
aby se dostal včas do práce. A nebýt jeho zoufalého skoku, přišel by
býval o všechno.
Už předtím, něž parník vyplul, jsme měli starosti s agregátem.
Ten padouch, co vyinkasoval předem peníze a po příchodu na loď
láhev slivovice, kterou jsme mu neprozřetelně rychle dali, půjčil dobrý agregát na jiný parník, na němž měl Standa Tůma diskotéku —
potkali jsme se s ním a obě posádky se radostně zdravily. Přivezl
agregát malý, nevyhovující a navíc se ho spolu s našimi elektrikáři
marně pokoušel uvést do chodu.
Plastici z toho byli pochopitelně neklidní, ale pasažéři se zatím
ohromně bavili. Kromě Plastiků totiž byla na parníku i kapela Sen
noci svatojánské band, na elektřině nezávislá a brzo po vyplutí začala svou produkci. Pro lidi z okruhu Křížovnické školy - a bylo
jich na parníku dost — to překvapení nebylo. Ale vyznavači rocku
byli šokováni - a to příjemně. Viděl jsem Tonyho Vacka z Yearning
Glory jak nadšeně šťouchá do bubeníka Ludvíka Šímy: "musíme
hrát Mócarta."
Hudba na lodi je asi vždycky o něco lepší než na souši. Hudební
parníky na Mississippi měly jistě něco do sebe. A Snu noci to tenkrát nádherně sedlo. Byli v kompletní sestavě: dvoje první housle
- sochaři Karel Nepraš a Míla Hájek, velký buben - jevištní výtvarník Milan Čech, na soprán saxofon hrál Vráťa Brabenec a činely
třískal s nenapodobitelnou grácií Pěťák, jinak Petr Lampl. I kapitán
na můstku se při produkci Snu usmíval.
Ale Plastici a já jsme měli hodně starostí. Agregát zdaleka nefungoval, tak jak měl. Nakonec jsem se rozhodl, že se parník vrátí zpátky do Prahy, proud natáhneme kabelem z městské sítě a vystoupení
bude. Řekl jsem to kapitánovi, který nic nenamítal podle hesla "náš
zákazník, náš pán". Zloduch Brikcius sice okamžitě rozpoutal štvavou kampaň těch, kteří se těšili víc na Slapy než na Plastiky, ale nebylo jim to nic platné — vraceli jsme se do Prahy.
Zatímco se odehrával koncert Snu noci svatojánské, zatímco
jsme se trápili s agregátem, začali jsme navazovat kontakty s pracovníky Státní bezpečnosti. Je pravda, že se na lodi hodně pilo, jako
vždy při našich setkáních, ale také tam nebyli žádní amatéři, kteří
by pít neuměli. Atmosféra byla skvělá, pravá výletní. Jeden z fízlů
říkal Daně a mně: "Když jsme dostali hlášku, že jede parník vlasatců, pochopitelně jsme se na to přišli podívat. Ale můžu vám říct,
že před čtrnácti dny tady byli medici, všechni pozvraceli, rozbili
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spoustu zařízení, ta vaše zábava se nám velice líbí."
Asi týden před našim parníkem zbila policie podobnou výletní
sestavu z hospody U Bonaparta, měli jsme proto obavy, abychom
nedopadli stejně. A když jsme přirazili v Praze ke břehu, stála tam
skutečně řada policejních aut obsazených esenbáky, kteří hned vyrazili na loď. Vypadalo to dost hrozivě, ale pracovníci Státní bezpečnosti, kteří byli na palubě, uniformovaným řekli, že je všechno v pořádku a že není důvod k zásahu. Na to se esenbáci zarazili, vypadli
z lodě a za chvíli lítačky odjely.
Natáhli jsme z nábřeží kabel a v podpalubí začaly přípravy ke
koncertu Plastiků. V temže prostoru, ještě předtím když parník
glul, probíhal jakýsi jamsession: někteří z Plastiků, pamatuju se na
Šulu a Vráťu, hráli s Fantou a ještě s někým z Alea-jazz, skupinou,
s níž jsme zanedlouho začali spolupracovat. Ale aparatura nehrála na
plný výkon, ten malý agregát ji neutáhl.
Teď bylo sice proudu dost, ale zato promítačka, kterou měl Prokeš na 16mm filmy, několikrát vyhodila pojistky. Pořad byl perfektně nazkoušený i s promítáním, promítačka osmička nezlobila, ale
nechtěli jsme se vzdát 16mm filmů a to byla asi chyba. Začátek vystoupení se pořád vzdaloval - zato se blížil konec doby, na kterou
jsme měli parník pronajatý. Vyhazovači Kořán a Kabeš pouštěli lidi po deseti do podpalubí, aby se mohli v těsném prostoru seštosovat tak, aby se všichni vešli. Vzduch byl nedýchatelný. Rozbilo se
jedno okno - jediná škoda, která na parníku vznikla, také jsme ji
řádně zaplatili. Po letech se mi přiznal Dlouhán, že ho vymáčkl
úmyslně, někdo vedle něho prý omdléval.
Konečně Plastici začali hrát a hráli dobře. Film Vampír a balerína byl naštěstí na osmičce, vyšla ta skladba skvěle, myslím, že se
už nikdy potom nehrála. Někdy ve třetí skladbě vtrhl na scénu šílený Kvašňák, vytrhl Mejlovi z ruky basovou kytaru a pokoušel se
na ni hrát sám. Popadl jsem ho, vynesl ven z lodi a vyhodil na nábřeží, ačkoli byl svlečený do půl těla. Nedovolil jsem mu vrátit se
ani pro košili.
Asi po šesti skladbách vypršel čas, vypli nám proud a produkce
skončila. Nikdy jsem nepřestal litovat toho, že jsem tenkrát nedal
posádce pět stovek, aby nechali koncert dohrát. Zaplatili jsme jim
bohatou večeři, z peněz vybraných na parník zbylo strašně málo
- mysleli jsme, kolik nebudeme moci dát na aparaturu, ale náklady
převýšily můj odhad. Nezbylo by nám skoro nic, ale koncert mohl
být celý. Takhle jsme se rozcházeli se smíšenými pocity - parník
dopadl skvěle až na koncert Plastiků, kvůli kterému jsme ho vlastně
najímali.
Ještě na nábřeží jsme se s Danou a několika dalšími bavili s tím
pánem od StB, co zarazil invazi uniformovaných příslušníků VB.
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Ivan M. Jirous /foto 16/

"My neberem vlasatce jako vlasatce, ale podle toho, jak se chovají," tvrdil nám.
Revanšovali jsme se mu: "Ani my neházíme všechny fízly do
jednoho pytle."
Zasmáli jsme se, podali si ruce a rozešli se. Když jsem v sedmdesátém šestém roce jak u výslechu tak u soudu připomínal příhodu
i parníkem a tvrdil, že přece na Státní bezpečnosti musí vědět, kdo
tam tenkrát byl, aby nám dosvědčil, jak jsme se chovali, nejevili o to
takzvané "orgány činné v trestním řízení" ani soud pochopitelně
ten nejmenší zájem.
/Příště "první Klukovice
a část Kapitoly VI./

Hudební vydavatelství BOŽI MLÝN
vydalo zatím poslední desku Plastic People
LEADING HORSES
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BOŽI MLÝN PRODUCTIONS
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divadlo

Jen tam, kde všichni už déle než sto let intimně vzpomínáme ruskou
klasickou literátům, může vzniknout láskyplná a nostalgie plná perzifláž,
jakou zde bude čtenář číst. Autorka, která ji napsala, byla mladičká, snad
sotva devatenáct, dvacet let. Byla t o dívenka žijící ve snu a svět básně byl
jí rozhodně líbeznější než svět, v němž žila fyzicky skoro tak na oko. Měl
jsem to štěstí, že jsem ji znal, ba dokonce jako básnířku "objevil". To už
měla většinu svého díla a většinu svého života za sebou, ke skutečné lítosti
všech, co ji znali. " Č a j " byl prostě jen produkt přirozené básnické hravosti
a autorku ani nenapadlo, že by jej kdy mohl brát někdo tak vážně, že by
ho třeba zahráli. Po její smrti ho ale zahráli - a to nezapomenutelným způsobem v divadélku Orfeus Radima Vašinky. Toto divadélko, které by nikdy
neměla z a p o m e n o u t — a věřím, že n e z a p o m e n e — historie české kultury,
vykonalo na přelomu šedesátých a sedmdesátých let p ř e m n o h o a jeden z
nejpůvabnějších darů, které nám připravilo, byla právě inscenace dílka, jež
tu předkládáme laskavému čtenáři. Existují fotografie. Existují dosud pamětníci. Snad existuje i magnetofonový pásek - ne-li, je to velký zármute k.
Protože autorka na h o n y vzdálená t o m u t o světu se o uvedení nestarala,
nedodala nikdy poslední chybějící stránku, poněvadž ji patrně prostě ztratila. Hra tedy končí bez konce — ale stejné neměla konec jako nemá konec
žádný pravý sen. Lehkost, s níž je ta drobná věc napsána, p o u k a z u j e na mistrovství, jaké často, přeěasto, nedospěje ani umělecky ani lidsky tzv. zralého věku. Je to lehkost jemné směšnosti — jak jinak můžeme dnes taky traktovat literaturu, kterou milujeme jako sebe, jejíž raison d'etre je však nenávratně historicky uzávorkován. Povolaný kritik bude moci ocenit čistotu
práce: s jak např. mizivým kvantem rusismů to autorka svedla a jak ve vlastně jen pár řádcích nás okouzlila sebeironizujícím nadlehčením oněch spodních vod iracionálna, jež ve velkých j e j í c h předobrazech tak znepokojivě
známe.
" Č a j " byl oficiálním důvodem pro zavření divadélka Orfeus.
Egon Bondy
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Šárka

SMAZALOVÁ

Čaj
\lexej
Sofie Alexejevno, počkejte přece!
Sofie
Prosím vás, Alexeji, už jsem vám to říkala dvakrát. Chcete snad
mému otci něco vytýkat? Anebo snad...
Alexej
Ne, ne, Sofie. Uklidněte se prosím vás, uklidněte se. Vždyť přece
víte, že já...
Sofie
Dost na tom, Alexeji Sergejeviči, co už se stalo. A teď ještě ke
všemu vy s tím věčným vysvětlováním příčin a okolností toho
všeho. Vždyť je to nesmysl! Tím se přece nic nespraví. Nic, rozumíte mi přece, docela nic.
Uexej
Ano, máte pravdu, Sofie. Máte docela pravdu. Je to tak. Tím se
už nic nedá napravit. Nic se nedá vzít zpátky, abychom podruhé
postupovali zcela jinak, že? Neboť kolo osudu se nemilosrdně točí dál.
iofie
Nebuďte ironický, Alexeji, prosím vás.
Llexej
Ale, milá Sofie, říkáme-li pravdu, pak je přece úplně lhostejné,
jakým tónem je vyřčena, není-liž pravda? Anebo snad chcete,
abych vám sladce lhal a lísal se u vašich nohou jako pes? Vždyť
je to přece jednoduché! Mohu to udělat! Kdykoliv! Třeba teď,
teď hned, chcete-li.
ofie /zintimnění rozhovoru/
Tak jsem to nemyslela, Alexeji,
ilexej /horečně/
Nemusíš se omlouvat.
14

Sofie
Jsi komediant. A mimo to - nebyla to omluva. Nemám se za co
omlouvat.
Alexej
Ale Sofie, milá drahá Sofie, nerozčiluj se přece, vždyť víš, že my
dva...
Sofie /vpadne/
Co my dva?
Alexej
No... chm... abych tak řekl... no zkrátka že my dva... prostě že se
nemáme proč na sebe zlobit.
Sofie
Jak to myslíš, Alexeji?
Alexej
Jsme přece jaksi... no, ehm... svým způsobem příbuzní.
Sofie /v údivu/
Příbuzní?
Alexej
Ano, máme společnou matku.
Sofie
Matku? Ty ses zbláznil, Alexeji, opravdu, nadobro ses pomátl!
Jsem odjakživa dcerou Anny Ignatěvové, a ty jsi...
Alexej
Mlč, dušinko, nepochopilas. Mám na mysli jinou matku. Ne tu,
která nás kdysi... bohužel, nebo bohudík /?/ zrodila ze svého lůna jako nevinná dítka, ale tu, která nás přijala za své, když už
jsme nebyli dětmi.
Sofie
Ach tak, myslíš to symbolicky, Alexeji, no ovšem, rozumím. Ale
abych se přiznala, nevím přesto, co máš na mysli.
Alexej
Tak ty neuhodneš?
Hlas za scénou
Prokristapána, taková tma, taková tma, člověk nevidí na krok.
Alexeji, kde jste kdo? Rozsviťte přece!
Sofie
Otec! Alexeji, slyšíš? Otec jde nahoru, špatně vidí, vždyť víš, jdi
a posviť mu loučí.
Alexej
Už jdu. /A pak zdálky/ Už jdu, už jdu, otče.
Sofie
Bože můj. Bože můj na nebesích!
Otec
Tak už jsem tady. Brrr, brrr, je tam psí zima. Vánice. Promrzl
jsem na kost.
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\lexej
Svlékněte si kožich, otče.
Sofie
Sedněte si, tatínku, tady u kamen je teplo.
3tec /kašel/
Alexeji, tak co, synu, jak žiješ? Co matka, ještě pořád j í nedá
spát, že jsem...
iofie
Tatínku, prosím vás, mlčte o tom.
Uexej
Také se mi nechce o tom mluvit, otče.
)tec
Nu dobrá, dobrá. Řeč se mluví, voda plyne, všechno mine.
Uexej
Tak tak.
¡ofie
Uvařím vám čaj. Alexeji, kam jsi dal samovar? Vždycky ho někam uložíš a já ho nikdy nemohu najít. Vždycky si pomyslím,
že to snad děláš naschvál.
Alexej
Tak hledej!
ofie
Nedělej si blázny, Alexeji, otec je prokřehlý, není čas na hlouposti,
(tec
Pravda, Alexeji, nezlob Sofii,
ilexej
Nu dobrá — jak myslíte. Když tedy není čas, tak není čas. Tedy
se, Sofie, otoč... tak. A teď udělej dva kroky zpátky. Jeden, dva...
dobře, přímo výborně. Bravo. Teď půlobrat vlevo, tak a podívej
se na polici. Co tam vidíš?
ofie
Samovar!
itec
Hahahahaha. Ten Alexej tě ale umí poškádlit, Sofie, jen co je
pravda,
ofie /stroze/
To umí. /Odejde/
tec
Tak co, Aljošo, chlapče zlatá, tak jakpak to...
lexej
Ale otče, nezačínejte zase.
tec
Ale coby. Nezačínej, nezačínej, větvičku jen tak neulomíš, kosa
zpívat neodnaučíš.

Alexej
Ty vaše průpovídky, aby je čert vzal!
Otec
Není průpovídka jako průpovídka. Některá je špatná, jiná je
dobrá. Anna Ignatěvová vždycky říkávala: Střež se pití, Gerasimoviči, pití - to je jed! /Vzdychne v chandře./ Zlatá Anna Ignatěvová...
Alexej
Kolik je už Anně Ignatěvové?
Otec
Cože?
Alexej
Ptám se, jak je stará Anna Ignatěvová.
Otec
Ale Alexeji, moc se ptáš, moc se ptáš. Kdo se moc ptá, ten se
moc doví.
Alexej
Otče, přestaňte!
Otec
Co je ti, Alexeji? Tak, Aljošo, vidím, že jsi dnes nějak popudlivý,
na Sofii... a na mne taky. A to není dobré, to není dobré, Alexeji. Sofie si to nezaslouží, to zase ne. O sobě nemluvím, ale Sofii,
tu abys zrovna na rukou nosil... Víš, po té události... chodila
domů bílá jako stěna, slovíčka s nikým neztratila, ruce jen v klíně sepnuté a hlavu na prsa skloněnou. Ne, Alexeji, neměl bys na
ni být hrubý.
Alexej
Hrubý! Nebyl jsem na ni přece hrubý!
Otec
Byl - nebyl, nevím, nevím, ale hezké to nebylo.
Alexej
No dobře, dobře. Však to spravíme.
Otec
Tiše, už jde.
Sofie
Čaj je hotov. Prosím, poslužte si. Tady je pro tebe, otče, tady
pro Alexeje... a tady pro mne.
Otec a Alexej
Díky, díky.
Otec
Díky, naše milá, milá Sofie /pijí čaj./
Alexej /nervózně/
Zavřelas dveře?
Sofie
Zavřela jsem. Vždycky přece zavírám. Proč se ptáš?
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41exej
Protože mne napadlo, žes mohla zapomenout.
Sofie
Jak tě to jen mohlo napadnout, Alexeji.
Alexej
To opravdu nevím.
Otec
Neví, on neví! To je ale fiskus, že Sofie? /pobaveně/.
Sofie
Není mi do žertu, otče. Nezlobte se, ale po tom, co se stalo...
/vypukne v pláč/.
Otec a Alexej
Jen klid, dušinko, jen klid.
Otec
Ano, ano, klid. Voda plyne, hodina mine, a všechno je pryč.
Sofie
Jen kdyby, jen kdyby už bylo všechno pryč.
Alexej
Neber si to tak, Sofie.
Otec
Napijeme se čaje.
Sofie
Uvařila jsem dobrý, tatínku?
Otec /gradace/
Hm, hm, moc dobrý, výborný čaj! No řekni, Alexeji.
Alexej
Opravdu. Skvělý čaj. Je přímo... no... jak bych to řekl...
Otec
Hahaha, on neví, jak by to řekl, no řekni, Sofie, není to k smíchu?
Sofie /nucený smích/
Hahahahaha.
Alexej /se přidá/
Hahahahaha. /Klepání na dveře./
Otec
Pssst! /Smích ustává, klepání je zřetelne'./
Alexej
Někdo klepe.
Sofie
Kdo to jen může být? Teď večer? Že by Fjodor Ivanovic?
Alexej /silně/
Vstupte!
Otec
Fed'o, tos ty! A to je překvapení!
>8

Sofie
Bud vítán.
Alexej
Bud vítán, Fjodore.
Sofie
A já jsem si zrovna říkala: že by Fjodor Ivanovic? A opravdu...
To je náhoda!
Otec
Posad se, Feďo, a popij s námi čaj.
Sofie
Jdu pro samovar.
Fjodor /vzrušeně/
Není čas. Dějí se podivné věci.
Otec
Ale, snad to nebude tak zlé.
Alexej
Co se děje, Fjodore?
Fjodor
Co se děje, on se ptá, co se děje! A ty také, otče, nic nevíš, to
mne překvapuje! Eh vy, občané! Sedíte si a pijete čaj. Přijdu a vítáte mne, jako by se nechumelilo. A zatím...
Sofie
Tady je čaj, Fedko! Uvařila jsem dobrý, otec s Alexejem ti to
potvrdí. A tady je piroh - schovala jsem ho pro tebe, no co sedíš
a mlčíš, jakoby tě k židli přikoval?
Fjodor /udeří pěstí do stolu/
Copak jste se všichni zbláznili? Žijete si jako ve skleníku, ty,
Alexeji a ty otče také a Sofie Alexejevna vás zalévá čajem. Pěkná
věc.
Otec
A co má být, smím-li se ptát?
Sofie
Co je, Feďo?
Otec
I nechte ho, mrzouta, však ho to přejde. Voda plyne, všechno
mine.
Fjodor
Nic mě nepřejde! Už se nedá nic vzít zpátky! Nic se nedá vzít
zpátky, rozumíte?
Otec
Hm - je to vážné.
Sofie
Já ti rozumím, Feďo. /Povzdechne/ Ano, ano. Nic se nedá vzít
zpátky.
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Alexej
Mně je to jedno.
Fjodor
Jedno! Jemu je to jedno, slyšíte, milostpána se to netýka!
Sofie /k Fjodorovi/
I jen si ho nevšímej, Fed'o, on je dnes...
Alexej
Tak prr, ty do toho máš nejmíň co mluvit!
Sofie
Ano, já!
Otec
Sofie je v právu.
Alexej
Ale vždyť já vím, vy dva musíte vždycky držet dohromady. /Za
oknem hluk lidí, výkřiky a volání - nezřetelné./
Fjodor
Slyšíte?! Já to říkal!
Otec
Ano, Fjodore, měl jsi pravdu.
Sofie
Fjodor se nemýlil.
Otec
Nevěřili jsme ti neprávem. Odpusť, Fjodore.
Fjodor
Nemám co odpouštět. Nikomu, rozumíte? Nikomu nemám co
odpouštět. Nemám co, nemám co, chápete, nemám co, co...
co? ... Ehm ... co jsem to jen chtěl...
Sofie
Čaj! Vychladne ti, vezmi si přece čaj, Fjodore. A pirožek - schovala jsem ho pro tebe.
Fjodor
Hmm, hmm - dobrá. Hra... haha - dobrá kuchařka, ta naše Sofie, věru dobrá.
Sofie
Tak vidíš jak ti chutná a nechtěl jsi.
Fjodor
M no...
Otec
Hahahaha.
Sofie
Jaký je to ale vtipálek, ten náš Fjodor, viď otče?
Otec
Ba věru, to máš pravdu.
/Trapné ticho/
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Alexej
Dobrá, jak chcete, vidím, že jste mne vyradili ze hry. Tedy se
vám poroučím, drazí přátelé, a odcházím.
Sofie
Alexeji, neukvapuj se. Počkej!
Fjodor
Co to blábolíš, Aljošo, nikdo tě přece nevyřadil, a ... z jaké hry,
povídáš?
Alexej
Tomu ty, Fedto, nerozumíš. Existují totiž taková pravidla. Pravidla hry — společenské hry, chceš-li.
Otec
A tobě se zdá, že jsme je porušili, pravda. Nu dobrá, dělej, jak
myslíš.
Sofie
Alexeji, jsi hlupák.
Fjodor /plnými ústy/
Hahaha. /Kucká se/
Sofie
Fjodore, mírni se, zaskočí ti a co pak. Lékař je přespolní, co
bychom si s tebou počali?
Fjodor
Haha... ha... ha... No. Však se nic neděje.
Alexej
Otče, dal byste mi připálit?
Otec
Rád, Alexeji.
Alexej
Děkuji vám.
Sofie
Vzpomínáš si ještě, otče, na to překrásné léto v Mošilovce?
Otec
Jak bych nevzpomínal, děvenko. Často a rád.
Sofie /zasní se/
Ach ty stromy, jak voněly, všechnp bylo bílé, květy... a děvčata
chodila z pole a zpívala si... /Začne pět snivě beze slov melodii,
jak rozkvétaly jabloně a hrušně... ostatní kromě Fjodora — se
přidají. Odzpívají první sloku - konec zpěvu/.
Fjdor
Bravo! Šlo vám to výborně. Já zpívat neumím, tedy nezpívám.
Otec
To je správné.
Sofie
Nechceš ještě čaj, Feďko? Vezmi si, dokud je horký.
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Otec
To je správné.
Sofie
Nechceš ještě čaj, Feďko? Vezmi si, dokud je horký.
Otec
Čaj chladne, květ vadne, tak tak.
Fjodor
No tak nalej, Sofie, ale Alexejovi taky. Připijeme si spolu.
Alexej
Já si čajem připíjet nebudu. A s tebou, Fjodore, teprve ne.
Fjodor /úlisné/
A pročp ak, Aljošo?
Alexej
Protože si nepřipíjím s tím, kdo je takový jako ty.
Fjodor
Jak jsi to myslel, smím-li se ptát?
Alexej
Přesně tak, jak jsem to řekl, abys věděl.
Fjodor
Tak to tedy ne.
Alexej
Právě tak.
Fjodor
Co to má znamenat?
Alexej
Tohle. /Udeří Fjodora./
Fjodor
Tak ty tak? No jen počkej! /Oplatí mu facku./
/Oba křičí a buší do stolu - rvačka./
Sofie
Holoubkové, přestaňte, n o tak, Feďo, pro smilování boží, otče,
domluvjim!
Otec
Dejte si říct, Aljošo, Feďo!
/Oddychování Alexejevovo a Fjodorovovo./
Fjodor
Fuj.
Alexej
Pf.
Otec
To není dobrá věc, mládenci. To není dobrá věc.
Sofie
Stydím se za vás.
Otec
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To není dobrá věc.
Alexej
Nám je to naprosto jedno, viď, Feďo?
Fjodor
Baže.
Otec
To je mi pěkná věc, slyšelas to, Sofie? Spikli se proti nám dvěma, hahaha...
Sofie
To není k smíchu.
Otec
Vždyť už se nesměji. Ano, máš pravdu. To opravdu není k smíchu. Unáhlil jsem se. Přestřelil jsem. Nu nevadí. Voda uplyne,
všechno zlé pomine.
Alexej
Slyšíš, Fjodore, jak si mručí ty svoje povídačky? Vsadím se, že
ona mu za chvíli začne přizvukovat /paroduje Sofiin hlas/: voda
uplyne atd.
Fjodor
Hahahahahaha.
Otec
Alexeji, to se nesluší.
Sofie
Ne, to se opravdu nesluší. /S tichou dotčeností a lítostí. Pak
hystericky/: To už je vrchol, už je toho dost! /Vzlyká./
Otec
Nonono. /Chlácholí ji a pak zařve/: Že se nestydíte, ničemové,
holobrádci, žádní holoubkové - ničemové jste - tak!
Alexej a Fjodor
Odpusťte nám, Sofie, odpusťte nám.
Sofie
Nemám co odpouštět. /Tvrdě/ To už se nedá vzít zpátky.
Otec
Ale Sofie, všechno pomine, i voda uplyne.
Alexej
Jak by ne!
Fjodor a Alexej
Hahahahahaha.
Otec
Děláte si legraci ze starého člověka.
Sofie
Myslím, že právem, otče. Ty vaše průpovídky jdou už každému
na nervy. Dělají si legraci - můžete jim být ještě vděčný. Jiný by
se neudržel a...
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tec
Co a... no, když jsi začala, dopověz,
jfie
To si už domyslíte sám. Ale do smíchu by vám nebylo
tec
Na mě si nikdo nic nedovolí!
¡odor
Povídali že mu hráli,
tec
Chm, leda snad Petr Fjodorovič.
lexej s Fjodorem
Cha. Cháá... Tos uhodil hřebík na hlavičku! Petr Fjodorovič!
)fie
Petr Fjodorovič je surovec a pijan!
¡odor
A ty ho miluješ!
)fie
Ne!
odor
Nezapírej, miluješ Petra Fjodoroviče. Každý to ví, každý ti to na
očích přečte, chacha. Třesou se ti ruce, holubičko, zčervenalas,
víčka se ti chvějí. Prostě a jasně: miluješ Petra Fjodoroviče.
)fie
Už ho nemiluji,
odor
Jakže?
>fie
Nemiluji už Petra Fjodoroviče. Už se mi netřesou ruce, nechvějí
víčka a nejsem už rudá. Přestala jsem prostě Petra Fjodoroviče
milovat. Právě teď.
tec /mručí si pro sebe/
To jsou mi věci, Sofie, řekni, mluvíš pravdu, nebo si snad děláš ze
starce dobrý den?
>fie
Je to svatá pravda, otče.
lexej
Vida, vida, kdo by to byl řekl?
ifie
Petr Fjodorovič je skvělý člověk,
lexej
To bych neřekl,
ifie
Ale já to říkám, já to křičím: Petr Fjodorovič je skvělý a vezmu
si ho za muže.

Otec
Cože? Petra Fjodoroviče? Není možná.
Alexej
Možná, že je možná, /ironicky/ Ostatně - možné je všechno. Až
na jednu věc.
Sofie
A to je co?
Alexej
Že si vezmeš Petra Fjodoroviče.
Sofie
Hm! O tom ty nerozhoduješ, drahý Alexeji. Jsem již dávno s
Petrem Fjodorovičem domluvena. Zítra ráno zaklepe na tyhle
dveře - zrovna tak jako před chvílí Fjodor. Zaklepe a řekne:
Dobrý den, otče Gerasimoviči, dobrý den, Alexeji a Fjodore.
Potom se ukloní - takhle, a řekne: buďte zdráva, Sofie Alexejevno. Přicházím, abych... abych...
Fjodor
Abych si s vámi zahrál partii šachu.
Sofie
Hlupáku!
Fjodor
Tak tedy snad domino?
Alexej
Chyba lávky, Fjodore. Petr Fjodorovič nehraje domino. Alespoň
já jsem ho nikdy neviděl hrát domino
Sofie
Ale já ano!
Fjodor
Dobrá tedy. Přijde a bude hrát domino.
Sofie
Se mnou!!
Otec
Ne, Sofie, Petr Fjodorovič hrává domino zásadně pouze se mnou
a s Alexejem.
Alexej
Ano. Ale mohli bychom ho snad požádat...
Sofie
Ano! Ano!
Alexej
Ne, nebudeme Petra Fjodoroviče o nic prosit.
Sofie
Alexej má pravdu. Kdo by se měl někoho o něco prosit. A k tomu Petra Fjodoroviče! Neslýchané! je to přímo nemožné!
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Otec
Tak tak. Proutek ulomíš, prsten zahodíš, ale vodu vodou neuhasíš. /Klepání/.
Všici
Vstupte, da'le a tak dále. /Vstoup í pocestný/.
Host
Dobrý den, lidé drazí. /Prosí o nocleh atd./.
yšici
I jen pojďte, buďte nám vítán, sedněte si u nás atd.
Sofie
Uvařím vám čaj, chcete?
iost
Děkuji, děkuji. Jste moc laskavá. Opravdu. Velmi laskavá. Děkuji
vám., opravdu děkuji... ehm... ehm...
Sofie
Sofie. Sofie Alexejevna. Jmenuji se Sofie Alexejevna.
lost
Ach, těší mne. Velmi, velmi mne těší. Krásné jméno. Opravdu.
Tak tedy Sofie, povídáte, /bujaře/ A já jsem Petr. Petr Fjodorovič. Říkejte mi, jak chcete. Petře - anebo Fjodoroviči - to je
jedno,
iofie
Já se vás o nic neprosím!
Uexej
Tak tedy, vážený občane, abysme se nedohadovali. My víme, co
jste zač, nemyslete si. Všechno víme, všechno známe, jasné? A
domino — nehrajeme,
lost
Tak. Domino nehrajete. Tak... ehm.. a...a... co tedy, jaksi... hrajete? Ale vlastně... proč se vás na to ptám. Odpusťte. Jsem Petr
Fjodorovič.
jodor
To už jsme od vás jednou slyšeli, občane,
lost
Jakže?
jodor
Kuš!
ofie
Fjodore, to bylo ohavné!
jodor
Prosím za prominutí, panstvo,
ost
Děkuji. Děkuji vám. Vlastně ... ehm... ach... hehehe... Jsem Petr
Fjodorovič.

Sofie
Cože, to je Petr Fjodorovič?
Otec
Zdi se.
Sofie
Petře!
Host
Petře! Ano, ano, Petře, totiž vůbec ne Petře, nýbrž... nýbrž...
Sofie
Sofie.
Host
Sofie. Ano, právě tak. Tak tedy Sofie. Sofie.
Sofie /něžně/
Petře! /pak zakřičí/: Jste pijan a surovec!!!
Host
Jsem Petr Fjodorovič.
Otec
A proč ne. I voda plyne, člověk hyne a všechen čas mládí mine.
Alexej
Jak by ne.
Fjodor
Co by dup.
/Výstřel/
Sofie /vykřikne/
Ach!
Alexej
Kdo to vystřelil?
Host
Já.
Fjodor
To vy jste vystřelil?
Host
Jsem Petr Fjo...
Fjodor
Na tom teď, občane, nezáleží. Tak tedy vy jste vystřelil, říkáte.
Host
Ano, právě tak.
Alexej
A jak jste mohl? Jak jste vůbec mohl? V cizím domě, jak si to
vlastně dovolujete?
Otec
Ano, to je na pováženou.
Sofie
Petr Fjodorovič je hrdina.
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ost /samolibě/
Mno.
)fie
Gratuluji, Petře Fjodoroviči!
lexej
To je neslýchané!
tec
Chm. Divná věc.
)fie
To není nic divného. To je přímo...
lexej
Mně je to jedno.
>fie
Svařím čaj.
tec
I jen jdi, děvenko. To je dobrý nápad. Výborný nápad. Vyschlo
mi po té ráně v krku, chm cha chachachachacha.
odor
Taky bych si dal říci.
)St

Mám vystřelit ještě?
exej
Jak myslíte. To je vaše věc, Petře Fjodoroviči.
)St

No, když dovolíte...
exej
Prosím.
>st
Tak tedy... ehm...co ...jakpak to... aha. Došly mi neboje. Náboje
došly. Z toho nebude nic.
exej
Otče, Petru Fjodoroviči došly náboje. A vy, jak tuším... No víte přece, ty vaše zásoby z minulého honu... nemohl byste nějaké půjčit tadyhle našemu hostu?
ador
Nedělejte to, otče. Kdoví kdy je budete potřebovat,
ec
Chocho, a proč ne? Tady je náboj, Petře Fjodoroviči, nový, krásný, líbí se vám?
•st
Och, skutečně, děkuji vám, děkuji. Opravdu, krásný, nový, jen
se leskne. Je ho škoda, opravdu. Schovám si ho na památku,
když dovolíte.
)dor
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A to zase ne. To by nešlo, vážený Petře Fjodoroviči. Otec vám
dal náboj, a vy nechcete střílet, jak si to vůbec představujete?
Jste v cizím domě, nepleťte si to, nejste u sebe doma!
Host /tragicky/
Nemám domov.
Otec
Tak vidíš, Fjodore. I ať si Petr Fjodorovič schová ten náboj.
Sofie
Sladíte, Petře Fjodoroviči? Vezměte si čaj. Ale co to máte proboha v ruce, proboha, co je to? Otče, co to drží Petr Fjodorovič v
rukou?
Otec
Chm, mno... jak bych to....
Host
To je náboj.
Sofie
Aha. A tady je čaj. Pijte, drazí, uvařila jsem dobrý. I Feďkovi
chutnal. A Feďka, ten jen tak leccos nepochválí.
Host
Skutečně. Dobrý čaj. Dobrý, předobrý. Až je ho pro mne škoda.
Sofie
Ale Petře Fjodoroviči... Slyšeli jste, Petr Fjodorovič říká, že je
pro něj škoda čaje!
Otec
To bych neřekl.
Fjodor
Petr Fjodorovič je skvělý člověk a přítel.
Host
Ano, to ano, to opravdu jsem.
Otec
To bych netvrdil.
Host
Ale já to tvrdím. Jsem člověk slušný a spořádaný. A zde Sofie
/zálibně/... no zkrátka, občané, abychom se nedohadovali. Sofie Alexejevna bude mou ženou. Já si to přeji - líbí se mi. A
ten čaj! Můžete být rádi, že já, Petr Fjodorovič, si vezmu vaši
Sofii za ženu.
Sofie
Ano, můžete být rádi, že si mne Petr Fjodorovič vezme.
Otec
To je skvělé, Petře Fjodoroviči. Jste muž činu a to se mi líbí.
Chachachacha. To já, když jsem býval mladý... Ale co. Mládí
se nevrátí, vzpomínka se neztratí.
Fjodor
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Alexeji, zahraj něco na balalajku,
afie
Ano, zahraj. Petr Fjodorovič si jistě rád poslechne. Že, Petře?
ost
Nemám hudební sluch,
tec
Ale to přece nevadí. Jen si poslechněte našeho Aljošu. Uvidíte,
že se vám zalíbí jeho písně,
ost
Kde je ta balalajka, nebo co to máte?
iodor
Visí nad vámi na zdi.
DSt
Aha. Zahraji raději sám. Nemám rád diletanty, jakým vy, Alexeji,
bezpochyby jste. Já hraji zaručeně výborně.
>fie
Óóóóó!
jst /udá si takt/
Tři, čtyři, ráz, dva. /Hraje celkem obstojně na balalajku. Ostatní
tleskají a polohlasně zpívají./
ifie
Nebylo to moc valne', zdá se, že jste hodně zapomněl, Petře Fjodoroviči.
:ec
Zapomněl nezapomněl, skvělé to bylo.
odor
To bych neřekl,
exej
Mně je to jedno.
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KOUZELNÉMU VRCHU
Kouzelným vrchem překročil Thomas Mann německou románovou tradici minulého století, jak ji ještě nacházíme v Buddenbroocích /1901/, kronice postupného úpadku hanzovní rodiny v určitém
čase, konkrétně v letech 1835-1877. V kouzelném vrchu /1924, v
románu často považovaném pouze za obraz života lidí v plicním sanatoriu před první světovou válkou/ už nejde o obraz určitého času,
i když je do určitého času situován, ale o "č i s t ý č a s", který
se sám stává p ř e d m ě t e m vyprávěného. V exkursu o čase, vloženém na počátek poslední, sedmé kapitoly, si klade Thomas Mann
otázku: "Lze vyprávět o čase, jen a jen o čase, o pouhém a samotném čase?", o čase "an und fuer sich"? Jakým způsobem je to možno, odpovídá Thomas Mann hned přímo na místě /i k tomu dojdeme později/ a na otázku odpovídá také román, jak jistě pochopil
čtenář, který dospěl až sem k sedmé kapitole. Thomas Mann pak dodatečně po patnácti letech v Princentonu charakterizuje povahu
Kouzelného vrchu jinými slovy: "... čistý čas sám je jenom předmětem, neboť se pojednává nejen jako zkušenost jeho hrdiny, nýbrž
také v sobě samém a skrze sebe sama..." a označuje ho "Zeitroman"
— časový román.
Jakmile se vstoupí do Berghofu, plicního sanatoria v Davosu, na
půdu "kouzelného vrchu", mizí nejen dějinnost, historický čas, ale i
čas jako takový je vůbec brán v potaz, aby i on byl zahlazen. Proto
z hlediska lidí žijících "dole", "nahoře" se nic neděje. Z tohoto
důvodu i "děj" románu se dá vypovědět několika větami, protože
život postrádá časové dimenze, je věčnou přítomností. Ctyřiadvacetiletý Hans Castorp přijíždí na tři týdny / 3 x 7 - jedna z podkapitol románu se významně pojmenovává Vingt et un/ zdola, z roviny
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nejplošší, z Hamburku, nahoru do švýcarského sanatoria za svým volensky poněkud tuhým bratrancem Joachimem Ziemsenem, který se
tu léčí již několik měsíců. Zjistí se, že i Castorpovo zdraví je v nepoadku a hrdina románu ztráví v sanatoriu sedm let. Octne se v proitfedí, v němž nachází své "vychovatele", italského liberálního hunanistu Settembriniho, židovského radikálního konzervativce Leo
saphtu, odchovance jesuitské koleje /vnější podobu poskytl Manno1 Georg Lukács/ a Holanďana Mynheera Peeperkorna, realizujícího
'carpe diem" /pro Manna "portrétová fantazie" Gerharda Hauptnanna/. Milý, inteligentní, i když trochu prostoduchý hrdina romáIU, "pátečňátko života", prochází láskou k orientálně tajemné, čas
>d času sanatorium opouštějící a opět se sem vracející madame
'hauchat /naposled se vrací společně s Peeperkornem/, láskou, která
ení opětována. Setkav se s nemocí a smrtí /přirozenou — mj. i svéo bratrance Joachima i sebevraždami - Peeperkornovou a Naphtoou / odchází u z d r a v e n
po sedmi letech zakletí na "kouzelém vrchu" - "dolů", na bojiště první světové války. Ocitá se v
neřádech boje" a další osud našeho hrdiny zanechává vypravěč nejasý. Tomuto otevřenému konci věnuje Thomas Mann čtyři stránky
celkového díla o osmi stech stranách.
Během svého sedmiletého pobytu v Berghofu zažije Hans Castorp
vě vrcholné "události", jež autor líčí ve dvou podkapitolách romáii. Jedna se jmenuje Valpuržina noc: v jakési ironické replice na
austa líčí se setkání Castorpovo s Klaudií Chauchat, chvíle nej'ššího naplnění /o němž však není přímo řeč/; v druhé podkapi>le 'Sníh' zastihne hrdinu na krátkém výletu na lyžích sněhová
)uře, v níž se mu za snění v blízkosti smrti a bezčasnosti náhle
iřejmuje identita myšlenky věčného návratu s přitakáním životu,
>ak toho, k čemu došla Klaudie Chauchat ve "Valpuržině noci" :
1 nous semble qu'il est plus moral de se perdre et meme de se
isser dépérir que de se conserver." /Zdá se nám, že je morálnější
hubit se, ba i pomalu hynout, nežli dbát o své zachování./ Obraz
»"Ota postav románu, jejich jednání a spleť osudů není v Kouzelm vrchu postatné, i když Mann pracuje s prostředky realistického
mánu. Hlavním je "hermetické zakletí mladého hrdiny do bezčas>sti," jak vyplývá z celku tohoto "muzikálně ideálního" světa
h. Mann/ i z jeho vrcholných kapitol.
Předmětem Kouzelného vrchu je tedy v první jeho vrstvě zasvětil mladého hrdiny do "mystéria času"; jeho příběh je historie
ciace. Zasvěcení do mystéria, podobně jako tomu bylo již od pravna u mystérií eleusinských, nebo orfických-dionýsovských, neibíhá přímočaře, ale stupňovitě. Počíná hned na prvních strán:h vyprávění při příjezdu Castorpově do Davosu, kdy se táže
itrance, zda s ním odejde "hned dolů". Joachim odpovídá "kdy
sd?" a Castorp tím míní ony tři týdny, které si určil pro návště-

vu. "To je nic pro nás nahoře", říká Joachim. Takovým způsobem
se dává do pohybu tajemství času a rozvíjí se na otázce času "těch
dole", lidí pracovně činných a s jejich budoucími cíli a plány, s jejich lineárním, členěným a ubíhajícím časem, časem hodin a kalendáře a "nás nahoře" /Podle Joachima Ziemsena/, který má zakusit i
Hans Castorp, dosud o tom nemající tušení. Když Ziemsen dále hovoří, že v Berghofu bude ještě půl roku, hrozí se Castorp: "Půl roku? ... Člověk přece nemá tolik času —!" A Joachim ho ujišťuje, že
by nevěřil, jak tady "dovedou zatočit s časem... Člověk tady mění
pojmy."
Avšak již první večer v sanatoriu utrousí Hans poznámku pro další příběh příznačnou, která je i jakýmsi Leitmotivem, předzvěstí
dalších variací: Joachim ho ospalého vyzývá, že je čas jít už spát a
Hans mu těžkým jazykem říká: "Vůbec není žádný čas."
Castorp je jistým příznivým způsobem předurčen k tomu, aby se
mohl zasvětit mystériu času, jak se doví čtenář z počátku druhé kapitoly z líčení o rodinné křtitelnici ze 17. století, kterou mu ukazoval jeho dědeček a nad n íž se sedmiletého Hanse zmocňoval "zvláštní polosnivý a poloúzkostný pocit měnícího se a měnivého bytí,
bytí zároveň stálého a nehnutého, bytí pohyblivého a tekoucího,
bytí jež bylo návratem a zároveň závratnou jednotou" a byl to pocit, jehož si přál, aby so ho opět zmocnil. Tato rodinná památka
"stojící stále na stejném místě", a přece uchovávající události minulé, o nichž mu dědeček vypráví, se stává metaforou identity minulosti a přítomnosti, v níž se v okamžiku neguje dějinný čas: lidský
život a dějiny se vrací k svému počátku. Castorpova pozdější zkušenost času kruhově se vracejícího zpět se zde preluduje.
Jiným pro iniciaci příznivým rysem Castorpovým byl jeho vztah
k práci, hlavnímu smyslu počínání lidí "roviny": upřímně se přiznával, že vlastně miluje "volný, neobtížený čas", čas, který leží
před člověkem "zcela otevřený", neznající aktivitu a termíny. Odtud jeho náklonnost k bezčasnosti a myšlence čas vyhladit.
Castorpovu prvnímu dnu v sanatoriu věnoval Thomas Mann
70 stran románu, celou třetí kapitolu, aby vylíčil denní rytmus
života pacientů - vstávání, snídaně, přesnídávky, měření teplot
atd. - cyklus, který se opakuje neustále a bude se neustále opakovat. Právě během měření teplot /trvá 7 minut/ a odpočíváním na
balkoně začíná opět mezi oběma bratranci hovor na téma času.
Vzniká z Joachimova výkladu, že se raději měří čtyřikrát denně,
protože když dává člověk pozor, "utíká čas pomalu"; člověk, když
se vícekrát měří, uvědomí si, "co to vlastně je minuta nebo dokonce
sedm minut, - jinak uplyne sedm dnů týdne, ani neví jak." Castorp
mu namítá, že nemůže říci "vlastně", protože: "Čas přece 'vlastně'
vůbec není... nikdo přece neví, jak dlouhý nebo krátký je čas v e
s k u t e č n o s t i . " Pro Ziemsena existenci času potvrzuje jeho
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ěření: "... máme přece hodiny a kalendáře a když je měsíc pryč,
k je pryč , pro tebe, pro mne a pro nás všechny". Castorp, který
lebyl vůbec zvyklý filozofovat" a přece ho k tomu cosi nutkalo,
stává názor, že zkracování nebo prodlužování časuje subjektivní
když se někomu zdá, že trvá dlouho, tak je dlouhý. Na to, že miita "trvá tak dlouho, jak dlouho potřebuje vteřinová ručička, aby
>ěhla svůj kruh" uvádí, že říci, že měříme svůj čas prostorem je tož, jako bychom chtěli měřit prostor časem. Jak dlouho prý trvá
sta z Hamburku do Davosu vlakem, jak dlouho pěšky, a jak dlou> v myšlenkách. "Jak můžeme chtít měřit něco, o čemž přesně
ato nevíme nic, zhola nic... Říkáme, že čas plyne. To je všechno
:zké, jen ať plyne. Ale abychom jej mohli měřit... k tomu by bylo
potřebí, aby čas míjel či plynul s t e j n o m ě r n ě , a kde stojí
áno, že tomu tak je? Pro náš cit a pro naše vědomí neplyne stejnoěrně..." Míry jsou nakonec podle Castorpa, který má v hlavě ještě
poustu myšlenek o čase", pouhé konvence, ale rozhovor končí,
•y bratrance nerozrušoval. Vypravěč o několik stránek dále uvádí,
mladý hrdina si později nemohl vzpomenout na všechny ty "výčné myšlenky 'o čase'," - ba ukázalo se, že zapomněl celý komex do posledního slova /"Říká se, že čas je Lethe", — s tímto přiází vypravěč již na prvních stránkách svého vyprávění!/ Při vítání
davosském nádraží je Castorp ještě typickým člověkem "času
viny", člověkem času zdravého světa; Ziemsen je naopak již poen o čase "nahoře" a v jeho dimenzích mluví. Když se vrozhovopři měření teploty opět hlásí téma času, mění se poněkud situa. Ukazuje se, že Ziemsen je vlastně mnohem přesvědčenějším zaíncem "času roviny", času hodin a kalendáře, bez něhož veškeré
idnikání pracovní, obchodní, vojenské a vůbec veškerá činnost
měřená na budoucnost není možná. Joachim sice uznává čas "nai e " , ale jako dannost, které se podřizuje, avšak již vnitřně nepřiná. Proto i naříká na osud, že musí pobývat v sanatoriu, že čas
iromeškává", že jen stagnuje v nečinnosti a snaží se, kdykoli může,
lit se podle horologického času /řádně měří teplotu, navštěvuje
avidelně nedělní lázeňské koncerty, aby nepropadl "všeobecnému
indriánu"/. A touha žít v čase normálním, v čase "těch dole", ho
de k odjezdu a v důsledku toho i ke smrti. Již v základě své exisnce se Ziemsen ukazuje jako člověk, který nebude schopen nejen
idstoupit, ale vůbec nastoupit iniciační cestu do "mystéria času".
Hans Castorp hovoří zprvu v termínech "času roviny", avšak již
i diskusi na balkoně ho zastihujeme v situaci, kdy se role bratranvyměňují. Jeho otevřenost k času, kterou si přináší už "zdola",
liba ve volnosti, o níž jsme slyšeli, ho předurčují k tomu, aby
1 adeptem zasvěcení. Měřitelný, objektivní čas "těch dole" je
u cizí. Proti mechanickému chápání času oponuje svému bratranargumenty o různé hustotě zažitého času a máme dojem, že sly4

šime Henri Bergsona z jeho Essai sur les données immédiates de la
conscience nebo z Ľévolution créatrice, odkud také bezpochyby
námitky pocházejí.
I když pro přicházejícího návštěvníka sanatoria je zde vše nové
a neobvyklé, takže by se dalo předpokládat, že mu čas bude rychleji
ubíhat jako při každé podobné zajímavé podívané, nabývá takový
nováček podivnou zkušenost: čas se "vleče" jednotvárně mezi chody jídel, dlouho, nekonečně dlouho, takže večer prvního dne si
Castorp povzdychne: "Bože, je to ještě první den?" Současně se
objevuje i další motiv Castorpova "začarování do bezčasnosti":
cítí již tehdy, že jeho časový zážitek se vůbec ztratí v nepřerušené
pravidelnosti. Neměnný rytmus chodu dne vede k tomu, že okamžik
se tu rozpíná do nekonečných rozloh a zároveň větší a velké časové
úseky smršťuje, zlehčují se až k nicotnosti. Zatímco den plyne
zdlouhavě, týdny, měsíce a roky jsou v mžiku pryč, "zmizejí jako
v hrobě."
Už první noc na "kouzelném vrchu" má Castorp příznačný sen,
v němž se mu "rozbřeskne, co je vlastně čas?" Zdá se mu, že je to teploměr, "němá sestra", v hantýrce sanatoria název pro teploměr bez
číselné škály, dávaný tomu, kdo by chtěl švindlovat. Když se později dovíme, že ošetřovatelka bez vědomí významu slova nazývá teploměr "tempus", ohlašuje se předem motiv "být bez času." Ke
konci románu, když Castorp už "nechal čas, aby si šel svou cestou",
hraje si se svými hodinami, časoměrem, a vidí, že celé číslování a
členění dráhy ručičky leží jen pod její cestou a ona stále jde a jde,
takže hodinky zastrčil zase do kapsy u vesty a "zůstavil čas času."
Tak závětem dospívá k tomu, co mu zjevil počáteční sen. Sen o
teploměru bez číselné stupnice jako symbolu času /něco jako časoměru bez ciferníku/ přibližuje situaci, do níž vstupuje "mladý hrdina": zasvěcován do tajemství času, stává se i předmětem hry času.
V prvním dnu se setkává se všemi základními temporálními motivy, které budou kontrapunkticky rozebrány. Všechny jeho pozdější zkušenosti, věčný koloběh vedoucí k popření a zničení času, budou jen variantami tohoto původního zážitku z prvého dne v sanatoriu Berghof.
V místech, kde není budoucnosti, kde "přežívají" a žijí mrtví v
prázdné nicotnosti" /slova humanisty Settembriniho, představitele
lineárního času "roviny"/ je jeden den jako všechny a všechny jako
jeden, ustavičně se opakujíce. Život v zakletí "kouzelného vrchu" je
věčným kroužením okamžiků, dnů, týdnů a roků, které se vrací
zpět k sobě. Může se hovořit o opakování tam, kde stále jde "o týž
den?" K této otázce dospívá Castorp po třech týdnech a naráží na
další pro něj záhadné tajemství času, když musí zůstat několik dní
na lůžku a přinášejí mu jeho "polévku věčnosti", jak čteme v podkapitole tak pojmenované: "V poledne ti přinesou polévku, jako
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ji přinesli včera a jako ti ji přinesou zítra. A v tu chvíli tě to ovane
nevíš jak a odkud: jakmile vidíš, že ti nesou polévku, pokouší se
tebe závrať, časové formy ti splývají, slévají se do sebe, a to, co se
odhaluje jakožto pravá forma bytí, je jakási neroztažitelná přínnost, v níž ti věčně přinášejí polévku."
Ona "polévka věčnosti " boří představu lineárně ubíhající řady
»vých míst - okamžiků, dnů atd. - směřujících z nekonečné
nulosti do nekonečné budoucnosti a přivádí k myšlence cyklickéčasu. Jednou na jaře potom Castorp vysvětluje Joachimovi, že
ih se skládá ze samých bodů obratu, které se přímo dál nerozprorají, že i cyklus času je neměřitelný, že "není trvalého směru a
ínosti: to není 'přímo, přímo', nýbrž 'dokolečka dokola'. " Koloi dnů v sanatoriu se tedy podobá koloběhu přírodnímu, obojí
dléhá "šibalství kruhu a věčnosti". V čem je ono šibalství? V tom,
vypravěč ihned naznačuje. Mělo by se mluvit o jednotvárnosti,
nehybném stojícím 'nyní' nebo o věčnosti", a na jiném místě
voií o "nehybné věčnosti". Tak je již opět o krok dále ve svém
věcování. Při výkladu času si vypomáhá obrazem kruhu, který se
ádá ze samých bodů obratu, vychází tedy z repetice časových
ků, jejichž prsten nebo kolo je čas sám. Jde o stejnou myšlenku,
rou vyslovuje trpaslík ve třetí knize Nietzschova Zarathustry
vidění a hádance/: "Sám čas je kruh". Budoucnost a minulost
ových bodů je svázána kruhem, nemajícím ani počátek, ani
íec, ale v němž se stále opakují tytéž momenty. Trpaslík ještě
losahuje rozhodujícího smyslu myšlenky věčného návratu,
•to je také trpaslíkem, duchem tíže. Pravděpodobně i Castorp
:e svému duševně méně pohyblivému bratranci přiblížit tímto
tsobem koloběh ročních dob.
"Magické nunc stans", které je dokonalou stejností dříve-nyní
•tom, neroztažitelnou přítomností, je současně i nehybnou
ností: mohli bychom říci, že "polévka věčnosti" nemá žádnou
iť a čas, na který metaforicky poukazuje, je prázdným časem,
:once se o čase nedá ani hovořit.
Za Castorpova sedmiletého pobytu na "kouzelném vrchu" se
tiáři "v jeho společnosti" přihodily různé zázraky /vzhledem k
hadné tajemnosti času"/, jak příběh komentuje vypravěč; měl
[ežitost poznat, že čas není jeden, že jsou nejméně dva - čas
viny" a čas pobytu "nahoře", že nejmenší jednotkou tamějšípobytu není den nebo týden, ale měsíc, že měření času nezauje jeho skutečnou existenci, že čas není homogenní, že nene rovnoměrně, že má různé hustoty, že se rozpíná a stahuje,
¡eden den může být nekonečně dlouhý a že tři neděle zmizí v
ku "jako v hrobě", že čas krouží dokola, že z něj nezůstává nic,
stojící "nyní", nunc stans, nehybná věčnost. Iniciace není však
e ještě u konce. Dosavadní Castorpova zkušenost vycházela z

jeho otevřenosti k času vůbec a k času "nahoře", v prostředí nečinnosti, rovnoměrnosti, klidu a v horizontální poloze žijících lidí. Má
ale projít ještě dalšími způsoby zasvěcení do bezčasí. Jsou to tři
zvláštní vytržení z času, jež vypravěč líčí. První zažívá Castorp hned
sedmý den po příchodu d o Berghofu na lavičce u vodopádu. Krváceje z nosu, odpočívá a ve snění /v předcházející noci se mu zdálo, že
si od paní Chauchat vypůjčil na školním dvoře crayon - paní Chauchat svýma očima a lícními kostmi mu připomínala někoho, na koho si nemohl vzpomenout/ se přenesl do "tehdejška", zrušil se přítomný čas i prostor, octnul se daleko odsud v dávném minulém
čase opět na školním dvoře, kdy pojmul náklonnost k stejně starému Přemyslu Hippemu, chlapci s výraznými slovanskými rysy a očima, které byly podobné paní Chauchat. Jen jednou se Hans odvážil
chlapce oslovit a poprosil ho o půjčení tužky. V zážitku na lavičce
se Castorpovi opakují a předjímají dvě události: první je setkání s
Hippem a druhá setkání s paní Chauchat ve Valpuržině noci /od níž
si také vypůjčuje crayon/. Valpuržina noc nastane teprve po snění
na lavičce u vodopádu. V obou okamžicích se zrcadlí a opakuje ten
druhý. Vztah k paní Chauchat je analogický ke Castorpově vztahu
k Přemyslu Hippemu, je jeho zrcadlením a později i vyvrcholením.
Castorp sní "z a v š e c h
d o b , dlouhý, věčný," svůj velmi
známý sen; za Valpuržiny noci /ve druhém vytržení z času/ říká
proto paní Chauchat: "Sedět u tebe jako nyní, to je v ě č n o s t."
Okamžik a věčnost se náhle spojily v jedno. Okamžik se stal branou
k věčnému návratu. /Jakoby Mann ilustroval Nietzschovu větu ze
"Zarathustry"!/ Paní Chauchat mu pak odpovídá: "Tu es chez toi
dans 1'éternité."
Jak rozumět této "1'éternité" ? Je stejná jako věčnost cyklického času symbolizovaného sanatorní "polévkou věčnosti?", času
neustálého, "věčného" kroužení dnů po dnech? Je to věčnost" onoho "dokolečka dokola" — času koloběhu roku? Je to "věčnost" nehybně stojícího "nyní", do něhož se věčné kroužení smrskne?
Ne, nic takového to není. Okamžik věčnosti so objevuje ve chvíli
neopakovatelného vytržení. Tehdy se zakusí v okamžiku čas. Věčnost není za časem /čas by byl degradován do pouhého zjevu jako je
tomu i u cyklického času/, ale čas je myšlen jako věčnost, pomíjející potom jako stálé, jedinečné jako opakované. Opakování neodporuje jedinečnému, nýbrž právě jedinečné se zvěčňuje a fakticitě
lidské existence dává hloubku, která nemá konce. To je případ
Hanse Castorpa, "pátečňátka života", o kterém se říká, že se pouští
do otázky času, otázky pro "profesionální myslitele", jen z "mladické zpupnosti". A právě on byl v těchto místech zasvěcen času.
Castorpovi je okamžik, jak řečeno, branou k věčnosti, to znamená,
že ve věčnosti, ležící za okamžikem, muselo vše zásadně možné tady již jednou být, takže i okamžik byl zde již jednou. Castorpovi se
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izuje návrat stejného, celek času, ve vracejícím se okamžiku. Můne mluvit o tom, že se zde naplňuje očekávání, které sedmiletý
tis pociťuje nad miskou-křtitelnicí, pocit čehosi putujícího a
oveň stojícího, jakéhosi střídajícího se setrvávání, jak už zmíněV průběhu své iniciace do mystéria času postoupil Castorp od
išenosti různých forem konečného obsahu k času samotnému.
Kdyby se podrobně zkoumala jeho cesta k "čistému času", zjistily se, že na počátku se jeho subjektivní prožívání času orientuje
stých krajinách bergsonovských, vrcholný stupeň již zcela nepoitelně je poznamenán Nietzschovým učením o věčném návratu
ného z jeho Tak pravil Zarathustra.
Zarathustra je "učitelem věčného návratu", jeho zvířata vědí, čeučí: "... že se věčně vracejí všechny věci a my s nimi a že jsme tu
onečněkráte již byli a všechny věci s námi". Nietzschovo "viděpropasti času se jeví jako "hádanka", podobně jako Mannovije
stenem, tajemstvím. Mezi třetí knihou Zarathustry a Mannovým
uzelným vrchem s jeho temporálním tématem jsou zřejmé vztahy;
dy i rozdíly, které vznikají z toho, že Mann čte Nietzscheho
lemi Ernsta Bertrama, z jehož "nejkrásnější knihy" o Nietzschoslova Mannova/ vycházel. Vždyť ostatně od mládí byl Nietzsche
lu se Schopenhauerem Mannovým autorem, jenž mu nezůstal
kdy cizí", jak říká v přednášce o Nietzscheho filozofii v roce
17. Mann ovšem nechává výklady o čase svou auktoriální formou
irávěcí situace na bedrech vypravěče, který mu sice slouží jako
Ý si maňásek, ale je to Mann sám, který tu hraje a mluví, nicméně
že pochopitelně na vypravěče "svést", kdyby něco nesouhlasilo.
Třetí extatický stav prožívá Castrop během sněhové bouře. Trvá
ra deset minut, jak dodatečně na hodinkách Hans zjistil - jemu
:dálo, že to bylo několik hodin - , "čas je mi nějak dlouhý", myši — a v té době, opřen o stěnu seníku, "v okamžiku", kdy ještě
hovává věrnost smrti, ocitá se v temném spánku v jakési slunné
žnské přímořské krajině, obydlené "veselým, krásným, mladým
tvém", dospěl svým "zasvěcením" až kamsi na eleusínská pole
nísta mystérií. Jeho sestup je vzestupem. Náhlý jas, výše: "dosnil
ospěl k cíli". Nietzsche napsal: "Alles klar, aber alles auch zu
le!" V blízkosti smrti a bezčasnosti se pojí v jasnozřivém okamživěčný návrat s přitakáním životu.
Ve snu uprostřed sněhové bouře, kdy zažívá "okamžik věčnosti",
•aluje se mladému adeptu mystérií - v tomto případě nejen mys)vi, mlčícímu, ale vpravdě už epoptésovi, zírajícímu /neboť Cas¡> má za sebou více jak celoroční "čekací" lhůtu/ — věčnost
ostřed času. Tím jeho bytí získává onu hloubku, která nemá
ince. Vstupuje do dionysovského přitakání životu, tak jak je: "kráitví pozemské", svatost bytí. V tomto Nietzschovském duchu je
no chápat Castropovo: "Totoť je nápoj, slovo mého snu, lepší

než portské a pivo, proudí mi žilami jako láska a život..." /=dionýsovské je výš než jenom bacchantské,je výš než křesťanské/.
Tímto aktem vrcholí Castropovo zasvěcení. Stal se uzdraven /srv.
Tak pravil Zarathustra, kn. 3., oddíl Uzdravující se/ ne sice fyzicky
— k tomu potřebuje hermetických 7 let - ale svým "nadlidským pojetím světa", vymaněným z času "těch dole" i "těch nahoře", konečnou iniciací: "zavřeme oči, zaplaveni věčnosti"'. Je to variace na
slova řečená dříve k paní Chauchat: "Dans 1'éternité, tu sais, on fait
comme en dessinant un petit cochon: on penche la tete en arriere
et ferme les yeux." /Ve věčnosti, víš, to je jako když člověk maluje
prasátko: zavře oči a zvrátí hlavu dozadu./
Čím dále román pokračuje, tím bezpodstatnější a lehkovážnější
je jeho vnější děj. Na počátku 7. kapitoly "dospěl" Castorp "tak daleko", že nedovedl Settembrinimu říci, kolik je mu let, "ba teď už
doopravdy natrvalo nevěděl, jak je stár!" Výpočtem by se mohl vymanit z této nejistoty, ale vůbec se nenamáhal vyprostit se z této
mlhy a změti." Slova "ještě" a "už zase" byla ze všech nejvíce matoucí, "ve víru už nerozeznával pojmy 'ještě' a 'zase', z jejichž změtení a splývání vzchází bezčasé v ž d y a v ě č n ě." Castorp sice
náležel času, ale čas se mu "ztratil".
Vypravěč se znovu vrací k motivům, které stály na počátku vyprávění, nyní však je rozvij í. Thomas Mann charakterizuje Kouzelný
vrch jako dílo kontrapunktiky, tkanivo témat, v němž ideje hrají
roli hudebních motivů" a přiznává, že byl ovlivněn uměním Richarda Wagnera. A vskutku po aktu zasvěcení, kde dílo vrcholí, obrací
se jeho běh nazpátek, dolů. "Není ani čas", věta pronesená několikrát na počátku příběhu, se opět ozývá u jeho konce. Také motiv
měření času se pojednává va závěr: Castorp nejprve vysedává se svými hodinami, pozoruje ručičku, která ve svém běhu nedbá číslic,
k nimž dorazila, jichž se dotkla, které překročila a nechala za sebou,
je "necitelná" k číslům a čárkám, takže Castorp ten "důmyslný
výrobek" strčil do kapsy u vesty - "zůstavil čas času." Ale to ještě
není všemu konec, protože když jednou - v sedmém roce pobytu
v Berghofu - Castropovi spadly z nočního stolku hodinky, upustil
od toho, aby je dal uvést v pravidelný chod, z týchž důvodů, jako se
už dávno zřekl kalendářů, aby z nich trhal denně listy a poučil se
o sledu dní a svátků. Byly by mu stačily přesýpací hodiny, které
"neběží"' stále, ale jen převracením opakují čas, vyměřený množstvím písku - nahradil mu je jeho doutník "Přísaha na Rutli",
jehož vrchní list se rovnoměrně měnil v sněhobílý, nerozpadávající se popel, tedy jakési ohňové hodiny, které hořením nějaké substance odměřovaly v dávných dobách svůj omezený čas. Nic se nezměnilo v zakletém čase "kouzelného vrchu": "tam" bylo jako
"tady", "kdysi", jako "teď" a "pak": "Vše je jednostejné, a tam,
kde pohyb není pohybem, není ani čas", komentuje vypravěčposled119

Castorpovy dny v Berghofu. Castorp zpřetrhal svá pouta s "ní>u", stala se pro něho mrtvým světem, jako jeho "čas se stal mrt"Tak ležel, a tak ubíhal zase jednou s á m
v s o b ě rok..."
o v pohádce vytrhne Castorp a ze začarování "úder hromu" - vykla první světová válka. Odčarovává uzdraveného Castorpa a vrhá
do dějinného času, do času rovinného, kam se nevrátil svou vlast¡ilou, nýbrž byl "vsazen na vzduch vnějšími elementárními sila'. Castorp běží s bodákem v ruce, klopýtá vpřed mezi padlými,
á do bláta, vzchopí se, vrávorá dále, "mizí nám z očí". To je
lední obraz příběhu "zasvěcence času". Pokud žije, dodává vyvěč, nebo pokud přežije, vyhlídky nemá valné. Finis operis.
Když Thomas Mann charakterizoval v princentonské přednáš/1938/ Kouzelný vrch, označuje ho stejně jako to již řekl v rotě, jako časový román a to ve dvojím slova smyslu: jednou je
orický tím, že se pokouší načrtnout v n i t ř n í
obraz jedné
chy, evropské předválečné doby /pro Manna je koncem měšsko-estetické éry/, potom však, poněvadž jejím předmětem je
ý čas; nejen proto, že je pojednán jako zkušenost jeho hrdiny,
irž také v sobě samém a skrze sebe. Kniha sama je tím, o čem
ravuje. Neboť pokud líčí začarování mladého hrdiny, usiluje
la svými uměleckými prostředky o zrušení času; pokouší se
půjčit celému muzikálně-ideovému světu, který obsahuje,
dému okamžiku, plnou prezenci a zjednat magické "nunc
ís".
"Lze však vyprávět čas, jen čas, čas jakožto čas, čas o sobě?"
o je vypravěčova otázka, o níž jsme se výše zmínili a k níž se
:íme. Bylo by to bláhové počínání. "Kdyby někdo vyprávěl:
s utíkal, míjel, čas plynul' a tak pořád dále, to by nikdo se
avým rozumem jistě nenazval vyprávěním". Jak je to tedy s
;m vyprávění? Čas je prvkem vyprávění a sice dvojím způsoi: vyprávění má svůj reálný čas a čas svého "obsahu". Oba čase nekryjí, to se může stát v hudbě, kde — podle Manna - "pětilutový valčík" trvá opravdu 5 minut. Čas, který je prvkem vypráí, může se stát i jeho předmětem. Proti pošetilosti chtít vypráčas, jak jsme slyšeli, není absurdní vyprávět "o čase". Mann a
3 vypravěč mají však v úmyslu "vyprávět čas". Vyprávět o čase
3 o objektu předpokládá subjekt, který bude pojednávat rozma: o tom, co by bylo monotonní jednostejnost. K tomu je třeba
právěcího vědomí", které se suverénní distancí, v případě Kouíého vrchu, ve stylu romantických vypravěčů s důkladností nebních chronistů vede vážně naivního čtenáře. Z jeho normálnísmyslu času je mu zprostředkováván Castorpův příběh, zasvěcení
"kouzelného vrchu". Ale, jak "odpovídá zákonům vyprávění a
louchání", díky tradiční vyprávěcí formě a chronologickému

času vypravěčovu, čtenářův-posluchačův zážitek se scvrkává nebo
roztahuje jako Hansu Castorpovi. To odpovídá množství stran, kterými je líčen první den a se zkracujícím se časem Castorpovým,
jeho znicotnění, kdy pro celá léta není třeba víc, než pár stránek.
Jak je možno vylíčit "velké otupěn í", život bez času, stojící 'nyní'?
Jak spojit stále rychleji ubíhající léta v "kouzelném vrchu" s časem
— bezčasím? Mann volí takovou formu, která chce čtenáři nunc
stans-stav dát prožít. Jsou to různé komické nebo magické efekty
opakování, sem a tam jednotlivých témat, s nimiž si vypravěč hraje. Zážitek opakování a nunc stans se zdůrazňuje hermetickou
"sedmou", v níž se vše "odehrává": 7 dní, 21 dní, 7 týdnů... 7 roků,
Castorp je sedmiletý, když vidí misku ke křtu, vypravěč čeká, že na
příběh mu nebude stačit ani sedm dnů, sedm měsíců a obává se, aby
to nebylo celých sedm let! To vše jsou prostředky, jakými chce posluchači navodit švindlující identitu, identický návrat stejného.
Thomas Mann "vypráví čas", aniž se vzdává transcendentního
stanoviska, stanoviska toho, který vše obsahuje a příběh už zná.
Proto je vypravěč "tajemným zaklínačem imperfekta". Jakmile se
Hans Castorp vrací do roviny, vypravěč přechází z preterita do
presenta: o osudu mladého hrdiny už nic neví.
Čas je velké téma moderní epiky, je jedním z momentů, které
především zajímá moderní umění a je jevem našeho století. Je
stejně významný v přírodních vědách, filozofii a psychologii. Thomas Mann se ho zmocnil — po Proustovi, spolu s Joycem a Woolfovou - během první světové války. Proti všem třem jmenovaným
je mu čas o b j e k t e m vyprávění, "vyprávění času" opisuje
opakováním motivů a témat kontrapunktické povahy. Zkušenost
Joyceova Odyssea není již pojednávána jako "příběh", nýbrž se
znázorňuje čas, zrcadlící se v jeho vědomí. Pro 7 let Castorpových
bylo by u Joyce třeba jednoho dne Bloomova.
5 PROLEGOMENOVÝCH VĚT " E X - F I L O S O F I L A " E.B. O H O L D O V Á NI MILOVNÍKU MOUDROSTI DR. I. D.
Chceme-li doktorovi I. D. pravě holdovat, připomeňme si, že v přátelském
okolí je vzdělanci překládán jako Dubius, a nikoliv Queicius, jak by se toporně nabízelo, neboť dr. I. D. " d u b a t ergo est" a eo ipso jako " d u b i u s " ve vrtkavých pochybách m í ř í k jistotě eleatského jedno, které rozdvojuje n a rub a
líc. Děje se to u stolu, kde se odehrává nepřetržitá "dubia cena", tedy hostina, jež v laskavé režii dr. I. D. vzbuzuje pochybnosti o t o m , co by si h o s t dříve vzal. Ta pak zavazuje h o s t u j í c í h o ctitele k neutuchající lásce vůči hostiteli, což je na r u b u menu vystiženo zlatou devizou moudrého stolového holdování: "Nulla die sine D u b i o . " A není divu, když d o k t o r u Dubiovi, zřejmě jeho bývalým nietzschovským protinožcům v Mnichově natruc, přestala nejedna sklenice piva denně dělat ze života slzavé údolí. Obrátíme-li pak tento rubový návod na líc, dozvíme se nejvyšší z maxim stolovacího práva, jež se v
kontextu metodických rozpaků účastníka naší " d u b i ó z n i " hostiny nad neohraničeným jídelníčkem jeví až lidojedsky feurbachovské: "In dubio pro
Dubio".
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PARADIGMATA
KONTINUITY
CULTURA, LID, PRÁVO A VÝZNAM KOCOVINY
1.
Hledání Európy bývá někdy chápáno jako hledání nějaké kontiity. Tak se často zakotvovaly imperiálni, myšlenkové či technické
>jekty v představách kontinuity mocenské /napŕ. v dynasticky,
áonálně či inter-nacionálně oprávněné superioritě toho či onoho
JO těch či oněch/, kontinuity duchovní tradice / zejména platomu a tomismu/ nebo kontinuity homogenního časoprostoru ovláíého m a t h e s i s u n i v e r s a l i s . Evropské dějiny jsou pak
dádány převážně jako nějaká návaznost událostí, jež se navzájem
pravují, vyvolávají a dovršují. Takové pojetí ovšem není samojmé. Pozoruhodné je, že se tu těžiště nepozorovaně přesouvá do
ostí n a l é z a n é h o /v němž je kontinuita nalézána/, zatímco
tická marnost nalézání /jak jsme vykázali — v Únosu Európy chny větší evropské projekty vedou ke krachu/ ustupuje do poí. Jen málokdy se hledá kontinuita v hledání samém, zřejmě
tože ji zde "nalézt" nelze: hledání je přece vždy prázdnotou a
istotou - je diskontinuitní... Odhlédněme však prozatím od témamosti /setkáme se s ní ještě plněji v závěru studie při projedání kocoviny/ a pokusme se věnovat kritickou pozornost těm
itům, kde nejspíše bývá kontinuita nalézána ať již v rámci Evropy
3 celku, nebo v dílčích paradigmatech, jež se vynořovala v souosti s celkovým utvářením Evropy.
Protože Evropa jako taková je neuchopitelná /tj. nenalezitelná/,
řeba různé j e j í k o n t i n u i t y hledat a nalézat skrze prigované modely a pojmy. V současné době se stkáváme s Evroi nejčastěji v kontextu k u l t u r n í m . Mluví se o "evropské
tuře", "evropské civilizaci" apod., dnes obzvláště často vsouvisi s novověkým vynálezem univerzální technovědy. Technověda
íá - jako univerzálně aplikovatelná metoda - žádný svůj speci:ý substrát a ani žádnou tvarovou vyhraněnost. Svět redukuje

na pouhou zásobárnu energií, jež jsou zdisponibilňovány. Jako takovéto čiré médium je sice kontinuální, ale nemohou se v něm naskýtat než samé diskontinuity — žádnou kontinuitu sama není
schopna založit — jak se ukazuje, není tu už možný třeba ani příběh, děj, osud či alespoň setrvávání a právo. Celkem vzato proto na
technovědě nic kulturního /bereme-li za základní charakteristiku
kultury její vztah k trvalému/ nenalézáme a proto ji ponecháváme
stranou našeho zájmu. Krom toho jde již o jakési v y ú s t ě n í
Evropy, tedy o něco už více méně p o - či mimoevropského /vědotechnika také jako čiré bezmístí nemůže mít privilegovaný vztah k
určitému regiónu/, nám však jde spíše o různé předpoklady evropského fenoménu. Kulturou se tedy obvykle myslí něco jiného.
Avšak co? Termín kultura má od samého počátku utváření Evropy
několikerý fenomenální korelát.
U Řeků je tento korelát prázdný, kulturu jako takovou Řekové
neměli /v období řeckého zázraku/. Nebylo toho třeba, neboť jednak nebylo co přejímat /jestliže k nějakému přejímání dochází,
vše je řeckým géniem okamžitě přetaveno a obohaceno tak, že fakt
přejmutí zcela mizí/, jednak se vše vytvářelo na místě a podíleli se
na tom všichni občané. Proto u nich také nenalézáme žádnou úctu
ke "kulturním statkům" — sochy byly uctívány kvůli přítomnosti
bohů, již vyzařovaly, ne kvůli své kráse, kultivovanosti apod. Obdobný postoj je vyznačen i ohledně homérských i jiných básní, tragédií
atd. Řekové v těchto věcech spatřovali přítomnost světa samu,
která je bezprostředně oslovovala, a ne vlastní "kulturní výdobytek", krásu, pamětihodnost, jež má z t ě c h t o
d ů v o d ů nějakou hodnotu. Proto také u Řeků zjišťujeme pozoruhodný nedostatek antikvárního smyslu - starožitnosti pro ně neexistovaly.
V helenismu se tyto poměry podstatně proměnily.
Římané naopak kulturu měli - totiž řeckou - tu pěstovali, na
ní zakládali svou kontinuitu. Zde vyvstává především komplikovaná
problematika r e c e p c e
a a s i m i l a c e - přebírání, jež se
zdá pro kulturnost v římském smyslu konstitutivní. Římané takto
vytvořili - a v tom spočívá jejich tvůrčí přínos - kulturu jako přebírání a přebírání jako kulturu. Jde o jakési v e r t i k á 1 n í pojet í kultury. Kultura je souhrnem pravidel vzdělávání a tvoření s příslušnými obsahy, je něčím, co se převezme, zasadí do zkypřené půdy a kultivuje. Vyrůstá potom n a h o r u , košatí, kvete, přináší
plody, semena se předávají dalším generacím, osevní plochy se pokud možno rozšiřují apod. Je tedy toto pojetí ve shodě s původním
římským rolnickým názorem na svět pojetím b i o m o r f n í m .
Důraz je kladen kromě systematické a organizačně promyšlené kultivace na b o h a t s t v í úrody /jde o kulturu jako bohatství, o
kulturu "bohatých"/ a její radostné u ž í v á n í /konzum/. Je
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jme, že toto pojetí kultury, jakkoli prošlo časem rozmanitými
idifikacemi kladoucími důraz na ten či onen jeho aspekt /v rontice aspekt přirozeného vyrůstání, zatímco v současné době se zdá - převládá prvek konzumní/, přetrvává podstatně dodnes
ne tak ve striktně reflexivních kulturologických studiích jako
ména v "hlavním proudu" nereflektované recepce kultury.
Ovšem u Reků, ale později i u evropských Židů a keltských
se můžeme setkat s pojetím kultury naprosto odlišným: kultutu vystupuje a je zakoušena jako d a r , tj. něco, co o s l o v u a to především c h u d o b u . Proto se s tímto pojímáním setkáte především na chudých místech a u chudých národů, případv chudých obdobích dějin či dokonce i během dějinných zvratů
atastrof. Opět zde vystup uje jako základní rys kultury její 'trans. Ovšem nyní nikoli jako recepce a asimilace, jako pouhé 'přetí' a pěstování do výšky - zušlechťování, ale jako obdarování
em, který neznamená pro chudého bohatství /jeho majetkový
:us jím není změněn, ale je mu opravdu vším: Projasňuje mu
•ntaci v h o r i z o n t á l n í m pohybu po světě, umožňuje
) kritické vidění, otevírá prostor pro oslovení světem v jeho
Řekové si na počátku svého kulturního rozmachu, kdy byli
lim z nejchudších národů Středomoří na jednom z jeho nejchudi míst, prisvojili svůj dar až p ř í l i š d o b ř e , odtud si vysvětme krátkost "řeckého zázraku" oproti trvalosti již jen kulticího helenismu, který se převážně také odehrává mimo Řecko.
J Židů pozorujeme, že předávají vždy svůj dar /zjevení/, zaco rozmnožují jen komentáře. Nicméně vědění o obdarovanos! tímto způsobem uchováno optimálně. Irové obdobně jako haŽidé mohou být příkladem marxismu postaveného "z hlavy
lohy": marxismus /a mnohé jiné teorie vycházející z "uninteres:es Wohlgefallen"/ učí, že kulturní potřeby nastupují až po usojení potřeb materiálních; u Irů vidíme, že potřeby kulturní
ch vystupují tehdy, kdy už materiální potřeby není vůbec možuspokojovat. Takováto chudoba je ovšem chudobou, která už
n e d o u f á ve změnu materiáln ích poměrů, která není tedy
ena pomocí budoucnostního projektu možné či nutné matelí reorganizace. Chudoba Irska nebo Haliče byla taková, že tam
žádní bohatí nebyli, lidem nebylo možno doufat, že se jim
ly /třeba náhodou nebo násilně/ stanou. Nebylo tu po čem
it, chybělo srovnání. Tak se tedy tato chudoba striktně odliod vždy jen relativní c h u d o b y p r o l e t a r i á t u , který
Itšinou dobře zásobován, a to jak statky, tak i službami, naděa zábavou. Tato chudoba a j í darovaná kultura mají jedinou
těž horizontální/ alternativu pouze v e m i g r a c i . Takto si

můžeme přiblížit věkovité putování Židů, Arménů, Irů, Poláků aj.
Je tedy možno shrnout, že se u Řeků setkáváme s tvorbou, která
sama není kontinuitní, která však dává základ kontinuitě, je-li přenesena. U Židů je veškerá tvorba výrazně ve znamení kontinuity,
ovšem jimi přenášené je naopak naprosto diskontinuitní /dar Božího
zjevení/. Ohledně Irů se obraťme k příkladu ze Syngových Aranských ostrovů:
"Jednou v noci jsem byl v New Yorku a procházel jsem se po ulicích ještě s několika jinými muži. U vchodu jedné krčmy jsme zastihly dvě ženy, které se spolu hádaly hovoříce irsky.
- Jaká je tohle hantýrka? ptal se jeden z mužů.
- To není hantýrka, řekl jsem.
- C o je to? řekl.
- To je irština, řekl jsem já.
Pak jsem k nim přistoupil, a vy víte, pane, že není jazyka, který
by tak mírnil a uspokojoval, jako irština. Jak jsem na ně promluvil,
přestaly se krákati za vlasy a klíti a stály zde tiše jako dva beránci.
Pak se mne irsky zeptaly, nechtěl-li bych zajít na nějakou sklenku, ale já řekl, že nemohu opustiti svých druhů.
- Vezměte je tedy s sebou, řekly.
A tak jsme popili všichni společně.
Mezitím, co jsme rozprávěli, vklouzl dovnitř ještě jeden muž a
usedl v koutě zapáliv si dýmku. Déšť zesílil a šelhal tak hlučně do
plechové střechy, že jsme stěží druh druha slyšeli.
Stařec vypravoval dále o tom, co zakusil jako námořník, a o krajích, kam se všude dostal.
- Kdybych měl znovu prožiti celý svůj život, pravil, nechtěl
bych ho žiti jinak. Všude jsem se dostal, všechno prošel a všechno
jsem viděl. Sklenky jsem se nikdy nebál, a přece jsem jakživ nebyl
opilý, a byl jsem náruživým hráčem karet, ačkoli jsem nikdy nehrál o peníze.
- Když se nehraje o peníze, není v kartách žádné vyražení,
řekl muž v koutě.
- Pro mne bylo marno hráti o peníze, neboť jsem vždy prohrál
a nač hrát, když stále prohráváte?
Potom náš rozhovor odbočil na irštinu a knihy j í psané.
Začal velmi přísně a bystře kritizovat překlad Moorových Irských
melodií od arcibiskupa Mac Hale-a, cituje celé básně anglicky i irsky
a pak podávaje překlady, které udělal sám.
- Překlad není překladem, pravil, nepodá-li vám zároveň hudbu
i slova básně. V mém překladu byste nenašel stopy ani slabiky, která
by nebyla v angličtině, a přece jsem tam vložil, jen co jeho slova
znamenají. Dílo arcibiskupa Mac Hale-a jest praubohý výplod.
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Podle veršů, které citoval, zdál se jeho soud býti úplně oprávněn
i kdyby se snad mýlil, stojí přece za povšimnutí, že tento chudý
ámořník a noční hlídač měl odvahu se vzchopiti kritizovati vysokéo hodnostáře a učence v dosti choulostivých otázkách veršování a
mných rozdílů mezi starými slovy gaelštiny.
Přes jeho neobyčejný důvtip a přesné pozorování, jeho usuzování
ylo středověké.
Ptal jsem se ho, co myslí o budoucnosti irštiny na těchto ostro:ch.
- Není možno, aby někdy vymřela, řekl, protože zde nenírodiy, která by mohla žít bez kousku bramborového pole;a pro všech3, co dělají na poli, mají jenom irská slova. Své nové čluny - své
dice — ty ovládají anglicky, ale curagh už řídí častěji irsky a v poch mají jenom irštinu. Není možno, aby vymřela, a až lidé uvidí,
příliš poklesla, vznese se zase jako fénix ze svého popela."
ohn Millington Synge: Aranské ostrovy, Dobré Dílo sv. 98, StaŘíše 1929, s. 183 - 185/.
Jsme tu svědky skutečné kulturnosti: kritické orientace v životě
v textech.
Římané a většina ostatních mají naproti tomu kulturu jako boitství,z něhož se čerpá a jež se vzdělává a obhospodařuje.
Pozoruhodné je, že z této analýzy nám vyplývá v protikladu k
idičním koncepcím ducha, že v "duchovnějším" pojetí kultury
ultura jako dar chudoby/ se ukazuje výrazný vztah k horizontále
dar kultury projasňuje životní orientaci"/, zatímco vertikální potí kultury, v němž kultura je čímsi, co roste nad zemí, tj. nahoru,
projevuje jako spíše materiální /kultura je tu bohatství, jež se pěsje a užívá/.
2.
Setkáváme se ovšem s názory, že nikoli kultura o sobě dává konluity průběhu dění Evropy, ale že sama je pouze projevem aktivity
jakého substrátu, že tedy může být brzy taková a brzy onaká, ale
je to teprve tento substrát, který jako její n o s i t e l kontinuitu
konává. Takovým nositelem je v některých teoriích shledáván
d. Příkladem lidu se v naší souvislosti budeme zabývat blíže,
'rvu nám nepůjde o strukturní konstrukci pojmu 'lid', nýbrž o
noření lidu právě ve funkci nositele kultury. /O tomto rozdílu
tatně níže/.
Lid v souvislosti s tvorbou kultury se začíná vynořovat až v novoIcu. Lze dokonce dosti přesně stratifikovat postupnost tohoto vyřování. V b a r o k u lid ještě přítomen není, tušíme jej pouze
Postelích, hospodách, na poutích apod. Má proto výrazně atmo-

sférickou podobu — srv. selské bouře, kdy se z ničeho nic po období
dusného ticha lid zkoncentruje a epizodicky bouřlivě vynoří, aby
byl vzápětí opět rozprášen. V r o k o k u
se mu dostává sice již
zjevnosti, nicméně je tu pouhou kulisou, komparsem, jeho atmosferická povaha ještě přetrvává, byť se intenzita jeho manifestací patrně
zvyšuje. Až r o m a n t i s m u s a revoluce dopřávají lidu vlastní
substancialitu, lid se rozlévá po celé Evropě, masivně se vynořuje
odevšad: tvoří kulturu a to dokonce nejen současnou, ale zpětně celou světovou. Lid se tu objevuje jako t v ů r c e , v některých pozdějších koncepcích jako tvůrce všeho /marxismus/.
Pokud je tento romantismus chápán jako výzva k vlastní tvořivosti, nelze jeho význam podceňovat. Setkáváme se s ním ve všech
uměleckých i neuměleckých směrech a v technice až do přítomnosti
/surrealismus, jazz, rock, demokratizace vzdělání, občanská angažovanost, teorie seberealizace, možnost realizace olbřímích technických projektů - např. Suezský průplav, výstavba železnic apod./.
Ovšem intenzita působení těchto impulzů postupně ochabuje a dostává se spíše na okraj společenského dění. Ve 20. stol. totiž vůbec
pozorujeme s oficiální mytologizací lidu jeho opětovnou proměnu
v opětovnou kulisu /kompars/ ideologických a technických rituálů
/oslavy 1. máje, spartakiády, olympiády, demonstrace, diváctví v kině, u televize, sportu, v konzumenství apod./ jeho velmi rychlé
zanořování a mizení ze scény. Toto zanořování probíhá v nejautentičtější podobě jako výslovný ústup do podzemí v dělnickém undergroundu Východu. /Zde je nutno zmínit publikační a vůbec kulturně organizační činnost českého představitele tohoto pozdního romantismu Ivana Martina Jirouse, používajícího literárního pseudonymu Magor./ K podobnému procesu došlo také na Západě, mluví
se tu o tzv. subkulturách, ale jejich pozice je v důsledku nejrůznějších svodů — zejména komercializace a politického utopismu daleko zmatenější. Rozhodujícím kritériem se zdá být kulturní
plodnost, jak to zahlédl Marcel Duchamp ve svém diktu: "Umělec
zítřka sestoupí do podzemí"'.
Vidíme tedy, že lid jako nositel kulturní kontinuity je nepřijatelný mimo rámec romantického konceptu. Avšak lid jako formální
paradigma, které je zdrojem diskontinuity a zábavy, je k a t e g o rií
t r v a l o u . Bez obtíží vždy nalézáme strukturálně blízký
vztah mezi lidem a slavností - lid žije především ve s l a v e n í
s v á t k ů , připomeňme tu eleusinie, saturnálie, středověkou karnevalovou kulturu / srv. studii ruského literárního vědce M. M. Bac litina: Francois Rabelais a lidová kultura středověku a renesance,
Odeon, Praha 1975./ Charakteristická a nutná je tu vždy výslovná
proměna o s o b n í identitiy, jíž se jednotlivec /po dobu slavnosti/
zříká - v lidu se vždy z t r á c í m e . Jen na tomto základě vystu127

e lid jako slavení slavnosti. Slavení slavností je pak především vytčeno tím, že se věci vyvlastňují dočasně z praktických relací a
ají místo atmosféře slavnosti, která se ujímá vlády. Naopak v no'ěku tento lid proscház í stále subtilnější a rafinovanější formalizaspolečnost na dvoře Bourbonů ráda vystupuje v rolích pastýřů a
týřek v bukolických hrách. Tato formalizace se v rokoku neěrně stupňuje. Ovšem pokus romantiky o její rozbití, pokus, ktese snaží o to, aby se z lidu ve smyslu s t r u k t u r á l n í m /jak
s ohledem na středověk a renesanci popisuje Bachtin v cit. díle/
lid ve smyslu substanciálním /základem je tu velmi lákavá idea
manentní slavnosti, která na dvoře Ludvíků byla do značné mírealizována/, míří bohužel při ostrém trendu k totalitě k fatálnívyvázání lidu z jeho vlastního - jedině přiměřeného - zábavnéživota a ve svých vyústěních vede k ještě důslednější formalizaci,
ztrácí - byť pouze scénickou - bezprostřední z j e v n o s t ve
spěch ideologické mytologizace: rezultuje nezjevný lid ideologickterý je definován pouze tím, že je zdrojem veškeré moci. Z topak vyplývá, že kdo má moc /prezident, generál, šéf strany etc./,
tupuje n a m í s t ě lidu.
Lid se tedy v romantice mohl vytvořit jen díky ztrátě své identijíž je vždy terminovaná ztráta identity jednotlivce/ a díky tomu,
idé zapomněli na to, že chtějí-li s lidem slavit, musí se na čas
i své osobní identity.
}. /Exkurz o identitě/
>ři dosavadním zkoumání evropské kontinuity či evropských
tinuit na příkladech kultury a lidu jsme se kromě charakteristicnmarnosti setkali s tím, že toto hledání je implicitně založeno na
Ipokladu, že jakákoli kontinuita Evropy může být fundována
ze nějakou identitou. Zkoumali jsme, zda nalezneme kontinuitu
iltuře, protože prezentuje cosi trvalého, tedy identického v čase
>ti bezbřehé rozmanitosti a zanikající přechodnosti typické pro
i praktického obstarávání. Přitom jsme ovšem zjistili, že kultura
pěstováná a předávaná trvalost /obdoba trvalosti 'culturae agro'/ není v Evropě jediným modelem kultury a že model druhý ura jako dar chudobě — je ve svém základě diskontinuitní. Zbýby tu uvažovat o identitě daru, ta však zjevně kontinuitu neádá. Potom jsme se obrátili k údajnému nositeli kultury, totiž
, abychom prozkoumali možnost, zda by identita kultury nemoDýt založena v identitě jejího nosiče. Tady jsme konstatovali, že
iko nositel kultury se vynořil teprve v novověku a to díky 'ztrá/é identity' jakožto slavení svátku. Navíc, že ve 20. století se
ak zdeformoval v čirou ideologickou fikci, jednak se fakticky
íil do podzemí a přestal tedy ve své funkci nosiče kultury vy-

stupovat. Nyní tedy nastáva' čas, kdy se zda' být nutné pohlédnout
podrobněji na identitu samu, především na to, jak se to s ní má a
zda tedy náš implicitní předpoklad, že totiž zakládá kontinuitu, respektive že kontinuita je založena zachováním identity, je oprávněný a
v jakém smyslu.
Je zjevné, že toto podujetí je nanejvýš obtížné již pro známé paradoxy, které se naskýtají hned na počátku každé takové úvahy:
identitu nelze definovat /resp. lze ji definovat jen negativně — definice identity je tautologie/, každý pokus o její vystižení je nezbytně s
ní neidentický, je tedy na místě pochyba, zda ji lze vůbec reflektovat: popis něčeho je nutně založen na non-identitě, která však zároveň nějakou identitu předpokládá atp., takže taková úvaha se zpravidla nedostává dále, než k jejímu konstatování.
V předcházejících studiích jsme se s identitou velmi často setkávali a to zejména v té souvislosti, že se nám některé fenomény vyjevily jako její zmenšování, resp. ubývání /viz O původu komunikace
a společenství/. Prakticky vše, co jsme zkoumali, bylo založeno na
nějakých úbytcích identity. Neohlašuje se v tom vliv čistě funkcionálního pojímání světa a člověka v současné vědotechnice, jakkoli
se k němu pokoušíme stavět kriticky? Neboť v něm je přece identita
možná jen jako konstantnost funkčního přiřazení. Anebo naopak
je snad funkcionální svět vědotechniky rezultátem těchto apriorních
úbytí? Mnozí by se odmítli vůbec takto tázat, protože se nezdá možné, že by se dalo tímto způsobem vůbec někdy ze spleti tautologií
nalézt cestu ven či dojít k nějakému výtěžku a přece tu lze v pozadí
cítit problematiku velice závažnou a z uvedených důvodů i velice
aktuální, kterou — i když se v ní asi uvázne - nelze jen tak obejít.
Běžně chápeme identitu jako totožnost něčeho s něčím, založenou
na totožnosti se sebou samým, tedy jako s v é b y t n o s t . Ale již
zde se setkáváme s protimluvem: věc, aby mohla být totožná se sebou samou, tedy byla věcí, musí nějakým způsobem /a to sobě
vlastním/ zjevovat 'přednášet' svět, tj. horizont, na němž vyvstává.
Pro identitu jako svébytnost věci je tedy něčím bytostným identita věci se světem a pouze na jejím základě může věc vystupovat. Ovšem věc vystupuje právě jako věc a nikoli jako svět či modalita jeho zjevování, svět naopak vystoupením věcí na své scéně, která je tím konstituována, svou přítomnost z t r á c í , čímž ji ve svém
vystoupení ztrácí i věc sama. Když se začne hrát, scéna mizí, někdy
mizí i hra; když obraz skutečně spatříme, nevidíme rám, a posléze
ani obraz, ale hra bez scény a obraz bez rámu by nevystoupily...
Věc i svět jsou tak branou zjevování a skrytosti. Je patrné, že má-li
se zjevnost uchovat, tj. je-li věc identická, tj. je-li vůbec, je tu potřeba nějakého jsoucna, jež by bylo schopno identitu a zjevnost věci
a světa v jejím protimluvu přenášet a udržovat; jehož bytnost by
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y spočívala v tom, že mu na této identitě záleží, že se ho bytostdotýká. Takovým jsoucnem je člověk. Z toho nám plyne, že člo; sám je se sebou identický, pokud se stará, tj. zjevuje, přednáší,
je identický se zjevností věci, respektíve světa ve věci. Pokud ale
věk je takto, pak takto také v y s t u p u j e , a to právě jako člo: a ne jako věc či svět nebo modalita jejich zjevování, tyto se naik současně /spolu s člověkem/ zanořují, skrývají.
Pokusme se podrobněji vysvětlit tuto paradoxní úvahu, která by
; mohla přivést blíže k identitě a jejím úbytím /ostatně se nám
již začíná rýsovat postup těchto úbytí od světa k věci a od věci
lověku/. Lze snad na základě výše uvedeného rozlišit identitu jap ř e d n á š e n í a identitu jako v y s t u p o v á n í . Identita
0 přednášení je identitou tím, že přednáší něco jiného než sebe
íu, totiž to, čím je ve zjevnosti; je to identita jako zjevování to, čím je. Identita jako vystupování je naopak identitou jako skrýií: znamená vystoupení něčeho v roli sebe sama a tak jako skrytí
e sama, tj toho, čím je. /Je zjevné, že tuto roli lze snadno susidovat na pouhou funkci, ale to je až sekundární - je to pouze
na z možností, jak se v té či oné roli vystupuje./ Obojí - předení a vystupování — musí ovšem být zjevně nebo skrytě identicBlíže nám to může pomoci nahlédnout několik příkladů. Tak
lina brakového románu Maurice Dekobry "Madona spacích vozů"
ne Seliman se dostává při svém tajném poslání do bolševického
ení v Batumi, kde je vydán na milost a nemilost sadistické a faické lidové komisařce Irině Muravěvové. Princ Seliman je autoí charakterizován jako zhýčkaný a nudící se dandy, navíc selaí, který svede každou krásnou ženu, kterou potká. Přes utrpení,
IUŽ je vystaven, dlouhodobé hladovění, bití a psychická muka
dí jej např. přihlížet popravám/ se lidovou komisařku, které ne'bí svérázný půvab, při jedné její návštěvě na cele pokusí svést,
koli se tento pokus nezdařil, můžeme na přesvědčivé pevnosti,
íž se princ Seliman přidržuje své identity, vidět, jak klamné je
iceňovat dokonalé vystupování v roli a obviňovat je z "nepravditi", "ne-původnosti" či "odvozenosti".
Že role dokáže člověka dokonce bytostně proměnit, nám uka5 hrdina známého Rosselliniho filmu Generál della Rovere: podIník, vydávající se za generála, si v této roli, v n í ž v ý s t u p u počíná hrdinně, podstoupí i hrdinskou smrt a získá si dokonce
u nepřátel, což by jako "on sám" nikdy nedokázal. Vlivem vypování a určité role tu dochází k hluboké etické proměně osobití.
Jako příklady působení téhož principu vystupování, byť v poně1 jiném světle, by bylo možné citovat různá románová zpracování

tématu "korupce původně čistého charakteru" působením vystupování v té či oné roli /mimochodem jeden z nejoblíbenějších motivů
v moderní literatuře, zejména sociálně-kritického žánru/, anebo
konkrétní osudy veřejně působících idealistů, např. světců. Za četné
jiné uvádíme kardinála Roberta Bellarmina /1542 - 1621/, který
byl 1923 blahořečen, 1930 svatořečen, 1931 prohlášen za Učitele
Církve a 1932 se sv. Karlem Borromejským za patrona katechické
výuky.
"Jednou," píše o tom ve své autobiografii, "přemýšlel vážně o
tom, jak by mohl dojiti k pravému pokoji srdce. Když o tom dlouho uvažoval, napadla ho vážná myšlenka na pomíjivost těch největších pozemských statků, a vnukla mu velikou nechuť k nim. Proto
se rozhodl vstoupiti do takového řádu, v němž by bylo vyloučeno
každé nebezpečí, že dosáhne církevní hodnosti. Věděl však, že
nikde nebude mít o tom takovou jistotu jako v Tovaryšstvu Ježíšovu, a
proto
se
rozhodl,
že
vstoupí
do
něho."
Roku 1597 ho povolal papež Klement VIII. do Říma jako papežského theologa a konsultora sv. Officia a 1599 byl konečně
jmenován přes své zdráhání kardinálem, když mu byl papež pod
poslušností nařídil, aby se nezpěčoval přijmouti tuto hodnost.
Bylo to zajisté z hlediska časného ironické vyvrcholení dráhy
pro muže, který se stal jesuitou, aby ušel církevním hodnostem.
Pro Bellarmina to však bylo jen svědectví o tom, že lidské záměry
nejsou ničím proti vůli Boží, a proto se pokorně podrobil, připomínaje si, že 'nejhlubší pokoj a nejpravdivější jistota spásy je v
dokonalé oddanosti do vůle Boží.
Nová hodnost také nezměnila mnoho na jeho způsobu života.
Pokud nemusil vystupovati s oficielní důstojností, žil skromně a
prostě jako dříve, věnuje se jinak co nejsvědomitěji povinnostem,
jež mu přinášelo zasedání v kongragacích sv. Officia, Indexu, Obřadů, Šíření víry a v četných papežských komisích. Zde se uplatnily významným způsobem všechny jeho dosavadní zkušenosti
i morální vlastnosti. Jeho theologické vědomosti, jeho přísná
věcnost v posuzování fakt, prostá osobních vlivů, i jeho nezištná
horlivost pro reformu církevního života - to vše způsobilo, že jeho
úsudek míval rozhodující váhu, a záležitost, ke které se postavil
zamítavě, obyčejně se už za jeho života nikdy znovu neprojednávala.
8. února 1600 podepsal jako jeden ze soudců kongregace sv.
Officia rozsudek nad Giordanem Brunem, kde se mj. praví:
"Prohlašujeme, že musíš být postoupen světskému soudu a postupujeme tě tímto soudu pana římského guvernéra zde přítomného, aby tě potrestal náležitými tresty, přičemž ho naléhavě prosíme, aby ráčil zmírnit přísnost zákonů, pokud jde o trest pro tvou
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obu, aby byl vykonán bez nebezpečí smrti nebo zmrzačení někteho údu."
16. února 1600 byl Giordanu Brunovi zvláštními kleštěmi prochnut jazyk a byl za živa upálen na Campo dei Fiori v Římě. Polěji se kardinál Bellarmin účastní i procesu s Galileem Galilei. Na
lonku života píše pak několik asketických knih, napf. Úpění hobice čili Oužitečnosti slz /1617/ a O umění dobré smrti /1620/.+
Vystupování zvláště úzce souvisí se 'jménem', 'tváří' /viz fenoén masky/ a jinými "vnějšími" charakteristikami osoby či věci
přednášení to ovšem platí také, ale v jiném smyslu/. Tak se identa jako vystupování zjevuje velmi výrazně u fenoménu d o k ue n t u. Je to např. osobní dokument - vystoupení mé tváře,
léna a mých dat na scéně úředního tiskopisu - což zaručuje mou
lěrodatnou totožnost se mnou při vystoupení na veřejnosti /nejde
mozřejmě o mou totožnost s dokumentem/. Dokument také doívá identitu věcem a událostem — fotbalový fanoušek, když v tevizi shlédne záznam utkání, které viděl odpoledna na vlastní oči,
prve tento záznam považuje za směrodatnou verzi toho, co se skučně stalo, tj. teprve v televizi, v dokumentu se věci stávají ¡denticemi se světem /televize - vzácný případ vystupování takřka bez
;
ednášení.../. Moc dokumentu je taková, že zejména v totalitarisiu je někdy dokumentováno všechno, jindy naopak záměrně nic.
Ovšem máme zde také literární svědectví různých událostí, která
bčas bývají také nazývána 'dokumenty doby' a skutečně obsahují
íce méně přesné — 'dokumentární' - záznamy a popisy věcí a roz3vorů, jež se 'skutečně' udály a přece tyto projevy nelze nazvat doumentem v tom slova smyslu, jak o něm hovoříme: máme na mysli
ipř. díla A. Solženicyna, V. Havla, Bonhoeferovy dopisy z vězení
rezistence a odevzdanost, samizdatová edice Expedice, Praha/ aj.
de totiž převládá překvapivě to, co nazýváme přednášením - ve
evnosti jsou tu přednášeny věci a je tu přednášen ve zjevnosti svět.
ředevším je tu přednášeno to, na čem bytostně záleží - každému
to teď. Rozdíl proti identitě dokumentu jako zajištění směrodatého vystupování je zřejmý: dokument jako vystupování neoslovunepřednáší zavazuj ící "záleží na", ale f a s c i n u j e — můžeme
i opět zmínit obecně známou fascinaci televizí. V našich příklaech příhoda prince Selimana rovněž především fascinuje, ale neříká
ic, na čem by záleželo, právě tak příběhy veřejných idealistů. U
říkladu s generálem della Rovere se jedná spíše o zvláštní dosvěd• Použito úvodu Timothea Vodičky k jeho překladu Úpění holubie čili O užitečnosti slz, Dominikánská edice Krystal, Olomouc,
948 a překladu Dialogů Giordana Bruna, Státní nakladatelství potické literatury, Praha 1956.
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čení toho, že vystupování a přednášení jsou identické. Fascinace
dokumentem je v tom, že zpřítomňuje smrt /srv. tvorbu Andy Warhola nebo učebnice soudního lékařství/, která je všude okolo /ani
barevná televize neodstraňuje mrtvolnost televizních produkcí/, ale
n e n í n a p r o t i , tedy je nekomunikativní a bezčasová /srv. Petr
Rezek: Břichomluvcovy monology. Tělo a skutečnost v současném
umění; rukopis, Praha 1982/. Tato smrt není záležitostí všech /je
spíše záležitostí nikoho/, nezáleží vlastně na ní /viz mrhání životy
v katastrofických filmech, v závodech F 1 apod./. Oproti tomu Solženicynovy popisy ruských lágrů nám zpřítomňují smrt tak, že na
ní každému smrtelnému bytostně záleží, zřejmě oslovuje původní
"pospolu", v němž všichni jsme /srv. O původu komunikace a společenství/.
Solienicyn ani Havel nepíší svoje práce proto, aby identifikovali
věci, jež uvádějí, aby je nechali vystoupit ve fascinující atraktivitě
nebo identifikovali sebe sama dokumentem /i když tento aspekt samozřejmě rovněž vystupuje ve své roli/, ale aby jistým způsobem,
/který se často vyznačuje tím, že výslovně přednáší problematiku
identity jako vystupování/, přednesli svět v jeho přítomnosti, zjevnosti, která se týká všech a to teď.
Upozorňujeme v této souvislosti na rozbor kategorického imperativu ve stati Hanny Arendtové Krize v kultuře: její sociální a politický význam /str. 27, 28 českého rukopisného překladu; v originále v souboru studií Between Past and Future /. Podle Arendtové je možné v pojímání principu zákonodárství, který Kant nalézá
v kategorickém imperativu /"jednej vždy takovým -způsobem, aby
se princip tvého jednání mohl stát obecným zákonem"/, rozlišit
dvě možnosti. Jednak "je založen na nezbytnosti rozumného myšlení souhlasit sám se sebou". Např. zloděj nebo tajný policista si ve
skutečnosti protiřečí, neboť si nemohou přát, aby princip jejich jednání - tj. kradení majetku jiných lidí nebo jejich tajné vyšetřování
- se měly stát obecnými zákony. Takové zákony by mohly zloděje
zbavit jeho zisků a tajného policistu jeho tajnosti. Arendtová poznamenává, že tento princip souhlasu se sebou je velmi starý - byl
objeven Sokratem a formulováni Platónem: "Jelikož jsem jeden, je
pro mě lepší nesouhlasit s celým světem, než být v nesouhlasu se
sebou".
Na druhé straně však vykazuje Arendtová u Kanta i odlišný způsob myšlení /v Kritice soudnosti/, pro nějž nestačí být v souhlasu
se sebou samým, ale který sestává ze schopnosti "myslet na místě
každého". Obecnost zákona je tu konkretizována a zúžena ohledem
na veřejnost komunity a pro jeho nalezení je nutná schopnost tohoto
"myšlení na místě každého." Obecnost zákona je tu konkretizována
a zúžena ohledem na veřejnost komunity a pro jeho nalezení je nut133

í schopnost tohoto myslení na místě každého". — "Síla souzení
ločívá v potenciálním souhlasu s druhými; a myslící proces, který
činný v souzení, není - jako myšlenkový proces čistého rozvažoiní - dialogem mezi mnou a sebou, ale nalézá se vždy a priori, i
iyž jsem zcela sám ve svém rozhodování, v předjímané kounikaci s druhými, s kterými, jak vím, musím posléze dojít k urtému souhlasu" /Arendtova, tamtéž/.
Zjevně je v této úvaze uplatňováno pojetí komunikace především
ko volné v ý m ě n y n á z o r ů , jíž se dospívá či nedospívá ke
lodě, která je tu však vždy možná na základě 'comon sense' dané
)spolitosti. Přihlédneme-li naproti tomu k modelu komunikace a
)spolitosti, k němuž jsme dospěli jinde /viz svrchu citovanou stať/,
ůžeme nastíněné komunikativní pojetí kategorického imperativu
»hloubit tak /či nahlédnout ještě z jiného aspektu/, že průkazněji
'káže blízkost k našim předchozím úvahám o identitě. Obojí způiby pojetí imperativu nám tu totiž splývají v tom smyslu, že "já"
onom souhlasu se sebou, pokud je identifikováno naším "míří
:
ímo na mě", je pouhým reprezentantem původního "pospolu",
ž jediné toto míření zasahuje. Jde-li tedy o pojetí identity V.
avla, jak je známe z jeho korespondence z vězení /Heřmanické
/ahy, samizdat, Praha 1982/, o "neztracení sebe", tj. o shodu se
bou nejen názorovou, ale ontickou či dokonce ontologickou, doníváme se, že je tu vyjadřováno, že nejde jen o jednání odporující
astn ímu přesvědčen í, nejde také o komunikaci s druhými ve smysnázorové výměny a její korektivní úlohu, ale o postižení fakticity
dinečnosti výzvy mířící "přímo na mě" a z ní plynoucí n e z a t u p i t e 1 n o s t i, ať již je určené místo jakékoli - třeba krimiíl —, tedy o 'vyvolení přímo mne.' A to představuje "událost",
:erá — jak se zdá - překračuje jak vystupování, tak přenášení ve
evnost, protože tu už tolik nezáleží na zjevování něčeho ani na
'stupování v roli něčeho, jakkoli jsou důležité - u V. Havla spatřume zároveň přednášení krize identity v jeho hrách i jeho výstupov í v roli disidenta - jde už o záležení samé - o vyvrcholení přímo
ne —,ostatní momenty se stávají druhotné.
Ovšem zrekapitulujme si, co se nám tu děje s identitou. Nejprve
me si všimli, že identitou vládne zvláštní protimluv: např. svět, aby
ohl být /1j. být přítomen, být ve zjevnosti, být sám se sebou iden:ký/ potřebuje k tomu věci, které jej zjevují - prázdná scéna není
énou, tou se stává teprve když je přednášena ve hře. Stejně tak
ic, aby byla sebou, musí zjevovat svět a k tomu, aby tomu tak
ŕlo, potřebuje člověka, který by toto zjevení zjevoval. Tento as:kt identity jsme nazvali přednášením /tj. před-nášením dopředu
! zjevnost/. Ovšem daleko více zarážející je další poukaz, který se
ím naskytl, totiž že identita je současně zjevně a skrytě vystupo14

váním skrytosti. Tím totiž, že věc vystupuje jako v ě c /a nemůže
samozřejmě vystoupit jinak/, tedy nejen jako modalita zjevování
světa, vystupuje v r o 1 i v ě c i , svět i věc se skrývají /svět se skrývá např. v roli scény či rámu/ a stejně je tomu potom i s člověkem. V
následujícím jsme se pokoušeli ukázat jednotlivé aspekty tohoto pojetí na konkrétních příkladech.
Obojí identity - přednášení a vystupování/jež jsou identické/ jsou tedy redukcí identity, jejím zmenšováním od světa k věci a k
člověku atd. Tato redukce není snad jen něčím strukturálním, ale
má významnou úlohu, jak se pokoušíme dovodit jinde /Únos Európy/, i v evropské historii /při "míření-míření" je překonávána tautologie identity v tom, že míření je vlastně právě oním " = "/.Možná, že by bylo přesnější říci, že identita sama obsahuje m o ž n o s t
takové redukce /ba v rámci Evropy jde o n u t n o s t / , která se pak
více či méně důsledně realizuje. Na výkladu o kategorickém imperativu a při diskusi Havlových myšlenek o identitě jsme v návaznosti
na naše pojetí komunikace a společenství zahlédli jednu možnost
vyústění této redukce: v původním "pospolu", jež zamířeno mířením mířícím "přímo na mě" vyvolá reprezentaci. Co toto vyústění
vlastně znamená a jak je interpretovat je nejasné a přesahuje to již
rámec této naší úvahy. Je tu možná spojitost s tím, co Heidegger nazývá "Ereignis des Eigens von Mensch und Sein" /srv. Identität und
Differenz/. V každém případě jde o redukci, která již pokročila za
člověka, či před něj... Snad k nějakým jeho před-pokladům?
Pro nás je důležité, že v tomto stylu redukce, v této její cestě a v
tomto jejím vyústění nenaléza'me nic, co by nám pomohlo při řešení problému evropské kontinuity. Neboť identita jako přednášení
ve zjevnost je zjevně diskontinuitní, ať již se její úbytě odehrávají
jakkoli. Přednášení ve zjevnost je trvalou strukturou, ale časově
implikuje přítomnost c h v í l e /Rezek/, jež zjevnost přednáší.
Chvíle je vždy jedinečná a diskontinuitní. I jakákoli věrnost k ní, jej í znovuvybavení ve slavnosti apod., jsou vždy poznamenány jedinečností přítomnosti chvíle.
Pro otázku kontinuity bude proto důležité, budeme-li se nyní
věnovat druhé možnosti redukce identity - tj. redukci identity jako
vystupování skrytosti. Něco málo k tomuto tématu jsme již naznačili v souvislosti s dokumentem, ale ten nám sloužil především k vyjasňujícímu rozlišení původního "pospolu".
4.
Především se zde setkáváme s krajně obtížným problémem, jak
si totiž představit nezvyklou myšlenku r e d u k c e
identity
jako
v y s t u p o v á n í s k r y t o s t i . Oborem, který se touto otázkou tradičně systematicky zabýval při řešení faktických spor135

ch záležitostí, bylo odjakživa p r á v o . Na rozdíl od kategoricho imperatívu, který je energický až optimistický, patří právo mefenomény bytostně skeptické, které rezignují předem na možnost
nečného dohovoru a mají v sobě hodně únavy. Apriorně je tu výozím bodem rezignace na určovaní věcí z jejich zjevností, z předšené identity toho, čím samy jsou, ale přijímají se tu ve svém vyipování — ve svých rolích - tak, že vystupují j a k o t o a t o - a
to vystupování se potom právní definitorika snaží fixovat v jeho
jvidlech. Vodítkem tu přitom jsou principy 'aequitas' a 'utilitas'.
11 omnibus, maxime tamen in iure aequitas spectanda est," praví
ulus. Právo tedy redukuje každé vystupování na jakési nezbytné
sbo zbytkové/ m i n i m u m , jen aby vystupování věci, o níž se
Iná, uchovalo minimálně. Samotné jednání tu není založeno, jak
ne si uváděli dříve, v bytostném záležení, ale jako a c t i o není
ž právem soudně vymáhat dluh - je tedy pouhým minimálním
stupováním nějakého záležení, tj. vystupování u soudu. Výchoikem 'aequitas' je skutečně skrytost: "mores sunt tacitus consen> populi longa consuetudine inveteratus" - z toho ovšem plyne,
pokud má takovýto konsensus zůstat sám sebou, má být 'tacitus',
t skryt, a není tedy záležitostí výměny názorů, procesem vyjasňoní. Jiným důležitým principem je kvantita: "quantitas discernit
em ab abiego: nam qui unum suem subripuerit, et fur coercetitur,
i gregem, ut abigeus."

Právo, podobně jako jiné fenomény únavy či vyčerpání prostředi a sil, m u s í ovšem trvat na své aspoň zbytkové identitě. Přitom
zde situace diskontinuity dána již předem, jak se to manifestuje
rmulací různých sporných nároků, jejich veřejnou obhajobou u
udu, vynesením rozsudku atd. Zde jsou úbytě identity největší
větší než při její ztrátě - neboť zde se žádná identita neztrácí, nýž je zde od počátku nastolena /jak jsme již řekli/ identita minimál. Například se dědí vždy jen nějaká minima, jež tu po lidech zůinou, a jako s takovými minimy se v právu počítá se vším. Právě
lysl pro detail v římském právu ukazuje, že právní distinkce — ja' např. 'sponsio, obligatío, pignus' - tíhnou k co nejpřesnější rekci /zde třeba v tom smyslu, že v těchto právních vztazích se nerokuje věc, ale plnění/. Model právaje tedy jakýsi co nejformáljší ekvivalent věci, s níž je spojeno nějaké minimum povinností,
to m i n i m a l i z a c e je kontinuitní - je to asi nejvýraznější
ropská kontinuita - a není náhodou, že právě na její bázi je koinikace tak mizivá. U komunikace, která - jak jsme dovozovali
Iřívější studii - nastává v situaci ztráty identity, je naopak nějaká
'alejší kontinuita nemožná.
6

5.
Jak se právo u k a z u j e ? Kdy nastává situace, že už nic jiného
než právo nezbývá? Kde je přítomno právo v čisté podobě?
S k u t e č n o s t práva, tj. n e z b y t n o s t vykonávat ekvivalenční pohyby, akty, sledující obrysy ideálních redukcí, jež jsou výsledkem práva, vystupuje nejvýrazněji v k o c o v i n ě . Zároveň se
ale právě v kocovině ukazuje nanejvýš jasně ryzí formálnost právních struktur — úzkostnou osamělost, toto základní naladění kocoviny, naplnit nedovedou. Ta je naopak vyplňována obsahy, jež se
pro svou naprostou situačnost z největší části typizujícímu popisu vymykají. Je to především plné připuštění odpovědnosti, přiznávání si viny, přiblížení a dotyk toho, co tušíme jako to nedefinovatelné v identitě.
Kocovina je na jedné straně redukcí světa na pouhou kvantitu;
namísto plnosti individuálních kvantitativních tvářností se tu setkáváme s bortícími se pyramidami na sebe se vršících kvantit, které
chabou rukou podpíráme, zasouváme a zařazujeme na jejich místo,
aby nám na druhé straně padaly na hlavu. Úzkost se snadno a ráda
upne právě na tyto pohyby, aniž by tím ale zrušila neodbytnou
/protože skrytou/ výzvu, kterou tyto pohyby hledí zamaskovat
a tak "vyřešit". Z plnosti světa se tak stává prázdnota přeplněná
úzkostnými záchrannými akty. Přitom dochází p a r i
passu
k redukci přirozeného světa na 'svět těles' charakteristický narážením, pohybovými impulzy, schématem akce-reakce, prostě
vším tím, s čím pracuje pojmový aparát klasické mechaniky. /Zde
můžeme zahlédnout náladové pozadí staletí klasické fyziky jako kocovinu po údobí spekulativního metafyzického.opojení./ Úzkostná
osamělost, která je bytostným určením /definicí/ kocoviny a z ní
rostoucí odpovědnost se zprvu ohlašuje jako právní věta /princip/,
která svým vyhlášením prostoupí prázdnotu a stane se jakousi oporou... Oporou ovšem fiktivní, protože je naprosto umělá /ideálně
konstruovaná/. Nicméně jednotlivé pohyby a vůbec akty v kocovině vykonávané vedou k něčemu dalšímu, totiž k práci a k úřednímu jednání. Práce se zahustí v únavu a hmatatelné výsledky. Naopak úřad se svými prázdnými prostorami a halucinantními pohyby úředníků /srv. např. příslušné texty Franze Kafky/ zůstává kocovině velmi blízko. Má-li na jedné straně tolik společného práce a
stroj, můžeme srovnat úřad /a byrokracii vůbec/ s halucinantní
podobou stroje. Oproti obvyklé strojové mechaničnosti je úřední
jednání plno překvapivých zvratů a zádrhelů srovnatelných sice
s poruchami stroje, ale přitom se to celé odehrává - nejspíš díky
právu - v úplně jiném médiu. Je to médium jakoby "lidštější",
kde se napořád setkáváme s idealizovanými ekvivalenty odpovědnosti, viny, pokut a trestů - ale ovšem i nároků, výhod, zisků apod.
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Mohli bychom tedy v kocovině jako p ř í t o m n o s t minima
ntity /na rozdíl od práva, kde je sice minimum identity, ale jen
formální podobě/ spatřovat poslední nosník evropské kontiity? Je jistě stydno si něco tak bídného a nuzného přiznat. Na
ihé straně je každá chudoba nutně provázena jistou dávkou studu,
tedy zodpovíme položenou otázku jakkoli, zdá se rýsovat dost
íě, že projde-li kocovina právem a prací, stává se právě jako bytná chudoba otevřeností pro možný zásah, pro oslovení myšlení a výzvou k tvorbě. Není tedy mimochodem vhodnou půdou pro
opské hledání a zakládání?

výtvarné umění
Eugen BRIKCIUS
ÓDA NA SLAVIKA
aneb
NOMENE OMENE
TEKEL
WHEN A MIGHTY NIGHTINGALE
GOES OFF AT HALF WEATHER-COCK
TEARS OF THIS COCK'S COCKNEY VALE
GRANT BAIL TO ITS FEATHER SHOCK
BUT ARMS OF A WINDY MILL
CONFIRMING THEIR ILL-FILLED FEATURE
WILL TO MILL BUT REMAIN STILL
LIKE A DESCEASED POOR GOD'S CREATURE...
/E.B.: Ode to a Nightingale, 1981/
/WHEN A MIGHTY NIGHTINGALE/
Otakar Slavík si tak dlouho koledoval, až si vykoledoval reputaci,
jakou má. Reputaci giganta. Teď se nad ní jen ošívá. Self-made superman, který rozpačitě zakrývá ochrannou známku svého mýtu. Ai
uvidí motto této ódy, ošije se asi ještě více.
Ale ani takto "zmottifikován", ani v této heroické zvětšenině nepřestává být hádankou. A tak není divu, že se mezi spolustolovníky
vedou spory o jeho postoj. Je to, jako by non-stop zasedal koncil
slavíkovských exegetů. Podle jedněch stojí kolosální Slavík jednou
nohou v ateliéru a druhou v hostinci. Podle druhých oběma nohama
najednou spočívá na obou těchto svých přirozených aristotelských
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stech, které pod ním v jedno splývají. Spor o postoj se tak stává
irem o počet slavíkovských "východů". Ty jsou ovšem spočítate jen v rozdvojené verzi mistrova světa, kde vedou z ateliéru do
itince a vice versa.
Víme sice, že Slavíkův ateliér a Slavíkův restaurant se topograficnepřekrývají, ale přesto neodolejme pokušení řečnicky se zeptat:
nýlí se kardinálně ti, kdo chtějí za titánskou fasádou mermomocí
•rýt tajenku. Není Slavík rébus předurčený spíš k udivení než k
ichtěnému luštění?
Jedno je nesporné. Pro nás zůstává tento robustní fenomén noi - o m e n a zůstane jím až do závěrečného amen. Jde o zpěv a
tohoto bouřliváckého ptáka. Leč o zpěvu i letu později. Auspié i zpěvopravci by vyšli zkrátka, kdyby nepoznali výchozí poloSlavíkova klíčového obřadu. Je to postoj, při němž je Slavík ze
ka rozkročen. Skoro až po sedláčku. To proto, aby jeho
:zschovský provazochodech obstál v osudové zkoušce rovnováhy.
na provazochodeckou ekvilibristiku však ještě nepřišla řada.
Zatím tu Slavík stojí jako bájný bohatýr a nepřipustí, abychom
dohadovali, zda mu zrovna probíhá hlavou libreto staronové
podské grotesky či zda se mu tam rozsvěcuje barevná obrazová
ípozice. Ruce má založeny na hrudi, protože ještě nebalancuje,
:ká na vyvrcholení pneumatizačního rituálu, kdy dosáhne krajtního rozpětí, aniž by přetlakově rupl ve švu. Je to postoj okáho opovržení vůči příznivcům i odpůrcům, byť ani ti druzí, ktee rekrutují převážně z kunsthistorických kruhů, si netroufnou
nšovat Slavíkovu nespornou kolosálnost. Laičtí diváci heroickéitu se touto nezakrývanou distancí odradit nenechají a vzrušeně
ijí na vytoužený praskot obručí.

ES OFF AT HALF WEATHER-COCK/
'.ato ani úhlavní nepřátelé mezi odborníky Slavíkovi neodpustí,
e jim nesnaží podle britského parlamentního receptu "chytit
h oko". Aby si zachovali své marnivé renomé, připojují se k mastátních, nepřátelsky naladěných kunsthistoriků. Ti samozřejmě
kovský koncil bojkotují. Předstírají, že negativně halucinují
íkův zpěv i let, protože dobře vědí, že při eventuální zteči by
TI těžko kopalo proti ostnu".
ogrom na Slavíka, který stejně jako zmíněný koncil probíhá
ále, spočívá v zákulisních škrtech ze seznamů vyvolených, ve
řile uzavřených výstavních síních, v ignorování mistra ve chvíudílení pocty. Těžko lze předpokládat, že chybějící zpětná
žádoucí podobě zasvěceného aplausu kolosa nedeprimuje. Slalevyhnutelně trpí trémou, byť ji čacky kamufluje. Ostatně jinak

Otakar Slavík: "Před zadovkou"

sž razantně se na tuto neviditelnou kampaň reagovat nedá. Úbytě
jantismu přirozeného doplňuje trpící mistr gigantismem stroje'm. I za cenu možného dojmu karikatury. Vnějškově to bohudík
:huzení není. Karikatura na kolosální úrovni působí téměř důstoji. Nemluvě o tom, že se ztrácí riziko nařvané pompy.
To, že si Slavík může z nouze dovolit i luxus vlastního zkarigová, tato ad hoc předváděná manifestace umělecké nerozbitnosti misavě situaci neprospívá. Nejen laickým abonentům Slavíkova umě:ko-zábavního programu, ale i ješitným odborníkům, kteří se
rojenou neteěností bloumají kolem a hledají, jak by mohli Slavíka
•hltit, se tím připomíná jejich trpasličí rozměr. Platilo to o Slaví>vě českém vystoupení, platí to i o jeho nynějším emigrantském
>kusu pokusu a bude to platit i v platónském uměleckém nebi, na
eré mistr věří, i když své krédo formuluje jinak.
Není důvodu předpokládat, že výstřední realisté z kritické branbudou osvícenější než jejich ontologický uměřenější kolegové,
vůbec už si nelze namlouvat, že kunsthistorický bojkot nezpoma¡e tempo Slavíkova letu a neoslabuje decibely jeho zpěvu. Jedinou
ěchou je, že letová křivka i zpěvný tón zůstávají ve své modelové
áse nedotčeny.

EARS OF THIS COCK'S COCKNEY VALE/
Magie tohoto jedinečného nomenu—omenu je tak působivá, že se
jdou nemnozí, kteří dezertují z klubu bojkotujících fachmanů.
:dle enervujících "čestných" výjimek, které by nejraději učily
ivíka létat a zpívat, se najdou ptakopravci, kteří nejen fascinovaně
ídují Slavíkovy loopingy, ale, jak jim řemeslo káže, se z nich poušejí i věštit. Věští umění. Najdou se i odyseové, kteří si nezalijí
i voskem, ale naopak je nastraží, aby jim neunikl ani jediný geniáltrylek. Je to možná naivní, ale obr dá jemným gestem najevo do:í.
Je unaven cenzurou mocipánů, je unaven zvětšováním barevného
léčka a hledáním vyvážené kontury provazochodce, je unaven
ispodským provozem, při kterém vypouští duši. Zlobí ho bohatýré tělo. Ve svém opovržení nad matným okolím se ani preventivně
modlí. Na hony se zatím vyhýbá soše srdce v lázních, které jsou
i předurčeny. Je to, jako když se v bylině unaví hrdina, ale přesto
ícuje a nechce zapomenout roli. Tvrdošíjně natočen k nápovědní
dce nevidí, že předčasně přikvačila funusová "prefica", aby se
d ním vyplakala do foroty. Situace je jako stvořená pro nejapné
ítké spojení. Slavík se ale bravurně vyhýbá Scylle pouťové persiže i Charybdě degradující melancholie.
Maluje nekrajinnou krajinu. Je to krajina figurální. Krajina teček

a koleček, později roztažených do větších, různotvarých barevných
ploch, ve které je figura vždy přítomná. Ať už v obrysech pouze tušených nebo zcela explicitních. Embryo figury nezadržitelně dorůstá v její torzo. Krajina zaniká v definitivní figuře.
Slavík si to sice maluje černě, ale jeho čerň je oslnivě zářivá.
Když maluje slzavé údolí, obraz se barevně rozsvěcuje. Nepřekvapuje proto, že při nouzově černobílém reprodukování Slavíkových
obrazů nejvíce barevně trpí právě ty "černobílé". Kouzlo Slavíkovy
černé barvy je legendární. Nejmocněji zapůsobilo, když se očarovaný hrdina dokázal suverénně zorientovat na scéně svého dočasného
debaklu. Pomocí geniálně použitých černých tónů.

/GRANT BAIL TO 1TS FEATHER SHOCK/
Nejen čerň je u Slavíka barevná. Pro své ohňostrojové projekce
má v rejstříku i jiné barvy. A vskutku ono pojetí malíře jako "projektanta barev", které svému cechu na míru ušil Slavíkův kolega
Rudolf Němec, v našem případě nad míru sedí. Skoupý zde Slavík
nikdy nebyl. Spíš čím dál marnotratnější. Nejprve vesele komponoval tečky, ty pak ve svých "krajinných portrétech a figurách" zvětšoval a zvětšoval - a že si přitom ani nezapauzíroval, říkalo se o
něm "ani den bez kolečka" - až dohnal žánr "obřího pointilismu"
k nepřekonatelné dokonalosti. Tím taky éra kolečka skončila.
Sluší se uvést, že než přišel čas, aby se kolečko zákonitě roztáhlo,
prošlo ještě zbytečnou mezifází "prasečích ocásků", do kterých se
roztočilo. Zmínku ospravedlňuje skutečnost, že později se už narovnané "prasečí ocásky" objevují na figurách jako pomocné ornamentální štráfy.
Když se tedy kolečko po tomto intermezzu konečně roztáhlo,
zabralo pro sebe nezvykle rozsáhlou plochu, a teď šlo o to, jak se ve
své novopečené plošnosti setká s plochami jinými. Setkalo se geniálně. Divák užasne nad dvěma jakoby ze sebe vzájemně vytrženými
barevnými celky, které mu jsou právem podvrženy jako komplementární. Vedle nebetyčného kultu barvy ho odzbrojí nejvytříbenější cit pro "vykótování" styčné linie dvou či více barevných bloků, a to samozřejmě tak, že sama linie se pod barevnými nánosy
ztrácí.
Opět nezbývá než pochválit černou barvu. Už jsme naznačili, že
jen notorický popleta by jí mohl přisoudit jakési elegické poslání.
Ted ještě jedno po výtce ilustrativní pars pro toto. Dávno v kolečkovém období černý bod magicky vyzařoval z pastelové "Pohádky".
Jak obraz léty pracoval, pastelová kolečka z bělostně rozsvícené
kompozice barevně vystupovala, jen černý 'orientační bod pro východ z úzkosti nad mýtickým fiaskem' podržel si barevnou hloubku.
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Dokonce ani duhový obraz ozářené korálové postavy, někde pod
iřskou vodou, se neobejde bez určující černé, byť je zde zdánlivě
tlačena do pozadí. Černá je vůbec dominujícím pozadím Slávikoch obrazů a nic na tom nemění, že ji leckdy zakrývá barevný opký klam.
Nejinak je tomu v poslední fázi vývoje "krajinné figury" - prolochodce. Černá jako vždy exceluje. Ale tady už nejde o čeru a figura už dávno není záminkou pro postupné rozšiřování koka. Jde o vše. Provazochodec je provaz natažený mezi líbeznou
lečkovou idylou a tvrdým dramatem vyvážené rovnováhy. Má růzosudy. Předstírá, že se mu může stát cokoliv, a opravdu je tomu
:. Víc už nám nemůže dát najevo, že je před pádem. My ale o
o pádu víme své.

Otakar Slavík: "Trp Kozáčku, budeš atamanem!" 145 x 130

Dobře jsme si Slavíka prohlédli při vstupním pneumatizačním
lemoniálu. Ještě než popraskaly obruče, obdivovali jsme jeho rantní postoj. A tady není mýlka možná. Je to on. Provazochodec.
e své nejriskantnější produkci udržuje provazovou rovnováhu pevi rozkročen na zemi.
Nejde o žádný podfuk. Neznamená to, že by Slavík zbaběle cou1 před slaboduše hazardní ekvilibristikou nad neexistentní záirannou sítí, a nám simuloval opak. Ani to neznamená, že by za se' na lano posílal vratkého anděla. Je to vpravdě on sám, osobně bancující na napjatém provaze s oběma nohama na zemi. Číslo, jaké
>d uměleckým šapitó ještě k vidění nebylo. Dokonalá, ta nejecioznější jistota, která je nejblíže důstojnému pádu.
Máme co činit se situací nevyhnutelnou a věčnou. Pro nás doednou jen v milované kulise hospody. A přece z n í Slavík odcház í.
ko ve filmové smyčce se v jeho kanceláři střídají od sebe nerozliíelné závěry dní, kdy mistr odchází z pohotovostního hopodského
lění. A nyní jedno "očekávané" překvapení. Po "odchází" nená;duje jediné zbylé supinum sýčkovské gramatiky kunsthistoriků
drujících smutný konec. Slavík odchází malovat.

¡UT ARMS OF A WINDY MILL/
Slavík sice odchází malovat, odchází z hospody, kde se odehrálo
ho provazochodecké představení, do ateliéru, aby namaloval, čím
zinspiroval, ale než k sebeinspirační chůzi po provaze před konsrnovaným publikem vůbec došlo, musel do hospody přijít. Zní
triviálně, ale Slavíkův příchod do hospody, který jsme, vedeni
ottem, chronologicky přeskočili, se vyretušovat nedá. Mimo jiné
«prostředně navazuje na základní pózu pneumatizačního rituálu.
:prve takto připraven objevuje se Slavík na prahu hospodské arér, aby zde nezadržitelně razil tu nejdynamičtější verzi stolování,
častníci události, lhostejno na které straně pultu, pak nikdy nepomínají na monolitně hutnou postavu, která lapidárními slovy
radikálními skutky před jejich zraky vstupuje do dějin dané hos>dy vůbec.
Do dějin pražských hostinců a jejich folkloru už Slavík vstoupil,
lyž svou homonymitu obohatil o mýtotvorný breughelovský výlam. V pražských hostincích už dávno zapomněli, že tam byl Slakův výtržnický předchůdce od malířského řemesla, ale dodnes
dí, a ve vídeňských hostincích se dozvědí, že tam byl Slavík.
:dy vlastně "slavík", abychom nepřehlédli vedle zpěvné a letové
viny ani tu třetí, ve které je tento velekněz rázných stolovacích
bav nomen-omen.
Zastihnout Slavíka v hospodě a zažít jeho vystoupení je nezapo6

menutelné. Eskamotérské prstoklady končící neškodně zaťatou pěstí, která je připravena k exekuci zadovky, tohoto nejradikálnějšího
média hospodského obcování. Choreografie stolových i mezistolových pantomim, nepřekonatelných v předstírané rezolutnosti odmítavého gesta. Operetní pochodová cvičení v rytmu Kalmánových
árií, nedobrovolně směřující k východu z podniku. Něžné rekonstrukce ladovských pranic. A úderné výroky: heslovité apely a kuriózní poučení, která jako by kamenický odchovanec Slavík tesal do
hořického kamene.
Tady už nejde o zmíněný tradiční "brajgl". Tady jde o gigantizaci hospody, místa pospolitého obcování. O rehabilitaci stolu, z něhož Slavík smetl čertovy obrázky a od něhož vyhnal monologické
vypravěče fádních anekdot. Účastníkovi sezení se tak otevírá závazná možnost nejintenzivnější participace, byť za cenu dojmu určité
démonizace vůdčího stolovníka. Za tuto dojmovou démonizaci taky
Slavík platí. Nejednou se přihodilo, že "nebylo pro něj místa v hospodě". Slavík pak jen vánoční hořekování sv. Lukáše nastavuje svou
vlastní, ještě profánnější verzí nářku diskriminovaného hosta: "Dycinky, ale dycinky nás z hospody vyhazovali."

/CONFIRMING THEIRILL-FILLED FEATURE/
Vyhození z hospody neklamně avizuje, že přijdou námitky. A nejen ze strany mlčících, ale o to více konšpirujících kunsthistoriků.
Námitky proti údajné patologii umělce, frekventujícího v bláznivém
tempu hospody a stavějícílio na hlavu zaběhanou řeholi pivařské
polepšovny. Námitky proti bohatýrské pneumatizaci, východisku
Slavíkových letů a zpěvů, kterou nejednou potměšile zaměnili za
vulgární našponování. A konečně námitky proti údajné patologii
naší ódy, na kterou podle mottové osnovy ještě čekají Slavíkovy
neduhy jako předzvěst možného heroického zániku. Sice se jasně
ukáže, že nejde o nekrolog, ani zakuklený, nemluvě o nutnosti
roubování optimistického závěru, ale stejně je třeba těmto anticipovaným námitkám předejít, a to tak, že nejprve z podezření
očistíme sebe. Tím, jak se ukáže, i protagonistu ódy.
Je třeba odstranit záminku pro možná naordinovaná nedorozumění. Motto této ódy může povrchního angličtináře vyprovokovat ke skoro umíráčkovému ladění překládaného závěru. Pravdou
sice není opak, ale o naznačených úbytích giganta nemůže být řeč.
Ochabnutí se týká mlýnů, které Slavíka ve své eventuální symboličnosti rozhodně nezastupují. Ty jsou, jak patrno, záležitostí Boží.
Lépe než vlastním překladem to doložit nemůžeme. V překladu
první strofy se objevuje od Slavíkovy situace neodmyslitelná
nietzschovská Pestrá kráva - hostinec, obec, svět - která je ostatně
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mezi originálními řádky průhledně přítomná. Při méně doslovném
překládání strofy druhé jsme mezi zmíněnými řádky četli ještě pozorněji.
Trochu se vznes' bouřný Slavík
Pod půl párou z Pestré krávy
V údolí si s pávy návyk'
Že mu slzy péra spraví
Leč větrné Boží mlýny
Stojí ve své pomalosti
Jaký chce páv důkaz jiný
Že té trochy bylo dosti...
Q. E. D.
/WILL TO MILL BUT REMAIN STILL/
Co má být ještě dokázáno? Snad jen že se zlověstní scénáristé
nedočkali objednaného soumraku, kdy mrakové "pláčem svým syrou zemi porosili". Že se umělec triumfálně ubránil nastražené
újmě. A že se to stalo pýchou. Takovou, která je jedině v privilegovaném repertoáru génia. Nikoli marnivou pýchou páva z našeho překladu, ale spásnou pýchou, která kulminovala nadutě opožděnou,
postinfarktní modlitbou před pomníkem srdce v životodárných Poděbradech.
Za těchto zmohutnělých okolností nemohlo nic zabránit návratu
síly. Znovu přicházejí ke slovu napnuté obruče, znovu se šikují houfy pivařských voyerů a kibiců, nemluvě o tom, jak hlučně si oddychli pořadatelé veselých událostí.
Slavíka nepotkal krach, po němž by se musel vzpamatovávat.
Pouze prošel funkční mrákotou, mravně i inspiračně opřen o svou
vědoucí manželku, která na rozdíl od Schopenhauerovy matky
nikdy neměla čtverý kořen věty o dostatečném důvodu za zeleninový druh. U vědomí takové asistence mohl pyšný gigant klidně zaplatit za to, že ve své pseudodémonizaci ohrozil anděla svatokrádežnou
zadovkou a málem tím sám sebe vychýlil z provazochodecké dráhy.
Vyzařuj í-li někomu ze Slavíkova provazochodce obavné smutky,
pak by si měl uvědomit, že se jedná o samozřejmý doplněk údajně
bezdůvodného hospodářského veselí. Navíc, jak jsme se už zmínili,
se na ploše postavy opět objevuje pestrý černý tón.
Slavík je zase zpátky. Se vším všudy. S portifejí a v plném provozu. Se všemi kazatelskými průpovídkami a absurdními instrukcemi. Opět napíná provaz pro svou nejmilejší postavu rovnovážného
artisty. Se stejným elánem, s jakým v údobí dětského stonání nekompromisně zvětšil impresionistický puntík. Jen se teď se zmoudřelým odstupem ošívá.
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/LIKE A DECEASED POOR GOD'S CREATURE/
Slavík se ošívá, ale iluze o své koledě nikomu nebere. Dokonce
naopak. Bezděky je rozdává. Nechává nás o "radostné novině" snít.
A to rovnou kaleidoskopický sen. Žádnou noční můru s horrorovým
polyekranem, kde se odvíjí soukromá apokalypsa, ani selankové
snění o zrcadlové mozaice z barevných sklíček, ale výpravný sen o
mohutném zvětšení Slavíkova obrazu a jeho položení do světa.
Na obří rozloze jsou až po obzor vysázeny rozličně barevné botanické druhy na obrysově vyznačených polohách, které odpovídají
barevným komponentám mistrovy závěsné předlohy. Slavíkův obraz
učiněný světem a svět učiněný Slavíkovým obrazem. Pestrá kráva.
Posvátná Pestrá kráva, jež vybízí k rituálu optické účasti. Slavík nad
ní létá a zpívá. Filomúzové se této "podvržené fata morganě na
půdorysu světa " obdivují rovněž shůry. Z upoutané vzducholodi.
Těm nejnezdrženlivějším optická účast nestačí. Vrhají se v transu
do obrazu, aby s ním splynuli...
Zdá-li se někomu, že je náš sen v rozporu s literou motta, pak se
opět mýlí. Slavík ví, že je život věčný - či posmrtný, jak mu nebojácně říká - a ví, že je možný už tady. A dokonce to vítá svými nezapomenutelnými parafrázemi citátů, z nichž jeden nám teď ve své
původní podobě přijde vhod.
Začali jsme ódu troufale. Skoro apokryfním mottem. Proč bychom ji teď neuzavřeli Slavíkem tolikrát parafrázovaným brebtem
upovídaného evangelisty: "Tomu, kdo má, bude přidáno, a to hodně. A tomu, kdo nemá, bude odebráno i to, co má."
Poodkrývá ale biblická indiskrétnost záhadu slavíkovského "beredeje"?
Zdá se, že nepomůže ani napovědět moudrému, abyprvní půli
citátu vztahoval k vykopané Slavíkově hřivně, kdežto druhou k
mistrově naruby obrácené kapse. Lechtivé setkání s tajenkou se nekoná. Voláme sice v radostné úctě:
"Zpívej a létej, Slavíku. Ulétej se nad světovým obrazem, uhvízdej se hvizdem slavičím loupežničím, až si vysloužíš tamější své místo v Pantheonu, a to ještě tady."
Ale ani takto "zódifikován" nepřestává být Slavík hádankou.
A tak jen ať se ošívá. I kdybychom jej podrobili věštecké vivisekci a rozkuchali jako haruspické zvíře, i kdybychom si nad letovou
balistikou tohoto svobodného odpadlíka ze zatoulaného hejna hlavu
ukroutili, nedozvíme se o nic více ani o nic méně, než on sám už
dávno ví:
NOMENE OMENE TEKEL
/Vídeň 1983/
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IKA ABRAMS
TR KRÁL:

LE SURREALISME EN TCHÉCOSLOVAQUIE:
CHOIX DE TEXTES 1934-1968, Gallimard,
Paris, 1983.

Od překládané literatury se často očekává jistá exotičnost, která
r případě literatury české od nějaké doby naneštěstí hledá v její
itické pikantnosti. Antologie Surrealismus v Československu chce
příkladem opačného postupu: předkládá francouzským čtenáí naopak něco, co již velmi dobře znají, jakési nové vydání
:vého hnutí. Předmluva Petra Krále se přesto neobrací pouze k
orikům literatury: spíše se pokouší obhajováním "zřejmé origit y " své mrtvoly přispět k jejímu probuzení do nového života.
Pouze tři z 22 zastoupených autorů byli členy původní Pražské
ealistické skupiny /Biebl Nezval, Štýrský/, založené roku 1934
liciativy básníka Nezvala /který neopomene tuto událost ihned
:it na Agitprop KSČ/ a jím také roku 1938 v rámci postupující
inizace rozpuštěné. Tato skupina byla v podstatě pouhou napoeninou skupiny pařížské až na její esoterismus. Lví podíl knihy
ito věnován "třetí vlně" surrealismu v letech šedesátých,
ímíněná originalita spočívá, jak se nám opětovně tvrdl, přede1 v důrazu na skutečnost, tj. na "věci" /str. 19/ a v odmítání
ního blouznění, tradičně surrealistických obrazů a "frazeologie,
:upně tvořené běžným užíváním slov" /Nezval, str. 289/. Avšak
tovně tvrdit neznamená ještě vymezit. Ze slovo označuje obvykle
je známo každému. K tomu, aby se rozlišila "konkrétní realita"
frazeologie postupně tvořené běžným používáním tradičně surstické metody nečekaných setkáni, by bylo také potřeba vědět,
končí slovo a kde začíná věc, což právě není jasné, když se Neznapř. zmíní o "nebi dlážděném krevetami", když se Dvorský
• "našminkovat mrtvým kuřetem" anebo když Řezníček do
zení omílá v románu, který nedávno vyšel u Gallimarda, deštnít šicí stroje. Stereotypní neprůhlednost verbální fasády, kterou
většina těchto textů předvádí místo slibované "přirozené podonyšlenky přistižené při činu" /str. 50/, tj. před jejím strnutím ve
íě, se mi nijak zvlášť nevyjasní, když pořadatel podotýká, že rea-

lita, o níž se jedná, je vlastně realitou "braku": "Svět už můžeme
poznávat jen z druhé ruky" /str. 38/. "Změť reality je pro nás s konečnou platností zříceninou" /str. 40/. Mrtvola je tedy dokonale
mrtvá, jde spíše o pasivní odlesk než o odpor proti tomu, co Patočka nazývá, když již roku 1939 mluví o úpadku české kultury, "zpovrchněním života", "vládou hesla, fráze, slova, za nímž nestojí ani
skutečná myšlenka, ani skutečné rozhodnutí."
Neboť i surrealisté mají svoje heslo, které se skládá jednak z "vystřízlivělého humoru", jednak z "pochybnosti", ze "skepticismu",
"relativismu", atd., ostatně slovo si můžeme vybrat každý podle libosti. Tvrdí se, že nejde o "obrazy klasické", ale o obrazy "s odstupem" , obrazy "autoironické", to ale znamená ještě větší oddálení
od skutečnosti, či prohlubování povrchnosti, jež "přenechává starost
o nalezení smyslu" — nebo jednodušeji otázku po tom, kam to směřuje — "na adresátovi" /str. 52/. Když tuto myšlenku sledujeme trochu dále, dochází k tomu, že "autoironie" běží naprázdno, neboť se
jí brzy vytrácí vše, co by ironizovala, včetně jí samé: "lidová demokracie" je přece také demokracií s jistým "odstupem", prázdné mluvení surrealistů se dokonale vřazuje /když už je tedy vše relativní/
do okolní sémantické inflace a Husserl správně podotýká, že "společný rys různých forem skepticismu je naneštěstí vždy tentýž: absurdita." Na rozdíl od Krále pochybujeme, že by tato absurdita měla cokoli společného s absurdním divadlem.
Zaujatost pořadatelova příliš stručného pokusu umístit surrealismus v obecném kontextu české literatury zbavuje dílo z velké části
hodnoty, jež by mohlo mít pro nezasvěcence alespoň jako literárně
historický dokument. Petr Král hledá v "surrealismu protiváhu" /str.
57/, jakoby tato tendence představovala nějaký významnější proud
českého písemnictví, což ani ve třicátých letech nebyla pravda. O
"existenciální" poezii píše jako o pouhém "doplňku" surrealismu.
Básnici Skupiny 42 /Jiří Kolář, Ivan Blatný, Jan Hanč/, u nichž se
výzkum každodenní reality /a běžné řeči, jež je její neoddělitelnou
součástí/ pojí, na rozdíl od surrealistické cesty nejmenšího odporu,
s "pravou literární prací, založenou na nejvyšších nárocích na sebe
sama v oboru vzdělání a na naprosté pokoře vůči věcem"+, jsou karikováni — není jasno proč — jako dogmatičtí estéti, autoři "projevu, vycházejícího z předem daného smyslu, který se jej snaží 'vykoupit' přídavkem formy" /str. 58/. Úplným mlčením je pominuta
katolická literatura, která v letech 1934-1968 dala českému písemnictví několik velkých spisovatelů /Jakub Deml, Jaroslav Durych,
Bohuslav Reynek, Jan Čep/; mluví se jen v nejklasičtějšim dogma+/ Jan Patočka: Česká vzdělanost v Evropě, in: Umění a filozofie,
Praha, Samizdat, 1977, díl 1., str. 21.
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kém duchu o "celé řadě hromadných orgií mezi katolíky"
r. 64/.
Surrealistická skupina "obrozená" v Praze roku 1968 zaujímá v
nci všeobecné marginality, která postihla celou životaschopnou
;t české kultury, místo stejně okrajové, jakou má skupina Vincenta
unoura ve Francii. Kvitujeme tedy nakladatelův výběr s politován. Avšak ve sborníku nalezneme alespoň jednoho spisovatele, jež díla skutečně svědčí o "příkladné opravdovosti" /str. 65/ - Riirda Weinera, jenž je tu kvalifikován jako "surrealista nutkavé ne5zy", či "latentní soudruh" surrealismu, s nímž ovšem ve skutečsti neměl nikdy nic společného.+ Pravda jeho textů nespočívala v
bidinózním obsazení vnitřku díla" /str. 65 - formulace bud neyslná, či přinejmenším nejapná/, ale především v etickém neklidu,
:rý sdílí s Kafkou, Kolářem, Durychem a do jisté míry i s Demn a Václavem Havlem: v přiznání či předsevzetí nemožnosti být
rinný, o níž mluví filozofové, tj. v něčem, co není nějakou potupu nemocí z arzenálu amatérských psychiatrů, v něčem, co nebojupro ani proti, ale co — s dovolením humoristů - také konstituuspecifický rys "češství" a to jak v mezích "subjektivity", tak i ve
:ahu k dějinám. Existuje český přínos evropské kultuře, který neani nějakým nárokem, ani napodobeninou.
Weinerovy vztahy k mladým "simplistům" jsou bytostně spiriílní povahy. V dopise z 18. 9. 1927 se o tom vyjadřuje takto:
nad jsou školou, jak se naučit sestupovat, když nadešla chvíle,
itupovat neukvapeně a přece tak, abychom nezůstali na žádné
íčli příliš dlouho, a posléze dotknouti se půdy ne zcela ožebraěe, ne zcela směšní" Rozchází se s nimi ještě před založením skupi"Vysoká Hra" a sbližuje se nikoli se surrealismem, ale s křesťanem. Co se týče jeho díla, Učiní milovníci " - i s m ů " lépe, když
dou spolu s Jindřichem Chalupeckým uvažovat o možných vzta:h k expresionismu. Texty Věry Linhartové a Milana Nápravníka,
aré
»» v antologii nacházíme, nelze rovněž považovat za "surrealistic/Převzato z revue Café 4/1983, přel. M.H./

Č E S K É K N I H K U P E C T V Í VE V l D N I
P r o d e j čes. a slov. k n i h a g r a m .
desek. P e t r P A S T R Ň A K , L i n d e n g a s se 5 ( n e d a l e k o obch. d o m u H e r z m a n sky).
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JIŘI NĚMEC
LUXUSNÍ

ČASOPIS

S ostychem beru do rukou literární a filozofickou revui Rozmluvy /č. 1, 1983/, imponující svou tloušťkou a kvalitním, řeklo by se
'předválečným' papírem. Po bližším seznámení s obsahem si však
kladu několik otázek. Tu je jejich bilance.
V programovém úvodu Alexandra Tomského "Z druhé strany..."
/str. 2 - 5 / zastihneme vůli po navázání na situaci v ČSSR, zejména
v tom, nakolik je proměněna "zásahem křesťanství" /str. 2/. První
odstavec Tomského končí formulací: "Osobní, transcendentálni východisko, jak jej nabízí křesťanství, zazáří o to jasněji". Nezbývá
však než podotknout, že autorovi - jednomu z těch, kdo jsou "dávno integrováni v život Západu" /str. 3/ - nezazářila zájména, protože východisko není masculinum, ale neutrum. Češtině se tedy od něho moc nepřiučíme. Budiž ... minima non curat praetor. Co však má
na srdci obsahového? Stručně řečeno: čehosi želí..."A tak vycházejí
paměti pražských hereček a estébáků, zatímco gigantická pozůstalost velkých křesťanských básníků, jako byli Čep, Deml, Reynek,
Palivec, Zahradníček a tolik, tolik dalších, kteří by právě dnes měli
co říci nastupující generaci, tlí někde v regálech" /str. 3/. Nač ten
resentiment? Herečky a estébáci sem nebo tam, ale mluveno vážně:
Udělalo-li se něco pro pozůstalost Demlovu, Reynkovu a Zahradníčkovu, tak to bylo doma /přičemž exil něco přetiskl/ a zbyla-li po Čepovi a Palivcovi gigantická pozůstalost, která "tlí někde v regálech",
to ať nám povědí zasvěcenější. Sám si myslím, že bylo vydáno vše
/s výjimkou korespondence/. Dále zdůrazňuje Tomský teologické
povinnosti exilu "vůči křesťanům doma" /tamtéž/. Tento odstavec
uzavírá poněkud pateticky: "Jaký to smutek, že z takových teologů,
jako jsou Hans Urs v. Balthasar či Louis Bouyer /pars pro toto/, nevyšla česky snad ani řádka" /str. 2/. Mohu ho aspoň částečně uklidnit. H.U.v. Balthasar není u nás tak docela neznám, český teologický
časopis "Via" z něho otiskl zásadní stať /"Pravda a život", 1970,
roč. 3, č. 2/, podobně jako výběr myšlenek jeho duchovní přítelkyně Adrienny von Speyr /tamtéž/. Co takhle navázat na "Via"? To
bychom ji ale napřed musili znát, není-liž pravda? Ale pak by se
ovšem hůř střílelo Pánu Bohu do oken z různých protignostických
kanónů, přičemž by se třeba také ukázalo, že nejen ranný Rahner,
ale i pozdní v. Balthasar jsou například bez Heideggera nemyslitelní... Na závěr si pak Tomský klade cíle až příliš skromné: "Podaří-li
se tomuto časopisu alespoň tenounkým mostem propojit třeba i jen
... dvě ghetta /"tvůrčí inteligence důsledně liberální" s katolickým
podzemím — viz str. 5, pozn. J.N./ ... udělali jsme dosti". Není třeba propojovat, co je dávno spojeno /dosti/.
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Spíše se podívejme, co udělalo první číslo rozmluv fakticky,
ed překvapí, že se tu přetiskují věci vyšlé dříve jinde /Bernanos,
ista, Fidelius/, u Bernanose navíc bez uvedení pramene, který by
ce měl také stát za zmínku, ne-li za následování /Vyšehrad 1945,
. 1, č. 1, překlad Jana Čepa/. Připomenout Bernanose je jistě
ežité, ale u textů, které právě knižně vyšly, je to po mém soudu
us.
Jak už to bývá, to nejživější pochází z Československa. To platí
devším o studii Zdeňka Neubauera /"Krise neosobnosti a krise
aktivity jako ontologický problém", str. 92 - 101/. Reaguje s
iperamentem sobě vlastním na "západní" text a má co originálo říct. Že konfuduje filozofii a teologii, na to jsme u autora
klí. Je to přiznáno /str. 101/ a nepostrádá to živelný půvab.
Horší je to již s otištěnou první částí článku Jiřího Fuchse "Krifilozofických předpokladů teologického myšlení" /str. 45—76/.
jutor sebevíc ironizuje a "oživuje" /"Hume s dojemnou naléha:í formuluje" atd., str. 72/, mnoho nového neříká. Vlastně nic.
lyšme: "Z hlediska elementárníproblematiky je filozofická situayostřena zásadním konfliktem klasického a moderního myšlení,
í úvaha nebude než jeho zpřítomněním. Na jedné straně aristo;mus, reprezentativní útvar klasického myšlení, který se v průbšivého rozvinutí ustavil jako p h i l o s o p h i a
perennis,
endující v principální rovině /jen v ni!/ na absolutní platnost
:h závěrů. Kontrární pozici zaujímá moderní filozofie; zrodila se
lturně" někde v renesanci", ale filozoficky má kořeny rovněž
itice, jenže představuje oživení některých protisměrných prou, str. 48. Toť vše. Vlastní přínos chybí, přičemž se ovšem nejedni o Aristotela, ani o Tomáše, ale o novotomismus habáňovské
'enience, ani se nepokoušející seznámit nás třeba s problematilogických principů /princip identity a sporu/, o něž se dogmas' opírá a které jsou podle Fuchse prostě dále neanalyzovatelné a
a.
'ormálně nejkomplikovanější je studie Rio Preisnera "O tzv. paní kultuře — také v Čechách" /str. 10 - 44/. Vychází ze "zajíé úvahy" /str. 10/ Viléma Hejla "Kultura paralelní nebo auton í ? " /Nový život 1979, roč. 31, číslo 9 - 10/. Hodnotí ji poziPřitom se ale o ni nijak neopírá a termínu "paralelní kultura"
</ Hejl zpochybňuje, notoricky užívá nadále. Hejl vychází z celnasnadě jsoucí teze, že je-li něco "paralelní", "druhé", "neální" /tomuto termínu dávám přednost/, nemluví to nijak o
lotě věci. Neznamená to nic víc, než že se to oficiálně nepube. Všechny další Hejlovy vývody jsou zbytečné subtility a jízlikteré nemají s podstatou věci nic společného. Je možné, že se
álně zveřejni něco kvalitního a naopak samizdat 'tiskne' samý

šunt... Co k tomu dodat? Ať to posoudí lidé sami. Jsou věci vyšlé
oficiálně, které dříve vydal samizdat, a naopak věcá, které v nakladatelstvích neprošly a vyšly proto v samizdatu. Kde je tu problém?
Samizdat existuje a ne, že ne /není to jen ta příslovečná Petlice, ale
také Expedice, Svíce, Popelnice, Kde domov můj, Renega, VBF a
další edice, některé bez názvu/. Do toho plným právem patří i neoficiální věda; je škoda, že o ní V. Hejl nechce nic vědět. Jsou to
neoficiální publikace nejen duchovědné, ale i přírodovědecké.
Ovšem darmo mluvit k hluchým.
Náročnou Preisnerovu historiozofii zde rozebírat nebudu. Chci
říci, tentokrát nebudu. Chtěl bych se spíše zaměřit na intenci úvodního slova A. Tomského, která se přece jen snaží nějak mířit k přítomné situaci doma. Z tohoto hlediska by to byla odbočka. Chtěl
bych říci hlavně to, že Preisnerova dalekosáhlá studie současnou českou neoficiální tvorbu příliš zužuje. Chce ji mít příliš programově
vymezenou. Jako příklad tyto jeho formulace: "Jan Patočka byl likvidován dřív, než mohl položit filozofické základy vpravdě paralelní kultury v Čechách i v českém exilu". Str. 37. "Rozlišující znak
paralelní kultury hodné tohoto jména bych spatřoval v odmítnutí
oné dialektické jednoty mýtu a antikreaturálnosti zavěšené v černém
prostoru myšleni, jež samo sebe klade - arogantním, byť nemohoucím volním aktem - do identity s absolutnem. Toto odmítání je
primárně založeno v souhlasu s objektivní skutečností člověka, světa
a lidských dějin u vědomí transcendentálně ontologické diference,
analogičnosti řádu všech stvořených substancí, jinými slovy: u vědomí nemožnosti prométeovského ztotožnění člověka a Boha ani cestou osvobozování, ani aktem vůle, ani metodou myšlení, ani dialektikou vývoje a vznikání, ani dialektickou revoluční praxi". Str. 44.
Uf! Nastlal nám tu abstrakci, náš autor! Ale nebuďme nespravedliví.
Neříkám, že by se z každé z nich nedalo nakonec vylousknout nějaké jádro. Ovšem tvorbu - která už tu je, jen dávat dobrý pozor! —
je třeba především v y l o ž i t a pak teprve vymezit vůči něčemu
jinému.
Co je ale v celých Rozmluvách nejpodivnější, je naprostá nepřítomnost nejuniverzálnější postavy české neoficiální kultury posledního století, zasahující tak živě až do přítomnosti — Josef Floriana.
Bez něho by přece všichni ti Demlové, Reynkové, Josefové Čapkové, Zahradníčkové, Holani, Halasové, ale dokonce ani Franz Kafka,
nebyli tím, čím byli!
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iktor von Weizsäcker
) PRÁZNOTĚ
Při optických pokusech a v laboratoři vůbec často zatemňujeme
>stor; buď chceme vytvořit v zorném poli prázdnotu nebo vylourušivé dojmy. Ale v obou případech se má stát viditelným něco,
by při obvyklém osvětlení zůstalo neviditelné. V obou případech
uží tma světelnému jevu. Proto také smíme tento způsob nabýíí zkušeností nazvat experimentem.
Patrně na základě toho se tvrdí, že prázdnota a plnost patří k so, a v následujícím se pokouším ukázat, že uvedený experiment je
zvláštním případem nebo užitím principu, který platí také vjisouvislostech.
Tma a noc jsou rovněž spojeny s dnem. Také jejich opěvání Noisem můžeme chápat jako okliku ke světlu poznání. Spánek při;í i sny, o nichž může bdící opět přemýšlet.
Když Hamlet počíná svůj proslavený monolog slovy "To be or
t to be", pak staví tuto spojitost jako otázku. Goethe, který uměl
o věci velice trefně vyjádřit, aniž by se zdál mít schopnost i ná>nnost domyslit do konce, po čem bylo v otázce tázáno, považose, jakož i mnozí kolem něho, za "uctívače světla".
Filozof, který se z Goethových současníků pokusil tuto otázku
imyslet s největší energii, byl Fichte, spatřující ve vztahu já k
-já ústřední úlohu své filozofie. V našich dnech představil nejrémnčji ve své filozofii / " Ľ e t r e et le néant"/ nicotu jako protid všeho života Jean Paul Sartre a odtud označil život k nicotě za
nejreálnější. Tak získal kontinuitu s oním v celé filozofii a logice
: důležitým zavedením negace. - Filozofové hovoří o smrti jen na
raji. Mají k tomu ostatně dobré důvody. Neboť smrt nikterak netak jednoznačnou negací, když například v náboženstvích a teoiích, ale i v psychologiiích se označuje život po smrti za možný
o v různých způsobech, snad ve formě tradiční nebo ducha nebo
:é duchů atd.
Vraťme se zpátky k prázdnotě. Před několika dny jsem shlédl panta, který pociťoval prázdnotu právě tam, kde musel mít srdce,
dokonce tak daleko, že si sahal do srdeční krajiny, aby se ujistil,
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že tam srdce ještě je. Takový případ ukazuje, že prázdnota není
jen experimentálním nebo myslitelským problémem, ale že může
být zažita kýmkoli. Pokusme se otázat se dále lidské řeči /neboť
zřejmě ona by mohla být mocným výrazem takových vztahů/ a objevíme, že také v ní je vyjádřeno nejen to, co označuje prázdnotu,
nýbrž i to, co přísluší nepopsatelnému neklidu, který povstává z nepřítomnosti, z negace. Když je například řeč o nesmyslu, neštěstí,
o něčem nešlechetném, nemyslitelném, bezbožném nebo nedovtipném, pak jsou to zřejmě pokusy řečí vyjádřit negaci, co se při jiných
příležitostech vyslovuje také pozitivně, když můžeme mluvit například o hříchu, dáblu, nemoci, něčem bolestivém atd. Bude pak třeba zvláštní úvahy, až seznáme o slovech jako: velký, král, vůdce, bohové, a r c i - , a r c h - , atd., že žádné z nich není bez opaku jako: malý,
dvořané atd. Kdo zanechal právě toto formulováno ve skvělém výrazu, byl, jak se zdá, zvláště Mikuláš Kusánský. Řeknu-li, že někdo
měl štěstí v neštěstí, mám na mysli zcela totéž, musím ale dodat, že
také neštěstí může být založeno na štěstí.
Smyslové orgány nejsou schopny dokázat toto rozšíření prázdnoty, vymezené předtím prostorově. Nejde jen o to, že zacloněné
nebo slepé oko může vykazovat jistý, třebas chaotický jev, který
označujeme jako idioretinární světlo, ale také o to, že ničemu nenaslouchající ucho neustále šumí a nic nepociťující tělo /hmatové
orgány/ se neustále cítí. Také zde to vypadá tak, že nicota, jak pravil již Pyrmenides, není.
Co se ze tmy vynoří, může být nejen bezbarvé světlo, ale i barva.
Nemusí to být jen obrys či přelétavý obrazec, nýbrž i postava, nejen
forma, ale i obsah, nemusí to být jen logika a protiklad, nýbrž i
myšlenka a nejen myšlenka, ale i pocit. To vše se hlásí v ústech básníka, když mluví o "do vlastní nicoty se zavrtavším citu."
Prostorový neklid je také neklidem časovým. Spatříme to na
mouše, tančící nahoru a dolů po okenním skle jako nahoru a dolů
přecházející zajatec, který si krátí čas. - Horror vacui označuje pocit jak prostorové, tak časové prázdnoty.
Na druhé straně se dá u všech těchto případů poznamenat, že v
neklidu se touží po klidu. Spánek, smrt, návrat téhož se zdají vylučovat opravdovou změnu v pozemském bytí samém. Pohodlnější je
také prominutelnější. Vždyť v dopouštění tkvi vždy i vypouštění
toho, co by mohlo napínat, hýbat, měnit. Stejnost je to, co působí
vyrovnání a v zákonu a řádu, jakož i ve vědě, je ohlášena nebo dosažena tato prázdnota či klid. Takové prominutelné lhostejnosti lze
dosíci rovněž ironií, nicméně je nejisté, jak daleko sahá.
Vypadá to docela tak, jakoby se i v prázdnotě dalo volit mezi
klidem a neklidem. Tato volba by byla svobodou a naopak svoboda
by potom nebyla nic jiného než taková volba mezi klidem a neklidem. Matka obou je pak prázdnota.
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Milí přátelé!
Tímto dvojčíslem načínáme nový ročník 1984. Jsme rádi, že
první ročník PATERNOSTERU měl značný ohlas jak mezi čtenáři v
exilu i doma, tak i v exilovém tisku - v některém z příštích čísel se
budeme těmito ohlasy zabývat obšírnější poznámkou.
Věříme, že nám naši první abonenti /z třinácti zemí/ zůstanou
nadále věrni, že nám oni i noví čtenáři svými platbami pomůžou vydávat naši revui dál.
Vaše redakce

PRO DALŠÍ'ČÍSLA PŘIPRAVUJEME: básnické texty Karla Hynka,
Básně v próze Ivana Wernische, vícejazyčné básně Ivana Blatného,
fejeton Jaroslava Hutky, texty undergroun dové skupiny Umělá
hmota, Aforismy Ladislava Klímy, Václav Havel píše o nové desce
Plastic People: Hovězí porážka, Andrej Stankovič o hrách Stanislava Mráze, Jiří Němec recenzuje sbírky nakladatelství PmD, studii
Ernsta Jiingra: Přiblížení, další pokračování Jirousova Pravdivého
příběhu, text Bohumila Hrabala a další a další...

PŘÍSPĚVKY NA TISKOVÝ FOND PATERNOSTERU :
ZENTRALSPARKAS SE UND KOMMERZIALBANK WIEN
Schottenring 1 - konto Nr. 601 441 405/PATERNOSTER.
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POSLOUCHAJ KUDĚJ,
ONI NÁS NUDĚJ!
Theodor R. Field /1891 - 1969/
Encyklopedista Krhútského světa

