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VACLAV HAVEL

thriller
Přede mnou leží slavná Okultní filosofie Jindřicha Kornélia Agrippy z Nettesheymu a já čtu, že požití živého
(pokud možno ještě tlukoucího) srdce dudka, vlaštovky,
lasičky nebo krtka dává člověku dar věšteckých schopností.
Je devět hodin večer a pouštím rádio. Hlasatelka čte suchým, věcným hlasem zprávy: paní Indíru Ghandiovou
zastřelili dva Sikhové z její osobní stráže. Z vodní nádrže na
Visle byla vylovena mrtvola pátera Popeluszka, uneseného
důstojníky polské policie. Je organizována mezinárodní
pomoc Ethiopii, kde hladomor ohrožuje miliony lidí, zatímco tamnější režim investuje téměř čtvrt miliardy dolarů
do oslav desetiletého trvání. Američtí vědci vypracovali
projekt stálé observatoře na Měsíci a lidské výpravy na
Mars. V Kalifornii bylo jednomu děvčátku transplantováno srdce paviána, proti čemuž vznesly protesty různé spolky na ochranu zvířat.
Dávné mýty nejsou zajisté jen realizací archetypálních
obrazů kolektivního lidského nevědomí. Jsou však nepochybně i tím. Mnoho tajemství bytí i člověka, mnoho jeho
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temných vidin, obcesí, tužeb, tušení, nejasného „před-vědeckého" vědění a možná mnoha důležitých metafyzických
jistot je zřejmě ve starých mýtech zašifrováno. Ty mýty
přirozeně přesahují své tvůrce: skrze jejich tvůrce promlouvalo cosi vyššího, cosi mimo ně, cosi, co oni sami nedokázali
asi plně pochopit a pojmenovat. Autorita, kterou měly mýty u lidí starých kultur, svědčí o tom, že tato vyšší moc, ať už
je jí cokoliv, byla kdysi pociťována a uznávána obecně.
Zůstaneme-li u jungovské interpretace mýtů, pak je zřejmé,
že mýty vnášely i jakýsi částečný nebo prozatímní „pořádek" do složitého světa nevědomých tušení, neprokazatelných jistot, skrytých instinktů, vášní a tužeb, patřících
bytostně k lidské duši. A že autorita mýtů vykonávala nad
těmito silami lidského nevědomí cosi jako „kontrolu" či
„dozor".
Novověká civilizace zbavila staré mýty jejich autority.
Vsadila na chladný, deskriptivní karteziánský rozum a
uznává jen myšlení v pojmech.
Nechce se mi věřit, že by celá tato civilizace byla jen
bludným ramenem dějin a osudným omylem lidského ducha. Spíš asi představuje jen nějakou nutnou fázi, kterou
musí člověk a lidstvo projít a kterou člověk — pakliže ji
přežije — posléze na nějaké vyšší úrovni, bez současné fáze
ovšem nemyslitelné, překoná.
Ať už je tomu ale jakkoliv, jisté je, že celá tato racionalistická orientace nové doby, rezignujíc na autoritu mýtů,
podléhá velkému a nebezpečnému klamu: zdá se jí, že není
ani oněch vyšších a temných mocností, ať už v lidském
nevědomí nebo v záhadném vesmíru, kterých se mýty jakýmsi způsobem dotýkaly, o nichž svědčily a jejichž relativní „kontrolu" zajišťovaly. Dnes převládá názor, že vše
lze tak zvaně „rozumně vysvětlit", logickým popisem bdělého rozumu. Nic temného není — a pokud něco temného je,
pak je třeba na to vrhnout paprsek věděckého poznání a
přestane to být temné.
Je to ovšem opravdu jen grandiózní sebeklam moderního
ducha. Tisíckrát totiž může toto tvrdit, tisíckrát může
popírat onu „odvrácenou tvář" světa a lidské duše, nikdy ji
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tím však nezruší. Zažene ji pouze ještě hlouběji do stínu.
Dosáhne maximálně toho, že celý ten složitý svět skrytého si
nalezne své zástupné, zamaskované a ještě víc matoucí způsoby projevu. Že „pořádek", který do tohoto světa vnášel
kdysi mýtus, a díky kterému měl člověk aspoň mírný přehled o jeho mocnostech a aspoň omezenou kontrolu nad nimi,
zmizí spolu s mýtem a že ony „noční síly" budou působit
nadále už zcela chaoticky a nekontrolovatelně a že budou
vždy znovu konsternovat člověka svou — pro něho zcela
nevysvětlitelnou — přítomností, prosvítající moderním
rouchem, do něhož se skryly. Ale nejen to: s temnými
mocnostmi byly pohřbeny — jako vlastně taky temné — i
mocnosti dobré: O l y m p byl zrušen jako celek — se svými
potměšilci i svými spravedlivými. Takže už není ani nikoho,
kdo by zlo trestal a strašidla odháněl. Dobro má ve své
zdvořilosti tendenci vzít tenhle velký pohřeb vážně a
vymizet; zlo naopak cítí, že nadešla jeho chvíle: lidé na ně
totiž přestali věřit.
Dodnes nechápeme, jak mohl velký a civilizovaný národ
— nebo aspoň jeho značná část — podlehnout ve 20. století
fascinaci jedním směšným a zakomplexovaným maloměšťákem, uvěřit jeho pseudovědeckým teoriím a jeho jménem
hubit národy, dobývat kontinenty a dopouštět se neuvěřitelných krutostí. Pozitivistická věda, včetně marxismu, nabízí rozmanitá vědecká vysvětlení tohoto záhadného
úkazu. Tato vysvětlení však jeho nevysvětlitelnost spíž
zdůrazňují než odstraňují. Neboť „objektivní" chladný
rozum, který k nám z těchto vysvětlení promlouvá, vlastně
jen podtrhuje podivný nepoměr mezi sebou samým — jako
mocností, pro tuto civilizaci údajně rozhodující — a oním
davovým šílenstvím, nemajícím s žádným rozumem nic
společného.
Ano, s tradičním mýtem byl pohřben i jakýs takýs „pořádek" v temné oblasti našeho bytí. A to, čím se novodobý
rozum pokouší tento pořádek nahradit, resp. to, v čem
nalézá tato temná oblast (nebo aspoň některé její síly) svůj
„nádherný pořádek" a „moderní výraz" , se ukazuje stále
znovu jako scestné, falešné a zhoubné, protože vždy jaksi
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pokoutní, náhražkovité, bez kořenů, bez ontologie í bez
morálky, ba dokonce až směšné tak jako kult Nejvyšší
Bytostí za francouzské revoluce, kolektivistický folklór totalitních systémů nebo jejich oslavně realistické umění. Připadá mi to tak, jako by pohřbením mýtu bylo rezignováno
na osvědčenou stáj, v níž byla po tisíciletí držena záhadná
zvířata lidského nevědomí, tato zvířata jako by byla
puštěna na svobodu — v tragicky mylném přesvědčení, že
jde o přeludy — a nyní tedy pustoší krajinu. Pustoší ji a
zároveň si vytvářejí své „náhradní stáje" v místech, kde
bychom to nejméně očekávali, například v sekretariátech
moderních politických stran. Tyto svatostánky moderního
rozumu jim přitom propůjčují svou výbavu a autoritu,
takže pusté plenění je posléze zaštítěno nejvědečtejším
názorem na svět. Lidé tuto hrůzu začínají chápat obvykle až
ve chvíli, kdy je už pozdě: totiž v okamžiku, kdy zjišťují, že
tisíce jejich bližních bylo vyvražděno z důvodů naprosto
iracionálních. Iracionalita v převleku střízlivého rozumu a
vědeckého výkladu o nevyhnutelném chodu dějin, který si
žádá miliony obětí v zájmu šťastné budoucnosti miliard, se
zdá být podstatně iracionálnější a tudíž nebezpečnější, než
iracionalita přiznávající se mýtem k sobě samé, přizpůsobující se v něm imperativu „kladných mocností" a
obětující převážně aspoň zvířata. Démoni si prostě dělají co
chtějí, zatímco bohové se plaše skrývají v posledním útulku,
který jim byl vykázán a který se nazývá „lidské svědomí". A
tak nakonec krvelačnost, převlečená za nejvědečtější světový
názor (učící ostatně, že svědomí je třeba podřídit dějinné
nutnosti) vrhá do Visly Jana Nepomuckého dvacátého
století. A národ svého mučedníka okamžitě ve své duši
kanonizuje.
Zprávy, které náhoda svedla do jediného zpravodajství a
další náhoda propojila s Agrippou, se mi náhle stávají čímsi
víc než jen běžným zpravodajstvím ze světa: vnímám je
jako rafinovanou koláž, která nabývá dimenzí symbolu,
obrazu, šifry. Nevím, jaké skryté posleství je obsaženo
v tomto bezděčném artefaktu, který by se mohl jmenovat
„Thriller" podle slavné Jacksonovy písničky. Cítím jen, že
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tu náhoda — tento velký básník - - koktá cosi nejasného
o zoufalství dnešního světa.
Marxističtí démonologové nejprve píší v polských novinách, že Popeluszko je černý mág, pořádající za asistence
dábla v kostele svatého Stanislava Kostky ve Varšavě černé
mše antikomunismu; jiní vědečtí marxisté ho v noci přepadají, bijí, vraždí a vrhají do Visly; další „vědci" na ploše
šestiny světa pak tvrdí, že se za tím činem skrývá přestrojený Ďábel, totiž CIA. Je to celé ryze středověká historie.
Jenomže jejími aktéry jsou scientisté, lidé zaštiťující se vědou a vlastnící údajně vědecký světový názor. O to je ta věc
ovšem šílenější. Démoni jsou vypuštěni ze stáje mýtů a
pitvorně se převlékají za počestné muže dvacátého století,
kteří nevěří na strašidla. Sikhové se už ani nepotřebují
převlékat za vědce. Cítí se být — tváří v tvář tomu modernímu světu a s modernímu samopaly v rukách — nástrojem Prozřetelnosti: trestají přece jen v souladu s dávnou
věštbou znesvětitelku svého Zlatého chrámu. Hinduisté
vzápětí vyvražcfují a zaživa upalují Sikhy, jako by se na
vraždě paní Indíry podíleli všichni do jednoho. Jak je to
možné ve století vědy a rozumu? Jak to věda a rozum
vysvětlí? Jak to jde dohromady s kolonizací Měsíce a s přípravou cesty na Mars? Jak to souvisí s věkem, schopným
transplantovat lidem srdce paviána? Nechystáme se na
Mars s tajnou nadějí, že své démony necháme na Zemi a tím
se jich zbavíme? A kdo má vlastně srdce paviána: to malé
děvčátko v Kalifornii — nebo ethiopská marxistická vláda,
stavějící svá mauzolea v době hladomoru, důstojníci polské
policie či Sikhové z osobní stráže indické ministerské předsedkyně, která hyne, dík jejich víře dávných věštěb — jako
starověký císař rukou svých služebníků?
Zdá se mi, že člověk má to, čemu říkáme lidské srdce, ale
že má v sobě i cosi z paviána. Moderní doba ruší tato
podobenství, že srdce dělá pumpu a přítomnost paviána
v nás prostě popírá. A tak se znovu a znovu stává, že tento
oficiálně neexistující pavián řádí nepozorován, ať už v převleku za osobní stráž politicky nebo v uniformě nejvědečtější policie dějin.
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Moderní človek, tento spořádaný úředník světového Veleúřadu, lehce frustrován krachem svého způsobu poznání
svéta, vypíná posléze videorekordér s Májkem Jacksonem,
hrajícím úpíra na nejprodávanější videokazetě v dějinách
světa („Thriller"), a jde do kuchyně, aby vyjmul z termosky
— za zády všech spolků na ochrau zvířat — ještě teplé srdce
dudka a pojedl ho ve snaze být obdařen darem veštby.

(Napsáno na žádost Hessenského
o problematice mýtu)

rozhlasu pro jeho

copyright Hessischer R u n d f u n k , Frankfurt am Main 1985
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Václav Šťastný
KOUSEK CESTY
Úvodem pár slov
Nékdy v září 1983 jsem se setkal s V. Šťastným na zahradě
nakladatelství Sixty-Eight Publishers na Avenue Road v Torontě. Právě vyráběl ze starého ručníku a z kůže postroj pro psa.
Pes hušky zatím spal pod keřem a zahrada byla plná cestovatelských krámů, které vozil na sáňkách s kolečky. Usadil se u
nakladateství, protože přivezl z Britské Kolumbie rukopis. Pak se
nastěhoval k A. Březinovi, kterého za týden uvyprávěl.
Když mu ukradli před obchodem psa a za pomoci policie ho zase
rychle našli, vyšel o Šťastném článek v novinách. Při přednášce
pro Čechy i při vyprávění většinu lidí šokoval. Rukopis jeho
románu je proti tomu jen slušnostní odvar. (Autor přiznává, že
původní verzi Isáml přepracoval a uhladil. Skoda.)
Lucky Jim, jak ho pojmenoval P. Wilson, se toulá po Kanadě
už patnáct let. Jeho román je konečně skutečná cesta. Když si Jim
potřebuje „srovnat myšlenky v hlavě", jak píše, zajde do hospody.
Rozhoduje se rychle. Při popisu krajiny vyloví zpaměti čítankový
jazyk, většinou se však vyjadřuje češtinou doslovně překládanou
z angličtiny. Patří to k žánru.
Pro potěšení J. Lopatky a N. Stankoviče k 45. narozeninám
vybral a upravil
V. Brabenec.
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Václav Šťastný
Kousek cesty*
Prince George se rozhodne lišil od měst na jihu. Pripadal
mi tak trochu staromódni. I lidé chodili jinak oblečení, než
v jižních městěch. Většinou v jeansech a v kovbojských
botách a vůbec spíš v pracovních oděvech. Zkrátka, pripadal jsem si chvílemi jako ve westernu. Tu a tam se motal
opilec, nebo prošel zarostlý chlap v kovbojským širáku a
taky výlohy. Za některými pušky, sedla pro koně a podobně. Zašel jsem do banky uložit část peněz a něco jsem si
nechal, protože jsem potřeboval do práce nové boty, košili
a kalhoty.
Bylo vedro a tak jsem zašel do jedné z hospod na pivo.
Krčma se jmenovala Evropa a myslel jsem, že do ní tedy
chodí Evropani, že bych se třeba seznámil s nějakým Slovanem a popovídal si ve slovanské řeči. Hospoda byla však
nabitá Indiány a bělochy a mluvilo se všude anglicky. Nedopil jsem ani své první pivo, když mi někdo chytnul zezadu kolem krku. Byla to stará, ohyzdná, ožralá baba a než
jsem se probral ze šoku, už mi seděla na klíně. Neviděl jsem
ošklivější ženskou pod sluncem. Měla aspoň metrák a hned
na mě, že jsem její honey a abych jí zaplatil pivo. Baba byla
tak krotká, že mi chtěla dát pusu. Z bezzubé huby jí tekla
dlouhá slina a trvalo mi chvíli, než jsem ji se sebe setřásl.
Baba se mi držela jako štěnice, a tak když se přitočil hostinskej s pivama, jedno jsem jí poručil a potom se jí konečně
zbavil a vyšel z té pazderny ven.
V hospodě jsem si všimnul, jak po mně pokukují různá
individua. Dělaly to zřejmě moje šaty a bílá košile s vázankou. Zašel jsem do obchodu, kde prodávali rančerské potřeby a také oděvy a boty a koupil jsem si jeansy, kovbojské
boty, košili s koženou vestou a kovbojský širák. V jedné
zadní uličce jsem se převlíknul. Po chvíli jsem si už vyšlapoval ulicemi Prince George, ruce trochu od sebe a smrtelně
Pracovní název
r u k o p i s je bez t i t u l u .
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vážný výraz v obličeji, jak jsem to viděl u kovbojů ve
filmech. Tu a tam jsem nakouknul do některého krámku, u
ševce jsem si nechal na počkání okovat nové boty a také jsem
si koupil několik cigár a v likérstoru malou flašku whisky.
Měl jsem ještě stopadesát dolarů v kapse. V obchodě se
zbraněmi jsem si koupil pěkný tesák. V krámu viselo plno
pušek rozličných kalibrů. Zvlášť se mi líbila dvaatřicítka
winchesterovka za sedmdesát dolarů. Koupil jsem ji ještě
s Grossmanem-koltem, který byl, jak jsem později zjistil, na
stlačený vzduch. Přikoupil jsem dva kožené řemeny na
náboje a krabici s patronama do pušky a broky do pistole.
V aleji za krámkem jsem nandal patrony do řemenů, které
jsem si připevnil přes prsa. Kolt jsem zastrčil za řemen u
kalhot a plný kuráže jsem vešel do první krčmy. Chtěl jsem
se posilnit před cestou autostopem zpátky na pilu.
Bar byl zpola plný. Posadil jsem se k prázdnému stolu
a když přišel číšník, hodil jsem pětidolarovku na stůl a poručil si pivo. Zapáliljsem si cigáro a zatímco jsem ho převaloval jen tak ledabyle mezi zuby, poslouchal jsem countrywestern muziku a nenápadně pozoroval okolosedící.
Pokukovali po mně a něco si mezi sebou šuškali. Dopiljsem
a chtěl jsem odejít. Téměř ve stejné okamžiku jsem byl
silnou paží uchopený okolo krku a vyzdvižen dobrou stopu
od podlahy. Byli to dva policajti od R.C.M.P. v civilu.
Jeden mi mával odznakem před očima a druhý se mnou
třásl, že ze mě padaly patrony na podlahu a málem jsem
vypustil ducha. Policista mi vytrhl pistoli a dýku, popadnul pušku a už mi napůl vlekli a napůl nesli z baru ven. Před
tavernou stálo velké policejní auto a okolo několik čumilů.
Policajti mě šoupli do auta a důkladně prošacovali. Když
viděli, že pistole je na vzduch a moje puška prázdná a zjistili
radiem podle dokumentů, že nejsem žádný lump hledaný
zákonem, zeptali se, kde bydlím. Vysvětlil jsem jim tedy, že
dělám na pile, odkud jsem přijel na víkend do města. Moc
asi nerozuměli, ale nakonec mi dovezli na výpadovku z města, kde mně vrátili zbraně.
Začal jsem stopovat auta směrem na Crescent Spur.
Neměl jsem tehdy s autostopem žádný úspěch. Projíždějící
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vozy spíš přidaly, než aby přibrzdily. Nakonec jsem šlapal
několik desítek mil a přespal u silnice dvě noce, až mi
konečně zastavil jeden spolupracovník z pily, který se vracel z víkendu.
Pracoval jsem ještě tři týdny. Potom jsem dostal výpověd,
protože nastala vedra a bylo nebezpečí lesních požárů. Práce byla zastavena a svobodní jako já byli propuštěni. Na
pile zůstalo jen několik místních údržbářů, kteří bydleli
s rodinami v dřevěných domcích nedaleko.
Vrátil jsem se do Prince George, kde jsem si vyzdvihl
v hlavním úřadě kompanie poslední výplatu. Řekli mi,
abych se hlásil po měsíci o práci.
Vzpomněl jsem si, jak mluvili dělníci na pile několikrát
o Vancouveru, velikém městě na jihozápadě při pobřeží
Tichého oceánu. Neměl jsem kam jít, a tak jsem vybral
z banky všechny úspory, že se pojedu do toho Vancouveru
podívat. Myslel jsem, že bych mohl ve velkém městě sehnat
stálou práci. Koupil jsem lístek a prvním vlakem se vydal
do Vancouveru.
Byl jsem sám se sebou spokojený. Bylo léto a v kapse
u vesty mi příjemně chladilo šest set. Plánoval jsem, že až
seženu ve Vancouveru práci, zařídím si byt a budu O.K.
Cestou jsem několikrát vyndal peníze a přepočítával je,
protože jsem v životě tolik peněz u sebe ještě neměl. Naproti
mně v kupé seděla taková pěkná slečinka. Dala se se mnou
do řeči a radila mi, abych ty peníze moc nevytahoval, že by
mi je mohl někdo ukradnout. Byla zvědavá odkud jsem
a uměla pár slov ukrajinsky, a tak nám cesta ubíhala vesele.
Švitořila jako každá ženská a zatímco jsem jí odpovídal na
sto otázek, oči mi jezdily po její figuře, že si toho musela
všimnout. Dělala jakobynic, jen občas přehodila nožku přes
nožku. Mohlo jí být kolem pětadvaceti. Zkrátka, moc se mi
líbila. Vlak po deseti hodinách jízdy zastavil. Nádražák,
který seděl vedle, vystoupil a Rita si přisedla.
Venku byla noc. Většina lidí ve vagóně spala. V kupé bylo
zhasnuto a Rita měla volně položenou hlavu na mém rameni, ale nemyslel jsem, že doopravdy spí. Já na spánek neměl
ani pomyšlení. Byla to řada měsíců, co jsem neměl žádnou
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ženskou. Dal jsem jí zlehka pusu na čelo, a když se nehýbala,
začala moje ruka pracovat na knoflíčkách její blůzy. Cecíky
měla jako baňky. Pěkně oblé, radost je potěžkat. Usnul jsem
až k ránu.
Probudil mi skřípot a lomoz. Vlak zastavoval. Konečně
jsem dorazil do Vancouveru. Rita v kupé nebyla a s ní
zmizelo i šest set. Myslel jsem, že mi raní mrtvice. Ta děvka
musela ty peníze ukrást, když jsem si hrál s jejíma ceckama,
nebo ve spánku. Proklínal jsem tu bestii, ale nic to nepomohlo. Zběhal jsem celé nádraží, ale po holce ani stopy.
Peníze byly pryč a zbylo mi jen něco drobných.
Vzal jsem pušku zabalenou do igelitu, nůž, pistoli a pásy
s patronama a vydal se do města. Vancouver se mi zalíbil od
prvního okamžiku. Ze severu je město obklopené horami a
zelení parků a od zálivu moře přináší stále čerstvý vzduch
nasycený vůní jódu. Loudal jsem se ulicemi, až došel k plážím, kde začínal rozlehlý Stanley Park. Tam jsem pod
jedním stromem zahrabal pušku a ostatní věci. Ve městě
jsem pak vyhledal pracovní úřad-manpower, kde jsem
vyplnil několik dotazníků, ale práci jsem nedostal. Bylo to
tady těžké. Vždyť jsem neměl ani adresu, natož telefon, kam
by mi mohli zavolat, kdyby se něco našlo. Večer jsem se
vrátil do Stanley Parku. Ráno mi probudila zima. Žaludek
jsem měl jako na vodě. Poslední drobné jsem utratil za
smažené brambůrky. Abych se trochu zahřál, loudal jsem se
prázdným parkem, až jsem došel k malému jezírku, kde
plavalo několik labutí a hejno kačen. Okolo laviček byla
nasypaná kukuřice, kousky chleba a semtam oříšek. Bylo to
lepší než nic, a tak jsem to těm ptákům vyzobal.
Ve Vancouveru jsem zůstal týden. Ještě jsem zašel na dva
manpowery, ale zase nic. Jednu noc jsem přespal v přístavu
mezi bednami, jindy v garáži a vůbec kde se dalo. Časně
ráno, než vyjely do ulic čistící vozy, jsem obvykle obešel
několik bloků v zadních alejích, kde byly skládky odpadků. Když jsem měl štěstí, vyhrabal jsem několik flašek
od sodovek, které jsem prodal u Číňana. Stačilo to na kafe
a někdy na polívku ve Whitelunch. Potom jsem hledal práci
po různých stavbách, v přístavu a v restauracích. Moje
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angličtina byla však chudá, a tak jsem byl s omluvami odbyt. Odpoledne jsem pak dospával na plážích.
Když jsem po týdnu nic nesehnal, vyhrabal jsem ve Stanley Parku flintu a věci a vydal se na dálnici na stop zpět na
sever do Prince George. Doufal jse, že tamn spíš seženu
nějakou práci. Dojel jsem opět do Crescent Spur, kde jsem
přerovnával převrácené hromady prken. Pracoval jsem dva
týdny. Z lesů voněla pryskyřice, byly dlouhé slunečné dny a
tak jsem koncem druhého týdne po šichtě přibalil chleba
s masem. V sobotu jsem vstal před východem slunce, vzal
pušku a vydal se po trati, po které jsem poprvé přijel do
Crescent Spur. Chtěl jsem si udělat jednodenní výlet a vrátit se do kampu před západem slunce.
Asi po dvou hodinách chůze jsem odbočil z tratě do lesa.
Dostal jsem se k břehu mírné řeky. Břehy byly místy strmé
a zatarasené houštinami, a tak jsem se vydal opět do pralesa.
Musel jsem často přecházet přes napadané stromy, které
místy tvořily neproniknutelnou hradbu. Háje bříz, listnatých stromů a opět úseky jehličnatých velikánů a cedrů,
které vyrůstaly z vysokého mechu a keře divokých bobulí.
Tichý a věčný šumot lesů byl přerušovaný bzukotem moskytů, kteří se na mě vrhali v celých mračnech. Sel jsem, či
prodíral se lesem řadu hodin a chtěl vyhledat řeku, která by
mi přivedla k pile. Slunce již zapadalo, když jsem se dostal
do houštin smrků a vrboví a posléze k samotné řece. Koryto
řeky se značně lišilo od toku v Crescent Spur. Řeka byla
prudká a připomínala' spíš velkou bystřinu. V lese se začalo
smrákat a na nebi vyšly první hvězdy. Na břehu jsem si
rozdělal malý oheň, dojedl chleba s masem a přespal v nedalekém vrboví. Byla ještě tma, když mi probudil štěkot
kojotů. Od řeky táhla zima, a tak jsem nasbíral klestí, rozdělal oheň a proklínal u něj zbytel noci. Tu a tam zapraskala
větev a od řeky šuměl tiše proud. Usnul jsem až k ránu, a
když jsem se probudil, slunce již stálo vysoko na obloze.
Břeh na druhé straně se zdál schůdnější. Tvořil kamenitou pláž, nad níž teprve začínaly houštiny a les. Přeplaval
jsem řeku a vydal se proti proudu. Byl jsem přesvědčen, že
mi řeka přivede opět k pile. Po dvou mílích jsem však musel
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od řeky odbočit a dát se podél lesa. Břeh byl strmý, a tak jsem
pokračoval podél úžlabiny a malými kaňony, kterými snad
kdysi vedl potok. Bylo již pozdní odpoledne, když jsem se
dostal k řece. Protože jsem myslel, že nemohu být od pily
dál než tři míle, řeku jsem napůl přebrodil a přeplaval a
pokračoval jsem podél břehu stále proti proudu. V lese se
opět začalo smrákat. N o h y jsem měl od mokrých bot rozedřené, šaty promáčené a brada mi drkotala jako starému
dědkovi. Myslel jsem na večeři, kterou již zmeškám a na
suchou postel. Byla již téměř tma, když jsem se dostal do
bažin. Začal jsem se bořit pokolena do kaluží a nasáklého
mechu, a proto jsem musel odbočit od řeky do kopců. Bylo
dusno a začínala černá, bezhvězdná noc. Vzpomněl jsem si
na železniční trať a vydal se směrem, kde bych na ni mohl
narazit. Sel jsem ještě asi hodinu. Dál to nemělo smysl. Byla
tma a nevěděl jse, kterým směrem vlastně jdu. Bylo mi jasné,
že jsem zabloudil.
D o kampu jsem však nepřišel ani příštího dne a ani za
týden. Dvakrát jsem vyšplhal na strom v naději, že spatřím
kouř od pily, ale kam jsem dohlédl táhl se jen nedozírný
prales. Ocitl jsem se v ohromném údolí přepaženém na
východě hradbou skalnatých hor. Vydal jsem se do středu
údolí, kde jsem tušil řeku. Třetího dne mého bloudění se
spustil z šedé oblohy studený déšť. Prales se ponořil v mrtvé
syré šero. Procházel jsem smutnými místy hřbitovů holých
černých stromů, které trčely z močálu jako morové sloupy.
Život v pralese jakoby vymřel. Syrová půda páchla houbovím a zetlelým listím. Na vyvrácených kmenech visely
zplihlé, zelené řasy času, který se v těchto končinách zastavil.
Zpočátku jsem o jídlo neměl nouzi. Zastřelil jsem a opekl
zajíce nebo koroptev. Když se však spustil déšť, všechna
zvěř zmizela, a tak jsem jedl na co jsem přišel. Houby, lesní
bobule a veliké slimáky, které jsem nacházel pod listy
ohromných lopuchů při bažinách. Po týdnu mi došly
zápalky. Šetřil jsem s nimi, ale síra na hlavičkách se
rozmáčela od košile. Zůstal jsem bez ohně. Pod vrstvou
mechu a listí jsem vyhrabával jámy na spaní. Lilo jako z
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konve, když jsem se dostal do pralesa ohromných cedrů. V
životě jsem takové stromy neviděl. Některé pařezy byly tak
tlusté, že by je neobejmuli ani čtyři chlapi.
V plících mi píchalo a nohy jsem měl rozbité a opuchlé od
mokrých bot, takže jsem nemohl v cestě pokračovat. Sedl
jsem si do mechu a začal mnout oteklé kotníky. Byly jako
led, mezi prsty mi to hnisalo a žaludek se mi svíral v křečích
od hladu. Dostavila se naprostá deprese ze samoty. Prales
byl ponořen v ticho přerušované jen padajícím deštěm.
Myslel jsem tehdy, že zešílím. Nedaleko stál ohromný pařez
po stromu roztříštěném bleskem. Vylezl jsem na něj a spustil se na dno. Uvnitř byl zetlelý dřevěný prach. Zahrabal
jsem se až po prsa. Od země sálalo vlhké teplo. Abych se
vyhnul neveselým myšlenkám, vydlabal jsem ze dřeva bílé
larvy, které však měly odpornou, trpkou chuť.
Byl jsem již desátý den v pralese, když jsem spatřil dálnici. Sestoupil jsem do kaňonu, který vedl tím směrem a vydal
se podle potoka. Asi po třech hodinách jsem se dostal konečně na travnatý násep silnice. Zanedlouho mi zastavil
pick-up, který jel do vesnice Mcbride. Od řidiče jsem se
dozvěděl, že do Crescent Spur je to dobrých třicetpět mil.
Když jsem mu pověděl o svém bloudění, dovezl mě až na
pilu.
Z práce jsem byl propuštěný, když jsem se nedostavil do
zaměstnání po třech dnech. Pila už pracovala naplno a
všechna místa byla obsazena. Vrátil jsem se tedy do Prince
George, vyzvedl šek za odpracované dva týdny a ještě toho
dne zamířil opět do Vancouveru.
Ve Vancouveru mrholilo. Byl podzim. Loudal jsem se
dlouhou ulicí Hasting, která mi přivedla na Skidrow.
Prošel jsem čínskou čtvrť a ubytoval se v jenom malém,
levném hotelu. První noc jsem toho moc nenaspal. Probouzely mi hlasy opilců, hádky a smích. Ráno jsem byl pokousaný od velikých červených brouků. Lezli po stěnách a byla
jich plná postel. H o d n ě jsem jich rozmačkal. Praskaly jako
ořechy. Musel jsem koupit D D T , abych se těch neřádů
zbavil.
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Na Hastigu jsem objevil obchod s nebaleným masem,
které bylo levnější než v Safeway. Obvykle jsem vařil letecké polívky z kuřecích křídel. Starší maso šlo do gulášů a
z mletého pro psy jsem dělal fašírku. Opět následovaly cesty
na manpower, vypisování dotazníků a žádná práce.
Zbylo mi dvacetpět dolarů. N ů ž a vzduchovou pistoli
jsem prodal majiteli hotelu a pušku zastavil za třicet. Když
jsem se vracel večer do hotelu, zmocňovala se mi opět deprese samoty a nejistoty z budoucnosti. Vycházel jsem z hotelu
a loudal se oživenými nočními ulicemi Skidrow. Hasting
byla ulice, kde se scházeli všichni žebráci a lůza z celého
města. Po ulici se loudali bamové všeho druhu. Před tavernami seděli nebo postávali žebrající opilci, na nárožích
přešlapovaly kurvy, zatímco pasáci hráli kulečník v okolních putykách. Občas přejela sanitka nebo policejní kára a
sebrala na ulici ležícího opilce. Gastown — nejstarší část
města — se kompletně lišila od Skidrow. Uličky byly
dlážděné, všude panovalo ticho a staré lucerny na
chodnících matně osvětlovaly malé, tiché kavárny a restauranty. Procházet se bez peněz však žádná romantika nebyla.
Když mi zbyla poslední pětidolarovka, začal jsem po
nocích chodit do Stanley Parku. Podařilo se mi chytnout do
pastí dva zajíce a klepnout kačenu. Kačka byla suchá, žádné
sádlo, a tak jsem žil ze zajochů, kteří byli vypasení. Poslední
týden v říjnu jsem musel z hotelu. Došly mi peníze. První
dvě noci jsem přespal v bedně nedaleko B.C. cukrovaru a
další dvě v garáži. Věděl jsem, že takhle dlouho žít nevydržím a že mi nezbude nic jiného, než se vydat na sever
B.C. a hledat práci na pilách. Ještě jednou jsem se rozhodl jít
na manpower. Dopadlo to jako vždycky, a když jsem řekl
úřednici, která mi už znala, jak jsem na tom s financemi
bídně, panička mi dala adresu na Armádu spásy.
Budova Armády spásy stála nedaleko centra na Homer
Street. Bylo tam plno mužských všeho druhu. Starci i mladí
hippies, trháni i poměrně slušně oblečení. Řád v Armádě
spásy byl jednoduchý právě jako jídelní chody. K snídani
ovesná kaše, k obědu polévka s chlebem a k večeři obvykle
víc jídla. Během dne se podle řádu měla shánět práce. V je16

denáct večer se budova uzavřela a kdo přišel pozdě, nebyl
puštěný. Jednou týdně se vyplácely dva dolary na tabák.
Toho jsem se už nedočkal. V jídelně jsem se seznámil s jedním krajanem. Milan Gergel se jmenoval. Přijel ze Saskatchewanu do Britské Kolumbie hledat práci a skončil jako já.
Přijel autem, které zaparkoval v postranní uličce, protože
neměl na benzin. Začali jsme shánět práci společně a měli
jsme štěstí. Po dvou dnech jsme na inzerát dostali práci na
týden v manufaktuře na vydělávání kůží. Čistili jsme staré
kůže ve skladu od červů a potom jsme je nasolovali. Protože
jsme začali pracovat, byli jsme z Armády spásy propuštěni.
Měli jsme nyní k dispozici Milanovo auto a peníze na
benzín. Když práce ve skladu skončila, domluvili jsme se,
že vyjedeme spolu na sever B.C. Než jsme se vydali na cestu,
stavil jsem se v zastavárně a vyplatil pušku.
V Prince George byl již kraj místy pokrytý sněhem. Objeli jsme v okolí městečka několik lesních pil, ale bez úspěchu.
Asi padesát mil na sever jsme pak objevili starý srub a
nastěhovali se do něj. Před vánocemi jsme sehnali práci na
železnici jako pomocní dělníci na opravu tratě P.C.E. Pacific Great Eastern. Začali jsme pracovat v malém železničním kampu mezi lesy asi třicet mil od Prince George.
Naše sedmičlenná parta udržovala asi dvacetimílový úsek.
Vyměňovali jsme staré pražce, aby trať byla rovná. Na
severu B.C. byly mrazy někdy tak tuhé, že některé kolejnice
popraskaly. Do práce se jezdilo v malém nevytopeném vozíku, každý den na jiný úsek. K obědu jsme si ráno připravovali svačinu. Než však přišla polední přestávka, jídlo zmrzlo, a tak jsme chleba s masem máčeli do kafe. Vyměňování
kolejnic a pražců nebyl žádný med. Půda byla zmrzlá a
tvrdá jako beton a železné sochory těžké. V partě s námi
pracovali dva Indové. Jeden byl tak líný, že se mu to nevyplatilo. Pořád by jenom postával. Omrzly mu prsty u nohou,
musel do špitálu, kde mu tři prsty amputovali.
O víkendech jsme chodili s Milanem do zasněžených lesů
a cvičili se ve střelbě. Plánovali jsme, že v budoucnu postavíme někde na severu srub, a začneme žít zálesáckým
životem. Když byla výplata, jezdil jsem do Prince George.
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Ve městě jsem se seznámil s Betty. Holka byla hezká jako
anděl a zbláznil se do ní. Bylo jí sedmnáct a chodila na
vysokou. Chtěla být zdravotní sestrou. Lesy a puška mi
přestaly zajímat a nemohl jsem se dočkat konce týdne.
Nebylo divu, byla to moje první láska od příjezdu do
Kanady. Můj hrubý přízvuk jí nevadil, měli jsme se spolu
dobře. Domluvili jsme se s Betty, že spolu pojedeme na měsíc
do Francie. Vybral jsem Francii, protože už jako kluk jsem o
této zemi rád četl. D o Evropy jsme měli letět v druhé
polovině června.
Po vánocích nás přeložili do Chetwinu, asi devět mil výše
na sever. O měsíc později do Fort. St. John, kde se připravovala stavba nové tratě dál na sever. Pracovalo se obvykle
dvanáct až šestnáct hodin denně. Po šichtě jsem byl vždycky
jako přeražený, ale nikdy jsem neodmítnul přesčas. Léto se
blížilo kvapem a už jsem měl stanovený den odletu. Koncem května mi přišly letenky a poštou jsem měl vyřízená i
viza. Vzal jsem si na víkend volno a vyrazil do Prince
George za Betty.
D o města jsem dorazil po půlnoci, a tak jsem nechtěl Betty
budit. Zašel jsem k domku, kde bydlela s rodiči, posadil se
v aleji pod kvetoucí voňavý strom a hleděl na zhasnutý
domek a snil, jak je to dobrý mít peníze a hezkou holku.
Okolo čtvrté ráno zastavilo před domkem auto. Pěkná
sportovní kára. Když se uvnitř vozu rozsvítilo, poznal jsem
Betty. Zatímco já stál pod stromem a koukal na ni jako vůl,
ta mrcha klidně v autě pokuřovala, popíjela z flašky pivo a
šmajchlovala se s blonďákem. Když pak vyšli z vozu a ten
cucák ji začal objímat, tak už jsem to nevydržel. Skočil jsem
mezi ně a klukovi jsem namlátil. Holka se ho ještě chtěla
zastávat, a tak jsem jí střihnul pár taky a bylo po milostné
idylce.
Vydal jsem se opět na silnici do Fort St. John. Čekalo mi
tři sta mil a nevím, kolik jsem jich tehdy ušel. Sel jsem po
opuštěné silnici a bylo mi do breku. Měl jsem tu holku moc
rád. Byla to nakonec nejbližší duše, kterou jsem v této zemi
měl. Proto jsem dělal přesčasy, abych jí udělal hezkou dovolenou a ona tohle. Dostal jsem najednou vztek, vzal jsem
obálku s letenkami a roztrhal na kusy.
18

Šlapal jsem po silnici chvíli zkroušený, chvíli vzteklý a
bylo už dávno světlo, když mi zastavil náklaďák do Dawson
Creek, vzdáleného od Fort St. John pouhých čtyřicet mil.
Řidič byl rančér a choval koně nedaleko města. Uvnitř vozu
bylo teplo a já byl ospalý. Rančer mluvil s nadšením o
rodeu, které se toho dne konalo v Davson Creek, a tak jsem
na všechno přikyvoval a přijal i nabídku k návštěvě jeho
ranče. Potom jsem usnul.
Ve městě jsem zašel na snídani, a protože jsem si chtěl
urovnat v hlavě trochu myšlenky a nechtělo se mi ještě zpátky do Fort St. John, šel jsem do taverny na pivo. Ačkoliv
bylo ještě před polednem, krčma byla už plná. Mluvilo se
jen o koních a všude se ozývaly sázky a podobně. Potkal
jsem tu několik dělníků z kampu i Milana. Přijel také na
rodeo, a tak jsme po chvíli již spolu statečně popíjeli. Zapíjel
jsem smutek a proklínal zpočátku nevěrné ženské plémě, ale
po několika pivech jsem si už na Betty nevzpomněl a začal
jsem se bavit o rodeu a o koních. Nakonec jsme se domluvili,
že na železnici skončíme a vypravíme se na sever do Yukon
Territory.
Navrhnul jsem, abychom se šli podívat na ranč, na který
jsem byl pozvaný. Rančer byl dost zaměstnaný, ale rád se
nám věnoval a zavedl nás do stájí. Milanovi se jeden kůň
líbil a zeptal se na cenu. Byl to takový hubeňour, ale po těch
pivech v něm Milan viděl bujarého oře. Stál stodvacetpět
dolarů. Ceny dalších kusů se pohybovaly od dvou set do
tisíce. Při návratu z ranče jsme spřádali plány o cestě na
sever koňmo.
Vrátili jsme se na ranč. Kamarád koupil toho Šemíka a já
za dvě stovky starší klisnu. Měla jedno oko černý a druhý
modrý, ale vypadala jako kůň a byla moje. Oba koně byli
vycepovaní, a tak jsme ještě večer vyrazili v sedle do Fort. St.
John. D o kampu jsme dorazili ráno. Zadnici jsem měl samej
puchejř a sotva jsem se hejbal. Zašli jsme za formerem
ukončit práci a utábořili jsme se asi míli od kampu.
Začali jsme se připravovat na cestu. Ve Fort St. John
koupil Milan sedlo a výzbroj. Já jsem se rozhodl pro povoz.
Udělal jsem malý dvoukolák osm stop dlouhý a čtyři široký
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a pokryl jsem ho plachtou, jak jsem to viděl v kovbojkách.
Z dvou olší jsem udělal oje a dvě železná kola z farmy jsem
umístil tak, aby držela balanc. Ve Fort St. John jsme ještě
nakoupili teplé oblečení, jídlo a pár pastí. V polovině června jsem místo do Francie vyrazil dál na sever a místo Betty
jsem měl pětiletou klisnu.
Vyjeli jsme časně zrána po prašné cestě mezi zelenými poli
farem a malých rančů. Večer nás cesta přivedla k hlavní
asfaltové silnci Alaska Highway. Po dvou dnech asfaltová
silnice končila a pokračovala prašná cesta. Milan jel obvykle kousek přede mnou v sedle. Jel jsem při okraji a musel
jsem často držet opratě pevně v rukou, když okolo přejel
návěs s kládami a klisna se začala plašit. Také jsem ji musel
občas plácnout, protože se zastavovala u každého trsu trávy
a táhnout se jí zpočátku moc nechtělo. Ale vduchu jsem byl
na ni hrdý. Po několika dnech si na vozejk zvykla a já zase
na její velkou zadnici, na kterou jsem civěl celé dny.
Byly krásné, slunečné dny. Příroda voněla zelení a okolní
lesy, ptáčkové vesele cvrlikali. Chvílemi jsme klusali, až mi
upadlo kolo. Bylo to týden cesty od Fort St. John. Musel
jsem zpátky autostopem pro dvě kola. Kola byla ohromná a
těžká, ale pasovala. Po deseti dnech jsme přijeli do malé
vesnice Fort Nelson. Zjistili jsme, že koně potřebují nutně
podkovy. Vyhledali jsme nej bližší ranč a dali koně okovat.
Od kováře jsme odkoukali jeho práci a později jsme si koně
kovali sami.
V prvním červencovém týdnu nastala strašná vedra.
Slunce pálilo od samého rána a odpoledne bylo k nevydržení. Alaska Highway vedla přímou čarou mezi suchými
lesy a příkopy. Někde nás napadla mračna malých mušekblack flies, které se zavrtávaly pod kůži, hlavně okolo uší a
do vlasů. Nejvíc trpěli koně, kteří jimi byli podél slabin
a kolem uší doslova zasypáni. Malé potoky byly vyschlé a
tak jsme jeli, dokud jsme nenarazili na tekoucí bystřinu a
tam pak tábořili.
Jednoho dne bylo horko jako v Africe a pod Milanem se
svalil kůň. Lehnul si na bok a začal chrápat jako starý chlap.
Milan s ním měl vůbec potíže. Pořád by jenom žral a sral a
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žádný výkon. Na oves byl čilý, ale šlapat se mu moc nechtělo. Bylo štěstí, že zrovna nejel žádný nákladák. Když se nám
podařilo koně postavit, pokusili jsme se ho odtáhnout do
příkopu. Po půl hodině jsme mohli teprve pokračovat v cestě. Nahlas jsem si liboval, že jsem si nekoupil žádné hovado,
protože moje klisna táhla povoz statečně a bez problémů.
Cesta se svažovala z mírného kopce do prudké zatáčky,
když proti nám vyjel znenadání Logging truck s kládami.
Klisna se splašila, prudce vyrazila dopředu a mně vypadly
opratě z rukou. Pádila jako bláznivá, ve voze to praskalo a
skřípalo, a tak jsem se jenom držel kozlíku, abych nespadnul
pod kola, a hledal vhodné místo v příkopu, kam bych mohl
vyskočit. Neměl jsem však čas. Kůň znenadání namířil napříč silnicí k lesu a přeskočil příkop. Ve voze to prasklo a už
jsem viděl nebe, zemi, koně a houštiny dohromady. Dopadnul jsem mezi keře nedaleko rozštípnutého smrku. V hlavě
mi hučelo, z nosu tekla červená a z prstů na pravé ruce taky.
Kosti jsem měl naštěstí v pořádku, ale když jsem se pokusil
vstát, udělalo se mi hrozně a vrhnul jsem. Pak už přiklusal
Milan a pomohl mi. Klisnu jsme našli zaklestěnou mezi
smrky a povoz byl taky v bídném stavu. Obě kola byla
uražená a pokroucená, plachta potrhaná a uvnitř vozu to
vypadalo jako v mé hlavě. Kůň byl, až na několik odřenin,
v pořádku. Udělali jsme narychlo tábor, vyndali věci z vozu
a obstarali koně. Večer při malém táboráku jsme vypili
láhev whisky, která zůstala celá, a zapili ten perný den.
Milan vyjel po silnici hledat ranč, kde by mohl sehnat
nová kola k vozu. Zůstal jsem v táboře a opravoval.
K večeru se Milan vrátil s řidičem. Kola, která přivezli, však
nepasovala. Nakonec jsme naložili všechno na nákladák
i s věcmi a jeli do vesnice. Mechanik vsadil v dílně na
podvozek nápravu z auta i s gumovými koly. Pracoval celou
noc a taky si nechal dobře zaplatit. Byli jsme opět pojízdní.
Kára jela po cestě hladce, gumy pérovaly a můj zadek si
konečně odpočinul od drkotu těžkých železných kol. Večer
jsme dorazili k pásmu skalnatých hor. Od hranice Yukonu
nás dělilo zhruba dvěstě mil. Doslechli jsme se, že jsou na
Yukonu laciné pozemky, a tak jsme při táboráku plánovali
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a propočítávali, kolik času nám zabere postavit srub a traplajnu, než přijde severská zima.
Před východem slunce nás probudilo řehtání koní. Vzal
jsem pušku a zamířil k nim. Zvířata vyváděla jako splašená
a snažila se utrhnout. Snažím se je uklidnit, když na mě
Milan křičí, že mám za sebou medvěda. Asi dva metry ode
mě stál průměrně velký hnědý medvěd. Kýval palicí sem a
tam a zdál se docela neškodný. Chvilku jsme se pozorovali
a potom huňáč zamířil k mé klisně, která se mohla vzteknout. Chtěl jsem vystřelit do vzduchu, ale patrona mi
zaskakovala v komoře, a tak jsem začal řvát jako Hurón
a sehnul se pro tlustý klacek. To medvěda asi rozčílilo a ta
bestie šla po mně. Stačil jsem ho ještě praštit po čumáku
pažbou a začal couvat do tábora. V tom Milan vystřelil.
Kule mí hvízdla okolo hlavy a medvěd začal řvát, jako když
ho na nože bere. Válel se po mechu, cenil zuby a sekal
tlapama kolem sebe. Teprve druhá kule mu rozbila hlavu.
Medvěda jsme převlíkli a kůži, která pouštěla chlupy,
vyhodili. Nechali jsme si akorát srdce na polévku. Nařezali
jsme řízky, maso na guláš a kýty, a uložili ve voze. Bože, to
bylo masa. Samý libový! Zbyla ještě hromada, ale bylo mi
toho lito, tak jsem to naskládal do vozu ke kýtám. V káře
nebylo k hnutí, ale měli jsme masa aspoň na dva měsíce.
Asi dvě míle od tábořiště jsme zjistili, že právě projíždíme
provinciálním parkem. Ani jsem nechtěl pomyslet na to, co
by nás čekalo a stálo, kdyby, nás zastavili lesníci a našli ve
voze čerstvé medvědí kýty. Zastavili jsme hned u cedule a
část masa vyhodili do lesa. Kýty s medvědíma prackama
jsem přibil a upevnil provazy na spodek káry.
Slunce pálilo nemilosrdně, když jsme dojeli k malé řece
s táborem pro stany a trajlery. Chtěli jsme se vykoupat a taky vybrodit a vyhřebelcovat koně. Zatímco jsme brodili
koně, přišly zvědavé děti turistů. Okukovaly koně a můj
povoz. Ke všemu objevily medvědí tlapu, kterou jsem nevědomky táhnul za vozem. Haranti začali křičet, a tak jsme
radši začali balit. Milan vyjel první, mně zapřahání trvalo
déle. Ještě jsem se musel vrátit k řece pro kartáče.
Vracím se od řeky, když od mého vozu houkla rána.
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Poznal jsem okamžité svou pušku. Rozběhl jsem se ke koni,
který se začal plašit a spatřil asi desetiletého klučinu, jak
pádí ke stanům. Utišil jsem klisnu a všiml si své pušky,
která ležela pod vozem v trávě. Chtěl jsem ji dát do vozu
a odjet co nejrychleji, když jsem uviděl po mostě běžícího
chlapa s puškou. Hrozně řval a klel a mířil do tábora turistů. Kdo střílel?, křičel na turisty, kteří se rozběhli na
všechny strany nebo zalezli do trajlerů. Chlap mi taky
spatřil a hned ke mně. Rychle jsem odkopnul pušku do
vysoké trávy pod vůz a když přiběhnul, začal jsem nadávat,
že mi někdo střílel po koních a že jsem viděl nějakého
chlapa s puškou, který tábořil u řeky. Byla ve mně malá
duše, protože jsem tak rozzuřeného člověka ještě neviděl.
Parkoval totiž s rodinou na druhé straně řeky a vystřelená
kule mu provrtala home-mobile, když právě rodina obědvala. Mával puškou a přísahal pomstu, zkrátka vyváděl jak
pominutý. Já nadával taky a rozběhli jsme se spolu po
břehu řeky za tím střelcem, který nebyl.
Teprve po míli se chlap trochu uklidnil a když jsme
nikoho nenašli, vrátili jsme se on mě pozval do trajleru za
řekou. Jeho žena byla padlý sníh a dítkám se naštěstí nic
nestalo. Nemohl jsem odmítnout jejich nedotčený oběd a
nakonec jsme s chlápkem popili kalíšek kořalky. Ve vzpomínkách to vypadá jinak, ale tehdy jsem ten kalíšek
opravdu potřeboval.

Ttf
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Přišel jsem trochu dřív, takže jsem musel postát před
dveřmi, než dojde někdo s klíči. Knihkupectví se sálem
v prvním poschodí se nachází v centru Rotterdamu.Centrum bylo Němci vybombardováno. Ještě dnes z toho obchází Holancfany hrůza a říkají: Ano, Rotterdam a
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Stalingrad to odnesly. Něco jsem o tom četl. Když se vyjednávalo po pěti dnech bojů o kapitulaci, nechali Němci
vzlétnout bombardéry, Holandani se vzdali, ale bohužel
poslední letka ze vzdálenějšího letiště už nechytla rozkaz
k návratu a shodila bomby. Dřevěné centrum shořelo, mrtvých byla necelá tisícina ve srovnání se Stalingradem, ale
tak se to nedá brát. Statistické srovnání jedné hrůzy s druhou na žádné neubírá. Hrůza se nedá poměřovat, je vždy
celistvá. Dá se jen zapomínat, zatajovat a zalhávat a tím si ji
ukládat na budoucnost.
Jemně pršelo. Čekal jsem před dveřmi, kytaru vedle sebe a
přemýšlel o dnešním večeru. Požádali mě promluvit o české
literatuře a bylo to tak i oznámeno v novinách. Díval jsem se
přes ulici na vybouraný blok baráků. Chystají se tam stavět
něco jiného. Tenhle způsob stavění se mi nelíbí. Zruší se
domy a ulice, celá plocha se zaveze pískem a začne se vyměřovat znovu. Tak to ale snad nejde. Nejde přece tam, kde
byla ulice, stavět domy a kde stály domy, zase nějak naměřit
ulici. Město roste, tak jako se historie vyvíjí. Ne podle
pravítka. Jak začneme historii mazat, jak vjedeme do měst
s buldozéry, abychom je proměnili v kdykoliv přeoratelné
sídliště, ztrácíme duši i domov a stáváme se tupými, dočasnými spotřebiteli toho, co nám bezprostřední biologické
funkce diktují.
Představení jsem začal později. Sál nebyl plný, ale prý
plnější než obvykle a já stál před neřešitelným problémem.
Jak vysvětlit Holandanům něco o české literatuře, když
pořádně ani nevědí, kde Československo leží. Tak jsem se
omluvil, že o literatuře mluvit nebudu, protože stejně
žádné velké spisovatele nemáme, že promluvím o vývoji
a pozadí, které způsobilo současný hlad po čtení. Pak jsem
se omluvil, že nebudu mluvit o Československu, ale jen o
českých zemích a to hlavně o Bohémii a méně o Moravě,
protože ta byla založením republiky obětována vyšším
cílům. Publikum v rozsvíceném sále se dívalo nedůvěřivě.
Tak jsem chvíli hrál písničky a když jsem cítitl, že se
nedůvěra rozplývá, spustil jsem.
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„Češi jsou národ, který hledá zemi. A přestože mají stát,
je jim cizí, a přestože mají svou zemi ve svém státě, nepřirostli k ní. Jsou zranitelní, dumaví a nejistí. Bojí se, že zase
budou podvedeni, nevědí z které strany, tak se do ničeho
nepouštějí, nic neriskují. A jelikož jediné, co ještě dokážou
zřetelně vidět, je soukromý život, obětují se alespoň na
tomto poli. Češi ztratili identitu a současná česká literatura
je jedno dlouhé, únavné a nejisté hledání. Proto Češi čtou a
proto Češi píší. Podobá se to posedlému hledání ztraceného
zrcadla. Jako by z pohledů okolo vytušili, že s jejich obličejem není něco v pořádku a najednou si uvědomili, že svůj
obličej ještě neviděli."
Pak jsem vyprávěl, že na počátku našich dějin byla Bohémie osídlena dvěma druhy lidí. Jedni mluvili česky a přišli
z východu a druzí mluvili německy a přišli ze západu. Toto
střetnutí bylo užitečné a většinou se ty dva jazyky dobře
snášely, no a na trůně se střídali králové nejrůznějších jazyků a to dělalo zemi dobře. Mnohý jinojazyčný král si
udělal z Prahy střed Evropy a to prospívalo Bohemii na duši
i na těle. Česky mluvící obyvatelé byli čas od času paličatější,
puritánštější a konzervativnější a jelikož dokázali s fanatismem i střízlivým rozumem válčit, jako pozděj protestanti
vůbec, dosáhli na centrech evropské moci mnohých ústupků. V sedumnáctém století došlo k první předsvětové
třicetileté válce a z jedné strany Evropy byli vyhnáni protestanti, z druhé katolíci a Evropa se rozdělila. Bohémie padla
do katolické půlky a protestanti odtáhli. Střední Evropa
byla zničená a Bohémie též. Obyvatelé, co přežili a mluvili
česky a neměli kam odejít, zpívali a mluvili česky dál, ale čas
a nová politická konstelace přála v úřadě a knihám němčině. Historie postupovala a Bohémie se znovu zmohla a
hluboce prožila svůj nádherný barokní sen. Pak udeřilo na
Evropu romantické století. Evropa začla myslet v jazycích.
Ty se začly čistit a odplevelovat, začly se psát dějiny a
uvěřilo se, že ryzí dějiny je jen ten sled událostí, který se
udál lidem té samé řeči. Z evropské historie byly vyoperovány větší či menší obludy, které si potom milovníci stejného
jazyka přiřkli jako dějiny svého národa a najendou byla
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Evropa plná sporů o nadřazenost své národní historické
obludy nad obludou sousedovou. Bohemii tato vlna zasáhla
později a zdála se být méně nablblou než jinde. Zatoužilo se
po českém jazyku, ten se našel a co v něm bylo zanedbané, se
úspěšně opravilo. Lid byl spokojen, četl si v rodném jazyku
úpadkovou literaturu, zpíval krásné písně a učil se ve škole
pravopisu. Jelikož hospodářské a sociální poměry nebyly
tak špatné, popřál jen málo sluchu několika inteligentním a
pracovitým tvůrcům národní obludy, kteří se snažili tvrdit,
že Bohémie jsou vlastně Čechy a co je v Čechách dobrého,
udělali ti, co uměli česky, a co je tam pitomého, udělali ti, co
mluvili německy. Takové a podobné řeči roztahovali buditelé ve svých kávových kroužcích s bezbřehou vynalézavostí, ale přesto velmi nezajímavě. A tak se romantismus
v Bohémii pomaloučku připravoval na výměnek a Praha
znovu začla toužit stát se centrem evropské kultury, když
vtom padly v Sarajevě výstřely. Evropské napětí, o kterém v
Čechách moc nevěděli, vybuchlo ve světovou válku a Češi
museli bojovat a od začátku až do konce nevěděli ani s kým a
proti komu. A pak se stala podivná věc. Kdesi v zahraničí
byly neotesanou tužkou nakresleny hranice čehosi
podlouhlého, co se natáhlo přes střední Evropu a dostalo
jméno Československo a na Bohémii padl nepěkný stín
nacionalistické obludy. Na Hradě hledali v jejím kožichu
humanistické vši, v podhradí se začli cvičit ve velké
násobilce samoděržaví. Pokušení bylo příliš veliké, úředníci
dobře vycvičeni a ze všech zemí Evropy začal být už na
obzoru z nějakého úhlu vidět vršek plachty nacionálního
socialismu, aniž se tušilo, co je to za lod a jaký náklad veze.
Češi dosadili své pošmistry a radní všude tam, kde se
mluvilo německy, slovensky, madarsky a rusínsky, což byla
většina země a snad v koutku duše věřili, že se tím rozšíří
český duch po celé té nudli. Nestalo se tak. Při první
příležitosti se všichni česky nemluvící na východě, západě,
severu a jihu od nudle odtrhli a přidali se, chudáci, na
špatnou stranu. Nenahraditelný vůdce Čechů byl prozíravý
a zmizel do Ameriky. A bylo to trapné, jako tato hranice
protektorátu, která se snad kryla s územím, kde Češi
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skutečně bydleli, akorát že byla malována tím největším
darebákem ze všech. Češi ale moc nereptali. Byli už zvyklí na
příděly ze zahraničí a kdyby jim jejich vůdce z Londýna
neposlal leteckou poštou pár ostrostřelců na odbouchnutí
místodržícího, dalo se to všechno docela slušně přežít pod k
ničemu nezavazujícím heslem: Pravda zvítězí. Co zvítězilo
se dá dnes těžko říct, jisté ale je, že nacionálni socialismus a
fašismus prohrály. Náš Vůdce, který uletěl na západ, se
vrátil po vítězství z východu konečně s bojovým
odhodláním a měl velkou radost, jak si Češi svou zemi přes
všechen ten nečas uchovali. Tehdy za to dostali dárek. Mohli
si naložit se vším, co mluvilo německy, jak chtěli. A když už
je něčeho tři milióny a půl a má to majetek, s tím se dá něco
začít, řekli si ti podnikavější a vraždili, znásilňovali, kradli,
ubíjeli, mučili, dětí, žen a starců se nebáli a prováděli to
neúnavně a s překvapivou fantazií a jediným cílem:
vyhladit. Koncentrační tábory byly znovu uvedeny do
provozu a založeny nové. Z radosti z osvobození bylo tři sta
tisíc lidí zavražděno a přes tři milióny dalších vyhnáno
nenávratně ze svých domovů. Jeden národ z Evropy zmizel,
zničen a ubit nacionalistickou obludou svého tisíciletého
spolubydlícího.
Snad se nemusím přiznávat, že takto ironicky jsem to nepovídal. Také vývoj jsem popsal stručněji, události po válce
podrobněji. Pak jsem ještě řekl, že po válce u nás demokracie nikdy nezačala, protože na území Čech a Moravy byl
každý třetí obyvatel zabit nebo vyhnán. A že Češi na válce
vydělali. Obsadili území, kde se česky nikdy nemluvilo a
zabydleli se v domech, které nepostavili. Vyhráli území
a prohráli svobodu. Pak se narodila generace, ke které
patřím, před kterou bylo všechno zatajeno. Co ted?
Na konci představení bylo ticho a nepřidávalo se. Lidi
odcházeli, jakoby se chtěli vytratit. Ach, ano. Vědění dává
odpovědnost. Dokážeme ji nést za to, co jsme nezpůsobili,
ale čeho musime sklízet ovoce? Válečné drama malých, vojensky nedůležitých států je možná teprve skutečné drama.
V příšeří a na okraji se dějí jiné věci než pod světlem. Více
bolesti a méně odvahy.
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V y š e l jsem v e n a s t á l e ještě m r h o l i l o . S p a t ř i l jsem p ř e d
s e b o u zase t u p í s e č n o u p l á ň , k d e ještě p ř e d d v ě m a m ě s í c i
b y l o n ě k o l i k řad d o m ů a n ě k o l i ulic. V e d v o u h o s p o d á c h
jsem t a m p i l p i v o . U ž b y c h n e d o k á z a l říct, k d e t o b y l o a
p o u z e m i b y l o d i v n é , k o l i k d o m ů se v ě š l o na tak m a l o u
p l o c h u a k o l i k o s u d ů je d n e s v y s y p a n ý c h p í s k e m . N e t a k h l e
m ě s t o neroste, tak n e v z n i k n e d o m o v .
4. února 1984

LP DESKA ČESKOSLOVENSKÉ
NOVÉ
VLNY

Tvůrčí skupina s názvem " X X CENTURY Z O R R O " - Porden
one, ITÁLIE, - byla natolik nadšena několika náhodně získanými
nahrávkami ČESKÉ NOVÉ VLNY, že po obstarání dalšího materiálu a po jeho pracném vyčištění, zmixování a sestřihu vydává v nákladu 1000 exemplářů dlouhohrající desku s devatenácti /!/ skladbami
českých a moravských skupin. Deska v barevne'm, lakovaném obalu
se jmenuje "CZECH - TILL NOW YOU WERE ALONE" a bude
obsahovat skladby skupin:
Strana A:
MAMA BUBO, EXTEMPORE, DVOULETÁ FÁMA, JEŠTĚ JSME
SE NEDOHODLI, ODVÁŽNI' BOBŘICI, JABLKOŇ, T Ř I R Y C H LOSTNI PEPIČEK, PLKNO, A 64, MARNO UNION,
Strana B:
PRECEDENTS, ZIKURRAT, MCH/e/ BAND, THE GAZ, SLEPÉ
STŘEVO, JASNÁ PÁKA, NUKLEUS, VLNA BAVLNA, D I S H A R MONIC BALLET.
Cena desky bude v obvyklé cenové relaci pro LP desky a je možné
si ji už teď předběžně objednat na adrese:
JAROSLAV NEDUHA
Obere Donaustr. 17/6
A - 1 0 2 0 W i e n, Oesterreich
tel.: 35 93 19
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poezie

FANDA
PÁNEK
BOHEMIA
Bohemia

Uhnij si ty koruno česká
tak si uhnij uhnij si
když si zpychla zapomněla
co jsi měla když jsi chtěla
a na sebe nemyslela
zitra té tvé slávy dcera
se slepotou zasnoubena
caput Praga Bohemia
na prahu a vydražena
poslední a beze věna
máš jen cenu toho jména

30

Letos 28. 1. 1984

Letos jsem přeříz málem
Čapka ještě před kvartálem
dělal jsem mu od Celina
co cenzura vybílila —
Heroina si zlatou ránu
nakonec dá a je v pánu
přijd už Kriste Ježíšku
nemůžeme od křížku!

Medailonek Arthura
(Nikolajovi)

Rimbauda

Královnou že myší
Verlaina choť slyší
Leliana milý —
Rimbaud někdo jiný
barvy hlásek jmenuje
jednou povím slibuje
před sezónou v pekle
pro obchod vším sekne
V generála hledí tváři
Běhounek v polární záři
v kalendáři neděle
usměje se nezebe —
v barometru lihu není
gastronom to nedocení

Slavín
Starých pověstí k chvále
v troskách stojí na skále
tam kde do vln ve Vltavu
Šemík se vrh z Vyšehradu
Svatá Máří Magdalena
vlasy jak len po kolena
přes prsa je do kučera
má zrzavé obtočena
César vavřín ze zvyku
zdraví v římském publiku
aréna vře aby ne
quo vadíš domine

Církevním

21. 2. 1984

Církevním jak známo není
laik knězem bez vysvěcení
a tak zpověd mého jitra
patří ministerstvu vnitra.

Štír
(Markétě)
V pelu mládí nashodě
pad jak stojí v záchodě
v rozkroku se řetězem
na lesbu se povezem
neřestná jak od lízátka
ulepená pacholátka
i olezlej otoman
v partiovce zachován

ve znamení štíra
s pokušením víra
Kdybys' radši zkameněla
nežli se jak poupě rděla
pro nevinnost ještě včera
své máti poslušná dcera
Bramborák
Bondy mysticky jak král
bramborák jí na svůj grál
s Julií v bývalém psinci
je jim líp než v chudobinci

Samizdat
Samizdat opisuj s péčí
na své vlastní nebezpečí
Charta se mi nevyplácí
podepsal jsem spolupráci
Ne kulturně chemicky .
Ne kulturně chemicky
na hnoji a navždycky
Hrabalův kapoun
perličku vyhrabal
aby se vzorkem
bez ceny se stal:
,Made in Japan'
technicky chápán

TOMAS

FLORIAN

POPRVÉ /I NAPOSLED

Světlo nadějí
Každé světlo je uzlina lidských osudů
a snů ve světlém kruhu tváří
a člověk jako můra omámen
se ke světlu rozletí
Jenže to září dálka
a touha která je v ní
Člověk jde za zářivým cílem
jde celý život jde mnoho dní
a přijde na obyčejný místo
který zblízka nesvítí
vždyť to září dálka
a touha která je v ní
Jdeš dál to místo necháš za sebou
nový jas ti obzor osvětlí
a až jednou se zpátky ohlédneš
to starý místo zazáří
T o zase září dálka
a touha která je v ní
34

Jdi kam tě nohy ponesou
ušetříš si mnohý zklamání
neurčuj si žádný cíle
protože cíle nezáří
Září pouze dálka
a touha která je v ní
Musíš musíš jít za tou září
za tou touhou která je v ní
bude to cíl tvýho života
jeho cena tvá síla životní
a pak ti zazáří ta dálka
a touha která je v ní

Poprvé a naposled

Snad nás při životě udržují jenom ta tajemství
která život schválně skrývá
poprvé láska poprvé pravda poprvé hrdinství
i poslední obálka poprvé bílá
Je ti líto že vidíš jak to je
překročíš práh a je to za tebou
poprvé příčina poprvé následek
který je novou příčinou
Někdo z obrazu odejde někdo se do něj vrátí
ten obraz se stále hýbá
a nepoznáš který okamžik je okamžikem ztráty
a zbyde ti jen obálka poprvé bílá
Nic tak bílého jsem dosud neviděl
překročíš práh a je to za tebou
poprvé příchod poprvé odchod
nedej se pod cenou

Rozlepovat kouzelné obálky poprvé poprvé
dokud ještě něco zbývá
rychleji rychleji a nakonec ta poslední
ta poslední obálka poprvé bílá
Kolikrát jsem si přál abych poprvé
překročíš práh a je to za tebou
poprvé poprvé — poprvé naposled
ruku v ruce spolu jdou
Tu poslední obálku nechci rozlepit
jsem na konci a vím co zbývá
má v sobě celej můj život i moji smrt
ta poslední obálka poprvé bílá
Tohle tajemství jsem neměl odhalit
já překročil práh a mám to za sebou
smrt není poprvé smrt je naposled
smrt už není příčinou

Tomáš Ostap Bender — Zadunajský Florián*
Tyto dva texty jsou vše, co mi po něm zbylo. Několik
vzpomínek, fotografií. Vzpomínek vlastně požehnaně...
Jezdili jsme spolu stopem po světě. Studovali jsme na jedné
škole a pívali jsme pivo u jednoho stolu v mnoha hospodách. U Krále, U Glaubiců, byli jsme spolu všude tam, kde
bylo nejveseleji.
Tomáš psal moc pěkný básničky. Snad se to dá poznat i
z těchto dvou textů, které napsal v jednasedmdesátém v Ruzyni. Poslal tenkrát, inspirován hořčákem, první vůz tramvaje číslo 22 přes most na Palachovo náměstí a vlečňák na
* Umělecký p s e u d o n y m , k t e r ý básník přijal při b i ř m o v á n í ,v roce 1969.
(pozn. red.)
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náměstí Malostranské. Ve výhybkářské budce se posilňoval
z lahve na další cestu životem.
Jednou si přinesl věnec, nevím, kde ho nalezl, ale byl to
symbol a předzvěst. Zanedlouho potom se oběsil v hangáru,
kde se před vypouštěním plní hydrometerologické balóny.
Snad se jednou podaří shromáždit vše, co napsal, četl jsem
spoustu jeho básní a povídek.
Tedy na nezapomnění na Tomáše, na Markétku Procházkovou, která si pustila plyn v roce 1975, na Ilju Bartoška a
Milana Kocha.**
Někdy si říkáme se známými, s těmi, co dosud neemigrovali do manželství, do všednosti či někam úplně jinam, že je •
přece musíme potkat, přijdeme do hospody a Tomáš nebe
Milan, Markéta nebo Ilja — budou tam sedět a tvářit se,
jakoby se nechumelilo — a taky se ani nezachumelí. A přinejhorším, určitě je potkáme někde Tam, v Jinde...
Ti nejlepší odcházejí první. Ti špatní, zpravidla, nevědí
vůbec, kdy odejít. Od koryt. Z plyšových loží, odkud blahosklonně potleskávají tyátru, který zinscenovali. Z pódií.
Ze spisovatelských zámků. Ze špekbuřtové hojnosti, z kozlíků, na kterých sedíce, domnívají se, že svírají v rukou otěže
bujných ořů, kteří vlekou tento chorý svět do lepších
zítřků, které vymysleli — zejména samo pro sebe.
Skoda těch, kteří odešli předčasně, aniž by zdaleka řekli,
to, co mohli říci, co chtěli říci. Ale díky tomu, co řekli,
nezapomeneme na ně nikdo, i když jsou zatím jejich díla po
šuplících přátel a doba není příznivá. Ti, kteří vytrvale
odejít odmítají, přestože již delší dobu nemají co říci nebo
dokonce nikdy nic kloudného nevykonali, po těch vlastně
již nyní ani pes neštěkne. A prázdno okolo sebe nikdo
nepřekřičí, jako nikdo neumlčel nikdy hlasy pravdivé a
upřímné...
J.Neduha
* , f Tady vzpomíná J.J. N e d u h a na další tři mladé umělce, své přátele, kteří
předčasně zemřeli přibližně ve stejnou dobu jako Tomáš Florián. M a r k é t k a
Procházková byla jazzová zpěvačka, spolupracující se skupinou Mathes of
Lead, Ilja Bartošek, virtuózni kytarista, písničkář, vystupující společně s G.
Dymičem a m i m o jiné spolupracující na desce skupiny Flamengo „ K u ř e na
h o d i n k á c h " zemřel když mu bylo 24 let na rakovinu a básník Milan Koch
zemřel tragicky v roce 1974 — viz Slovník českých spisovatelů (68 Publishers) str. 229, viz též P A T E R N O S T E R 6-84, str. 2. (pozn. red.)
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Tomáš Florián se narodil roku 1951. Po maturitě studoval
chemii na přírodovědecké fakultě Karlovy univerzity a od r.
1969 až do smrti studoval Čs. Husovu bohosloveckou fakultu
v Praze. Své básně a povídky publikoval kolem roku 1970 v ineditních sbornících a časopisech, v té době mu vyšla strojopisem
sbírka básní a posmrtně, v roce 1978, vyšlo jeho dílo péčí Jiřího
Neduhy v samizdatu.

próza
Ján POTOK
BDENIE

NA ČERVENEJ SKALE
Zaspával som s obavou o svoje zdravie, o svoje duševné
zdravie. Som inak pomerne normálny, pred cudzími lucími tichý
až hanblivý, avšak v určitých zábleskoch — krátkych momentov
— ktoré nasledujú hned po tom ked sa so záujmom zadívam na
svet okolo seba (alebo ktoré také zadívanie doprevádzajú), na
prácu ludí, čo budují nový, lepší život z panelov,
a vôbec na ľudstvo ako také — novoplatónsky povedané — ako
sa ta neprehľadná hŕba či hromada vysokomyseľne nazýva,
v týchto momentoch ma občas prepadá komplex viacejcennosti. Nie komplex viacejcennosti svojej osoby — to rozhodne nie
— ale viacejcennosti svojich ideálov a zameraní. K takémuto
komplexu se v hľbke svojej duše musí chtiac nechtiac priznať
každý z nás — živlov.
Vzhľadom na to, že v svojej podstate som naozaj skôr utiahnutý, ma takéto hociako krátke okamihy tohto nemilého komplexu rozorvávajú, schizofrenizujú. A pretože schizofréniu som
jeden čas skoro už mal, nemám ju rád a keby som nebol odvážny
aj by som sa jej bál, takže ju nechcem ani vidieť.
Zaspával som s obavou, ale zaspal som úplne. Mal som mnohofarebný sen, čarovný sen alebo máju, aby som sa vyjadril
trochu aj sanskrtom. Nikdy ma netrápila otázka o realitě alebo
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anovosti tohto sveta a tak som vtedy hneď rozpoznal, že to čo
sa so mnou deje, je sen. Dnes, kde'mi pribudli roky a skúsenosti, mi to už také jasné nie je. Mal som totiž krídla. Jedno som
mal pod hlavou ako vankúš a druhým som sa strídavo prikrýval
a odháňal mole. Sladko som si nadránom driemal. Na stene
vedľa visela (pomocou skoby samozrejme) moja harfa s gumennými strunami na ktorú som si po večeroch s potešením hrával
protištátne pesničky. Môj duchovny vodca, nekritický zenista,
ma učil hrat svojoj metódou — prvých päť inkarnácií s gumennými strunami, aby som sa naučil spolupracovať s tichom. Ak
po toľkých rokoch fonoaskézy prvýkrát udriem po skutočnej
strune, jej zvuk bude pre mňa ohromujúci, vzácny, budem
k nemu pristupovať s úctou a bázňou, nebudem jím mrhať.
A preto moja hudba bude slobodná, nezaťažená zbytečnosťou.
Takto sme sa učili hrať aj na bubon, hrávali sme aj celé noci. Tie
tiché noci...
Môj zenový duchovný učiteľ boj samozrejme (ako sa mi vtedy
prisnilo) sám duch svätý. Ale pravdepodobne to tak nebolo,
pravdepodobne si to len teraz všetko vymýšľam, ako to s tou
hudbou. Pravda ale je, že som bol astrálnou bytosťou a astrálně
bytosti to majú dnes ťažké. Ich telo je zložené z neviditeľných
vibrácií, ktoré su frekvenčne blízke rádiovlnám VKV. Občas ak
počúvate nejakú štvavú stanicu, iste počujete tiež podivný praskot, ktorý evidentne nepochádza z rušičky, a tento podivný
praskot, to sú zachytené, uviaznuté, umierajúce telá astrálnych
bytostí — dobrých démonov. N a neštvavej stanici Hviezda
takýto praskot nepočuť, nie však preto, žeby dobrých démonov
nezabíjala, praská to tam jedna radosť, ale praskot vysokých
kadencií sa mení v šum, ktorý sa dá elektronicky ľahko odstrániť. Je zvláštnou predstava, že vlastne počujeme telá démonov,
ale na zvláštnosti, teraz, tesne pred koncom sveta si budeme
musieť zvykať. Telá démonov, ktoré sú vysokofrakvenčnou
energiou, sa v rádiu premieňajú na fonetickú, a keď počúvame
rádio, miznú, zomierajú v našich ušiach. A tak (ak zdanlivo
nevinne počúvame rádio) stávame sa cintorínom — aby som
nemusel povedať vrahmi — dobrých duchov, naše vedomie ich
krematizuje.
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Mimochodem oveľa zaujímavejšie je, že fakt spomínaného
konca sveta, ktorý už iste všetci očakávame s nádejou a ktorý
cítiť ako omamnú vôňu prahlbiny (a na počesť ktorého chystáme gigantický ohňostroj nukleárnych rakiet) ešte nijako neovplyvnil naše folklórne porekadlá, ináč vždy citlivo reagujúce
na zmenu situácie, napríklad o tom, že na večné časy a nikdy inak.
A stačila by iba malá kozmetická úprava: do konce sveta a nikdy
inak alebo precíznejšie: po apokalypsu a nikdy inak alebo niečo
v tom duchu, veď predsa raz aj bez nejakého násilného zásahu
slnečná sústava prirodzeným astronomickým procesováním zanikne aj s tým, s kým na večné časy a nikdy inak.
Ako astrálna bytosť som samozrejme nemusel prijímať potravu, pretože som žil z lásky. Ako lietavce božie. Preto hned ako
som prerušil svoje nadránne driemoty mohol som vyleteť z okna
do zahrady. Až vtedy som si všimol, že vlastne ešte nebolo ráno,
že som sa poplietol, že to iba o polnoci vyšiel Mesiac v splne. Ale
už som sa domov nevracal. Za polnočného splnu sme chodievali
s astrálnymi priateľmi zbierať dozreté konope, z ktorého sme si
tkali biele astrálně košele. Dnes som však letel ďalej.
Potom som kráčal. Ako som si tak kráčal, zistil som na svoju
veľkú radosť, že nie som žiadna astrálna bytosť, že som viac
konkretizovaný, čo ma ohromne potešilo. Čas od času sa čas
zastavil, kráčel som sám, potom však kráčel so mnou cfalej,
nevedno kam. S časom som sa spriatelil dosť neskoro ale o to
silnejšie. V ňom ako v ohni-sa skúšalo to, čo má trvanie, hodnotu, a s ním odchádzalo, zanikalo to, čo je bez hodnoty, určené
na zánik. Bez ničiteľa času by aj to nehodnotné a hnijúce ostávalo naveky a je to strašná predstava. Neviem prečo sa v niektorých špekulatívnych náboženských predstavách čas považuje za
niečo, čo treba ako nepriateľa bezodkladne zničiť. Čas je osloboditeľ s katarzným účinkom, ako sup požierá zdochliny.
Ani čas ani jak sme neboli astrální ale skutoční ako smrť.
Prechádzali sme alejou, ktroá sa trblietala rosou. Rosy bolo
toľko, že som miestami mal pocit, že sme v akváriu. Nedivil
by som sa, keby sme stretli nejakúlietajúcu rybu. Ale to je
zbytočná romantika, vzdychol som si, námorníkom už nechcem byť.
41

A aleji je dobre. Bol som slobodný, voľný. Za chílu malo vyjsť
Slnko a já som eště stále nevedel čo budem robiť, ako strávim
deň. Ak človek opustí všetky zbytočné činnosti, ktoré ho zamestnávajú vo všedný deň a ktorými je jeho duch obkolesený ako
hradbami väzenia, v takovýto sviatočný deň je slobodný, slobodný až priveľmi, nevie čo si má so sebou počať, všetko čo
začne, zdá se mu neužitočné, bez konkrétneho cieľa. Všedné
zbytočné činnosti ho predtým zamestnávali, vytvárali ilúziu
rukolapného ciela a kamuflovali, hlavne kamuflovali. To, že sú
malicherné, nehodnotné, zastierali utilitarizmom. Všetko to
prekladanie predmetov z miesta na miesto po celom byte, utieranie sypkého prachu z pevného prachu — nábytku, a bezpočetné iné pseudokativity, ktoré zaberajú deň za dnom, sú
našou barlou, zábradlím, ktorého sa pridržiavame, aby sme
neboli príliš odpútaní a slobodní a nemali veľa zbytočného,
skutočne hlúposťami nezaťaženého času. Lebo čo s ním... A tak
si navráváme, že tie naše činnosti sú potrebné pre náš převzácný
život a dodáváme im tak hodnotu, pozlacujeme ich. Veru, je to
naše pomocné zábradlie a nie hradby väzenia, ako sa neraz
sťažujeme. Ak by „činorodí" ľudia a budovatelia ostali čo len na
chvíľu bez neho, so skutočne slobodným časom, asi by pomreli
od strachu z prázdna (buddhista by povedal šúnji), priepasti
bezsubstančnosti a božskej neistoty, indeterminizmu.
S priateľmi sme sa naučili v takýto čas ohromne, až neslýchané zabávať: tlieskať jednou rukou. Dnes som však chcel skúsiť
niečo nevídané. Zatvoril som oči. Nastala nevídaná, viditeľná
tma ako v hrobe ale skôr ako v rohu. (Prvýkrát som uvidel tmu
v rohu akoby čertovnom.) Bola tmavá a čierna, zahýbala sa ako
sa zahýbal roh. Pochopil som zakřivenost'vesmíru! (je krivý ako
paragraf o rozvracení republiky). Myšlienka na to, že vesmírny
priestor je zakrivený kvôli tomu, že je v čertovnom rohu, ma už
odvtedy neopustila a zdá sa mi, že je dnešnou vedou nezaslúžene ignorovaná. Bola úplná tma a tmavla ešte viac, tmavnutie
nemalo konca kraja, rýchlo hustlo, zvyšoval sa barometrický
tlak temna, akoby všetky temné mocnosti pocítili neskonalú
túžbu sa koncentrovať do jediného bodu, úplne naplniť svoju
existencie. Rýchlosť zatemňovania šialene stúpala, tma sa začala kryštalizovať, přepadat sa sama do seba, zanikala sama v se42
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be, prudko sa strácala, rútila sa do nebytia, až sa roztreskla
v osľňujúcom burácaní diamantovobielych lúčov. Oči som mal
otvorené a šťastím som ani nedýchal. Tedy tak vyzerá smrť
diabla, zanikanie nebytia.
Začalo pršať, slnko ešte nevyšlo, pršalo ticho, šelestivo v listoch, žblnkotavo v mlákach, chladivo na tvárach. Spomenul
som si, ako som raz stál v daždi pod stromom v lese, boli sme
celí mokrí a naokolo bolo hrozne zeleno. Mali sma radosť a ja
som sa vtedy prvýkrát zamiloval do času.
Dážď — to je hrozne veľa maličkých morí, ktoré padajú z výsosti. Ako bežal čas, tá istá voda sa už tisíckrát vyparila z rôznych morí a späť k nim pritiekala. Práve tie kvapky, čo mi padali
na tvár a oči, určite rozrážala raz dávno prova bielej, štíhlej
fregaty, čo plávala v tej modrosti s vetrom o závod niekde na
juh. Tými istými kvapkami pokrstil Ján Ježiša v Jordáne. Tie
isté kvapky tiekli niekedy dole Gangou a Jámunou, v ktorej sa
ochladil Krišna, ked sedával pod figovnikom a hrával na flautu
pre svoju milú kravu Gópalu. Tie isté kvapky si striasol z rúk
Pilát, tie isté kvapky raz budú presiakaťna vrchnák našej rakvy.
Dážd v sebe všetko toto prechováva a ochraňuje, preto je
taký tajomný, preto mávame taký zvláštny pocit, kde zašumí
v lístí, zažblnká v mlákach a chladí tvár.
Pred daždom som sa neschoval a tak som bol mokrý ako
hocičo mokré, akoby sám som bol trochu väčšia farebná kvapka, ako menší oceán, ako potopa, ako Noe, ako archa, ako dúha,
ako voda.
Kde sútie časy, kde som bol rybou, nejakým vorvaňom, a
moja reinkarnačná púť sa iba začínala.
Zemeguľa, na ktorej bola alej v ktorej som zmokol, sa trochu
natočila a všetky bytosti v aleji: vrabce, chrobáky, ja, cvrčky,
stonožky, žabky, motýle, stromy, eštebák, tráva, púpavy, dobrí
démoni, všetci spolu sme uzreli slnko. Mraky stáli okolo neho
ako cherubíni okolo Hospodina, ovievali ho chladivým vetrom.
Bolo žlté jako Buddhov plášť a spolu s ním dávalo teplo mnohým tvorom.
Začalo ráno, biely deň. Tam, kde som mával pôvodne krídla,
som už nemal nič. Krídla asi odleteli dodaleka.
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V aleji som nevidel nikoho a bol som rád. Vždy kecf vidím ako
niekto buduje alebo prikladá svojej bezhodnotnej drine, ktorej
dielo je kopa prachu a na nič se preto už nemusí obrátiť, nejakú
váhu, akoby pracoval na niečom večnom, a keď si predstavím
koniec jeho zaprášeného, prašného života, príde mi vždy ľúte
takého omylu a hanbím se mu pozrieť do očí.
Do tejto samoty a ticha som sa začal vnárať, topiť sa v nich.
Odrazu sa niečo stalo, niečo prichádzalo, bolo to niečo živé, bol
to sám človek. Človeka (okrem seba) som už nevidel aspoň
jeden deň a preto som bol v očekávaní stretnutia neobyčajne
vzrušený. Kráčal nohami, ruky sa mu kývali, dýchal a mal
otvorené oči. Zastal, kde' ma zbadal a ostal stáť ako soľný stľp.
Usmiali sme sa na seba akoby sme sa na toto stretnutie těšili už
od narodenia.
— Je dnes pekne — povedal
— Áno, je dnes — odvetil som
— Ach áno —
— Ktovie či eště budu zajtra —
—Ach ktože to vie —
Zadivil som sa jeho múdrosti, mám rád duchaplných ľudí a
kozmické dialógy. Sadli sme si na lavičku, že sa ešte trochu
pozhovárame, za chvíľu však prudko vstal, v očiach mu zaiskrilo hrôzou, celý sa zachvel a ozlomkrky sa rozbehol preč. Čoho
sa asi tak zľakol, zadivil som sa. Asi budúcnosti.
Zaplašil som a zahnal všetku tú poletujúcu háveď rukou ako
vejárom. Bol som zase sám a predo mnou bil chrám. Nebolo
dobre videť či je na vrcholku veže, pretože sa týčila vysoko,
ďaleko nad mrakmi. Narážali do nej vetry a uragány, v stratosfére bola už tenká ako zápalka, chvela sa, kyvotala, akoby sa
chcela odtrhnúť, odlieteť hore. V starých časoch vraj veža už
neraz uletela a tak museli posvatf novú. Okolo veže bolo veľmi
modro, bezoblačné jesenné nebo, skutočný symbol Tedol Barda, a mne sa zdalo, že sa už každú chviľu zmení na to, čo
symbolizuje.
Zdalo sa, že kamenný anjel, na ktorého som sa díval, ľahko
pohol krídlami. Tak to je vlastne dôvod, prečo veža už párkrát
uletela... Veža sa skutočne začala vzpínaťk nebu, zahučala ako
vulkán, odtrhla sa s rachotom a dunením, kamenní anjeli prúd44

ko mávali krídlami a celá ta masa sa vzniesla lahko ako pierko.
Zopár balvanov sa však odtrhlo a padalo k zemi. Jeden sa ku
mne rútil rýchlosťou blesku, padal priamo na mňa. Bola t o
karmicky zhmotnená moja minulá zloba, tuposť a temno, temno, tma, tma, tma

Prebudil som sa ako vždy s pevným odhodlaním, že sa musí
zmeniť všetko (lebo tak to ďalej nejde) napriek tomu, že je to
blbosť, ako je známe.
Bol som aj po prebudení, navzdory svojej obave absolútne
duševne zdravý, ako ryba vo vodě. Aby som si to dokázal,
prečítal som si svoje posledné básne, zbierku, ktorá sa volala
„Zbierka posledných básní"'.
sedím doma ako kóma
dočítal som Platóna
je nedeta poobede
nič zvláštneho sa nedeje

ideme dnes do Jelšavy na štyri dni
nadýchame sa magnezitu všetci blížny
nám ale nijako neškodí

Raz som sa chcel zaboť, naraz zaniknúť. Myslel som na nejakú
mŕtvu rybu, ako asi klesla na dno Tichého oceánu a je tam
hlboko desať kilometrov. Ale ved ona nemohla klesnúť na dno,
tam dole je tak vysoký tlak, že ju nadnáša a nedovolí klesnúť.
Bude plávať, kým ju vlny nevyhodia na breh, alebo sa nerozpustí
na skoro nič.
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Predsa len som vôl
iste zanedlho do mňa udrie hrom
alebo na roztrhne Parom
óm

tvoja báseň
Dá sa v lavíne plávať? Keď sa s tebou šialene rúti a trhá skaly,
láme stromy. Snehu máš plné ústa a oči zatvorené ale nie je ti
zima, v lavíne nikdy nie je tima, pretože padajú, kedsvieti slnko.
Môžeš otvoriť oči, musíš otvoriť oči. Všietko svieti, vločky sú.
malé šuchotavé diamanty a ich biela farba sa triešti v colom
spektre dúhy. Nesmieš sa ani báť — to by človek zmrzol. Je
vidieť jarné kvety! Lavíny padajú skoro na jar, vtedy, ked ti je
tak zvláštne úzko, chvejivo, ked začínáš tušiť niečo iné, úplne
iné, akoby konvalinky hrali svojimi bielymi zvončekmi tichú,
vábivú hudbu, až ti trhá srdce, trhá ho na márne kúsky. Jar je
tvojim ránom, raz sa prebudíš. Teraz si v lavíne, ktorá tebou
zmieta a často to bolí. Často to bolí, lebo lavíny nepadajú v rovinách, ani na miernych svahoch, padajú na štítoch, v strmých
roklinách, na veterných vrchoch, vysoko pod nebom, tam, kde
je všetko závratne šialené, kde človek vždy chcel byť, lebo inak
to nevie, nechce. Padáme, padáme, ale nie dole, lavína ostane
v horách, na tvojej hore. Bolesť je niekedy veľká, chceš si často
oddýchnuť, ustať, prestať so všetkým, zaspať. Vždy sa ale znovu prebúdzaš, musíš, niečo ťa nevýslovne vábivo volá, až sa ti
chce plakať, strhávaš sa v omámení. Prečo je v tvojej duniacej
lavíne tak zreteľlnč počuť tú hrozne tichú, nástojčivú hudbu,
akoby o seba ticho narážali krehké zvončeky...

Skrývam svoju tvár do vzduchu,
zastieram ju vetrom,
a svet ma neustále
odhaľuje a odkrýva,
46

raz zostaneme nahý
zoči voči sehe.

Sme úbohí a zatrpknutí
hneváme sa na svoj hnev
nemáme nič
a stojíme v klenotnici
k ráta sveta
neschopní otvoriť náruč
a naberal\ brať
čo nám leží pod nohami,
čo se nám ponúka
nevtieravo

Velký les
Zjedli sme už huby
dobre je nám tu byt
Cvrčky hlasno cvrlikajú
aj oni sa iba hrajú
a já ležím.
Prameň je dosť daleko ale nie velmi.
Stromov je naokolo vela, aj my sme skoro siedmi.
Modrý vzduch, biely oblak a voda bez farby,
strieborné záblesky v očiach máš
ked zaspávaš
naplnený neznámym
životom.
(1983)
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N o v é knihy

edice arkýř
Dominik Tatarka
Sám proti noci
Jiří Kovtun
Slovo má poslanec Masaryk
Jan Čep
Etudy pro pani J.
Jindřich Chalupecký
Na hranicích umění
Sylvie Richterová
Slova a ticho
Sborník
Generace 35-45
Vilém Mrštík
Cesta do Ruska
Petr Král
Éra živých
Ladislav Klíma
Dosazení Vůle na trůn logiky
Objednávky posílejte na adresu:
Edice Arkýř, Postfach 340208, 8000 Miinchen 34, West
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Germany

hudba

zmrtvýchvstání
jaroslava ;ernou
se'sedivýho <Pokračování rozhovoru s Jaroslavem „Ernoušem" Šedivým,který pro P A T E R N O S T E R připravil v New Yorku Bob Bohumil
Krčil.

*

Bob Bohumil Krčil: Co na Tebe v New Yorku čekalo?
Jaroslav „Ernouš" Šedivý: Do New Yorku jsem se vrátil v létě
1979. A tady jsem s basistou Lanny Hilliettem dal dohromady
kapelu Ambush, neboli Přepadení. Zpěvačka byla Tonni Lund,
americká Indiánka; já jsem zatíženej na americký Indiánky.
Tahle byla výborná zpěvačka, velmi talentovaná, moc dobrá
zpěvačka... Kytarista v Ambush se jmenoval Joel Newman —
ten hraje na deskách různejch artistů — a další člověk v tom byl
Jesus „Pepito" Pere, Portorikán narozenej v New Yorku — ten
hrál percussions a klávesový nástroje. A to byla celá sestava
Přepadení. Během existence Ambush jsem se seznámil s Richardem Wagnerem, což je producent, ale hlavně kytarista od
Alice Coopera a Lou Reeda. Ten má všude po světě moc dobrou
pověst se vším, co kdy dělal. Ale jak jsem vůbec Richarda
potkal?
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S Ambush jsme udělali šest písniček, program, kterej se jmenoval „Ambush Live Rehearsal", něco jako „Přepadení zkouší
naživo". A Wagner prostě jednou večer seděl u televize a jen tak
si cvrnkal s kanálama a najednou bumlV.. Tady Jarouš, mlátící do
bubnů! A tolikjsem se mu líbil v tom hraní na bubny, že ho
nezajímala kapela & nic, ale hned se začal vyptávat, kdo to je
tenhleten bubeník...
Tak mne sehnali a přivezli do studia — bylo to v Media
Sound, newyorský studio udělaný z kostela, kde ted nahrávám
všechny věci s Neviditelným chodcem. Tak tam si mě přivezl a
Wágner hned zastavil nahrávání, potřás' mě rukou když zjistil,
že to jsem jako já a řekl: Tak 'deme na kafe! A odešli jsme na kafe
a von se začal vyptávat, kdo že jsem a co jsem a hrozně ho
zajímalo, že jsem z Československa — to se mu líbilo. Navíc:
von byl můj oblíbenej kytarista už v Československu, kterýho
jsem chtěl vždycky potkat. Když jsem mu tohleto vysvětlil, tak
nastala taková shoda, jemu se to tak líbilo, že řek': „Tak já začnu
produkovat tvoji kapelu!" A tak začal produkovat Ambush.
Ale... zpěvačka z Přepadení nečekaně vodešla a tak se to celý
rozpadlo.
BBK: A po Přepadeníf
JES: „Dick" Wágner viděl, jak jsem nešťastnej a tak mi dal
poslechnout desku s nějakejma lidma z Detroitu, kterou produkoval pro Artista Records. Nechal mě poslechnout zpěváka a
basistu, mě se líbili a tak jim hned zavolal, zaranžoval to všechno, voni přilítli z Detroitu a byla tady kapela Brakes, v překladu Brzdy. Z Ambush jsem si nechal percussionistu Pepita
Pereze, na kytaru hrál newyorčan Garry Ejen. Ten hraje zajímavou technikou, ne jako na klasickou kytaru; von hraje jako
malinký kladívka, úplně stejným způsobem, jako když hraješ na
piáno — pokládá prsty v podstatě z obou stran. Což je hrozně
neobvyklý.
BBK: Přitloukává tónyf
JES: Jo. Jsou to jako by dvě kytary najednou. T o h o jsem
objevil, t o je další z mých vykopávek... N o a šli jsme do studia,
do Ranche a nakonec... t o už víš sám, vždyť jsi t o fotografoval,
byls vlastně první člověk při začátcích, akorát když jsme
s Brzdama začínali zkoušet.
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BBK: Jak to s těma Brzdama dopadlof
JES: Celá tahle kapela, to mělo bejt veliký, všechno to mělobejt
veliký. Udělali jsme pár nahrávek, líbilo se to a tak že jako
odletíme do Detroitu a že se budou podepisovat smlouvy. T a m
nás posadili do Sheratonu, to je takovej ten lepší hotelík, a že si
můžeme jíst co chceme. Já jsem projed každej den stovku, sto
dolarů. Každej den. A navíc jsem si popil v baru. A mohli jsme
jezdit po městě limuzínama a dělat co jsme chtěli. Jeli jsme
hrozný hogo. Každej den jsme dostali šekový knížky a šli jsme
nakupovat drobnosti. Tak jsem nakoupil, žejo, blbosti, kdybych
si to býval schoval, tak t o bylo lepší. Jenomže jsem si říkal: N o t o
je sláva veliká, žejo, todle je zaěátek...
BBK: Velká smlouva na cestě?
JES: Hm... malinký šeky, to nic nebylo, představoval jsem si, že
přijdou tři nuly, čtyři nuly, pět nul...- Jenomže velký nic!!!
Skončilo se to, poněvadž advokáti se nedohodli. Začaly hrozný
spekulace, každej na tom chtěl vydělat a tak jsem to zabrzdil.
Úplně. Celou skupinu. Řekl jsem: Tak pánové, konec!!! A nacpal jsem zbytek kapely Brzdy — což byla Garry Ejen a Pepito
— do letadla a odletěli jsme, beze slávy, zpátky do New Yorku.
N o a tím to celý skončilo. Rozumíš... nejhorší s čím se tady
můžeš potkat jsou lidi okolo muzikantů!
BBK: Jak je to s těma producentama, jakou tady mají vlastně
funkcif
JES: N o to je bludný kolo. T o je tak hrozný bludiště. Takhle:
tady je okolo muzikantů a vůbec kolem nahrávání desek a ve
všech těch nahrávacích společnostech víceméně víc podvodníků, než opravdovejch lidí. Kdekdo má všelijaký papíry,
takový ty svoje poznámky a...
BBK: Důležitý funkce?
JES: Důležitý funkce a co všechno kde udělali a pro koho...
A nakonec zjistíš, že to jsou vymyšlený story, úplný pohádky.
Ale to je už potom, to tě už zavedli do pohádky, která tě pak
stojí pěknou spoustu peněz...
BBK: Ten producent Ti třeba slíbí, íe pro Tvou kapelu seiene
nějakou nahrávací společnost, že to přehraje dalším producentům
někde výš a vy potom čekáte... f
JES: ...a potom, no právě. Pak je to všechno postavený m slibech
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a na „demo-tapes", tj. „demonstračních páscích". Když si
v New Yorku postavíš skupinu, tak to neznamená moc! Mít
tady kapelu, i když je to dobrá kapela, tak to pořád nic není!
Poněvadž co vím, jenom v New Yorku bylo zatím asi na 150
tisíc zaregistrovaných skupin.
BBK: Vážně? Tolik?
JES: N o hrozná spousta, jenom zaregistrovanejch. A tecf si
představ, kolik musí bejt nezaregistrovanejch.
BBK: Co vím, tak jenom na Manhattanu je přihlášenejch přes
40 000 muzikantů.
JES: N o právě...
BBK: Takže když ten producent něco slíbí, tak vy pak jako
kapela čekáte a když se to povede, co se pak má stát?
JES: Tady se říká „to be in the right time in the right pláce" (být
na správném místě v pravou dobu). A to se nedá udělat. I když
si myslíš, že tohle je ten pravej čas, nakonec se ukáže, že to byl
jenom omyl. Bejt opravdu v ten pravej čas na správným místě,
to se někdy několika lidem stane — mně se to zatím nestalo. Ale
byl jsem... né tak moc daleko od toho. Kousíček. A potom
zase... díra hrozná — bum\\\
BBK: Upadlo dno?
JES: U ž to vypadalo, že to tam je, že už tam stojím a najednou...
barák spadnul a všecko to prostě bylo pryč. Zjistilo se, že tam
byla nějaká díra... někde. Ale když jsi na tom správným místě,
tak jde o to snažit se o producenta, kterej má peníze, je známej,
ale kterej není podvodník.
Já jsem se dostal k producentovi — nebudu jmenovat, ale
jeden z nejslavnějších — a ten mne vzal na hůl; takovým způsobem, že mě to stálo 35 000 dolarů a jeho ani halíř. A to ještě než
se něco podepsalo. A kdybych s ním bejval něco podepsal,
ztratil bych navíc úplně všechno, i práva na vlastní muziku. A to
byl tak slavný, že bys řekl: Jestli tohle člověk odmítne, tak je
úplnej blázen!
Já to nakonec s ním odmítnul, opravdu jsem to musel celý
uříznout.
BBK: A co se stalo s Richardem Wágnerem?
JES: S Wágnerem jsme nejlepší kamarádi... já bych dal za něj
ruku do vohně a on by dal ruku do vohně zase za mne. Když se
52

mi něco nelíbí, tak jdu za ním a on mě vždycky řekne co a jak...
BBK: S ním jsi pak udělal další kapelu, ne?
JES: Brzdy se rozpadly a já pak udělal kapelu ETC. V tom
okamžiku byla ETC jen „Dick" Wagner a já.
Pozor! Do této doby jsem písničky, které jsem hrál taky psal,
ale vždycky ještě s někým. Nebyl jsem si moc jistej ve svých
botách. Ale konečně, když bylo po Brzdách, začal jsem prát
opravdu svoje vlastní věci.
První z nich jsem pak natočil s ETC v newyorském Hit
Factory — to je jedno z nejlepších nahrávacích studií, kde John
Lennon pracoval naposledy. Písnička se jmenuje „Girl I Need
Your Love", „Dick" Wagner v ní hraje kytarový sólo. A to sólo
je udělaný právě přes zesilovač Johna Lennona... T o bylo takhle: začali jsme nahrávat s ETC a já jsem chtěl udělat ozvěnu.
Ozvěna, ta, kterou jsem chtěl udělat, nikde nebyla, elektronicky se vůbec nenacházela. Tak jsem vyletěl ven, na ulici, sebral
prostě popelnici, vysypal z ní všechno ven, přiletěl s tím do
studia a postavil to tam doprostředka. Rozumíš... za miliony
dolarů vybudovaný studio, jedno opravdu z nejlepších, no a
tady šílenec přiletí s popelnicí... Ted: z takovejch tlumících stěn
na kolečkách, z těch odzvukovačů, jsem si uprostřed studia
udělal čtyři stěny, nahoru položil na ně „střechu" baráku, dovnitř dal dva mikrofony, vlezl si tam a hulákal do...
BBK: Do té popelnice?
JES: Do té popelnice, no!
BBK: Zvláštní efekty?
JES: A Yoko O n o byla ve studiu a když tohle viděla, tak se
začala vyptávat, co je to za šílence... tedy do popelnice křičí a
tak. A hrozně se jí to líbilo a tak řekla, že když je to takovej
vynálezce z Československa, takže můžu používat Johnův zesilovač. A tak technici přivalili zeshora Johnův zesilovač... byl
jsem v podstatě první, kdo měl právo ho po něm použít.
BBK: A co bylo dáls kapelou ETC?
JES: ETC pokračovalo pořád jenom s kytaristou „Dickem"
Wágnerem a já psal nový věci. V Hit Factory jsem se při tom
potkal s dalším člověkem, textařem Markem Nyburgem, který
se mnou od té doby píše většinu textů pro Invisible Pedestrian
— moji současnou kapelu...
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BBK: Čímž se dostáváme do přítomnosti. Invisible Pedestrian,
tedy Neviditelný chodec — jak se vlastné objevil na povrchu
zemském f
JES: No... já jsem v podstatě běhal jako neviditelnej člověk po
New Yorku a našel jsem při tom na ulici třeba Valery Naranjo.
Ta hraje marimbu. T o jsem měl jednou schůzku s Columbia
Records — CBS. A cestou tam jsem měl takový jako hučení
v hlavě a na Pátý Avenui, místo abych šel doleva, kde jsem měl
mít tu schůzku... no prostě jsem na to nějak... Řekl jsem si: A
co!? T o budou zase nějaký bláznivý diskuze, stejně to nikam
nepovede... A tak jsem se otočil a vodešel doprava. N o a najednou jsem tam před muzeem na ni narazil. Malinká, japonsky
vypadající dívka s obrovskou africkou marimbou! První co mě
zajímalo bylo, jak to tam ta ženská vůbec dostala!? Vona je
taková droboučká, tenoučká, malinká... že jsem si řekl: Co to
je, todle vůbec!? A tak jsem byl hrozné nadšenej tou její muzikou, že jsem tam na chodníku zůstal asi tři hodiny. Tři hodiny
jsem tam stál s vytřeštěnýma očima a ona konečně přišla za
mnou a povídá: Ty musíš bejt určitě muzikant, ty tady furt
stojíš a posloucháš a koukáš na mne a koulíš očima a tak si
říkám, že se musím zeptat co se vůbec děje a jestli se ti něco
nestalo!? A já řek', že ne, že jsem jako fascinovanej a že mě to
hrozně zajímá. Vyměnili jsme si telefonní čísla a povídali a povídali... no a v podstatě Valery Naranjo, americká Indiánka,
byla první člověk, s kterým jsem založil tuhle nynější kapelu
Neviditelný chodec. A jí se hrozně líbila moje muzika, celá ta
spontánnost... Potom jsem našel zpěváka Davida Mc Donalda
— taky na ulici. Ten zase hrál v podzemní dráze. Mlátil do
kytary a co mne zaujalo bylo to, že ho honili policajti a že byl
hrozně rýchlej. David je Kanaďan, hned jsme si vyměnili čísla
a byl zpěvák.
Kytaristu jsem našel přes konkurs, to jsi byl při tom. Ten se
jmenuje Mick Izz, Američan z New Jersey.
BBK: Pro ten konkurs, to sis jednoduše najal zařízenou zkušebnu
a pozval tam různý muzikanty?
JES: Takhle: Neviditelný chodec mě připomíná záležitost skupiny Flamengo-, neuvěřitelně dlouhé, nekonečné konkursy, nabírání muzikantů. Třeba s basistama... bože můj. Jak dlouho
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jsem hledal basistu, než jsem ho našel! A pak, když jsem ho
našel, tak jsem zjistil, že to byl devatenáctiletej kluk, kterej mně
utek', žejo... V podstatě jsem vyzkoušel asi třicet basistu. Nakonec jsem basistu dostal. Náhoda. Po dlouhý době jsem se
rozhodl — poněvadž já nechodím moc do klubů — že si vyrazím z kopýtka. Odhodlal jsem se a šel do klubu Trax, takovej
bašta newyorskej klub, kde jsem už před tím vystupoval naživo
s „Dickem" Wágnerem. Přišel jsem dovnitř a tam hrála skupina
Made in America. A co mě zaujalo — basista-, rozcuchaná blondýna, mlátící do basové hůlky Steinberger. Ale jakým stylem to
vůbec ta holka hrála? Neuvěřitelný! Potom jsem přes jejího
manžela zjistil, že se jmenuje Laura McDonald a že je to
manželka lana McDonalda, známýho z kapel King Crimson a
Foreigner. Tak jsme se sešli a tím vznikl Neviditelný chodec jako
takovej.
BBK: Bicí, basa, kytara, marimba a zpěv — dá se říct, ze tatováto
směs nástrojů se nevidí hned tak každej den; s jistotou se dá tvrdit,
že zvuk Neviditelného chodce a zvuková architektura jednotlivých skladeb, které tato kapela dosud nahrála, jsou opravdu
pozoruhodné. Kde jste nahráli a namixovali všechny existují
nahrávky?
JES: Ty hlavní, základní nahrávky jsme dělali ve studiu Media
Sound, potom jsme to vzali do Sound Works — studia k mixovaní — a tam jsme to všechno převedli do počítačového mixovacího systému. Mixoval to inženýr Daniel Lazarus, kterej dělá
všechny desky kapely Steeley Dan, Diany Ross a plno jinejm
lidem. T o „digital recording", počítačový nahráváni, to je nejlepší vymoženost v současné chvíli; to co jsme dělali, byla
nejdražší nahrávací záležitost, jaká vůbec kdy byla, poněvadž na
naši kapelu používali dva nejnovější počítače.
BBK: Jinými slovy: při nahrávání máte k dispozici tu nejlepší
zvukovou techniku. A přesto jsi sám při nahrávání nepoužíval
ani běžného pomocného metronomu, přesto v tom nikde neslyším
automatové nástroje, jak je to dnes zvykem u většiny nových
hudebních ansámblů. Nemá přístup Neviditelného
chodce
k hracím automatům cosi společného s těmi jihoafrickými muzikanty, se kterými jsi po jménem Syn Čarodějův hrával po Skandinávii na počátku své uprchlické anabáze? Myslím s jejich
přirozeností a vnitřní citovou motivací při hraní hudby?
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New York, Centrální park — skupina The Brakes-, zleva kytarista Garry
Ejen, smějící se E. Šedivý a uprostřed bongista Jesus Peres. Vedle pak
dva detroiští muzikanti. (Foto B. B. Krčil 1981)

JES: Jo. Určitě tam je... takhle: já v žádném případě nejsem
zastánce elektronických hudebních zázraků. Stejně jako mě
vůbec nevzrušuje „disco" a tak... ne, že to nemám rád, ale
nechávám to pro jiný. Mám rád různý druhy muziky — radši
tady hraju prostě živou hudbu.
Ale používám elektronický zvukový efekty pro zvuk, t o jo.
Elektronický bubny Simmons, přes počítač, kterej si naprogramuješ od tleskání rukou po luskání prsty, na jakejkoliv zvuk.
BBK: Ale přesto musíš hrát, ne?
JES: Samozřejmě, musím hrát!
BBK: O to mě šlo: že nepoužíváš automaty, který hrají za tebe.
JES: Já právě automaty nemám rád, ne, ty nepoužívám. Ale
budu používat v nejbližší době počítač, poněvadž chci hrát ještě
plno jinejch věcí mimo bicích a piána...
BBK: Abych se vrátil k Tvé osobní motivaci k tomuto nepřetržitému muzicírovaní: proč jsi se nestal, tady v Americe — tak
jak o tom sní asi hodně lidí — studiovým hudebníkem ? Technicky
k tomu nepochybně máš všechny předpoklady a nabídek jsi měl
také dost, nebo ne?
JES: T o je silný kafe, tahle otázka. T o je dobrá otázka. Takhle:
já nechci hrát pro nikoho. Zastávám svůj názor, že nechci hrát
vůbec pro nikoho. Vybral jsem si druh hudby, kterou skládám a
ke které mám zvuk v uších. A ten zvuk slyším, kdykoliv hraju
muziku někoho jiného. A to mě hrozně rozčarovává, jsem
roztržitej, ztrácím rovnováhu... vždycky ztratím rovnováhu
při těhle záležitostech. Tak jsem se rozhodl, že nebudu pro
nikoho nic nahrávat. Čímž jsem se nestal studiovým hudebníkem.
BBK: Ale nabídky jsi měl?
JES: N o samozřejmě! Plno! Jájsem taky nahrál pár věcí s různejma lidma, to byli ale lidi, který znám, s kterejma jsem předtím už třeba hrál. V podstatě všichni mý kamarádi-muzikanti,
který znám, by se hodili do mé skupiny. Šel bych s nima hrát,
poněvadž si rozumíme.
Ještě k tomu zvuku: já mám vopravdu v hlavě zahradu založenou na vlastní muzice. A tak každej, kdo přijde s nějakejma
zvukovejma věcma, který by vykolejovaly z toho mého programu, tak to všechno zruším a vodbourám. Poněvadž v tom
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Současný Neviditelný chodec, zleva: kytarista Mick Izzo, J. E. Šedivý
(bicí), Valéry Naranjo — marimba a zpěvák David Me Donald. (Foto
Cliff Watts, N.Y. 1984)

případě bych se zase stával nějakým pátým kolem u vozu,
kterej jsem původně sám postavil. A ta zvuková herka by prostě
ztroskotala a já bych někde běhal s volantem, žejo! Tedy pokud
jde o zvuk mé hudby, hlavní slovo mám já. Jako jediný. Mám už
tady takovou slušnou pověst, reputaci, v Neviditelném chodci
tomu při zkouškách říkáme: Přes moji mrtvolu...
BBK: Jak často zkoušíte?
JES: Zkoušíme každej den tři až čtyři hodiny, někdy i pět. Ale
každý den. A tak jednou za čtrnáct dní máme pauzu — tak dva
dny. Jinak se zkouší každej den.
BBK: Vím o Tobě, že kvalitě textů přikládáš stejnou důležitost,
jako kvalitě provedení tvých skladeb. J ak se ti spolupracuje s americkým textařem Markem Nyburgem, který pomáhá psát anglické texty pro většinu tvých skladeb z nedávné doby. Přispíváš
nějak k vzniku textů, nebo to necháváš zcela na něm?
JES: Spolupracuje se mi s ním moc dobře. Zaprvé — v tom mě
pomohl nejvíc — jsem se naučil lip mluvit anglicky. A za druhý
— on opravdu čte moje myšlenky! O n je asi ten nejnadanější
textař, kterýho jsem kdy potkal...
A k té druhé části otázky: já přijdu vždycky s nápadem a napíšu první část textu. A potom on doplní, nebo podchytí většinu. My prožíváme, provídáme si o záležitosti — jak to všechno
má v textu probíhat. Opravdu průkopnický záležitosti, některé
ty moje nápady. Takže on musí být opravdu dobrej textař,
s představivostí. Já jsem s ním spokojenej.
BBK: Všechny dosavadní nahrávky Neviditelného chodce jsou
míněny pro LP desku?
JES: Všechno je to připravovaný pro LP, který by mělo bejt
hotový co nevidět. Několik zkušebních heraklitových výlisků
už mám. A určitě budeme dělat videa a televizní záležitosti.
Neviditelný chodec teď hrává v New Yorku, no a uvidíme, jak se
to bude vyvíjet.
BBK: Kam má Neviditelný chodec namířeno ted?
JES: Kam má namířeno? N o samozřejmě nahoru, na číslo Jedna. Zrovna tak, jako jednička do Vršovic, tak chci bejt s mou
muzikou jednička na Hitparádě, rozumíš?
BBK: No, já Ti chci za všechny příznivce poděkovat za Tvou
hudbu i rozhovor a přeju Ti, aby Tvé plány, které máš s Neviditelným chodcem vyšly tak, jak si představuješ!
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Jaroslav „Ernouš" Šedivý v nahrávacím studiu The Ranch na Manhattanu. (Foto B. B. Krčil 1981)

Hranice (The Border)
text Jaroslav E. Šedivý & Mark
preklad Bohumil Boh Krčil

Nyburg

Čekal jsem až byla
měsíční záře zahalena v mracích
a naváděn hvězdným světlem
bezhlučně se vyhýbajíc
všem strážným reflektorům
porušujíc zákaz vycházení
dnes v noci je řada na mně
vím že se dostanu skrz
Štěkání psů se blíží
vidím hraniční hlídku
šlapající nekonečnou nocí
zavírají přechody
tak opatrně jsem naplánoval
ten můj útěk z Babylonu
a přesto se bojím následků
kdyby něco nevyšlo
refr.
Musím se dostat přes hranici
musím se dostat přes hraniční čáru
jedu do Ameriky jedu do Ameriky
Každý člověk má svůj okamžik
čas kdy se musí rozhodnout
opustit milované
anebo žít s tyranovou pěstí
prohrávajíc tak jako tak
prodral jsem se na svobodu
s ničím kromě starých bot
aby měl kdo povědět ten příběh
aby někdo zapálil doutnák
refr.

Vidím tvůj obraz (I See Your Picture)
text Jaroslav E. Šedivý
preklad Bohumil Bob Krčil
Ztratiljsem svou lásku
jak se to stává hodně lidem
myslíš že jsem vořech
taky si myslím, že jsem šílenej
Mnoho tvých písní
slyšívám v rádiu
ale tvoji tvář
nemůžu na videu najít
Představuji si tvůj obraz
ať jdu kamkoliv
dny potíží
a dětské hraní si s hračkama
škoda že to není budoucnost
je to tvůj obraz
nebo fotografie
Ted vidím jasně
skrze to nejtmavší sklo
že jsem měl namalovat
všechny ty fotografie
Vidím tvůj obraz
vidím tvůj obraz...
ztratil jsem svou lásku
jak se to stává hodně lidem
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Tento rozhovor byl vysílán rozhlasovou stanicí Svobodná Evropa a pro potřeby PATERNOSTERU
byl nepatrně redakčně
upraven.
Po otištění první části rozhovoru přišlo do redakce několik
dopisů, ve kterých se čtenáři kriticky vyslovují k některým
údajům z úvodního odstavce, ve kterém Bob Bohumil Krčil představuje interviewovaného.
V zájmu pravdy otiskujeme část
dopisu od Olega Pokorného z Německa, který píše také několik
poznámek k Jirousovu „Pravdivému příběhu Plastic People",
jehož otiskování jsme v minulém čísle ukončili.
„... hodně lidí (se) dnes ptá, jak to bylo s počátky pražského
undergroundu a hudební scénou té doby. (...) Ty začátky byly
spojeny především s působením skupiny Primitives Group — tj.
kolem roku 1966 — stříháním dlouhých vlasů policajty a demonstrací „mániček" před letenskou „kachlíkárnou". Další
souvislosti byly i se skupinou P 67, Undertakersz Ořechovky —
již s Mejlou Hlavsou od podzimu 1966 — a v letech 69-73 také
se skupinou Yearning Lorry — pozdějšími Perpetum Mobile.
Rozhodně ne až rokem 69 ve spojení s Plastiky. Magorovo
vyprávění obsahuje řadu-nepřesností a „magorovin", ale vcelku
věcně popisuje dobu po roce 69.
Co se týče Ernouše Šedivýho, tak ten působil s Primitivy jen
první sezónu 66-67 a s Plastiky nikdy nehrál. Takové chyby by
se v časopise neměly vyskytovat."
To je fakt, ostatně také údaj, že desky „Kuře v hodinkách" se
prodalo 3 500 000 kusů, se nám zdá nepravděpodobný.
Za všechna korektní upozornění a reakce díky!
Redakce
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TOTO ČÍSLO VYŠLO S PŘISPĚNÍM
NADACE CHARTY 77
SE SÍDLEM VE STOCKHOLMU

teorie

patrick gaignet
de philosophica
sulographia
Při bozích, řekněte mi, jsou tedy lidé, kteří upírají filozofům při
pití místo?
Plútarchos, Syposiaka I, 1

1. Úvod
Dionýsos lúsios, eleuthérios: ten který zprošťuje, osvobozuje.
Vyjít je třeba právě odsud. Počátky jsou temné. Dionýsův
kult, který koření v agrárních ritech a velmi starobylém rolnickém náboženství Matky Země, se ve skutečnosti formuje až
dosti pozdě: v 8. století vtrhává s explozivní náhlostí do strnulého rámce náboženství řeckých obcí. Euripídovy Bakchantky,
nejlepší a takřka jediný dokument, který o něm máme, velmi
dobře demostruje jeho podstatný projev: člověka se zmocňuje
svatá opilost vyvolaná vínem a zanícením, vyhání jej z obce
mimo její normy a zvyklosti, boří tradiční morálku a myšlení, je
reálným průnikem vně hranic běžného já (ekstasis) tam, kde se
individuum jakožto „entheos" směšuje s božstvím či přírodou,
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anebo — chcete-li — s Bytím. Dionýskou opilosti či šílenstvím
je hledáno autentické znovuzrození, počátek nového života.
Je nepochybně významné, že Dionýsos jako cizí bůh, který
přichází od Černého moře, najde své první žáky — Mainády či
Bakchantky — mezi ženami; rovněž je známo, že jeho thiasy
jako jediné mezi řeckými náboženskými společnostmi jsou otevřeny i cizincům a dokonce i otrokům.
Tento dionýský „revival" se posléze začlení do eleusínských
mystérií, jež ovšem jejich vývoj ve směru postupné demokratizace připravil na to, aby jej přijal. Dojde tak k syntéze s tajnými
rity, které tradičně ovládaly aristokratické klany Eumolpovců
a Kérikovců: jejich zasvěcenec dosáhne po smrti osobní nesmrtelnosti a již na t o m t o světě se mu dostane radikálně obrozeného života.
Takto se dionýské šílenství stabilizuje, či přinejmenším
usměrňuje, což mu také dovolí, aby se zformovalo v teorii. Ale
než k tomu dojde, dostane se mu ještě dalšího podnětu a to
mnohem důležitějšího.
Během 7. století se totiž v řeckém světě vynořují bizarní a
zneklidňující osobnosti, přicházející z ciziny, téměř vždy z Thrákie či ze zemí Skythů: hyperborejec Abaris, Thrák Zalmoxis,
Ariweás, Řek od Černého moře, Kréťan Epimenides, někteří
z nich dokonce tetovaní po thráckém způsobu (tak jako Dionýsovy Mainády), věštci, mystikové či přivolávači deště, všichni
velcí rušitelé vžitých idejí. T a t o vlna výstředníků prošla řeckým
světěm od východu na západ až na Sicílii, kde nacházíme jako
poslední z nich Pythagoru a Empedokla.
Myšlenky rozšiřované těmito „řeckými šamany", jak bychom
je mohli nazývat, tj. jasné odlišeni těla a duše, která je schopna je
opustit a toulat se vzdálenými zeměmi, která je zaslíbená
nesmrtelnosti, a jejíž schopnosti lze prohloubit askezí či různými rity, se setkávají s dionýským kultem, kde tytéž názory byly
ovšem spíše žity než reflektovány a nebyly formulovány. I v té
nové syntéze, která vyústí v orfismus klasického a postklasického období, si ovšem dionýské jádro uchová vždy svoji specifičnost: osobnost a utrpení Dionýsa rozervaného Titány hraje i
nadále centrální roli.
Právě tehdy se formují různé „sekty" okolo významných
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osobností, z nichž nejznámější je sekta pythagorejců, a orfická
sdružení, o nichž ovšem nevíme skoro nic jistého, ale jejichž
úzká příbuznost s dionýským hnutím je doložena Hérodotem
(II, 81): sekta ze VI. a V. století je přímým pokračovatelem
dionýského thiasu.
Současně se začíná rozvíjet teoretická formulace, vycházející
nepochybně zpočátku z mýtu, ale velmi rychle vyúsťující ve
filozofii: Empedoklés, poslední z mágů orficko-pythagorejského typu, je současně prvním filozofem. Lze tedy říci, že řecká
filozofie pochází z dionýské zkušenosti, zpravované „orfickými bratrstvy" v učení.
Na soutoku těchto proudů je otec řecké filozofie Platón (1).
*

„Musaidos a jeho syn dopřávají ve jménu bohů spravedlivým
i ty nej nádhernější dary: nechávají je trávit celý život opíjením,
jako by nejkrásnější odměnou ctnosti byla věčná opilost. "(2)
Tato Platónova citace orfického textu nám pomůže pochopit, nakolik je pro něj opilost ústřední ideou, která mu umožnila vědomě převzít celek dionýsko-pythagorejského a orfického
náboženského či mystického myšlení, a která i po něm animuje
veškerou řeckou reflexi, pravdaže na nejrůznějších úrovních
a s postupně narůstajícím neporozuměním jejího hlubokého
významu, což vyúsťuje v jeho úplné zapomenutí.
Pokusme se upřesnit formu a důsledky tohoto vědomí ve
vlastní filozofické reflexi. Bytostným východiskem je zcela
zjevně idea osvobozující a zasvěcující opilosti; Platón je v tomto bodě nekompromisní vůči vulgárním názorům: „Co se týče
vína, běžný názor, jak se zdá, tvrdí, že bylo dáno lidem za trest,
aby se svedlo na scestí. Avšak ten, který zastáváme, tvrdí
opak..."(3) Opilost darovaná Dionýsem eleuthériem je osvobozující v témže smyslu jako pythagorejská, orfická či platónská
cvičení (askéseis), a toto osvobození je, jak známo, také hlavním
a často jediným zájmem vší filozofie, přinejmenším až do konce
antiky. (4) Tento společný cíl mohl způsobit, že filozofie zaujala místo opilosti. Přinejmenším u Řeků tomu tak je: bytostný
dionýský přínos je převzat a pěstován v těsné spojitosti s fdo67

zofickým logem, což s největší zřejmostí zjevuje symposion, čili
filozofická pitka — praktika, která mizí spolu s řeckou filozofií.
A někteří dokonce tvrdí, že spolu s ní zaniká i filozofie. (Sama
opilost naštěstí ne...)
Šílící Dionýsos (Ilias, VI, 132) je rovněž Dionýsem Osvoboditelem. V čem je šílenství osvobozující?
Čeho jiného by nás mohlo zbavit, než toho, čemu samo
uniklo, tj. „rozumu"?
„Pro svoji krásu je šílenství, jak dosvědčují staří, přednější
než moudrost (sofrosyné); šílenství totiž pochází od boha,
kdežto tvůrci moudrosti jsou lidé!"(5)
Sofrosyné přesněji znamená tolik co zdrženlivost, umírněnost, vyrovnaný stav duše — „zdravý rozum". Jak známo
pochází ratio od „reor" a je vždy především kalkulem, šikovným vypočítáváním prospěchu.
Tím se věci vyjasňují: zdůrazňuje se především, že pravá
moudrost nespočívá nikterak v nějakém prohloubení „lidové
moudrosti" každodenního rozmyslu, nýbrž naopak v totálním
rozporu vůči ní. Vystupuje vůči nahromadění názorů a předsudků, které se vydávají za skutečnou moudrost, pevně zakotvenou v pozemskosti, úmyslně jako šílenství". (6, 7)
T u t o nesmiřitelnou přervu znovu nalézáme u stoiků, považovaných jistými hostoriky filozofie za „racionalisty", v jejich ujištění, že v moudrosti se nedělají pokroky a že ten, koho
od ní dělí jediná pícľ, se na ní podílí stejně tak málo jako ten, kdo
je od ní na sto loktů daleko; ani zde není možný plynulý
přechod či graduální vzestup z jedné roviny na druhou, ale jde
o přervu, o salto mortale, jak by řekl Nietzsche: metaballónsés
tés psýchis eis sofian (Klement Alexandrijský, IV, 6; duše celá
se stává moudrostí).
Základní zotročení, od něhož nás opilost osvobozuje, je totiž
zotročení člověka sebou samým. „Rozšíření" Já (v dvojím
smyslu tohoto slova) dionýské ekstáze je únikem před tyranským aspektem Já, jehož nejúčinnějším prostředkem vlády je
jisté pokroucené použití myšlení, jež snad můžeme charakterizovat jako jakési morbidní mudrování. (8) Nahlížíme tu rovněž
velké nebezpečí, jež může mít praktikování opilství pro neofyta: opilost je spojena s nebezpečím, že jej uvrhne do zoufalství,
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aniž by rozložila, či přesněji řečeno transcendovala, onu schopnost mudrování tím, že upevní pouta, s nimiž jedinec bez
užitku zápasí. (9)
Proto je ekstaze naprosto nezbytná, radikální překročení
prestižních nároků racionálního a proto neúčinného Já. Což
ovšem není možné jinak než iracionálními cestami.
Totéž ovšem nahlédlo a se stejnou jasností exponovalo myšlení orientální, přesněji řečeno mahajánový buddhismus, obzvláště jeho čínská verze ovlivněná taoismem. Osvobození je tu
bezdůvodné, protože kdyby mělo nějakou příčinu, bylo by jí
určeno a tak jejím prostřednictvím spojeno se světem, z nějž se
namáhá uniknout, což by ovšem znovu znamenalo, že nejde o
žádné osvobození, ale o pouhý psychologicky vysvětlitelný stav
duše, který se honosí nezaslouženě prisvojeným jménem,
vlastně o pouze zdvojenou iluzi.
Porozumíme tak lépe roli opilosti: situuje se na místě nemožného článku mezi podmíněným a bezpodmínečným, jak
říkají buddhisté, či zotročeným světem každodeního života
a světem moudrosti. Je stejně nevysvětlitelná jako jednota duše
a těla, protože sama hraje s jedním i druhým: je žitá tělem a „vysoko povznáší duši", jak praví Bakchylides; takto hraje v řeckém myšlení stejnou roli jako koany, ony hádanky zbavené
všeho významu, v čínském buddhismu, či ještě lépe jako úder
klackem, jímž častuje Mistr žáka a který vyvolává — ale nezapríčiňuje — jeho náhlé osvícení: náhlý, bezdůvodný náraz, který
jediným úderem odsekává stará zakotvení.
Přesto je třeba pečlivě rozlišovat. Úder holí u Číňanů nastává
pouze jedenkrát, přinejmenším ten úspěšný, a přitom je počet
buddhistickým mudrců značný. V Řecku tomu tak není: sami
stoikové vždy uznávali, že mudrc je „vzácnější než Fénix"
(který jak známo existuje toliko v jednom exempláři) a žádný
z nich se samozřejmě za něj nikdy nepovažoval. Proto je také
statut pitky skromnější, neboť nepřestává nikdy být nenahraditelným útočištěm, protože jejím prostřednictvím nabytá
moudrost je vždy vystavena v potaz: řecký filozof osciluje, na
rozdíl od buddhistického či taoistického mudrce, stále mezi
stavem plnosti, jen zřídka dosahovaným, kdy se veškerá řeč, ba
dokonce i pocit jáství, ruší, a stavem více „lidským", který
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připouští již jen nostalgický popis předmětu tužby a nejistých
prostředků, jak jej dosíci. Což je — s velkou přesností — právě
filozofie na rozdíl od moudrosti.
O d t u d také ona potřeba, onen vždy rodící se pokus — a proč
jej odmítat? — uchýlit se k osvobozující opilosti.
Opilosti se takto dostává statutu filozofické zkušenosti. Což
nechce, jak opětovně zdůrazňujeme, tvrdit, že by k filozofování
stačilo opíjet se: pro ignoranta je i tato cesta přímého přístupu
k Bytí uzavřena; sám Platón je v tomto bodě nekompromisní.
Ale věky uplynou a přinesou zapomnění bytostného. Přijde
doba, kdy se jen tápavě hledá v neobratných pitkách zamlžený
obraz antických dionýských zjevení. A i to brzy zmizí v zapomnění. (10)
Věci jsou dnes velmi zmatené. Sám Platón se záměrně nevyjadřuje jasně, jak ostatně sám potvrzuje: „Každý vážný muž se má
na pozoru pojednávat závažné otázky písemně a vydat tak své
myšlenky v plen závisti a hlouposti davu... ode mne přinejmenším neexistuje a nebude existovat nikdy žádné dílo s podobným námětem." (11) A co ostatní — Aristotéles a jeho žáci,
stoikové, epikurejci, od nichž máme jen sporné fragmenty? A to
takové, jež nám takřka vesměs skýtají o velké dionýské tradici
jen deformovaný, zjednodušený a vulgarizovaný odlesk? Ale
není právě to důkazem neporozumění veřejnosti včetně vzdělanců pro toto učení, z něhož byla schopna zachovat jen
nejběžnější a nejexoteričtější aspekt?
A není tedy naším úkolem pokusit se nalézt pod těmito zpola
setřenými stopami pozornou exegezí dionýského a platónského učení onen stále živý pramen, u něhož hasili svoji žízeň po
tolik staletí zneuznávaní myslitelé?
Není to úkol prvořadé důležitosti pro „nás, poslední žáky
filozofa Dionýsa"...? (12)

2. Filozofie v Řecku
Základní knihou, vrcholným dílem nesmírného významu,
k němuž je třeba stále se vracet, je nepopiratelně Platónova
Hostina, kterou lze dle všeobecné shody datovat okolo r. 385
před naším letopočtem.
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Hostina, či přesněji řečeno Pitka: t o je totiž, jak ostatně jasně
naznačuje etymologie, jediný prípustný překlad řeckého symposion. (13)
Je celkem dobře známo, jak taková pitka probíhala: po hostině v užším slova smyslu, zatímco vážnější osoby odcházely,
obětovali účastníci tři úlitby, z nichž třetí, určená Diu Spasiteli
(14), znamenala za zpěvu pajánu začátek pitky; potom byl
zvolen, někdy pomocí kostek, symposioarcha, pověřený tím,
aby určil množství vína, jež každý musel vypít, a proporci směsi
vína a vody. (15) Stávalo se ovšem, a to především na symposiích, že se pilo víno neředěné, zvyk jinak pokládaný za barbarský. (16) Běžné symposion bylo zpestřováno rozličnými a často velmi málo decentními zábavami jako
flétnistkami,
kitharistkami a tanečnicemi. Rovněž se stávalo, že pijáci, rozpáleni příliš častými úlitbami, se patrně oddávali zálibám ještě
neslušnějším, alespoň Platón nám v VI. knize Republiky dosvědčuje, že „ze všech, kdo se oddávali filozofii a kteří, místo aby se
jí věnovali jen ve svém mládí kvůli zdokonalení svého vzdělání
a potom jí zanechali, se u ní zdrží příliš dlouho, se stanou lidé
naptosto podivínští, neřku-li přímo perverzní." (17)
Po této krátké historické poznámce přistupme k samotnému
textu. Protože tyto slavné stránky žijí v paměti každého,
spokojíme se s tím, že z nich přečteme pouze nej významnější
pasáže. Začneme příchodem Alkibiadovým (18):
„Ihned na to bylo slyšet na dvoře hlas zcela opilého Alkibiada, který řval jako tur: ,Hola, pánové, co je? Vy jste mi dali na
mou věru! ... Ach moje hlava! Tak to nemůže zůstat! T o ne,
musí se pít! Právě tak jsme se dohodli, jak víte... Agathóne, ať mi
hned někdo podá velkou číši, je-li tam nějaká... T u ne, to by
nestálo za to; přines mi, otroku, tam ten kyblík na led.' Všiml si
tam jednoho, jehož obsah byl osm kotylů (19). Když mu jej
naplnili, začal tím, že jej vyprázdnil do dna. Potom jej poručil
naplnit Sokratovi. Přitom řekl: ,Když jde o Sokrata, není to
žádná zlomyslnost, protože jej vypije pokaždé, když o to bude
požádán, a přece nikdy nebude opilý.'" (212d-e, 213e) (20)
Povšimněme si v této Alkibiadově chvále Sokrata prvního
náčrtu mudrce, který bude převzat a doplňován vší antickou
tradicí jak stoickou, tak i epikurejskou.
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Pitka konči jako obvykle:
„Ale náhle vrazila do dveří banda flamendrů, sál se v tom
okamžiku rozezněl všeobecným halasem a přitom zmizely poslední stopy jakéhokoliv pořádku; museli jsme pít nezměrně
(...). Aristodémos (Sokratův žák) usnul a spal tak důkladně —
ostatně noci byly již dlouhé — že se probudil až při rozedněni:
už kokrhali kohouti. Když se probudil, viděl, že všichni spí
anebo odešli a žé zbývají jen Agathón, Aristofanés a Sokrates,
kteří jsou vzhůru a pijí z velkého poháru, který si podávají z leva doprava..." (223b-233d)
Abychom jak náleží ocenili tuto poslední pasáž, je třeba se
přenést k § 176a-b, tj. k počátku pitky:
„Tehdy jsme se dali do pití. Jako první promluvil Pausániás
a řekl toto: ,Hleďme, pánové, jaký je pro vás co nejmírnější
způsob pití? Pokud jde o mne, řeknu vám na rovinu, že se po
včerejšku necítím příliš dobře a potřebuji si trochu vydechnout!
A myslím, že je to případ většiny z vás, protože vy jste tam včera
bylu také!' ,Máš Pausánie,' řekl Aristofanés, ,na mou věru pravdu, když nám chceš dopřát oddech od pití, ať již je to jakýmkoliv způsobem. Já rovněž patřím k těm, kteří to včera přehnali!'"
Podobně hovoří o něco dále poznámka Erysimachova: „A tak,
nemýlim-li se, nikdo z těch, kdo jsou zde, nemá příliš chuti pít
hodně vína." (176c)
Vrátíme-li se na konec dialogu, můžeme posoudit, co pro
řeckého filozofa „s hlavou ještě těžkou odvčera" (176d) znamenal onen Pausániův „co nejmírnější způsob pití".
I v dalších Platónových dílech nalezneme povýtce zajímavé
pasáže:
Kratylos, 406c:
„Víno, protože dává věřit většině pijáků, že mají ducha,
i když jej postrádají, bylo velmi spravedlivě pojmenováno oi/ <f
nus.
Poznámka jistě tajuplná a obtížně interpretovatelná. N a první
pohled se zdá protiřeíiti nejen jinému velmi stabilnímu Platónovu
myšlení, ale dokonce celé řecké tradici, tak jak se vyjadřuje příkladně u básníků, například Antifana:
„Jen aíse trochu napije a ejhle člověka k myšlení hotového " \fr.
271 Kock ] nebo ještě u Bakchylida ve fragmentu 27b 4: „jím — tj.
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Dionýsem — se lidské myšlenky povznášejí nejvýše"; mohli bychom tíi citovat slavná rčení „ in vino veritas — víno čili pravda "
a „víno zjevuje lidskou myšlenku", obé dvě zmiňované Atheneem
v Deipnosofistés, II, 37f.
Ve skutečnosti zde Platón dává vytušit — pod kamufláží
úmyslně náhodné etymologie — své hluboké přesvědčení [později
převzaté a rozvinuté stoiky], že užívání vína by mělo být dovoleno jen pravým flozofům, zatímco masa, neschopná proniknout
k jeho bytostnému významu duchovního cvičení, či, jak řekne
Epiktétés, pravé askésis, v němž nemůže najít nic jiného než
příležitost k ještě hlubšímu zanoření do universa pouhého
mínění [doxa], tj. jak tvrdí citovaný výrok, „oinús", tj. falešného zdání myšlenky, jinak řečeno, nejhorší iluze vůbec možné.
[21]

Republika, kniha III:
„Avšak zda pro velkou většinu lidí nepatří k tomu, co zakládá
umírněnost, poslouchání vůdců a zachování vlády nad sebou
odoláním rozkoším vína, lásky a stolu?"
Filozof tu ironicky pranýřuje chování „převážně většiny
lidí", kteří, jak dokazuje v knize VII téhož díla, tráví svou
existenci v temnotách zdání: lid, žádostiv poslouchat a nespokojen s podřízeností toliko vnějším náčelníkům, neváhá zotročit sebe sám; nepřípustná absurdita, s jejíž pomocí se snaží
smířit hlubokou potřebu otroctví s marnou [a neoprávněnou]
touhou poroučet.
Viz též o něco dále v téže knize:
„Strážce [jistěže se jedná o Strážce-Filozofy platónské obce]
má méně než kdokoliv jiný právo se opíjet a nevědět, kde je. "
Zde se jedná o pasáž evidentně překroucenou nějakým zlomyslným kopistou z pozdní byzantské epochy. Vše, co víme
o platónské oenologii, nás opravňuje restituovat
autentický
text takto: „... má více než kdokoliv jiný..."
Stále ve třetí knize si Platón, když přemýšlí o hudbě, klade
důležitou otázku (které se samozřejmě nedostalo ze strany
specialistů dostatečného zájmu; udivuje nás to ještě?):
„Které harmonie jsou mollové a stvořeny pro pijáky?"
V knize V nalezneme t u t o jemnou poznámku o psychologii
pijáka, která svědčí o usilovné praxi:
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„A ti, kteří milují víno, což nevidíš, že každá záminka je jim
dobrá k tomu, aby milovali jakékoliv víno?"
Vynecháme dvě nedůležité noticky v knize VIII, 561d a knize IX, 573a a přejdeme ke knize IX, 573b-d:
„A opilý člověk, opakuji, nemá rovněž sklony k tyranii?
— Je tomu tak.
—... A tak, můj vznešený příteli, nic člověku nechybí, aby se
choval tyransky, když je příroda či zvyky, anebo obojí společně,
učinily opilcem, zamilovaným nebo bláznem."
Pozorování prozrazuje člověka přemýšlivého a zkušeného.
Připomeňme nakonec znovu již citovanou pasáž k úvodu
k Republice: 363c-d:
Musaios a jeho syn dopřávají spravedlivým ve jménu bohů i ty
nejkrásnější dary: nechávají je trávit veškerý jejich čas opíjením,
jakoby nejkrásnější odměnou ctnosti byla věčná opilost." (22)
(Bezbožníci jsou naproti tomu odsouzeni v Hádu k „nošení
vody" — jistěže hroznému trestu — v sítě, srv. 363e. Podle
jedné anonymní glosy z pozdní doby helénistické, zmiňované
u Pollagora, VII, 12, prý byla tato voda určena pro nejzatvrzelejší zločince; nicméně taková interpretace svědčí o fanatismu
autora, neboť odmítáme věřit, že by si Řekové mohli vymyslet
trest tak barbarský.)
Protagoras, 374d-e:
„Když se vzdělaní lidé sejdou k pití, nevidíme v jejich okolí
flétnistky, ani tanečnice nebo kitharistky; stačí si k zábavě sami,
aniž by měli potřebu přidávat k vlastnímu hlasu přispění všeho
toho smysluprázdného kdákání, a když pijí hojně, umějí poslouchat a mluvit jeden po druhém nevtíravé a důstojně."
Praktika symposia vyžaduje totiž koncentraci pozornosti,
kterou nemá nic narušovat.
Přejděme nyní k poslednímu Platónovu dílu, k Zákonům,
kde Mistr naposledy shrnuje zásady svého myšlení.
Diskuse začíná v první knize 637d:
„Zdržme se ještě trochu u opilosti obecně, neboť tento stav
není nevýznamný. Nemluvím o jakémkoliv požívání vína či
o úplné abstinenci, ale o opilosti, abych věděl, zda k ní mám
přistupovat jako Skythové a Peršané, či jako Karthagiňané,
Keltové, Iberové či Thrákové, kteří všichni jsou bojovnými
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národy, anebo naopak jako vy, kteří (tj. Lakedaimonští), jak
sám potvrzuješ, ji zcela zavrhujete, zatímco Skythové a Thrákové, kteří pijí neředěné víno, a to ženy stejně jako muži, a kteří jím skrápějí svůj šat, jsou přesvědčeni, že takto zachovávají
krásný a posvěcující zvyk."
Aby svého partnera snáze přesvědčil, Platón, či přesněji řečeno „Athéňan", který je v t o m t o dialogu jeho mluvčím, se
nejprve vyrovnává s jednou snadnou námitkou. Opilství, tak jak
se provozuje, není nepopiratelně tím, čím by být mělo; avšak to
nás nesmí odradit: v tak závažné otázce se nelze spokojit s pouhými fakty, která jsou vždy subalterní, aleje nutno se povznést
bezprostředně do théoria, na níž jedině záleží:
„Zda někdy někdo viděl tento druh shromáždění (tj. pitku)
proběhnout spořádaně? A jestliže pro vás je snadné odpovědět
na jedno i na druhé: nikdo nikdy, protože u vás nepatří k národním zvykům, které opravňuje navyklý obyčej, tak já jsem se
jich účastnil velmi mnoha kdekoli se konaly a navíc jsem je
všechny důkladně studoval (23): nuže, mohu říci, že jsem neviděl žádnou, ani o takové neslyšel vyprávět, která by se odehrála zcela spořádaně; kromě několika pravidelných ale okrajových
detailů byl celek, jak musím přiznat, zcela pochybený."
Přesto je jasné, i když toto připustíme, že „když někdo tupí
jistý zvyk, který vidí toliko ve zcela pokroucené podobě, zjevně
zanedbává to, že přítomné nepředstavuje normální průběh"
(ibid. 639c). Po těchto předběžných úvahách je možné přejít
k bytostnému. Kliniás klade zásadní otázku:
„Jaký prospěch by nám tento zvyk pitek mohl přinést, připustíme-li, že by se při nich dbalo řádu?" (641a-b).
Athéňan se zprvu spokojí s velice obecnou odpovědí, že tato
ctihodná instituce má především hodnotu bytostně výchovnou;
toto tvrzení je dále rozvíjeno a upřesňováno v knihách I a II.
Přitom postupuje paradoxním způsobem: nejprve předstírá,
že se ztotožňuje s cítěním svého protivníka:
„Táži se takto: zda nápoj vzrušuje a oživuje rozkoše, bolesti,
vztek a lásku?
Kliniás: Jistěže, a to značně.
Athéňan: A vněmy, vzpomínky, názory a ideje? Také je
oživuje? Anebo, zda t o t o vše neopouští zcela toho, kdo je
naplněn opilostí?
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Kliniás: Ano, to všechno jej opouští."
Zdánlivý zvrat pozic nyní vrcholí:
„Athéňan: Avšak existuje nějaký důkaz, který by se nás mohl
pokusit přesvědčit, že je třeba této praktiky okusit na místo
toho, abychom se jí usilovně vyhýbali?
Kliniás: Zdá se, že takový důkaz existuje, alespoň takový byl
tvůj názor, který jsi před chvílí chtěl obhajovat." (645e-646a)
Athéňan, když takto ukázal, že si je plně vědom vysoce
paradoxního charakteru — přinejmenším pro běžnou představivost — teze, kterou zastává, začíná upřesňovat: zvyk pitek je
pro duši totéž, co představují tělesná cvičení pro tělo, ovšem
s tím rozdílem, že je vysoce převyšuje, „protože se děje bez
utrpení, což o tělesných cvičeních říci nelze." (646d)
„Cvičení duše" znamená však přesně to, co se vyjadřuje
slovem „askeze" (askésis). T a t o zásadní idea bude převzata, jak
uvidíme, stoickým učením. Pitka je askezí, protože je především privilegovaným prostředkem sebepoznáni: odkrývá,
jak říká Athéňan, naši přirozenost (649d-652a), ale současně
také přirozenost našich druhů v pitce:
„Jde tu o nanejvýš vhodný způsob, jak se vzájemně zakusit,
a to způsob méně nákladný, jistější a rychlejší než jakákoliv jiná
zkušenost." (650b)
Nejde jen o zkušenost privilegovanou před všemi ostatními,
zkušenost, v níž se odhaluje duše ve svém pravém bytí, ale o víc:
protože duše je ve svém základu vlastním místem Idejí, tj. Bytí,
jak nám praví Faidon (24), proto jsme v opilosti přítomni
skutečné parúsii: Bytí se zjevuje ve své plnosti v nevýslovné
ekstázi, kdy se odstraňují všechny umělé distinkce diskurzivního myšlení. A to je onen zářivý okamžik, který filozof po celý
život hledá pomocí pravého cvičení (askésis) a o němž nám
spisy, které nám zanechal, skýtají jen záhadný stín. (25)
O něco dále Platón vymezuje roli Mistra v této oblasti:
„Neřekli jsme, že při té příležitosti se duše pijáka rozžhavením stává tvárnou, tak jako železo, a dostává se jí nové
mladosti, takže je kujná pro ruce toho, kdo může a má ji
utvářet?"
Potom znovu potvrzuje své stanovisko:
„Co se týče vína, běžný názor je, jak se zdá, že bylo dáno
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lidem za trest, aby je svádělo z cesty; avšak ten, který zastáváme, je naopak chápe jako lék (farmakon — lék v rukou moudrých, jed pro bezbožné), které usnadňuje duši nabýt aidos a tělu přináší zdraví a sílu." (672d)
„Aidos" značí zdrženlivost, vážnost, pocit cti, tj. samotné
základy helénské kultury, co je protikladem k vulgární nestydatosti, k podlému smýšlení, k nízkosti.
Avšak pozor:
„Kdyby mělo být dovoleno prvně příchozímu pít, kdy chce
a s druhy, které chce, a kdyby si osoboval jakoukoliv jinou
nevázanost, hlasoval bych v takové obci či ohledně takového
člověka proti tomu, aby mohl praktikovat opilost." (674a)
Vizme praktický závěr:
„Neuzákoníme tedy úplnou abstinenci od vína pro děti
mající méně než 18 let, abychom je poučili, že není třeba přidávat oheň k ohni v těle a v duši...? A potom potvrdíme, že je
možné pít ale s mírou až do třiceti let a že se přitom mladí
mužové mají zcela zdržovat výstřelků a opilosti. A teprve okolo
čtyřicítky, když budeme společně slavit, přizveme i bohy (
parakalein = pozvat v důležité záležitosti) a obzvláště pak
Dionýsa k tomu, co je současně Mystériem a výchovou věku..."
Platón dále nepokračuje a účinky příchodu boha ponechává
naší představivosti...
A tak i platónská moudrost vyúsťuje nakonec ve vzývání
Dionýsa eleuthéria. (26)

Mezi Platónovými současníky (od nichž máme jen několik
fragmentů) zmiňme toliko Démokrita (27), o němž Plinius
Starší tvrdí, že prohlašoval, že zná všechny druhy řeckých vín
(Hist. nat. XIV,20)
Aristippos z Kyrény (28) prý napsal 25 dialogů, z nichž se
zachovaly jen názvy u Diogéna Laertského, II; politujeme
obzvláště ztrátu dialogu „Těm, kteří mu vytýkají, že u sebe
přechovával staré víno a nevěstky". Traduje se o něm také jedna
pozoruhodná anekdota: když se zúčastniljedné pitky u tyrana
Dionýsia a když Platón, který tam byl také, předstíral, že jej to
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udivuje, odpověděl mu citátem z Euripidových Bakchantek (v.
317):
„Ani uprostřed bakchického vytržení
se nezkazí ten, kdo je moudrý."
Cicero praví ve svém De facto, V, 9:
Stilpón, filozof magarský (29), byl jemným a ve své době
vysoce ceněným člověkem. Avšak jeho vlastní přátelé píší, že
miloval víno a ženy, ale říkají to ne proto, aby jej pohanili, ale
spíše k jeho chvále."
A Diogénes Laertion II, 113-120 dodává: „Hermippos tvrdí
(o Stilpónovi), že zemřel ve věku velmi pokročilém a že vypil
velikou číši vína, aby uspíšil svou smrt."
*

Z platoniků si povšimněme nejprve Xénokrata (30):
„U tyrana Dionýsia dali jednoho dne lidé z Koifu filozofovi
Xénokratovi za odměnu zlatou korunu, neboť dobře pil."
Dále Lakyda (31): „Lakydés zemřel na ochrnutí následkem
těžké opilosti." Oba dva jsou zmíněni u Diogéna Laertského,
IV.
Ale především se obraťme k Plútarchovi (32), jehož Symposiaka, čili Klábosení při pitkách, v devíti knihách tvoří s Platónovou Pitkou a Zákony a s Azhéneovým Deipnosofistem jedno
ze základních děl v naší doméně, takřka nevyčerpatelný zdroj
informací o filozofické opilosti.
Dílo začíná položením zásadní otázky: „Zda je možné mezi
pijáky mluvit o filozofii." (I, 1) Pochybnost, kterou otázka
implikuje, vyvolá zděšený výkřik Aristóna, jednoho z pijáků:
„Ve jménu bohů, řekněte mi, jsou tedy lidé, kteří by filozofům při pití upírali místo?"
Tací lidé vskutku existují, a je to Kratón, který se podejme
úkolu vyvrátit jejich nepřijatelnou tezi, dovolávaje se Dionýsa,
který „vyvažuje a osvobozuje od všech věcí" — vidíme, že
Plútarchos se situuje do velké platónské tradice dionýského
myšlení. Závěr je v narážce, ale pro zasvěcence jasný:
„Je tedy vskutku nesmyslné vylučovat filozofii z pitek, jako
by byla neschopna potvrdit ve skutečnosti to, čemu vyučuje
slovy." (I, 2)
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Ibid. III, 8: „Proč mají lidé zcela opilí vzhled méně pomatený
než ti, o nichž říkáme, že jsou jen stříknutí?"
„Co zabraňuje schopnosti reflexe, přirozeně pobouřené pod
účinkem vína, zpočátku zkalené a příliš vzrušené, aby se
potom neuvolnila a znovu nenalezla svůj klid, když vypité
množství přesáhne míru?" Je to stejně jako s uspávacími prostředky, které spíše excitují, když se užijí v příliš malé dávce: „Je
tedy pochopitelné, že výstřelky lidí jen stříknutých se ztišují
poté, co dosáhnou nejvyššího stupně a že víno přispívá k tomuto ztišení, neboť když pronikne do těla ve velkém množství,
jeho oheň současně spaluje i pobloudění ducha a působí jeho
zmizení." (656e-f).
Následuje tento krásný závěr, který nebudeme komentovat,
neboť říká vše:
„Víno, poté co vyvolalo zmatky a podnítilo i nejnásilnější
prchlivost, přináší také uvolnění a konejší ducha, který nachází
svůj klid a ponořuje se ještě hlouběji do opilosti..." (33)
Plútarchos byl, jak ostatně sám potvrzuje, zasvěcen v Dionýsova mystéria (Cons.ad Ux.Mor., 611-35),-kde pitky předběžně
znázorňovaly duchovní opilost vyvolených. Byl rovněž zasvěcencem eleusínské Deméter a víme též, že byl knězem Apollónovým — delfská svatyně byla přinejmenším od 5. století
společná pro Apollóna a Dionýsa (O delfském E, 355f-389c):
Plútarchos náleží epoše, kdy se tyto různé, ostatně spřízněné
proudy slévají v interpretaci mýtu v platónských termínech; tak
např. postava Dionýsa, rozsápaného Titány, symbolizuje rozptýlení člověka v hmotě a jeho zmrtvýchvstání představuje
znovusjednocení člověka v duchu. Dionýsos je rovněž směšován s Osiridem, zavražděným Sethem a zkříšeným Isidou.
Všechny tyto perspektivy obsahuje následující pasáž z De
Iside et Osiride 6, 353b-c:
„Egypťané mysleli, že víno je krví těch, kteří se opovážili
bojovat s bohy a z jejichž mrtvol smíšených se zemí se zrodila
vinná réva. Jestliže tedy opilost lidi poblázňuje a uvádí je v zuřivost, je tomu tak proto, protože je naplňuje krví jejich předků.
Eudoxus tvrdí ve své Cestě kolem světa, že všechny tyto zvláštnosti vypravují egyptští kněží."
Uběhnou věky a ani Nerval neodolá fascinaci touto egypt79

skou představou, kterou směšuje s reminiscencemi židovskými
a arabskými:
„Krev vzbouřených andělů roztroušená po zemi se nachází
v nápojích, jimiž se opájíme..." (34)

Aristotéles (384-322) nás na prvý pohled poněkud zklame,
ačkoliv jde o starého Platónova žáka a potom po nějaký čas
preceptora Alexandra Makedonského, jehož pověst opilce je
všeobecně známa. (35)
V Ethice Nikomachově najdeme jen několik roztroušených
poznámek, jejichž důležitost je nepatrná; tak v knize VII: VII,
v (1147a), ix (1151a), xi (1152a), xiv (1154a), xv (1154b) jednu
odmítavou větu o těch, „kteří se neštítí vyvolávat žízeň", a
a jednou poněkud temnou domněnku: „Mladí lidé, protože
rostou, se nacházejí v podobném stavu jako člověk opojený
vínem."
„Ještě je třeba zakázat mladým lidem divadlo, a to především
komedii, až do té doby, kdy dosáhnou dostatečného věku k tomu, aby zasedli na veřejných hostinách, a kdy je dobrá výchova
uvede do stavu, že budou s to bez následků okusit opilosti na
pitkách, aniž by propadli opilství, anebo podlehli jiným neřestem, které je doprovázejí. T é t o otázky se tu jenom dotýkáme a ještě se k ní vrátíme.
Povšimněme si mimochodem tradičního rozlišování mezi
opilostí a opilstvím a jejího zákazu pro neofyty, což je obojí
typicky platónské. Naneštěstí Corpus aristotelicum ve své
současné podobě neobsahuje žádné dílo, které by odpovídalo
zde ohlašovanému příslibu, a ani nevíme, zda bylo opravdu
napsáno.
Problémata, i když možná nepocházejí od Mistra samotného,
vznikla zcela jistě v jeho Škole; nacházíme v nich několik pozorování a poznámek, sice na exoterické úrovni, ale svědčících
o usilovném studiu:
Problémata, 871a, 8-16 a Probl.ined. 11, 36 vysvětlují proč
starci dávají přednost vínu málo ředěnému: jejich již ochlazená
komplexe si žádá silnější směs. (Cf. rovněž Plútarchos, III, viii)
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Problém. III, 873b a násl. nás poučují o tom, že hroznová šťáva
smíšená s vínem rozptyluje opilost (nepochybně dle principu
similia similibus curantur, jenž si uchovává svoji platnost dodnes), jako lék na opilost je v této pasáži rovněž zmiňováno
syrové zelí: nejedná se tu o pouhé osobní pozorování, ale o rozšířený tradiční názor, který nalézáme u samotného Pýthagory,
jak tvrdí Plinius St. (XX, 35, 78), s nímž se znovu shledáváme
u Catona, De re rust. 156, 1, a v Geopon. VIII, 31,1, a u Athénea, Deipnosofistés, 34d-e, a který cituje rovněž Timeos (fr. 61
MI, 206p, Alexis (fr. 286Kock), Eubulos (fr. 127 Kock), Anaxadrides (fr. 58 Kock), Amfis (fr. 37 Kock) a přirozeně Aristotelův žák Theofrastos, Hist. Plant., 4, 16, 6. (36)
Ze ztraceného Filozofova díla (tj. 838 titulů z 1000, jež mu
tradice připisuje) se zachoval název a sporé fragmenty pojednání O opilosti, zmiňovaného rovněž pod názvem Pitka, dílo
napsané pravděpodobně během jeho platónského období.
Zaznamenejme nejprve t o t o anekdotické, ale nikoliv nezajímavé pozorování:
„Lidé opilí vínem padají na tvář, zatímco ti, kteří pili pivo, se
skládají hlavou dozadu: po víně totiž těžkne hlava, kdežto pivo
působí ochabnutí." (fr. 97 Heitz = 106 Rose, citovaný Atheneem I, 34b, k němuž se rovněž vztahuje jedna scholie Théokritova III, 21.122 Wendel.) (37)
Fr. 220 Rose:
„Proč sladké víno příliš neopíjí? Protože je těžší než víno
obyčejné a organismem tak prochází rychleji." (Citováno u Plútarcha, Symposiaka, III, viii, který se touto otázkou rovněž
zabývá.)
Plútarchos, tamtéž, III, iii (650 e):
„Aristoteles tvrdí, že ti, kteří pijí jedním tahem a aniž při tom
nabrali dech — což Staří nazývali ,pít s otevřenou hubou' —,
méně podléhají opilosti, neboť víno se v jejich organismu
nezdrží, pouze jím proběhne, vahnáno svým vlastním zápalem."
Fr. 108 Rose:
Tato pasáž zkoumá následující otázku: proč se ženy opíjejí
obtížněji? Je tomu tak proto, protože „jejich temperament je
vlhký a víno v něm zředěné pozbývá síly." (38)
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Citujeme na závěr jediný fragment z Aristotela, který svědčí
o tom, že i on se připojuje k antické dionýské tradici svaté
opilosti: „Opilosti (methyein) se tak říká, protože se provozuje
po rituální oběti bohům (meta to thyein)." (Atheneus, II, 40)
si2 peripatetiků můžeme citovat toliko Theofrasta, prvního
Aristotelova nástupce (39), jenž mj. napsal pojenání O opilosti, O vínu a o oleji (obě dvě zcela ztracená) a Historii rostlin,
která obsahuje jistý počet informací o víně, které jsme již
příležitostně zmínili.
Aristón z Kéu (40) praví podle Athénea, Deipnosofistés II,
38f, který jej cituje se souhlasem, že „nejlepším mokem (mezi
víny) je ten, který se cele podílí na jemné chuti a dobré vůni.
Proto, jak praví, jistí obyvatelé z okol! Olympu v Lýdii připravují to, co se nazývá nektarem, ze směsi vína, pláství medu
a těch nej vonnějších květů."
*

Přejděme rychle, i když s lítostí, ke kynikům, o nichž nám
Diogenes Laertios praví, jako by se jednalo o vrchol výstřednosti, že někteří z nich „nejedí než byliny a spokojuj! je s čerstvou
vodou jako nápojem", rovněž o Kratovi se ví, že „nepil než
vodu" (Diogenes Laertios, VI). (41)
Přesto máme k dispozici tři zajímavá svědectví o Diogénovi
Kynikovi:
„Když mu vytýkali, že se opíjí v hospodě: ,Stejně tak', odvětil, ,když se jdu ostříhat, jdu k holiči.'" (Diogénes Laertios, VII,
66)
Následujíc! citát je dojemným výrazem autentického filozofického bratrství mezi Platónem a Diogénem, které se povznáší
nad povrchní rozdíly v doktríně (víme, že Platón považoval
Diogéna za „Sokrata, který se zbláznil" a Diogénes Platóna za
šarlatána):
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„Jednoho dne jej Diogenes požádal o víno a on (Platón) mu
poslal celou štoudev." (Digoénes Laertios, VI, 26) (42)
Skončeme u dvou skeptiků, Timóna Sillografa (střed 3. stol.,
nepleťme si ho s Timónem Misanthrópem) a Lukiána ze Samosaty (200-120):
„Timón pil jako duha a raději se vyhýbal filozofům; byl
milovníkem zahrad, žil pro sebe a nestaral se o své knihy, které
potom lidé nacházeli napolo rozpadlé"; to jsou jediné informace, jež nám o tom výstředníkovi Diogénes Laertios zachoval.
Lukián ze Samosaty, který nenáležel k žádné škole, ale kterého lze řadit mezi skeptiky, je autorem asi sta drobných spisků,
z nichž nejpozoruhodnější je Pitka, čili Lapithové; my se spokojíme s citací nej významnějších pasáží. Jedná se o pitku, o níž
vypráví Lykinos a na niž sezval Aristainétos při příležitosti
sňatku své dcery Kléanthis jistý počet filozofů z různých sekt
— kyniky, akademiky, aristoteliky a epikurijce.
„Začátek jídla se odehrával v klidu." Na to přijde, aniž byl
pozván, kynik Alkidamás, který se dá do řečnění. „Nedal pokoj
ani při jídle a vykládal o ctnosti a o neřesti... Když začal společnost nudit, Aristainétos jej na chvilku umlčel tím, že pokynul
otrokovi, ať mu podá velkou číši neředěného vína. Myslil si, že
je to výtečná myšlenka a netušil, jak zhoubných následků bude
tato číše příčinou..." Věci se skutečně velmi rychle zvrhnou:
ruce se začnou míjet cílem, stoik Hetoimoklés se dá do pomlouvání, až konečně Zénothemis, jiný stoik, vybuchne:
„Chrysippe, co ty máš co mluvit?" vykřikl Zénothemis, probouzeje se a pozvedaje hlas. „Jak můžete podle jediného člověka, a to heretika a šarlatána jako je Hetoimoklés, soudit takové
mudrce jako Kleanthos a Zenón? A kdo jste vůbec vy sami, že
tak mluvíte? Nebyl jsi to ty, Hermóne (epikurijec), kdo uřízl
zlaté přezky Dioskurů, svatokrádež, kterou si dopykáš v rukou
kata? A což jsi ty, Kléodéme (peripatetik), nesvedl ženu tvého
žáka Sóstrata a nepodstoupil, když tě přistihli přímo při činu,
ten nejpotupnější trest? A vy ostatní, proč nemlčíte, když máte
na svědomí podobné zločiny?" — „Já přinejmenším neprostituuji vlastní manželku tak jako ty," odvětil Kléodémos, „a nepřivlastnil jsem si peníze, které ti svěřil do úschovy jeden tvůj
žák, aby měl na cestu domů, a nepřísahal jsem pak při Athéně
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Poliadské, že jsem od něj žádné nepřijal. A nepůjčuji za čtyři
drachmy měsíčně a nerdousím své žáky, když neplatí včas
školné."
„Přinejmenším jedno popřít nemůžeš," odvětil Zenothémis,
„totiž, že jsi neprodal Kritónovi jed, určený pro jeho otce."
a současně jak pil, vychrstl jim oběma do tváře to, co zbývalo
v jeho číši..."
Zanedlouho se přešlo k ruční výměně názorů, přičemž se
ranami nijak nešetřilo:
„Tehdy se vyznamenal Alkidamás... Ranami své hole prorazil
lebku Kleodémovi, zlomil čelist Hermónovi a zranil několik
otroků, kteří se je pokoušeli bránit. Zatím Kléodémos vypíchl
prstem Zénothémidovi oko a ukousl mu nos... Gramatik Histiatos byl zraněn, když se je pokoušel dostat od sebe. Kléodémos ho, tuším, kopnul do zubů, protože si myslel, že jde o Difila... Konečně Alkidamás převrhl lampu, takže se vše ponořilo
do tmy, což, jak jistě uznáš, nepořádek ještě zvětšilo a díky
temnotě došlo k mnoha hanebným činům. Když konečně někdo přinesl světlo, byl Alkidamás přistižen, jak svléká flétnistku..."
Zde se pitka končí a Lykinos shrnuje: „Přinejmenším jsem se
poučil, že když člověk nemá co na práci, není radno pít s takovými filozofy."
*

Nesmírné dílo Epikurovo (43) — podle Diogéna Laertského
300 titulů — se takřka úplně ztratilo. Z jeho knihy Pitka se
zachovaly jen dva fragmenty u Plútarcha a Doigéna Laertského:
„Epikúrova Pitka obsahuje dlouhou diskusi, kterou můžeme
shrnout následovně: víno není dle něj absolutně horké, ale
obsahuje atomy, jež vytvářejí teplo, a jiné, jež produkují chlad:
když proniká do těla, ztrácí prý jedno, aby si vypůjčilo od těla
druhé dle temperamentu či přirozenosti, s níž se u každého
z nás setkává, takže opilost rozohňuje jedny, zatímco u druhých vyvolává účinek opačný." (Plútarchos, Symposiaka, III,
5, 1 = fr. 66 Usener)
„Mudrc, praví Epikúros v Pitce, se umí ovládat, i když se
opije." (Diogenes Laertios, X, 111)
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Citujeme dle francouzského překladu Genaillova, 1941, který jej neváhá v revizi z roku 1965 zhoršit až k „mudrc se neopije
nikdy."
Všimněme si zde ještě jednou úděsné nestydatosti historiků
řecké filozofie, kteří neváhají lstivě překrucovat rukopisy, jen
aby podporovaly jejich neudržitelný názor. Aby se došlo k tak
flagrantně absurdnímu textu, museli všichni překladatelé,
opovrhujíce základními požadavky filozofie, opravit térésein
v rukopise na lérésein, někteří dokonce na epéréasein (nepronese kletby). Je nezbytné restituovat autentický smysl tak, jak to
učinil poprvé po staletích falzifikačního úsilí M. Bollack:
„Je neschopen se v pitce ovládat, praví Epikúros v Pitce."
(44)

Stoicismus známe především prostřednictvím autorů z doby
císařské. O d prvních stoiků — Zenóna, Kléantha a Chrysippa
— nemáme skoro nic, kromě několika hubených zlomků anekdot, které jsou ovšem významné.
Myšlenkové jádro stoické koncepce opilosti nám na štěstí
zachoval Diogénes Laertios ve svém obecném výkladu učení
stoy, který u něj následuje po Zenónově životopise:
„Tito (mudrci) pijí víno, avšak vůbec se neopijí." (VII, 118)
O Zenónovi (45) nám Diogénes Laertios říká, že „pil dobré
víno, avšak jen v malém množství". Co se u Řeků a obzvláště
u filozofů rozumělo „malým množstvím" lze usoudit z platónské Pitky citované výše.
Tamtéž, VII, 26:
„Když se jej ptali, proč se on, tak vážný muž, baví pitkami,
odpověděl: ,Příliš tvrdé boby změknou, namočíme-li je.'"
O Kleanthovi (46) víme toliko, že napsal jednu Pitku, velmi
krásnou, jak praví Diogénes Laertios, VII, 175, ale ztracenou,
jako všechna jeho ostatní díla.
O Chrysippovi máme zachovánu naproti tomu jednu velmi
pěknou anekdotu:
„Když staik Chrisippos pil ve společnosti, zachovával si
jasnou hlavu, jen nohy se mu třásly, takže služky říkaly:
,U Chrissippa jsou opilé toliko nohy.'" (VII, 183)
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Jde opět o Genaillův překlad, chybný a přehnaně šetrný;
Bréhierův ovšem není lepší. Nejčestnější je rozhodně R. D.
Hicks:
„At wine-parties he used to behave quietly, though he was
unsteady on his legs, which caused the women-slave to say: ,As
for Chrisippus, only his legs get tipsy.'" (Oceňme v této pasáži
ono „tipsy", typicky britské „understatement".) Jde o tento
text:
„Když byl opilý (všimněme si plurálu — oinósesin — nejednalo se tedy o věc zřídkavou), ačkoliv se potácel sem a tam na
nohou značně nejistých, zachovával neochvějný klid; což
přimělo jednu otrokyni k výroku: ,U Chrisippa jsou opilé jen
nohy.'" (Quand il était ivre, quoique errant çà et là sur des
jambes peu sûres, il restait imperturbable; c'est ce qui avait fait
dire à une esclave: Chez Chrisippe, il n'y a que des jambes qui
sont ivres. Franc, verze autorova, pozn. překl.)
Tento flegmatický opilec skončil v souladu se svými principy:
„Když byl vypil mnoho sladkého neředěného vína, schvátila
ho závrať (pod vlivem opilosti) a zemřel, stár 73 let." (Diogénes
Laertios, VII, 184) (47)

3. Filozofie v Římě
Seneca, stoik výrazně ovlivněný epikureismem a současně velmi bohatý patricij, který strávil 8 let ve vyhnanství na Korsice
pro intimní vztahy k jedné z Caligulových sester a potom byl
učitelem a rádcem Nerónovým až do své sebevraždy r. 65, stojí
přirozeně na rovině exoteričtější než jeho řečtí mistři, jejichž
základní učení se přesto pokouší věrně zachovat:
De tranquilitate animi, XVII, 8-10:
„Příležitostně lze postoupit až do opilosti a žádat od ní
nikoliv otupělost, ale klid: neboť rozptyluje starosti, zcela
proměňuje stav duše a léčí smutek, jakož i ostatní nemoci.
Vynálezce vína nebyl nazýván Liber, protože rozvazuje jazyk,
nýbrž protože osvobozuje duši od starostí, které ji sužují,
pozvedá ji, vzpružuje a podněcuje ji k odvážným činům (...).
Avšak člověk se k ní nesmí uchylovat příliš často, aby si nepřivodil opovrženíhodný zvyk; přesto však je třeba z času na čas
86

popustit uzdu bujnosti a fantazii a dopřát chvíli oddechu příliš
strohé umírněnosti. Neboť, věříme-li řeckému básníku, „je
sladké občas ztratit rozum."
Nacházíme tu všechna tradiční témata řeckého myšlení, aniž
by však byl opravdu uchopen jejich hluboký význam: soteriologická hodnota opilosti (která je u Řeků bytostná) je tu zmíněna,
avšak omezena pouze na „starosti" duše, a „úplná proměna
duše" viditelně nebyla pochopena, jak náleží. Opilost u Senecy
je sice ještě prostředkem osvobození, byť omezeného, ale není
již místem parúsie a konečný odkaz na Faidra 243b, zůstává
vnější: povznesení duše nad pozemské starosti a posléze nad
diskurzivní rozum nemůže vyústit, neboť je zbaveno své opory
v Bytí, jež bylo zapomenuto. Zde se počíná nekonečné bloudění
západního myšlení, jehož kořeny budou ozřejměny teprve filozofií a literaturou 16. a počátku 17. století ještě předtím, než se
stanou východiskem pro všechnu romantickou literaturu. (48)
Zaznamenejme ještě několik poznámek bez větší důležitosti:
Ad Lucilium XII, iv:
„Pijáci vždy nacházejí radost v poslední číši, v oné sklenici,
která je zcela uzemní, která dodává opilosti závěrečný akcent."
Tamtéž, XXXVI, iii:
„Dobrým vínem se stává to, jež se ve svém mládí zdálo tvrdé
a trpké. Naopak to, co laskalo patro když kvasilo, nesnáší věk."
(49)
Tato pasáž je ovšem citací z Aristóna z Chiu, žáka Zenóna
z Kitia a zakladatele efemérni školy kynické tendence.
Tamtéž, LXXXIII, viii-xxvii:
Dlouhý a nezáživný rozklad o zhoubných následcích opilství
s argumentací historickými příklady. Střežme se jej brát vážně,
budeme v něm spíše spatřovat, jak jisté náznaky dovolují věřit,
projev onoho fenoménu odmítání, doprovázeného ctnostnými
předsevzetími, tak typický pro neofyty nazítří pitky, což by
nám mohlo umožnit datování tohoto dopisu do Senecova
mládí, pravděpodobně do doby jeho nuceného pobytu na Korsice. (50)
Tamtéž, CXXII, vi:
„Nepít než po obědě nebo po večeři je způsobem sedláků,
kteří se nevyznají v rozkoších. Čisté víno, které potěší, není to,
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jež se musí prodírat plným žaludkem, ale to, jež proniká svobodně do nervů. Skutečně blahodárná opilost je ta, jež zaujímá
místo volné."
»

Jestliže o počátcích stoicismu nevíme skoro nic, jsme naproti
tomu dosti dobře informováni o stoicismu císařského období,
zejména díky Epiktétovi. (51)
Stoicismus má ve vztahu k opilosti špatnou pověst, uvidíme
však, že se mu křivdí a že i zběžná četba úryvků, které překládáme, je s to, jak věříme, vyvolat radikální zpochybnění absurdní
a falešné interpretace, jíž byl stoicismus příliš dlouho obětí,
tak jako ostatně celé antické myšlení.
Pravý stoik dle Epiktéta je ten, kdo se nenechá pomýlit, „ani
je-li opojen vínem" (Rozpravy I, 18).
Podobně čteme v II, 17 hrdé prohlášení studenta filozofie:
„To, co bych si přál, jest: cítit se bezpečný a neochvějný, a to
nejen ve chvílích bdění, ale i spaní, opojení a melancholie." —
„Tys bůh, člověče, máš velká předsevzetí!"
Uvedme nyní tři nejprůkaznější pasáže, které nás přesvědčí
zcela:
Rozpravy III, 2(5-6):
„Třetí bod se týká těch, kteří už dělají pokroky; týká se
jistoty ve věcech právě řečených: aby se člověku ani ve spaní, ani
v opojení, ani v melancholii nevloudila nějaká neprozkoumaná
představa."
Vidíme tu načrtnutu, výrazněji než v předchozích dvou pasážích, stoickou teorii opilosti, ovšem poněkud heterodoxní
v ohledu na dionýskou a platónskou tradici. Je upřesněna ve
dvou následujících úryvcích:
Rozpravy III, 12(11):
„A potom ještě se cvič užívat vína šetrně (kompsós), ne s tím
úmyslem, abys pil mnoho (neboť v tom se někteří nešikové cvičí
zvráceně), ale především, aby ses dovedl vína zdržet..."
Pasáž jistě velmi hutná, která by si zasloužila prohloubené
exegeze; spokojme se zde dvěma poznámkami:
Citovaný překlad je Bréhierův (52), avšak příslovce, které je
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tu přeloženo „šetrně" (avec discrétion) (53) — kompsós —
nikdy tento význam nemělo. Ve skutečnosti chce říci tolik co
„elegantně", „s noblesou", či jednoduše „dobře". Jak vidno,
protismysl je úplný a nepochybně úmyslný: zapadá zcela do oné
falzifikační tradice, na kterou jsme již několikrát upozornili
a která chce disimulovat pravý smysl antické filozofie.
Na druhé straně si všimněme, že tato pasáž je jediná, která
dělá dosti otevřeně narážku na zvláštní typ askeze („cvič se..."),
který stoická škola používala, a na dva způsoby interpretace,
které jí byly dávány uvnitř sekty samé: první, umírněná, kterou
zastává sám Epiktétos, a druhá, radikálnější, tj. typická pro ony
„nešiky". Existence těchto praktik, pečlivě skrývaná všemi klasickými historiky filozofie, ale zde nepochybně odhalená, je s t o
zcela převrátit všeobecně přijímané myšlenky o vztazích mezi
řecko-římským myšlením a indickou filozofií, zejména tantrismem.
Rozpravy III, 14(4):
„Kdykoliv někdo pije toliko vodu nebo něco jiného dělá pro
své cvičení, při každé příležitosti to říká kdekomu: „Já piji jen
vodu!"
Za ironií této poznámky,která je určena začátečníkům, odkrýváme další ze „cvičení" (askéseis), které, velmi kruté (novic
nesměl pít než vodu po dobu určenou Mistrem; ta mohla trvat
až dva roky), mělo vyzkoušet zápal začátečníků a vyloučit slabé,
jež nepodněcovala dostatečně silná láska k moudrosti; výše
citované cvičení bylo naproti tomu vyhrazeno pro značně pokročilé. (54)
Připojme ještě jiné svědectví o askezi ukládané nováčkům ve
stoické škole: novicové museli být přítomni rituální pitce —
bez hnutí brvou a aniž by měli právo se účastnit — během níž
byla zkonzumována celá zásoba vína, kterou přinesli (jak pro
sebe tak pro své mistry, aby si je naklonili). Jen málokdo vydržel
tuto zkoušku až do konce, aniž by nevybuchl v kletbách:
„Pozoruj sebe: jak vypadáš, když se dovíš, že všechno tvé
víno je vypito? Jen aby tak někdo, když spustíš pokřik, k tobě
přistoupil a řekl ti ne víc než tohle:,Filozofe, ve škole hovoříš
zcela jinak; proč nás klameš? K čemu říkáš, že jsi člověk, když jsi
červ?'" (Epiktétos, Rozpravy IV, 1, 141-142; srv. též Rukověť
XII, 2)

Uveďme ještě tento fragment z Rukověti (XLV):
„Někdo pije mnoho vína; neříkej, že špatně pije, nýbrž že pije
mnoho! Neboť odkud víš, zdali špatně jedná, dokud nepoznáš
jeho zásadu?" Další narážka na existenci dvou rovin — exoterické a ezoterické — s nimiž stoické myšlení operovalo. Pravé
důvody pitek byly totiž odhaleny až v posledním stadiu iniciace, jak výslovně tvrdí Seneca: „sicut santiora sacrorum tantum
initiati sciunt, ita in philosophia arcana illa admissis receptisque in sacra ostenduntur." (Ad Luc. 94, 64)
Povšimli jsme si, že stoická opilost, tak jak je prezentována
Epiktétem, vykazuje dosti výrazné odchylky od koncepce dionýského proudu, se kterou se setkáváme ještě u Epikúra (nepochybně je třeba právě zde hledat pravý důvod nesmiřitelné
opozice mezi stoiky a epikurejci, kteří si jsou jinak v mnohém
blízcí).
Zdá se, že hledána není, alespoň zpočátku, v první řadě
dionýská ekstáze, v níž by já bylo v každém ohledu zcela
překročeno a konečně radikálně transcendováno. Víno se zdá
být spíše prostředkem, nepochybně extrémním, jehož prostřednictvím mudrc zakouší jakost svého bytí.
Je pravda, že tato koncepce opilosti, obecně pokládaná
Epiktétovými současníky za neoprávněnou či přinejmenším
nepodloženou, se může dovolávat jistých platónských textů
(např. Zákony 649d-652a) a sokratovského učeni,které zůstávalo v tradici velmi živé.
Ale z našeho hlediska je důležitější, že poslední cíl zůstává
v jádru týž, když odhlédneme od jistých málo významných
variant v modalitách: není nakonec i tady hledána také autentická apotheósis opilce? (55)
Skončeme definitivní formulí. Víme, že mudrc v klasické
stoické koncepci je obdařen všemi ctnostmi (cf. např. Bréhier,
Chrysippe et 1'ancien stoicisme, 218 a násl.). Seneca z toho
vyvozuje s nezvratnou logikou (Ad Luc. CXXIII, 15): „I při
setkáních pijáků je mudrc rovněž nepřekonatelný," (conbidendi... sapiens est peritissimus).
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Ve 2. či 3. století prorokoval neznámý autor hermetického
spisu Logos teleios, přeloženého později do latiny pod názvem
Asclepius, takto:
„A tak lidé, kteří přijdou po nás, se nechají oklamat výmysly
sofistů, odvrátit od pravé a čisté filozofie."
Dávno tomu, co tento čas nastal. Co zbývá z antické tradice
filozofické opilosti?
Několik roztroušených zlomků nejasného smyslu, které přestovše tvrdohlavě svědčí.
Pokusili jsme se je na okamžik oživit.
Z francouzského

originálu přeložil M. H. Překlad přehlédl J. N.

Poznámky
(1) „Jak říkají ti, kteří hovoří o zasvěcení: „Četní jsou nosiči thyrsu, ale málo je
pravých ,bakchoľ." N e b o ť tito, jak tomu rozumím, jsou ti, kteří se zabývali
filozofií v pravém slova smyslu. Abych se jím stal, nic jsem ze své strany během
svého života nezanedbal." (Faidón, 69d)
(2) Rep., 363c-d. Thrák Orfeus, který zemřel rozsápán Mainádami, tj. dionýskou
smrtí, měl syna Musaia, jehož synem byl Eumolpos, zakladatel eleusínských
mystérií.
(3) Zákony 672d
(4) Filozofie potom upadne do zotročení, z něhož se již — až na řídké výjimky —
neosvobodí; nejprve se dá do služeb teologie („philosophia ancilla theologiae"),
ale i pozdější vývoj znamená jen prohloubení jejího úpadku.
(5) Platón, Faidros 244d.
(6) Cf. Epiktétos, I, 22, 18
(7) „Vy, kteří jste se nechali unést filozofickým šílenstvím a jeho dionýským
opojením": Alkibiadés k ostatním pijákům, Platón, Pitka 218 b.
(8) Epiktétos, III, 19, 5: „Je nemožné, aby to, co je od přirozenosti svobodné,
bylo obtěžováno či ochromeno něčím jiným než sebou samým." Srv. též I, 25,19.
(9) „Jestliže působíte svým duchem na váš duch, jak se můžete vyvarovat
nesmírného zmatku?" Hui-Ko (VIII. stol.), Chsin-chsin-Ming, jeden z prvních
textů č'anového buddhismu.
(10) „Lidé zapomínají na to, co odevždy bylo a i nyní ještě jest předmětem jejich
touhy." Plotin, Enneady, V, 5, 12.
(11) Platón, Dopisy VII 344d, 341c.
(12) Nietzsche, Soumrak model, „zač vděčím Starým", 5. Nejlépe porozuměl
podstatě t o h o t o fenoménu W. O t t o : „Opilý bůh, bůh blázen! Ejhle představu,
která od nás žádá nejhlubší zamyšlení... Otevřela Řekům velký a skvělý smysl
opilství." (Dionysos, le mythe et le culte, 57)
(13) Povšimněme si tu prvého příkladu — a setkáme se ještě s nejedním —
systematické falzifikace, již se odpudivě moralizátorská „vzdělanost" věnovala
po více než 15 století. Tím spíše je třeba obdivovat poctivost učeného
Willamowitze-Moellendorfa, který se odvážil označit tento tradiční překlad za
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„absurditu" (Platon, I, 357). Je zbytečné podotýkat, že se jedná o naprostou
výjimku.
(14) Aby si pijáci připomněli, jak nás poučuje Filochoros (fr. 18 M.I., 387) v pasáži
zachované u Athenea, Deipnosofistés, II, 38d, že když pijí víno symposií, budou
si jisti, že se jim nic nestane, čemuž je možné rozumět i takto: budou si jisti svojí
spásou. T o t o víno pocházelo obecně z Ostrovů, jak praví Atheneus (32e), první
úlitba byla bohovi Olympskému a ostatním Olympanům, druhá H é r o ů m . Třetí,
nejdůležitěji, je často zmiňována ve filozofických textech — např. Platón, Lilebos, 66d, Charmides, 167a, Republika, 583b, Dopisy VII, 334d, 340a, etc.
(15) Směs tří dílů vody a dvou dílů vína je „nejharmoničtější, neboť dává vládnout
v hloubi naší duše jasnosti a klidu na místě hrubých vášní."(Plútarchos, Symposiaka, 657d)
(16) Charakteristické například pro Skythy: říkalo se „pít po skythsku" (Hérodotos, VII, 84). Ovšem sami Skythové měli naopak přísloví: Čím více Parthové pijí,
tím větší mají žízeň (Plinius XIV, 28).
(17) Plútarchos, Symposiaka, I, i, uvádí několik slavných filozofů, „kteří považovali řeči, jež se mluví při pitkách, za dílo hodné zaznamenání": krom Platóna
uvádí Xénofóna, Pitka, Aristotela (srv. níže), Platónova synovce a nástupce
Speusippa (jehož dílo je ztraceno), Epikúra (srv. níže), peripatetika Prytanida,
Hiéronyma Rhodského, O opilosti a Dióna Akademika, jehož dílo je rovněž
ztraceno. Připojme k t o m u t o seznamu IX knih Symposiak, čili Opileckých řečí od
Plútarcha samotného, dále některé z jeho předchůdců, které známe pouze
z fragmentů: Aristoxéna z Tarentu, Symmixta sympotika (Athéneus, 632b, z nich
cituje krátký úryvek), Persea Stoika, přítele a žáka Zenóna z Kitia, Hypomnenata
sympotika (citovaná rovněž Athéneem 607a, a zmiňovaná u Diogéna Laertského,
VII, la, 36), Didyma Chalcentéra, Symposiaka (Diogénes Laert., V, 76; Klement
Alex., IV, 19, 124). Připojme konečně Lukiána ze Samosaty (srv. níže) a Athénea
z Naukratis, Deipnosofistes. Upřesnění lze najít v Pauliho Realencyclopádie der
Klassischen Altertumswissenschaft, IV, 2, 1273-1283, sV. Symposion-Literatur.
(18) Oblíbený Sokratův žák, o němž je známo, že pil od rána na lačný žaludek, srv.
Plinius St., XIV, 143, Athéneus 534b, Plút. VII, vii.
(19) Více než 2,25 litru.
(20) H o c quoque virtutum quondam certamine, magnum
Socratem palmam promeruisse ferunt
(Maximianus, I. Elegia)
(I z t o h o t o vznešeného zápasu si, jak se praví, kdys velký Sokrates odnášel palmu).
Srv. rovněž Xenofón, Pitka 24, 26: „Sokrates: ,K pití, moji přátelé, jsem hotov
vždy", ne ovšem hrubě a po velikých dávkách, spíše je třeba, aby „nás sluhové
zkrápěli jemným a častým deštíkem v malých číškách."
(21) Cf. Zákony II, 674a, jež citujeme níže.
(22) Existence pitek na onom světě jako odměna pro zasvěcené je zmíněna v Axiochovi 371c: Sokrates referuje k této věci názor mága Gobryi, který se jej dozvěděl
prostřednictvím svého předka z bronzových tabulek hyperborejců uchovávaných
na Délu. (Ví se, že Axiochos, mylně připisovaný Platónovi, byl napsán ve
skutečnosti neznámým platonikem v 1. století před naším letopočtem.) Srv. též
C u m o n t , Les religions orientales, str. 205 a n. 70, Lux perpetua, 250-255: je
dosvědčuje rovněž u orfiků a pythagorejců.
(23) Dojemné místo, kde Filozof pohlíží na konci svého života nostalgicky do
minulosti a odhaluje s monumentální prostotou, v čem spočívala jeho existence,
cele zasvěcená askezi a meditaci.

92

(24) Cf. rovněž Plotin, Enneady III, 4, 3, a V, 1, 18
(25) Srv. Plotin, I, 4,10: „Ve stavu nevědomí mají bytosti, které dospěly k moudrosti, život intenzivnější," a V, 8, o alternaci mezi ekstází a uvědoměním. T é ž
Chaldejská orákula, 97: „Lidská duše, aniž by na ní bylo cokoliv smrtelného, je
zcela opilá..." Jamblichos, De mysteriis Aegyptorum, III, 25, rozlišuje zásadně
mezi dvěma typy ekstáze: „Je tedy třeba principiálně rozlišit dva druhy východů
ze sebe: jedny se otvírají směrem k dolejšku, k inferiornímu a vedou ke slabomyslnosti a šílenství, zatímco druhé nám prostředkuj! věci cennější než je lidská
moudrost... jedny se vzdalují od smyslu, neboť postrádají gnozi, druhé se mu
přibližují, protože obcují s bytostmi, které přesahují naši fronésis\ jedny nechávají
duši klesnout, druhé ji pozdvihují." Je zbytečné dodávat, že právě zapomenut!
t o h o t o základního rozlišení je příčinou dnešního opovržení vůči opilosti.
(26) Bez váhání odmítneme absurdní tlachy Diogéna Laertského (III), které jejich
naprostá nepravděpodobnost naprosto vyvrací: „Platón radil opilcům, aby se
podívali do zrcadla, což prý by je zbavilo t o h o t o špatného zvyku. Byl toho
názoru, že je naprosto nepřípustné pít až k opilství, s výjimkou na svátek boha,
který nám dal víno."
(27) Démokritos z Abdér, nar. 456 či 469, zemřel okolo 370, je znám jako první
autor teorie o atomech. Nejprve se učil, jak vypráví Diogénes Laert., u mágů, kteří
přišli z Thrákie s Xerxem, p o t o m u pythagorejců a dokonce i u indických
gymnosofistů (tj. jogínů).
(28) Aristippos z Kyrény, 435-356, nejprve žák Sokratův, později zakladatel tzv.
kyrenajské školy.
(29) Stilpón z Megary, IV. stol., který náležel k megarské škole založené Euklidem, byl Sokratovým žákem a těšil se svého času skvělé pověsti. Tvrdí se, že
Zenón z Kitia, zakladatel stoy, byl jeho žákem.
(30) Xénokratés z Chalcedonu, 397-314, jehož dílo je zcela ztraceno, řídil Akadémii od r. 339.
(31) Lakydés z Kyrény založil okolo r. 240 Novou Akademii skeptické tendence.
(32) Plútarchos z Cheironésu, 50-120, vyučoval v Římě platonismus s příměsí
řeckých a orientálních kultů.
(33) Bylo by třeba citovat t o t o nevyčerpatelné dílo, k němuž jsme se již častěji
uchýlili, celé. Zmiňme jen tituly: III, 1: „Nechť nás víno ukáže takové, jací jsme",
III, 3: „Proč se ženy opíjejí tak obtížně a starci tak snadno?", III, 5: „Proč sladké
víno příliš neopíjí?", etc.
(34) Sur un carnet de Gérard Nerval, ed. Garnier, 863. O Plútarchovi srv. Y.
Verniere, Symboles et mythes dans la pensée de Plutarque, zejm. str. 220-224.
(35) Jeho „Herkulova číše" boitské práce z cizelovaného stříbra o obsahu 6 litrů je
dobře známa; zdědil ji po svém otci Filipovi, který osobně navrhl její model.
O Alexandrovi srv. rovněž Plútarchos I, 6, 1, který jej uvádí ve svém výčtu
slavných pijáků, a jeho Život Alexandrův, kde se naopak domnívá, že tato pověst
je poněkud nezasloužená; ať je tomu jakkoliv, slavná pitka, během níž lehl
popelem Babylón, zůstaně nepochybně neporovnatelným vzorem.
(36) Zmiňme ještě křen, rovněž užívaný proti opilosti, objev Androkydův (Plinius, XVII, 240), popel z vlaštovčích zobáků roztlučený s myrrhou dleassyrského
receptu (tamtéž, XXX, 51) a hořké mandle (Plút. I, 6, 4).
(37) Kant: „Víno a pivo, z nichž prvé je toliko vzrušující, druhé více sytící, slouží
k opájení se ve společnosti... Pivní pitky směřují spíše ke snění, vinné jsou veselé,
upovídané vřelé a duchaplné," (Anthropologie, 29). Nemylme se, Kant mluví
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pouze z doslechu; vskutku nelze považovat sklenku rýnského, kterou si prý
dopřával po večeři, za dostačující zkušenost v této oblasti.
(38) O této otázce srv. dosti obsáhlou diskusi u Plútarcha III, iii-iv: podle některých vzdoruje jejich chlad dosti snadno žáru vína, avšak jiní zastávají tezi diametrálně protikladnou; srv. též Plut. III, v, 1: „Co když síla vína spočívá spíše
v chladu." Srv. též Atheneus, 429c-d, a Macrobius, Saturnales, který se ovšem
spokojuje s parafrázování Plútarcha.
(39) Theofrastos (390-305) se narodil na ostrově Lesbu, který rodil vína u Řeků
nejvíce ceněná, jež se mísila s mořskou vodou.
(40) Nepleťme t o h o t o třetího scholarchu aristotelské školy na konci III. stol. se
stoikem Aristónem z Chiu.
(41) Přesto se od něj cituje spis O víně čili o opilosti, Diogénes Laert., VI.
(42) Štoudev (keramion, lat. ekvivalent je těsta či cadus) obsahovala 12 věrtelů
(conges), tj. 39,39 1, tedy o něco více než měla amfora (26,264 1). Možná se tu
jednalo o Diogénovu denní dávku, což se ovšem zdá neuvěřitelné. N a podporu
této domněnky můžeme uvést následující dobře ověřená svědectví: „Milovat
víno nezměrně znamená vysušit celou amforu a vypít ji včetně kalu u dna",
(Seneca, Ad. Luc. XXXVIII, 32). Výraz „nezměrně" znamená jasně zřídkavý, ale
nikoliv neuvěřitelný či výjimečný. Suetonius nám ve své Životě Tiberiově (Životopisy XII císařů, III, xiii) nabízí jiný příklad: „Mezi kandidáty na kvesturu dal
Tiberius přednost jednomu muži zcela neznámému před vznešenými osobami,
protože vypil na jeho výzvu při jedné pitce celou amforu vína". Stejně tak
Atheneus , Deipnosofistés 346f, zmiňuje Rhoďana Xenarcha, právem přezdívaného Metrétés (metrétés měl stejnou kapacitu objemu jako keramion poslaný
Platónem Diogénovi). V mnohem skromnějším registru můžeme připomenout
Novellea Torquata, přezdívaného Tricongius, protože „vyprázdnil na jeden ráz
tři congy (tj. vypil 9,849 1) před udivenými zraky císaře Tiberia", který jej ovšem
povznesl k nejvyšším hodnostem (Plinius, Hist. nat. XIV, 144). Mimochodem
sám císař Tiberius, ačkoliv málo nakloněn filozofii, nebyl menším znalcem vína: za
jeho vlády se vžil obyčej aperitivu (Plinius, XIV, 143, Seneca, Ad Luc. CXXII, 6),
až dotud orientální zvyk, dosvědčený v Bithýnii a v Makedonii (Atheneus, 58b-c).
Připomeňme také, že Tiberius byl již od počátku své vojenské kariéry přezdíván
svými druhy Bibérius (tj. Bumbálek). .
(43) Epikúros, 341-270, založil svou školu v Athénách okolo r. 306.
(44) Bollack, La pensée du plaisir, Epicure: textes moraux et commentaires, str. 27
a n. 5, str. 41-42. Diogénes Laert. nás rovněž informuje, že ve svých posledních
okamžicích Epikúros žádal, dle zvyku rozšířeného u filozofů, aby mu podali
neředěné víno. Bez váhání zato zavrhneme pomlouvačný podvrh Dioklův, který
uvádí Diogénes Laert.: „Jedna sklenice vína stačila a přednost dával vodě."
(45) Zenón z Kitia, 334-262. Nejprve žák Krata Kynika a akademika Polemóna.
Sám začal učit v Athénách okolo r. 300 ve sloupové síni (stoia poikilé, odtud škola
stoická).
(46) Kleanthos z Assu v Mysii zanechal boxu, aby mohl sledovat Zenónovy
přednášky, jehož se stal nástupcem ve vedení stoické školy okolo r. 264.
(47) Chrysippos ze Soloi v Malé Asii, 281 208. Žák Kleanthův, jehož se stal
nástupcem, napsal prý 705 knih, všechny jsou ztracené. Diogénes Laert. nás
informuje, že mj. „ve své knize o starých filozofech přírody vyprávěl obscénní
historky o Diovi a Héře" a že „ve třetí knize svého díla o právu věnuje tisíc veršů
pobídkám k pojídání mrtvých" (Diogénes Laert., VII, 188; rovněž Sextus Empiri-
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cus, Adv. math., XI, 192): jde tu o starý řecký zvyk, dobře dosvědčený v mnoha
svědectvích — Kronos, požírající své děti, podobně jako Tereos a Polytechnos,
Atreus, mykénský král, nabízející Thyestovi při hostině své vlastní děti, Lykaón,
král arkadský, obětující bohům lidské oběti a potom je požírající, etc. Zdá se, že
tento ctihodný zvyk, kterýž upadl v nemilost v klasické době, byl znovuobjeven
v dionýském kultu, kde požírání syrového lidského masa hraje základní roli, neboť
umožňuje „ustavit přímější kontakt s nadpřirozeným", tj. v t o m t o případě s Dionýsem Lidožroutem (Détienne, Dionyson mis ä mort, 151; Euripidés, Bakchantky, 1240; Porfyros, De abstinentiä, II, 18; Jeanmarie, Dionysos, 256). Proto nás
nepřekvapí, že se v řecké filozofii setkáváme s t í m t o prvkem dionýského dědictví,
ačkoliv se tak děje k datu dosti pozdnímu. První, kdo otevřeně vyslovil t e n t o
požadavek, je Diogénes Kynikos, jenž, podlé Théofila, Ad Autolycum, III, 5
(Arnim SVF III, Fr. 750), „prý učil děti, aby dostrkaly otce a matku k obětnímu
oltáři, a pak aby je celé snědly až do posledního kousku." I zde, jako ostatně
v mnoha jiných bodech, stoicismus přebírá kynickou nauku.
O d Chrysippa se rovněž zachovaly fragmenty, činící narážku na otázku, která
byla ve stoické škole stále v ohnisku pozornosti: zda se mudrc opije či ne. (Bréhier,
Crysippe et 1'ancien stoicisme, 230; Arnim, Stoicorum vetera fragmenta, III,
č. 712; pro Zenóna pak I, č. 229).
Poznamenejme na okraj, že J. J . Rousseau, který za tak mnohé vděčí Starým, je
bezpochyby posledním adeptem filozofické anthrofágie: „My, kdo se neobejdeme
bez pojídání lidí..." (Emile, V). Rousseau samozřejmě pil. Zvědavého čtenáře
odkazujeme na Confessions VI: „Příležitost způsobila, že jsem si jej (tj. „jistého
roztomilého vínečka z Arbois") opatřil čas od času několik lahviček, abych se
dosyta napil ve svém skromném soukromí... Jak pěkně jsem si tehdy zcela sám
popíjel, čítaje několik stránek románu!" Srv. též La Nouvelle Héloise, I, xxii, II, 1,
lii, Dialogues II (dával si za své práce platit ve víně) a svědectví současníka
Corancez, cit. u Guéhenna, Jean-Jacques, III, 287.
(48) Např. Gerolamo Cardano: „Anima humana in corpore posita substantias
rerum attingere non potest, sed in illarum superficie vagatur."
(49) U Athenea z Naukratidy, Deipnosofistés, I, 26b a násl., nalezneme seznam
hlavních italských vín antické doby s jejich hodnocením; tamtéž, 29b a násl., pro
vína řecká. Srv. též Plinius, XIV, 59-73 (italská) a 73-77 (řecká). Celkem je známo
80 slavných druhů, z nichž 2/3 byly produkovány v Itálii (tamtéž 87)
(50) Plinius, XIV, 52, nás informuje, že Seneca si koupil v okolí Říma za dva a půl
miliónu sestercií pověstnou vinici o výměře 40 hektarů.
(51) Epiktétos, 50-117, patrně fryžského původu, ale řecké řeči; dlouho žil a učil
v Římě. Zachovaly se od něj 4 knihy Rozprav, redigované jeho žákem Arriánem a
Rukověť, která je jejich kompilací.
(52) V českém překladu přihlédnuto k verzi R. Kuthana. T o t é ž pro všechny další
citace z Epiktéta. Pozn. překl.
(53) Kuthan čte „rozumně", což je obdobným způsobem nepřípustné. Pozn.
překl.
(54) Srv. se známou tantrickou průpovědí: „karmanáyena vai sattváah kalpakatiqatányapi, pacyante narake ghore tena yogl vimicyate" (stejnými činy, za které se
někteří lidé smaží v pekle po milióny let, získává mudrc spásu), Jnánásiddhi od
Indrabhutio, 32, ijloka 15, a její praktickou aplikací: „Jestliže pijeme a jestliže
pijeme znovu a jestliže pijeme dokud nepadneme na zem a jestliže vstaneme a
začneme pít znovu, vystoupíme navždy z kruhu znovuzrození." (Principle
of Tantra, II, cviii)
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(55) Srv. Rozpravy, II, 19 (27), kde Epiktétos vybízí své žáky: „Ukažte mi stoika,
máte-li nějakého! (...) Ať mi ukáže někdo z vás duži člověka, jenž... — neboť nač je
třeba velkých oklik — touží se stát z člověka bohem, a jenž v t o m t o svém slabém,
smrtelném těle uvažuje o společenství s Diem." Filozof má zde jasně na mysli Dia
Sotéra pitek.

POZNÁMKA: Prosíme čtenáře, aby omluvili technické nedopatření,
ke kterému došlo během sazby tohoto textu. Citáty a názvy, které
měly b ý t původně vysázeny kurzívou, jsou asi od poloviny textu vysázeny neodlišeně. Omlouváme se a děkujeme za pochopení.

III. SETKANÍ U ČARLÍHO
písničkáři
underground

^mmmrnmm^
Zbyněk BENÝŠEK.COLORED NODELS
Jaroslav HUTKA, Sváťa KARÁSEK,
Karel KRYL. J.J.NEDUHA & EXTEMPORE,
Martin SCHULZ, Čárlí SOUKUP.
Vlasta TŘEŠŇÁK, Dáša VOKATÁ

4.-7.7.1985

NOIUCEUX, FOUCHY VILLE
ALSASKO, FRANCIE

rozhovor

oživení
demokracie
v chile
Interview

s Eduarda Yentzenem
od Paula
Shades N. 31 Nov-Dec
1983

Wilsona

Eduardo Yentzen je mladý chilský spisovatel s jasnýma
očima, vlnitými vlasy, který hovoří jako když máslo
ukrajuje. Vydává v Santiago de Chile nezávislou kulturní
revui La Bicicleta — Kolo. Časopis vychází nyní již přes
čtyři roky, !ř tedy skoro polovinu existence Pinochetova
režimu.
Můžete se tázat: co dělá nezávislý kulturní časopis v jedné
z nejhorších diktatur západní polokoule? Právě to jsem
chtěl zjistit, když jsem Yentzena před dvěma lety interviewoval v Torontu, kde se účastnil konference Amnesty International „Spisovatel a lidská práva".
Pokud jde o Chile, snadno zapomínáme, že na rozdíl od
mnoha jiných zemí Latinské Ameriky je její diktatura —
Pinochetův režim — velice mladý a velmi netypický fenomén. Než generál a jeho lidé v září 1973 odstranili Salvadora Allendeho, těšilo se Chile od roku 1830 skutečně
nepřerušené konštituční vládě, přičemž mezi lety 1918 a
1973 došlo pouze k jednomu či dvěma krátkým přerušením
demokratického procesu.
Posledních deset let proto pro průměrného Chilana představuje hluboké politické trauma, jež můžeme poměřovat
* Interview bylo p o ř í z e n o r. 1981.
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nejenom krví oněch desítek tisíc zabitých, umučených nebo
„zmizelých", ale též ztrátou sociálních a politických tradic,
jimiž se Chilané přes sto let účastnili života své společnosti.
Největší západní média zpracovávají nové události tak,
že o krizích všeho druhu referují do hloubky a opomíjejí
zpravidla dlouhá období mlčení mezi nimi. Období, kdy se
zdá, že lidé byli do mlčení zahnáni a že se záležitosti očividně vracejí do stavu, jejž někdo může nazvat normalitou.
Ale právě tehdy obvykle nastává skutečná činnost. K událostem jako jsou revoluce, invaze, převraty nebo jakákoli
období viditelného společenského vření — jedním
nedávným příkladem je ustavení a potom rozdrcení
Solidarnošči v Polsku — by nebylo nikdy došlo bez
dlouhých nepostřehnutelných období, kdy se tisíce
anonymních lidí tisíci anonymními způsoby připravovaly
na dobu, kdy se skřípající mašinérie vojenské či
byrokratické diktatury oslabí a kdy se může znovu vynořit
něco jako normální život společnosti.
Od tohoto inerview, tedy od října 1981, se záležitosti v
Chile více otevřely, a ačkoli se Pinochet zoufale snaží
zabránit tomu, aby záplava protestů zaplavila zemi, musí
nyní čelit široké, smělé a jasně hovořící opozici, s níž bude
případně muset jednat. Stupňuje se neoficiální odborová
aktivita; demokratická aliance politických stran, jež
zahrnuje křesťanské demokraty, republikány, sociální
demokraty a socialisty, uskutečnila neoficiální setkání s
vládou pod záštitou katolické církve k otázce obnovení
parlamentní demokracie v Chile.
K ničemu takovému by nebylo mohlo dojít, kdyby nebyli
Chilané na všech stupních bojovali o udržení živého
veřejného dialogu. Yentzenovo interview zachycuje jeden
aspekt a jedno stadium tohoto boje.
Na začátku rozhovoru jsem se Yentzena zeptal, zda je
něco, o čem by raději nehovořil. Odvětil, že chce být jak jen
možno otevřený, ale že kdyby bylo nějaké téma
nepřiměřené, řekne to. Došlo k tomu pouze jednou.
Jedna předběžná poznámka: čtenář zaznamená, že
Yentzen neklade důraz na ohavnosti spáchané Pinocheto-
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vým režimem po převratu roku 1973. Říká — „To není má
záležitost. Stalo se to, toť vše." Na první pohled připadá, že
je to od Yentzena prosté opatrnost; koneckonců se mži v
několika dnech vrátit do Chile. Myslím však, že Yentzen
mínil přesně to, co říkal. Ještě v průběhu převratu psal tisk o
tom, co probíhá. Ony události nebyly tajemstvím a naopak
mluvit o nich nebylo zločinem. Pro Yentzena převrat „není
tématem" stejným způsobem, jako dnes není záležitost
mladých Čechů invaze SSSR do Československa nebo jako
případně nebude záležitostí mladých Poláků vyhlášení
válečného stavu v Polsku. Skutečným tématem je to, co
může být vykonáno nyní: jak dosáhnout maxima
omezenými prostředky v omezeném prostoru. Právě o tom
je celé interview s Yentzenem.
Shades: Především bych se rád něco dovědělo vašem časopise La
Bicicleta —jaká je tématika, jaké máte čtenářstvo, jak se vydává?
Yentzen: Časopis především podporuje národní umění v Chile: národní v protikladu ke komerčnímu a národní s ohledem na
kulturní tradice života v demokracii, jak je představuje umění.
S: Jak rozlišujete mezi národním a komerčním uměnímf A zahrnuje vaše pojetí národního umění umění lidové?
Y: Komerční umění chce jen prodávat. Nepodává žádný názor
ani neposkytuje porozumění lidským bytostem nebo společnosti, životu či politice či čemukoli. Chce pouze prodávat. Národní umění není lokálním uměním, ale obsahuje některé
lokální prvky. Někam poukazuje — za neustálých potíží při
vypracovávání způsobu společenského žití, který by byl dobrý
pro všechny. Navracíme se též i k tomu, co nazýváme kořeny.
V Chile žijí i Indiáni — Araucaunové. Nejsou tak kulturně
důležití jako Inkové či Aztékové, ale některé jejich hudební
nástroje se dnes dost používají. Existují jiné indiánské kmeny
z And, které mají zas jiné hudební nástroje, jež se používají
v ještě větší míře. Folklóru užíváme především k tomu, abychom viděli, jaká je naše identita v protikladu ke španělské
a pak americké invazní kultuře. Hledáme symboly znovupoznání, takové elementy, jež by napomohly ustavení sebeidentity, i když sebeidentita ony elementy sama v sobě neobsahuje.
Není to tak, že bychom hleděli zpět — používáme takovýchto
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prvků, abychom postavili něco vlastního do protikladu k americké masové kultuře. Ale obecně vzato nás národní hudba
Spojených států, Británie a Latinské Ameriky zajímá a také ji
používáme. Tecf mě právě zajímá vidět něco takového také
v Kanadě — myslím lidí, kteří dělají umění, aby odhalili smysl
života člověka, smysl společenského a politického života.
S: Má chilský režim něco jako kulturní politiku, kulturní linii?
Y: Tedy... má. Prostřednictvím masových médií rozšiřuje určité
postoje k životu, určité hodnoty, jež hájí ekonomický a politický model, který ted nastupuje. A chtěl by umělce, kteří vytvářeli dramata či písně, jež by tyto hodnoty nabízely. Ale ty nemá.
S: To proto, že umělci nechtějí spolupracovat?
Y: Já myslím — ano, nespolupracují vůbec, ale jich se to prostě
nedotýká. Myslím, že to nějak ukazuje, že společnost, již režim
buduje, je pouze pro ekonomickou elitu. Ta společnost podřizuje tolik lidí — přes dvě třetiny obyvatelstva — vedení buržoazie, že to krásně ukazuje, že... A pak je tu celá ta vojenská
maškaráda, drastická a násilnická a ... vždyť víte, co dělali,
všechny ty represe proti předešlé vládě. Ta je tu pořád a těžko
můžete čekat od lidí — umělců — že to budou podporovat.
Situaci v Chile nelze nahlížet jako boj dvou kultur, kde by
umělci z jedné kultury produkovali určitý druh umění, aby
podpořili ten svůj boj proti druhé kultuře. Ty vojenské události
v Chile, to nebylo nic tak velkolepého. Takže si umělce nezískali. A linii vůči umění režim má, totiž zabránit tomu, aby mělo
opoziční poselství. Realizuje ji zejména prostřednictvím cenzury. V uplynulých dvou letech pak jednak znemožnil, aby bylo
umění azylem před daněmi, a dále zastavil umění jakoukoli
podporu, které se mu tradičně od státu dostávalo. Dále má
soukromé instituce, které udělují stipendia a jiné dary, které mu
vytvářejí jedince, kteří mají z umění prospěch a které ovládají
a tímto způsobem rovněž vylučují jakékoli opoziční poselství.
S: Jinými slovy, vládní podpora umění již neexistuje a instituce se
vybízejí k tomu, aby si obstarávaly peníze samy formou stipendií
nebo darů.
Y: T o nevím, zda jsou vybízeny režimem. Ve skutečnosti nejsou povzbuzovány režimem, ale modelem, rozumíte? Celé t o
nové hledisko řízení dnešní chilské společnosti, jeden z vel101

kých důsledků je, že stát, který byl zejména ekonomicky velkým
a vlivným státem, je zakrnělý, zaostalý. Dříve všechna umění
podporoval stát. Stát podporoval univerzity; umění se podporovala zejména přes univerzity. Buržoazie se pokouší právě
o zredukování úlohy státu a o umístění veškerých těchto činností na trh. A umění by se měla ubírat stejnou cestou. Soukromé podnikání tedy podle jejich modelu mělo financovat
umění, a to mělo vytvořit takové umění, jaké potřebují. Ale pak
soukromé podniky žádaly vládu o daňové úlevy a vláda odmítla,
neboť obecná politika je neposkytovat žádné daňoné úlevy,
nevytvářet žádnou redukci daní.
S: Abychom se vrátili k vašemu časopisu — jaký máte náklad?
Y: Pět tisíc. Před dvěma lety to bylo patnáct set, pak jsme začali
distribuovat pomocí pouličních prodavačů a náklad stoupl.
S: Kdo jsou vaši čtenáři?
Y: Většinou univerzitní mládež, mladí odborníci, umělci a někteří lidé ze středních škol.
S: A jak časopis financujete?
Y: Jednak jeho prodejem a pak malými inzeráty. Normální číslo
stojí asi 1,75 dolaru. Časopis je v majetku vydavatelství zrovna
tak malého jako je on sám, ale máme vlastní malou tiskárnu a děláme nějaké obchody a to doplňuje naše příjmy, takže můžeme
každé číslo financovat, platit nájem a zaměstnancům malé platy.
S: Takie jste placeni za to, co děláte?
Y: Ano.
S: Jste jedním ze zakladatelů časopisu?
Y: Ano, já jsem měl ten nápad a získal jsem pro ně druhé.
S: Co znamená jméno časopisu?
Y: Jméno je symbolické. Bycikl je osobní dopravní prostředek.
Vyžaduje lidskou práci. Není to automat; každý nějaký má.
A potom tu je... ale to je spíš takový místní žert a nemyslím...
S: Jen pokračujte...
Y: Dobrá, tedy za Allendovy vlády existoval kulturní časopis
The Fifth Wheel (Páté kolo), a právě uvnitř Lidové jednoty se na
kulturu koukalo jako na páté kolo od vozu, rozumíte? Jako na
něco zásadně zbytečného.
S: To byl oficiální postoj Allendovy vlády vůči kultuře?
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Y: Ano, tenhle časopis na to poukazoval. A tak jsme si řekli, že
my jsme ještě horší, nejenom páté kolo od vozu, ale snad ani ne
bicykl.
S: Takže jste se úplné oddělili od hlavního vozidla a jedete dál na
svůj vlastní pohon.
Y: Přesně tak.
S: Rád bych se zeptal na nějaké podrobnosti o tom, jak dnes
pracuje v Chile cenzura. Máte proti tomu nějaké námitky?
Y: Ne, nikoli, to je v pořádku.
S: Tedy především, jak se cenzura dotýká vás a pak jak funguje
obecně?
Y: Předně jsme podle současných zákonů museli žádat o povolení k rozšiřování — v srpnu 1978. Povolení jsme dostali
poměrně rychle.
S: Koho jste žádali o povolení?
Y: Státní úřad zvaný Národní ředitelství společenských komunikací (D.I.N.A.C.O.S.)
S: To je nový úřad založený za Pinocheta?
Y: Přesně tak. Jsou odpovědni za všechny komunikační systémy vládě. Myslím, že funguje asi tak, že když jim podáte
žádost, postoupí ji ministerstvu vnitra, které ji nakonec schválí
nebo zamítne. Dále jim musíte zasílat exemplář každého čísla
— ale až po vytištění a když už je v prodeji. Říkají, že to mají
pro svůj archív.
S: Měli jste někdy nějaké problémy?
Y: Jednou nám časopis stáhli ze stánků, ale zavolali jsme na
tenhle úřad a tam nám řekli, že oni nic. Pak jsme dali do novin,
co se nám stalo, a pak se to zastavilo.
S: Chcete říci, že se příhoda o konfiskaci vašeho časopisu skutečně
objevila v novinách?
Y: Ano. Noviny jsou všechny oficiální, ale existuje vydavatelství El Mercurio. Jejich orienatce je různá, jedny z nich jsou
otevřenější disidentnímu myšlení. Ty nám umožnily publikovat náš příběh.
S: V médiích tedy je určitý prostor, umožňující vyjádřit myšlenky, jež nemusí nutně sledovat linii, kterou by si režim rád vynutil.
Y: Ano, je. A to myslím proto, že režim také pracuje se současným myšlením.
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S: Máte na mysli, že experimentují s myšlením?
Y: Ano, experimentují. Že to nebylo právě jen vojenské převzetí moci a smysl nebyl zmrazit společnost v určitém bodě,
nechat ji ustrnout, aby se lidi, kteří jsou za určitou hranicí,
nemohli vyjádřit. Nikoli. Situace je dynamická — v t o m smyslu,
že změnili ekonomickou strukturu, nejen vztah chilského hospodářství k ostatnímu světu, ale i strukturu domácího hospodářství. Změnili spoustu společenských a politických institucí,
školství, vlastně všeho.
S: Abychom se ještě vrátili k časopisu, byl nějaký důvod pro to,
aby byl váš časopis konfiskován?
Y: Domnívám se, že to mohlo mít něco společného se skutečností, že náš časopis měl velmi malý náklad, který letos prudce
stoupl. Konfiskace nám působí ekonomické problémy, neboť
když jsou časopisy staženy, prodavači už je nechtějí nikdy
prodávat, neboť na tom prodělávají.
S: To proto, že se bojí je vystavovat?
Y: Bojí se, protože, když jim je odeberou, nemohou nijak
dokázat, že jim je zkonfiskovali a musejí za ně distributorům
platit, i když je neprodali.
S: Existuje v Chile otevřeně výslovný cenzurní zákon?
Y: Již jsem se zmínil, že všechny publikace musí být autorizovány ministerstvem vnitra. T o je jeden specifický zákon. Neboť
nic publikovaného nesmí být hrozbou bezpečnosti národa.
S: Vztahuje se to i na romány a poezii?
Y: Rovněž. N e ž jdou knihy do tisku, musí na stejný úřad ke
schválení. Stává se, že někdo něco vytiskne bez schválení a pak
na tom tratí.
S: Je možné se s cenzory nějak dohodnout? Třeba když vám
řeknou, že něco nesmíte tisknout, můžete to pozměnit a očekávat,
že to cenzura pustí?
Y: Ano, a pak existuje autocenzura. Je třeba jisté, že není vůbec
povoleno nic, co se blíží marxistickému myšlení. Tak se takové
myšlenky do knih nedávají. Lidé si řeknou, vždyť to nejde, tak
nač se zneklidňovat.;. Ale je dost myšlenek, jež jsou proti té
společnosti, již se vláda právě teď snaží vybudovat, a tyto
myšlenky nelze cenzurovat jakožto marxistické. Takových je
mnoho, zejména proto, že oni mění padesátileté tradice demo1C4

kratičké společnosti. Oficiálně se mluví o předallendovském demokratickém období jako o „dláždění cesty k marxismu".
T í m t o způsobem se ospravedlňují. O d té doby, co ovládají
masová média, stále útočí na toto padesátileté období, říkají,
že politikové byli tací nebo onací, vypadalo to jako demokracie,
ale nebyla to demokracie, neboť lidé nemohli dělat to či ono.
Takhle hovoří proti období demokratické vlády.
Demokratické období se může interpretovat různě. Pro takové myšlení může existovat prostor, ale musí se získat: tedy
získat přístup k masovým médiím. T o nemáme. Takže se lidem
předkládá oficiální pohled na těch padesát let. Jiné názory
nejsou přímo cenzurovány, pouze je nelze jasně a přímo vyjádřit.
S: To velice ujasňuje postavení vašeho časopisu. Na konferenci
jste popsal vývoj alternativní kultury v Chile po převratu, či spíše
obnovení národní kultury. Můžete zopakovat a shrnout, k čemu
došloř
Y: Tedy, po převratu byly všechny možnosti shromaždvání po
určitou dobu zakázány — až do roku 1974 či 1975. Roku 1975
už mohla být větší shromáždění, ale možnosti byly stále ještě
malé, vyvíjelo se to.
S: Kolik vám tehdy bylof
Y: Dvacet. Docela dobře se na to všechno pamatuji, ale — víte,
není to má záležitost, není to téma pro mě. Stalo se to, to je
všechno. Tehdy jsem se potřeboval setkávat s druhými. O n o se
řekne, „shromažďovat se" s druhými, nemuselo to být přece
žádné podvracení, ale vy jste se nesměl sejít s lidmi, kteří mysleli
asi jakový. Takže tohle právo se muselo vybojovat. Církev po
převratu začala pomáhat všem lidem, kteří ztratili práci nebo
dětem těch, kteří zmizeli — podporovala všecky lidi, kteří byli
přímo postiženi převratem. Byly tenkrát potřeba peníze, jídlo,
oděv. Takže umělci začali s malými představeními, aby získali
peníze.
S: To se obvykle odehrávalo v budovách, které patřily církvif
Y: Ano. A tak to pokračovalo jeden, dva, tři roky.
Neboť v uměleckém prostředí vždy existovala profesionální
struktura, takže se ji umělci snažili začít obnovovat a začali
pořádat představen! v některých malých divadlech, jež nepatřila
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církvi. Nebo začali vstupovat do chilské spisovatelské unie —
nebylo tehdy jasné, zda je oficiální či ne. Jak se tam dostávalo
čím dál tím víc lidí s demokratickými názory, vzniklo tam
demokratické prostředí. Pak se začalo vstupovat na půdu, kde
se umění tradičně dělalo, a ukázalo se, že je to tam rovněž
demokratické. Tak se v divadlech začaly pořádat malé recitály
a koncerty.
S: Nesnažil se režim zasahovat do tohoto procesu?
Y: Ano, snažil, byly razzie v penas — to jsou takové kavárny,
jež sloužily jako demokratická střediska již zmiňované lidové
a národní hudby. Policie chtěla být přítomna i na jiných místech. V některých obdobích se muselo žádat o povolení, když se
chtělo něco pořádat, jindy se jednalo s nadějí, že se nic nestane,
ale pak se někam šlo a policie tam byla taky a všechno sledovala.
Museli jsme se s tím stále vyrovnávat.
S: Takže to byla taková hra na schovávanou. Nikdy jste si nebyli
jisti, zda bude policie přítomna, a byla-li, rozvažovali jste, zda
zasáhne či ne. Je to tak?
Y: Ano, to byla taková autocenzura. Někdy bylo výslovně
určeno, co se smí a co se nesmí, tak se podle toho dělalo. Jindy...
T o se může rozvíjet, totiž společnost se svými demokratickými
institucemi a časopisy atd. může růst, ale v podstatě je to
záležitost rozšiřování vlivu. Ale také je to záležitost moci —
vojenské moci, která zde je, aby podporovala a kryla určitý
společenský projekt, a ekonomické moci, která je zde také.
S: Řekl jste ve své řeči na konferenci nčco, co mé zmátlo, protože si
nejsem jist, co jste měl na mysli. Řekl jste „ režim se musí pokusit
přeučit pravici stejně jako levici a střed. " Mohl byste vysvětlit, co
jste tím mínil?
Y: Ano, tedy politická tradice pravice respektovala demokratické tradice oněch padesáti let před Allendem. Byli vychováni
tímto způsobem, byl to způsob života, v němž se cítili doma.
Byli pyšní na chilské demokratické tradice a na skutečnost, že je
to v Latinské Americe taková pokojná a stabilní země. Dokud
nebyli ohroženi vyvlastněním — jako byli za Allenda — vysoce
oceňovali ten systém, který jsme měli. Po vojenském převratu
se rozjel ideologický proces na jeho ospravedlnění. T o bylo pro
lidi pravice vcelku snadné, neboť byli vyvlastňováni atd., ale hůř
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se dokládaly všechny ty řeči o oněch padesáti letech jako o dláždění cesty k marxismu. Pravice hodnotila toto období jako
demokratické. (...) Pro tzv. střední vrstvy nastaly v Chile zlé
časy, neboť stát byl jejich domovem a země byla — no ne jejich
domovem, ale vytvořili si prostor pro sebe, bylo to pro ně
dobré, neboť dostali dobré vzdělání, dobré bydlo atd. Allendovou vládou se cítili ohroženi nejen velkovlastníci, ale i lidé ze
středních vrstev, neboť cítili, že marxismus může znamenat
konec státu, konec demokratického procesu periodických voleb, a že byli vládou dělnické třídy vystrčeni. Takže se cítili v nebezpečí.
S: Tedy mlčky podporovali, aspoň v určitém období, Allendovo
svržení.
Y: Ano, nebo se aspoň cítili zmateni a drželi se v pozadí. Pak si
to uvědomili. — Věřím, že nevěděli, jak tvrdý bude režim ve
znásilňování lidských práv, a že také nevěděli, že ve skrytosti
probíhal hluboký ekonomický, politický a sociální proces, který je vyloučí. Čili byli poplašeni prvním odstrčením, jež se ve
skutečnosti ještě neuskutečnilo, neboť Allendovy politické
strany se ještě skutečně nedohodly, jakou cestou se nakonec
dát. Vyřazení středních tříd se ještě neuskutečnilo. Bylo zabudováno do tehdejší marxistické terminologie, ale tehdy se t o
vyjadřovalo formou jakéhosi nacionálně socialistického myšlení, takže nebylo jasné, co se bude dít. Co přišlo pak, bylo
drastick vyloučení politického středu. Díky tomu všemu máme dnes v Chile prostor pro legální disidenci či nonkonformní
pozice: protože existují stále silné střední třídy.
S: Které se nemohou postavit jinam než do opozicef
Y: Přesně tak.
S: Mluvil jste o tom, jak se režim poslední dobou staví k alternativní kultuře, že se pokouší zlákat lidi z podzemí (underground)
do nadzemí (overground). Je to vědomá politika nebo je to právé
jenom trend, který jste vypozorovalf
Y: Nerozumím, čemu říkáte underground.
S: Aha, tak tedy z neoficiálna do oficiálna, nebo z „národního",
jak vy říkáte, do „ komerčního ".
Y: Komerční funguje jedním způsobem. Televize je komerční,
potřebují nové lidi, nové umělce, hledají a nemohou nalézt.
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Najmout si je ze zahraničí je příliš drahé — a tady je chlapík,
který zpívá v malém klubu, a je opravdu dobrý a byl by ochoten
zpívat v televizi, aniž by říkal to či ono, dobrá...
S: Takže ho najmou?
Y: Jo, a tohleto před dvěma lety nebylo, neboť tehdy platila
naprostá diskriminace z médií podle jmen.
S: Že měli skutečný seznam lidí\ kteří nesmějí být najímáni či kteří
nesmějí publikovat?
Y: Tak. Všecky osobnosti, které podporovaly Allendeho vládu
nebo s ní sympatizovaly, byly na černých listinách všech velkých
médií, zejména televize. Ale nyní existuje celá generace nových
umělců, kteří byli za Allendeho dětmi a jejichž jména nic neznamenají. Takže s nimi lze snadno zacházet jakožto s veřejnými
idoly. Tenhle poslední rok však taky angažují umělce, kteří byli
osobnostmi za Alleda a...
S: Nechali je dělat nějaké pokání?
Y: Ne, ne, ne, vůbec ne. Prostě jim nabídli možnost práce v televizi, a protože se všichni umělci pokoušejí získat možnost
šíření svých myšlenek prostřednictvím masových médií, shoduje se to s jejich zájmy, i když jsou v tom okamžiku naprosto...
S: Uvědomují si vaše kruhy toto dilema?
Y: Jistěže, na vydavatelských stránkách našeho časopisu. A neustále se o tom vedou diskuse. Když vláda začala s tím soukromopodnikatelským podporováním umění, asi rok jsme
diskutovali o tom, jak se s tím vypořádat, i když rozhodnutí
naneštěstí padlo nezávisle, navzdory —
S: Které rozhodnutí, že vláda...?
Y: Ne. Mám na mysli, že v průběhu prvních let, 1975 až snad 79,
všichni umělci vstupovali do uměleckých organizací a vyjadřovali sebe jakožto osobu.
S: To byly spontánní, neoficiální organizace?
Y: Spontánní, nebo řekněme disidentní. Nicméně umělci se
zařadili do těchto organizací a rozhodovali se, co dělat. Ale ve
výborech se projednávaly způsoby, co s tím novým...
S: Pokušením?
Y: Pokušením. Nebo strategií. Ano, pokušením. Ale umělci již
do hříchu upadli (směje se). Nikoli ve skutečnosti. Byla o tom
diskuse. Předně: je to využití vládou, když jsme činni v jejích
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iniciativách, nebo je to nová šance pokročit trochu v šíření
našich myšlenek? A pak jsme diskutovali o pokušení, neboť to je
pokušení, vydělat peníze, mít lepší vybavení, příležitosti atd.
Pak že veškeré naše úsilí je udržet ty veřejné prostory, jež jsme si
vybojovali. Všechny tyto okolnosti jsme probírali.
S: Měl jste možnost mluvit s nějakým kanadským spisovatelem
a srovnávat situaci tady a v Chile?
Y: Ne, k tomu jsem se nedostal. Ale něco mě napadlo. ,V Kanadě se situace vyvíjí pomalu, postupuje po léta bez náhlých
změn. My jsme šli stejnou cestou pomalé demokratické evoluce
po padesát let a pak se to přes noc drasticky zvrátilo — o padesát
let. Máte tu všecky ty lidi a celou tu vytvořenou kulturu a
myšlenky — a náhle je tu obrovská propast mezi tím, kde jste již
byli a kde jste nyní. A v myslích lidí je to stále. Víte jak daleko je
možno se dostat, i když jste tecf daleko vzadu. Tak si myslím, že
rychlejší pohyb je možný spíš v Chile než v Kanadě, kde se to
musí pohybovat s trochou... Cítím to tak. Zálež! t o na spoustě
jiných okolností, ale pak snad pokojná opozice, rozšiřování,
podporování a posilování demokratických iniciativ a myšlenek,
v médiích a institucích nemusí v mé zemi být tak pomalé.
S: Takže cítíte, že existuje potenciál pro to, dostat se zase tam, kde
jste byli, nebo aspoň k nějakému ztracenému ideálu?
Y: Ano. Do jaké míry je tohle pravda, to nevím. Mám na mysli,
že může nastat leccos náhle. T o je... to je naděje.
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Milí přátelé!
Osmým číslem končíme druhý ročník naší revue. Přes
nutné počáteční redakční problémy a podle našeho mínění
věčný nedostatek skutečně dobrých textů si myslíme, že se
nám daří držet se původního předsevzetí — nebýt časopisem o umění, ale představovat autentické, živé umění. A
to především generace, která začala psát v letech sedmdesátých a tedy — až na výjimky — bez možnosti publikovat, uveřejňovat své práce a tedy tvořit bez následné
kritické reflexe. A jelikož náš časopis má podtitul Malá revue pro umění a kritiku, považujeme za vhodné konstatovat, že skutečné kritiky je jako šafránu. Obecně — a ve
vztahu k textům, tištěným v PATERNOSTERU, zvlášť.
Zdá se, že literární kritika se v naprosté většině scvrkla na
jakýsi typ zasvěcenějšího seznámení čtenářů s pojednávaným dílem (patrně s předpokladem, že nebylo čteno) a komentář, z kterého mnohdy daleko zřejměji vyčuhuje
potřeba demonstrovat exkluzívnost a „poučenost" kritikova myšlení, než odevzdání se samé podstatě kritiky —
pokusu o kritické zhodnocení díla (řecky krinó — rozsuzuji). Jako by bylo pořád nad síly většiny kritiků překročit
magickou hranici, vymezenou nenormálním vývojem čs.
kultury v sedmdesátých letech a která by se mohla zvát:
jsme přece na stejné lodi. A to jak na lodi disidentské, tak
exilové. Jako by nad kritickými pery visel dojemný
mráček panického strachu z možných konfliktů, když už
je — jak notoricky zdůrazňováno — exil rozštěpený a
rozháraný a když už je — jak notoricky předpokládáno
— situace literátů, tvořících doma tak komplikovaná a
těžká. Kdo jiný má a může započít nezbytně nutný integrační trend v klasifikaci umělecké tvorby, vznikající na
obou stranách hranice, dělící dosud dva typy vzniku uměleckých děl — tedy děl vznikajících na poli oficiálních
struktur a děl vznikajích mimo ně — než teoretici umění
a kritici? N u t n ý m probouráním těchto hranic, které může
začít třeba nepředpojatým a kvalifikovaným srovnáváním
toho, co vzniká v podzemí a nadzemí, se současná umělec110

ká kritika dostane z psychologické závislosti na bodu,
z kterého se dívá, na místu, v kterém vzniká. A pro umělce to bude svěží lázeň.
PATERNOSTER s chutí hladovce má zájem na takovýchto kritických textech.
Nechceme se — jak je doposud naším (doufejme dobrým) zvykem — jako časopis hlouběji identifikovat a
specifikovat. V exilovém tisku se o toto pokusilo hned několik autorů, zabývajících se ve více méně marginálních
poznámkách PATERNOSTEREM. Z těchto charakteristik bylo možno nejčastěji vyčíst zjištění, že P A T E R N O S TER je časopisem čs. undergoundu (A. Kratochvil v N Á R O D N Í POLITICE, J. Jedlička v OBRYSU aj.). Způsobilo to patrně především první číslo a potom text, který
procházel prvními sedmi čísly — Jirousův Pravdivý příběh
Plastic People, který vyprávěl historii skupiny PP a dějů
kolem ní, což byl jistě středový příběh čs. undegroundu.
Je však nutné připomenout, že z více než šedesáti autorů,
kteří se v prvních ročnících PATERNOSTERU představili, se pouze asi deset může počítat k okruhu autorů undergroundu. Především snad nezůstala nezřetelná naše
snaha navazovat na časopisy T V Á Ř a SEŠITY z let šedesátých, podobně jako na ZEBRU a V O K N O , samizdatová
periodika konce let sedmdesátých. Pokoušíme se o to, aby
jediným kritériem při výběru textů pro naši revui bylo
to, čemu se obecně říká dobré umění — při vědomí všech
úskalí takové kvalifikace. Vše dobré, co v undergroundu
sedmdesátých let vzniklo — a je toho více na kazetách a
tedy těžko přenosné na stránky časopisu (ale daleko
použitelnější např. rozhlasovými stanicemi!) — chceme,
pokud nám to bude dáno k dispozici, tisknout, stejně jako texty autorů z jiných okruhu (Šafrán, brněnští básníci,
texty skupin Nové vlny ap.).
V devátém čísle, kromě textů autorů žijících v Československu a jejichž jména nechceme předem oznamovat,
budou básně Heřmana Chromého, Zbyňka Benýška, próza Petra Kouby My, análové žižkovští, text pracovního
rozhovoru filozofa Jana Patočky s dvěma přáteli, nazvaný
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Fenomén, jev a originál, objasňující nejzákladněji! fenomenologické pojmy a mnoho dalších textů.
Desáté číslo bude celé věnováno setkání písničkářů a
hudebníků u Čárlího Soukupa ve Francii (viz oznámení
uvnitř) a bude obsahovat portréty a ukázky z textů a jiné
tvorby naprosté většiny písničkářů, žijících v exilu.
Jelikož těžiště naší distribuční činnosti stále více posunujeme směrem domů a z finančních důvodů nemůžeme
zatím zvyšovat náklad, budeme napříště posílat PATERNOSTER pouze těm, kteří bud zaplatili ročník minulý a
předplatí ročník nový, nebo pravidelně platí každé číslo
zvlášť. A samozřejmě abonentům novým. Doufáme, že
jich bude pomalu, ale přesto, přibývat!
Vaše redakce
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VYSTĚHOVALECKÁ
Bez vlasti, domova,
jako tažní ptáci
lítáme po světě
a hledáme práci.
Hledáme práci,
lehké živobytí,
chceme dobře jisti
a chcem dobře piti.
Není člověk živ
jenom od polívky.
Chceme taky milovat
nejpěknější dívky.
Pěkných, ctnostných dívek,
těch je v světě dosti.
Nevadí jim při tom
rozdíl národnosti.
František Gellner, 1906

