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Milí přátelé!
PATERNOSTER 9 - 1 0 / 8 5 , který držíte, je proti předchozím
číslům značně "přepoetizován". Je to záměrné a to proto, že podstatná část dvojčísla je věnována Setkání písničkářů a undergroundových muzikantů v Alsaskú u Čárlího Soukupa.
Podařilo se nám soustředit ukázky z tvorby všech písničkářů,
kteří se Setkáni zúčastnili a doplnit je - z části autorskými - životopisy. Pokud se nemýlíme, je to poprvé, kdy v jedné publikaci dochází ke kenfrontaci všech hlavních trendů české písničkářské tvorby, tvorby těch, kteří žijív současnosti mimo Československo. Věříme, že to je konfrontace prospěšná a dobrá.
Zároveň bychom byli rádi, kdyby někdo povolaný a kvalifikovaný pochopil tento pokus jako výzvu k solidnímu zhodnocení
celého českého písničkářského j e v u , všech jeho proudů a ujal se
úkolu uspořádat reprezentativní sborník autorů z této oblasti. Samozřejmě, že redakce při tomto projektu pomůže a byli bychom
rádi, aby to byla práce s co možná nejširším za'bérem, především
nerespektující nesmyslné železné a jiné opony.
V příštím čísle, které bude opět "prozaičtější", dokončíme
vzpomínáni Petra Kouby na Žižkov, otiskneme deset krásných básní honáka krav J. J. Beneše, text francouzského filozofa Jankelevitsche, recenzi — úvahu M. Hyblera o střídmosti, povídku Z. Benýška "Večírek u dr. Šimona", výběr z knihy "Paradoxy vědomí"
R. Ruyera, další portrét českého výtvarníka atd. atd.
Materiálů je stále dost a dost a věříme, že vyrovnáním Vašich
dluhů na platbách po obdržení tohoto dvojčísla nám umožní pokračovat ve vyda'vání naší revue v dosavadním rozsahu!
Vaše redakce.
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2 dvou různých koutů Evropy k nám doputovala sbírka básní,
která vznikala v podmínkách třetí "výchovněnápravné"
skupiny
ve Valdicích. Psal ji tam během let 1982 - 1984 Ivan M. Jirous.
Vyšla v Praze, a to samostatně a zároveň v novém samizdatovém časopise zabývajícím se uměním a filosofií "Jednou nohou ".
Sbírka je značně rozsáhlá, obsahuje 183 samostatných básní a
působí velmi silně především jako celek. Snažili jsme se, aby
básně, které jsme vybrali, zahrnovaly všechny polohy, které obsahuje celek.

Ivan N. JIROUS
Magorova
labutí píseň
i.

Okolo Panny Marie
v závějích bílé hostie.
Je to tak správně, jak to je.
Od božích muk jde vůně sena,
na vodě plave bílá pěna,
pod vodou bílá břicha ryb.
Zbav nás, ó Pane, našich chyb.
Ukonči naše trápení.
Od božích muk jde vůně sena,
zavadle voní lupení.
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Třpytí se slunce kosám na ostří.
Třpytí se slzy na řasách vás tří.
Pán Bůh nás nenechá v starosti,
Pán Bůh nás nenechá věčně plakat.
Nad sochou svaté Starosty
rozkvétá bíle akát.
2.

Vráťa vyhlíží ve Vídni
blížící se dny podzimní,
vane na Vídeň z pusty fén,
na Vysočině letos len
sklízejí beze mne.
Snad abych z jámy bezedné
poznal zas o pár sáhů víc,
zapadl jsem až do Valdic.
Nebudu s Vráťou pít už meltu,
zůstal jsem tu.
Ty budeš sama spát
v dálce tam za Iglau,
au, za Iglau.
V poledne budeš sedět u talíře,
lehounký vánek jako od vějíře
trochu zatřese hladinou.
To slabě z jihu zavanou
odrazy větrů, z pusty fén.

Přes Znojmo je to kousek jen.
A budeš na mne čekat dál
v té staré zemi Keltů.
Ye Vídni - kousek opodál s Marií Vráťa pije meltu.
Přes Znojmo je to kousek jen.
3.
Služební psi na dvoře vyjí
a Radim slaví eucharistii.
Slova písně Ó svatý Michaeli
linou se z cely.
Kalich je lžíce a hostie jsou z veky.
Pán Bůh je s námi po všechny věky.
12.

Na průčelí cygnus olor
uvnitř hrůza je a horror.
Z druhé strany sv. Bruno
střeží děsuplné lůno.
Vykuchaný jako prase
skví se tady kostel v base.
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14.
Odpočívají bílé myšky
v chládku je Honza Litomiský
však do světa který ho vítá
vrací se Havel konvertita
V roce kdy předchůdce náš Hašek
oslaví slavné jubileum
do divokého světa flašek
vrací se konvertita Vašek
a lahve zvoní mu Te deum
24.
Spatně se skládá elegie
když kolem cucají si pyje
a každý rým je na to chudý
popsat jak kouří si zde údy
Abych zas nepsal výtržnicky
zaznamenám jen sporadicky
jak jeden odsouzený přelíz
druhému zločincovi penis
27.
Oknem se plíží vůně tují
páry s čaje se usazují
andělům pod víčky

To nápoj zvaný Tvým jménem
štukovým piju pod andělem
já malý maličký
Zmáčknutý jako snop pod povříslem
ztrnulý jak bych byl tříslem
celičký prostoupen
Studenou když mě rukou hladíš
aspoň mně přitom srdce chladíš
sevřené taninem
35.
2 0 . května 1983
Píseň si zpívám na jeden takt
s ďáblem se nesmí sjednat pakt
37.
Dneska poprvé pokušení
proniklo mi až kostní dření
Týden už hlohy na dvoře růžově rozkvétají
V noci se živé sny mi zdají
na dnešek s Julianou
mluvili jsme o emigraci
Ráno přijeli estébáci

a málem duši svou
dal jsem jim ke kremaci
50.
I ve vězení mám nápady jak snob
zatoužil jsem číst knihu Job
53.
Když vypustí nás z našich cel
po cestě do kostela
kvete na dvoře jitrocel
a fasáda se bělá
ve slunci oslnivě
však uvnitř chrám je tmavý
Bud' Bože milostivě
k nám shovívavý
68.

Rek mojí ženě doktor Štěpánek,
obhájce obhájců lidských práv:
Což nevíte, že manžel váš
není duševně zcela zdráv?
Ona ho za to probodla
pohledem harpyje:
Vy zas nevíte, že já mám
kurs psychyatrie!

89.

Ve vzpomínkách se Praha mi
šedivým pustým městem stává
v místech odkud jste odjeli
na mapě roste bílá tráva
Šedivou vidím ji s bílými skvrnami
jak leprou stiženou
Brzy už Bondyho vlci s hor
do ní se přiženou
98.
Zařvala triumfálním rykem
šelma nad mrtvým Amalrikem
Však v roce osmdesát čtyři
povodeň k božím mlýnům míří
K poslednímu se strojí reji
kremelské maškary Andreji
99.
Podivně odešel básník Holan
na státní útraty pochován
a jejich ústy chválen
V dobách kdy bez pocty je spálen

František Kriegel a navíc - ach šakaly z hrobu vyhrabán
na Olšanech Jan Palach
104.
Skrz mříže slyším přes tu dálku
na nebi vytí vlkodlaků
Ze slunce vyskakují štíři
začal rok osmdesát čtyři
107.
Olej nalitý na zátoku
Lvice uléhá v půli skoku
Gesto pohladí něžné letmé
Ametyst tiše žhnoucí ve tmě
109.
Pročpak mu říkáš vole
ontologické pole?
Tolik jsi zblbnul z láhve
že se bojíš říct Jahve?
147.
Doktor Dubský si po cestě
říkal v Prodané nevěstě.
Potkal ho Eugen Brikcius

zvědavý co čte za opus.
Filosof vyřkl tuto súru:
Pane kolego, tak je to,
pohleďte na tu partituru:
konfident napsal libreto,
hudbu pak syfilitik.
Národní naší opery
pozoruhodný vznik!
155.
Po třetí vlaštovkám zaroste ozobí
z kláštera vylezu svět venku ozdobím
182.

Funus byl pana Reynka
Básníci se svící
chodili na ofěru
Tenkrát jsem ztrácel Věru
a miloval se s Danou
vdanou
Se svící na oltář
šel Jiří Kolář
Někde tam stál
i Bedřich Fučík

a Juliana
žena moje příští
Už se mi všechno v jedné tříšti
v jediný slévá hřích
Hosana

Martin HEIDEGGER
...Básnicky bydli tak
„... Básnicky bydlí tak člověk..."
Tato slova pocházejí z pozdní a zvláštním způsobem dochované Hölderlinovy básně, jež začíná: „V rozmilé modři kvete
kovovou střechou kostelní věž..." (vyd. Stuttg. 2,1 str. 372 a
násl.; Hellingrath VI str. 24 a násl.). Abychom správně uslyšeli
Hölderlinovo „... básnicky bydlí tak člověk...", musíme je uvážlivě vrátit básni. Budeme proto o těchto slovech uvažovat.
Vyjasníme, co se nám při nich hned zdálo na pováženou. Neboť
jinak nebudeme dostatečně uvolněni a připraveni jim odpovídat, tím totiž, že bychom je následovali.
„... básnicky bydlí tak člověk...". Ze básníci občas bydlí
básnicky, lze si konec konců ještě představit. Ale jak má básnicky bydlet „člověk", to znamená: každý člověk a stále? Cožpak
není právě bydlen! s básněním neslučitelné? Na naše bydlení
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Přednáška proslovená d n e 6. října 1951 na „Bühlerhöhe". Překládáno
z n ě m e c k é h o originálu „...Dichterisch
wohnet der Mensch..." in V o r t r ä g e und
A u f s ä t z e , G . N e s k e , Pfullingen 1954. Praha 1978.
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doléhá bytová tíseň. A i kdyby jí snad nebylo, je naše dnešní
bydlení štváno prací, těká ve spěchu za prospěchem a úspěchem,
propadá svodům zábavního průmyslu a rekreační mašinerie.
A tam, kde v dnešním bydlení zbývá ještě pro básnění prostor
a kde si lze pro ně vyšetřit čas, obíráme se estetičnem, ať už
v knihách nebo ve sdělovacích prostředcích. Poezie je bucf
zapírána jako marné prahnutí, zbloudivší do neskutečna, a odmítána jako útěk do idyly, anebo se básnictví zařazuje do literatury. Jeho platnost se hodnotí měřítkem aktuality. A co je
aktuální, to zase stanovují a řídí civilizátorské orgány tvorby
veřejného mínění. Jedním z jejích funkcionářů, to znamená
poháněčem a štvancem zároveň, je literární provoz. Básnictví se
tak nemůže jevit jinak než jako literatura. A tam, kde se někdy
dokonce zkoumá a kde se na ně pohlíží jako na součást vzdělání,
je předmětem literární historie. Západní básnictví tak existuje
pod souborným titulem „evropská literatura".
Stanovíme-li však již předem, že jedinou formou básnictví je
literatura, jak má tvořit základy lidského bydlení? Slova, která
říkají, že člověk bydlí básnicky, pocházejí ostatně také jen od
básníka, a to, jak slýcháme, od básníka, který si s životem
nevěděl příliš rady. Básníci přece skutečnost přehlížejí. Místo
aby jednali, sní. To, co dělají, je pouhá fantazie. A výtvory
fantazie jsou právě jen udělané. Udělané se řecky nazývá POIESIS. A lidské bydlení že má být poezie a poetické? T o se přece
může domnívat jen ten, kdo stojí stranou skutečnosti a kdo
nechce vidět, v jakém stavu je dějinný život společnosti —
kolektivu, jak říkají sociologové.
Ale dříve než bydlení a básnění prohlásíme takto hrubě za
neslučitelné, bylo by asi dobré obrátit střízlivě svou pozornost
k slovům básníka. Jeho slova mluví o bydlení člověka. Nepopisují stav dnešního bydlení. A zejména netvrdí, že bydlet znamená mít obydlí. Ani neříkají, že se všechno básnické vyčerpává
neskutečnou hrou poetické obrazotvornosti. Kdo z těch, kteří
kráčejí ve stopách myšlení, by si tedy bez rozpaků a z dosti
pochybné výše troufal prohlásit, že bydlení je s básnictvím neslučitelné. Možná, že se spolu snesou. Ba ještě víc. Možná, že
dokonce jedno druhé nese, a to tak, že to první, bydlení, spočívá
v tom druhém, v básnění. Jestliže ovšem něco takového tušíme,
13

pak se od nás očekává, že bydlení a básnění budeme myslit z jejich bytostného jádra. Jestliže se tomuto očekávání neuzavřeme, pak to, co se jinak nazývá existence člověka, budeme myslit
z bydlení. Tím ovšem upustíme od obvyklé představy bydlení.
Podle ní je bydlení jedním z mnoha jiných způsobů chování
člověka. Pracujeme ve městě, bydlíme na venkově. Jsme na
cestách a při tom jednom bydlíme tu, podruhé onde. Míníme-li
bydlení tímto způsobem, neznamená stále nic jiného než mít
přístřeší.
Když mluví o bydlení Hölderlin, má před očima základní rys
lidského pobytu. A „básnění" zahlédá ve vztahu k t o m u t o
bytostně pochopenému bydlení.
T o samozřejmě neznamená, že básnění je pouze okrasa a přívažek bydlení. Ani se básnickostí bydlení nemyslí jen to, že
všechno bydlení je básněním nějak provázeno. Říká se tu spíše:
„... básnicky bydlí tak člověk...": teprve básnění nechává být
bydlení bydlením. Básnění je to, co nechává bydlet ve vlastním
smyslu. Avšak jak nabýváme obydlí? Budováním. Básnění —
jako to, co nechává bydlet — je budování.
Máme tedy splnit dvojí očekávání: předně abychom myslili to,
co se nazývá existencí člověka, z bytostného jádra bydlení; za
druhé, abychom myslili bytostné jádro básnění jako to, co
nechává bydlet, tedy jako budování, dokonce snad právě jako
budování vůbec. Budeme-li hledat bytostné jádro básnictví
s ohledem na to, co bylo právě řečeno, dobereme se bytostného
jádra bydlení.
Avšak odkud my, lidé, víme o bytostném jádru bydlení a
básnění? Odkud člověk vůbec bere nárok dospívat k bytostnému jádru nějaké věci? T e n t o nárok může člověk brát pouze
odtud, odkud jej dostává. Dostává jej z nápovědi řeči. Ovšem
jen tehdy, když a pokud již dbá vlastního bytostného jádra řeči.
Zatím však po celé zeměkouli třeští bezuzdné ale zároveň
obratné přednášení, psaní a vysílání řečí všeho druhu. Člověk se
tváří, jako by byl tvůrcem a mistrem řeči, zatímco je to přece
ona, která vládně člověku. Když se tento vztah převrátí, upadá
člověk do zvláštní léčky. Řeč se stává prostředkem výrazu. Jako
výraz může řeč poklesnout na pouhý nástroj ovlivňování. Ještě
dobře, že při takovémto používání řeči se dbá pečlivého vyjad14

řování. T o samo nám však nikdy nepomůže vybřednout ze
situace, kdy je pravý poměr mezi řečí a člověkem převrácen.
Neboť to, co ve vlastním smyslu promlouvá, je řeč. Člověk
mluví až tehdy a pouze tehdy, když řeči odpovídá, vyslechnuv
její nápověd. Ze všech nápovědí, které můžeme my sami jako
lidé přivést ke slovu, je nejvyšší a vůbec první právě řeč. Řeč je
to první a nakonec i to poslední, co nám svým pokynem přibližuje bytostné jádro věci. T o ovšem v žádném případě neznamená,
že nám řeč již v každém namátkou vybraném slovníku významu
poskytuje průhledné bytostné jádro věci přímo a s konečnou
platností jako předmět připravený k použití. Oním odpovídáním, ve kterém člověk ve vlastním smyslu naslouchá nápovědi řeči, je vyslovování slova, jež mluví v živlu básnění. Čím je
básník básnivější, tím je jeho slovo svobodnější, to znamená
otevřenější a připravenější přijmout netušené — tím čistěji
poroučí básník svoji zvěst stále usilovnějšímu naslouchání a tím
více se to, co říká, vzdaluje pouhé výpovědi, u níž nám jde jen
o správnost nebo nesprávnost.
„... básnicky bydlí tak člověk..."
říká básník. Hôlderlinova slova uslyšíme zřetelněji, navrátíme-li je básni, z níž pocházejí. Vyslechněme zprvu jen ty
dva verše, z nichž jsme tato slova vytrhli a tím je oklestili. Zní
takto:
Pln zásluh, leč přece básnicky, bydlí
tak člověk na této zemi.
Základní tón veršů zaznívá nejsilněji ve slově „básnicky". T o t o
slovo je vyzdviženo ze dvou stran: jednak tím, co mu předchází,
jednak tím, co po něm následuje.
Předcházejí slova: „Pln zásluh, leč přece...". Zní to bezmála
tak, jako by následující slovo „básnicky" vnášelo do záslužného
bydlení člověka nějaké omezení. Je tomu však opačně. Omezení
vyjadřuje obrat „Pln zásluh", před který si musíme doplnit
„sice". Člověk se sice při svém bydlení hojně zasloužil; neboť je
to člověk, kdo pěstuje věci, jimž dává země růst, a kdo pečuje
o to, co vyrostlo. Pečování a pěstění (colere, cultura) je druhem
budování. Člověk ovšem nebuduje jen v tom smyslu, že obdělá15

vá to, co roste samo ze sebe, nýbrž buduje i ve smyslu aedificare,
když staví to, co samo vyrůst a trvat nemůže. V tom smyslu
jsou vybudované a postavené nejen budovy, nýbrž všechno dílo
lidských rukou a člověka vůbec. Avšak zásluhy tohoto rozmanitého budování nikdy nenaplní bytostné jádro bydlení. Naopak: zabraňují dokonce bydlení, aby bylo tím, čím bytostně
jest, jakmile tyto zásluhy lovíme a získáváme pouze kvůli nim
samým. Ty pak totiž právě svou hojností vnucují bydlení všude
do mezí zmíněného budování. T o t o budování chce splnit potřeby bydlení. Budování ve smyslu rolníkovy péče o rostlinstvo,
zřizování staveb a ostatních děl i pořizování nástrojů, to vše již
bytostně z bydlení vyplývá, není však jeho důvodem, či dokonce tím, na čem je bydlení založeno. K takovému založení musí
dojít v budování jiného druhu. Obvyklé a často výlučně provozované, a proto jedině známé budování naplňuje sice bydlení
hojností zásluh. Avšak bydlení je člověk schopen jenom tenkrát, když již vybudoval, buduje a setrvává v předsevzetí budovat jinak.
„... Pln zásluh (sice), leč přece básnicky, bydlí tak člověk...".
A pak pokračuje text slovy: „na této zemi". Tento dodatek by
bylo možno prohlásit za zbytečný, neboť bydlit již přece znamená: zdržovat se na zemi, na „této zemi", jíž se každý smrtelník cítí svěřen a vydán.
Avšak odvažuje-li se Hölderlin říci, že bydlení smrtelníků je
básnické, pak to, sotva vyřčeno, budí zdání, jako by „básnické"
bydlení lidi právě od země odtrhávalo. Neboť „básnické", platili za něco poetického, patří přece do říše fantazie. Na křídlech
fantazie odpoutává se básnické bydlení od skutečnosti. Této
obavě čelí básník, když výslovně říká, že básnické bydlení je
bydlení „na této zemi". Hölderlin tak nejen chrání ono „básnické" před případným chybným výkladem, nýbrž připojením
slov „na této zemi" výslovně poukazuje k bytostnému jádru
básnění. Básnění nevzlétá nad zem a nepřekračuje ji, aby ji
opouštělo a vznášelo se nad ní. Básnění teprve člověka na zem
přivádí, vede ho k ní, a tak ho uvádí k bydlení.
Pln zásluh, leč přece básnicky, bydlí
Tak člověk na této zemi.
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Víme nyní, do jaké míry bydlí člověk básnicky? T o ještě nevíme.
Ocitáme se dokonce v nebezpečí, že právě svým myšlením
vneseme do básnického slova Hölderlinova něco cizího. Neboť
Hölderlin sice jmenuje bydlení člověka a jeho zásluhy, ale neuvádí přece bydlení do souvislosti s budováním, jak jsme to
v předcházejícím učinili my. Nemluví o budování ani ve smyslu
pečování, pěstování a stavění, ani tak, že by básnění dokonce
vydával za nějaký zvláštní způsob budování. Hölderlin tedy
nemluví o básnickém bydlení stejně jako naše myšlení. Přesto
však myslíme totéž, co Hölderlin básní.
Zde je ovšem třeba všimnout si něčeho bytostně důležitého.
Musíme vsunout krátkou poznámku. Básnění a myšlení se jen
tehdy a jen potud setkávají v tomtéž, pokud rozhodně zůstávají
ve svém bytostném jádře rozdílné. „Totéž" se nikdy nekryje se
„stejným", ani s prázdnou stejností pouze identického. U stejného záleží vždy na bezrozdílnosti, v níž má všechno vzájemně
souhlasit. Totéž znamená naproti tomu soupatřičnost různého
vyplývající z jeho shromáždění skrze rozdíl. Totéž lze říkat jen
tehdy, je-li myšlen rozdíl. Ve výtěžku z vydržení rozdílného
zasvítá shromaždující bytování téhož. Totéž dává výhost vší
horlivé snaze nivelizovat různé stále jen jako stejné. Totéž
shromažňuje rozdílné do původní jednotnosti. Stejné naproti
tomu rozptyluje do fádní jednoty stále jen jednoho. Hölderlin
o těchto vztazích svým způsobem věděl. V epigramu nadepsaném „Kořen všeho zla říká":
Zajedno být, toť božské a dobré; odkudpak tedy
vášeň ta lidská, že pouze jeden a jen jedno jest?
(Stuttg. vyd. I, 1 str. 305)
Zamyslíme-li se nad tím, co Hölderlin básní o básnickém
bydlení, vytušíme cestu, po níž se skrze rozdílně myšlené
přiblížíme témuž, co básník básní.
Ale co tedy Hölderlin říká o básnickém bydlení člověka?
Odpověd na tuto otázku budeme hledat tak, že vyslechneme
verše 24-38 citované básně. Neboť z jejich hájemství promluvily
oba verše, jež jsme začali objasňovat. Hölderlin praví:
Smí, když život jest jenom únava, člověk
Vzhlédnout a říci: tak
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Být chci i já? Ano. Dokud laskavost ještě
Na srdci, Čistá, dlí, měří
N e nešťastně člověk
Se božstvím. Zůstává neznám bůh?
Je zřejmý jako nebe? T o m u
Bych věřil spíše. Toť člověka měrou.
Pln zásluh, leč přece básnicky, bydlí
Tak člověk na této zemi. Však čistší
Stín noci se všemi hvězdami není,
Odvážím-li se to říci, než
Je člověk, jenž obrazem božství je zván.
Je na zemi nějaká míra? Není
žádná.
Uvážíme-li z těchto veršů jen něco málo, a to s jediným úmyslem: zřetelněji zaslechnout, co má Hölderlin na mysli, nazývá-li
bydlení člověka „básnickým". První verše, které zde čteme
(24-26), nám dávají pokyn. Mají formu důvěryplného přitakání
otázce. T a t o otázka vyjadřuje opisem to, co verše vysvětlované
na počátku vyslovily bezprostředně: „Pln zásluh, leč přece básnicky, bydlí tak člověk na této zemi." Hölderlin se táže:
Smí, když život jest jenom únava, člověk
Vzhlédnout a říci: tak
Být chci i já? Ano.
Jen v okruhu pouhé námahy snaží se člověk dobýt si „zásluh".
A hojně si jich tu zjednává. Zároveň smí však člověk v tomto
okruhu, z něhož a skrze něj vzhlížet k nebešťanům. Vzhlédnutí
prochází vzhůru k nebesům, a přece zůstává dole na zemi.
Vzhlédnutí proměřuje ono „mezi" mezi nebem a zemí. T o t o
„mezi" je vyměřené pro bydlení člověka. Nazveme nyní tento
člověku vyměřený roz-měr, jehož procházením se otevírá ono
„mezi" nebem a zemí, dimenzí. Dimenze nepochází z toho, že
nebe a země jsou k sobě navzájem přivráceny. Přivrácení samo
tkví v této dimenzi. Dimenze také není rozšířením běžné představy prostoru; neboť všechno prostorové již samo jako rozprostraněné potřebuje dimenzi, tj. něco, v čem je zapuštěno.
Bytostné jádro dimenze je prosvětlený a tudíž průchodný
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výměr onoho „mezi", onoho vzhůru k nebi jakož i dolů k zemi. Bytostné jádro dimenze ponecháváme beze jména. Podle
slov Holderlinových proměřuje člověk dimenzi tím, že se měří
nebeským. T o t o proměřování nepodniká člověk jen příležitostně, nýbrž v takovém proměřování je člověk teprve vůbec
člověkem. Proto sice může t o m u t o proměřování bránit, omezovat je a znetvořovat, ale nemůže se mu vymknout. Člověk se
jako člověk vždy již poměřil něčím nebeským. I Lucifer pochází
z nebe. Proto se v dalších verších (27-29) praví: „... měří ...člověk
se božstvím." Božství je „míra", kterou člověk rozměňuje své
bydlení, své zdržování se na zemi a pod nebem. Jen pokud
člověk svoje bydlení tímto způsobem pře-měřuje, je schopen
přiměřeně svému bytostnému jádru být. Bydlení člověka záleží
ve vzhlížejícím proměňování dimenze, do níž patří právě tak
nebe jako země.
Poměřování neměří jenom zemi, GE, a není proto jen pouhou geo-metrií. Ani neměří jenom nebe, U R A N O S . Poměřování není věda. Takovým měřením se měří ono „mezi", jež
nebesa a zemi navzájem přivrací. T o t o meření má svoje vlastní
M E T R O N a tedy svou vlastní metriku.
Poměřování bytostného jádra dimenzí, jež je mu vyměřena,
dává bydlení jako půdorys. Měření touto dimenzi je element,
v němž lidské bydlení nachází trvalou záruku svého trvání.
T o t o měření je na bydlení tím básnickým. Básnění je měření. C o
však zde znamená měřit? Máme-li básnění myslit jako měření, je
zřejmé, že je nesmíme podřizovat nějaké libovolné představě o
měření a míře.
Domníváme se tedy, že básnění je jakési zvláštní měření. Ba
ještě více. Možná, že větu: básnění je měření, musíme vyslovit
s jiným důrazem: básnění je měření. V básnění se vlastním
způsobem děje to, čím veškeré měření ve svém bytostném jádře
jest. Proto je třeba si všimnout, co je základním aktem měření.
Básnění je opatřením míry, opatřením v silném slova smyslu,
takové, kterým člověk teprve přijímá míru pro samotnou rozlohu základů svého bytí. Člověk bytuje jakožto smrtelný. Nazývá
se tak, protože může zemřít. Moci zemřít znamená: být mocen
smrti jako smrti. Jen člověk umírá — a to ustavičně, pokud dlí
na této zemi, pokud bydlí. Jeho bydlení však záleží v onom
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básnickém. Bytostné jádro „básnického" spatřuje Hölderlin
v opatřování míry, kterou se vyměřují základy lidského bytí.
Jak ale chceme dokázat, že Hölderlin myslí bytostné jádro
básnění jako opatřování míry? Zde není třeba nic dokazovat.
Veškeré dokazování se podniká vždy až dodatečně na základě
předpokladů. Podle toho,jaké jsou předpoklady, se dá dokázat
všechno. Avšak uvážit lze jen nemnohé. Postačí tedy, budeme-Ii
dbát vlastních básníkových slov. V dalších verších se totiž
Hölderlin táže především a vlastně pouze jen na míru. Je jí
božství, kterým se člověk měří. Tázání začíná ve verši 29 slovy:
„Zůstává neznám bůh?" Zřejmě nezůstává neznám. Neboťkdyby tomu tak bylo, jak by mohl jako neznámý být kdy mírou?
A přece — a to je nyní třeba slyšet a nepouštět ze zřetele — bůh
jako ten, kým On jest, je Hölderlinovi neznám, a jako tento
neznámý je právě básníkovi mírou. Proto je také všecek ohromen vzrušující otázkou, jak se může stát mírou to, co je ve svém
bytostném jádře neznámé? Vždyť něco takového, čím se člověk
měří, se přece musí sdílet, musí se zjevovat. A zjevuje-li se, pak
je známé. Bůh je ale nicméně neznámý, a přesto je mírou. A nejen to: jestliže bůh, jako ten kdo zůstává neznámý, zjevuje sebe
takového, jakým je, pak se musí zjevovat právě jako neznámý.
Zřejmost boha, ne až O n sám, je tajuplná. Proto básník klade
hned další otázku: „Je zřejmý jako nebe?" Hölderlin odpovídá:
„Tomu bych věřil spíše."
Proč, tážeme se nyní my, kloní se mínění básníka tímto
směrem? Na to nám odpovídají slova bezprostředně navazující.
Jsou stručná: „Toť člověka měrou." Co je měrou pro lidské
měření? Bůh? Ne! Nebesa? Ne! Zřejmost nebes? Ne! Tato míra
záleží ve způsobu, jakým bůh, jenž zůstává neznámý, je jako
takový zřejmý prostřednictvím nebes. Zjevování boha prostřednictvím nebes záleží v odhalování, které dává vidět to, co
se skrývá, ale nikoliv tak, že by se pokoušelo vytrhovat skryté
z jeho skrytosti, nýbrž výhradně tak, že skryté v jeho sebeskrývání podporuje. Tak se neznámý bůh zjevuje jako Neznámý
skrze zřejmost nebes. T o t o zjevování je míra, kterou se člověk
měří.
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Zvláštní míra, zdá se, jež mate obvyklé představování smrtelníků, nepohodlná lacinému všeznalectví každodenního
mínění, které o sobě rádo tvrdí, že je měřítkem všeho myšlení
a uvažování.
Zvláštní míra pro běžné a zvláště pro veškeré pouze vědecké
představování, žádná vhodná tyč nebo pravítko; popravdě však
míra, kterou lze mít po ruce a užívat jí daleko jednodušeji,
pokud se ovšem naše ruce po ní nesápou, nýbrž nechávají se vést
pokyny odpovídajícími této míře, jež se tu dává k převzetí. T o
se děje v přebírání, které na sebe nikdy míru nestrhává, nýbrž
přejímá ji v soustředěném přijímání, jež nepřestává naslouchat.
Proč však má být člověku napovídána a v básnickém převzetí
sdělována míra, jež je pro nás dnes tak zarážející? Poněvadž jen
tato míra je s t o změřit a vymezit bytostné určení člověka.
Neboť člověk bydlí tak, že prochází a proměňuje ono „na zemi"
a „pod nebem". T o t o „na" a „pod" patří dohromady. Jejich
prolnutí je onen rozměr, jejž člověk skrz naskrz prochází,
pokud jest jakožto pozemšťan. V jednom zlomku (vyd. Stuttg.
2,1 str. 334) Hölderlin praví:
Pořád, Milá! jde
zem a stojí nebesa.
Protože člověk jest, jen pokud vystává dimenzi, musí být jeho
bytostné určení vždy změřeno. K tomu je zapotřebí míry, jež
postihuje celou dimenzi naráz. Spatřit tuto míru, jako míru ji
pojmout a převzít, to pro básníka znamená: básnit. Básnění je
toto opatření míry pro bydlení člověka. Bezprostředně po slovech „Toť člověka měrou" následují totiž v básni verše: „Plni
zásluh, leč přece básnicky, bydlí tak člověk na této zemi."
Víme již tecf, co je Hö'derlinovi oním „básnickým"? Ano i ne.
Ano, nakolik jsme přijali pokyn, v jakém ohledu máme básnění
myslit jako zvláštní význačné měření. Ne, nakolik se básnění
jako měření a vymezování t o u t o zvláštní mírou stává stále
tajuplnějším. Tak to ovšem také musí zůstat, jsme-li hotovi
vydržet v bytostné oblasti básnictví.
Je to nicméně přesto zarážející, myslí-li Hölderlin básnění
jako měření. A to právem, pokud si totiž měření představujeme
pouze v tom smyslu,který je nám běžný. T u se totiž pomocí
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něčeho známého, pomocí měřítek a měrných veličin, něco neznámého okrokuje, učiní se tak známým a vtěsná se do mezí
vždy přehledného počtu a pořádku. T o t o měření se může
obměňovat podle druhu zvolených aparatur. Kdo však zaručí,
že tento obvyklý způsob měření, jenom proto, že je obvyklý,
postihuje již bytostné jádro měření? Slyšíme-li o míře, máme
hned na mysli čísla, a obojí, míru i číslo, si představujeme jako
něco kvantitativního. Ale bytostné jádro míry, právě tak jako
bytostné jádro čísla, není kvantum. Čísly můžeme počítat,
nikoli však bytostným jádrem čísla. Jestliže Hölderlin spatřuje
básnění jako měření a především jestliže je sám jako opatření
míry provádí, pak musíme, chceme-li básnění myslit, stále znovu uvažovat nejprve o míře, jež se v básnění přebírá: musíme dát
způsobu tohoto přebírání, které nezáleží v tom, že se po něčem
napřahujeme, a už vůbec ne v tom, že se něčeho chápeme, nýbrž
v tom, že necháváme přicházet to, co je nám vyměřeno. Co je
pro básnění měrou? Božství; tedy bůh? Kdo je bůh? Tato otázka
je pro člověka snad až příliš těžká a ukvapená. Tažme se proto
nejdříve, co lze o bohu říci. Tažme se zprvu pouze tolik: co je
bůh?
Naštěstí a ku pomoci se nám zachovaly Hölderlinovy verše,
které věcně i časově spadají do okruhu básně „V rozmilé modři
kvete...". Začínají slovy (Stuttg. vyd. 2,1, str. 210):
Co je bůh? neznámý, a přec
Co vlastností jeho
Je na tváři nebes. Blesky totiž
Jsou hněv jakéhos boha. Čím
Neviditelnější, tím spíše doma v cizím...
Co je bohu cizí, podoby nebes, to je lidem důvěrně blízké. Co to
ale je? Vše, co se na nebi a tedy pod nebem a tedy na zemi blyští a
co kvete, co zní a voní, stoupá a přichází, ale také co odchází
a klesá, naříká a mlčí, uvadá a tmí se. V tomto důvěrně člověku
blízkém, leč bohu cizím, je tento neznámý doma, aby tu zůstal
chráněn ve své neznámosti. Básník však svolává všechen jas
nebeských podob a každý hlas jejich drah a vanů do zpěvného
slova, a tomu, co svolal, dává zazářit a zaznít. Ale básník, je-li
básníkem, nevěnuje se pouze popisování toho, jak se nebesa a
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země zjevují. V podobách nebes vzývá to, co tím, že se odhaluje, nechává zjevovat to, co se skrývá, a to právě jakožto skrývající se. V důvěrně blízkých zjevech volá básník ono cizí jako
to, v čem je neviditelné doma, aby zůstalo tím, čím je: neznámým.
Básník básní jenom tehdy, když přebírá míru a vyslovuje
přitom nebeské podoby tak, že se podvoluje jejich zjevům jako
onomu cizímu, kde je doma neznámý bůh. Podoby a vzezření
něčeho nazýváme běžně „obrazem". Bytostným určením obrazu je, že nechává něco spatřit. Zobrazení a zpodobení jsou
naproti tomu až druhotné obměny obrazu ve vlastním smyslu,
který jakožto podoba nechává spatřit neviditelné a „obráží" je
tak do toho, co je mu cizí. Protože básnění přebírá onu tajuplnou míru, a to na tváři nebes, proto mluví v „obrazech". Proto
jsou básnické obrazy dílem „obrazotvornosti" ve zvláštním,
význačném smyslu: nejsou to pouhé fantazie a iluze, nýbrž
obrazy jako viditelná proniknutí toho, co je cizí, do podoby
důvěrně nám blízkého. Básnická řeč obrazů shrnuje jas a hlas
nebeských zjevů v jedno s temnotou a mlčením cizího. Těmito
podobami nás uvádí v úžas bůh. V tom, že nás takto udivuje,
zvěstuje svou ustavičnou blízkost. Proto může Hölderlin ve
verších „Pln zásluh, leč přece básnicky, bydlí tak člověk na této
zemi" pokračovat v básni takto:
... Však čistší
Stín noci se všemi hvězdami není,
Odvážím-li se to říci, než
Je člověk, jenž obrazem božství je zván.
„... Stín noci" — noc sama je stín, ona tma, která se nikdy
nemůže stát prázdnou temnotou, poněvadž je jako stín důvěrně
spojena se světlem, je světlem vržena. Míra, kterou básnění
přebírá, je doma v důvěrně nám známých podobách nebes jako
v onom cizím, kde Neviditelný chrání své bytování. Proto je
míra čímsi bytostně nebeským. Nebe však není jen samé světlo.
Lesk jeho výšin je sám v sobě šerem jeho bezpečně skrývajících
všeobsáhlých dálav. Blankyt milostné modři nebes je barvou
hloubky. Jas nebe je vzcházení a zapadání soumraku, který
ukrývá vše zvěstovatelné. T o t o nebe je mírou. Proto se básník
musí tázat:
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Je na zemi nějaká míra?
A musí odpovědět: „Není žádná." Proč? Poněvadž to, co jmenujeme, říkáme-li „na zemi", trvá jen potud, pokud člověk
zemi obydluje a v bydlení nechává zemi být zemí.
Bydlet však můžeme, jen když se básnění daří, jen když
básnění bytuje, a to způsobem, jehož bytostné jádro nyní tušíme, když totiž bytuje tak, že opatřuje míru pro všechno měření.
Samo toto opatření je měření ve vlastním smyslu, ne jen nějaké
odměřování hotovými měřítky za účelem zhotovování plánů.
Básnění proto také není žádným budováním ve smyslu stavění
a zařizování budov, ale jako vlastní vyměřování dimenze bydlení je básnění počátkem všeho budování. Teprve básnění přede
vším ostatním nechává vstoupit lidské bydlení do jeho bytostného jádra. Básnění je to, co v původním smyslu nechává bydlet.
Věta „Člověk bydlí, nakolik buduje" dostala nyní svůj vlastní
smysl. Člověk nebydlí, pokud se jen na zemi pod nebesy zařizuje, takže jako rolník pečuje o to, co roste, a staví při tom budovy.
T o h o t o budování je člověk schopen jen tehdy, když už buduje
ve smyslu básnického opatřování míry. K budování ve vlastním
smyslu dochází jen tehdy, jsou-li tu básníci, jsou-li tu ti, kdo
opatřují míru pro architektoniku, pro stavebnou strukturu
bydlení.
12. března 1804 píše Hölderlin z Nürtingen svému příteli Leo
von Seckendorfovi: „Fabulí, poetickou podobou dějin a architektonikou nebes se v přítomnosti obírám především, obzvláště
pak oním národním, pokud je odlišné od řeckého." (Hellingrath V 2 , str. 333)
„...básnicky, bydlí tak člověk..."
Básnění buduje bytostné jádro bydlení. Básnění a bydlení se
nejen nevylučují; básnění a bydlení, vzájemně se vyžadujíce,
patří naopak dohromady. „Básnicky bydlí tak člověk." Bydlíme
my básnicky? Nejspíše bydlíme naveskrz nebásnicky. Je-li tomu
tak, je tím slovo básníka usvědčeno ze lži a nepravdy? Ne.
Pravda jeho slova potvrzuje tím nejděsivějším způsobem. Neboť nebásnické může být bydlení jen proto, poněvadž bydlení
ve svém bytostném jádře je básnické. Aby člověk mohl být

24

slepý, musí ve svém bytostném jádře zůstat vidoucí. Kus dřeva
nemůže nikdy oslepnout. Oslepne-li však člověk, pak je vždy
ještě otázka, zda slepota pochází z nedostatku a ztráty, nebo
zda netkví v nadbytku a přemíře. V téže básni, v níž se zamýšlí
nad mírou všeho měření, Hölderlin praví: „Král Oidipus možná
má o jedno oko víc" (verše 75-76). Mohlo by to tedy být tak, že
naše nebásnické bydlení, jeho neschopnost opatřit si míru,
pochází ze zvláštní přemíry zběsilého měření a počítání.
Ze a do jaké míry bydlíme nebásnicky, můžeme v každém
případě zakusit jen tehdy, víme-li o onom básnickém. Zda a kdy
nastane převrat v nebásnickém bydlení, smíme očekávat jen
tehdy, budeme-li básnického dbát. Jak a v jaké míře se naše
konání a dopouštění může na t o m t o převratu podílet, osvědčíme pouze my sami, vezmeme-li básnické vážně.
Básnění je základ lidského bydlení. Člověk je však schopen
básnit vždy jen tou měrou, jak svoje bytování odevzdává a přivlastňuje tomu, co samo o člověka stojí a co tedy jeho bytování
potřebuje. Podle míry tohoto odevzdání je básnění básněním ve
vlastním nebo nevlastním slova smyslu.
Básnění ve vlastním smyslu se tudíž nedaří v každé době. Kdy
a jak dlouho je básnění básněním ve vlastním smyslu? Hölderlin
to říká ve verších, které jsme již četli (26-29). Jejich objasnění
jsme až dosud záměrně odkládali. Verše zní:
... Dokud laskavost ještě
Na srdci, Čistá, dlí, měří
Ne nešťastně člověk
Se božstvím...
„Laskavost" — co to je? Nevinné slovo, jež ale u Hölderlina
provází přívlastek „Čistá", psaný s velkým písmenem. „Freundlichkeit", laskavost — toto slovo, vezmeme-li je doslovně, je
skvostným Hôlderlinovým překladem řeckého slova C H A RIS. O C H A R I S říká Sofokles v dramatu Aiás (verš 522):
C H A R I S C H A R I N G A R ESTIN H É T I K T Ú S '
AEI.
T o přízeň totiž je, co plodí zase přízeň.
„Dokud laskavost ještě na srdci, Čistá, dlí". Obratem, kte25

rého rád užíval, říká Hölderlin: „na srdci", nikoli „v srdci"; „na
srdci" znamená to, co se dostavilo k bydlícímu bytostnému
jádru člověka, co se dostavilo jako nárok míry na srdce tak, že se
srdce obrací k míře.
Pokud trvá tato navštívenost přízní, daří se člověku měřit se
božstvím. Dochází-li k uvlastňování tohoto měření, pak člověk
básní z bytostného jádra básnění. Uvlastňuje-li se básnění, bydlí
člověk na této zemi lidsky, pak je — jak říká Hölderlin ve své
poslední básni — „život lidí" „život bydlící". (Stuttg. vyd. 2,1,
str. 312)
Výhled
Když do dáli jde život lidí bydlící,
Kde do dáli čas révy září vinicí,
Jsou přitom také prázdné letní pláně
A les svůj obraz temný staví za ně.
Že v přírodě svůj obraz časy mají,
Že ona prodlévá a ony uplývají,
V tom dokonalost je; a báně nebes skví se
Pak nad lidmi, jak strom když květem ověnčí se.
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Zbyněk BENÝŠEK
Zbyněk Benýšek, nar. 27. 6. 1949 v Olomouci, do patnácti let
žije v Prostějově na Hané, 1964 - 1968 studia na Střední umě'
leckoprůmyslové škole v Brně, 1968 - 1 9 7 0 Palackého universita v Olomouci. Později nejrůznější zaměstnání - metař,
skladník v sile, dělník v pivovaru, svobodné povolání - hudebník, textař - registratura zrušena 1974, topič, rekvizitář u
filmu, hlídač. Během této doby pokračoval ve studiu umění v
pivnicích U čápa, U krále Brabantského, v Demínce a U zlatého tygra. V roce 1977 podepsal Chartu 77, v roce 1982, po
řadě výslechů StB, se odstěhoval z její bezprostřední blízkosti
a žije ve Vídni.
Jeho básně a povídky vycházely od začátku sedmdesátých let
v klubových a studentských časopisech, ineditních sbornících,
v exilových časopisech i knižně. Svoje obrazy vystavoval na
několika výstavách v Praze a Brně, dále ve Vídni, Západním
Berlíně, N S R a je zastoupen ve sbírkách v Československu,
Rakousku, NSR, Francii, USA, Kanadě aj.
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Foto Ševčík

Reportáž z české revoluce
Je neděle ráno
v hospodě narváno
režisér Vávra právě obsadil
Staroměstské námestí
rozmlouvá s paní v černém
vdouvou po neznámém
ruský tankista si
objednal smažený sýr
naproti mu desítkou
řipíjí eses oficír
xch v baloňáčku
s trikolorkou
si do klopy drátuje
umělý šeřík
Josef Smrkovský
poroučí tři rumy
a levicový novinář
s bíbrem jak
kreslíř Pařík
čte Motýlka

?

- Kdypak nás vyplatí? ptá se barikádník
spálený obránce orloje
si nestačil sundat svrchník
a pije pivo ve stoje
zatímco vrchní kasíruje
stůl vlasovců
za okny hospody U štiky
zaštěkal kulomet
vybuchl dělobuch
oblohou sviští
mesršmity

primátor Vacek jí
biftek s oblohou
A ť nám bozi
pomohou!

Mladý režisér
Mladý režisér
spřádal plány
na flek světu
zlatým japonským perem
z druhé strany účtenky
napsal větu
čemu se věnuje
kde bydlí
a jak se jmenuje
- T o najdeš
zelená branka
z jedné strany
kamenný lev
z druhé poštovní
schránka je to
malá vilka se zahradou
pozor je tam pes
v té čtvrti věčně kradou zamnul bradou
- zítra ale nechoď
až ve čtvrtek
dáme něco dohromady Řekl to tak vážně
jak daleko byl od pravdy
daleko od pramenů
kdesi na dně tůně

ve společnosti raků
a slizkých kamenů
Pořád jsem nechápal
o co mu jde
na mou otázku řekl
- Chlapče to tě přejde
jde o to kdy ti to dojde
já taky nevěděl jak dál ach
zakazujou kde co já vím vím
co s tím třikrát jsem překopával
scénář místo skauta pionýr místo
Zappy Neckář stará žena v žlutém
čte Nezvalovy básně když jasně
jsem tam napsal že bude louskat snář!
Tak povídal a tvář
měl zmatenou
snad čekal vysvětlení
pro své tajené tlení
a já už věděl
že pro něj není
bohužel žádné
rozhřešení
Řekl jsem mu
- Dík za důvěru
ale s tím nic nechci mít
na mou věru
na to jim seru! koukám jak rychle
víno pije jak se
sklání k zlatému peru
dodal jsem
- My dva jsme původem
každý z jiné galaxie! a podal mu to jeho
zlaté japonské pero

plány na dobytí světa
a účtenku zlato pera
hodilo na stěnu
platinové vinárny lesk
a já výpad rychle jak
dobře zmydlený
kulový blesk

Fyzikům
Kdo by věděl
jak se svět zpomaluje
a kam ten hyperkoráb
majestátně pluje
a jestli je to růst
Božího těla které je
na počátku puberty
a kde jídlo kupuje
a kam chodil do školy
a od koho mlíko pil?
a jestli např. v mé
vlastní patě též
Mikrobůh žije
a nechápe mé pohyby
a v jeho vesmírku
miniodmocnina člověka
o jsoucnu pochybuje
a se svou milou
odmocninkou špásuje

Marjánce
Ó

tudy je možno
se podívat
poodhrnout vele

jemnou drapérii
a vidět zpívat
lilanděly
nebeskou árii
na temněmodrém
pódiu je pozorovat
v průzoru jak
v pozoru zdraví
kousek mého srdce
a v rádiu poslouchají
smutnou hru o
panence Marii
a po půlnoci slyší
jen jim známé
pozdravy - sykot a típot
radiových vln - noční Boží
zprávy

Panna Trója
Druhý podzim
s fáborami na hrobě i v tobě umírají děti
vcházíš v róbě
bránou mrtvých
a láhví vína kropíš
rozvrácené vesnice čas letí a letí
vrať se bránou ven
a o všem napiš!
Panna Trója
se blíží hříšné myšlence

cudná střídá
ve snech milence válkou si ničí duši
a ničí pěst ji nezabuší naděje tancuje tence
a ty dvacáté století
ty víš tak vyjdi ven
vyjdi a piš!
V žaludku dřevěné herky
lest nedýchá a čeká - řine se ven a bezkvětou Tróju
okrádá milenec o šperky

Tulákovo ranní pivo
Koně skáčou z nebe
a zebe mě nos
Zebra je poznačený kůň
měsíc je na dně
koupu se v horké
růžové vaně
Pro mne skopové
fazoli a rejži
máslo s petrželí - umřel mi děda
co šlapával zelí - vesmír ho oželí
stejně jako
zdechlou šarži
Lybie + Maroko
se spolu zasnoubily vážně nebo naoko?

Tichý pluk bakterií
vplouvá do sklínky
a spolu s ním
ostré bublinky
Generál R. vstal
tajně se modlil
hladil prýmky
pil vodku snil o boji
a za vysokým komínem
j ó - blinky blinky
Nikdy o ničem nepochyboval - Armáda smrdí! boj má ráda
okrádá hlupáky
a na moudré řve
- Samá zrada Zase jsem se špatně dopnul
chodím jako vagabund
ráno v parku na lavičce
dopínám si punt
Přespávám v malé boudičce
na písek a hrubou sůl
pod mostem nové dálnice
opuštěn jak kůlu půl
- Smutný generále
jenom se z toho
vojenského cvičení
proboha neposer!!!-
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Jaroslav HUTKA
Jaroslav Hutka, narozen 21. 4. 1947 v Olomouci, se koncem
6 0 . let a během let 7 0 . stal jedním z nejpopulárnějších československých písničkářů. Začal vystupovat v roce 1967 ve
dvojici s V. Veitem a později, pokaždé jen krátkodobě, s P.
Kalandrou, V. Třešňákem, H . Cingerem, Š. Rakem a R. Hladíkem. Velkou většinou však vystupoval na nejrůznějších scénách po celé republice, od těch největších až po soukromé
byty, sólově. V roce 1971 byl iniciátorem založení písničkářského sdružení Šafrán, které úspěšně a svobodně existovalo až
do roku 1977.
Zpočátku psal své písňové texty převážně na melodie kolegů.
Písně mají široké tématické rozpětí: od filosofických reflexí
přes sociologické analýzy, poetické krajinomalby, písně erotické a milostné, až po grotesky a slovní etudy. Po prostudování asi 2 0 O O O nejstarších moravských lidových písní jich
2 0 0 na začátku 7 0 . let, ve vlastním pojetí, zařadil do svého
repertoáru.
Jako záznam koncertů vyšly pak v Československu 2 LP desky lidových písní: Stůj, břízo zelená (1974) a Vandrovali
hudci (1976). Dále bylo vydáno 5 SP desek.
Účastňoval se nejrůznějších hudebních festivalů a pravidelně
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se umísťoval na předních místech hudebních soutěží a poslucháčskych anket.
Je autorem okolo 2 0 0 písní.
Od roku 1975 se dostává do konfliktu se Státní bezpečností.
V srpnu 1977 je proti němu zahájeno trestní stíhání a zároveň
po celé republice vydán zákaz pořádat jeho vystoupení.
Je autorem novel: Dvorky (1976), Utkání se skálou (1977),
Plechovka (1978). Dále řady populárních fejetonů a básnické
sbírky Klíč pluhu.
Oficiálně vyšla v Československu 2 dětská leporela.
Je signatářem Charty 77.
Na podzim 1978 vynucená emigrace do Holandska. První rok
koncerty po českých emigrantských spolcích (USA, Kanada,
Německo, Švýcarsko atd.). Dochází ke konfliktu s konzervativními emigrantskými kruhy, čímž také končí možnost vystupování v češtině a prodeje desek, vydávaných firmou Šafrán
ve Švédsku - Pravděpodobné vzdálenosti (1979) a Minulost
mává nám (1980).
V roce 1 9 8 0 první anglický repertoár. Písně Refugee, The
Pound atd. V roce 1981 první holandský repertoár. Písně:
Lange ij, Kořte ei, Het Liedje atd. Koncerty po Holandsku.
V roce 1983 první německý repertoár.
Na jaře 1984 první holandská LP Hier is mijn thuis.
A intenzivní návrat k psaní v češtině.

HOSPODSKEJ
Lidi, to je hmota
Která se sama sežírá
Lidi, to je kus zlata
Který se samo vykrádá
Nemyslej na samotu
Každej na svou smrt zapomíná
V mý hospodě je špína
A špína slunce nehledá
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Jsem hospodskej tohodle světa
Svět je zakouřená hospoda
0 čtvrtý k ránu zpitá
A z alkoholů šílená
Podávám všechy lihoviny
Ale já je nevynalez
Svět, to je kopec hlíny
A v dopoledním slunci kocoviny
Podávám fantastická jídla
Ty podpoří vaše pudy
V mým koření je ta pravá síla
Právo silnějšího nejsou bludy
Strop hospody je falešná ústava
A židle jsou policajti
Každýmu vládne ústava
T o hlídaj policajti
Místo světla svítí strachem
Ten osvětluje všechny tváře
A lidi přijdou zase
Strach lidi k hospodě váže
Hospoda je domov náš
Žitím se chceme pobavit
Tohle ví každej z nás
Tohle si nenecháme vzít
A z nenávisti se tloustne
Žádost bystří oči
Vražděním ti svalstvo zhoustne
A lidi jsou samý svaly
1 lidská kůže furt tloustne
Tuční necitlivostí
A pro mládí mám zvláštní porce
Mládí je všech nás radostí.
Místo soli používám závist
Mám jí v kuchyni plný pytle

A lidi sem táhne nenávist
A všichni si žijou vesele
A tuláky si sem nosí
Svázaný do kozelce
Ty tuláky, co choděj bosi
Nad jejich kostmi jsou ty pravý recepce
Má hospoda nemá okna
A nesvítí sem slunce
Tady se každej s každým potká
Tady se podávaj ruce
Do mý hospody choděj všichni
Až na jednoho vandráka
V mý hospodě se opíjí každej
Až na toho věčnýho tuláka
Ten kdo má v hlavě tisíc sluncí
Chráněnej věčným hladem
Ten blázen, co se vydal k slunci
Ikarus mi není vítaným hostem

ULICE
Ulice, nečistá řeka
Blátem mi na kabát stříká
Plavou v ní obludné ryby
Smrděj benzínové želvy
Hučí, jak údolí jezem
Společně s řahtavým jazzem
Kde opilí hudebníci
Neshodnou se na stupnici
Ošklivost na svoje kvádro
Maže asfaltové sádlo
Nohy holek, kytky v hnoji
Spodní rámec prostřihují

Úděsný pohyb tytánů
Po stěnách dělá zástěnu
Seřazen v špalíru domů
Leští si skleněnou tlamu
Teskná terária bytů
Plivají koktavou větu
Rány klíčí, okny, dveřmi
Mezery ucpávaj lidmi
Lidská výplň, maso v mlýnku
Semlela dav na fašírku
Propečení rovnoprávně
Parcelujem povrch země
Jak lavina, co se valí
Lízne šutrem o údolí
T a k se pokrok valí hrubě
Zasype hlavu sám sobě
A záchrana žádná není
Z té nákazy přemnožení
Musíme a nebo chceme
Ulicí za chlebem jdeme
Armáda, když pochoduje
Zadním výhled zacloňuje
Přední vidí, musí ale
Kupředu se valit stále

NOVINOVÉ SLOUPY
Novinovým sloupem život vystavěný
Sloganová síla deníkové ceny
Bezpohlavní věty rozum podvazují
Výběr informací zájem kruhu hájí
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Čtenář tuší zradu, stydí se to přiznat
Úzkost duši svírá, jak se v tom všem vyznat
Přibouchnuté dveře zevnitř čímsi drží
Vítr i když duje, obzor nerozmlží
Gramaticky správná, nečitelná slova
Bezpředmětná šedost spektrum rozezpívá
Muži tuší zradu, jak se v tom však vyznat:
Neúplatná čest a nebo schopnost prodat?
Smutek ranní kávy, neustlaná postel
Rozespalé oči, domov jako hotel
Smutku do škopíčku, lásky na mističku
Písek mezi zuby skřípe, vadí stisku
Zeny tuší zradu, chtěly se dát cele
Zbylo však jen málo: klečet u postele
Mlčící rodiče s bázní vysvětlovat
Dokázali syny za obecnost prodat
Rozbuška puberty, trapnost, láska, touha
Podívej se cesta - temná, křivá, dlouhá
Děti tuší zradu, neschopny se vyznat
Chtěly podat ruku, nabídli jim propast
Pouliční hesla masírují duši
Duše není proti, chce a věřit zkouší
Zatřpytla se v oku, se slzou odtekla
Cítila se slaně, po tváři se smekla
Tělo tuší zradu. Krev ve víno kvasí
Dědičnost bez uzdy ostří drápků brousí
Svět lepených představ z televizních stínů
Novinový papír, strach a šelest týdnů
Iluzivní cíle, služba majetnosti
Neuctivost světa, kde jsme jenom hosti
Život tuší zradu sloupců novinových
Jež ho stvořily tím, že nevešel do nich

Průmyslový jazyk olíznul se mlsně
Zkrvavenou slinou navlhčil si dásně
Jako kruté božstvo živé z krve lidí
Vztyčen na otroctví, křížem život světí
Kdosi poznal zradu, v básni začal křičet
V rotačkovém hluku není však křik slyšet.

PŮLNOC
Udeřila půlnoc nad šedivým městem
Vyplašila chodce výbojkovým světlem
Večer, sotva začal už není kam jiti
Světlo pro nikoho ve výkladech svítí
Potemněly domy vynuceným spánkem
Zavřely se tichem, bludištěm a zámkem
Vyplazený jazyk asfaltových ulic
Bez chuti se plazí kolem ztichlých krabic
Krabic, které z cihel lidé postavili
Mysleli na domov, než se uvěznili
Domov, klid a lásku, rodinu a přístav
Sehráli však roli divadelních postav
Prazvláštní divadlo, kde jsou všichni herci
Scénář sepisují režiséři moci
Sirénami fabrik, zavírací dobou
Televizní černí, novinovou sazbou
Opona jde dolů, když se půlnoc zvedne
Herec dle své gáže do postele lehne
Kolik je tu herců v této tragedii
A jediný divák vaše domy míjí
Dočasné kulisy, přídělové štěstí
Které balancuje na sevřené pěsti
Chtěl jsem mezi lidi, v kulisách jsem zbloudil
Opuštěným městem s prázdnou duší chodil

TAK JAKO KVĚT
T a k jako květ dral jsem se ke světlu
Říkám tomu zrození
Z kola tmy našel jsem cestu nahoru
Zůstal jsem stát na zemi
Na očích obdařen nocí
Na duši propastí
Nízko jsem, závrať mnou točí
Necitelní jsou mou bolestí
A v šedé ploše jedna rýha
Co pro všechno měřítkem je
Muž s bajonetem ostražitě hlídá
Reknu-li víc, tak mě zabije
Muž vykřikl: řekni to jasně!
A hned za tím: běda ti!
Mluv o sobě ale jen po pravdě
Mluv po pravdě, však běda ti
Jsem obraz v rámu blázna
Nejasně si vzpomínám
Z pustoty padám do prázdna
V kruhu ruce rozpínám
A na otázky odpovídám nevím
Korálky dnů navlékám
A v trpkosti k okolí cítím
Kolik jich neprožitých odevzdám

NIZOZEMÍ
Ticho rodí světlo, světlo půvab třídí
Nebem vane prostor, zem se v mracích vidí

Občanská svoboda, barevnost tržiště
Malba bohu vzatá v zátiší smetiště
Holandsko má jméno půvabem stříbřené
Domy tichý život, mírem obydlené
Předmět nese příběh, příběh detailnosti
Pohled mikroskopem bortí souvislosti
Kalvínovo dítě, pravé víry plamen
Vlastní tělo, běda, nečistoty pramen
Duše středověku půstem vysušená
Jen v řezaných květech vášeň povolená
Za velikým oknem malý život dřepí
Praktické cítění půvab kýče lepí
Rodinné myšlení, sousedská morálka
Vrchnost - předvoj boží, úřad - bodrá matka
Země moři vzatá, moře výzva k cestě
Pro národ a vlast znak na pirátské vestě
Skleníkový život, nahost kalkulace
Radost z titěrnosti, smysl rozen z práce
Z Bible odříkání, síla z ovládání
Jen náklad svědomí není k vyložení
Zrcadlem kanálů život hledá odraz
Evropa je cizost, svoboda to je hráz
Mýty v měkkém srdci tvrdě zabydlené
Sebechvála hájí pravdy opevněné
Nuda upravená v pokrm příjemnosti
Pokrok reformace uvíznutý v pasti
Pouze asketa má na majetnost právo
Měšťák volí krále, odnímá mu slovo
Jazyk vykořeněn, vyhnán z životnosti
Tvarosloví krámů zní bez slovesnosti
Renesance věcí viděním zrozených
Flétnová hra mušlí do sna zatočených

Královský vodotisk v pohlednici ticha
Člověku vyschne hlas, úžasem nedýchá

TADY DOMOV MÁM
Prázdná slova znějí krajem nalomených duší
Není kdo by hlavu zvednul k hrdé otázce
Ach, jak je to povědomé
To je píseň krajiny mé
Tady domov mám
Otrok, který táhne valník pozlacených dějin
Mlžný příklad zbabělosti však jen rozdává
Obléká se do legrace
Nemá už nikoho v lásce
Tady domov mám
Nedostane na vybranou, odevzdal svou vůli
Jazyk nechal ladem ležet, půdu neorá
Přistoupil na ponížení
Chce jenom přežít na zemi
Tady domov mám
Oči sobě zacloňuje, když sluníčko svítí
Když se jasné slovo mluví, uši zacpává
Má strach, když se vítr zvedá
Leká se deště co padá
Tady domov mám
Ze dne na den bez naděje kráčí směrem nikam
Nemá co by komu dal, jiným to zazlívá
Je jak hora unavený
Jako potok pokřivený
Tady domov mám

Když poprvé uhodilo, zapálil už svíci
Když na střechu liják padl, duši ďáblu dal
Před vichřicí strachy zbledl
Založil ruce a sedl
Tady domov mám
Nevím kde mám zahnat hlad, když doma říkají: nejez
Nevím, kde mám promluvit, když doma říkají: mlč!
Nemohu se nadechnouti
Nemám koho obejmouti
Tady domov mám

Iva Jamborová: Malá tuga

III. SETKÁNI U CÁRLÍHO
písničkáři
underground

Sváťa KARÁSEK
Svatopluk Karásek, narozen v Praze 1942. 1948 - počátek
školní docházky, má potíže se- známkou z mravů - od první
třídy až do poslední. 1956 - navštěvuje střední zahradnickou
školu v Děčíně. 1957 - propadá ze zelinářství, ale úspěšně
složí reparát. 1958 - vyloučen ze školy kvůli mravům. 1959 znovu přijat. 1 9 6 0 - vyloučen kvůli mravům. 1961 - pokračuje v namáhavém studiu na zahradnicko-vinařské škole v
Mělníce. Setkává se s člověkem Brabencem. Každý z nich má
svou bibli. 1962 - podává k všeobecnému zděšení přihlášku na
evangelickou bohosloveckou fakultu. Ministerstvo školství zasahuje a nepovolí přijetí. 1963 - pracuje v dolech na Kladně.
1964 - přijat na bohosloví. Tříměsíční prázdniny tráví jako pasák ovcí na Malé Fatře. 1965 - chodí do školy, píše básně,
prázdniny tráví jako námořník na staré obchodní lodi, zúčastňuje se dvou plaveb Hamburk - Laponsko a zpět. 1966 - přerušuje dobrovolně studium, aby si odbyl vojnu. S mučivými
pocity podepisuje vojenskou přísahu. V době jeho vojenské
služby se odehrává ve světě izraelsko-arabský konflikt. Čs.
vojska jsou ve stavu nejvyšší bojové pohotovosti - mají pomoci
Arabům. Ve stavu nejvyšší bojové pohotovosti odmítá zbraň i
poslušnost. Vyšetřován pro velezradu, hospitalizován a propuštěn z vojny na diagnózu: přizpůsobivost vojenskému pro48

středí nemožná. Ještě před vojnou se setkává se slečnou Stáňou Žaludovou, později Karáskovou. 1967 - pokračuje ve studiu. 1968 - končí bohosloví a žení se. 1969 - farářem ve
Hvozdnici u Davle. 1971 - na nátlak státních orgánů přeložen
do pohraničí. Je farářem v Novém Městě pod Smrkem. Neúčastní se voleb. Při přestupu do Kovánce ztrácí státní souhlas
k výkonu duchovenské služby. 1973 - kastelánem na hradě
Houska. Skládá a zpívá. 1974 - seznamuje se s undergroundem a žasne, co je ještě v Cechách rovných lidí.
1976 - ve vězení. 1977 - bydlí v Praze - Košířích a účastní se
Charty 77. Pracuje jako myč oken. Zpívá kde může. Stále
znovu brán do vazby, vyslýchán a sledován. 1 9 8 0 - donucen
policejním tlakem vystěhovat se do Rakouska. Mezitím má tři
děti: Adélu, Šimona a Kristinu. Po měsíci pobytu v Rakousku
dostává pozvání do Švýcarska. Odjíždí a od roku 1981 je farářem v Bonstetten u Curychu.
Jak z životopisu vidno, po bouřlivém životě nám teď faru se
slušnou prebendou. Co dělám? No, farářuju. Navštěvuji nemocné, umírající, vyučuji dorost, po večerech vykládám
Písmo v menších skupinách a hlavně kážu evangelium. Za ty
čtyři roky jsem jen v kázáních napsal, v jazyku mně stále ještě
cizím, dvě tlusté knihy. Křtím a pohřbívám a provoz je veliký.
Jinak je v Curychu ještě český Husův sbor, i tam se snažím v
rámci možností spolupracovat. Jinak je po celém Švýcarsku
spousta Cechů. I mezi nimi trávíme dost času. Nyní poreferuji
těm, které to zajímá, o své tvorbě.
Ještě když jsem byl v Čechách, vydal Jirka Pallas mou desku.
Tím se stalo, že mne lidé, kteří to vědí, považují za zpěváka a
občas na mně chtějí, abych zazpíval. Než jim vysvětlím, že to
tak není, že jsem doma zpíval, když jsem měl zakázáno kázat,
jen jako výkřik "a přece se točí", tak uběhne dost času, a
stejně nakonec řeknou, tak zahraj. Písně z Čech nechci už
hrát, protože nechci žít z minulého, chci podat soudobý výrok. Tak zpívám příležitostně, to znamená vždy k určité příležisoti. U nás v kostele zpívám tu a tam při bohoslužbách, německy i v dialektu. K určité příležitosti složím text a zazpí50

vám. Například letos ke konfirmaci, to je nabitý kostel, jsem
zpíval dvě písně. Jednu sloku na ukázku:
Sicher - Gott ist die Liebe,
es hat nur einen Defekt.
Leute, unter uns heute,
wo Gott der Liebe steckt?
Jetzt bist du konfirmiert,
doch nicht ganz informiert.
(Jistě, Bůh je láska,
ale řekni sám knězi,
kde ta láska Boží,
kde ta jenom vězí?
Ted' jsi konfirmován,
o ní neinformován.)

Jinak v Curychu pořádá Klub Jana Palacha každý rok již po
16 let výroční večer k památce Jana Palacha. Chtěli, abychom
zazpívali. Zpívali jsme letos s Čárlím Soukupem a s větší skupinou spirituál Ten den. První sloka je přejatá, další jsem napsal sám.
Ref.: Já to vím, jednou přijde ten den, ten den (4x)
Soumrakem slunce nezhasíná,
tvou žízní studna nevysychá,
v nastalé tmě svou víru ztratí,
kdo neví, že se oheň vrátí.
Ref.: Já to vím, jednou přijde ten den ...
Přestane pláč, stíhání lidí - v ten den ...
i slouha moci se zastydí - v ten den ...
z hliněnejch noh se kolos svalí - v ten den ...
velikost malejch se provalí - v ten den ...
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Ref.: Já to vím, jednou přijde ten den ...
Ruzyně, Pankrác i Kartouzy - v ten den ...
budou muzeem lidí v nouzi - v ten den ...
budou se divit malí kluci - v ten den ...
že byli lidi lidem vlci - v ten den ...
Ref.: Já to vím, jednou přijde ten den ...
V muzeu Ruzyň, v prázdný cele - v ten den ...
vycpanej bachař už jen zbyl - v ten den ...
palandu už nikdo nestele - v ten den ...
co jsem se za to namodlil - v ten den ...
Ref.: Já to vím, jednou přijde ten den ...
Jindy nás zas pozvali trampové, abychom zazpívali na večeru
trampských písní. "Ale probůh, jen žádné protestsongy, něco
romantického." Vytvořili jsme s Cárlím a s našimi ženami skupinu Utaha Karola. Zpívali jsme o hrdinech. Druhý rok jsme
vybrali z trampských písní ty, které vzpomínají na americký
podíl na konci 2. světové války. Vždy jednu sloku. Nakonec
jsem složil písničku: zážitek, který jsem prožil o prázdninách
v Normandii, když jsme se byli podívat na Omaha Beach,
tam, kde se vylodili Američani, a tam, kde jich tolik padlo.

Dobře se máme, jo dobře se máš.
T a k jedem s dětma na normandskou pláž.
Vemem si plavky a barevnej míč,
ležím na pláži na Omaha Beach.
Lehká četba a lehký van.
Něco tu mluví - snad oceán.
Něco tu mluví, klid bere mi pryč,
moře a kříže na Omaha Beach.
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Vždyť muži tu padli, co chtěli žít.
Kdo za svobodu cizí dnes šel by se bít?
Na vlajce hvězdy a na džípu rýč,
z pohody přes oušen, až na Omaha Beach.
Šílenej vládce národy žral.
Mnohý přihlížel - byl neutrál.
Nikdo mu nebral jeho dýku a bič,
jen tys vážil cestu až na Omaha Beach.
Tys položil život, abych já mohl žít.
Kdo za svobodu cizí dne.s šel by se bít?
Tehdy boj za mír, to nebyl jen kýč,
já klaním se mužům z Omaha Beach.

Iva Jam borová: Nedokončené chvíle

próza
Petr Kouba
MY, ANÁLOVÉ
ŽIŽKOVŠTÍ
Často se mi stane, že uprostřed práce na nějakém delším
"kousku" chroustajícím stránku stou a další, mi najednou myšlenky uváznou, děj se zastaví, trčí na místě jak mezek, a každý
pokus hnout s ním násilím jest skopnut do koše na papír.
Chvilku čmárám kudrdlinky, huby, krajiny na okraj sešitu, ždímám fantazii jak mokrý hadr ... ale nic už neukápne. Tak
obrátím list a začnu psát o první věci, která mne napadne: o nějaké ulici, osobě, rozhovoru který jsem zaslechl předevčírem či
před deseti lety, a který mi bůhvíproč uvázl v paměti. Dělám jakoby nic, píšu, a rafinovaně před kýmsi skrývám naději, že
tenhle anarchistický odskok přeci jen nějak nakonec do děje "zapasuju". Ale většinou se tak nestane a ve skříni se mi za delší
dobu nahromadily svorkami sepnuté dvoj-trojlisty
nepoužitých
textů. Když už jich jednou bylo příliš, než aby se daly kamkoliv
nenápadně ".zapasovat" vyjma plechového kontejneru na staré
noviny co stojí dole v průjezdu, pročetl jsem šije a zjistil, že většina těchto textů pojednává o mém rodišti - pražské čtvrti Žižkov. Asi se tak stává mnoha škrabákům - inkoustovým ochmelkům, že mimo hlavní práci, ve které se prezentují jako rázní a
ničeho nelitující muži s rozhledem, si takto tajně, melancholicky
a úlevně, postesknou nad, ó jé, mládím co zmizelo jak tichošlápek. A tak tedy:
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Čtvrť Žižkov je z větší části rozložena na dlouhém svahu,
který spadá od Vinohrad dolů, k úpatí hory Vítkov. Ulice
dole, ve žlabu mezi horou a strání, jsou ponořeny do nezdravého stínu, ale i do jisté útulnosti terénního klína města.
Čtvrť, postavená kolem začátku století, byla kdysi, nežli se
město rozrostlo dále k Hrdlořezům a Strašnicím, čtvrtí okrajovou, periferií. Domy zde jsou klasickými ukázkami "dělnické" architektury - vysoké činžáky sestavené do bloků,
uprostřed nichž, jak na dnech studní, leží malé vlhké dvorky,
stačící tak akorát pro klepadlo na koberce, popelnice a pár
skutečně otužilých akátů. Na stranách obrácených do dvora
mají domy pavlače, na každou pavlač vedou dveře hustě natěsnaných nevelkých bytů. Vše je zaměřeno na maximální kapacitu nájemníků - žádná zbytečně široká schodiště, žádné výtahy, balkon jen občas v prvním patře některého rohového
domu. Ulice se podobá ulici, liší se jen sklonem, podle toho,
do jaké míry sledují vrstevnice či spád svahu. Když se zadíváte
na některé křižovatce do perspektivy čtyř ulic, máte dojem
zrcadlového bludiště; zvláště v noci je tento dojem tísnivý.
Parky? Ale jó ... taky ... sem tam. Groteskní botanický druh
zvaný "městská zeleň", naši dědové na začátku století neznali.
A ostatně budovat "oázy zeleně" na periferii města by bývalo
bylo skutečně pošetilé - žižkovští kluci a lid zamilovaný měli
na dosah stráně Vítkova a stráně Židovských pecí, a tak je tu
parků minimálně, jsou jak dlaň, a dříve to beztak byla spíše
místa pro trhy.
Ulice jsou většinou úzké, bulvár a obchody věc neznámá.
Žádné divadlo, kabaret, výstavní síň. Tak to tu vypadá v
nejstarší době co pamatuji - v letech padesátých.
Na vrcholku hory Vítkov stojí mauzoleum - po první světové
válce zbudovaná kamenná krabice ohromných rozměrů, připomínající tak trochu hangár, tak trochu byzantinskou dekoraci z holywoodských historických velkofilmů. Mauzoleum
bylo původně stavěno pro prezidenta T. G. Masaryka, nyní
však v něm leží prezidenti a rekové současného režimu.
Jako kluk jsem sem chodíval se školou na exkurze vzdělávací
a kultovní. T o ještě stával uprostřed obrovské mramorové
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haly mauzolea katafalk, a na něm, pod skleněným poklopem,
ozářen reflektory v jinak temné prostoře, ležel první komunistický prezident CSR Klement Gottwald. V generálské uniformě a pestře našminkován. Mumie - řečeno prostými slovy.
Byl proveden v tak živých barvách, že vedle nás, děcek, ustrašených, stísněných, zbledlých v těchto pochmurných prostorách, vypadal on jako jediná živoucí bytost. Ale v podstatě
jsme jej i litovali, neboť nám připadalo, že zde musí ležet za
trest, tak jak nás rodiče z trestu zavírali do nějaké tmavé komory.
Byly to ostatně šťastné doby, tehdá, kolem roku 57, 58. Nový
prezident Zápotocký mi nějak splýval se slavným běžcem Zátopkem v jedinou osobu, vítěznou a dobrotivou. Ještě dlouho
jsem si pletl jejich jména. V rádiu nebo ve škole se pořád něco
veselého zpívalo. Moje starší sestra chodila v uniformě Svazu
mládeže, v tý krásně modrý košili se zlatým emblémem na
prsou, kvůli které jsem se těšil na dospění. V kině jste viděli
kombajny v lánech obilí, silný a spokojený dělníky u strojů,
pak nějakou veselohru, nebo ještě lépe válečnej film, samozřejmě ruský, ve kterým to Němci zase děsně dostávali, a
my kluci v první řadě bijáku jsme patřili k vítězící armádě,
které jest radost fandit - a prezident Zátopek nám běžel v
čele.
Inu, šťastné doby ... Někteří z nás už doma zaslechli divný
řeči, že jako ti špióni, velezrádci, krvelačné bestie, co je nedávno polapili a popravili, že to všechno byli nevinní lidé ...
Kruci - to by přeci bylo proti zákonům bijáku! A dále jsme
zneklidněli, když se začalo vybírat, kdo půjde dále studovat a
kam. Komise zasedaly, posuzovaly a doporučovaly či nedoporučovaly. Najednou se všemi dosud vysmívaný šplhounek z
funkcionářské rodiny před náma nosil jako gróf, neboť byl
doporučen a přijat na některou výběrovou školu - jazykovou,
grafickou, filmovou - což byl sen každého. Žáci těchto středních škol byli totiž v oblékání i mluvě elitou mezi mládeží první v republice kdesi sehnali džíny, zatímco my jsme ještě
chodili v pumpkách a rozhalenkách. Jako první začaly holky z
těchto škol oblékat přiléhavé, tenké svetříky, a ještě přiléha56

vější kalhoty sahající do půl lýtek, obuly lakované lodičky.
Neboť bylo naléhavě třeba tančit Rokenrol! To již jsme v
roce šedesát a výše. V kině pořád Rusové bili Němce, kombajny sklízely obilí, šťastní dělníci civěli u strojů, ale my už při
tom nebyli, jen pár penzistů (vstupné pro penzisty a vojsko: 1
Kčs) se ohřívalo a spalo v zadní řadě. Na středních školách se
určoval módní způsob hovoru, vynalézaly se nové, zvláštní výrazy - a mluvit správně blazeované, to dalo práci po letech
strávených ve společnosti poněkud hysterických a poněkud
papouškovitě přemoudřelých dětských hrdinů, dodávaných k
nám z východu. Celý první ročník na střední škole jsem se
vzpamatovával z té změny. Poprvé jsem uslyšel i své
vrstevníky mluvit silně sprostě o komunistech. Můj sen krásná modrá svazácká košile, zetlela během několika vteřin
jak Dracula na sluníčku, když krásná, inteligentní spolužačka
nazvala Antonína Novotného, třetího komunistického prezidenta, šaškem počmáraným.
To je tak - i já jsem se shodou okolností dostal na výběrovou
školu ... Můj otec i matka byli v komunistické straně. Sdílel
jsem na pár let výhody i - velmi skryté, na dlouhý léta skryté nevýhody prominentního studia.
Ale nějak jsem se nenápadně vyšoural z toho plesnivýho Žižkova - hajdy zpět! Tedy, jak řečeno, Žižkov se rozkládá na
svazích. Jeho obyvatelé tomu již dávno přivykli, že nestojí s
matičkou zemí v pravém úhlu, ale buďto supí do kopce s nosem téměř u dlažby, anebo klušou dolů, před sebou namodralou propast střech a dvorů. Mám soukromou teorii, že právě
kosý charakter Žižkova ovlivnil mocně povahy zdejších mládenců, neboť se zde nikde nedal hrát fotbal, leda na ulicích, a
to potom, když vám míč utekl, již zaručeně skákal přes sto
ulic až někam dolů do Husovy třídy, kde bydleli hojně cikání,
a tedy do nenávratna. Proto nezbylo žižkovským výrostkům
nic jiného, nežli se státi pásky, posedávat s cigaretou v hubě
na klandru a hvízdat na holky, případně se o ně poprat před
kinem Obzor. Rvačky na nože nebyly výjimkou.
Šikmost žižkovská zajistila též jisté bohémství v zdejších domácnostech, neboť, zatímco okna pokojová se vznášela ve
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výši prvního patra nad řvoucí ulicí, tedy na úrovni bytů
měšťanských, okna do kuchyně byla do půli zasuta hlínou
dvorku, tak jak jest obvyklé u podzemních bytů chudiny. T o
zajisté mělo vliv na nezakotvenost zdejších povah.
Žižkovské drbny pak měly nejlépe propracované postoje z
drben pražských, neboť jejich nožní svalstvo muselo neustále
vzdorovat tahu dolů svahem. Jejich taktika se terénu přizpůsobila a větší z nich si automaticky stoupaly níže, pod menší
partnerky.
Kutálející se míč, klobouk, perzóna, by mohly být v erbu Žižkova. A nad ním nápis :"V pádu jest rovnost!"
Kvůli dokreslení obrázku Žižkova zbývá ještě dodat, že na
hoře Vítkov stojí nejenom krabice mauzolea, ale též obrovská
bronzová socha Jana Žižky z Trocnova, husitského hejtmana,
po kterém má čtvrť jméno. Sedí na koni a boulí své půlmetrové válečnické oko na Prahu, zdvihaje bojovně palcát. Ovšem nás, děcka a městské puberťáky, nejvíce zajímaly obří
koule jeho oře, poněvadž to byl detail, který při pohledu na
sochu zblízka byl nejvíce na očích. Však si na nich pan sochař
Kafka dal záležeti - byly pokryty dekorativní síťovinou tlustých bronzových žil.
Při výročí Velké říjnové socialistické revoluce střílela na
tomto kopci děla salvami. Občas se událo v jeho nepřehledných houštinách nějaké znásilnění, nalezla nějaká ta mrtvolka.
Státní návštěvy zde kladly věnce ku hrobu neznámého vojína,
který tu také někde ležel.
Odsud byl nejkrásnější pohled na celou čtvrť, na ten svah
rozhoupaných střech, pavlačí, špicí kostelů, veškerou tu krásu
masitě červených tašek a černého zdiva, ve které bylo zábavné
hledat, kde tu člověk vlastně bydlí.
Ráno jsem se probouzel, otevřeným oknem voněly ze dvora
lípy a někdo zuřivě klepal koberec, jakoby si na něm chtěl vylít zlost za to, že ... že ... ech darmo mluvit! Do toho se ozývalo vřeštění ptactva z obchodu orientálním zvířectvem Zverex v přízemí pod námi. Jak jsem se později dozvěděl, v jednom z bytů našeho bloku se jednoho dne oběsil grafik Boudník. Večer zněly přes dvorek zvuky harmoniky, které se prot58

lačily okénkem záchoda z protější hospody, do čehož jste
mohli slyšet chrchlání močících chlapů, jejich laskavé vtipy,
když rozmlouvali se svými pohlavními údy.
Chodil jsem s konvičkou pro mléko. Prodavačka mi nalila z
odměrky dva litry mléka a zeptala se: "Kdepak máš chlapečku, peníze?" "Vevnitř." - ukázal jsem na konvičku. Paní
prodavačka, bílá jak její tvarohy, spráskla rukama.
Šel jsem do hotelu Tichý rodičům pro pivo. Výčepní mi načepoval dva litry a zeptal se: "Kdepak máš, chlapečku, peníze?"
"Ztratil jsem je." řekl jsem. Utíkal jsem honem domů a dostal
od rodičů vynadáno a novou desetikorunu. Hostinský mi vydal pivo. Na zpáteční cestě jsem komíhal džbánkem, občas se
zastavoval a upíjel. U jednoho sklepního okénka očuchával
pes nějaký předmět. Sebral jsem ji psovi a utratil proti veškerým zákonům poctivosti.
Můj tatínek zahodil rozzlobeně noviny a řekl, že tyhle loterie
sou samej podvod. Koupil si totiž asi dvacet losů Spartakiádní
loterie a jenom na jeden z těchto losů vyhrál - deset korun stejnou částku, co činila nákupní hodnota losu. Poslední číslo
losu bylo pět, a všechny losy končící na toto číslo vyhrávaly
deset korun. Ostatních devatenáct losů končilo nějak svinsky.
Tatínek, si mne zavolal a los mi dal, abych si desetikorunu ve
spořitelně vybral za dobré chování. Paní ve spořitelně si prohlédla los a zeptala se: "Jak to, chlapečku, že tě rodiče posílají
samotného pro tolik peněz?!" Pokrčil jsem rameny a čekal na
desetikorunu. Paní mi jich vysázela pět set! Tatínek byl člověk nervózní, netrpělivý; ve svém rozčilení, že nevyhrál hlavní
cenu padesáti tisíc, přehlédl, že losy končící na dvojčíslí šedesát pět, jako ten náš, vyhrávají pět set korun. Ani tehdy
jsem si nevzpomněl na žádnou z lekcí poctivosti a vše s lumpy
prožral.
Maminka řekla: "Slyšela jsem od paní učitelky, že tě nevídá
chodit na obědy do školní jídelny. Jak to, že na ně nechodíš,
když jsme ti na ně dali peníze ? Když nebudeš jíst, dostaneš tuberu!" "Ztratil jsemakoupené poukázky, maminko." Otec,
kterému se mezitím nějak donesly zprávy o mém losu, zařval:
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"Ty syčáku! Jestli si za to kupuješ cigarety, tak ...!!!" "Kdepak
cigarety, tatínku!", zvolal jsem rozhořčeně. Koupil jsem si totiž za peníze na obědy od spolužáka Petra Cernického rezavý
kolt bez bubínku a deset fotografií nahých žen.
Můj spolužák Karel Němec řekl: "Ty vole, jak můžeš utrácet
kapesný za biják, když pivo stojí jenom korunu dvacet?!" A
hned mě odvedl na Václavák, do automatu U Vašatů, kde čepovaly pivo mladičký holky - učnice, který nepoznaly, že je
nám nedostačujících šestnáct let. Byla tam dost tma. Odnesli
jsme si půllitry do nejzapadlejšího kouta automatu, a se zdviženými límci kabátů jsme ten zlatej mok srkali a čekali co
bude. Za půl hodiny, po třetím pivě, nám z mozků letitý kal
matematiky, ruštiny, fyziky, vymetla vlna první panické ožralosti. Načež jsme hned druhý den přemluvili spolužačky Máchovou a Lukášovou, aby šli s námi na Kampu vypít dvě lahve
vodky. Nikdo z nás neví, co se dělo. Něčemu jsme se smáli,
skutálel jsem se po šikmý navigaci do Vltavy, Máchová si zlomila malíček, Lukášová přišla do jiného stavu. Byli jsme oba
zděšený, jako bychom si hráli se sirčičkama ve stodole a ona
chytla. Potratová komise vyzradila naše tajemství (ostatně
myslím že zcela protizákonně) ředitelství školy, a ředitelství
našim rodičům. Reagovali jsme poněkud podrážděněji a oba
poté propadli u maturity. Báječný kvítka! Načež jsme se s Lukášovou dohodli, že jen co uděláme reparáty, tak se vezmeme.
Před potratovou komisí jsem byl děsně nervózní, ruce se mi
třásly a tak jsem je zastrčil do kapes. Na otázky jedné z přísedících jsem odpovídal drze, poněvadž hrozilo, že si jinak všimnou mýho strachu. Zvolala: "Jak to, chlapečku, který jsi zapomněl v konvičce los číslo šedesát pět určený pro školní
jídelnu, že máš ruce v kapsách?! Nevíš kde jsi?! Před potratovou komisí! Sám jsi pořád ještě blíže výškrabku nežli dospělému člověku! A tuhle nebohou dívenku (Lukášová se pohotově rozbrečela a dali jí až do konce pokoj) jsi přivedl do
jiného stavu! Ty a otec?! Sám bys ještě potřeboval otce! Čím
je tvůj otec?" "Prodává losy." "Tři stovky a za týden se dostavíš na zdravotní středisko a odevzdáš dobrovolně krev!". A na
potvrzení definitivnosti rozsudku praštil předseda komise pě60

stí do stolu. Za týden jsem se dostavil na zdravotní středisko,
vytlačil dobrovolně asi půl zkumavky krve a poté promptně
omdlel. K vánocům mi Lukášová koupila holení na mých tucet vousů.
O prázdninách, před odchodem na vysokou školu, jsem pracoval v tiskárně, abych si vydělal nějaký prachy na nový džíny
a tak vůbec. Ukradl jsem tři kila cínu. Donesl jsem je domů,
vyklopil z aktovky a řekl: "Kamaráde, seš zloděj!" Cín jsem
prodal panu Malátovi, odlévači soch, a od té doby již nekradl.
Když na to tak koukám, byl jsem na žižkovského mládence
náramně slušnej. Pral jsem se vážně všeho všudy tak tucetkrát
a téměř vždy byl bit. Jednou mě dokonce na trempu v jižních
Čechách polapil a zbil homosexuální vesnický listonoš, a nutil
mne, abych mu sáhnul na pinďoura. Bacil jsem ho do něj konvičkou plnou piva. Až do Veselí nepotřeboval zvonek, jak při
jízdě řval. Byla to ta samá konvička, ve které jsem zapomněl
peníze pro mlékařku. Tím skončily i veškeré mé zkušenosti ve
směru pana Pasoloniho. Jen můj duch je jaksi polosvětně nakažený. Když mi na vysoké škole chtěl rektor do konvičky nablít, ucukl jsem. Já i Karel Němec jsme už měli spoustu peněz
na chlast. Ale to už je jiná, světová kapitola.
Sníh padá za okny, přesně tak, jak mu určili pan Lada a Ježíš.
Jsou totiž vánoce. Přesněji řečeno, je první hodina ranní Štědrovečerního dne. Sníh padá na krunýř velkého středoevropského města. Praha se jmenuje. Dosud neviditelné střechy se
zvolna zjevují ze tmy noci, jak je sníh pokrývá. Město Praha
je nemocné a smutné, a kdo je má přesto rád, děkuje sněhu za
čisťoučký převaz všech jeho ran. Má jich požehnaně ("požehnaně"), bolák na boláku, rezavé koláče čediče a pískovcové
strupy. Město Praha je jedno z měst, ve kterém přečkal za
středověku mor. Snad čekal na novou příležitost v tlamách
chrličů nesčetných chrámů, ve spárách dlažby, snad spal v červené české krvi, kterou jsem naplněn i já. Pro tento den na
mor zapomeňme. Je den, který se nazývá Štědrý večer. Jedna
hodina ranní. Kdo nespí, je buďto flamendr, šoustal, povaha
romantická nebo taxikář.
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Avšak chlapec, který kouká z postele na velké bílé vločky, jež
se třesavě snášejí za okny podél fasád jak postřelení motýli,
nemá o sexu či plánu města ani potuchy, i chlast a světobol
jsou jeho mysli neznámy. Nespí kvůli jediné lásce. Lásce
dlouho marné, toužené, která se však nyní blíží naplnění hodinu za hodinou: modré a stříbrné kolo značky Favorit ... s
přehazovačkou, samozřejmě!
To peklo - všichni hoši z ulice už kola mají, Favority, Esky,
Sportky, a letos na jaře, jen co byl první suchý a teplý den, vyjeli do ulic. A on musil stát na chodníku a jenom přihlížet, jak
kamarádi krouží osmy a proplétají se mezi sebou. Občas se
některý rozjel plnou rychlostí proti němu a až v posledních
metrech zmáčkl brzdy, takže nádherným smykem doklouzal
až k místu kde on stál a drcl jej přední pneumatikou do kolena. Chlapec musil sebrat veškerou svou sílu na úsměv.
Ale před týdnem viděl otce přicházet s velkým neforemným
balíkem pod paží. Trhlinou v papírovém obalu se zaleskla modrá barva. Ostatně žádný prodavač nedokáže zabalit kolo tak,
abyste je podle tvaru balíku nepoznal. Otec sebral se skobičky
klíč od půdy a balík odnesl. Klíč už na skobičku vedle dveří
nevrátil. Sousedé mají také klíče od půdy, ale ti mu je nepůjčí
- suší tam prádlo, skladují kompoty - chlapec nemá v domě
nejlepší pověst. Již týden stojí kolo na půdě a čeká na Štědrý
večer.
Nahoře je tma a mráz. Po dlaždicích putuje s nocí sametově
stříbrný čtvereček světla, to měsíc svítí vikýřem. Všude po
vyschlých trámech visí pavučiny, vítr s nimi komíhá jak se sem
procpal skulinami. Sedmnáct pod nulou - už desetiletí nebyla
taková zima. Měsíční paprsek dolezl až ke kolu. Tatínek je již
rozbalil a otřel z něj piliny a šmír. Pod dotykem studeného
měsíčního světla náhle vzplane chromování i modře perleťový
lak nevídanou září. Od předního talíře, zvonku a řídítek se
odrazí spousta světelných prasátek a pokryje trámoví. Poklad
září do noci v končinách bez lidí. Vítr v ten ráz utichne a chlapec o čtyři patra níže se probouzí. Je spojen se svým kolem na
půdě strunkou touhy, která reaguje i na to, když kolem kola
proběhne myš. Srdce mu buší strachem, že ten bídný svět ještě
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v posledních dvanácti hodinách nastraží překážky jejich setkání! Však to zná z knih, všechny ty padouchy: Negoro, Silver, Kardinál! A co teprve ta cikánská partaj těsně pod půdou! A domovníkovic kluk! Ujujujuj - zamkl táta tu půdu
dobře ?
Dlouho nemůže usnout. Vždyť nahoře, mezi trámy na půdě,
stojí modrý a stříbrný Favorit!
Všechno je jinak na hovno. Jsou chudí v poslední době, když
otec odešel do invalidního důchodu. Má něco s nervama.
Všechno je na hovno. Spousta učení ve škole, holky se včera
ve třídě smály, že má díry na loktech zašitý červenejma mandelinkama. Máma to myslela dobře ... ale doprdele, proč
zrovna já mám mít na loktech mandelinky?! V běhu na sto
metrů byl předposlední. Na biják nedostal už přes měsíc, poněvadž přinesl kouli z dějepisu a poznámku v žákovské
knížce: "Čte si při vyučování mimoškolní četbu! Je vesměs
flegmatický!" Cože sem? Flegmatickej? To je teda kec! Po"kkejte, to ještě budete mrkat, jak já jsem flegmatickej! Co to
vůbec je, flegmatickej ? A ť mne teda pošlou k doktorovi, když
sem nemocnej! Bóže bóže, ještě dvanáct hodin! Co když je to
kolo pro bráchu?! Kdepak, dyť už mu je dvacet sedům a vydělává. Ten si může koupil kol co chce. A má auťák. Ale
přeci, co když to kolo daj jemu?! Ten brácha mi šel vždycky
na nervy, vejtaha jeden! Dyť má auto, tak co se ... Moh bych
mu ráno poslat dopis, ať k nám s Jarunkou na Štedrej večer
nechoděj, že sme u nás všichni nemocný. Nedojde mu to. Píšu
s chybama. Nemám na známku. Co takhle zajet k nim stopem
a propíchat jim pneumatiky u auťáku? Stih bych to ještě do
večera zpátky? Přijeli by VLAKEM!!! Hergot, co dělat,
vždyť to kolo nesmí, nesmí, N E S M Í bejt jeho!
Jsou dvě hodiny ráno a chlapci táhnou hlavou nesmysly. Toužením unavený mozek se nyní zjančil a sebetrýznitelsky zkouší
každou možnost, jak vystavit srdce drásání obav. Ve výši, v
mrazu, zamotána do pavučin, se třpytí perleť a chrom, kostra
do trojúhelníku - jedním slovem Venuše!
A chlapec tuší podvědomě, že život už mu nikdy nepřinese podobný dar! Snad leda až se zamiluje. Ale žádný ze statků to63

hoto světa, žádnej bourák, barák, konto s tuctem nul, nevlije
do jeho srdce takové opojení, jako modrý Favorit, kolo jaké
mají skoro všichni kluci v ulici, jenže on ho teď bude mít
nejnovější!
Je mu čtrnáct ... a tohle je skutečně poslední z velikých darů,
jaké pro něho život, kromě lásky, měl. Mráz sevřel město do
svých kostnatých spárů. Čtrnáct let, hrozný věk. Dospělost
chlapce přitahuje neodolatelně, láká jej jak Rusalka, a on
neví, kdepak - nenechá se poučit, nakolik je s mocí dospělosti,
do které spadá třebas i možnost nakoupit si tucet jízdních kol
značky Favorit, nakolik je s ní spojena smrt. A kolo na půdě
je poslední dar na rozloučenou, který mu dává mládí,nežli
svěří jeho ruku na krátkých pár let lásce, a pak, pak zvolna,
stále víc a víc, navěky, smrti.
Tehdá, v padesátých letech, ještě neměli hoši v ČSR mopedy.
Rodiče jim koupili kolo a oddechli si, že už to mají z krku teď už brzo půjde kluk na vojnu, a pak a ť se stará sám o sebe.
Jsou tři ráno štědrovečerního dne. Ulice jsou bílé sněhem,
který padá jak leta ne. Celé město se sněhem jaksi zaoblilo,
vážní svatí na kostelích a ještě vážnější politici na náměstích
dostali komické čepice, takové malé bílé papašky. Nějakou takovou by potřeboval na rozpálenou hlavu i chlapec. Cože? Co
to slyším?! Podržte se, ten uličník se pokouší o modlitbu!
Prosí kohosi, ať mu ohlídá kolo. A k tomu dodává prosbu,
aby nám všem bylo ukradeno deset hodin času! Však už jsem
říkal, že ten chlapec nemá v domě dobrou pověst.
Modlit se samozřejmě neumí. Vždyť ani o náboženském
významu Štědrého večera neví prakticky nic. Časové období
kolem "Ježíška" spojuje s Nákupy, nikoli s Vykupitelem. A
vzhlíží k těmto dnům se stejnou materialistickou žádostivostí,
jako třeba k dnům prázdnin - volnost a dary jsou pro něho
vrcholem požitků. Ví, že se touto dobou cosi tajemného kutí v
kostelech, ale on v kostele nikdy nebyl. Několik odvážnějších
žižkovských babek strčilo za okna svých bytů Betlémy. Chlapec si je prohlížel celé odpoledne, poněvadž žádný z kamarádů nebyl na ulici a nebylo tedy s kým se koulovat. Osli, velbloudi, divně oblečení, divně gestikulující panáčci, dokonce ti
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blázni košilatí, andělé myslím, jojo - ti s krídly, všichni míří k
nějaké mizerné a jistě krajné nepohodlné postýlce, kde se na
vobyčejný slámě rozvaluje docela vobyčejnej kojenec a hlava
mu září jako žárovka. Jen figurka maminky nemluvňátka
chlapce trochu dojímá, poněvadž se netváří tak pitomě nadšeně jako ti ostatní, kteří mu připomínají tváře z prvomájových průvodů, třebas například ředitelku Jičínskou, vedle které
musil jít posledně, nežli se mu podařilo z průvodu zdrhnout, a
která se před tribunou s představiteli vlády doslova rozplakala. Jičínská by zkazila každej Betlém. Maminka Ježíška se
docela obyčejně spokojeně usmívá, i když já mít takhle vystavený děcko na mraze ... H m , tak teda Ježíšek ...
Rodiče chlapce jsou členy komunistické strany, o křesťanských svátcích a symbolech se před ním zmiňují jen v nejnutnějším případě, když i v rádiu se o čemsi takovém s despektivní shovívavostí hovoří. Tváří se přitom rozpačitě, jakoby
mluvili o nějaké pošetilosti ze svého mládí, která v nich ovšem
dodnes vzbouzí ozvěnu zakázaného, nemravného štěstí. Oba
se narodili ještě do říše Rakousko-Uherské; otec dokonce ministroval, dodnes se se smíchem zmiňuje o tom, jak je pan farář pohlavkoval, když místo "Pochválen buď Ježíš Kristus"
zadrmolili při setkání s ním jen rychlé "Paškristu". To bylo jejich mládí, přestože jim je strana proklela a zakázala o něm
mluvit! Nechceme se tu zabývat rodiči, jen abychom přiblížili
atmosféru morového města, zmíníme se ještě o tom, že otec s
matkou se v čase kolem vánoc ocitají v náladě podivného
zmatení, ztrácejí, tak řečeno, revoluční dlažbu pod nohama,
neboť cosi hluboko v nich se obává hříchu ... Toho prastarého Petrova hříchu, neboť před lety dobrovolně - nedobrovolně zapřeli a opustili pacholátko v jesličkách, které jim přeci
předali prarodiče a těm zase jejich prarodiče, přes dva tisíce
let lidských dějin! Pošetilost? Stesk? Strach? Ve dvacátém století už bylo prohlášeno postupně za hřích kde co. Mnoho lidských bytostí, nejenom pacholátko, bylo ponecháno na mraze.
Kdo se v tom má vyznat? I pocit hříchu byl prohlášen za
hřích, stud za ostudný. Je nová doba! - řve rádio. Mičurin pěstuje okurky na jabloni a jeho blbí rodáci zkoušejí podobné
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věci s lidmi. U ť a f n o u tě od kořenů a naroubují na jiné. Kdo se
neráči ujmout, toho zahodí. Pustiny jsou památníky této velkorysosti. Bylo by to komické, kdyby nešlo o smrt. Smrt
každého jednou ... krát milion. A ty pokroucený, znetvořený,
živořící stromečky, a ť už byl zahradníkem kozel nebo prostě
bezcitné lidské pijavice, to jsou přeci zničené lidské osudy,
roky smutku! Každého jediného smutku, slzí ... krát milion.
Všechno je krát milion. To už je takový zvyk nových dob.
Ale o tom chlapec neví nic. A, upřímně řečeno, protože se v
jeho čtrnácti letech již začala měnit omrzelost pitomou a krutou vládou v nenávist, i do mládence Ježíše je mu houby. Stará
se o něj stejně málo, jako o řeči dědků, když v hospodě opěvají nějakého dávného slavného fotbalového útočníka.
Začal konečně podřimovat. Dříme celé město v noci před
nocí svatou.
Na půdě činžáku, v měsíčním světle, v prosincovém mraze, se
posadil na kolo značky Favorit atletický, beatnicky zarostlý
mládenec. Ale co to - strunka spojující spícího chlapce s kolem tentokrát nezazněla, nevzbudila jej. Vlasatý mládenec
zkouší volnoběh, brzdy, řádné napnutí přehazovačky, projede
se mezi trámy, zkontroluje, zda počet klíčů a záplat na duši,
které jsou uloženy v brašničce pod sedlem, souhlasí s prospektem. Zdá se, že je spokojen. Nejpuntičkářštější půdař, jakého
jsem dosud viděl. Ó hrůzo, mne si ruce - vzbuď se, chlapče!
Vlasatý mládenec přetřel ještě jednou kolo hadrem, vylézá vikýřem na střechu, odráží se bosou patou ... a húúúú, letí nahoru.
Kolo, poslední chlapcův dar, stojí mezi trámy. Notně zkřehlý
pavou křižák, který to vše pozoroval z prázdné flašky od okurek, se nespokojeně drbe čtyřma nohama mezi svým padesátým šestým a padesátým sedmým okem a mumlá: " Taková
pověra, tfuj!"
Chlapec o čtyři patra níž si drbe ve spánku jednu špinavou
nohu o druhou. Je v pubertě, už si je týden neumyl.
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Byl rok 1959. Chodil jsem s rudým šátkem na krku do organizace Československý pionýr a považoval smutný, nudný,
ožralý svět čtvrti Žižkov, ohraničený třídou maršála Koněva
dole a třídou generalississsimmmma Stalina nahoře, za jediný
možný. Tudíž jsem byl bez starostí.
Ten samý rok mě však z Pionýra vyloučili. Byla to hrozná ostuda pro mé rodiče, kteří shodou okolností celému případu
byli osobně přítomni. Při slavnostním recitačním vystoupení
naší pionýrské družiny u příležitosti Vítězné říjnové revoluce
jsem strčil svého spolužáka a spolurecitátora s pódia dolů, poněvadž to byl můj nejlepší kamarád. Jirka se zřítil do houštiny
asparágusů a rudých karafiátů, přičemž poničil drapérii na
podstavci pod Leninovou bystou a bysta se zachvěla. T o vše
před očima učitelů, rodičů a významných hostí! Nic se mu nestalo, pódium bylo sotva metr vysoké, ovšem já mimo toto již
čtvrt roku dobrovolně kašlal na dobrovolný sběr starého papíru a kovů, a tak jsem musil odevzdat rudý šátek. Bylo mi to
líto, poněvadž jsem si tento šátek, dle tehdejší pionýrské
módy, nechával o každém prvomájovém průvodu podepsat od
čestných hostů usazených na tribunách podél Václavského náměstí. Měl jsem tam podepsanýho i černocha a Číňana! V příštích měsících jsem nasbíral papíru tolik, že si celej Žižkov
málem neměl čím utřít prdel, a do Pionýra byl zase přijat. Ovšem můj trofejní šátek mi už nevrátili! A kde já měl teď toho
černocha a Číňana honit?

Naproti kostelu svatéhoProkópaměl krám pan Jůza. Bylo to
hračkářství. Jeden z mála soukromých obchůdků v Praze. A
již zdálky jste poznali, že je to docela jinej krám, nežli ty
okolní, zestátněné: vývěsní štít byl ručně malovaný, kostrbatá
písmena odprýskávala, výlohy a hračky v nich byly pokryty
prachem. Zřejmě pan Jůza dobře věděl, proč takto on, jinak
velmi pečlivý obchodník, zanedbává vnější vzhled svého
krámku. Ale my děcka to nevěděly. Kroutily jsme hlavama,
cože je to za špinavý ... lákavý krámek? A jak to, že jenom
tady lze koupit letadýlka, lodě, cínové vojáčky, legrační ba67

řevný blbosti, bouchací bombičky, zkrátka "Žjú, bezvadný,
klucííií!", když státní hračkářství vůkol nabízela ku prodeji
jen plastikové panny, nádobíčko, medvědy, skládanky kremelské věže, šachy a dámu - nic pro nás ?
Jůza měl všechny hračky ze dřeva, plechu nebo cínu; ručně
malované, soustružené, lité, žádná nebyla podobná druhé.
Bouchací kapsle jsem si u něho koupil jenom jednou. Zazvonil
jsem u nás doma, a když můj stopadesátikilový, mrtvičnatý tatínek otevřel, bacil jsem mu kapslí pod nohy. Hnal mne po
Kalinince nahoru, kolem Jůzy, a ještě dál, podél olšanského
rybníčku, Židovských pecí až kamsi za Kapslovnu, kde jej bolest u srdce zastavila.
Když jsem byl starší, koupil jsem si u Jůzy několik letadel.
Byly to modely starých dvojplošníků, strojů z první světové
války - piloti seděli v otevřených kabinkách za nehtem slídy,
křídla letadel byla propojena dráty. My, hoši sběhlí ve válečné
technice z ruských filmů o druhé světové válce, jsme koukali
trochu opovržlivě na tyto stařičké typy. Móda oldtimerů zdaleka ještě nenastala. Jako všechny hračky pana Jůzy zářila i letadélka novostí, pečlivým vypracováním, ale byla zjevně zhotovena podle stařičkých hračkářových předloh. Dnes by se
tímhle zbožím musil prima uživit! Například cínové vojáčky
jsem od té doby v žádném pražském hračkářství neviděl. Leda
v starožitnictvích a za nohorázný prachy! A u Jůzy? - nemalovaný pěšák 5 0 haléřů, malovaný pěšák 1 Kčs, jezdec na koni
2 Kčs.
Až dnes mi dochází, proč byl krám pana Jůzy tak ušmudlaný,
kdežto zboží perfektní, proč výloha žhnula teplou žlutí, když
se letní slunce dotklo vrstvy prachu na ní, zatímco skla vedlejšího obuvnictví a lékárny byla krásně průhledná, přestože
za nimi, kromě obvyklých agitačních plakátů, nebylo nic.
Krám pana Jůzy musil totiž zůstat zatraceně nenápadný, nebo
by kolemjdoucí příslušníci revoluční strany mohli zahučet varovně: "Ohó! Co se nám to tu soudruzi vzmáhá za nový vykořisťovatelský semínko?!"
Nicméně po několika letech zmizely z neprůhledné výlohy
krámku všechny hračky. Buďto panu Jůzovi došel materiál a
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nový mu nepřidělili, nebo mu to jednoduše zakázali sakumprásk. Nadále jenom hračky spravoval, především panenky.
Ve výloze se objevila strašlivě zdevastovaná, sadisticky
rozčtvrcená panenka, nad níž se skláněla jiná, krasavička jak
ze salonu krásy, která zděšeně zdvihala ruce. V pozadí této
horrorové scény byla na papíru nakreslena naříkající holčička
a nad ní nápis, který si zajisté budou pamatovat všichni Zižkováci mé generace, neboť tento nápis se stal běžnou průpovídkou dětských hovorů a posměšků: "Neplač, Jůza ti panenku
spraví!" Byl to slavný žižkovský nápis, i páskové jej v řeči užívali. V těchto letech byl vtip tabu ve všem, co se objevilo na
ulici. Jen portréty státníků čučely z každé vitríny, obklopeny
nejlepším co v krámě měli, v případech choulostivých, jako
kupříkladu u dámského prádla, či v případech katastrofálních, jako kupříkladu v řeznictvích, raději vznešenou
prázdnotu. Jedinými texty, které jste mohli na ulici číst, byly
transparenty, hesla, ideologické slogany opěvující stranu,
spřátelené strany, spřátelené strany spřátelených stran. Ale to
bylo vlastně až později, poněvadž v mých najranějších vzpomínkách byl všude prostě Stalin.
Ať jste vlezli kamkoliv, narazili jste na jeho vousy a otcovský
úsměv. Stalin však umřel a posléze upadl v nemilost, což bylo
poněkud zvláštní, poněvadž za svého života prováděl s lidmi
opačný postup. Mnozí pro něho tehdá plakali, na ulicích plakali. Ale pan Jůza ne a ne! - nespravil jim ho.
Douho žil pan Jůza. Malý, robustní, brýlatý chlapík. Na hlavě
nosil takového ševcovského ježka. Jeho paní nakukovala do
krámu skrze závěs za pultem. Oba byli tak úslužní, že jsme z
nich až měli strach! Nikdo z naší generace nebyl zvyklý na
zdvořilost. V módě byla totiž revoluční otevřenost, drsnost!
Všude - na školách, úřadech, shromážděních. V nejlepším případě jsme se setkali s jakousi kmenovou familierností. Zmizení zdvořilosti vždy bylo spolehlivým příznakem příchodu
zlých časů. (Vzpomínám si při této příležitosti na dvě povídky
o fašistické Itálii, jedna je od Hemingwaye, druhá od Thomase Manna. Také v nich je hlavním mottem rozučarování
nad zmizením zdvořilosti v té druhdy krásné zemi Italské.) Ov69

šem v Čechách to tehdá šikovně rozdělili: Vy budete otevření
... a my drsní! "Ale to je denunciantství, pánové!" - zašeptal
kdosi zničeně. Načež byli mnozí otevření, mnozí otevřeni a
mnozí zavřeni.

Hospod byla na Žižkově vždy děsná síla. Nebyly to žádné honosné podniky, vesměs samý "čtyřky", odborně řečeno. Ležely
ty zedrané hospůdky u nohou jízdní sochy husitského
hejtmana Jana Žižky z Trocnova, která vévodila nad čtvrtí,
jak jeho někdejší chudinské pluky. Kdesi uprostřed města
stály kohorty protivníka, nóbl podniky, navštěvované vesměs
cizinci, policajty, funkcionáři KSČ a šmelináři. V takových
podnicích měli na zemi koberce, na stolech dobrá vína, masa
spousty a libového, taneční hudba vám hrála do žvýkání.
Venku zářily neony. Chovaly se k vám opovržlivě, tyto podniky cenových skupin druhé a prvé. Pupky a paže portýrů
nám nedaly vejiti, když jsme v záchvatu demokratické halucinace rozhrnuli závěs v jejich vchodu. Portýr stručně prohlásil,
že jsme ožrali a že je uvnitř plno. Prvé bývalo pravdou často,
druhé nikoli. A nepustil nás dovnitř, ani když jsme mu strkali
pětku do kapsičky. Nafoukl opovržlivě pysky a odvrátil se od
nás. Inu, nic nesmrdí pronikavěji, nežli bída, i skrz tucet vypůjčených fraků pronikne její pach. (S její duševní kolegyní je
to ovšem ještě markantnější!)
Tedy tyto podniky, rozložené pod hradem, kolem Václaváku
a Národní třídy, byly jakousi panskou jízdou; když už jsem
jednou sklouzl po slepičinci přirovnání k válčícím stranám husitských válek. Byli to křižáci. Pakáž cizácká. Chlubní rytíři,
jak by napsal Jirásek. Stály při nich nádherné bouráky západních značek, která si šlechta dosazovaná z východu, náramně
oblíbila. A měly cizácká jména, tyhle bary a vinárny: Sevastopol, Internacional, Jaita, Kontinental a tak dále a tak dále. A
táhli proti nám vyzbrojeni koňakem, whiskou, šampusem a
skvělými jídly. Ech, kampak se na jejich spíže hrabaly naše
vuřty s cibulí, tlačenka, tvrdé rohlíky a desetistupňové pivo.
Avšak, jak řečeno, byla těch našich hospůdek děsná síla! Znal
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jsem uličky dlouhé sotva sto metrů, které měly přesto tři i
čtyři hospody, viděli jste z jedné do druhé. Ulice bez hospod
byly tiché, zakřiknuté, chované v lítostivém opovržení. A bylo
pěkně živo v našem táboře. Do noci žhnuly nesčetné ohně
hostinských oken a větráky mlely vzduch. Hlasy pijáků se
draly výčepem ven a řvaly o vítězství.
Viděli jste vůbec už někdy chudinu? Hej, znalci písma! Hej,
jednooký hejtmane, znáš své vojsko? Znáš tu bandu
bezbožníků, která se chytne každé reformační armády, jen
když jim bude dovoleno nakopat do zadku tučné hodnostáře,
a pod záminkou očištění víry, vyčistit lecjaký kostel?! Vidíš do
srdcí těch, kteří se lajdácky, s rukama v kapsách, klátí za ocasem tvé kobyly? Víš, který hlad je vyhnal z lesa?! ("Hrome,
tetinko, on nic neříká!" "Kdo by také,Staníčku,odpovídal na
prasklý pytel patetických řečnických otázek? Zvláště když je
sochou!")
Hej, jednooký hejtmane, tvá armáda jsme my, s tím se smiř!
Ožralové s nosy červenými jak hrozen a děravými po způsobu
ementálském. Penzisté, vdovy, páskové, co kdysi půl roku šetřili na džíny a stáli pak na ně třebas celý den frontu před Tuzexem, cikánská chamraď, dělníci za plat patnácti set, zloději
peřin, studenti, závozníci, pekaři, účetní, pochybní a pochybující partajní funkcionáři, co jim skok nahoru nevyšel, pikolíci,
paní z čistírny, smradlavé malíři, poblití básníci, uklízečky,
které to po nás všechno zametou, vězni propuštění i budoucí,
metaři, hrobaři, taškáři.
Konstrukce takové žižkovské hospody byla prostá, účelná,
stejně jako hejtmanova taktika. Z ulice se vešlo do výčepu, nálevní stůl s pípou byl umístěn poblíž vchodu, což byl zvyk ještě
z dob, kdy chodit se džbánem přes ulici pro pivo byla samozřejmost a napojení žižkovské domácnosti na "svůj" hostinec bylo každodenní, čerstvé, jak pěna na pivu. Až později se
přivalila na Evropu ledová doba lahví a pixel. Na Žižkov však
dorazila až velmi pozdě. Jednak proto, že zdejší obyvatelstvo
nemělo prachy na ledničky, které takový chov lahví doma
předpokládá, a jednak Žižkováci byli věrni víře otců! "Nené!
Ďete nám k šípku s tou lahvovou novotou!", bručeli občané.
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"Sodomské zvyky! Nic pro nás!", a zatvrzele šlapali v pantoflích schody nahoru a dolů, mířili se džbány k hospodám,
opovrhujíce pivem nezrozeným ze sudu. Dodnes je poměr
piva lahvového vůči točenému v žižkovských domácnostech
vzácně vyrovnaný, nedegenerovali zde zcela na líné pšukající
otvírače flašek, jako jinde!
Ovšem za mého dětství, takhle v neděli kolem poledne, jste
mohli vidět stát v každém výčepu dav děcek a ženských.
Děcka si domlouvala odpolední zábavu, ženské popisovaly, co
dneska vaří starýmu k obědu. Všichni žmoulali v ruce desetikorunu a výčepní pult byl zastaven až po okraj roztočenými
džbánky piva. Džbány a džbánky - od litrových střízlíků po
desetilitrové molochy. Džbány ze začátku století, malované
kvítky a se silnými uchy. Secesní skleněné džbány, pomalované zlatými volavkami a podivnými fialovými střevy. Modernistické hranaté džbány let třicátých, zpackané výtvarníky do
tvarů obzvláště prostince ušlechtilých. A potom válečné bandasky a poválečné bandasky s emailem odštípaným v šupinách,
plech zprohýbaný, neboť každý řádný hoch s takovou bandaskou mlátil o rohy, šťasten, že nemusí dávat bacha na křehký
džbán. Některá děcka přišla dokonce jenom s půllitrem.
Téměř v kadé hospodě měli naražené tři sudy, tři pípy: jedna
pro plzeňskou dvanáctku, druhá pro desítku, třetí pro desítku
černou. Tehdy jsem také naposledy slyšel objednávat si pivo
"světlé" - no samozřejmě, poněvadž všude měli i to "tmavé" - a
nebo jste si mohli objednat i "míchané", černé se světlým napůl. Černé pivo pily babky a tvrdily o něm s výrazem starých
kořenářek, že "jde na krev"! Jelikož však babky zůstávaly
vyschlé a bledé, nadosmrti jsem k černému pivu nezískal důvěru.
Pípa měla klasický tvar do téčka nebo do kříže, k čemuž mi
nedá umíněný červ literátský nepoznamenati, že na tento měděný či poniklovaný kříž se sám přitloukl nejeden žíznivec a
visel na něm až do svého posledního dne, mžouraje kolem
krhavýma očima.
Výčepní, "výčepák", míval tužku za uchem, vykasané rukávy
košile, na hlavě kulatou sametovou čepičku, jedním okem sle72

doval pěnou zbělený čuránek piva, plnící půllitry a džbány, zatímco kecal se štamgasty, rozsazenými ve výčepu. Na rozdíl od
číšníků byli výčepáci veselých povah, zásobárny vtipů. Inu, to
je tak - číšníci jsou na tom trochu jako hrobaři, také mají na
očích spíš ty konce, kdežto výčepák má většinou co dělat s hosty, dávajícími si jedno "na stojáka", vidí věčně ten zlatý šém,
klouzající co hrdla, host odkládá vypitou sklenici a s krknutím se probouzí k životu. Výčepák nemá tolik na očích tu půlnoční márnici vzadu v lokále, notordy spící hubou v loužích
piva a s nohama v loužích chcanek.

Výčep byl srdcem hospody, a zatímco lokál a záchody mohly
být někdy příšerně zaneřáděné, zde bylo čisto. Sedávali v něm
staří dědci, co se tvářili, jakoby tuhle hospodu kdysi stavěli,
dále řemeslníci, kteří si odskočili ze stavby nebo dílny "na
jedno", občas tu minutku poseděl číšník, aby si vykouřil cigaretu a ulevil nohám a v dobách, kdy policie nebyla orgánem
útočným nýbrž obranným, jste tu mohli spatřit taky policajta tedy příslušníka SNB, který, poněvadž policie tehdy měla
snad jen desetinný stav proti nynějšku, měl přes své šediny jen
jednu, dvě frčky a o vlastní kanceláři a mladých uniformovaných burších pod sebou se mu ani nesnilo. Však se s ním také
lidé ještě normálně bavili, i když musel spolknout leckterou
poznámku na adresu svých nových pánů. Ostatně zjev, jaký
dnes na Žižkově nespatříte! Leda tak tři, čtyři mládenci v uniformně přijdou udělat kolem desáté do hostince šťáru a chovají se a tváří přesně podle svého způsobu obživy - zle, nadutě,
snad pokud jsou velmi mladí, nalezne u nich smířlivěji naladěné oko i cosi jako náznak zahanbení. Dále v lokále sedí nějaká hvězda z nejbližšího fotbalového plácku, potom pán v
černém, navrátivší se právě z pohřbu, vedle něho stará prvorepublikánská kurva, nadávající na svou nynější práci uvaděčky
v kině, nu a ještě pásek čekající na večer a příchod někoho z
party, poněvadž už teď nemá na útratu a konečně alkoholik,
který čistotně spinká pod věšákem.
Ve výčepu je sranda, přátelé! Všichni se tu znají skrz naskrz, a
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tak je nutno protřepávat věci a osoby vzdálené, a možno tak
činit bez rizika udání, potažmo arestování. Ve výčepu ještě
žádná vláda neobstála, a snad jen ty nejkrutější jej přiměly
změnit otevřený výsměch v potutelné pošklebování.
Jedny dveře z výčepu vedou do kuchyně, druhé, zamčené, do
sklepa, třetí do lokálu. Výzdobu stěn tvoří obrazy jelenů v říji
i mimo ni, panoramato pražské, dožluta vyuzený šohaj šeptající cosi do okénka milce, jíž jeho odvážná slova vehnala do líček neméně žlutý tón, v letech pozdějších se zde objevují dřevěné, sádrové, plechové, či prostě na papíře malované siluety
dobrého vojáka Švejka se sloganem: T o chce klid! Ve vitrině
vedle pípy zříte lahůdky typu: Tatranka (sušenky), Pedro (tuzemské žvýkačky), Lesana (větrové bonbóny), a spoustu cigaret a sirek. N a policích za výčepním pultem stojí řada likérů; s
postupem boje KSČ proti výhodám alkoholismu redukuje se
tato řada na dvě nejlacinější sorty - rum a pak jistou fascinující láhev čiré tekutiny, kterou jsem, žel, nikdy neochutnal, a
jež měla orwellovský název: "Výčepní lihovina". Od stropu
svítí žárovka s prostým talířkovitým stínítkem, takto startovací rampa pro družné hospodské mouchy, které však, s postupujícím automobilovým zasmraděním městských ulic, inteligentně ze Žižkova mizí. Tři umaštěné balíčky mariášek vydá
výčepní na požádání. Jakýmsi zvláštním zákonem putyk jsou
to vždy karty dvouhlavé! Věřte mi - nesnáším dvouhlavá embrya, karty a podobné zrůdnosti!
Kolem deváté večer se začíná zpívat. Repertoár, jak již je pro
Čechy typické, je melodicky i textově chudý. Opakují se utahané, plačtivé písně o vzdálené milé, loučení, loučení, loučení
... leda pár sprostějších a vtipnějších písniček staré galérky, rakouských vojsk či trampů, má říz. Přísloví však neříká "co
Čech, to skladatel", říká jen "co Čech, to muzikant" - a taky
že zpívají všichni, takže nakonec veškerá chudoba písní mizí
pod náhodně sebraným, drsným, nádherným chórem desítek
vypitých hrdel.
Kolem půlnoci se pije kořalka. Nastává bratření a rvačky.
Proklíná se zcela nahlas postouplý večer, zavírací hodina a
komunisté. Výčepák háže utěrku přes pípu, domyje půllitry a
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jde pomoci číšníkovi vyházet poslední vzpurné hosty. Nežli
zavřou hospodu, vynesou společně na ulici onoho způsobně
spícího alkoholika.
Žižkovská čtvrť procházela neustále běžným prosívacím procesem chudých čtvrtí. Kdo udělal kariéru, přestěhoval se do
lepších čtvrtí jako Vinohrady, Dejvice, Břevnov. Fungovala
jako síto, tahle čtvrť - jemný, tvárný, státu užitečný stavební
materiál prošel skrz, na sítě zbyly jen hrbolaté kaménky.
Proto také velkou část nájemníků každého činžáku tvořily
babky, penzisté, výrostci, cikání, nu a též lid více méně kriminelní. Pozdější nedostatek bytů sem zavál i nižší střední stav,
úřednictvo obsadilo první a druhá patra domů a vmísilo se zde
mezi dosavadní elitu domů - kvalifikované dělníky. Nahoře, v
patrech u půdy, a úplně dole, ve sklepních bytech a zrušených
krámských prostorách, žila ona básníky opěvovaná "sůl
země". Ostatně jak znám básníky, vesměs kulináře, mysleli to
s tou solí opatrně a krajně obrazně - smrdělo to zde plísní a
výkaly, leckdy k zblití. Samí starší lidé, neatraktivní řemesla,
tak tak nad příjmem tisíc měsíčně, tak tak na pokraji neblahého řemesla desátého. No a samozřejmě všudypřítomná galérka - to je zase ten pepř! Ovšem galérka primitivní, nešikovná, jakoby z Čapkových povídek: rozbíječi oken, zloději
televizorů, prádla, vkladních knížek, průjezdoví šmelináři,
kteří to nikdy daleko nedotáhli, poněvadž výtěžek svých akcí
okamžitě propíjeli, namísto aby hýření odložili a pořídili si napřed kapitál na šmeliny velkorysejší. Galérka mazanější, chápající dobu, dostatečně tvární a sypká, samozřejmě brzo
prošla sítem, zmizela ze Žižkova, a zanedlouho jste ji mohli vidět frčet okolo v bouráku vlastním, státním, případně policejním - vždy však za volantem. Ale to už vlastně není galérka, že? Frajeři s nožem a ukradenou šrajtoflí v kapse přeci
utíkajň Tohle už je mafie. Mafie přeci pronásleduje! O n o stačí
nazvat věci pravým jménem a leccos se hned vyjasní. Málo
lumpů je galérka - mnoho lumpů, jejich přemnožení a organisování v státě občansky slabém, se stává mafií. O to však
nejde. (A vo co je, ty bambulo?!) Inu, dejme tomu, o žižkovský kolorit...
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Petr SACHER
Sč
O SMYSLU &č SMYSLU
Dávám si záležet, abych na schůzky přicházel včas.
Přicházím tedy včas.
Jsem v hospodě (představte si libovolnou hospodu), sedím
u stolu a čekám (čekám, protože já přišel včas — oni se
zpoždují). Čekám tedy a říkám si: Boj není smysl. Je pouze
silou, jež uvádí děj v pohyb...
„Přejete si?" číšník stojí vedle mne předkloněn, jakoby
oprašoval místo přede m n o u .
M n u si palcem a ukazovákem čelo. Říkám si: A děj je
cestou, která vede k cíli. T.j. k pochopení a smyslu.
Číšník se rozhlédne, f r k n e a opět: „Přejete si?"
Vzhlížím: Číšník je malý a otylý, v a r h á n k y p o d očima,
plesat; je m u — zdá se mi — cítit z úst. Povídám:
„Co si přejete?"
Číšník zvláštní to p r u d k o s t i vyvalil oči a zůstává chvíli
v u s t r n u t í . Vypadá nechápavě: není asi z nejbystřejších.
Opakuji:
„ N o tak, co si přejete?"
Ř í k á m si (odvrátivše o k o od nechápajícího číšníka): Boj
ale vyvolává destrukci! A není destrukce opakem všeho
smyslu?
Netrpělivě b u b n u j i prsty po stolní desce.
Destrukce způsobuje utrpení, strach a smrt. Vytváří svět
beze smyslu. Ale i t o u h u , se osvobodit...
Zvedám zrak a hledím na číšníka, který se vzmohl na
pokašlávání a p o n ě k u d nejisté „ale".
„Ale?" o p a k u j i a hledím m u do očí.
T u (náhle) přicházejí přátelé Yks a Ypsilon. O p o z d i l i se.
Nespouštěje číšníka z očí, říkám:
„ O p o z d i l i jste se."
Číšník klopí zrak, a zastřeným hlasem:

„Prosím?" Pak si opět poodkašle.
„ T a p ů l h o d i n k a " , říká Yks a přisedává. Vidí, že hledím
na číšníka, a upře zvědavě naň zrak i on. Přisedává Ypsilon.
„Co vejříte?" p t á se Ypsilon, obrací se k číšníkovi a poněk u d zvýšeným, lehce rozechvělým hlasem k o n o m u :
„Dvě piva... ne, počkejte," obrací se na mne: „ T y už
máš?" (vrtím hlavou), „ T a k teda," opět se poobrátiv k číšníkovi „ t ř i . "
Já ale náhle (či konečně?) obepínám o k r a j stolu dlaněmi,
zvedám se a o p í r á m svou zajisté nemalou váhu — jsem
očividně podsaditý — o sloupy svých r u k o u :
„Hoši, tady ten p á n , " b r a d o u kývu k číšníkovi, „tady ten
pán tvrdí, že jakákoliv paměť smysl popírá. Smysl vůbec.
Smysl všeho."
A (opět si sedaje) ještě:
„ O n nenví, že už je o b j e d n á n o . Neví to."
Číšník pozvedává ruce (asi, aby jimi zašermoval).
A já si říkám: Co člověka stále n u t í uvažovat o smyslu?
T u (samozřejmě; jak by jinak) Ypsilon:
„Vole, tak co vrtíš hlavou?"
A já (s úsměškem na rtech):
„ T o ne, že n e m á m objednáno. T o pouze, že n e m á m . "
Číšník (konečně začal — i když jen s ostychem — šermovat):
„Promiňte, ale to není p r a v d a ! " A potí se, náhle.
A já (ted už nevyskočím, ani nápad!) násilně k l i d n ý m
hlasem:
„Smyls není očekávání smyslu. Hledání a nahlížení b u doucího." Pak chvíli mlčím a vyčkávám škodolibě nějakou
tu reakci. Ale reakce žádná. N a o p a k : ticho jakoby se umocnilo. O b r a c í m tedy do kokrétna:
„ D o k u d tu na své pivo čekám, je má existence smysluplná. Pánovo nevědění tedy," m r s k n u po číšníkovi okem, „ p á novo nevědění, či lépe: zapomenutí je conditio sine qua non
mé existence tuto, zde, v této hospodě. A p o d m i ň u j e tím í
mé čekání na vás." Yks se náhle rdí (což o to, ale rdí se i
Ypsilon).
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„Ale," to pravím, vztyčiv svůj ukazovák, „jelikož vás už
tu mám — a", p ř i m h u ř u j i pravé oko, jakobych pomocí
ukazováku vyměřoval proporce páně číšníkovy, „kvůli tomu se ještě n i k d o nemusí červenat — bylo by každé další
vyčkávání beze smyslu; čímž by ztratila smysl i existence
má; a ztrácí tím smysl i číšníkova nepamětlivost."
A číšník stojí a stojí a stojí.
„ T a k už děte, děte už konečně. T ř i piva!" a mávám třepavě r u k a m a , jako k d y b y c h z nich vodu otřepával.
A když číšník se konečně obrátil, volám za ním:
„A p a m a t u j t e : dobře chlazená!"
Facit:
Smysl může být dán předem, je pak ovšem smyslem odvozeným a neřeší smysluplnost určující existence, t.j. existence
vůbec. Není-li ale dán smysl předem, vytváří se n u t n ě a) ad
hoc či b) a posteriori. Smysl ad hoc je contradictio in adjecto
(vylučuje působení u p l y n u l é h o a nastávajícího, a to, i když
právě časovost p o d m i ň u j e jak logicky, tak i fakticky veškerou úvahu o smyslu). Zbývá tedy smysl a posteriori. Z n a mená, že smysl není očekáváním smyslu. H l e d á n í m a
nahlížením b u d o u c í h o . Ale a především: vytvářením smyslu v čase, protože sám od sebe není, nemůže být.
Yks se mne ptá:
„V čem tedy spočívá pochybnost o smyslu bytí?"
A já na to (zvedaje prst p o prstu):
„Za prvé: příliš m n o h o historie. T u bývá smysl vyvozován
z minulosti, a tím by existoval a priori. Což nelze.
Za druhé: nedostatek paměti. Pamatuje-li člověk dané jako
smysl, p a m a t u j e pouze nesmysl. Tedy: paměť ne jakákoliv.
Za třetí: touha po moci a lačnost po nedosažitelném. V obou
případech smysl člověku nejen že by unikal, ale nedostaví se
prostě. Viz smysl ad hoc.
Za čtvrté: osamění a smrt jako zdroj pocitu marnosti. T u se
veškerá pochybnost o smyslu bytí h r o u t í v tušení smyslu.
A naopak."
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A Ypsilon dí:
„No, ale člověka nutí přece stále něco, aby uvažoval o smyslu."
Kývu hlavou:
„Ano, a je to prosté." (Mám v hlavě, a není divu: kolik piv
jsme to tu už spořádali?).
Palec: „Účelnost p ř í r o d n í c h d ě j ů . "
Ukazovák: „Uzavřenost existence v prostoru a čase."
Prostředník: „Neodstranitelnost u t r p e n í . "
Prsteník: „Smrt jako z á h a d a . "
Malík: „Nesmyslnost světa beze smyslu."
Yks i Ypsilon v jednom:
„Toť vše?"
„ P o k u d jsou jasné p ř e d p o k l a d y . "
Yks a Ypsilon:
„ T y známe."
Já (zvedám ruce s n a p n u t ý m i ukazováky — a sem a tam):
„Tak jedem!"
Všichni (totiž Yks, Ypsilon i já; v pozadí p o b r u k u j e číšník):
„Mi — mi — mi — mi — mí. M i m i m i m i - m í . "
Já (skládám ruce v klín):
„Dobrý."
Předpoklady smyslupné existence:
„ T a k jsme t u . "
Ptáme se:
„Kolik vás je?"
Předpoklady smyslupné existence:
„Málo."
My:
„A to hejbete světem?"
Předpoklady smyslupné existence:
„Nu."
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My (sborem):
„Odpočítat!"
Časovost existence:
„Vše se děje k b u d o u c í m u cíli."
Koherentnost existence:
„Vše se děje, aby existence byla."
Vnímatelnost existence:
„Vše se děje směrem k pochopení."
Jedinečnost existence:
„Vše se děje k utvoření smyslu."
Smrt:
„Já vždy byla, jsem a b u d u . "
A my na to už jen:
„ H o s p o d o , platit!"
Otišténý text je fragment z rukopisu „Měsíc Si Mond" 1984.
Petr Sacher — narozen 1944 v Chomutově. V roce 1958
odešel s rodinou do NSR, kde žije doposud v Mnichově.
Vyučil se fotografem; po dodělání maturity vystudoval slavistiku, fdozofii a psychologii. Živí se příležitostným
psaním scénářů a překlady. Debutoval 1980 sbírkou básní
„Zapovězená cesta" [PmD, Mnichov] a publikuje v časopise
„Obrys".
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N o v é knihy

edice a r k ý ř
Dominik Tatarka
Sám proti noci
Jiří Kovtun
Slovo má poslanec Masaryk
Jan Cep
E t u d y pro paní J.
Jindřich Chalupecký
Na hranicích umění
Sylvie Richterová
Slova a ticho
Sborník
Generace 35-45
Vilém M r štik
Cesta do Ruska
Petr Král
Éra živých
Ladislav Klíma
Dosazení Vůle na t r ů n logiky
Objednávky posílejte na adresu:
Edice A rkýř, Postfach 340208, 8000 München

34, West

Germany
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III. SETKÁNÍ U CÁRLÍHO
písničkáři
underground

Karel KRYL
Karel Kryl, narozen 12. dubna 1944 v Kroměříži. Vystudoval
výtvarný směr keramické školy v Bechyni. Od roku 1961 píše
písně, poezii a čas od času výtvarnicí. Od roku 1969 bytem v
Mnichově, kde je redaktorem rozhlasové stanice Svobodná
Evropa.
Diskografie a bibliografie
1969 - LP deska Bratříčku, zavírej vrátka /Panton,Praha/
1969 - LP deska Rakovina /Caston, Mnichov/
1 9 7 0 - LP deska Maškary /Primaphon, Mnichov/
1971 - reedice Bratříčku, zavírej vrátka /Primaphon/
1972 - Kníška Karla Kryla - texty /Index, Kolín n. R./
1973 - EP deska Carmina resurrectionis /nákl. vlastním/
1974 - bibliofilie 7 básniček na zrcadlo /nákl. vlast./
1977 - bibliofilie Pochyby /nákladem vlastním/
1977 - 17 kryptogramu na dívčí jména / P m D , Mnichov/
1978 - Zpod stolu Sebrané spisy - s SP deskou /68 Publishers, T o r o n t o /
1978 - reedice čtyř LP desek /Šafrán, Uppsala/
1 9 8 0 - Slovíčka - poetický scénář /68 Publishers, T o r o n t o /
1981 - LP deska Karavana mraků /Šafrán, Uppsala/
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1982 - Amoresky - bibliofilie /nákladem vlastním/
1983 - LP deska Plaváček / Šafrán, Uppsala/
1985 - Z mého plíživota - s SP deskou /68 Publishers, Toronto/
Mimoto ilustroval přes dvacet titulů edice Poezie mimo domov, odzpíval kolem 8 0 0 koncertů v Evropě, Kanadě, USA a Austrálii.
Společné publikace:
1977 - Canzoni - poesie del dissenso - spolu s Wolfem
Biermannem a Alexandrem Galičem /Biennale, Benátky/
1977 - Ilustrace - iniciály - ke knize Měsíce J. Fuchsové / F r a m a r , Los Angeles/
Do tisku připraveno:
knihy poezie Zbraně pro Erató, Krylias a Odysea a dále materiál na dvě nové LP desky, které vyjdou v příštích letech.

Vůně
V tůni nad mlýnskou strouhou
vteřinu pouhou
zdrží se proud.
Z víru nad bílou hrází
rašící mlází
vyráží z pout.
Louky červených máků
pod křídly ptáků
oněmělých.
H a d co kůži si svléká
Z medu a mléka
voněl mně líh.
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Výsměch a potíže s kázní
jsme snílci a blázni
tří generací
s vráskami rytými dobou.
Čas zmařený mdlobou
se nenavrací!
V bronzu jen tyčí se kopí
lev uši své klopí
tak kdo by se bál?
Nečiny značené vinou
se dějnami vinou
Ó Bože, co dál?
Vůně potu a kůže
Nad něhou růže
cynický smích.
Lásko, na konci léta
osudy splétá
ledový sníh.
Vůně vody a prádla
chlastu a žrádla
k opojení.
Lež a zrosený džbánek
pro mdlobný spánek
pokolení.
Výsměch a potíže s kázní
jsme snílci a blázni
tří generací
s vráskami rytými dobou.
Čas zmařený mdlobou
se nenavrací
V bronzu jen tyčí se kopí
lev uší své klopí
tak kdo by se bál?
Nečiny značené vinou
se dějnami vinou
O Bože, co dál?

Schůzku nahradíš schůzí
belháním chůzi
povykem klid.
Vůně piva a kvásku
nahradí lásku
Boha a cit.
Klec co náhražka křídel
Kulturní příděl
za umění.
Dálky v zrcadle sklínky
z prolhané skříňky
na civění.
Výsměch a potíže s kázní
jsme snílci a blázni
tří generací
s vráskami rytými dobou.
Čas zmařený mdlobou
se nenavrací!
Nečiny značené vinou
se dějnami vinou
co dělat že máš?
Navzdory otcům a synům
se odhodlat k činům
kde domov je náš!
Kde domov je náš!

Platýs
Nač vlastně lháti,
když ti stejně
nikdo nevěří?
Život se krátí,
beznadějně
zvoní u dveří:

na dveře zíráš - pohled blázna
v sadě mandloní - pak otevíráš chodba prázdná - nikdo nezvoní...
Nač vlastně bát se,
když se hrozby
nikdo nebojí?
Trestanec vládce
breptá prosby
v cizím pokoji,
sta lží se kupí,
platýs hlídá
krok tvůj po kroku - lesklý a tupý
jako slída - démant otroků.
Věk sinalých dní
a mrazivé luny,
kdy z němoty zní
tón ostnaté struny.
T e ď mrazivě mží
do šedého prachu.
Hle - písmena lží
na pomníku strachu.
Nač vlastně jásat - dřinou žlutí - smrtí značeni?
Nač dbáti zásad,
jež tě nutí
lháti nadšení?
Načpak se šklebit,
kývat hlavou

s hřívou odranou,
když být - je nebýt,
levá - pravou,
útok - obranou?
Nač dělat cosi,
co jsme ve snu
nikdy nechtěli?
Nevědět kdo jsi,
hledat vesnu
mečem z oceli?
Po čase slevíš - bleskne rudá,
vetklá do klopy.
Víš - nebo nevíš,
kdo tě udá
a kdo tě pochopí?
Věk sinalých dní
a mrazivé luny,
kdy z němoty zní
tón ostnaté struny.
T e ď mrazivě mží
do šedého prachu.
Hle - písmena lží
na pomníku strachu.
T m a škrtí hlasy - znějí z mlází
zpěvy bojarů.
Hle - nové časy,
v kterých vzchází
zima po jaru.
Chladno je němé - svítí mastně
listy jazyků...
Ze strachu lžeme,

nebo vlastně
jen tak ze zvyku?
Strach nebo lhaní - stopy kroků
v bílé závěji.
Nezvaní zvaní
na sta kroků
závěj navějí...
Křidélka hmyzí - pískot syslí - slůvka nezvaná...
V závěji zmizí
mrtvé smysly
blázna - skřivana...
Věk sinalých dní
a mrazivé luny,
kdy z němoty zní
tón ostnaté struny.
T e ď mrazivě mží
do šedého prachu.
Hle - písmena lží
na pomníku strachu.

Kyselý sníh
Prach dní
hedvábně hebký
skryl bílé lebky
do závoje.
Prach dní - skelety sťatých
s pohledy svatých
od orloje.
Prach dní
v pokřiku dlasků

skryl stopy svazků
polosmyté.
Prach dní
zahladil stezku
s kameny stesku
po zemi té.
Zem zrůd,
koktavých zkratek,
svobodných matek,
bezdětných vdov.
Zem zrůd,
zlomené vůle,
cizácké zvůle,
siláckých slov;
zem zrůd,
bezzubých dásní,
servilních básní,
prolhaných knih.
Zem zrůd,
zpanštělých vozků
zem zbabělých mozků
a odvážných břich.
Do listů jív
kyselý sníh
zvolna se vpíjí.
Nehybný čas
rezavých trav,
hubených žní.
Vše jako dřív:
lkající smích
s ohnutou šíjí,
zlomený vaz
skloněných hlav
v lavině dní.

Čas hrůz,
blábolu snobů,
znectěných hrobů,
znectěných vět.
Čas hrůz,
bezlesých svahů,
najatých vrahů,
popravčích čet.
Čas hrůz
špíny a vředů,
omamných jedů,
otrockých mas.
Čas hrůz,
vězničních dvorů - znamení moru
na dlouhý čas.
Dny ztrát
v noci tě budí.
Propadlé hrudi
ještě se dmou.
Dny ztrát,
drogy a pití.
Ortely žití,
vyřčené tmou.
Dny ztrát - reklamních šotů,
marného potu,
zmarněných snah.
Dny ztrát:
sto hlasů ze sta - dobrovolná gesta
a povinný strach.
Do listů jív
kyselý sníh

zvolna se vpíjí.
Nehybný čas
rezavých trav,
hubených žní.
Vše jako dřív:
lkající smích
s ohnutou šíjí,
zlomený vaz
skloněných hlav
v lavině dní.
Lze žít
jen abys přežil,
zatímco ze žil
ssají ti krev.
Lze žít
desítky roků
s holinkou v oku.
Jíst chleba z plev.
Lze žít
bez zdí a hrbů.
S malostí blbů
nesoutěžit.
Lze žít:
se lží se měřit
a znovu vždy věřit
že jinak lze žít.
Do listů jív
kyselý sníh
zvolna se vpíjí.
Nehybný čas
rezavých trav,
hubených žní.
Vše jako dřív:
lkající smích
s ohnutou šíjí,

zlomený vaz
skloněných hlav
v lavině dní.

III. SETKÁNÍ U ČÁRLÍHO
písničkáři
underground

J.J.NEDUHÄ
Jaroslav Jeroným Neduha se narodil 7. 8. 1945 v České Lípě.
Od dětství v Praze, vyrůstal s Jiřím "Freudem" v Motolské nemocnici v bytech pro zaměstnance. Vyučil se zámečníkem. Po
vojně (1965) střední škola. Krátký čas studoval na Čs. Husově bohoslovecké fakultě v Dejvicích. 1966 - 1973 svobodné
povolání, hudebník. Hrál epizódni role v šesti českých filmech. V roce 1968 a 69 procestoval stopem západní Evropu.
Byl přijat na vysokou grafickou školu v Londýně, ale v říjnu
1968 se vrátil do ČSSR. Po roce 1973 vystřídal řadu manuálních zaměstnání - kopáč, "pumpauch" v pivovaru, skladník, lepič plakátů, správce hřiště, vedoucí sběrny surovin, lepič pytlíků. 1972 založil skupinu Extempore, folkové obsazení: Jitka
Čádová, Jiří Bártl, Jiří Sula. Od roku 1974 komponované
rockové pořady: Pohřeb funebráka, Asbestový guláš, Stehlík,
Milá čtyř viselců, Ebonitový samotář, Cp. 34/121. Nejslavnější
pořad Milá čtyř viselců, provedená r. 1977 na V. pražských
jazzových dnech, v obsazení: J. J. Neduha - zpěv, kytara, harmonika, Jiří Mareš - sólová kytara, budík, Mikoláš Chadima zpěv, tenorsaxofon, vibrafon, Jerry Tomášek - basová kytara,
Miroslav Toman - bicí nástroje, Martha GotthardtZelinková
- percussion. Roku 1 9 8 0 založil J. J. Neduha skupinu Mezzanin, skupině se podařilo vystoupit pouze na dvou koncertech s
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rockovou operou Horečka. V rukopisu libreta: Meducínka,
Hollyday on Marmelade. V samizdatu vyšly Texty 1968 - 1978,
Libreta J. J. Neduhy, Folkové extempore J. J. Neduhy, několkrát román To co se sem nehodí. V rukopise je román Rána z
milosti a hra Nejdražší králikárna světa.
V roce 1983 se vystěhoval do Vídně. Hrál v duu s Vasilem
Snajdrem, posléze s obnovenou skupinou Extempore ve vídeňských klubech. Natočil s Karlem Krylem větší počet hudebních pořadů a písniček pro RFE. Pomáhal s vydáním desky české nové vlny v Itálii. Natočil dvě písně s Karlem Krylem pro malou desku vydavatelství 68 Publishers - Toronto.

Balada č. 1
Jel stařec z bílých hor
a dlouhý vous mu vlál
a za ním šla smrt
a on na kole jel
a o život se bál
On život neměl rád
a v horách v skrytu žil
teď když umřít má
teď by rád žil
však pozdě pochopil
Že Bohu nestačí
kadidlo pálit jen
Ze nechtěl ho znát
malou duši měl
světu nerozuměl
Já u cesty jsem stál
bílej vous větrem vál
a těžko uvěří
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kdo tohle neviděl
a leckdo by se i smál
a těžko uvěří
kdo tohle neviděl
já šel pak zase dál ...

Bílá pouť
Nikdo nejede tam co já
ani kdo stejnou cestu má
poslední metry zase sám
a pěšky musím jít
Nikdo nechodí po těch cestách
kde se mý blues potlouká
a nikdo se taky do nipjch snů
mejma očima nekouká
Bílá pouť divným vozem
bílá jak zamlženej den ...
Nevím proč vlastně jedu dál
když na cíl už jsem se vykašlal
snad že nad prašnou silnicí
kus modrý oblohy mám ...

Z nouze ctnost
Jsi hlupák hloupostí se oháněj
uznání dojdeš máš-li z nouze ctnost
milovat neumíš - tak se lásce směj
uznání dojdeš máš-li z nouze ctnost
Jsi lakomec tak věř v peněz moc
v nic nevěříš tak už máš Boha dost
když neznáš smích tak pyšně vystrč
uznání dojdeš máš-li z nouze ctnost

Jsi chudák tak penězi pohrdej
že školy nemáš ty studovals už dost
přátele nemáš - přátelství se směj
uznání dojdeš máš-li z nouze ctnost
Nikdo ti nevěří tak to ostatní lžou
hnát zlámals - dvůr nebyl opatrný dost
prý mluvíš potichu to ostatní moc řvou
uznání dojdeš máš-li z nouze ctnost
Chodíš pěšky - ty přec nenávidíš auta
nikde jsi nebyl - ty cestovals už dost
jsi ošklivý - pak ošklivost je svatá
uznání dojdeš máš-li z nouze ctnost
Když břicho máš pak břicho tvrdí úspěch
nechala tě - to tys měl už jí dost
a nemáš na pití - tak vypils už dost vína
uznání dojdeš máš-li z nouze ctnost
Léta svá jsi zmeškal - tím je vinen čas
doplatils na to - přesto máš všeho dost
že život neužils - ach jak je nízký špás
uznání dojdeš máš-li z nouze ctnost
Chybí ti důstojnost - pak bláznovství si chval
jseš jak lunt - však silný jsi už dost
jsi šaškem zván - ty vždycky rád ses smál
uznání dojdeš máš-li z nouze ctnost
Jsi králem snad - pak toužil ses jím stát
a umíráš - života máš už dost
a smích tě přešel - nikdy ses nechtěl smát
uznání dojdeš máš-li z nouze ctnost
uznání dojdeš máš-li z nouze ctnost
uznání dojdeš máš-li z nouze ctnost
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Zázrak na seně
Tma se snáší na město spící
měsíc vyšel veliký zářící
láska v srdcích lidských prý přebývá
Žena mladá žena líbezná
tím městem bloudí noclehu hledá
nemá kam složit svou hlavu znavenou
Na dveře tluče pekařova domu
prý není místa - pekař se směje tomu
kde narodí se asi děťátko té ženě ...
Neměli místa ani v hospodě
znavena sedí pláče na schodě
všemi vyháněná až k pláčí uštvaná ...
Pojď ženo teplý chlév tě zve
pojď ulož hlavu k spánku na seně
a zde jsou jesličky místo kolébky pro tvé maličké
Tvé dítě panno nejčistší
na seně narodí se poprvé zakřičí
a přece králem bude Pánem duší lidí všech ...
Ráno do chléva s ranním sluníčkem
děvečka přišla s chleba krajíčkem
a panna která se matkou stala ji o pomoc prosí ...
Nemohu ti pomoci matko milá
mé ruce chromé jsou není v nich síla
tak omlouvá se Marii ta dívka služebná ...
Pojď dívko dotkni se děťátka
uzdravit v moci je mého jezulátka
tvé ruce budou moci zase objímat a hladit ...

Běží utíká zázračně uzdravená
přivede všechny klesnou na kolena
před Jéžíškem na seně narozeným
A hvězda veliká svítí do daleka
a běži utíká kdo jenom nohy má
spatřit ten zázrak na seně zrozený
Pá dam ...

Růže na úvěr
Nekupuj nikdy na úvěr růže
růže ti odkvete
pivo ti zvětrá a holka zvadne
tak tedy repete
Nekupuj nikdy na úvěr růže
růže jsou proradný
nejdřív voněj a potom jen pichaj
a kapsu vždy vyprázdní
Růže ta s tebou špásovat může
ale na růžích nelze spát
jednou se probudíš nahej v trní
a nebudeš už moct vstát
Lepší je bodlák k tomu kus trní
ve váze z nočníku
v pěkný posteli dobře se chrní
a proč je ti do křiku ...
Nekupuj nikdy na úvěr růže
růže ti odkvete
pivo ti zvětrá a holka zvadne
tak tedy repete

Věčná láska
Vyprahlost úst slova polykáš
a sám sebe se ptáš kam odcházejí
otázka poslední se na patro lepí
tahle věta ti nejde se rtů:
Jak dlouho trvá věčná láska?
Jak dlouho trvá věčná láska?
Házíš si klacky pod nohy jako já
a nebo ploty přeskakuješ v běhu
stavíš si hrady z písku ze snů vzdušné zámky
a létáš po nocích na křídlech spánku
Zapomínáš rád na to co jsi včera říkal
a marně hledáš vhodná slova
ale ta věčná otázka ti stále víří v hlavě
sebereš v sobě odvahu a zeptáš se:
Jak dlouho trvá věčná láska?
Jak dlouho trvá věčná láska?

Petře na Panně a v Alsaskú
Plyšový kopečky pod nimi domečky
v postýlkách děti už spí
den už má nakrátce děti jsou v pohádce
překrásné příběhy sní ...
Uzený koleno a v peci poleno
ze srdcí spadne nám tíha
ke stolu sedneme pivo otevřeme
chuť se nám v puse už sbíhá
V Řepčicích pod Pannou chviličku váhavou
popřál nám Bůh trochu štěstí
domečky zbořil pak reálný a zlý drak
rozehnal nás svojí pěstí

Jednou snad po čase sejdem se zase
vráti se blažená chvíle
v dětech svých budem žít o sladkých touhách snít
o noci svaté a bílé
Plyšový kopečky alsaský domečky
v postýlkách děti už spí
den už má nakrátce děti jsou v pohádce
překrásné příběhy sní

Estébáček
Estébáčku kolik prášků
musíš denně brát
abys mohl po své práci
v klidu usínat?
Zdalipak tě vůbec někdy
svědomí souží
copak řekneš svojí milej
čemu ze sloužíš
Estébáček za zlaťáček
za měďáčků pár
udá bratra jen to fikne
A jede se dál
Močál černý bílý skály
cesta truchlivá
o čem se ti estébáčku
v noci jenom zdá
Pane lékař pane doktor
pane profesor
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pomozte mi lidé zlatí
v duši sedí mor
Rada drahá marné léky
každej dnes už ví
toho se už estébáček
nikdy nezbaví

Sváťozář
Sváťovi

Karáskovi

k Silvestru 77

Měsíček se dívá krvavý
jak se pivo vlívá do hlavy
hlava plná piva skotačí
na to skoro pípa nestačí
Nalejem si do sklenice
trochu bolu z makovice
hlava už nám přetékala
když mi milá zazpívala:
Dám ti trochu naděje
jak to všechno přežít
ukážu ti cestu rájem
a na prdeli nežit
Jenže moje milá neví
že to všechno dobře znám
všechno se mi jinak jeví
je tu cesta vítězná
Po týhletý cestě kráčím
oči v sloup svý nohy vláčím
za mnou oblak prachu stoupá
tělo mý se v potu koupá v potu koupá v potu koupá
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Jenže vlastně nikdo neví
kam ta naše cesta jde
všechno se nám jinak jeví
dobré vlastně též je zlé
Po týhletý cestě kráčím
oči v sloup svý nohy vláčím
za mnou oblak prachu stoupá
tělo mý se v potu koupá v potu koupá v potu koupá
Vlastně ani já už nevím
kdo jsem odkud jdu a kam
všechno se mi divně jeví
chlastu propadám
Cesta vede do zákruty
zlámem Svatoplukovy pruty
za tři dvacet za korunu
koupíme si svatozář svatozář
Sváťo zař!

III. SETKÁNI U ČÁRLÍHO
písničkáři
underground

Martin SCHULZ
Martin Schulz, narozen v červnu 1954 v Příbrami, kde zůstává
krátce, potom žije v Praze, na předměstích. Po absolvování
povinné školní docházky provozuje nejrůznější zaměstnání. Je
řidičem, kulisákem, pomahačem na stavbě, saniťákem apod.
V polovině sedmdesátých let začíná psát texty, ke kterým si
skládá hudbu. Na přelomu let sedmdesátých a osmdesátých
odjíždí z Cech; usadil se v Mnichově, kde pracuje mimo jiné
jako hlasatel Svobodné Evropy.

Je to hra
Je to hra
a konec neznáme
je to příběh
stokrát zahranej a zazpívanej
Je to nálada
kterou nemáme
a cizí životy
o který se staráme
a všechno
jakoby náhodou
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Nejde o to že tě náhodou mám rád
ale o způsob jak dokázat
že okamžiky kdy jsme spolu
a jeden stoupá druhej klesá dolů
jsou před nás
položený náhodou
Sto tisíc smutnejch úsměvů
do nichž se nutíme a perfektně je umíme
Je to příběh hrozně běžnej
jeden je hulvát a druhej něžnej
Jsou dny kdy lidi padaj z mostů
a visej ve dveřích
Jsou dny kdy svět je plnej hostů
a nikdo nikdo už mi nevěří
Tehdy míjím leporela domů
aleje zbytečně vykácenejch stromů
a potkávám Tě
jakoby náhodou
A Ty mi neseš svět
v kterým je lidem aspoň rozumět
Je to zázrak dělat ze slov věty
a ne fetiše a amulety

Odraz
Smutný města
uplácaný z prachu cest
Ze stejnýho těsta
panoptika prázdnejch gest
Výkladní skříně
drží podoby chvil
a ten pocit
že už jsem tu jednou byl
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Dny se mi pletou s nocí
Sny se mi pletou s dnem
Jedno si sebou nosím
S podivným úsměvem
Jeden den je den
Jeden den je sen
Nultá vteřina ticho
dech se zatají
Pohyb začíná
třeba zvoněním tramvají
Je to ten člověk
co se ti přes rameno podívá
přímo do očí
stojíš před výkladem (s hračkama)
Tak se násobí čas
to je to ticho
ticho v nás
Poruchy šitý na míru
našich soukromejch vesmírů
Když je i budoucnost matná
napjatý nervový vlákna
Když se život měří
jen na klapnutí zabouchnutejch dveří
Tak se násobí čas
to je ticho
Ticho v nás

Stejný slova
Na posledním sjezdu mudrců
rozprodali krásu do frcu
usnesli se, že je radost žít ...
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N o já myslím, že už mají co chtějí mít
Spoustu krásnejch slov a krásnejch vět
a krásný knihy, ale nudnej, nudnej svět
Je rozdíl mezi tím kdo píše aby moh žrát
a mezi tím, kdo nejí jen aby moh psát
Mezi tím, kdo píše aby mu žena neutekla
a tím, kdo se chce dostat za brány pekla
Mezi nudou tlustejch románů a krásou
Deníkovejch záznamů
Jsou to stejný slova, stejný slova, stejný slova ...
Jinejch významů

Lásko Poezie
V mý hlavě se nerodily básně
jako v hlavách básníků
taky jsem nikdy moc dobře
nedoved lhát
Spatně jsem zvládnul
rýmovací techniku
ale na druhou stranu nevím
nevim o co stát
Prosím Tě přijď dneska večer za mnou Lásko Poezie
Budu Ti vyprávět a budu se Tě ptát
Co ve mně umírá a co pořád ještě žije
Proč celej život si mám
Na život jen hrát
Když na mne padaj stěny
celýho mýho světa
a kolem kypí život - systém
Má dáti - Dal
A když mi všechno zní

jak poslední nedopovězená věta
Mozek si chystá
Arzenál
Prosím Tě přijď dneska večer za mnou Lásko Poezie
Budu Ti vyprávět a budu se Tě ptát
Co ve mně umírá a co pořád ještě žije
Proč celej život se mám
Života jen bát

Iva Jam borová: Milovaný gauner nepřišel domů

varne umem
Pastičky Ivy Jamborové
Ozubená kolečka a pérka mrtvých švýcarských hodinek, rudé
jeřabiny živé i stařecky seschlé, duhová pírka erotických
ptáčků z tropických stromů i pírka vrabců z vídeňské Císařské vesnice, součástky potenciometrů neměřících měřidel,
vnitřnosti lamp ztroskotaných televizorů, odpory, drátky a
spirálky nikomu nic neříkajících rádií, barevné kabely
zmlklých hudebních kombajnů, vlasy, chmýří babího léta, rezavé trubky i vyleštěné stěžejky, ulítlé perleťové knoflíčky
spodního prádla i niťové knoflíky prádla ložního - to všechno
je pro Ivu Jamborovou tím, čím - jak se vzletně říkává - jsou
pro básníka slova a malíře barvy.
Tyto součástky, kousky a části bývalých celků, povětšině zemřelých ve své funkci a odhozených na některé z přemnohých
smetišť světa jsou míšeny, sesouvány, sdruženy, spojeny do
nových celků a tvarů a lapeny do prozaických pastiček na
myši, které tu - jak je jistě kažému okamžitě zřejmo - personifikují imaginární pasti na myšlenky.
Od počátečních pastiček z roku 1977 (Počitadlo), tvořené víceméně plošně jako hravé vtípky, pastičky stále víc vyčuhují
do prostoru, až se haut-reliefují (Portrét vypravěče vtipů,
1985, Malá fuga, 1985).
Tyto nové objekty, pastičky portétů, myšlenek, ochucené
špetkou neprašovského poprašku a s hlavní ingrediencí ironikkého i naivního, jemného dívčího estetického podnikání si zaplaťbůh nedělají ambice na monumentální reflexy generačních pocitů, což sice není ctnost, ale hlavně a především ne
nouze!
A ť jí zůstanou smetiště i citlivost nadále přáteli!
- ok
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Iva Jamborová : Počítadlo

lva Jamborová : Povedená chvíle

Iva Jamborová, přes svůj italsko-tatarsko-moravský původ narozena v Českém ráji. Studovala Střední uměleckoprůmyslovou školu v Turnově a dvouletou speciální nadstavbu. Svoje
šperky vystavovala několikrát v Praze a v Turnově.
Od roku 1982 žije ve Vídni. Kromě "pastiček", které představujeme, navrhuje a vyrábí šperky a originální modely dámských šatů. Vystavovala několikrát ve Vídni. Její výtvarné
práce jsou v soukromých sbírkách v Československu,
Švédsku, USA, Kanadě, na Kubě aj.

III. SETKÁNÍ U CÁRLÍHO
písničkáři
underground

Cárlí SOUKUP
Karel (Čárlí) Soukup, narozen 22. 1. 1951 v Praze. Vyučen
nástrojářem, absolvoval dva roky lidové konzervatoře, působil
jako učitl hry na kytaru, lesní dělník atd. V březnu 1976 zatčen a po šest měsíců držen ve vyšetřovací vazbě pro údajný
trestný čin výtržnictví, který měl spáchat texty svých písní.
Celá historie se opakuje v červenci 1 9 8 0 , od kdy seděl rok za
to, že zpíval své texty na svatbě přítele. Spoluzaložil několik
komun, z nichž poslední (Repčice) zlikvidována establišmentem nakonec tím, že dům byl srovnán se zemí.
Roku 1982 donucen k exilu. Žije se svou rodinou v Alsaskú,
Francie, kde se pořádají každoroční setkání českých undergroundových exilových písničkářů. V nakladatelství Šafrán vydal LP desku Rádio.

Bratr Osel
Bratr Osel
pekel posel
do nějžs Bože lásku zasel
Jeho přání
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bez ustání
abych snášet musel
Ráno vstane
tím to začne
křičí - "Břicho lačné!"
ano prosím
na stůl nosím
pane Osle, račte
Po snídani
nikde není
místo pro nás k domluvení
bratr Osel
v práci našel
příjemný čas k vytrávení
Do oběda
mohu leda
pro svačinu běhat
Když se najed
"koukej zmizet!
- chvilku klidu mi teď nechat"
Po obědě Osel lehne
do večeře prý se nehne
do hospody potom
co je na tom?
- že si trochu přihne
Tiše kinu
Osle inu
vzchop se k duchovnímu činu
"Co mě rušíš?
copak nevíš
- jakou mám zas zítra dřinu?"
Slzy roní
duch můj zmdlený
Osel dávno upad v snění
A mně zbyly
naše viny
Bože dej nám rozhřešení
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Oslátko
Nebudu vyvádět mláďata z hnízd
Nebudu prodlužovat dálku
Nebudu kovat tisíc přilb
a rozněcovat válku
tišeji než stín
se
rozjedu na oslátku

Osel a bodlák
Vášeň vášní nevyženu
splétám bludný kruh
vášní z něho nevybřednu
zvyšuji svůj dluh
Vášní připoután jsem k světu
pevně svírám v rukou blud
plácám se jak moucha v lepu
dokáži být na to hrd
Bodlák osla nepoučí
pod ranama hekám
duše moje jenom čučí
kampak to s ní spěchám
Dávno je džbán bez ucha
Bože, kdy mi svitne
snad až se to poruchá
bych se přece chytne
Všechny vášně posbírám
naberu je na rohy
omluv mě neb pospíchám
hodím ti je pod nohy
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Zapomínání
Bože, žiji uprostřed tvých darů
zapomínám na krásu Tvého stvoření
nevidí moje oči
zapomínám na krásu Tvého hlasu
hluché jsou moje uši
zapomínám na Tvůj dotek
bezcitná je moje duše
zapomínám na blaženost Tvého království
unavené mám tělo
zapomínám na nesmírnou Tvoji moudrost
tupá je moje mysl
zapomínám na požehnaný lid Tvůj
zeslábla moje paměť
zapomínám na Tvoji lásku
bloudí moje srdce
Bože! Žiji uprostřed Tvých darů

Betlém
Hvězda nad Betlémem vychází
Ježíšek se asi narodí
Přicházejí králové
nesou ňáký darové
hvězda nad Betlémem vychází
Někdy se mi zdá že jsme si spletli
zrození se vzkříšením
nevím co je tady k smíchu
ale po pravdě řečeno
co se dalo to jsme zkurvili
Hvězda nad Betlémem vychází
Ježíšek se právě narodil
přicházejí králové
nesou ňáký darové
Hvězda nad Betlémem vychází
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Půjčka
Svoboda je přítel lidí
kupte si ji staří mladí
dobrovolný pojištění hej zátylek tučnej
lacino se půjčka dává
o práci nás neokrádá
je i půjčka nenávratná hej hej zátylek tučnej
Rozvážnost se stala cílem
obalený nervy sádlem
jen ne žádný vzrušování hej nerve sádelnej
morálka se spletla s kázní
od státu je pobyt v lázních
zajištěný stravování hej nerve sádelnej
Kultura vám dá co chcete
kam na léto pojedete
volný poukaz je tu ještě hej rozkrok veselej
divadla koncerty kina
ruka ruku pevně svírá
láska kvete v každém věku hej rozkrok veselej

I I I . SETKANÍ U CARLÍHO
písničkáři
underground

Ulasta TŘEŠŇÁK
Vlastimil Třešňák, nar. 26. dubna 1 9 5 0 v Praze, dětství prožil
u otcových rodičů v Karlině. Vychodil základní školu a pak
vystřídal celou řadu zaměstnání, především pomocné práce na hřbitově, v pivovaru, u divadla, u filmu ap. Od roku 1968
svobodné povolání jako zpěvák, autor textů a hudby. V roce
1974 mu Pražské kulturní středisko zrušilo smlouvu a deska s
jeho písněmi už nemohla vyjít. Poté pracuje jako pomocný
dělník a hlídač. Po sérii výslechů StB se vystěhovává z Prahy a
od roku 1982 žije ve Švédsku.
Debutoval povídkou a texty v časopise Petr a Lucie v roce
1969 a později publikuje v edicích Petlice, Expedice aj. N a neoficiálních výstavách vystavuje své oleje a fotografie. V nakladatelství Index (Kolín nad Rýnem) vydal knížky novel Jak to
vidím já (1979) a Babylon (1983). V tomto roce má vyjít třetí
kniha Bermudský trojiíbelník. V nakladatelství Poezie mimo
domov vydal knížku textů Plonková sedmička. Hudební nakladatelství Šafrán vydalo dvě LP desky Zeměměňi (1979) a
Koh-i-noor (1983).
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Foto Perník

Mauglí
i.
Z výlohy obchodu s malířskými potřebami na začátku ulice
křičela velká papírová cedule, že mám jedinečnou možnost,
koupit si zlevněnou tubu pařížské modři.
Využil jsem jí, koupil si tuby dvě, nazpátek dostal tři desetifenikové mince a z obchodu navždy odešel.
Na chodníku před obchodem mi mládenec ve stejné bundě, jakou jsem měl já, nastavil plechovou pokladničku s uchem a výřezem. Zatřásl jí, mince uvnitř zachrastily, on se díval na moji
bundu, já na jeho. Na límci měl připíchnutý červený kulatý
knoflík s nápisem Podporuju stávkující horníky v Anglii.
Já ne.
Vyhrnul jsem si límec bez knoflíku a rozešel se ulicí, ve které
nesměla jezdit auta.
V kapse bundy jsem počítal tuby pařížské modři.
Byly dvě.
Odkudsi z druhého konce ulice bylo slyšet vlezlou melodii
hranou na tahací harmoniku.
Do cesty se mi postavil jiný, tentokrát snědý mládenec s plechovou rimbakoulí. Nepodporujte
režim ajjatolaba
Chomejního, bylo na kase napsáno.
Nebudu.
"Nebudu.", slíbil jsem, obešel ho a zastavil se před výkladem
hodinářství Adolfa Schickanedera.
Všechny hodiny i hodinky ukazovaly 15 hodin 35 minut.
Žádná sleva.
Pan A. Schikaneder stál na schůdku před obchodem a díval
se, spolu s půlkruhem lidí, dolů na chodník.
Vedle prázdné litrové láhve po červeném vínu tam ležel na zádech pán plný vína.
Zvracel a lapal po dechu. Ve špinavém zeleném kabátě, bílý v
obličeji, oči orámované černotou po nevyspání, rty rudě.
Vedle něj, jako sprinteři u startovní čáry, klečeli dva v bílých
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lékařských pláštích. Nad nimi, jako startéři, stáli dva v policejním.
Jeden ze sprintérů tiskl bledého pána dlaněmi na prsou, v místech, kde by mělo být srdce.
Zřejmě tam už nebylo.
Sprintér v bílém plášti zatlačil bříškem dlaně o něco níže.
Když nepomohlo ani to, přitiskl bledému pánovi bez srdce na
jeho ústa svoje ústa druhý z bílých plášťů.
Jakoby se s ním loučil na nádraží.
Oba výpravčí v policejních uniformách si něco pošeptali a
sáhli po tužkách a zápisnících.
Ve výkladní skříni hodinářství stálo na všech hodinách i hodinkách 15 hodin 38 minut.
Žádná sleva.
Pan A. Schikaneder pokýval hlavou, vešel do obchodu a vrátil
se s několika archy zlatého balicího papíru, potištěného telefonním číslem, adresou a názvem obchodu.
UHREN UND SCHMUCK
Archy podal výpravčím a ti je rozprostřeli na bledého pána,
který právě odjel.
Kolem přešli dva Svědci Jehovovi.
Já zůstal.
Díval jsem se na protější stranu ulice.
Před výlohou kožešnictví stál v pruhatém vytahaném svetru
kluk s bílým obličejem a zavřenýma očima.
Obličej měl namalovaný bělobou, oči obtažené černí, ústa rumělkou. Na prstech obou rukou bílé rukavice.
Krčil rameny a vytahoval obočí nad zavřenýma očima.
Nohama, obutýma v teniskách, někam kráčel. A přesto stál
na místě.
Když došel kam mířil, oči otevřel, sklonil se a z betonu chodníku si podal růži.
Zasadil ji do klopy saka, přestože žádné neměl a rozevřel rudé
rty do úsměvu.
Takové radostné " O la la!!!" ukázal pravou rukavicí půlkruhu
mlčících diváků před sebou.
Obrátil se a pantomimickou chůzí se odkudsi, kde rostou z
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betonu růže, vrátil zpět do dvacátého století, před rozevřené
pouzdro od houslí, ve kterém leželo jenom několik mincí.
Přesto si odtamtud čtyři struny podal, zrovna tak si vypůjčil
šmytec a beze zvuku zahrál skladbu, ve které žaloval světu a
zároveň svět varoval.
Kolem něj přešel pár dívenek v jihoamerických pončech a na
plechových rimbakoulích měly přilepenou cedulku.
Mládenec s bílým obličejem, místo posledního tónu skladby
housle překoval v meč a imaginární šmytec hodil do pouzdra
k několika mincím.
Ve výloze hodinářství za mými zády odbily všechny hodiny
beze zvuku 16 hodin. Přešel jsem ulicí, prodral se půlkruhem
lidí a tři desetifenikové mince, které mi zbyly po dvou tubách
pařížské modři, hodil do otevřeného pouzdra od houslí.
(Z připravované knihy Bermudský

trojúhelník)

Spánembohem, Frau Michellin
(Diagnóza)
H ý ř í m zdravím, Frau Michellin
do konce roku marodil - nechal jsem toho
dost
Ted k o p u a dláždím
z jedné strany na tutéž — stavím most.
„Je důležité, co uděláš se sebou samým..."
sliní t u ž k u , luští z horoskopu
„... né co po sobě necháš.
Netluč p r á z d n o u slámu."
Není to k smíchu?
Není to k vzteku?
Neví kdy se narodil
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a m asi
a přesto ví
Nicméně by ráda do Nepálu
Nicméně by ráda do Lhasy
Nicméně by ráda
Švihadlo a I C h i n g do neseseru
lhala si do kapsy
orly, p a n n y
jestli jich má málo, má jich dost
když né, tak on jí ňákej helfne
Frau Michellin totiž
v minulém životě liška
tomu dala, t o m u taky
jen na mne se nedostalo
já ať si někde p ů j č í m
O n a se učí
přejít suchou nohou po hladině řeku
já střídám kostky
tluču p r á z d n o u slámu
z jedné na tutéž stranu dláždím klávesnicí — most.
„Nehas, co tě nepálí."
Frau Michellin je blahosklonost sama
naslinila prst, o d k u d , že vítr vane
obrací stránky v jízdním ř á d u
on je sudí
on ví co já ne
vyčetla z hexagramů
že aniž bych na něco čekal — už mi to ujelo.
Mne to nepálí, ale studí
nechci vám vyjít v křížovce
Frau Michellin
to radši žiju z jedné na tutéž stranu
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„A s k ý m ? "
„Spánembohem, Frau Michellin
Vrátila I C h i n g ke švihadlu do neseseru
vyrovnaná jak absolvent gymnásia
odešla suchou n o h o u na protější břeh
dělat něco se sebou samou
na lekcích Body b u í l d i n g
A s kým?
Už jenom se sebou samou...

Sysifos a Ahasver
Koupil bych, až přijde
v Milch Way za b ů r gram
koupil bych, jestli mi to vyjde
v Mac D o n a l d u h a m b u r g r a
Jenže přichází zřídka
řídčej než amnestie
přichází zřídka
řidčej než kombinace 6 - 6
Kostky jsou než
chlebová k ů r k a , chlebová střídka
vezmem je sebou
to by m o h l o stačit...
Vezmem sebou
m ů j sešit v m o d r ý c h deskách
mám v něm číslo na N i n u Ricci
číslo košile a Pavla T i g r i d a
to by m o h l o stačit
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^robnejch od desíti k pěti
Milch Way za b ů r gram
to by mohlo stačit
A aby nechyběla p o i n t a
v půli cesty, bosí
obvoláme známé
ubalíme jointa
ve dvou se to lépe tlačí
Sysifosi
a potáhnem
o Mléčnou d r á h u dál
to by m o h l o stačit...

Texty jsou z připravované

LP-desky.

III. SETKÁNÍ U CÁRLÍHO
písničkáři
underground

Dáša VOKATÁ
Dáša Vokatá se narodila v Ostravě, smogové metropoli severní Moravy. Po základní škole studovala na chemické průmyslovce. V roce 1976 se seznamuje na baráku K. a H. Princových s undergroundem, skládá písně, které sama zpívá a
doprovází se na kytaru. Je nucena se neustále stěhovat - barák
Princových demoluje milice, Jan Litomiský, který jí poskytl
střechu nad hlavou, je zatčen. Podepisuje Chartu 77 a své
písně zpívá především na barácích a akcích undergroundu. V
roce 1 9 8 0 se s dvěma dětmi, mužem Londýnem a dvěma kufry vystěhovává do Vídně. H r a j e na řadě koncertů v Rakousku a NSR, texty jí vycházejí v samizdatu a v exilových časopisech. Své písně nahrává pro Svobodnou Evropu a v nakladatelství Šafrán je připravena její LP deska.

Srdce raněné láskou
srdce raněné láskou
pár škols už vychodil
trápí se teď podotázkou
zdali je to pravdy díl
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můj milý přišel zpátky
má podobný sen
v tu chvíli čert vem zmatky
znova říkám čert je vem
příchozí jen zírá
pozoruje to zdáli
zůstane jediná míra
zůstává to co pálí
srdce raněné láskou
pár škols už vychodil
trápí se teď podotázkou
zdali je to pravdy díl
ulehli do kapradí
z dívky se stala máma
jen kapradí doprovází
mámu s dětma do neznáma
srdce raněné láskou
toho motýla chyť
lišaje s černou maskou
smrtihlava lapni v síť
znovas to neuvážil
zase polštář ždímáš
po tom všem cos už zažil
zas znova začínáš
kouř z komína stoupá
vane si pryč
jen tys zůstala hloupá
tek se holka klidně znič
milý milého střídá
má podobný sen

pár ran jen k jizvám přidá
a už je za rohem
srdce raněné láskou
pár škols už vychodil
trápí se teď podotázkou
zdali je to pravdy díl

Zena
jako malý kluk už ses měl bát
děti si nesmí se sirkama hrát
abys přece dosáh plamene
vykřesal jsi jiskru z křemene
pak v touze po věčném plamenu
vyměnil jsi křemen za ženu
ta si hoří kam se jí zachce
kdo je tu teď ohně správce
radši sbírat šutry u řeky
než se vydat ženě na věky
nerozumí spalování
hledá oheň na tvé dlani
neladí už vůbec s předlohou
nechce se jí chodit po nohou
ať si letí s celou matrací
já mám věci jiné na práci
zůstali tu oba sežehlí
kdo jim choré duše vyžehlí
zůstali tu oba nejistí
kdopak je od zmatku očistí
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být pouhými klíčky od brambor
spolehnem se na požární sbor
jenže rodu ohně nosičů
nepomohou sbory hasičů
v touze po svém věčném plamenu
zaměnil jsi kámen za ženu
ta si šlehá jak se jí zachce
kdo je tu teď ohně správce

snů a snů a snů a snů snů má žena moc
nenašel se prostředek jak jí odpomoct
jen chvilka je moc všední hned se rozzlobí
zvedne se od nádobí barák vyzdobí
vyzdobí nadávkama zdi se začnou třást
že prý je pořád sama nesnáší tu past
a už se karty mastí už to hapruje
kde že je dobrovolně v pasti kdo to asi je
je lepší poznat svět vydat se na výlet
pár dárků na kočárku zbystří změnu hned
jen snů a snů a snů a snů snů má žena moc
nenašel se prostředek jak jí odpomoct
dávno už zjistilo se že moc nemyslí
když tak po jedné ose kdo ji zajistí
a sotva zajištěna zas není klid
v tu chvíli začne žena svoje roupy mít
ta druhá se má lip ta třetí v kožichu
a čtvrté povedl se rovný řez na břichu
proč už se jednou dámy nedohodnou
že svět je též pro ně samy jízdou lahodnou
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než myslet na Ehe to eher na sebe
není to zrovna jistý lístek do nebe
že ti to není líto nejít světem sám
že ti to není líto žít po vzoru mám
mámy žily často jako stonožky
vyběhat sobě nožky látat ponožky
po létech s prázdnou jehlou naráz zůstaly
a z osamělých očí slzy kapaly
snů a snů a snů a snů snů má žena moc
nenašel se prostředek jak jí odpomoct
největší nadělení myslet přes muže
pak na světě nic není co jí pomůže

Hospodská
nenosím tě pouze v nitru
tak bacha prsten ti spad do půllitru
vyloví ho kdosi z láku
pak ho prodá na blešáku
děravou už máme střechu
není po taškáři není vidu není slechu
zmírám touhou po odvetě
jen potud než zas vášeň posedne tě
vypilas dost a nepřišlo to levně
můj milý sejdeme se na pitevně
díky bohu za dryáky
co zbylo játra v lihu pro študáky
tak nebreč litovat tu není čeho
a přece ducha měl tak velikého
nenosím tě pouze v nitru
tak bacha prsten ti spad do půllitru

je zbytečné tu zpívat aleluja
kam půjdeš ty tam jistě nepůjdu já
než bude špérštunde v Váhy
dávno už vsáknou slzy do podlahy

Martina
chvilka je náhodná
a ty jsi nehodná
ať se to smí či nesmí
ke rtu se přimkne ret
schází jen klarinet
na naší úzké stezce lesní
upřímnost na místě
působí nemístně
zvědavost pálí si hnáty
rád každý znehybní
při řeči solidní
kdopak je zvědav na vlastní ztráty
chvilka je náhodná
a ty jsi nehodná
vše krásné podá ti k ústům
ke rtu se přimkne ret
schází jen klarinet
vydat se na další průzkum
jen čirá náhoda
ti svaté právo dá
ať se to smí či nesmí
hlupáka podepři
naráz tu jdeme tři
po naší úzké stezce lesní
niterná podloubí
doteky prohloubí

ne jenom kůže póry
bytostnou paletu
polibek křísí tu
spolu s našimi fóry
kdo naráz osaměl
hned má přeběhnout most
nebo se v louži cákat
vzít obě z možných těl
děkovat za blbost
děkovat za svůj nápad
člověk se osmělí
tím co jsme nesměli
za co by každý pykal
sopky i laviny
zvládli jsme bez viny
přitom když život vznikal
chvilka je náhodná
a ty jsi nehodná
mosty padají do řek
všechno je naruby
berou tě u huby
dřív než bys něco dořek ...

Až se rozejdem
až se rozejdem
prý se nesejdem
neboť nám brání hranic pruh
sejdem se stejně
na hoře stejné
na hoře té kde Pánem je Bůh
zůstal jsi tam
já utíkám
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a netuším čím srovnám ten dluh
než na nás sedne
na hoře jedné
než obestře nás Svatý Duch
jeden doprava
druhý doleva
ó kdy už přijde úleva
doba je strašná
přetekla kašna
okolo samá obleva
kdo neupad
kdo neuklouz
kdo uchránil si každý fous
a ť nemešká
jen ať se přidá
jó ať se vydá do Rakous
máš peněz dost
či chodíš bos
nebo ti narost dlouhý nos
sejdem se stejně
na hoře stejné
jen Krista Pána v srdci nos
až se rozejdem
prý se nesejdem
neboť nám brání hranic pruh
sejdem se stejně
na hoře stejné

na hoře té kde Pánem je Bůh

f
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teorie
Fenomén, jev a originál
(pracovní

rozhovor)

Jan Patočka, Jiří Němec, Petr Rezek
U vodní poznámka
Následující text je zkráceným a stylisticky upraveným přepisem magnetofonového záznamu soukromého pracovního
rozhovoru, který se konal v Praze dne 25. VI. 1975. Byl vyvolán otázkami, které vznikly po přednášce Petra Rezka Úvod
do psychopatologie tělesnosti a smyslových modalit. Není to
rozhovor systematický, ani nebyl dodatečně systematicky uspořádán. Předběžná nepochopení nebyla dodatečně opravována, aby byl ukázán chod filozofického rozhovoru, sloužícího
právě k výslednému objasnění problematiky.
Vyd.
Patočka: Chtěl bych vás poprosit, abyste ještě jednou ostře
formulovali, v čem je distinkce mezi jsoucnem a jevem, jak
mi ji přisuzujete, a v čem vidíte její diskrepanci od heideggerovského pojetí.
Němec: Když jsem slyšel o jevu (tj. v diskusi po přednášce,
pozn. vyd.), okamžitě se mi vybavilo, jak se v 7. paragrafu
Sein und Zeit přísně rozlišuje mezi ontickým fenoménem, ontologickým fenoménem a jevem. Z ontického fenoménu, který
je tam přibližně ztotožněn s Kantovým empirickým jevem, je
nutno teprve výkladem dospět k fenoménu ontologickému.
Ale jev je postaven do úplně jiné souvislosti, do souvislosti
indikace, v níž ontický fenomén poukazuje k ontologickému
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fenoménu, ke kterému sám nepatří, a to tak, že se v něm ontologický fenomén hlásí. Uvádí tam příklad symptomu.
Patočka: Je v Sein und Zeit opravdu řečeno, že se hlásí fenomén ontologický? V t o m t o případě se v jednom ontickém
fenoménu hlásí jiný ontický fenomén na základě principu
kauzality. Když se však ukazuje fenomén ontologický, je to
v případě Kanta čas a prostor. Ten je předpokladem empirického předmětu, jak si jej Kant představuje (empirického ne
ve smyslu smyslových dat pozitivismu); v Kantově empirickém předmětu se hlásí něco, co je v něm jako předpoklad,
který není tématický a který také není tématizovatelný z hlediska souvislosti ontických fenoménů. To, co tuto souvislost
otevírá, to je ontologický fenomén. Musí se eruovat, a to
může jenom filozof, zvláštní metodou, metodou fenomenologickou.
Myslím, že ontický fenomén je za určitých okolností možno
považovat za jev. A to zejména tenkrát, když pouze poukazuje, nikoliv názorně, nikoliv tak, že je z něho možno takřka
fenomenálně vyčíst to, k čemu poukazuje. Tak je myslím
míněna ona jevová souvislost, symptom, v 7. paragrafu Sein
und Zeit.
Rezek: Jestli tomu dobře rozumím, symptom sám je ontický
fenomén a může poukazovat k jinému ontickému fenoménu,
např. k zánětu slepého střeva. Potom lze v tomto smyslu nazvat zčervenání zjevem tohoto zánětu. V jakém smyslu, podle
toho, jak jste se vyjadřoval v diskusi po přednášce, je pak
jevem tácek?
Patočka: Jistě ne v tomto. Zatím jsem se opíral o jiné místo
— že fenomén je to, co se ukazuje samo a co ukazuje jenom
to, co se právě ukazuje — ontický fenomén. Tácek však takové přímé ukazování přesahuje. Proto jsem se domníval, že
je oprávněno, protože má v sobě mnoho skrytého, nazvat jej
také jevem, právě jakožto tácek. Jednotlivá konkrétní perspektiva, určitá stránka, to, co se na mne obrací v určité situaci, to je ontický fenomén.
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Rezek: Podle vás je fenomén to, co se ukazuje samo. Ontický
fenomén tedy musí být takový, že ukazuje sám sebe a jen
sám sebe, např. „bílá". Tácek není tohoto charakteru?
Němec: Tácek jako jev není tohoto charakteru — dokonce
myslím, že jste tehdy, pane profesore, poznamenával, že on se
nám neukazuje celý již co do smyslové prezence.
Patočka: Ano.
Rezek: Celá úvaha se pak ale nechává vést smyslovým pojetím
předmětu.
Němec: A to je její minus.
Rezek: T o si také myslím. Jako by fenomén byl jen názorná
přítomnost smyslového názoru, viz „bílá" a poznámka o perspektivnosti.
Patočka: V každém případě je ale smyslová prezence eminentní fenomenalitou v případě reálna, v obecném smyslu zuhanden a vorhanden.
Rezek: T o však připomíná data oživovaná intencí. Perspektivnost orientovaná na smyslovost se přece setkává s tímto
problémem.
Patočka: V každém případě je v přítomnosti „krámu", který
je po ruce, spousta nepřítomného, zakrytého. Skrze toto zakryté postupuje přece výklad, zachycování věci jako té a té.
I zde máme před sebou něco, co ukazuje samo od sebe a něco, co se samo neukazuje. Husserlovo pojetí vychází z identity „skrze" aspekty, a sice identity realizované oživující
apercepcí. I když se podíváme na fenomén tak, jak je, bez
psychologických teorií, musíme nicméně konstatovat, že je tu
něco, co se ukazuje, a něco, co je v skrytosti.
Rezek: A tím se to také dává samo.
Patočka: Jistě, ale je mezi tím podstatný rozdíl, ne?
Rezek: Jestliže je to, co není smyslově dáno, spoludáno, pak
patří k ukazování věci samotné a není možno argumentovat
skrytostí.
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Patočka: Jenomže je rozdíl mezi tím, co je dáno jako poukaz
a co je dáno jako věc sama.
Rezek: A není věc dána právě těmito poukazy?
Němec: Její bytí je snad v poukazech...
Patočka: Její bytí je v těchto poukazech, to je pravda...
Rezek: A to je fenomén ukazování bytí.
Patočka: Pozor, tady je otázka. Je ukazování bytí v tomto
případě opravdu fenoménem, anebo je tím, co nám ten fenomén takříkajíc otevírá a samo ustupuje do pozadí? A když
to, co ustupuje do pozadí, eruuji, mám ontologický fenomén.
Tácek je ontický fenomén právě proto, poněvadž v něm je
tématické jsoucno tácku a nikoliv bytí, které otevírá tácek jako tácek — nikoliv Zuhandenheit a její světový poukaz.
Rezek: Ano, bytí není dáno tématicky — ale přesto zde ještě
nevidím odpověcf. Původně jste argumentoval jinak — to, co
není dáno, bude exemplifikováno přes perspektivy...
Patočka: Ano, původně jsem se držel ontických souvislostí...
Rezek: T e d říkáte, že poukazy jsou bytím věci...
Patočka: Ano, ale ten první přístup s druhým souvisí, poněvadž jedině z toho hlediska...
Rezek: ... je možno pochopit, proč to prvé je takové, jaké
právě je.
Patočka: Proč k němu patří jednak to, co se ukazuje přímo,
a jednak to, co ne.
Rezek: Ontické aspekty se tedy odkrývají ve svých souvislostech přes ontologické. Ontické, které se neukazuje, se ontologický ukazuje samo, neboť je ontologický fundováno.
Patočka: Ovšem neukazuje se ve zkušenosti, ale ve filozofické
úvaze. Tak jsem tomu rozuměl, proto jsem provedl tu distinkci. Nicméně v 7. paragrafu se o ontickém fenoménu
nemluví.
Němec: Mluví se tam o ontickém fenoménu, když se mluví
o fenoménu vulgárním.
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Patočka: Ale nejmenuje se to ontický fenomén, a je proto
těžké tuto distinkci ze 7. paragrafu dokládat. Protiklad ontický — ontologický je u Bossa, a ten jej pravděpodobně převzal
od Heideggera, ale v Heideggerových textech to nemohu najít.
Němec: Condrau
a Bossem: ontický
v příkladě, který
kde mluví o židli,
fenomén.

cituje korespondenci mezi Heideggerem
fenomén je vlastně východiskem věd. Také
si zvolil Heidegger v této korespondenci,
neříká, že to smyslové ze židle je ontický

Patočka: T o říká Boss.
Němec: Ale v Heideggerově dopise je to řečeno jemněji: např.
ontický fenomén je výška od podlahy.
Patočka: Ale Boss říká výslovně, že ontický fenomén je to, co
je smyslově dané — a to mně připadá, že není přesně heideggerovské.
Rezek: Otázka je, co to jsou ty smysly...
Patočka: Jistě, to je otázka, která musí být revidována jako
všechny pojmy...
Němec: T o se mi právě zdálo problematické na tom, co jste
říkal. Vy jste cítil nutnost pohovořit o smyslovém tácku, proto jste mluvil o perspektivnosti a pro to, co je dané perspektivně, jste rezervoval titul jevu ve smyslu jakéhosi odstínění,
osvětelní toho smyslového jevu. A to se mi zdálo, že vede
úplně jinam.
Patočka: Já myslím, že je to ted jasnější.
Němec: Ano, podstatně jasnější.
Patočka: Když dovolíte, vsunu sem takovou poznámku: Fenomenologie ie přece studium fenoménů. Husserl to jednou
vyjádřil takto: „ D as S elbstverständliche verständlich machen".
Co je nejsamozřejmější? Ze toto, toto zde přede mnou, je ta
a ta věc. A to právě nedovede Husserlova fenomenologie vyložit. Proč? Poněvadž má i v transcendentalismu subjektivní
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prístup. To, že se věc ukazuje v originále, je možné jedině
tím, že je to konstitut na základě transcendentálního vedomí.
Němec: A ještě s preferencí optické modality.
Patočka: T o k tomu také patří, ale i kdyby to tam nebylo,
tak toto je puctum saliens. Husserl může říci, že postihujeme
věci v originále. Ale proč? Protože toto zde, tento stůl, je ve
skutečnosti výtvor vedomí. Husserl potřebuje pojem transcendentálního vědomí. K čemu je vědomí nutné? K tomu, že
věci nejenom jsou, ale že se i ukazují. Jak se ukazují? Ve
svých thetických, jevových charakterech, a k tomu patří perspektiva atd. Tím je možno se napojit z velké části na tradiční
psychologickou problematiku starší introspektivní psychologie. A Husserl se snaží co možná s touto problematikou zůstat v kontaktu — kupř. jeho pojmy apercepce, Einstellung,
jsou v podstatě subjektivní pojmy. T o je, myslím, rázem
zproblematizováno Heideggerou distinkcí mezi ontickým
a ontologickým. Jakmile je jednou tato distinkce zde, znamená to tradiční problematiku zrevidovat a limine. Potom není
možné jevové charaktery interpretovat jako něco subjektivního, co je možné eventuálně intersubjektivně objektivizovat
a vylučovat. Nýbrž musí se to udělat jinak.
Němec: Až do těch důsledků, že tím padá i přítomnost v originále, protože jakmile skutečně vyjdeme z ontologického fenoménu, pak každý způsob a každá možnost, jak se setkat, je
neméně originální než jiná — je jiná, ale o žádné nemůžeme
říci, že je originálem a ostatní odlikou. U Husserla, když
jsem dřív mluvil o snu, o vzpomínce atd. (v cyklu přednášek,
z nichž jedna dala podnět k tomuto rozhovoru, pozn. vyd.),
zaznívají psychologické výklady o zbytcích vjemu, setřeném
vjemu, o jeho zpřítomnění; to všechno padá po distinkcích,
které dělá Heidegger.
Patočka: Ano, ale v jakém smyslu to padá? Padá to v tom
smyslu, jak vy říkáte, že originální je každý způsob ukazování
se? Žádný způsob ukazování nedává, abych tak řekl, totéž
dvakrát. Nemáme několik způsobů vztahování se k témuž.
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Němec: Proč ne?
Patočka: V jistém smyslu snad ano, ale i když budou tématizovány různé stránky, tak jsou to různé stránky nebo různé
hloubky.
Němec: Vezměme si fenomén, s nímž se můžeme setkat
v bdění a ve vzpomínce. Je to tentýž fenomén? Mohou se
ukazovat různé stránky, ale přece to poukazuje k témuž fenoménu.
Patočka: K témuž fenoménu, nebo k témuž jsoucnu?
Němec: K témuž ontologickému fenoménu.
Patočka: T o nevím, zda můžete přesně dodržet. Co když se
ty různé způsoby vztahování zakládají v různých ontologických fenoménech?
Rezek: Pokud k ontologickému fenoménu patří přítomnost,
tak jsou asi různé způsoby přítomnosti a tím i různé ontologické ustrojení věci.
(...)

Němec: Nemohu ztratit původní položení otázky: pojem originálu se mně zdá být v pojetí, ke kterému jsme se po heideggerovských distinkcích připojili, nemožný.
Patočka: T o pořád ještě nevidím, protože originál je přece
originál vůči něčemu. Kupř. vzpomínka je svým způsobem
také originální, ale originál vzpomínky poukazuje k něčemu,
co není vzpomínka. V tom smyslu originální zůstává platný!
Němec: Ale je tím originálem, k němuž vzpomínka poukazuje, smyslová prezence, která je ted nepřítomná? T o přece není
ten originál!
Patočka: Jistě, ta dnes nepřítomná je pryč. Chcete-li, je k minulosti originálním přístupem vzpomínka. Když se za originál
považuje pramen, je pramenem pro minulost vzpomínka.
Němec: Živá přítomnost — to je titul ze slovníku Husserlo142

va. Není ještě příliš formální vzhledem k tomu „něco", o kterém tady pořád mluvíme? Jistěže dík živé přítomnosti se
s tím „něco" setkáváme; dotýká se ale toto označení přítomnosti jako živé, dotýká se toho „něco", té věci? Živá přítomnost přece není zdroj té věci, nýbrž zdroj toho, jak se věc
dává.
Rezek: Je myslím otázka, zda je „tatáž věc" ontologický táž
anebo ontologický jiná. Je ve svém bytí to, co už „není",
toutéž věcí, jako když to „je"?
Patočka: T o už je také jistá teze. T o už předpokládáte, že
věc, když je minulá, už není. Když se ptáte, zda minulá věc je
táž jako přítomná, tak to už předpokládá, že je.
Rezek: Ale důležité je toto: jestliže přítomnost je bytím, pak
různé způsoby přítomnosti by znamenaly různé způsoby
bytí.
Patočka: Ale právě v souhře časových ekstasí je věc tím, čím
je. T o všechno přece neznamená, že přítomný fenomén je
fundován ve vzpomínce, zatímco nepochybně se dá udržet teze, že vzpomínka je fundována v přítomném.
Rezek: Neboli už vzpomínku chápete z hlediska originálu —
pak ale nejsou ty dimenze stejně původní, nemají stejné právo.
Patočka: Záleží vzhledem k čemu. Mluvíme-li o vněmu... ale
máme vůbec právo mluvit o vněmu z hlediska filozofie bytí?
Němec: Navrhl bych ještě jiný konec: my se fixujeme na statické podoby: vněm-vzpomínka. Mně se však zdá, že v pojmu
možnosti je klíč k celému problému. Není pro toho, kdo žije
s převahou budoucnosti, originálem to, co je mimo vněm
a vzpomínku?
Patočka: Proč to potom chce realizovat?
Rezek: Třeba ani nechce.
Patočka: Když ne, tak prosím.
N ě m e c : Binswanger popisuje Manickou existenci, pro kterou

143

jsou přítomnost a minulost úplně vyřazeny. Je to patologické, ale fenomenální to je.
Patočka: Otázka je, nakolik jé to Phänomen des Seins.
Němec: Každá taková patologická zkušenost něco ukazuje.
Originalita je vzhledem k něčemu.
Patočka: T o bych také řekl, kupř. běžná psychologie vněmu
se dělá z hlediska propadlosti věcem.
Rezek: „Vzhledem k čemu", to je myslím ostrý výpad proti
Husserlovu pojetí originálu.
Patočka: Pozor, Husserlovo pojetí originálu není odvozeno.
Tam je originální vše, co vyplňuje intenci. Originální bytí je
postaveno proti narážce, pouhému poukazu, který ještě
„chce".
Rezek: Jestliže platí, že Husserl předpokládá ve svých analýzách čas objektivní, pak jsou založeny v přítomném.
Patočka: Jenomže analýzy časového vědomí jsou na analýze
intence a vyplnění nezávislé, jsou z logických zkoumání, kdy se
neanalyzoval.
Němec: Neplatilo by ale obdobným způsobem, že originálem
může být něco budoucího? Potom by se dalo říci, že i vzpomínka atd. je originálem.
Patočka: Ale jakým způsobem žije ten patologický budoucnost?
Rezek: Není to pretence, on u budoucnosti je.
Patočka: Není to zase budoucnost myšlená nikoli z hlediska
časovosti, ale z hlediska subjektívnosti času?
Rezek: Může — ale kdo žije v objektivním čase? Manická existence v něm právě nežije. Žije v něm jen v tom smyslu, že
jej popírá. Pro ni budoucnost není protence. Přítomnost objektivního času je tu naopak retence.
Patočka: V tom případě je ale struktura táž. Nevidím motivaci proti přítomnosti v originále, proti tomu, že přítomnost
v originále, formálně vzato, znamená „tohle je stůl před námi".
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Rezek: A když se otočím a představím si ho, není v originále.
T o se míní v té původní koncepci.
Patočka: Ale v našem problému běží o to, co je bytím stolu.
Stůl je to jsoucí; ten jsoucí stůl, který se zároveň jeví.
Němec: Ten jsoucí stůl tady není, je ale právě ve všem tom,
co je ve výkladu; je všechno ťo, co ke stolu patří, ve všech
poukazech, ve všech souvislostech, které jsou dány jako možnosti, k nimž tento stůl jako ontický fenomén je pouze startem. Ten stůl jako ontologický fenomén přesahuje prezenci, je
v něm celá časovost...
Patočka: Co to obsahuje, je další věc. Problém je, „ das Selbstverständliche verständlich machen". To, co říkáte, je způsob,
jak tuto samozřejmost udělat srozumitelnou, ale jde o to, nepojmout do této samozřejmosti něco, co k fenoménu nepatří,
kupř. transcendentálni vědoiní. Že sem patří časovost a celý
smysl bytí, je implikováno celou Heideggerovou teorií. Nevidím ale, jak bychom při toni postrádali tu myšlenku, že toto zde před námi je to a to jsoucno, které každý z nás, a před
filozofováním oslovujeme jako skutečný stůl. Nic jiného tím
originálem nechci říci. Je to míněno v kontrastu k názoru, že
jsoucno zde přede mnou je bundle of ideas, nebo že je to konstrukt nebo konstitut transcendentálního vědomí.
Rezek: Jiří chtěl zdůraznit, že ať stůl mám před sebou nebo
na něj vzpomínám, abych vůbec mohl říci, že je to stůl, tak je
tu týž předpoklad: porozumět tomu, co stůl dělá stolem.
Ontologický fenomén, podle Jiřího, je ve vzpomínce i vněmu
tentýž. O d t u d je pak možná otázka: nepatří k ontologickému
fenoménu něco, co činí vnímaný stůl vnímaným a vzpomínaný vzpomínaným?
Němec: Jde o to, abych se, když řeknu: „Toto je stůl", osvobodil od kauzality, např. chápané takto: na půdě naleznu desku a řeknu: „To je stůl." Vím totiž, že před dvaceti lety
jsme kolem něho stolovali. T o je „ten" stůl, o kterém vlastně
mluvím, když říkám: „ T o t o je stůl."
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Rezek: Ale i ten přede mnou, nemající již např. nohy, je
stůl. Problém je, zda bytí stolu je pokaždé jiné anebo zda je to
jen jiný způsob danosti téhož. Podobně jako když řekneme, že
význam je týž, ale smysl různý, když je smysl dán kontextem.
Ale jak pochopit tento problém z hlediska bytí věci?
Patočka: I když jsou tyto způsoby danosti korelativní, když
jsou to různé způsoby danosti téhož, zůstává přesto otázka,
zda tu není určitá fundační priorita. Zda běží o takové vzájemně se podpírající klenutí anebo zda se tu skutečná jednostrannost.
Rezek: Nepatří k ontologickému určení věci „být nějak přítomný"} (Od toho jsme dosud odhlíželi.) Zda ke stolu nepatří
přítomnost. Předpokládali jsme přítomný stůl — ale může být
stůl „mimo" přítomnost?
Patočka: Ale potom se přítomnost sama stává problémem.
Rezek: A tudy lze přistoupit k otázce originálu. Lze hovořit
0 ontologickém fenoménu, aniž by se nutně nějak dával? Zatím jsme tvrdili, že ontologický fenomén je týž ve vzpomínce, vněmu atd., jako by charakter vněmu atd. byl až
dodatečně přidáván.
Patočka: Fenomén sám je ta přítomnost.
Rezek: N u t n o klást důraz na to, že je to fenoménem — dosud
jako kdybychom mluvili o bytostném „co", které může a nemusí být přítomno.
Patočka: Mluvili jsme takřka jako platonikové.
Rezek: Co je to tedy ontologický fenomén, když fenomén je
přítomnost, a co je to fenomén?
Patočka: Co je to fenomén a co je to ontologické!
Rezek: Co je to, co je nedané, ale tím se dávající jako spoludané? Tím jsme opět, ale nově, tam, kde jsme již jednou byli:
tecf je důraz na tom, že „samo se dávající", tedy fenomén, je
1 to, co se nedává, co je skryté. Lze pak hovořit o invariantu
různých modalit danosti, o různých smyslech danosti „té146

hož"? Anebo se musíme přiblížit z druhé strany, že totéž
může být jedině dáno? Není vůbec otázka po originále vedena
platónským uvažováním, že totéž může být jednou v originále a podruhé jinak?
Patočka: Tecf jsme u té věci. Termín originál je asi skutečně
odtud: vzor — replika, multiplikace... Ovšem otázka je přece
jenom, zda to tak je u Husserla myšleno, zda tato distinkce
— narážka a její vyplnění — v sobě právě neobsahuje onen
poukaz a spojení mezi originálem a replikou, zda v tom nebyla cesta k něčemu takovému jako je ontologické pojetí.
U Husserla proto odlika neznamená, že vzpomínka je odlika
a že by nedávala nic originálního. Minulost jako minulost je
jenom ve vzpomínce.
(...)

Němec: Kdy míříme ke stolu?
Němec: Když chci vyložit, co je to stůl.
Rezek: Když stůl např. myji, tak k němu nemířím. T o chci,
aby bylo v mém pokoji všechno čisté. Ke stolu nikdy
nemířím.
Patočka: Přece jen. Když uvažuji o stole. Při teoretické meditaci to mohu.
Němec: Samozřejmě že mířím ke stolu, když o něm vyládáme. Ale může mi sloužit v různých modech.
Rezek: To, na co ťukám, není stůl.
Němec: T o jsem chtěl říci, že když řeknu „stůl je tady", tak
že to není stůl, o čem mluvíme.
Rezek: Takže jste se, pane profesore, když jste říkal: stůl „tady přede mnou", takříkajíc „nedržel" stolu.
Němec: I kdyby pan profesor nezaťukal, věděli bychom, že
stůl tady je. Stůl je ve vzpomínce, snu a zde jinak, než na něj
ukazujeme.
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Rezek: Ale i tak.
Němec: Ano, ale to je vyložitelné ne z toho zaťukání, ale
z toho, že je tady jako stůl.
Rezek: A nejsme pak vedeni ontickým?
Němec: Když jsme řekli o tácku, že to, co se neukazuje, se
také ukazuje, vstoupili jsme na jinou rovinu. To, co toto
ukazování v širším smyslu umožňuje, je struktura věci.
Patočka: Ano, ale v případě stolu je ta stránka toho, co se
neukazuje, něco, co nepatří speciálně ke stolu.
Rezek: V případě tácku jsme ukázali, že poukaz konstituuje
bytí tácku...
Patočka: Ale nejen tácku, nýbrž celé věcné souvislosti, a tím
překračuje každou jednotlivou věc. Mám přece právo ukazovat na stůl jako na jsoucno. Jsoucno je to, co mi ontologická
stránka odhaluje, a to je zde se vší samozřejmostí a určitostí,
zatímco to druhé je skryto. Z toho důvodu se odvolávám na
stůl.
Rezek: Čím je to všechno umožněno ontologický?
Patočka: Ustupujícím odhalováním.
Němec: Jsoucno jako jsoucno je v těch poukazech také?
Patočka: Samozřejmě. Poněvadž bytí je bytí toho jsoucna.
Němec: Ale v tom případě to jsoucno není takříkajíc celé přítomno.
Patočka: Kdo to říkal?
Němec: Ale potom poklepání na stůl je pouhým poukazem
k tomu, na co se klepe.
Patočka: T o je jasné.
Němec: Ale pak nemohu říci, že to, na co se klepe, by tu bylo originálněji než to, na co se neklepe. Když se zaměříme na
to, na co se neklepe, může to pro mne být originálnější.
Patočka: Budiž, ale nevím, kam míříte.
Němec: K tomu, že jsoucno stolu je srozumitelné jen vzhle148

dem k možnostem stolu. Rozdíl mezi halucinací a smyslovým
vněmem je ten, že halucinace možnosti neposkytuje. Je to
vnitřní kritérium rozdílu mezi vněmem a halucinací.
Patočka: Pak ale nemají pravdu filozofové od 17. století až
po Husserla, kteří tvrdí, že není rozdílu mezi vnímaným a
halucinovaným stolem.
Němec: Halucinace je jinak přítomná — je to úplná propadlost, kdy jsou možnosti uzavřeny. Jestliže mne stůl jako možnost...
Patočka: Možnost čeho?
Němec: Možnost

bytí.

Patočka: Je možnost modalita bytí?
Němec: Říkali jsme, že něco je přítomné a něco přítomné
není. T o nejsou opozita. Nepřítomné tam už nemusí být
a přitom jde pořád o totéž jsoucno...
Patočka: Vy dokazujete, že v non-přítomném je originál tak,
jako v tom, co je přítomné. Ale nedokazujete, že bytí v originále není, že je to zbytečný pojem. Spiše dokazujete, že
originál má širší způsob použití než u těch, kdo se nechávají
vést kauzálním modelem. V tom případě souhlasím. Ale
myslím si, že je to titul pro problém, jak ten širší pojem
uchopit.
Němec: Mezi originálem a neoriginálem je stejný poměr jako
mezi tématickým netématickým.
Patočka: T o snad ne. Musí přece fenomenálně existovat rozdíl mezi obrazem a originálem. Obrazové vědomí již samo
říká, že někde je originál. Ze existuje něco jako fenomén zobrazení, lze stěží popírat.
Rezek: Jak ale víme, že originál a kopie spolu souvisí?
Patočka: Tak, že k bytí kopie patří poukaz k originálu, že
kopie je vázána na originál, ale obráceně to neplatí. T o je pokaždé jiné bytí.
Rezek: V souvislosti, že se „něco hlásí" — jak o tom na za149

čátku mluvil Jiří — jev může být na základě fenoménu, ale fenomén jev nepotřebuje. Je to tedy podobná struktura?
reprodukce knihy není ta kniha?
Patočka: Ano, pojmem jevu je vystiženo — jev poukazuje na
něco mimo sebe. Ale ono to ukazuje\ Není to jen „ohlašování". V symptomu se ohlašuje něco, co se neukazuje, kdežto
v obraze se ukazuje zároveň to, co se ohlašuje.
(...)

Němec: Abych rekapituloval: Tam, kde jsme schopni rozumět
bytí něčeho, kdy tedy vykládáme ontologický fenomén bytí
věci ze všech souvislostí a poukazů, které k věci patří, nemáme právo mluvit o originalitě — leč s ohledem na tento ontologický fenomén sám.To znamená: všechny způsoby, jakými se
nám poskytuje ontologický fenomén, jsou originální.
Patočka: Dobrá, ale zatím jsme se nepřesvědčili, a to byla
vaše původní teze, že pojem originálu je postradatelný, že
ničemu neodpovídá. Je tu kromě jiného fenomén obrazu...
Němec: Ze je to ontologický fenomén sám, který dává smysl
i smyslově prezentnimu smyslovému fenoménu, tady bylo dokázáno na tom, že i to, co se smyslově nejeví, patří k ontologickému fenoménu, a že i ontický fenomén stolu — dlouhý
tak a tak, vysoký tak a tak — je srozumitelný jedině s ohledem na ontologický fenomén. V případě obrazu se něco
smyslově prezentně předvádí. Co jej ale dělá skutečně obrazem ve smyslu např. portrétu nějaké osobnosti, je přítomno
na obraze tak, že se to fenomenálně prezentuje pouze potud,
pokud do obrazu vejdeme tak, že jsme vtaženi do struktury
možností této osoby, z nichž je nám na obraze smyslově prezentní jakýsi počátek; vejít do obrazu znamená porozumět
mu. A porozumění je vždy s ohledem k něčemu a toto „k něčemu", s ohledem na co obrazu rozumím, to v tomto obraze
smyslově prezentní není.
Patočka: Ale znamená to, že rozumím-li obrazu, tj. např.
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portrétu, rozumím kupř. stavbě obrazu jako takového a ne
pouze Descartovi. Jeho možnosti jsou v tom možná jistým
způsobem přítomny, ale jsou zahrnuty do něčeho jiného —
přece jenom je rozdíl mezi obrazem a Descartem; ať je tam
přítomna jeho podstata jakýmkoli způsobem, je zahrnuta do
něčeho, co Descartes není.
Němec: Když tedy budu mít Descarta živého, tak mi to ještě
nic nezaručí (viz stůl).
Rezek: Obraz Descarta je ukázání se Descarta a Descartes je
jsoucno, které se ukazuje, a tak je to v případě živého Descarta také.
Němec: T o říkám od samého počátku, že s živým Descartem
mám týž problém jako s jeho obrazem. Samozřejmě, že když
tu budu sedět s živým Descartem a ne s jeho portrétem, mám
větší šanci se dobrat toho, co Descartes nahlédl.
Rezek: Ale jaký je rozdíl mezi živým Descartem a jeho
portrétem?
Němec: Takový, jako mezi vzpomínkou a vněmem.
Rezek: Ale jiný.
Patočka: Zásadně jiný. V transcendentalické podobě se to dá
formulovat poměrně jednoduše, v ontologické je to těžké.
Němec: Pomůže nám, když si budeme vypomáhat termínem
originál?
Rezek: O originál nám zde nejde, ale o to, jak odlišit různé
způsoby danosti ontologický.
Patočka: Mají to být ovšem ne způsoby danosti, nýbrž způsoby bytí.
Rezek: Ptejme se, jaký je rozdíl mezi vzpomínkou a vněmem.
Patočka: Ale pak je ještě vněm věci samé a vněm jejího obrazu.
Rezek: Vždycky tu bude problém ukazování se této věci a
ona sama. I v rámci vzpomínky je takové ukazování se. Distinkce bude v ukazování se, ve fenoménu, v přítomnosti ne151

boli v bytí a nikoliv ve věci.
Patočka: Ontologický fenomén se liší.
Rezek: Věc je táž a ontologický fenomén není týž.
Patočka: Dokonce ani ontický fenomén není týž!
Rezek: Otázka po originálu se musí vést v souvislosti s ukazováním se a ne po linii jsoucna, které je totéž v tzv. originálním i odvozeném způsobu ukazování.
Němec: Jsoucno je tedy totéž a fenomény různé, a přitom víme, že jsoucno není fenomén. My o tomto jsoucnu víme, nějak mu rozumíme, a při tom jsou ontologické fenomény
různé a my víme, že to je jedno jsoucno.
Patočka: Když jsou ontologické fenomény různé, neznamená
to, že nejsou v nějaké souvislosti a že netvoří jistou celkovou
strukturu.
Rezek: Jak ji budeme vyšetřovat?
Patočka: Již v Sein und Zeit Heidegger tvrdil, že pojem bytí
vůbec je asi nejméně složitý, než jednotlivé pojmy bytí, jako
jsou Zuhandenheit, Realität, Dasein, že za tím stojí něco jako
větvitý pojem bytí.
Rezek: Když se řekne, že ontologický vzato jsou fenomény
různé, jsoucno je totéž a ke jsoucnu máme přístup skrze bytí,
pak otázka zní takto: Jak může být jsoucno totéž, když
k němu máme přístup přes bytí, které je pokaždé různé? Neboli: Co je to věc, co je to jsoucno?
Patočka: T I T O ON?
Rezek: Zatím bylo řečeno, že možná bude plodné rozlišení
mezi ukazováním se a věcí. Z toho přece nutně neplyne, že
přes různá bytí musím přistupovat k různým jsoucnům.
Patočka: Různý způsob ukazování se neznamená, že různé,
rozmanité, mezi sebou nesouvisí, že netvoří nějak hlubší jednotu. Problém je nejenom v tom, že věci jsou, ale také
v tom, že se ukazují, že se ukazují jako to, co jsou.
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Němec: Možná by bylo třeba dodat, že jsou to, co se neukazuje.
Patočka: T o je velice správná poznámka, protože bytí se nikdy neukazuje vcelku, bytí vždycky ustupuje do pozadí, je
něčím, co se skrývá.
Rezek: Ale přece dává smysl.
Patočka: Dává smysl, ale když se ukáže jistým způsobem,
kupř. jako IDEA, otevírá nám určité možnosti, které jsme do
té doby neměli a které mají vliv na všecko, kupř. IDEA dá
vzniknout matematice, která do té doby nebyla, a ve světle
matematiky vidíme věci jinak — to ukazuje věci, jsoucna v jejich bytí. Filozofický vynález je něco jiného než vynález ontický. Např. objevit Ameriku znamená jít dost daleko
v něčem, co je otevřeno, ale filozofický vynález znamená, že
bytí musí filozofa samo oslovit, on se mu musí vystavit a ono
se mu ukáže — Descartovi se bytí ukázalo jako to, na čem je
účasten subjekt.
Němec: To, že můžeme mluvit o tomtéž jsoucnu, můžeme
myslet jenom na pozadí toho, že se ontologický fenomén
ukazuje pokaždé jinak.
Rezek: Jako by nás vedlo jsoucno.
Němec: Říkáme „jinak — totéž". Není to jakási rehabilitace
dialektiky? Zdá se, jako by to, co je nej abstraktnější, nám bylo vodítkem již v oblasti ontického fenoménu, protože i tam
se dostáváme k ontologickému tak, že vyložíme, co je v ontickém přítomno...
Patočka: ... co ontický fenomén podmiňuje, co ale ustupuje
do pozadí. Jsoucna nás vedou, ale teprve tenkrát, když se ontologické stane problematickým.
Dokud to tak není, stačí
nám angažovat se do jsoucna s vodítkem bytí úplně nezproblematizovaným.
Rezek: Jako bychom dospěli k něčemu, co je ontická diference.
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Patočka: Ontická diference ve smyslu toho, co je zřejmé
a co v tom zřejmém je obsaženo...
Rezek: Zřejmě, ale v tom smyslu, k čemu jsme se dopracovali
ve fenomenologii. Vidíme ted, že nás vede něco ontického,
jsoucno. Jako by Heidegger zapomněl na jsoucno.
Patočka: T o bych neřekl. O n říká, že bytí je bytí jsoucna.
Jsoucno je to, k čemu bytí dává přístup a následkem toho
může jsoucno dát svým způsobem přístup k bytí. T o připomíná Husserla, i když je to tady generálnější, zde se mluví
o jsoucnu, zatímco pro Husserla je vodítkem pro odhalení fenomenálních struktur předmět. T e d vidíme, že jsoucno může
být vodítkem pro odhalení bytí a že jím dokonce být musí.
Rezek: Vychází-li se od jevení, vidíme, že tertium comparationis ve srovnání jednotlivých přítomností je jsoucno.
Němec: Když se začalo mluvit o ontické diferenci, vybavilo se
mi místo o „ontische Nähe" ze semináře o Hérakleitovi...
Patočka: Heidegger má v Zeit und Sein výklad o „nähende
Nähe" )sk.o o čtvrté dimenzi času.
Němec: Co jiného říci, než že jsme vedeni jsoucnem, které
není na nic převoditelné a o kterém je možné jen říci, že je
blízka
Patočka: Ale blízkost má smysl jenom z hlediska jevení.
Němec: Mně se to jeví naopak. Je-li vodítkem ve všem jevení
jsoucno, není to právě jeho blízkost, která je podmínkou i
ukazování, tedy bytí? T o potřebujeme říci nějak jinak. Jak se
ukazuje ta blízkost?
Patočka: Ve Was ist Metaphysik je líčen „Schritt zurück vor
dem Seienden" a v t o m t o kroku se vytvořila distance — celá
ontologie Zuhandenheit se zhroutila; v tom se najednou ukazuje bytí v problematičnosti, jako otázka. V této jakési distanci teprve vidíme, že fenomény něčeho takového jako je
Nähe a Weite jsou vytvořeny bytím.
Němec: Není fenomén možný, až když děláme tento krok
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zpět? Není distance podmínkou, aby se pro nás něco stalo fenoménem? A to předpokládá blízkost toho, co se ukazuje
v kroku zpět.
Patočka: Jeho přítomnost je podmínkou — v tom smyslu
patří jsoucnu. Ale to je přece souvislost bytí a jsoucna v ontologické diferenci: jsoucno a bytí patří dohromady při své
základní distinkci.
Rezek: A tato distinkce je také ontická. Kdo vyjde z bytí,
dojde k tomu, co je neodmyslitelné. Ale co je to Nähéí Druh
přítomnosti.
Patočka: Vzpomeňme si na nähende Nähe v Zeit und Sein —
to je ta dimenze, která obyčejně bývá ztotožňována s přítomností, u Husserla je kupř. ztotožněna s přítomností jakožto
syntézou bezprostřední minulosti, retence a pretence — ta
syntéza se odehrává v přítomnosti. Heidegger říká: to je čtvrtá dimenze času, která časové dimenze činí jednotou. T o je
to největší sblížení přítomného a nepřítomného, a to v dvojím smyslu nepřítomného.
Němec: Tedy by se nám možná dnes ukázalo ještě něco více,
že je to totiž jenom díky jsoucnu.
Patočka: Jistě, ale to je již ve Was ist Metaphysik — krok
zpátky je krok před jsoucnem. Zhroucení Zuhandenheit nezanechává bezvýznamné nebo nesmyslné jsoucno, nýbrž nechává jsoucno v problematičnosti jeho bytí a jsoucno je přitom
nezbytné.
Rezek: Pak se ukáže, že to, co jsme chtěli pracně odlišit, bytí,
se nám promítne do pojetí samotného jsoucna.
Patočka: N e do pojetí, ale do obsahu. Sartre vyšel z Was ist
Metaphysik a Grundbefindlichkeit der Angst ještě hlouběji vykládá jako hnus — v tom se zhroutí významnost, to znamená
celá dosavadní ontologická struktura Zuhandenheit. Zůstává
absurdní jsoucno, čili je vyřešeno, co je jsoucno. Kdežto Heidegger ukazuje, že tady, ve zhroucení dosavadní ontologie,
vzniká otázka po bytí — teprve zde mně vyvstává bytí jako
něco, co není totožné se jsoucnem, jako problém, po kterém
se musím ptát. N e že by byla absurdita výsledkem, nýbrž je
začátkem.
i (t

Jiří Němec

Errata
Chlebnikov by z nás měl radost. Tomu se tiskové chyby líbily;
opublikoval-li vůbec něco ze své básnické produkce (nosil své
verše na papírcích v pytli, který si při svém putování dával v
noci jako polštář pod hlavu), cítil tiskové chyby jako obohacení. No, my tak daleko nejsme - a odtud Errata. Vezmeme to
popořádku.
Z nepřeberného množství tiskových chyb, které až dosud Paternoster publikoval, uvedu aspoň ty nejzdařilejší:
4/83-5/84, Eugen Brikcius: Óda na Slavíka, s. 148, ř. 1:
Otakar Slavík: Návrat víly
Má být:
Návrat síly

7/84: Karel Kryl: Sněhurka v hadřících,s. 3, ř. 7 dd.:
Dvojité monology
přes deku skleněnou - namísto rozhovoru.
Má být:
přes desku skleněnou
Tamtéž, s. 5, ř. 6:
- vyrážka na pleti
Milónské Venuše
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Má být:
Milóské Venuše
8/84, Fanda Pánek: Bohemia a jiné básně, s. 32, ř. 12 zdola:
a tak zpověď mého jitra
patří ministerstvu vnitra.
Má být:
a tak zpověď mého nitra
8/84, František Gellner: Vystěhovalecká, zadní strana obálky:
Nevadí jim při tom
rozdíl národnosti.
Má být:
Nevadí nám při tom
1/83, Jiří Němec a Martin Hybler: Unos Európy, s. 83, ř. 8
zdola:
Otištěno znamínko pro poznámku, která však chybí. Doplňujeme tedy.
Má být:
x/ Za mnoho jiných příkladů, jež se nabízejí zvláště v oblasti
literatury a matematiky, uvádíme verše dvou autorů, karpatského básníka Andreje Stankoviče a Jiřího Daníčka. Jsou to
jazykové výtěžky zmíněného "-meta". Viz příloha II.
Poznámka: Příloha II nebyla také otištěna.
Mimochlebnikovský model představuje Jan Patočka. Poté, co
jsem se mu omluvil za tiskové chyby v jeho stati K prehistorii
vědy o pohybu: svět, země, nebe a pohyb lidského života (Tvář
2, č. Í O , s. 1-5) mi 14. 2. 1966 mj. napsal: "...zbytečně se strachujete, ty chyby v tak abstraktním zmatku nikoho neruší".
Krásné understatement odchovance "staré školy". Jedeme tedy
dále.
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4/83 - 5/84, Jiří Němec a Martin Hybler: Paradigmata kontinuity s. 134, ř. 12 zdola:
- u V. Havla spatřujeme zároveň přednášení krize identity v
jeho hrách i jeho vystupování v roli disidenta - jde už o záležení samé - o vyvrcholení přímo mne -,ostatní momenty se stávají druhotné.
Má být:
o vyvolení přímo mne
Poznámka: Tady šel šotek příliš daleko; nepsali jsme tentokrát nejen žádnou "erotickou ekonomii", ale ani populární sexuologickou příručku, kym by snad takové pojmosloví pasovalo ...
4/83 - 5/84, Viktor von Weizsaecker: O prázdnotě, s. 159, ř.
18: Smyslové orgány nejsou schopny dokázat toto rozšíření
prázdnoty, vymezené předtím prostorově.
Má být:
nejsou neschopny
Bohatým nalezištěm errat všeho druhu je:
8/84, Patrick Gaignet: De philosophica sulographia, s. 65 dd.
Zaprvé jsme se zapomněli pochlubit, že text byl psán přímo
pro nás - tedy pro Paternoster. Za druhé jsme nepřevedli francouzskou transkripci čínských jmen a sanskrtského textu do
české normy. (Ač jsme mohli; máme tu chlapíčka, který to ovládá; ale honily nás časové termíny.) Za třetí - ale toho už si
všiml pozorný čtenář sám:
... Aristotéles ...
Má být:
Aristotelés (passim)
s. 90. ř. 2 zdola:
(combidendi ... sapiens est peritissimus)
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Má být:
combibendi
Atd., atd., atd.
Samozřejmě namítne jalový ospravedlnitel, jiné časopisy mají
také errat dost a dost ... Ale to nás neutěšuje, i když trochu
těší (protože čím jakostnější časopis, tím bohatší "Chlebnikovův efekt").
Například:
Svědectví 72, Egon Bondy: Nový věk, s. 737, passim:
... Šabataj Oví ...
Má být:
Šabataj Cví
Poznámka: Já vím, že kompjútry jsou vysoce chlebnikovovské
... Ale držme se matičky Země, která dává růst mnoha bylinám, každé "podle jejího druhu" (ačkoli nedělá občas i ona
chyby v genetických kódech?)
Tak to bychom měli v stručném výběru errata tisková. Horší
to bude - odvážím-li se to napsat - s erraty redakčnímu (Hyblerová,
Volková,
Šašková,
Trinkewitz,
Hokův,
Wuxkz: Bomba na Rotterdam). No, už je to za námi, a snad to
přežijeme. K tomuto "problému" několik vodítek. Hlubší
myslitelé nás upozorňují, že bez viny nelze žít. Ale jeden z
nejhlubších dodává:
Wo aber Gefahr ist,
Waechst das Rettende auch.
Kde však nebezpečí,
Roste záchranné též.
My to bereme asubjektivně, apersonálně, dobře si vědomi
Bondyova
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Jaro, léto, podzim, zima,
čí je to vina?
A přesto se kajeme. Protože někdo se kát musí ...
Poznámka: Přechodníky se prý od jisté doby v českých školách nevyučují. Budiž; ale proč se stále užívají? (A já doufám,
že se budou - pro svou stručnost - užívat čím dál tím víc.)
V každém případě:
8/84, Hranice, s. 62, ř. 4 dd.:
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
Má být:
bezhlučně se vyhýbaje
všem strážním reflektorům
porušuje zákaz vycházení
atd.
A tak, milí čtenáři, hledejte prosím další naše chyby - nálezci
budou slosování a odměna je nemine!
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