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Ivan

Diviš
Žalmy
Žalm 101
Rozkvétající šeřík v zemi cizí:
vadnoucí bezy v zemi naší?
Co jiného než že vasja řezaný
v řádně upnutém stejnokroji
vráží do dveří a samopalně stane:

A zas jeden otec a zas jedna matka,
děti a pes, který má svůj rozum hnáni jsou podél trati ...
Zřejmě je jeden Bůh pro děje veliké:
jiný zas pro děje malé:
nalézti váhu, přesunout těžisko je nad síly lidí
(1985)

Žalm 124
Zlo kulaté rys tu pije
kulečník musí být zaprášený
zlo už je i v rybách
Prokletý žaludek a prokletá žluč
visací visíš na háku daleko od Aljašky
grizzlyho drápů atakujícího losa
Blbe u koho si míníš stěžovat?
Souvit? Zinkový pult?
Poblití Češi Šri Bunda Kundalini?

Mínili vytahovat boha z páteře
Kdo má tebe vytahovat z vyjetého oleje?
Boží oko všechno vidí
hostinský tě neošidí
Jenže začít u svého geniálního srdce
Jenže zkrotit zlatou
souloživou mladost
(1985)

Žalm 125
Hluboko musel jsem se vyklonit z okna
nasadit si dalekozraké brýle
abych ji uviděl
Rozpoznal co hvězdu dle perlivého mihotu
hvězdu neznámého jména
uboze vděčen že vůbec vidím
Vyprahlá fantazie
představila si její povrch
strašlivě hřmící neslýchaným rachotem

ale řekli mí že vše je tam bezhlučné
chybí-li pozemské prostředí
jímž by se šířil zvuk
Pak tam dochází k šílenému rejdění
jak v nocech nespavosti v mozku
Bude to nejspíš hvězda padlých andělů
Bylo jich desetitisíce ještě předtím
než Adam skryl se v Ráji
Skryl a tím se stal zřejmým
Bohu který jej žárlivě sledoval
dávno před jeho prohřeškem
Obklopila mne prostěradla
rohatě z nich čněla řešení
stát se klošárem
neboť na to stát se světcem je pozdě
To jsme prosrali všichni jak na Bílé hoře
fascinováni hvězdou jež dopadá na Čechy
(1985)

Žalm 111
Jí jednou denně, pije dost piva,
hulí jak komín: spánek, jeho slast ...
jinak nezná žádných: vyhýbají se mu,
pavoučím chodidlem vyhýbá se on ...
V bohatý vlnolam zeleně vlahé
rozpejřila se příroda: on však
vidí jen na jedno oko, ano
vidí cele, přesto jen seky větví,
droby trpasličího kosmu vnikají
do jeho času, který vypršuje ...
Zřídkakdy zabloudí sem dítě:
připadá si pak jak v bludišti,
on je marně láká staniolem, třešněmi,
chce se s ním pomuchlat, postavit se
jak poražený grenadýr od Waterloo
do střehu násilného humoru:
Koho však obejmout? Komu dát znát,
to, čím každý hoří až k smrti?
Jednou to všechno smete: knihy,
mšicemi popsaný papír, inkoust

černý jak vlasy Panny Marie
Už bylo dost: vlní se chobotnice
jíž do srdce vražen potápěčský nůž
a pak následuje výron mračné černi
(1985)

Žalm 7
(Druhé Příští)
Na pohyb napudrovaného prstíku
začal se formovat hirošimský prach
v tornáda kolových tanců
s tichým mrtvým okem
Z doupat varšavského ghetta
vystupovalo družstvo za družstvem
Jedno za sebou táhlo polní telefon
Ze sklepů Drážďan vyskakovaly dívky
s borůvčím klínů pučícím podpaždím
začaly se lísat k nadrženým pardálům
Parúsia zvedla oceány, jak modrými prostěradly
cákla jimi o mramor prostoru

V tierra caliente nový druh morčat
v růžovém úpalu rozhryzal svaté texty
Leč zdůrazněny byly jen vojenské hřbitovy
indiánští horníci z Potosí
většina autodafé dva tři proroci
tak pět básníků ani jedna matka
(1983)

Autor pracoval na básnickém souboru Žalmy od roku 1981 do
roku 1985. Kniha v dohledné době vyjde v edici Rozmluvy «
Tomského v Londýně.
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^Jíří „
Dan íček
ANDĚL &
RUKAVICE
„Kníže Josef Antonius Leopold, vévoda ..." pomalu a obtížně
slabikovala stařenka nápis na velikém balvanu, zpola se už
propadajícím do země. Stála v posekaných kopřivách, které
rychle vadly v poledním slunci, malá, drobná, stará ženská ve
vybledlém pracovním obleku. Když přestala oškrabávat mech,
pokrývající kámen a slova ne něm vyrytá, otřela ostří srpu cípem modré kazajky a dala se opět do práce. Levou rukou,
chráněnou koženou rukavicí, uchopila vždy několik vysokých
kopřiv najednou a pak se je snažila srpem podetnout. Stonky
byly u země silné a dřevnaté, srp od nich odskakoval a některé jen nalomil. Ty pak bylo třeba oběma rukama odtrhnout,
šlo to ztěžka a nechráněná pravička se často setkala se žahavými listy. Stařenka se namáhala, až kolem kamene vznikl široký kruh, zbavený toho neřádu, jak kopřivy nazývala. Potom se podívala na hodinky, zahrozila srpem plevelu, který
9

Lhostejně pohyboval lodyhami všude kolem a šla si odpočinout. Posadila se u kamene, opřela se zády a jazykem si slinila
hřbet ruky, pokrytý bílými, červeně ohraničenými puchýřky.
Choulila se na sluníčku, teplý kámen pěkně hřál do zad, ústa
se jí otevřela a oči zavřely.
Kámen se vynořil ze země. Bílý jelen vyběhl z houštiny, pádil
a přece pomalu se vzdaloval, dlouhými skoky se vznášel nad
živými ploty, které dělily zahradu do pravidelných obdélníků,
bílý, byl úplně bílý. A potom se náhle zastavil, vysoko nad
zemí, obrátil hlavu ke kamenu a zůstal tak.
Z druhé strany se blížil jezdec. Měl bílý oblek, klobouk,
zbraň.
„Znáš mě", zeptal se stařenky. Vytasil šavli a ukázal jejím zakřiveným koncem na nápis. Stařenka slabikovala: „Kníže Josef Antonius Leopold ..."
„A dál to není?" otázal se přísně jezdec, pobídl koně a ten vyskočil nahoru na kámen. Vzepjatý na zadních, přední kopyta
nad hlavou ubohé stařenky stál jezdec v třmenech, šavli nad
hlavou.
„Zapomněla jsem si brejle", šeptá stařenka ...
„Máňo!"
Kámen se ponořil. Stařenka si olizovala popálenou ruku a polekaně mrkala v ostrém světle.
„Pořád bys spala, vid'", řeklo to ostré světlo.
„Nezlob se Rózo, já jsem pracovala." Ukázala kolem dokola
na místa zbavená plevele a ukázala Róze také očištěný kousek
nápisu:
„Nezlob se."
„Ach ty", mávla Róza rukou nad ní i nad nápisem, ale doopravdy se nezlobila. Stejně se pořád trochu usmívá. Má už takovou tvář, širokou, starou, usměvavou. Přinesla svačinu. Babičky okusovaly rohlíky s máslem, namáčely je do plecháčků s
bílou kávou z modré smaltované bandasky a povídaly si.
Velké červené květy namalované na konvičce přilákaly čmeláka; hlasitě se pokoušel proniknout ke sladké vůni malou mezerou mezi okrajem a víčkem. Máňa ho odehnala kapesníkem.
in

„Je vás už málo hoši", rozloučila se s ním, když ho ztratila z
dohledu. Zlobily ji oči. Ale horu, vysokou skalnatou horu za
řekou na druhé straně údolí viděla pořád dobře. Nebo si ji tak
dobře pamatovala? Celý život ji měla na očích.
„Já ti někdy", vyprávěla Róze, „když si večer před spaním dávám síťku a koukám do zrcadla, vidím tu horu před sebou, jakoby byla za mnou."
Obě zvedly oči a podívaly se na obrovskou, šedomodrou
skálu, zavěšenou vysoko nad plachtícími ptáky, vyzařující do
údolí ticho, zřetelně oddělené od klidu letního poledne,
mlčenlivě, jiné ticho.
„Jen ty se koukej do zrcadla", usmála se Róza. Pořád se usmívá.
„Rači se taky jednou podívej do okna támhle u altánu. Uvidíš.
Uvidíš před sebou zahradníka, jak pije bezinkové víno. Pije
hned ze dvou skleniček a jak dolívá. Jednu sobě, druhou Andělce. Napij se Andělko, usměj se", usmála se hodná Róza a
odplivla si. Bílá slina se houpala na zeleném listu a pomalu,
pomaličku se přibližovala k zemi.
„Je léto Rózo", smutně řekla stařenka a přitiskla si svědící
ruku ke rtům.
„Jak myslíš." Róza poskládala konvičku a plecháčky do igelitové tašky, zavázala si na zádech stuhy zástěry a pomalu odcházela. Po několika krocích se ještě obrátila: „Na jaře jí
bude sukně krátká tý tvojí Andělce." Už se neusmívala.
Zvedla ze země hrábě, ztěžka se o ně opírala a mumlala si pro
sebe: „Dopadne stejně jako my, hloupá ..."
Nebyla to zlá ženská, ta Róza.
Stařenka zůstala sama u kamene. Prohlížela si upřeně bělavé
otisky zubů, hluboko vytlačené mezi modrými žílami. Potom
si přečetla nápis a nakonec se pomalu, proti své vůli obrátila k
altánu.
Dívala se tam dlouho, dobře viděla skrz dřevěnou stěnu. Viděla vnučku, jak se vesele směje. Zahradník jí rozepíná blůzičku a ona se trochu brání - „ale pane zahradníku" - opravdu
jen trošičku. Sklenička s bezinkovým vínem se převrhla, husté
žluté kapky stékaly na dřevěnou podlahu, taková krásná
vůně, krásný den a teplý, letní.
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Není to dobré na oči, dívat se do slunce. Zčervenají a pálí
jako kopřivy.
„Kníže Josef Antonius Leopold ..." přečetla si Máňa znovu.
Trochu se jí točila hlava, když se poprvé rozmáchla srpem, ale
brzy to přešlo. Kopřivy pomalu a odevzdaně padaly, kruh kolem kamene se zvětšoval a vzadu nad horou se ukázal první
bílý oblak. Stařenka se tam nepodívala, ale věděla p něm. Věděla také, kdo stojí u kamene a na co se jí zeptá.
„Chceš usnout nebo se probudit, Máňo?"
„Mám takovou chuť na trochu vína z bezinek", odpověděla.
Stiskla u země stonek vysoké kopřivy a jedním rychlým pohybem ruky ho zbavila listí.
Anděl se usmál, zvedl rukavici položenou na nápisu a odletěl.
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poezie

Deset básní
Jana J.
BENEŠE
Samota v horách
Dům pana Štádlera je pelech osamění,
kde místo ospalého psa
červotoči ze vrat zuby cení,
když na ně cizí zaklepá.
Prochladlou rukou tisknu kliku,
vylekám blázinec zámku.
Píská v šerou síňku,
dírku do korálku.
Také tu občas ve tmě zatřpytí se
ve starém zrcadle,
13

na vyleštěné míse,
na hodinovém kyvadle.
Chvíli hledám odkud světlo přichází,
až dveřmi na půdu spatřím střechu,
kde se hvězdy prochází
po děravém šindeli, vyspraveném kousky plechu.
Prasklinou v komínu
vyhlíží měsíc jako bílé břicho ryby.
Peče se a voní po kmínu
až polykám sliny.
Dnes je v domě plno klidu.
Pan Štádler asi zapomněl, že je středa,
kdy po týdnu opět přijdu
a přinesou mu čerstvý chleba.
V kuchyni pan Štádler také není.
Po paměti zapálím lampu
a hledím do plamínku chvění.
Vnímám jen otevřené okno a chlad tu.
Záclonky poletují v průvanu,
otrhávají květy v modré váze
a jindy do běla vydrhnutou podlahu
špiní z kamen saze.
Jsem tak spletený,
že u dveří do pokoje kliku hledám chvíli.
Pan Štádler leží tichý na zemi
a neříká své: „Pojď dál, hochu milý."
Vím, že před lety pochoval ženu
a o dětech nevěděl ani kde žijí.
T a k komu co řeknu.
Dal jsem kravám vodu a díval se jak pijí.

Stůl
Stůl mám zpola soustružený,
zpola hoblovaný,
klihem zalitý,
časem rozbitý.
Zpuchřela deska od omáček.
Dřevu je to jedno,
v lese by na ně kakal ptáček.

Volavka
U pole, kde je zaset hrách a oves,
stojí borovice, opřená větví o les.
Volavka na ní visí, nohy ve smyčce,
z roztrženého volátka na zem padá
rybka k rybičce.
Peří na hřbetě déšť čechrá v šedý hrb,
zplihlá křídla ve větru mávají
jak rákosí a proutky vrb.
V očích nic.
Zobák přešel křik.
Na hrdle uschly červánky.
Jen kolem pusté hlavy
červi splétají se v copánky.

Pan Zettl
Já vím, že až přijdu na Onen Svět,
najdu u cesty krámek pan Zettla.
Zastavím se, abych něco sněd
a ohřál se u kamen, místo u Věčného Světla.
Cinknu dveřmi do krámu,
pan Zettl položí na pult rozečtenou knížku,

já řeknu: „Dal bych si housku a dvacet deka salámu"
a on odpoví: „To bych musel krájet, jedině celou šišku."
„Kde jsi tak dlouho, hochu,
už tě dávno čekám."
„Však to znáte, práce plno, štěstí trochu
a sem nerad spěchám."
„A co žena?"
„My jsme tu spolu."
„Já vím. Ten den byla po bouřce obloha roztržená,
díval jsem se dolů."
„Žena Vás pozdravuje,
chce na dort meruňkovou marmeládu."
„Hochu nezlob se, to nejde,
tu mám až vzadu."
„Musím doprodat jahodovou,
vidíš tu plechovku?
Přece nebudu načínat jinou,
vyřiď ženě, ať upeče bábovku."
Až do noci protáhne se naše sedění.
Povíme si kdo má psa a jakou rasu,
kdo prodá tele, kde se letos drží jeleni.
Na všechno budeme mít věčně času.

Zvuky
Prp, prp, větrníků, holoubků.
Lomníčku vrň!
Smutno je v Čechách.
Blábinka pije líh
a čečil čumí.
Čip, čip, ohava!

jalůvku na provazu,
smrdutec blbý!
Kůň kloní hlavu omnínku.
Blázínku,
co já víra?
Oblohu
na nohu
a spích, spích,
už jdu.
T o je B.,
úpěnka,
kuvínek!
Ach,
kopyto to je.
Jdeš!
Ech,
měkčí a lehčí
nenajdeš.

Ovečka
Zabijeme ovečku na větrném kopečku
je tam tak sama
a v noci bečí do trní
Když měsíc hladí noc
tak za něj tiše zavrní
Zabijeme ovečku na větrném kopečku
je tam tak sama
a ve dne se pase kolem kolíku
Však už je tlustá
ať duše ulétne jí z guláše v kotlíku
Zabijeme ovečku na větrném kopečku
v noci
když má sen

Krtek
Žil krtek bědně v poušti,
v zoufalství již podléhaje tmám.
Jako hoře mannu s nebe spouští,
bloudíc, ptal se sebe sám.
Hynou-li poslové v létavicích,
je mrtva duše má?
Byla jen zdání věčná síla milujících,
neskrblící v proměnách?
Jsem, ve svém snění,
sám hraničící stín?
Jsem, ve svém bdění,
jen vězeň hanby zašlých vin?
Jsem slepý z jasné záře,
či z temnot, jež patří mrtvolám?
Zaživa dvě půle. Jak vše.
Vcelku však zemřít mám?
Ach.
Opusťme již koloseum dum
a strázní,
to černé nic v miliardách dun,
tečku v básni.

Dnes je děti Štědrý den
Dnes je děti Štědrý den a padá sníh.
Bílé zimní mušky
svítí kolem lamp a sedají si ve větvích
naší staré hrušky.
Za chvíli nepohneme vrátky.

Z plotu bude koukat kousek,
zajíci polezou nám do zahrádky
a kocourovi zmrzne fousek.
Pes dělá jezevce
a spí u kamen.
Zato my vezmeme se za ruce
a půjdeme podívat se ven.
Protože večer vyndá vesmír svá hvězdná pimprlátka
a zahraje nám divadlo.
My s pusou otevřenou jak batolátka,
si budeme přát, aby všechno dobře dopadlo.

Dopis od E.
Milá maminko, tak jsem v blázinci.
Jím, spím, ale všechno je tu bílou krví polité.
Jsou tu rozumní i šílenci,
hodně těch, co mají srdce zabité.
Okna mají mříže.
Nejvíc mě to mrzí teď na jaře.
Venku zpívají ptáci a nesmím blíže,
nechala bych si třeba pršet do tváře.
Máme na pokoji psinu,
z toho, co jsme, když my nejsme my.
Bojím se některých léků a inzulinu,
asi po nich jsem přišla o všechny sny.
Musím se denně lékaři zpovídat.
Není víc smutného
než se rozebrat
a poskládat v někoho vhodného.
19

Vím, že pro tohle jsi mne sem poslala.
Často se stydíš za mě.
Košíček jahod jsem dostala.
Děkuji. Byly sladké.

Předboř
Z toho, co si pamatuji,
již není v Předboři nic.
Dávno pro dědu pivo ve džbánku nekupuji,
je pohřbený s babičkou, která zemřela na zápal plic.
A přitom dnes je takový opuštěný den,
kdy bych chtěl zase vidět dědečka,
jak vybírá z úlů med
a kuřákem dýmá, když vystraší ho okradená včelička.
Nebo bych šel s babičkou sázet brambory.
Bylo by brzy po ránu. Kráva rozespale mžourá,
babička ji vede rovně po poli,
ale děda vzdychá za pluhem: „Řádky jako když pes
čůrá."
A v neděli s nimi do kostela.
Půlhodinku chůze polmi a za hřbitovní zdí
pod lesem se bělá.
„Tiše děti," říká děda než hne dveřmi, „tady předci
spí."
Pak sedíme v lavicích,
je příjemný tu chládek.
Děda chvíli hledí po známých a na zeď po světcích
a usne, unaven z těch bramborových řádek.
Spí, hlavu na prsou,
co zšedivěl často tak sedává.
Asi počítá ovečky, které jdou a jdou,
tím nás na noc babička také uspává.
20

T a se vroucně modlí.
Bolavé ruce sepjaté
až jí bělí klouby
jindy prací oteklé a krevnaté.
Ted' již ty ruce nekrmí na dvoře slepice.
Stavení zpustlo novotami.
Na oknech a dveřích se lesknou petlice,
zavřena je stodola před žitem a chlév před kravami.
Skončím. Vše v cit zpozdilý
se mi mísí.
Ale co umřeli,
jsem všude cizí.

Narodil jsem se roku 1942. Jednu polovinu dospělého života
jsem byl lesníkem, druhou u krav. Jedenáctkrát jsme se s ženou, třemi dětmi, krávou, slepicemi a psem stěhovali po lesních samotách. Úředně schválenými cizinci jsme se stali až v
Rakousku, 8. 7. 1984. Ze všeho života jsem rád, že je světlá
země ducha, kde ne z jediného bodu, ale z prostoru je vše ozářeno a viděno. Protože jsme ve všem účastni, není zde perspektivy a velikost všeho je pravá. A vládne tu soulad mezi životem a smrtí, protože jedno jsou , jsou věčnost. Jejím důkazem jsou slova Petroniova, obrazy Rembrandtovy, hudba Beethovenova ...
Jan Josef Beneš
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próza

Z.Benýšek
Večírek
dr. Šimona
(Novomanýristická

reportáž)

1.
Tlustá svíčka ozařovala bledá líčka dr. Šimona, který seděl s
jednou nohou pod sebou před láhví vína a přemítal nad seznamem hostí, které pozval na večírek. Byl Zelený čtvrtek a jeho
žena Helena doprskávala spirálky vlny na tělo malého improvizovaného beránka, na kterého vrčela její černá kočka Sašena. Z několikaposchoďového kombajnu, plného blikátek,
neonků a displejových políček se linula hudba Vanilkového
Nesmyslu. Během tohoto přemítavého čekání neustále procházel pokojem egyptský lékař zvířat, podnájemník dr. Šimona, okusoval kuřecí kosti a čekal na prvního hosta, aby
mohl odejít na svoji znejmilejších diskotéku.
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První vešel ing. Filip, brněnský šachista, dosedl na měkký
tmavomodrý samet a v okamžiku, kdy jeho tělo dokončilo
zhoupnutí, vytáhl malou šachovnici se zabudovaným šachovým kompjútrem.
„Zástrčka?" povytáhl obočí.
„Tak s pchánem bochem!" zatancoval egyptský veterinář před
dveřmi rozlúčkové tanyny, dr. Simon mu pokynul skleničkou
a Egypťan zmizel.
„Zástrčka?" maloval ing. Filip bakelitovým koncem šňůry
obrazy podobné nepravidelným laserovým sinusoidám na několikaposchoďovém hudebním kombajnu.
„Za hlavou!" pokynul dr. Simon skleničkou a jeho žena Helena doprskla poslední spirálku sladké kašičky někde u beránkova biskupa.
„Hmmm ..." usadil se ing. Filip zamyšleně před rozblikaný
kompjútr, nasadil několik parametrů a zahájil dámským gambitem. Helena posadila beránka na okno, vedle něj rozložila
růžovou dečku a na ni posadila černou kočku. „Sašenko, a
běda!" pohrozila jí prstem, ukázala na beránka, „fuj!" - a
otevřela ledničku. Vytáhla velikou mísu duhových jednohubek
a postavila ji na kulatý zahradní stolek, nad kterým stále přemítal dr. Šimon. Ing. Filip, aniž zvedl oči od blikající kompjútrové šachovnice, přeskočil šachovnici dlaní, slepecky zašmátral a chytil malou miniplexirukojeť modrého meče a vložil si
duhovou jednohubku do pusy. Meč vytáhl a poslepu odhodil.
Zazvonil zvonek.
„Koho to sem zase čerti nesou!" zvedl dr. Šimon skleničku,
černá kočka skočila s okna mezi barevné meče, rozmetala několik duhohubek, skočila na zem a běžela ke dveřím.
„Sašena hupla do jednohubek!" napil se dr. Šimon. Helena
vpustila do bytu Magdu, která se vřítila do pokoje v nevinné
bílé sukýnce, s nevinnýma modrýma očima a s nevinnými červenými tvářemi.
„Bóže, lidi!" dosedla na měkký tmavomodrý samet a hned,
jak její tělo dokončilo zhoupnutí, si nabrala několik zlatých
slaných paprsků z dózy uprostřed stolu a začala je chroupat jak King Kong manhattanské mrakodrapy. „Božínku, lidi",
vzdychla nakonec na přivítanou.
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„Copak, Magdičko?" zvedl dr. Šimon skleničku a napil se.
„Pchééé!" zakroutil ing. Filip hlavou a zaklepal šachovému
kompjútru prstem mezi jeho blikající oči. „Taková vidlička!"
Helena zatím seděla v ložnici, černou kočku na klíně, a
rozmlouvala s ní.
„Copak, Magdo ?" položil dr. Šimon skleničku způsobem starého pijáka - jemně, nadějně a tiše.
„Mnó, nevím, jestli s tím ven," chroupala Magda mrakodrapy,
„zítra jdu na potrat!", dochroustla svazek newyorských bank,
otřela si ruce o nevinnou bílou sukýnku, nevinnýma modrýma
očima začala kroužit po míse duhových jednohubek, pomocí
rudého meče si jednu donesla do pusinky a její nevinné červené tvářičky se začaly vzdouvat. Zazvonil zvonek.
„Koho to sem zase čerti nesou?" zeptal se dr. Šimon a pozvedl
sklenku. Z ložnice se vyřítila černá kočka, za ní Helena a s
Helenou výkřik: „Sašenko, a běda!!!"
Do pokoje vplul herec Sv. Pavel, postavil na stůl duplák veltlínského, z kalhot vysoukal dvě krabičky marlborek, hupsl na
měkký tmavomodrý samet a dlouho se houpal.
„Kristepane!" zvolal, když se dohoupal. „Četli jste už ten Lopatkův samizdat vo rozhlasovejch hrách?" popadl fialový meč
a polkl duhovou jednohubku. „Ááá, česneková pomazánka!"
pokračoval, „on ten Lopatka tam recenzuje moje hry, které
jsem psal pod jinejma jménama," zapřemýšlel nad mísou, pak
vzal opět fialový meč a polkl další jednohubku, „ta je výborná!" Helena v té chvíli odpustila kočce její neplešný skok.
„Hmmm!" poznamenal dr. Šimon, „to je dobré!" pozvedl skleničku a rozchechtal se jak Ezop nad lidstvem. „Ví to Lopatka?"
„Píííp, píííp, píííp ..." promluvil šachový kompjútr a rozzářil
veliké rudé oko na svém čele.
„Mat!" vstal ing. Filip a ze zvyku chtěl podat soupeři ruku.
„Pché, to je dobrý!" pozoroval to herec Sv. Pavel. „Nevím, ale
možný to je!" obrátil se na dr. Šimona ve věci Lopatkova samizdatu. Dr. Šimon položil skleničku, vytáhl nohu zpod sebe,
vstal, poškrábal se na prsou, pak v podbříšku, otočil se a z
přihrádek vytáhl skleničky pro hosty. Helena nalévala a při24

tom pozorovala černou kočku. Pokojem blikala různobarevná
blikátka kompjútrů a kombajnů, laserová linka kmitala podle
Vanilkového Nesmyslu a všemu tomu předsedala, jako vzpomínka, tlustá rudá svíčka.
2.
Helena vešla do pokoje s mísou guláše a jak se přibližovala
moderní blikavou tmou ke stolu, zkřížila jí cestu Sašenka, Helena zakopla spíš o stín jejího ocásku, klopýtla a z mísy vyšplouchla vlnka guláše přímo ne nevinný bílý Magdin klín.
„Kristepane!" vyskočil dr. Šimon zároveň s Magdou, „rožněte
světlo!" a cvakl vypínačem. Zazvonil zvonek.
„Koho to sem zase čerti nesou?" zeptal se dr. Šimon, vstoje pil
víno a kolem stěn sklenice pozoroval Magdu, která zírala na
tmavočervenou skvrnu, podobnou víc mapě Evropy, než
kompjútrovému oku.
„Svlíkni to!" řekl herec Sv. Pavel, „Helena ti pučí jinou
sukni!"
Helena to ovšem neslyšela, protože honila černou kočku mezi
koupelnou a ložnicí, zatímco zvonek pořád zvonil. Dr. Šimon
se došoupal ke dveřím a vpustil J. K., který si netrpělivě kroutil pramínky vousů uprostřed brady. Když vešel do pokoje,
uviděl Magdu stát se skloněnou hlavou, jak se prstem škrábe
po krvavé skvrně na klíně. Pomalu prst celý zkrvavený zvedla
ke rtům, polkla ho a hned s pšouknutím vytáhla.
„Dobrý!" řekla. Kolem J. K. proběhla černá kočka, vyskočila
s mňaukotem na zahradní stůl, odrazila se od několika duho vých jednohubek a přistála na okně. Jednou prackou při tom
sedrápla beránkovi vlnky a udělala mu na krku jizvu.
„Sašeno, ty bestie!" proběhla Helena za kočkou kolem J. K.,
chytila ji za srst na hřbetě a odnášela si ji do ložnice.
„Co je?" zeptal se J. K. dr. Šimona, který už opět seděl s nohou pod sebou, zvedal skleničku a popíjel. Nepatrně se usmíval jako Rabelaise nad lidstvem.
„Kristepane!" řekl herec Sv. Pavel a zapálil si marlborku.
„Nó ... že bychom si dali partičku?" ťukl ing. Filip do šachového kompjútrů, ten zablikal a byl připraven.
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Magda vyšla za Helenou.
„Situace je taková," zamnul si dr. Šimon volnou dlaní přes
oholenou bradu, přistavil J. K. skleničku, nalil víno, napil se
ze své a vysvětloval: „Magda jde zítra na potrat, Helena přinášela guláš, Saša jí přeběhla přes cestu, Helena klopýtla a guláš
vyšplouchl na Magdin klín. Helena teď trestá Sašu a Magda
si vybírá náhradní sukýnku."
J. K. rychle položil svoji skleničku s vínem, vstal a šel ke dveřím ložnice. Zaklepal a pootevřel dveře.
„Heleno, probůh, netrestej to zvíře, přece dobře víš o jeho nevině!" promlouval J. K. do škvíry, „vždyť ono neví, že je to
Boží beránek, čistý klín sukýnky a duhové jednohubky!"
„Sašena to ví, bestie!" houkla Helena ke škvíře, „vem si ty černorůžové, Magdo!" slyšel J. K., zavřel dveře a vrátil se ke společnosti.
„To je zajímavé!" vbodl právě ing. Filip prst do prostoru nad
kompjútrem, pak se napil, jemně vzal dámu za krk, stiskl a tlačil ji na místo, o kterém kompjútr už věděl, že ji tam čeká
smrt, „co zase chystá, potvora nelidská!" dodal.
„No," zvedl dr. Šimon skleničku, „napijme se!" a všichni ho
poslechli. Herec Sv. Pavel si pročítal Lopatkův samizdat, kouřil marlborky a kroutil hlavou.
„Vono je to dobrý, ale proč ten Lopatka, kristový rány, pouštěl před sebe tu Grebeníčkovou? D y ť tu v životě nikdo nepřeleze! A to jsou samizdaty čtený celý!" dokroutil hlavou a
zaklapl Lopatkovu knížku.
Ing. Filip vyskočil: „No tohle!!!" a dopadl na tmavomodrý samet Šimonova kanape, zhotoveného v minulých staletích, „to
je ghetto času, toto!"
„Na kterou kategorii nastavils kompjútr?" zeptal se J. K.
„Mezinárodní mistr," dohoupal se ing. Filip.
„Dáma zemřela?" ukázal J. K. na šachovnici.
„Patrně!" držel ing. Filip dámu pod krkem a drtil ji. T a křičela známým řevem královen, kterým berou násilím moc.
„Situace je taková, pánové," vzal dr. Šimon svůj seznam
pozvaných hostí, „že chybí pouze docent Judas a několik hostí, které je možné čekat vždycky." Položil seznam, vzal skle26

ničku a podíval se přes víno na přicházející Magdu. Kráčela v
černé sukničce s růžovými ornamenty, za ní ťapkala Helena,
kterou následovala, tiše našlapujíc na rozedraný koberec,
černá kočka.
„Sašenko, a běda!!!" bodla Helena prstem ke kočičímu
mozku. Chytila tlusté břicho duplákové láhve s vínem a začala
nalévat do uprázdněných skleniček. Zamyšlený dr. Šimon přemítavě vstal, cvakl vypínačem a pokojem opět blikala pouze
různobarevná komplementární blikátka kompjútrů a hudebních kombajnů, na kterých kmitaly laserové linky podle
rytmu Vanilkového Nesmyslu. Všemu předsedala, jako vzpomínka, tlustá rudá svíčka.
3.

„Situace je taková, Magdo," zvedl dr. Šimon skleničku a díval
se na Magdu kolem stěn skla, „že jestliže jsi nám už řekla, že
jdeš zítra k potratu, bylo by patrně nutné o celé věci pohovořit!" oddálil skleničku od rtů a podíval se krátce na J. K.,
který stál u okna, díval se do tmy a ukazováčkem brnkal do
rozinky v beránkově oku. „Ing. Filipa zajímá pouze, jak dopadne smrt pro jeho nešťastnou dámu, ovšem podívejte na
J. K., vypadá jakoby chtěl skočit z okna!"
J. K. vydloubl beránkovi rozinku, dal si ji mezi rty, otočil se
od tmavého rámu, od temného obrazu noci, podíval se vyčítavě na dr. Šimona, který se uchechtával jako Molière nad
lidstvem a řekl: „Docela slušná noc!"
„Ne, ne, ne, ať řekne J. K., co si o tom myslí!!!" odhrnovala si
Magda drobečky chleba s klína. Helena přiskočila a dolila jí
víno.
„Kristenanebi, dyť je to jenom její věc!" zhoupnul se na věčném kanapi herec Sv. Pavel.
„Ne, ne, ne, jenom a ť řekne, co si myslí," popíjel dr. Šimon,
„celou dobu hledí z okna a dloube beránkovi oči!"
„Hlad určitě nemám Šimone!" řekl J. K., poodešel k hudebnímu kombajnu, vypnul Vanilkový Nesmysl a do pokoje se radostně vřítilo ticho. Přirozeně jediný, kdo čekal jeho vpád, byl
J. K., který se posadil na letité, tmavomodré kanape, aniž se
zhoupnul. „Magdo, Magdo!"
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„Píííp, píííp, píííp!!!" zajásal šachový kompjútr a rozzářil veliké blikající rudé oko na čele.
„Mat!" vstal ing. Filip a chtěl podat soupeři ruku.
„No to je dobrý!" rozhodil herec Sv. Pavel paprsky od venkovních koutků očí a zapálil si marlborku.
„Ovšem, situace je taková ..." napil se dr. Šimon vína a kolem
stěn skleničky pozoroval J. K., jestli se k situaci vyjádří.
„Bože můj, Magdo, představ si tuto historii," díval se J. K. do
záře rudé svíčky.
„Nech ji!!!" vykřikla Helena, vrhla se Magdě do klína, kam jí
skočila černá Sašenka, „ty bestie!!!"
„Co máš na srdci... ?" zeptala se Magda a za srst na hřbetě podávala Heleně její zvíře. Dr. Šimon vstal, cvakl jedním z
mnoha tlačítek na kombajnu a z něho se na celou společnost
vyvalilo Ravelovo Bolero, až se plamen na knotu rudé svíčky
zachvěl.
„Magdo, představ si takový děj ..." řekl J. K., ing. Filip se
dotkl šachového kompjútru a zhasl veškeré jeho oči.
„Obrovské vojsko je rozkazem generála vrženo na hrad, velice temný hrad, miliardy vojáků zdolávají - jako čínští mravenci řeku - beznadějně hradby, uprostřed tohoto miliardového vojska je jediný princ, který dostal z jiných prostorů
políbení, které má předat jediné princezně uprostřed hradu.
Veliká kláda vráží pomocí tisíců paží do jediných vrat hradu,
vrata jsou proražena, všichni ti, co drželi kládu, všichni ti, co
je kryli, jsou pobiti, jenom ten políbený princ se tajně, pomocí
nezměřitelné inteligence prosoukne dovnitř, pobije miliardy
stráží, které mají jedinou povinnost ho zabít a připravit ho o
možnost předat polibek, vřítí se nakonec do ložnice té či té,
mrští jí na postel a políbí ji. Z toho polibku pak začne, jako
krystal, růst plůdek!!!" hnalo Ravelovo Bolero J. K. k této
pohádce, nad kterou se dr. Šimon usmíval jako Poe nad
lidstvem. J. K. skončil svoji řeč s prstem na růžovém ornamentu, rozkrouženém po Magdině klíně.
„Průser je, J. K., že zaboha nemůžu celý boj ovlivnit!" řekla
Magda záři svíčky. J. K. pokýval hlavou, jakoby vystupoval ve
starém románu, na znamení, že nedomluvil.
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„Magdo, celá ta vesmírná energie, která poháněla jediného
políbeného bohatýra ..." hřmělo Ravelovo Bolero, „to je přece
život!" díval se smutný J. K. do světla rudé svíčky.
„No, no, no ..." usmál se dr. Šimon jako Schopenhauer nad
lidstvem.
„A ty jdeš zítra zakroutit tomu políbení z jiných prostorů
krkem!!!" dohřmělo Ravelovo Bolero a v jeho patách se opět
vřítilo křičící ticho.
„Nesmíš zapomenout na slova Něvského: Kdo do naší vlasti
mečem vpadne, ten mečem zahyne!" stoupl si J. K. k oknu a
prstem dloubal beránka po hřbetě.
„Anebo: Všichni, kteří berou meč, od meče zahynou!, jak
domlouval Ježíš tomu, co ucho uťal!" zvedl dr. Šimon skleničku a kolem skleněných stěn pozoroval J. K.
„Mluvím o mikrokosmu rozkoše a ne o historickém násilí!"
udělal J. K. novou jizvu na krku beránka, „je Beránek a beránek." A vložil prst se sladkou beránci vlnou mezi rty a s mlasknutím ho vytáhl. Na plechový výstupek za oknem přiletěl
holub, na kterého okamžitě začala útočit přes okenní sklo
černá kočka, která mezitím ulehla na růžovou dečku vedle beránka. J. K. klepl kloubem prstu do okna, holub ulétl a kočka
se podívala zděšeně na svou paní Helenu.
„Ne, ne, ne, to se musí vyřešit, kristepane!!!" zapálil si herec
Sv. Pavel marlboro.
„Myslíš tuto vraždu - nevraždu?" zeptal se dr. Šimon a položil
nezvykle zrychleně skleničku, "... ne," zakroutil hlavou," tohle
políbení rozkošného princátka ještě nemá vědomí!"
„Je nutné vzít meč na ty, kteří na nás berou meč, jak řečeno,"
řekl od okna J. K., „řečeno a myšleno ovšem o veškerém, co
přichází zvnějšku a vně zůstává, jenomže, Bože můj, tady je to
políbení bezbranně uvnitř, zakleto ve svém poslání!!!" naklonil se J. K. jemně nad světlo svíčky. „Šlo to do tebe, Magdo,
přinejmenším skrze radost, ne-li vesmírnou rozkoš, ty miliardy bojovníků s jedním políbeným ovíněným princem. T a
jeho síla a políbení je svatáW. Nenechal bych tu energii zmařit
nějakými sterilními, bolestně zakulacenými, lesknoucími se
přístroji ... nejde nakonec o konkrétní život, jde o princip!"
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Obrátil se k oknu a temnému obrazu noci dodal: „Ať si věci
jdou svou cestou!"
Ing. Filip vzdychl a snažil se dr. Šimonovi naznačit, aby zapnutím některých tlačítek zlikvidoval tuto rovinu rozhovoru,
Helena robotovým způsobem otevírala a zavírala vrata ledničky a naustále hledala už dříve promyšlené lahůdky pro žaludky a jazýčky hostů. Herec Sv. Pavel zasmušeně kouřil marlbora, zatímco dr. Šimon, usmívající se jako Heidegger nad
lidstvem, vstal a cvakl několika tlačítky na hudebním kombajnu. Různobarevná blikátka se roztančila a laserová linka se
rozkmitala v rytmu anonymního reggee. Všemu tomu předsedala, jako vzpomínka, tlustá rudá svíčka se svou září.
4.
K ránu už ležela celá společnost pod zahradním stolem. Dr.
Šimon měl pořád pod sebou jednu ze svých nohou, ostatní
také klimbali. Pouze J. K. chodil měkce po pokoji, vedle jeho
nohy tiše ťapkala černá kočka.
„Situace je taková," pozvedl dr. Šimon skleničku z rozedraného koberce, „že ten rozrůstající se krystal uprostřed tebe,
Magdo, zítra patrně neodvratně skončí v nějaké anonymní vaničce, na bílém smaltu, lemován modrým proužkem," položil
skleničku na koberec s vědomím, že si uvědomuje princip vln.
J. K. viděl, že není s tímto poznáním spokojený, že dr. Šimon,
přes veškeré víno, které vypil, trpí. Sesunul se pod stůl ke společnosti a upravil malý bílý reflektor, který ji ozařoval - místo
svíčky, která zapomenutá dohořívala nad nimi na zahradním
stole - tak, aby bodal doprostřed brumlající společnosti. Helena ležela na koberci, po hlavě jí skákala kočka a do paprsků
bílého reflektoru posunula bílého beránka, kterému začala řezat hlavu. Pečlivě se vyhýbala rudé stužce, kterou uvázala kolem beránkova krku.
„Nechte ji, hajzlové!" syčela, kočka jí česala vlasy a beránek
mlčel, přestože mu právě upadla hlava. „Nechte ji žít!!!"
„Představ si tuto historii..." vzal jí J. K. jemně nůž z mastných
rukou, „je známo, že aby v sté generaci byl potomkem muž,
musí nastat podobná situace, jako šestkrát po sobě vyhraná
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hlavní výhra v loterii. A Magda tento úžas snad maří!" vhodil
J. K. nůž do tmy.
„Třeba zrovna byl strom mužské větve zaset, tedy žádná stá
generace!" zapaloval si herec Sv. Pavel marlboro a zkoumal
chlupaté zápěstí.
„Třeba je to sto šedesátý devátý výhonek!" napil se dr. Šimon.
„Pánové, vy máte pouze smysl pro likvidaci stávajícího, tedy
pro změnu stavu krystalu, abych použila terminologie J. K.
Pánové, pánové, co víte o hlubinné imaginatívnosti dam???
Co víte o jejich schopnosti předvídat neštěstí, vyrůstající z jejich buněk???" povídala Magda a srkala víno. „Ale toto malé
vítězství může být naší tajemnou duší chápáno jako vítězství
pouze malého princátka, ale my se díváme neustále do očí
prince velikého, obrovského, nesmírného, gigantického, super!!!" vydechla a viděla J. K., jak se k ní otočil šerosvitnou
tváří, obrácenou malířům staletí.
„No jo, Magdo, nevím z kterých prostorů k vám přichází
tohle vaše jisté poznání nutnosti," odsunul J. K. židli, „nikdy
jsem ale nebyl pro zírání dámských očí do očí Boha. T o končí
škvařením v kotli oleje. Jestliže je řečeno, že princezna čeká, a
princ bojuje o přístup k ní, pak ať v okamžiku, kdy se dočká
a rozbují krystaly života svou funkcí, tehdy ať všichni mlčí a
pomáhají tvoření!!!"
„Nech ji!!!" zařvala do malého prostoru Helena na ing. Filipa,
který strkal kočce Sašence sušenky. „Nevinnej tvor!"
„Situace je zcela jiná!" řekl dr. Šimon a ve sloupku světla, jakoby velká ruka nalévala víno uprostřed večerně osvětleného
fotbalového stadionu, uprostřed reflektorů, pobíhaly jeho
prsty po lahvi vína jako střední útočníci pohárového finále.
Ing. Filip a herec Sv. Pavel usínali. J. K. vstal a obrátil kazetu
na hudebním kombajnu, zatřepetal prsty k jeho blikátkům a
laserovým polím a sesunul se zpět pod stůl ke společnosti.
Nad nimi, jako vzpomínka, dohasla tlustá rudá svíčka a její
světlo.
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5.

„Vstávejte!" odlepil J. K. - zcela náhodou první - vousatou
hlavu od rozedraného koberce domácnosti dr. Šimona. Vysoukal se zpod stolu a viděl obrázek černé kočky, jak spí na
klíně Magdiny černé sukýnky, ozdobené růžovými ornamenty. Ing. Filip držel k r k nevěrné mrtvé dámy a jeho kompjútr hluboce spal. D r . Šimon seděl s nohou pod sebou a držel
skleničku vína, bud' vypitou, buď vylitou. „Vstávejte" vyslyšela jenom Magda, která sebou trhla, černá kočka vylítla z jejího klína, hebce se bouchla o hlavu do dna zahradního
stolku, dopadla zadkem do paprsků bílého reflektoru a zmizela navždy. Magda, jako pohádková princezna z filmů, si
dala obrácenou dlaň na oči, poposunula jí, pomalu mžikavě
otevírala oči, a jelikož prostor nebyl veliký, po několika hledavých zakrouženích uviděla J. K.
„Chceš zůstat tady?" zeptal se J. K., „já budu muset bohužel
odejít, nedá se nic dělat, snad ..." dosoukal se J. K. hlavou nad
rovinu stolu a viděl vyhaslou tlustou rudou svíčku, která
roztavila umělohmotnou nádržku a zároveň několik minipleximečů, které byly stavené do podivného tvaru umělého
stromu. Duhovost jednohubek, které společnost nestačila
sníst, zmizela, a jemné modré světlo svítání ozařovalo se scénickou rafinovaností bolestivý bod, ve kterém byl probodnutý
chléb. Vedle toho ležel vínem politý seznam hostí na Šimonův
večírek. Magda se dívala na celý obraz z druhé strany stolu a
viděla totéž, co J. K.
"... Snad???" houkla Magda přes pokácené a srostlé meče jednohubek.
„Magdo," odfoukl J. K. list se seznamem pozvaných hostí,
rychle vystřídal pohled do modroucího okna a zpět a nešťastnou Magdu, „kdyby se rozezvonily všechny evropské zvony na
znamení věčného míru, kdyby se propadly čtverečky pod lživými hlavami, kdyby se zastavily stromy ve svém neustálém kývání a kdyby, považ, byly vyhlazeny z moře vlny, nevyplnil
bych volební papírek jakékoliv straně ..." foukal J. K. do
seznamu hostí, který se zachytil na koncích mečů, „nedal bych
hlas ani tobě, Magdo!"
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„Ale ..." zkontrolovala si M a g d a tkaničku pod krkem.
„Poslyš, ale přesto mám p r o tebe návrh, který tě možná vhodí
znovu pod stůl!" odsouval J. K. mísu se zbylými jednohubkami, „to dítě budu živit tak dlouho, jak to současný zákon
předpisuje. T y necháš pouze vykrystalizovat ten div, za pomoci nejmodernější vídeňské techniky ho vypustíš mimo sebe
a předáš mi ho. P a k si táhni ke všem čertům!!!"
Magdě se propadly oči do nesčíslných propastí mezi ní a J. K.
Snažila se rychle vyzbrojit svoje horolezecké hrdiny, sebevrahy jeskyní, kaňonové reky tou nejspolehlivější výzbrojí
od nejzdatnějších ranních firem, které vysílaly nepřetržitě své
reklamy z rozzářeného okna. Svoje dlaničky tiskla na hranu
zahradního stolu a tak se držela nad světem. Dlaněmi a snem.
„Ani nápad. Ale je to od tebe slušný!" pustila se Magda stolu,
zapnula svaly na nohou a vstala. Nesouměřitelně smutný J. K.
ji pozoroval s přesností chladného robota, Magda na sebe nasoukala kožíšek, zkontrolovala veškeré doklady, pak se od věšákové místnosti vrátila zpět k J. K., políbila ho a řekla:
„Musím jít na to, je to objednanýV.l"
Vyšla a všichni dole spali, jen J. K. smířen pozoroval svítání.
Začal Velký pátek.
(1985)
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Petr Kouba
MY, ANÁLOVÉ
ŽIŽKOVŠTÍ
Dokončení z minulého čísla
Moje generace už nezažila obecní blby, postavy typu PepekVyskoč ze Švejka. Zmizeli spolu se zánikem řemesla pasák
koz a vepřů. Doplatili na to jak vepři, tak blbové. Obojí nyní
žijí za mřížemi v betonových domech a o pastvinách se jim
může jenom zdát.
Ovšem na Žižkově dlouho volně žil jeden blb. Jmenoval se
Tonda. Byl to mládenec asi dvacet let starý, téměř dva metry
vysoký, ale chodil po čtvrti s malými dětmi, se kterými si jedině rozuměl a které ho jedině strpěly mezi sebou, neboť neuměl mluvit. Jen tak mlel jazykem v ústech a houkal. Každý
den jste ho mohli vidět, jak táhne ve svém špinavém kabátě za
partou malých špuntů, huhňavě se směje když mu hodí míč,
běhá jim pro něj, sundává se stromů. Tyčil se mezi nimi jako
čáp mezi kuřaty. N a miniaturní kreténské lebce nosil naraženou kšiltovku se štítkem ušlechtile po gotickú vzhůru prolomeným. Bánil jednu cigaretu za druhou, po celý den. Jeho
maminka občas přišla za námi na hlinité plácky a křovinaté
stráně Rajské zahrady, vyvolala jej z houští, otřela mu kapesníkem obličej a nasypala do kapes zváleného kabátu hrsti cigaret. Kolikrát jsme po Tondovi metali kamením, zapalovali
před nosem noviny, načež s hrozným řevem prchal, pomočili
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mu nohavice, což mu bylo srdečně jedno, neboť sám si močil
do nohavic běžně. Jakkoliv byl blbý, cigaretu nám nikdy nedal, a jakkoliv byl neškodný a mírný, mlátil po nás velkými
pěstmi, když jsme se mu nějakou snažili z kapes ukrást.
Dlouho jsem s Tondou chodil také, ale jednoho dne se mi naráz hrozně zošklivil. Co nedokázala jeho špína, promočené
páchnoucí kalhoty, blbě šilhající světlounké oči, strupy rozežraná tvář (ach, co to neříci, vždyť v tom jsme se mu hodně
podobali), to dokázala jednoho slunného dne nudle u nosu.
Nejdelší nudle u nosu, jakou mi život dosud dopřál spatřiti!
Zelená, jantarově průsvitná, dobrých dvacet čísel dlouhá
nudle, která se Tondovi spustila z nosu o jedné Matějské
pouti, uspořádané na Plincnerově stadionu. Tonda nečinil
žádné přípravy ji utříti. Měl jsem tehdá v sobě několik cukro vých vat, několik tabulek záhadné pochoutky zvané
„mejdlíčko" (kterou takto musel pojmenovat nějaký politicky
uvědomělý ředitel cukráren, nepřítel dekadentní prolhané kapitalistické reklamy, poněvadž toto zboží skutečně jako
mejdlo chutnalo), dále zmrzlinu a buřt ... načež jsem spatřil
Tondovu nudli! Poblil jsem se z toho z jednoho konce pouti
na druhý. Od té doby, jakmile jsem Tondu spatřil, vzpomněl
jsem si na nudli, zcela neodolatelně, a prchal jsem. Žižkovský
obecní blb posléze někam zmizel.
Další postavičkou, udivující náš dětský svět, byl pan Nenene.
Malý tlusťoučký mužík, mrtvičnatě rudý ve tváři, s očima též
hrozně krví podlitýma a vykulenýma. Strávil celé dni obcházením žižkovských ulic. Šoural se o holi po chodníku, dělal jen
malinkaté, centimetrové krůčky, asi jako když jsme si my
hráli na mašinku - rychle posunoval špičky svých střevíců před
sebe, levý, pravý, levý, pravý, šu šu šu šu šu šu. A k tomu neustále vrtěl hlavou, jakoby něco odmítal. Nešlo zastavit, tohle
jeho absolutní odmítám! Ať se dělo cokoliv, a ť spatřil cokoliv, pořád vrtěl hlavou, celý rok, roky. Pan Nenene.
Jednou jsem ho uviděl stát na křižovatce, tehdá ještě nebyly
na Žižkově semafory, chtěl přejít ulici, na které ovšem zrovna
nějakou náhodou byl nebývalý provoz aut. Pan Nenene se35

stoupil nožkou do vozovky - hůůůůů - prosvištěl náklaďák a
on honem nožičku stáhl zpátky na chodník! T o se opakovalo
několikrát. Trochu legračně připomínal zimomřivce, zkoušejícího vodu v řece. Vzpomněl jsem si, co nám pedagogové
kladli na srdce, a vzal jsem pana Nenene pod paží, abych jej
převedl. Co myslíte, že se stalo? Začal vrtět hlavou tak urputně odmítavě, že jsem se polekal a odskočil od něj!
„Pocem, pocem Františku, je to na mně moc rychlý!", zachraptěl on. „Chcete na druhou stranu?", zeptal jsem se pro jistotu. Rudé oči na mne prosebně zašilhaly, ústa vypravila jakési hmmm, leč hlava odmítala čím dál zuřivěji. Jo a ne. Ach
bože - šel jsem pryč. Zoufalé obličeje řidičů jedoucích proti
mně a skřípění brzd za mými zády mne informovaly o tom, že
pan Nenene zase položil nohu do vozovky.
Osmdestátiletá ruská emigrantka žila v našem domě. Nosila
velký bílý drdol, korunující tvář, o které snad jediné z tváří co
jsem kdy spatřil, mohu s klidným svědomím říci, že byla aristokratická! Tento pejorativ myslím jako poklonu, přestože
plemeno zvané aristokrat mám rád akorát na divadle, případně tiše teskním nad jmény starých českých šlechtických
rodů, jako nad symboly po Bílé hoře navždy ztracené české
samostatnosti. Jinak jsem husitský odkojeneček a zastávám
názor, že privilegia odjakživa šla na újmu charakteru. Ale tvář
paní Malinovičové, jak se Ruska jmenovala, se prostě jinak
nežli aristokratická přesněji označit nedá, ať již ona sama nějaký ten predikát vlastnila nebo ne, nevím. Štíhlá, bledá stařena, jejíž hlava neztrácela ani ve stáří pečeť bývalé krásy, asi
jako ji neztrácejí antické sochy, vytažené po tisíci letech z
moře - ačkoliv jejich povrch čas a vody rozleptaly, přesto si
oko snadno doplní linii, kterou kdysi sochař vedl od čela k
hrdlu. Paní Malinovičová byla ostatně taky taková jakoby vodou vylouhovaná, bez barev, růžový pudr na lících byl jediný
živější tón, oči měla tak světle modré, že z duhovky zbyl jenom tmavší kroužek. Jednou jsem zapomněl v kalhotech
jdoucích do prádla fotografii svého děvčete - když jsem ji pak
rozbalil, byla moje tehdejší láska vyprána do stejně stříbro-
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šedé podoby, jako Ruska z našeho domu. Co ještě: Přívětivé
vějíře vrásek u očí a úst, orlí nos, k nebesky modrým očím si
přimyslete ústa hovořící nebesky měkkou, precizní češtinou.
Nikdy nekřičela, i když v žižkovském činžáku je hádka mezi
staršími dámami stejně běžný zjev, jako vejce v kurníku, jen se
jí rozčilením rozechvěl hlas ... hrome co říci ... aristokratka v
tom nejlepším smyslu! Vždyť byli také chudí, jinak by nebydlili u nás a ještě k tomu v posledním patře! Její manžel,ostatně stejně štíhlý a bílý jako ona a stejně rovný přes svých
osmdesát let, pracoval v nějakém archivu. A tak mi dovolte,
stejně jako jsem žižkovskou inteligenci nazval pošetile „proletárskou", označit náš párek ruských běženečků proletárskou
aristokracií. H e č - i náš hejtman měl svou jízdu!
Nikdy mne, bohužel, nenapadlo zeptat se mých rodičů, jak to,
že manželé Malinovičovi, přestože „bílí", přežili osvobození
Prahy Rudou armádou. Slyšel jsem o spoustě tragedií v podobných případech - sebevraždy, popravy, odvlečení kamsi do
pekla Sibiře. Ostatně je možné, vždyť oba byli už v době
mého mládí hodně staří, že Malinovičovi odešli z Ruska
dávno před revolucí a „bílí" tedy revolučně vzato nebyli. Nemám vědomosti o míře mstivosti či shovívavosti rudých komisařů v těchto případech.
Žili u nás dál, v předposledním patře, těsně pod půdou a cikány; šlapali denně šest pater se svižností zdánlivě věčných
starců. Pan Malinovič umřel v osmaosmdesáti letech na nějaké komplikace po zlomení nohy.
Nežli starou Rusku odvezli do ústavu pro přestárlé - po smrti
manžela se totiž pomátla a bloudila v noci po domě, sebrala se
třebas o půlnoci a šla s konvičkou nakoupit mléko, pletla si
lidi i staletí, dívala se na vás a hovořila přitom rusky s někým z
mládí, s nějakým Vovou a Natálií, s maminkou, bylo to trochu děsivé, nakonec týden nevycházela z bytu a čekala, až se
vrátí mrtvý manžel z práce - tedy než ji odvezli, zašla k nám
do bytu a darovala mi stoh ohraných starých gramodesek, „šelaks" - jak se dnes říká, byly na nich ruské lidovky, Šaljapin,
ale i džez; a také až do tenink'ho plíšku olízanou stříbrnou
lžičku, která skutečně měla na rukojeti nějaký erb. Mluvila se
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mnou tehdá celkem normálně - jako že věděla kdo jsem. Řekla: Sbagóm, Petja." Ona už ke konci mluvila zase rusky.
Pohladila mne na rozloučenou po hlavě. Bylo to ohromně dojemný, škoda že tam tehdá nestál někdo citlivější. Ale to já nebyl - koukal jsem na ni jako blázen. Desky mne nasraly, že na
nich byly samý zašumělý kraviny, žádnej rokes pro patnáctiletýho páska! Když ji odváděli do sanitky, stál jsem s našima za
záclonou. Ruska měla drdol na stranu, rozpadlý, uvolněná
bílá kadeř se nadnášela ve větru jak šáteček loučení.
Za tři neděle jim v tom ústavu umřela. Zcela bez nemoci, aristokraticky, jeden a půl měsíce po smrti manžela.
Děti neměli. V životě jsem neviděl jít k nim někoho na návštěvu. Trochu tajuplná domácnost. Třeba měli doma oltář se
všemi Romanovci v životní velikosti, u kterého konali náboženské obřady. Jestlipak je někdo na světě, kdo by na ně mohl
alespoň zapomenout?
To bylo nahoře - a teď se mrkneme úplně dolů, až na dvůr našeho baráku. N a dvoře měl totiž dílnu pan Jerije (Jerye, Jerje,
Jerie?). Figurka jak z Nerudových povídek. Stařec s knírkem
podobným tomu, co míval pod nosem president Beneš, na
očích nosil silné brýle, věčně chodil v modrém plášti smrdícím
kovem a petrolkou. Po převratu 1948 mu ponechali jeho
dílnu vklíněnou na dvoře do kouta mezi činžíky. Občas jsem
dveřmi zahlédl nějaké prastaré stroje, soustruhy poháněné ještě řemenicemi. Až do noci svítilo kalné, žluté světýlko z oken
jeho dílny na dně šachty domů. Řval na nás „parchantííí" a
metal po nás kusy uhli, když jsme mu míčem nakřápli tabulku
v okně.
Pan Jerije opravoval občanům vadné vodovodní kohoutky a
rozbité elektrické spotřebiče, různé ty prehistorické vařiče,
žehličky, vysavače, vyrobené ještě v první republice, které
nyní státní dílny této republiky nesvedly a odmítaly opravit.
Když jsem byl kapku starší a na nakřápnutá okna bylo zapomenuto, pustil mne pan Jerije k sobě do dílny. Párkrát mne
požádal, zda bych mu nepomohl s nějakou bednou, neboť byl
již starým dědkem. Bylo to u něho božsky krásné, úplné muzeum začátků motorového věku; všude plechovky starých
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olejů, krabice součástek, klíče, kleště, vrtáky, stroje s těžkými
litinovými podstavci, ramena vrtaček ozdobená litinovými ornamenty (v té době na začátku století snad ozdobili i popravčí
sekyrku), zlaté emblémy oznamovaly, že tuto krásu vyrobily
„C. a K. smíchovské slévárny"či firma „Petroušovy stroje parní
a benzinové". Převody běžely při stropu přes spousty kol,
když pan Jerije spustil motor, pleskaly vám řemeny nad hlavou, jakoby tam letěli ptáci, a do pohybu se dalo úplně
všechno i v nejzazším koutě dílny, úplnej orloj. Podlaha byla z
prošlapaných fošen, černých od šmíru. Smrad z mazadel,
olejů, benzinu byl báječný.
Pan Jerije byl spíše plachý, zamračený človíček, o ničem jiném, kromě polámaných součástek, se s vámi nebavil. Našlo
se u něho všechno, co kdy z kovu bylo ulito či vysoustruženo.
Sebral z popelnic kdejaký vyhozený šroubek, trubku, kterou
občané, přísahající na pokrok, vyhodili; v těch našich žižkovských barabiznách byla instalace stařičká století. Ale zato
ten triumf, když jste k němu přišli s něčím pokaženým a nepostradatelným prosit o pomoc. Podíval se přes brýle na kousek kovu a pak zahuhňal nevrle, že to tu bude někde mít! A
měl. Fungl nové, zářící mosazí, jak to před sto lety vyrobila
nějaká dávno zkrachovaná firma.
Dodnes si vzpomínám na výraz mé matky, komunistky, když
jsem spolu s ní šel zaklepat na strapaté dveře dílny pana Jerijeho a poprosit jej, zda by se nám nepodíval na ten Papinův
hrnec, který „tak divně syčí". Dívala se na toho starce s ošklivostí jasně prosakující skrze její zdvořilý, drobátko ustrašený
úsměv. Stála na dvoře s tím hrncem, kterého se vždy trochu
bála, rychle drmolila prosbu a šilhala přitom po oknech činžáků, jestli ji při tom někdo nepozoruje. Fízlování, víme, fízlování! A když pak platila, ó jé, rozsypala peníze - div se celá nerozsypala, když přijímala opravený ďáblův hrnec z rukou
ďáblova tovaryše, stoupence kapitalismu, korejské války a
bůhvíčeho - pana Jerijeho. Soustružník stopil peníze s elegancí
starých obchodníků, nestrčil je do kapsy, jenom tak nad nimi
zamnul prsty ... a byly pryč; načež se mamince uklonil, hluboce, až příliš hluboce, aby v tom nebyla ironie, a zacouval do
své díry.
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Až později se pan Jerije s naší rodinou celkem sblížil. Myslím,
že mu naši nějak v domě zařídili podpisovou akci nájemníků,
která potvrdila kamsi nahoru, že nikomu v baráku nevadí
provoz jeho dílny. To bylo hodně, tehdá! Stačil jediný idiot,
práskač v domě, klasická domovnice-fízl, nebo nějaký úředník z národního výboru, kdokoliv spolupracující s orgány
moci, a ten pak prakticky vládl nad všemi, rozhodoval o
každé maličkosti - od přidělování termínů v prádelně po věci
tak důležité, jako byly „posudky z místa bydliště", které jste
potřebovali přikládat ke každé žádosti o cokoliv. U nás v baráku se kupodivu nikdo takový nenašel, komunistů tu bylo
pár, ale žádní zuřivci. O n to také byl barák prašivý, byty jeden
jako druhý - nikdo nepotřeboval intrikovat, aby někoho druhého dostal z bytu, na který měl zálusk. A tak nám pan Jerije
zůstal zachován. Nikdo o tu jeho dílnu nestál, a mít takového
šikovného opraváře v domě, to bylo terno!
Strašlivě se hádal s kočkami a domovnicí. Láteřil a házel po
kočkách šrouby, které potom na kolenou zase hledal. Když
nějaká kočka zmizela, říkalo se, že ji pan Jerije sežral.
Nakonec mu dílnu přece jen zestátnili. Ale poněvadž do dílny
teklo, stroje byly tak do muzea - za každou hodinu jejich činnosti jste museli zaplatit dvěma hodinami opravování, spočívalo nakonec zastátnění v pověšení zámku na dveře. Zámek
tam visel asi dva roky. Občané láteřili, když museli vyhazovat
do popelnic své staré spotřebiče, nebo platit velké peníze za
výměnu všech trubek ve zdech, poněvadž stará instalace měla
nějaké zvláštní „anglické" rozměry, se kterými byl důvěrný
pouze pan Jerije.
Docela mi chybělo to žlutý světýlko v nočním dvorku, tajuplné jak světýlko v katovně za městem, přičemž tento romantický dojem ještě zvyšovalo občasné zakvílení nějakého
stařičkého mechanismu.
A hle - po dvou letech se pan Jerije znovu objevil ve dveřích
své dílny! Udělali ho v jeho bývalém podniku vedoucím. Vedl
samozřejmě pouze sám sebe. Opravoval tu malé motorové
káry, se kterými jezdili metaři po městě a sbírali odpadkové
koše. Jenže ani to netrvalo věčně. Za dva roky nečinnosti mu
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ty jeho mašiny nějak sešly, zludračily, zvykly si na „dolce far
niente" - zkrátka nyní byly věčně rozbité. A to byl definitivní
konec.
Celá ta kouzelná dílna, jak vystřižená z nějaké ilustrace malíře Lhotáka, zmizela, a pan Jerije taky. Zmizeli „do propadliště dějin", jak tenkrát barvitě psávali uvědomělí novináři.
Inu - ulevme si žilkou básnické melancholie - snad v tom „propadlišti" je panu Jerijemu dovoleno konečně dosyta, svobodně
vrtat.
Střecha dílny se propadla a náš dvůr vypadal jako vykotlaný
zub. Poté vyšší orgány nařídily všechno zde zbořiti či odvézti
do sběru, a občané byli vyzváni, aby si svépomocí a dobrovolně postavili na místě dílny hříště pro děti, parčík. Občané
tuto výzvu uposlechli, poněvadž potřebovali dobré posudky „z
místa bydliště", a konec konců také hříště pro děti. Jenže
nikdo si neuvědomil, že do našeho dvora svítí slunce akorát v
létě, v červenci, od jedenácti do čtvrt na jednu ... jinak je zde
báječné, kopřivnaté a krysí vlhko. Občané ani děti do nového
parčíku příliš nechodili. Z půdy pod chudým trávníkem je ještě dodnes cítit petrolka a kov. Poučení? Žádné. Čas prostě
plyne, že pane, Nerudo? Tísnivě, sladce, nenávratně. Ti, kdo
tak energicky obsluhují „propadliště dějin", si to, až do svého
definitivního povýšení do mauzolea, nikdy nepřipomínají, nevědí o tom. Dobře jim tak!
Když klub Slavoj Žižkov přejmenovali na Viktorii, byla to
mezi dědky ohromná sláva. Viktoria bylo jméno v naší čtvrti
historické - slavný fotbalový klub, který kdysi dokonce jednou vyhrál první fotbalovou ligu! Tou dobou nastalo v Praze
jakési „fotbalové tání" a některé velké tradiční kluby, přejmenované po komunistickém převratu na Stalingrad, Motor,
Dynamo, Křídla vlasti, Rudá hvězda atd. (promiňte, znalci,
nepamatuji se přesně), dostaly zpátky svá stará jména: Sparta,
Slavia, Bohemians ... a taky Viktoria. Viktorka!!
Tenhle žižkovský klub měl před válkou hříště jinde, dál z města, tam, kde nyní byl Stadion pionýrů. Pionýři se zde cvičili v
běhu a hodu granátem. A tak prostě přejmenovali dosud
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bezvýznamný klub Slavoj na Viktorii. My, co jsme bydleli nedaleko hříště Slavoje, jsme si mědili - hoši, bydlící kolem Stadionu pionýrů, byli řádně nasráni. „Děte si hodit granátem",
říkali jsme jim.
Hrdost Žižkováků na nově zrozený klub byla nesmírná, návštěvy vysoké! Sešlo se i kolem tří tisíc, neděli co neděli. Stadiónek nestačil, a byl proto zvolna přestavován, rozšiřován;
škvárové hříště s oválem pro lehkou atletiku se proměnilo na
klasický fotbalový travnatý obdélník, na jedné jeho straně byl
navezen svah a vybudovány řady k stání, na druhé dokonce
nahradila starou dřevěnou tribunku ohromná zastřešená konstrukce, tribuna s plastikovými sedadly jak na hříštích nejlepších klubů! A ještě více!! - Dřevěnou boudičku v rohu hříště,
v níž léta vládl nějaký roztržitý potomek mistra Hanuše,
který při zápasech zasouval do dvou malých okének, podobným oněm v Hanušově Staroměstském orloji, cedule s číslicemi udávajícími stav utkání, a jehož bylo též povinností posouvat v kratších intervalech velkou rafijí na kruhovém ukazateli času - přičemž číslice byly občas na hlavě a čas se choval
vskutku einsteinovsky výstředně - tedy tuto boudičku vystřídala betonová věž s digitálním ukazatelem času i skóre, a Hanušova potomka nahradil diskdžokej, který nám pouštěl do
tlampačů střídavě dechovku i sladké šlágry, při nástupu mužstev pak pochod Viktorie Žižkov.
Jediné, co zbylo ze starého Slavoje, ba dokonce snad z dob ještě starších, kdy se to zde záhadně jmenovalo Plincnerův stadion (a my děcka jsme s potměšilou prostoduchostí oslovovaly
zdejšího správce „pane Plincner", což tento cholerický muž
jménem Zelíčko zuřivě odmítal), byla nízká stavba za východní brankou, protáhlý barák z prken a s térovou střechou,
ve kterém zpočátku byly šatny hráčů, klubovna a kantina. A
tak se mu také říkalo: Kantýna. Dostali jste tu buřty, pivo, cigarety, bez kterýchžto drog by žádný řádný fanda s nervy
nevydržel, zvláště pak fanda Viktorie - klubu věčně na sestup.
Kantýna hnila, rozpadala se, byla lakována, spravována, střecha se už prohýbala pod tíhou nových a nových záplat z térového papíru, ale přesto tenhle barák nezbořili, ačkoliv se vyjí42

mal mezi novými ocelovými a betonovými konstrukcemi vůkol jak vandrák na zasedání O S N .
Vše jste pochopili až tehdy, když jste stáli o poločase mezi fanoušky, Viktorka hrála nerozhodně nebo dokonce prohrávala, a druhou půli měl soupeř branku před Kantýnou.
Všichni kolem se povzbuzovali, bušili do zad pro kuráž, mnuli
si ruce a davem šel jeden hlas: „Druhou půli hrajem na Kantýnu! Je to dobrý! Nic není ztracený!" „Hrát na Kantýnu"
bylo zaklinadlo, pověra, Kantýna byla maskotem Viktorie. A
skutečně, statisticky doloženo, vstřelili hráči Viktorky Žižkov
značně větší počet branek tímto směrem, nežli na opačnou
stranu, kde se za brankou vypínal mrakodrap budovy Revolučního odborového hnutí, zvaný všeobecně „Penziňák", poněvadž to před válkou byl Ustav penzijní. U Kantýny stávali
skalní fandové našeho manšaftu, neboť zde bylo bezsporně
místo pro klub historické a klíčové, mám dokonce dojem, že
pod Kantýnou byla hrobka nejvýzamnějších žižkovských šutérů. A ovšem pivo zde teklo proudem, takže stát poblíž Kantýny za horkého fotbalového dne byla i věc pragmatická, nejen emocionální, poněvadž prodavači s drátěnými košíčky, obsahujícími kelímky piva, daleko mezi diváky nedošli a o přestávce byl u okýnka výčepu hrozný nával.
Já si pamatuji Viktorku výlučně jako klub sestupem ohrožený
nebo sestupující. Jen při občasných zmatených reorganizacích
soutěží jsme se dostali výše, tedy u „zeleného stolu", jak se
říká, na zeleném trávníku to šlo jenom dolů. Proto povahy fanoušků Viktorie byly raženy zvláštní, tak říkajíc rabínskou
skepsí. Mladí, nezkušení příznivci tohoto klubu zase upadali
do spárů zoufalé pijácké veselosti, posléze cynismu, nežli, zestárlí, začali chodit na stadion zahaleni, dle vzoru fandů-dědků,
do neviditelné, leč těžké kápě marnosti.
Trubek a praporů jste u nás moc neviděli. Ale když jsme vítězili, zazněl takový řev z nadržených hrdel, až vzlétli i holubi
usazení na vzdálené, ve výšinách Vítkovy hory se vznášející siluetě jednookého hejtmana, který na dálku žehnal šťastnému
střelci palcátem.
Ach, kolikrát jsme vyprášili hřbet různým těm berounským,
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příbramským, táborským, boleslavským, strakonickým, říčanským ... a kolikrát oni nám! Někdy jsem i já, nepolepšitelný
stoupenec víry, že všechno se přeci jen vyvíjí k lepšímu, měl
potit, že s výsledky Viktorie Žižkov je to jednou provždy odměřeno a zapečetěno jak u přesýpacích hodin. Co nastřílíme
my jim (berounským, říčanským atd.), to jen chvilku v čase
počká na obrátku ... a pak se nám beze zbytku, do posledního
zrnka, gólu, vrátí.
Kolikrát jsem v neděli ráno ležel v posteli, věnoval se nějaké
vyšší duchovní činnosti a utvrzoval v názoru, že jít toto sychravé dopoledne na špatný fotbal je pošetilost nejvyššího
stupně. Minula desátá hodina, čas, kdy utkání Viktorie začínala, ale já zůstával ležet! Otočil jsem stránku Camuse nebo
Dostojevského a dále plul zrakem po neradostných řádkách
knihy otevřené do deštivého dne. A právě ve chvíli, kdy jsem
se skláněl na pláži nad zastřeleným Arabem, či potácel se po
Petrohradě ve společnosti duševního masochisty, rozdrnčelo
tabulky v okně vzdálené a sílící zařvání góóóóóóóóól!!!!
Toto kouzelné slovo spustilo katapult v mé posteli. Kniha letěla do kouta a já ke skříni pro kalhoty. Na hříště jsem to měl
tak sto metrů a zvládl jsem je v slušném čase. Za deset minut
jsem již stál ve společnosti zkřehlých fandů, přešlapoval z
nohy na nohu a láteřil ... neboť jsme prohrávali 1:0! Ech nasrat na všechno! Mrtvěj Arab, Petrohrad, či ta zatracená Viktoria - vyjde to nastejno!
Z krovinatých plácků vedle Viktorie, kde jsme kdysi pochodovali za Tondou s nudlí, udělal klub tréninkové hříště. Ve stejném čase, jako se hrála fotbalová utkání, probíhaly zde zápasy
v pozemním hokeji žen. Když byla pauza mezi poločasy, šli
jsme se dívat na poletující hráčky. Zajímaly nás skutečně jenom ony - pozemní hokej je hra nudná a potrhlá. Byly to
prsaté, urostlé holky; krátké sukýnky ponechávaly výhled na
partie od pasu dolů. Žižkovští frajeři upíjeli pivo z kelímků a
předháněli se v štiplavých poznámkách na adresu hráček.
Mohli si to dovolit, poněvadž tréninkové hříště bylo ohrazeno
do výše čtyř metrů drátěným plotem a východ z něho byl
přesně na protější straně. Jinak by si 90 % frajerů tyhle vtípky
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raději odpustilo, to mi věřte. Žižkovský pásek byl totiž zpravidla postavy spíše neatletické, více tetování než svalů ... A
tyhle macajdy navíc proháněly míček silnými dřevěnými hokejkami!
Bylo pěkné, šlapat si to v neděli po Kalininově třídě a koukat
se na vesele třepotající, červeno-bílý prapor Viktorky a velkou, snad desetimetrovou botu na zdi za ním. Tahle bota byla
reklamou firmy Baťa. Byla už před válkou namalována na
slepou zeď činžáku nad stadionem, s baťovskou důkladností,
takže aťsi státní firma „Jas" rok co rok přetírala nápis „Baťa"
vedle boty svým jménem, deště znovu a znovu spláchly barvy
znárodnění a ten zatracenej švec Baťa se klubal ze zdi.
A bylo pěkné jít navečer po Kalininově třídě a vidět, jak k zapadajícímu slunci obrácená okna v řadách činžáků stoupajících kopcem k Vinohradům, zaplála naráz rudozlatou výhní,
jakoby ve všech domácnostech za nimi vypukl požár... zatímco v přízemí, v
šeru ulic, nikdo nic netušil, a hostinští rozsvítili vlídná světla v
lokálech a ozvalo se první ťuknutí koulí kulečníku, o stůl
pleskl první list - betl, durch, červená stovka ... ať si to nahoře
třebas shoří!

Když jsem jednou musil lézt na střechu našeho domu, abych
upevnil novou televizní anténu, poprvé jsem uviděl, kde
vlastně žiju. A úplně mne to zalklo. Jak ryba na suchu jsem
poulil oči a otvíral hubu. N e b o ť jsem viděl, že zatímco já líně
plavu celý dny dole, v hlubinách ulic, tady nahoře, ve větru, deštích, sluncích, v štiplavém dýmu komínů, se do nekonečna
vlní moře střech - střech červených, zelenkavě plesnivých, černých, vlna za vlnou, a na jejich hřebenech rozdrolené svrabovité čuráky komínů. Všechny stavební ozdoby, římsy, koule,
tympanony, přesahující průčelí sousedního domu, vše je orváno z omítky až na cihlu, puklice a mapy omítky smetl vítr
do hlubiny, tašky na střechách rozdrtila voda a mráz, kovové
lávky pro kominíky oleptal městský žíravý vzduch na teninké
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skelety, okapy jsou děravé jak ponožky starých mládenců,
okénka vikýřů beze skel. A nad tím vším se ženou mračna.
Vypadají mnohem níže nežli dole z ulice, mnohem dramatičtěji, když vlekou svá šedá rybí břicha nad špičkami věžiček a
kostelů. Jenom tenince slyšíš cinkání tramvaje odzdola. A máš
najednou pocit, že jsi dospěl ... sranda, co? ... že tam dole zůstala minulost, dětství, mládí, rodiče, jejich starosti, útulná kuchyně, obrázek krásné dámy v ložnici, Palacký v parádním
pokoji, W C s nevídaným vyřezávaným splachovadlem, pohlednice od bohaté tety, starostmi ohmataná dvířka špajzu, rádio, co přišlo o dlouhý vlny, pach prášku proti molům v šatníku, známě naprasklé okno do ulice, křišťálová koule se zalitým bizarním květem, brambory, limonáda, mléko, pečený
kuře, brejle v zásuvce pod televizí ... to všechno je pryč. Vítr
hučí a střecha za střechou měří dálku, držím se přimontované
antény, v zubech mi trne, ani ne tak z té vertikální, jako z té
horizontální závrati.
Moře střech a pod nimi tisíce domácností jako naše, tisíce
stejných hrnců a televizorů ... stejných rodičů. T o je další závrať. Ach, co teď s mými rodiči bude, když jsem dospělý?
Komu je zanechám? Soukám se zpátky do vikýře a bručím:
„Nechám je tý blbý ségře!" Je to tak - jsem nyní navěky otráven svobodou. Chyt jsem to na střeše. Jako voják na frontě,
co si jednou loknul jedovatýho plynu, má plíce spálený, je k
nepotřebě. Svoboda mi taky uvnitř něco sežehla, jsem v jistých směrech k nepotřebě. Slézám vikýřem na půdu a jdu, ještě na chvíli, pár pater dolů, domů.
Co všichni čumíte? Je mi šestnáct, nó! Bože, bože, to jsou
ksichty, to by se člověk posral!
(Bejvávalo. T e ď už bych nejspíš na takovou střechu nelez.
Nedávno jsem byl ovšem na střeše novýho věžáku. Tyhle nový
baráky mají sice víc pater, ale nad posledním končí uťatou
plochou jako pařez. Měl jsem pocit, že někomu došly prachy,
jinak by stavěl dál. Domy na nových sídlištích stojí daleko od
sebe, vůbec nemáte pocit, jako na Žižkově, že byste mohli
skákat se střechy na střechu jako superman. Na takové uťaté
střeše je všecho uťatý. O svobodě ani slechu, celej život
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uťatej, nejspíš ... A opatrne nahlížíte dolů na parkoviště aut a
jiný pustiny a osvítí vás jediná myšlenka: „Hergot, tady by se
dalo spadnout (skočit) dolů!")

Isaac B.
Singer
KAFKŮV
PŘÍTEL
Slyšel jsem o Franzi Kafkovi léta předtím, než jsem cokoliv od
něho četl, od jeho přítele Jacquesa Kohna, bývalého herce Židovského divadla. Říkám „ bývalého, neboť v době, kdy jsem
ho znal, na jevišti už nevystupoval. Bylo to počátkem třicátých
let a Židovské divadlo ve Varšavě už pomalu ztrácelo obecenstvo. Sám Jacques Kohn byl tehdy churavějící troska. Přestože se dál oblékal jako dandy, vypadal ošuměle. V levém oku
míval monokl, k tomu vysoký staromódni límec (říkalo se mu
„otcovrah"), lakýrky a tvrďák. Cynici ve varšavském Klubu židovských spisovatelů, kam jsme oba docházeli, mu přezdívali
Jeho lordstvo". Ačkoli byl čím dál více nahrbený, urputně se
snažil držet se zpříma. To, co mu zbylo z kdysi plavých vlasů, si
sčesával jako můstek přes holou lebku. Zcela ve tradici někdejšího divadla se co chvíli rozhovořil v poněmčelé jiddiš - zvláště když mluvil o svém vztahu ke Kafkovi. Poslední dobou za48

čal psát články do novin, ale redaktoři mu svorně vraceli rukopisy. Bydlel v jedné podkrovní místnosti v Leszenské ulici a
věčněpostonával. Mezi členy Klubu o něm koloval vtip: „Celý
den proleží pod kyslíkem a v noci se vynoří jako Don Juan".
Potkávali jsme se obvykle večer v Klubu. Dveře se otevíraly
pozvolna,
když Jacques Kohn vcházel. Působil
dojmem
význačné evropské veličiny, které se uráčilo navštívit ghetto.
Porozhlédl se a tvářil se uštěpačně, jakoby dával najevo, že pach
ze slanečků, česneku a laciného tabáku není podle jeho gusta. S
opovržením přehlédl stoly, na nich zvetšelé noviny, polámané
šachové figurky a popelníky plné cigaretových špačků, u kterých
vysedávali členové Klubu a donekonečna vřískavě diskutovali
o literatuře. Potřásal hlavou, jakoby říkal: „ Co můžete chtít po
takových nemehlech?" Jen jak jsem ho uviděl, sáhl jsem do kapsy
a uchystal zlotý, který si nevyhnutelně ode mne půjčí.
Toho večera se Jacques zdál být v lepší náladě než obvykle. Usmíval se, přitom poodhalil porcelánový chrup, který mu neseděl
a lehce se poviklával, když mluvil, a nadutě se ke mně rozešel,
jakoby kráčel po jevišti. Podal mi kostnatou ruku s dlouhými
prsty a řekl; „Jak se dnes daří naší hvězdě na obzoru f"
„Už na obzoruf
„Mluvím vážně. Rozpoznám talent na první pohled, ačkoliv
sám žádný nemám. Když jsme v roce 1911 hráli v Praze, nikdo
ještě o Kafkovi neslyšel. Zašel do zákulisí a jen jsem ho uviděl,
bylo mi jasné, že přede mnou stojí génius. Vycítil jsem to, jako
kočka ucítí myš. Tím začlo naše velké přátelství. "
Tu historku jsem vyslechl mockrát a v mnoha obměnách, ale věděl jsem, že šiji musím poslechnout znovu. Přisedl k mému stolu
a Máňa, servírka, nám donesla sklenice s čejem a zákusky. Jacques Kohn nasupil obočí nad zažloutlýma očima, jejichž bělmo
protkaly krvavé žilky. S výrazem, který napovídal:„Tomuhle
ti
mezuláni říkají čaj f" si dal do sklenice pět kostek cukru a plechovou lžičkou otáčel ode dna vzhůru. Palcem a ukazováčkem,
jehož nehet byl neobyčejně dlouhý, ulomil ždibec koláčku, vložil ho do úst a poznamenal: „Na ja", jakoby chtěl říci: „Dnešní
sousto neukojí včerejší hlad. "
To všechno byla jen hra. Sám pocházel z chasidské rodiny z jed49

noho polského městečka. Nejmenoval se Jacques, ale Jankel.
Přestože žil po mnoho let v Praze, ve Vídni, v Berlíně, v Paříži.
Nebýval vždycky jen hercem Židovského divadla, ale účinkoval i na jevištích ve Francii a v Německu. Spřátelil se s mnoha
význačnými osobnostmi. Pomohl Chagallovi najít ateliér v Belleville. Byl častým hostem u Isralea Zangwilla. Hostoval v
jedné Reinhardtově inscenaci a pojedl studenou pečínku s Piscatorem. Ukazoval mi dopisy, které mu došly nejenom od Kajky,
ale od Jakoba Wassermanna, Stefana Zweiga, Romaina Rollanda, Ilji Ehrenburga a Martina Bubera. Ti všichni ho důvěrně oslovovali prvním jménem. Když jsme se už lépe znali,
dal mi dokonce nahlédnout do dopisů od slavných hereček, s kterými měl intimní vztahy.
„Půjčit" Jacquesu Kohnovi zlotý pro mne znamenalo navázat
kontakt se západní Evropou. Už způsob, jakým nosil svou
hůlku se stříbrnou rukojetí, mi připadal exotický. I cigarety kouřil jinak, než bylo zvykem ve Varšavě. V těch vzácných případech, kdy se se mnou poškorpil, vždycky dokázal uchlácholit mé
city nějakou galantní poklonou. Víc než co jiného jsem na Jacquesu Kohnovi obdivoval, jak to uměl se ženami. Já se děvčat
ostýchal - červenal jsem se, v jejich přítomnosti jsem byl nesvůj zato Jacques Kohn byl sebejistý jako nějaký velmož. Vždy pohotový říci něco milého i té nejméně atraktivní ženě. Zalichotil
všem, ale vždycky s nádechem dobromyslné ironie, choval se
jako blazeovaný hedonik, který už okusil všeho.
Mluvil se mnou otevřeně.
„Můj mladý příteli, jsem takřka impotentní. Jak už to bývá,
když se v člověku vyvine přejemnělý vkus - dokud máte hlad,
obejdete se bez marcipánu a bez kaviáru. Dospěl jsem už do stádia, kdy mi žádná žena nepřipadá skutečně žádoucí. Neujde mi
jediný defekt. To je impotence. Toalety, korzety - vidím skrze
ně. Neošálí mě už líčidlo ani parfém. Sám jsem o zuby přišel, ale
sotva některá žena pootevře ústa, hned jí spočítám plomby. Mimochodem, toto byl Kafkův problém, pokud jde o profesi spisovatele: viděl vždycky ty nedostatky - svoje vlastní i kohokoliv
jiného. Literaturu většinou vyrábějí takoví plebejci a packalové
jako Zola a DAnnunzio. Já, v divadle, jsem také viděl nedo50

statky, které Kajka postřehl v literatuře, a to nás sblížilo. Ale to je s podivem - když měl Kajka posoudit divadlo, byl úplně
slepý. Naše plytké hry, psané v jiddiš, vynášel do nebe. Bláznivě
se zamiloval do jedné šmírácké herečky - Madam Tschissik.
Když pomyslím, že Kajka tohle stvoření miloval, že o ní snil,
stydím se za mužské plemeno a za jeho iluze. No budiž,
nesmrtelnost si nevybírá. Každý, komu se poštěstí navázat kontakt s nějakým velikánem, s ním vpochoduje do nesmrtelnosti,
často i s dřeváky na nohou.
Neptal jste se mě jednou, čím to je, že se pořád držím, nebo se
mi to jen zdá f Kde beru tu sílu snášet chudobu, nemoc a - to
nejhorší ze všeho - beznaděj ? To stojí za optání, můj mladý příteli. Kladl jsem si stejnou otázku, když jsem prvně četl Knihu
Jobovu. Co drží Joba při životě a strádáníf To, že ke konci mu
přibudou další dcery, že má víc oslů, víc velbloudů f Nikoli.
Odpověď zní: bylo to pro hru samu. Všichni hrajeme šachy a
partnerem je nám Osud. Ted' táhne on; teď táhneme my. Chce
nám dát mat po třech tazích; my se snažíme tomu zabránit.
Víme, že nemůžeme vyhrát, ale dáme si záležet, aby měl s námi
dobrý zápas. Můj protivník je nějaký houževnatý anděl. Teď
máme zimu: pomalu se nezahřejete ani u kamen, jenže moje
kamna nejsou v provozu tiž měsíce a domácí mi je odmítá zapojit. Já bych stejně neměl peníze na uhlí. U mne v pokoji je zima
jako venku. Pokud jste nebydlel v podkroví, nevíte, co dělá
vítr. Tabulky v oknech tam drnčí i v létě. Někdy se na střechu k
mému oknu vyšplhá kocour a ječí celou noc jak ženská při porodu. Ležím tam zabalený v dekách, klepu se zimou, a on
mrouská po kočce, nebo taky jen skučí hlady. Mohl bych mu dát
kus žvance, aby dal pokoj, anebo ho zahnat, jenže - abych nepromrz na kost, zabalím se do všech hadrů co mám, i do starých
novin - sebemenší pohyb a všecko úsilí přijde nazmar.
Nicméně, když hrajete šachy, drahý příteli, je lepší mít důstojného soupeře, než hrát s nějakým fušerem. Já svého protivníka obdivuji. Někdy mě okouzluje jeho vynalézavost. Sedí
tam nahoře ve své úřadovně ve třetím nebo v sedmém nebi, v té
pobočce Prozřetelnosti, pod kterou spadá naše malá planeta, a
má na starosti jedno jediné - políčit past na Jacquese Kohna. Má
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přikázáno: Natluč ten soudek, ale ať z něho nevyteče víno.
Přesně to udělal. Jak se mu daří udržet mě naživu, to je zázrak.
Je mi hanba říkat vám, co beru léků, kolik pilulek spolykám.
Mám přítele drogistu, jinak bych si to nemohl dovolit. Než jdu
do postele, zhltnu jednu po druhé - nasucho. Kdybych to zapil,
musím močit. Mám něco s prostatou a to bych musel vstát několikrát za noc. Když jste potmě, Kantovy kategorie přestávají
platit. Čas přestává být čas a prostor už není žádný prostor.
Něco držíte v ruce a najednou to tam není. Rozsvítit mou plynovou lampu není tak jednoduché. Věčně se mi ztrácejí zápalky.
Mé podkroví se hemží zloduchy. Čas od času oslovím jednoho z
nich: Hej, ty, Octe, synu Vína, co kdybys nechal těch svých lumpáren!
Není to tak dávno, uprostřed noci slyším, jak někdo buší na mé
dveře, a je slyšet ženský hlas. Nepoznal jsem, jestli se směje nebo
pláče. Kdo to může být? říkám si. Lilit? Namach? Machlat,
dcera Keteva Mririf Hlasitě jsem zvolal: Madam, to jste se
spletla. Ale pořád mi tloukla do dveří. Pak uslyším zasténání a
jako když někdo padá. Bál jsem se otevřít dveře. Začnu hledat
zápalky, abych nakonec zjistil, že je mám v ruce. Konečně se
zvednu z postele, rozsvítím plynovou lampu a navléknu si župan a trepky. Na moment jsem se zahlédl v zrcadle a to, co jsem
uviděl, mě vyděsilo. V obličeji jsem byl zelený a neoholený. Konečně otevřu dveře a tam stojí mladá žena, bosá, sobolí plášť
přes noční košili. Byla bledá a dlouhé blond vlasy měla rozcuchané. Madam, co se děje, povídám jí. Někdo se zrovna pokusil
mě zabít. Buďte tak laskav, pusťte mě prosím dovnitř. Jen bych
u vás ráda zůstala, než se rozední.
Chtěl jsem se zeptat, kdo se pokusil ji zabít, ale vidím, že je celá
promrzlá. Nejspíš taky opilá. Pustil jsem ji dovnitř a všiml si, že
na zápěstí má náramek s obrovskými démanty. U mne se netopí,
povídám jí. Je to lepší než zemřít na ulici. A tak jsme tam spolu.
Ale co teď s ní ? Mám tu jenom jednu postel. Nepijú - to ani
nesmím - ale od jednoho kamaráda jsem dostal darem láhev koňaku a měl jsem tam pár sušenek. Nalil jsem jí a nabídl sušenku.
Tím likérem zřejmě pookřála. Madam, bydlíte v této budově?
''•ptám se jí. Ne, řekla. Bydlím na Ujazdowském bulváru. Hned
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mě napadlo, že je šlechtična. Slovo dalo slovo a zjistil jsem, že
hraběnka - ovdovělá - a její milenec bydlí u nás v domě. Učiněný krobián, který si pro zábavu pěstoval lví mládě. Taky patřil k honoraci, ale byl jeden ze zavržených. Už si odseděl rok v
Citadele, za pokus o vraždu. Ji navštěvovat nemohl, protože
bydlela u tchýně, tak docházela k němu. Té noci, v návalu žárlivosti, ji ztloukl a přitiskl jí revolver ke spánku. Abych to zestručnil, podařilo se jí popadnout plášť a vyběhnout z jeho bytu.
Klepala na dveře sousedům, ale nikdo jí neotevřel, a tak se
vydala do podkroví.
Madam, řekl jsem jí, váš milenec vás pravděpodobně ještě hledá.
Co kdyby vás vypátral? Abych dělal rytíře, na to už nemám.
Neodváží se udělat nějaký kravál, odpověděla. Má podmíněný
trest. Skoncovala jsem s ním nadobro. Slitujte se - snad byste mě
nevyhnal uprostřed noci.
Jak se chcete ráno dostat domů?ptám se jí.
To nevím, řekla. Stejně mě život omrzel, ale nechci, aby zrovna
on mě sprovodil ze světa.
No budiž, tak jako tak už neusnu, řekl jsem. Lehněte si do mé
postele a já budu odpočívat tady v křesle.
Ne. To bych nerada. Nejste už žádný mladík, ani nevypadáte
moc dobře. Prosím vás, jděte zpátky do postele a já si tady jen
sednu.
Tak jsme se handrkovali, až jsme došli k závěru, že si lehneme
spolu.
Z mé strany se nemáte čeho obávat, ujistil jsem ji. Jsem starý a s
ženami už nic nesvedu. Zdálo se, že o tom nemá nejmenších pochyb.
Co jsem to říkal? Ano, najednou jsem v posteli s hraběnkou a
její milenec co chvíli může vyrazit dveře. Zalezli jsme oba pod
ty dvě přikrývky co mám, a už mě nenapadlo sestrojit tu obvyklou kuklu ze všeho, co je po ruce. Tak mě to rozrušilo, že jsem
zapomněl, že je zima. A potom, cítím, jak je mi blízko. Z jejího
těla vyzařovalo podivné teplo, jiné, než jsem kdy poznal - nebo
třeba jsem to už zapomněl. Políčil na mne můj protivník nějaký
nový gambit? Za posledních pár let se mnou přestal hrát vážně.
Víte, existuje něco jako hrát šachy z legrace. Kupříkladu o Nim53

zowitschovi se říkalo, že své partnery rád vodil za nos. Za starých časů to byl Morphy, co si rád zašpásoval, když hrál šachy.
To není špatný tah, říkal svému odpůrci. Mistrovská práce. Přitom si uvědomím, že jejího milence znám. Potkával jsem ho na
schodech - hromotluk s vrahounským obličejem. Jaký neslavný
konec pro Jacquese Kohna - dorazí ho polský Othello!
Dal jsem se do smíchu a ona se přidala. Objal jsem ji a přivinul
k sobě. Nekladla mi žádný odpor. Pojednou se stal zázrak.
Znovu jsem byl muž! Jednou takhle, byl čtvrtek večer, postával
jsem u jatek v jedné malé vsi a uviděl jsem, jak se býk páří s
krávou, zrovna než je odvedli na porážku pro Sabat. Proč se
poddala, nikdy nepochopím. Snad že se tak pomstila svému milenci. Líbala mě a šeptala lichotky. Potom slyšíme těžké kroky.
Někdo pěstí zabušil na dveře. Moje děvče se skutálelo s postele a
lehlo si na zem. Já už málem odříkával modlitbu za umírající,
ale zastyděl jsem se před Bohem - a ne ani tak před Bohem, jako
před mým škodolibým protivníkem. Proč mu ještě navrch dopřát
tuhle radost? I melodrama má svoje meze. Ten dobytek stále
mlátil do dveří a já trnul hrůzou, aby nepovolily. Kopal do nich
nohou. Dveře praskaly, ale nehnuly se. Byl jsem vystrašený, a
přesto, co to ve mně je, pořád mi bylo do smíchu. Pak ta palba
ustala. Othello odešel.
Ráno jsem mé hrdince koupil šaty, spodní prádlo a střevíce. Saty
jí nebyly, ani ty střevíce, ale potřebovala jenom dostat se k taxíku - ovšem za předpokladu, že její milenec na ni nečíhá někde
na schodech. Je to zvláštní, ale té noci zmizel a nikdy se už neukázal.
Než odešla, políbila mě a trvala na tom, abych jí zavolal, jenže
tak pošetilý zas nejsem. Jak stojí v Talmudu: Zázraky se nedějí
každý den.
A co vám povím, Kajka, jak byl tehdy mladý, byl už posedlý
stejnými zábranami, jako sužují mne na stará kolena. Překážely
mu ve všem, co dělal - v sexu zrovna jako ve psaní. Dožadoval
se lásky a prchal před ní. Napsal větu a vzápětí ji škrtal. Otto
Weininger byl podobný případtaky
- šílenec a génius. Potkal
jsem ho ve Vídni - chrlil aforismy a paradoxy. Jeden jeho výrok
nikdy nezapomenu: Bůh nestvořil štěnici. Musíte znát Vídeň,
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abyste opravdu rozuměl těm slovům. Jenže kdo tedy stvořil štěnici?
Á, je tu Bamberg! Podívejte se, jak se na těch krátkých nožkách
kolébá, jako kachna, mrtvola odmítající spočinout ve svém
hrobě. Nebyl by to špatný nápad, založit klub mrtvol trpících
nespavostí. Proč se tak plouhá po nocích? K čemu jsou mu ty kabarety? Doktoři ho odepsali před lety, když jsme byli ještě v Berlíně. To ho neodradilo, aby nevysedával v Romanisches Café do
čtyř do rána a neklábosil s prostitutkami. To jednou Granat,
herec, oznámil, že uspořádá večírek - skutečnou orgii - u něho v
domě, a mezi jinými pozval Bamberga. Granat každému uložil
přivést dámu - buď manželku nebo přítelkyni. Ale Bamberg neměl ani ženu ani milenku a tak zaplatil nějaké couře, aby ho
doprovodila. Musel jí pro tu příležitost koupit večerní šaty. Společnost sestávala výlučně ze spisovatelů, profesorů, filozofů a
všelijakých těch intelektuálských všudybylů. Měli všichni stejný
nápad jako Bamberg - najali prostitutky. Taky jsem tam byl.
Doprovázel jsem jednu pražskou herečku, mou dávnou známou.
Znáte Granata? Lidoop. Koňak pije jako sodovku a zhltne
omeletu z deseti vajec. Jen se hosti sešli, vysvlékl se a trdloval s
těmi děvkami jako pominutý, aby tomu výkvětu, co si nazval,
nějak zaimponoval. Nejdřív intelektuálové posedávali v křeslech a zírali. Za nějakou chvíli začli diskutovat o sexu. Schopenhauer to ... Nietzche zas tohle. Kdo při tom nebyl, těžko si
může představit, jak tihle géniové dovedou být směšní. Když to
bylo v nejlepším, Bambergovi se udělalo zle. Zezelenal jako
tráva a pot se z něj lil. Jacquesi, řekl, se mnou je konec. Ale tady
se dá umřít. Dostal ledvinový záchvat. Zpola jsem ho vynesl
ven a dopravil ho do špitálu. Mimochodem, můžete mi půjčit jeden zlotý?"
„Dva."
„Ale! Vyloupil jste Bank Polski?"
„Prodal jsem jednu povídku. "
„ Gratuluju. Pojďte, povečeříme spolu. Já vás zvu."
Zatímco jsme jedli, Bamberg došel k našemu stolu. Byl to malý
člověk, vyzáblý jako souchotinář, předkloněný a na křivých nohou. Měl lakýrky a psí dečky. Na zašpičatělé lebce mu leželo pár
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šedivých vlasů. Jedno oko bylo větší než druhé - červené, vypoulené, poděšené svou vlastní vizí. Drobnýma kostnatýma rukama se opřel o náš stůl a kdákavým hlasem řekl: „Jacquesi,
včera jsem četl Zámek tvého Kajky. Zajímavé, ale kam to směřuje f Na sen to je příliš dlouhé. Alegorie mají být krátké."
Jacques Kohn rychle polkl sousto, které žvýkal. „Posaď se," řekl.
„Mistr se nemusí řídit pravidly."
„Jsou jistá pravidla, kterými se musí řídit i mistr. Žádný román
by neměl být delší než Vojna a mír, i Vojna a mír je příliš
dlouhá. Kdyby se Bible skládala z osmnácti dílů, byla by už
dávno zapomenuta."
„ Talmud má šestatřicet dílů a doposud ho Židé nezapomněli."
„Židi pamatují až moc. To je naše neštěstí. Je to dva tisíce let, co
jsme byli vyhnáni ze Svaté země, a teď zkoušíme dostat se
zpátky. Šílenství, nebo co ? Kdyby naše literatura zobrazila jen
tuhle šílenost, byla by veliká. Ale naše literatura je ze záhadných důvodů plná rozumu. No, nechrne toho." Bamberg se narovnal, nasupený, jak ho to zmohlo. Drobnými krůčky se odšoural od stolu. Došel ke gramofonu a pustil si taneční hudbu. Ve
spisovatelském klubu se vědělo, že po léta nenapsal ani řádku.
Teď v tom věku se učil tančit, podnícený filozofií svého přítele
Dr. Mitzkina, který napsal Entropii rozumu. V této knize se
Dr. Mitzkin pokusil dokázat, že lidský intelekt zbankrotoval a
že opravdové moudrosti se můžeme dobrat pouze vášní.
Jacques Kohn potřásl hlavou. „ Tříčtvrteční Hamlet. Kafka se
bál, že z něj bude takový Bamberg - a proto se zničil."
„Ozvala se vám někdy ta hraběnka?" zeptal jsem se. Jacques
Kohn vyňal z kapsy svůj monokl a nasadil si ho. „A i kdyby se
ozvala ? V mém životě se všecko promění ve slova. Povídání,
rozprávky. To je vlastně filozofie Dr. Mitzkina - člověk skončí
jako automat na slova. Slova ho nakrmí, slov se napije, se slovy
se ožení, slovy se nakonec otráví. Teď mě napadá, Dr. Mitzkin
se také zúčastnil té orgie u Granata. Přišel si ověřit, co hlásal,
ale mohl zrovna tak napsat Entropii vášně. Ano, hraběnka mi
čas od času zavolá. Taky intelektuálka, ale bez intelektu. Popravdě řečeno, ženy se všemožně snaží uplatnit své tělesné
vnady, a přitom toho vědí jen poskrovnu o významu sexu,
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zrovna jak o intelektu. Taková Madam Tschissik. Co na ní kdy
bylo, krom toho těla? Ale zkuste se jí zeptat, co tělo doopravdy
je. Teď zošklivěla. Tehdy tam v Praze jako herečka, to ještě
měla něco do sebe. Byli jsme milovník a milovnice. Měla tak
špetku nadání. Zajeli jsme tehdy do Prahy trochu si přivydělat a
našli jsme génia, který na nás čekal - Horno sapiens v nejvyšším
stupni sebetrýzně. Kajka chtěl být Žid, ale nevěděl jak na to.
Chtělo se mu žít, ale ani s tím si neuměl poradit. Franzi, povídám mu jednou, jsi mladý. Dělej to, co my všichni. Znal jsem
tam v Praze jeden bordel a přemluvil jsem ho, aby tam se mnou
zašel. Ještě byl panic. Radši ani nemluvím o dívce, s kterou byl
zasnouben. Vězel až po krk v měšťáckém bahně. Židé z jeho
okruhu měli jediný ideál - stát se křesťany, a ne se dát k Cechům, ale k Němcům. Zkrátka a dobře, nalákal jsem ho na to
dobrodružství. Zavedl jsem ho do tmavé uličky v bývalém
ghettu a tam byl ten bordel. Sli jsme nahoru po točitých schodech. Otevřu dveře a vypadalo to jako někde na jevišti: kurvy,
pasáci, zákazníci, madam. Na ten okamžik nikdy nezapomenu.
Kafka se rozklepal a tahal mě za rukáv. Pak se otočil a seběhl po
schodech tak rychle, až jsem se bál, že si přerazí nohu. Sotva se
octl na ulici, zastavil se a zvracel jako malý kluk. Cestou zpátky
jsme míjeli starou synagogu a Kajka se rozpovídal o golemovi.
Kajka věřil na golema, věřil i tomu, že jednou v budoucnosti se
může objeivt další. Musí existovat magická slova, která promění kus hlíny v živoucí bytost. Což Bůh, podle kabaly, nestvořil svět vyřčením posvátných slov ? Na počátku bylo Logos.
Ach, to všechno je jedna velká šachová hra. Odjakživa jsem se
bál smrti, ale teď, když už stojím nad hrobem, mě ten strach přešel. Je jasné, že múj partner chce hrát pomalou hru. Dál mi bude
sbírat jednu figurku po druhé. Nejdřív mě připravil o to, čím
jsem zapůsobil jako herec, a udělal ze mne takzvaného spisovatele. A to se ještě předtím postaral o to, že při psaní mi ruku
ochromí křeč. Jeho další tah - zbavil mě mé potence. Přesto vím,
že na mat zatím nepomýšlí, a to mi dodává sílu. Ze mám doma
zimu?Ať mám. Nemám co k večeři? Já bez ní nezemřu. On sabotuje mě a já sabotuju jeho. Nedávno pozdě v noci se vracím
domů. Byl třeskutý mráz a pojednou zjistím, že jsem ztratil klíč.
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Vzbudil jsem domovníka, ale ten žádný klíč neměl. Táhla z něj
vodka a jeho pes mě kousl do nohy. Stát se to pred léty, zoufal
bych si, ale tentokrát jsem řekl mému protivníkovi: Jestli chceš,
abych dostal zápal plic, nic proti tomu. Vyšel jsem z domu a že
půjdu na Vídeňské nádraží. Vítr mě skoro unášel. V noci tou
dobou bych musel čekat na tramvaj nejméně tři čtvrtě hodiny.
Jdu kolem Hereckého sdružení a v jednom okně uvidím světlo.
Rekl jsem si, že se podívám dovnitř. Třeba bych tam nějak přec kal noc. Na schodech jsem o něco zavadil botou a slyším, jak to
cinklo. Sehnu se a zvednu nějaký klíč. Byl to ten můj! Šance najít klíč potmě na schodech v té budově je tak jedna k bilionu, ale
můj protivník se nejspíš zalekl, abych nevypustil duši dřív, než
je se mnou nadobro hotov. Patalismus? Říkejte tomu fatalismus,
když chcete."
Jacques Kohn vstal a omluvil se, že si jde zatelefonovat. Seděl
jsem tam a pozoroval Bamberga, jak třaslavýma nohama tančí s
nějakou literární dámou. Oči měl zavřené a hlavu jí opřel o
prsa, jakoby to byl polštář. Zdálo se, že tančí a spí současně. Jacques Kohn si dal na čas - zdržel se déle, než trvá normální telefonní hovor. Když se vrátil, monokl na oku mu zářil.
„Ze nauhádnete, kdo sedí vedle ?" řekl.
„Madam Tschissik! Kafkova velká láska."
„Opravdu f"
„Povídal jsem jí o vás. Pojďte, rád bych vás seznámil."
„ Nechci."
„Proč ne? Zena, kterou miloval Kafka, za to stojí."
„Nemám zájem."
„Jste plachý, to je to. Kafka byl taky plachý - plachý jako nějaký
seminarista. Já nebyl nikdy plachý a možná proto jsem nikdy nic
neznamenal. Drahý příteli, potřeboval bych ještě dvacet grošů deset pro vrátného tady v budově a deset pro našeho domovníka. Bez těch peněz nemůžu domů. "
Vzal jsem z kapsy pár drobných a dal mu je.
„Tolik? Vy jste dneska musel vyloupit banku. Čtyřicet šest
grošů! Tfuj - tfuj! No, jestli je nějaký Bůh, odmění se vám. A
jestli není, kdo si rozdává všechny tyhle partie s Jacquesem Kohnem?"
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Isaac Bashevis Singer se narodil v Polsku r. 1904. Jeho otec i
děd byli rabíny a sám navštěvoval varšavský Rabínský seminář. R. 1935 emigroval do Spojených států a od té doby pracoval jako žurnalista z povolání a sloupkař pro židovský deník
Forward, vycházející v New Yorku. Kromě některých dřívějších prací publikovaných ve Varšavě téměř všechna jeho beletrie byla napsána v jiddiš pro tento časopis.
Teprve nedávno bylo Singerovo dílo z valné části přeloženo a
tak jeho zásluhy a hodnoty jeho díla došly teprve obecného
uznání. R. 1978 byl odměněn Nobelovou cenou na literaturu.

(Povídka Kafkův přítel byla. přeložena z knihy; Isaac Bashevis
Singer: A Friend of Kafka and Other Stories, vydané nakladatelstvím Penguin Books v roce 1979.
Trans: Jetel. Březen 1980
(Převzato z revue „Jednou

Rukopis Vladimíra Boudníka

nohou")

výtvarne uměni

Vladimir
BOUDNÍK
TEXTY
&
DOPISY
Texty a dopisy Vladimíra Boudníka přejímáme z revue Jednou
nohou. Redakce doprovodila uvedení textů poznámkou: Níže
uvedené texty pocházejí z pozůstalosti doktora P. Otiskujeme
je bez vědomí jejich současného držitele. J N .
Dodáváme, že jsme texty jazykově ani stylisticky neupravovali,
pouze v případech, kdy se nám zdálo, že jazyková chyba byla
způsobena překlepem či přehlédnutím písaře revue Jednou nohou, jsme provedli opravu.
Redakce
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Pan profesor M U D r . Vladimír Vondráček
Praha
26. března 1952
Vážený pane profesore.
Minulý týden jsem získal Vámi sepsanou knihu Vnímání a
knihu O smyslových iluzích a jejich formální genese (vydanou
r. 1949, autor M U D r . S. Nevole).
Po mnohaleté činnosti mi bylo umožněno, ověřiti si směrodatný vědecký názor na problémy, jimiž se zabývám. Do té
doby jsem byl odkázán na mimoděčně objevené články či
naučné slovníky - (starého data). Stalo se mně na příklad, že
jsem Vám poslal popis výsledků mých experimentů, obsažených pod názvem eidetismus, v domění že jsem objevil věc
zcela původní. Odkázal jste mne na příslušnou literaturu, avšak na většinu dopisů nedostanu odpověď vůbec, takže často
pracuji na věci, o níž jsou již obšírná pojednání. Dle mého názoru, dočasná odisolovanost od názorů vědeckých míst vytvořila ve mně dispozice, vlivem nichž jsem se oddal zkoumání
dílů problémů i těch nejvšednějších, které bych jinak chápal s
despektem a povrchně.
(Byl bych Vám povděčen, budete-li číst dopis dál, abyste na
jeho obsah nepohlížel z hlediska, jako by Vám jej zaslal maniak. Přidržím se pokud možno popisu prošlé a přítomné skutečnosti, bez spekulativních domněnek pro budoucnost, a bez
míst, budících relativní myšlenky.)
Od roku 1947 jsme začali s přítelem B. vědomě kreslit podle
skvrn, na základě myšlenkové asociace. (Od oné doby jsem
užíval tento způsob i nadále, jelikož jsem byl absolutně špatný
kreslíř a tento způsob pro mne znamenal mnohonásobné zlepšení. Teprve v posledních létech 1951-52, sleduji psychické
pochody a zákonitost při kreslení zpaměti.) 1949-III., jsem vydal první dopis, obsahující soukromé názory na celou záležitost. Do září téhož roku jsem byl přesvědčen, že zveřejňuji
myšlenky původní. (Manifesty „explosionalismus".) Byli jsme
napadáni, že netvoříme věuomě, nýbrž jsme závislí na náhodě.
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Povrchnost, s jakou jsme byli odsuzováni nás provokovala natolik, že jsme šli tvořit přímo do ulic. Průběhem pěti měsíců
jsme uskutečnili přibližně 40 diskusí s lidmi (zhruba 3000 aktivně zúčastněných). V roce 1950 až 1951 30 dis., se 4000 aktivně zúčastněných - jelikož jsme volili místa, kde chodilo
velké množství lidí; mimo to jsem zkoumal schopnost lidí tvořiti iluse a v onom psychickém stavu kresby, přímo na pracovištích, jelikož jsem mohl soustavně působit. V době výzkumu
jsem sledoval v lidech podstatu zákonů averse vůči věcem
novým a nezvyklým, důvody, proč dospělí kreslí hůře nežli
děti, atp. Hnací silou mi bylo, že v onen čas jsem si vědomě
přetvořoval stěny domů v obrazárny a depresi, způsobenou
myšlenkou, že za celý život nenakreslím ani desetinu toho, co
vidím za den, jsem odstraňoval tím způsobem, že jsem probouzel v jiných tutéž schopnost.
Výsledky docílené se 7000 lidmi:
4000 lidí o možnosti tvořit si obrazy ze skvrn nevědělo (nebo
se případu mnozí z nich dotkli průběhem života povrchně).
2500 lidí se onou možností zabývalo tajně, či v úzkém kruhu
přátel, počítáme-li v to vánoční pověry.
300 lidí odešlo nepřesvědčeno.
100 lidí možnosti takto tvořit aktivně užívalo (výtvarníci, hudebníci ...).
Zbytek se choval k případu různě.
Měli jsme možnost mluvit se ženou, jež nalezla - po objasnění
- vnitřní klid. Asi před patnácti lety byla pokládána za choromyslnou proto, jelikož viděla na zdech kostelů a domů - ve
skvrnách - obličeje, postavy, zvířata atp. Několikrát se svému
okolí svěřila, ale byla zesměšněna. Po celou dobu trpěla tím,
že se bála někomu svěřit. Účel našich demonstrací tkvěl také
v tom, že jsme bořili v lidech předsudky vůči obrazům různých směrů a slohů a snažili jsme se jim vštípit tvůrčí sebevědomí. Lituji, že v oné době jsme nezískali jako poradce lékaře-psychiatry či odborníky. Zpočátku, jelikož jsme byli
laici, unikala nám mnohá zákonitost, již jsme objevovali
plným vědomím až mnohem později.
Mnoho lidí, mezi nimi i lékaři, tvrdí, že vidí krásné obrazy, ale
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neumějí je nakreslit. Osobně jsem špatný kreslíř; záležitost řeším jednoduše tím, že si skvrny rozčtverečkuji, jako fotografii,
nebo užiji průsvitného papíru či epidiaskopu. Totéž jsem radil
lidem na ulici či v práci.
Minulé měsíce jsem obesílal vysoké školy s odůvodněním,
proč posluchači procentuelně špatně kreslí. Důvody: Absolutně špatně řešené kreslírny. Při kreslení společného modelu
žák vidí práci svého spolužáka, viděné akumuluje v mozku a
ona cizí představa ruší představu vlastní, podepřenou fyzickým cvičením (úkony ruky) a v době, kdy chce nacvičené použít, impulsy z mozku, dávající rozkaz svalům ruky, jsou současně nasycovány představou, jíž neodpovídá žádný z pohybů,
v předchozím životě kreslícího; (a když, tedy pohyby aplikované). Doporučil jsem dát mezi kreslíře mezistěny, a odevzdat
obrazy, kresby, aniž by je viděli po dobu několika dnů spolužáci. Jinak dochází při pozdější realizaci k dualismu. (Korigující podléhá jiným psychickým procesům.)
Dále kreslířskou neobratnost zapříčiňují abnormální zásoby
představ, získané prohlížením reprodukcí a z toho vyplývající
neschopnost vymezit xy představu natolik, aby byla schopna
reprodukce realizujícími prostředky.
Domnívám se, že páni lékaři-psychiatři si plně neuvědomují
vliv filmů, fotografií a obrazů na psychickou stavbu lidského
mozku a neuvědomují si plně, že dnešní průměrné děti procházejí obdobným vývojem, jako děti v malířských rodinách,
v nichž byly již od nerození obklopovány dvourozměrným
zpodobněním skutečnosti.
Na případech z ulice a při náhodných setkáních s lidmi, léčených následkem inklinace k ilusím v ústavech, jsem seznal, že
se na celou záležitost hledí pouze z hlediska pathologického.
Praxe mi ukázala toto: Někteří lidé jsou sužováni vzpomínkou na dobu, kdy při záškrtu, při vysokých horečkách, za
nezvyklých okolností, se jim přetvořovali známí neb předměty
ve všci jiného smyslu. Přinutíte-li je, aby vám viditelné nakreslili, dojdou vyrovnání v onom okamžiku, kdy souhlasně v
době, kdy vlastní kresbu prohlíží, vnímají i souhlasné porozumění přihlížejícího. (Nebo v době, ve které trvá vzpomínka na
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vlastní kresbu. Snad jsou vlivy sdílnosti propracované. Nechci
Vás unavovat tím, že bych je opakoval.)
Na překladu části Vinchonova díla z r. 1933 jsem si ověřil,
je-li toto dílo kompetentní, že pisatel si neuvědomoval, že
lidský mozek pracuje obdobně při prohlížení fotografií, jako
při pohledu na skvrny, za oním účelem viděti v nich něco. V
prvním případě se asociace váže konkrétními tvary, v případě
druhém probíhá proces za součinnosti mohutnějších tvůrčích
vlastností. Analysami jsem zjistil shodné znaky mezi dobou
naší a dobou před 30 000 roky, v údobí paleolitu. (Tenkrát
stíny v jeskyních, dnes množství fotografií s příslušnými společenskými průvodními znaky.)
V knize Vámi sepsané uvádíte, že ve skandinávských zemích je
zvykem hleděti do skvrn a vybavovati si z nich podoby lidí, zvířat a že se dle viděného věští, což má za následek, že ve školách se proti tomuto zvyku bojuje. Neshledávám to správným;
byl by na místě logický výklad proč se to neb ono ve skvrnách
vidí. (O statickém názoru na věc při pověrách, a u ustavování
názvů skalním útvarům, krajinám atp., mám podrobnější jednání. Nerozepisuji se zde o tom.)
Ilusemi a halucinacemi se zabývám z úzce vyhraněného hlediska. Snažím se vidět celou záležitost zapojenou v celkovém
dění. Vaše kniha a kniha M U D r . S. Nevoleho je mi proto tak
cenná, jelikož vyrovnala v mém mozku řadu psychických pocitů neukončenosti. Jeden z nich: Minulý rok na podzim jsem
se sešel s akademickým malířem, jenž osobně absolvoval pokusy s meskalinem. Při diskusi jsem se pokoušel mu dokázat,
že průběhem tří (čtyř) hodin vyvolám v nezasvěceném člověku
obdobné příznaky, co do psychického požitku, prýštícího z
možností přetvořovati skvrny v obrazy bez předsudků a navíc,
je-li experiment prováděn za součinnosti diváků, stává se
změna trvalou vlastností. Množství lidí hledí na tuto vlastnost
jako na výjimečnost, mezi nimi i malíři. Pamatuji se, že při počátečních akcích mě zarážely projevy nedůvěry, spojené s nadávkami a nařknutími, že jsme stoupenci odsouzených směrů.
Teprve později jsem poznal, že jsme „stoupenci" onoho směru,
vůči němuž měl ten neb onen člověk právě odpor. Později
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jsem zjišťoval, že tentýž druh lidí aktivně oponoval i proti věcem 100 °/o reálným. (Jednoduché mechanismy.) Začal jsem
sledovati zákony, vedoucí lidi k odporu vůči novému. Na konvenci nehledím jednostranně. Jsem si vědom toho, že například konvenční lpění na starých myšlenkách umožňuje lidstvu
realisovati praktické hodnoty. Pro subjekt vlastníka oné myšlenky je myšlenka stará, pro společnost bude nová v budoucnosti, po realisaci, a naopak (uvedl jsem jen příklad).
Když jsem maloval na ulici (byť neuměle), mnozí lidé mi hleděli po mnoho hodin na kreslící ruku. Jsem-li divákem já,
mám pocit, že mi brní příjemně mozek. Jev si vykládám tím
způsobem, že příslušná centra v mozku jsou přiváděna do
akce, jimž přísluší pohyb vlastní ruky, pohyb není vykonán,
ale mozek přijme zprávu o pohybu, byť vykonaném rukou cizího. Je mnoho variací. U dětí nedochází k potlačení a tyto
opakují co vidí.
Minulý rok, při malování reálného objektu na Kampě, mimoděk přihlíželo choromyslné děvče. Objekt viděla roztříštěně.
(Např. místo oken, v nichž byla odražena obloha, viděla otvory do zdí, strom pro ni rostl ze střechy, ač ve skutečnosti
rostl za domem.) Tím, že mě pozorovala jak kreslím, tvořila
se v jejím mozku další představa, spojená s předlohou a byla
schopna objekt logicky popisovat. Nechci případ zevšeobecňovat, ale snad by to urychlilo léčbu v ústavech, kdyby pacientům byla skutečnost ozřejmována kresbou. V posledních týdnech jsem poslal několik dopisů panu prof. Myslivečkovi a
prof. Hennerovi. Po přečtení některých míst z Vaší knihy
Vnímání silně pochybuji, že mne budou chápat jinak, nežli
jako případ.
Při popisu jevu, kdy jsem si viděl zornici s cévkami týmž okem
při pohledu ze dveří elektriky do tmy, bylo-li oko prudkým
úhlem ozářeno, mně bylo vysvětleno, že se jedná o Kandinského pseudohalucinace, dostavující se po mikroskopování,
jízdě, hledání hub. Při bližším studiu nenacházím s vysvětlením spojitost a pokládám viděné za fyzikálně podmíněný
úkaz.
Byl bych Vám, pane profesore, zavázán za posudek mé činno65

sti a bylo-li by účelné v experimentování dosavadním pokračovat.
Vladimír Boudník
ul. Jana Želivského 35/1. p.
Praha XI, Žižkov

Má matka (z normálního stanoviska)
(Torzo)
(22. září 1955)
Matku jsem prakticky osobně poznal v 7. roce svého věku.
Pokud se pamatuji, byla vždy nadprůměrně pracovitá, o rodinu se starala svědomitě a nestrpěla pomyšlení, že bychom
trpěli pocitem nedostatku. Mně i mému nevlastnímu bratru
věnovala pozornost, jako bychom byli vlastní bratři. Nebylo
takřka dne, aby nám nepřinesla něco na přilepšenou. (Dle finančních možností.) Když otec (nevlastní) onemocněl a nemohl uživit řádně rodinu, odešla do zaměstnání. Mimo 8 pracovních hodin, cesta do zaměstnání a zpět trvala 3 hodiny.
Přesto po příchodu domů pracovala pozdě do noci. O rodinu
se starala obětavě, nebylo tudíž divu, že byla někdy nervosní.
Otec začal na matku žárlit, neboť matka byla po fyzické
stránce krásná, a oblíbená ve společnosti. Patrně otec trpěl
nadměrnými komplexy méněcennosti, měl defekt na páteři a
pomyšlení, že matka není finančně na něm závislá. Vlivem
komplexů a hypochondrie otec práceneschopnost zveličoval a
též proto, aby se mohl věnovat zušlechťování menší zahrady.
Nakonec otec propadl lenosti, velkou část dne proležel v posteli a oddal se lehké četbě, specielně Rodokapsům, Rozruchu, Weekendu atd.
Nevlastní otec byl povoláním stavební inženýr, v mladších letech aktivní člověk a odborník. Spoluúčastnil se při stavbách
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divadel, monumentálních hotelů, domů, řešil zajištění základů
Fenixu, dělal výpočty pro část penzijního ústavu, atp. (Průběhem doby prvých dvou manželství - matka byla jeho třetí žena
- byl i samostatným podnikatelem. Po finančním zhroucení
jednoho zákazníka však přišel otec o vlastní investice a jeho
firma se rozpadla.) Pochopitelně, že stav jisté letargie, do níž
otec upadl, nezůstal pro rodinu bez následků. Rozkol byl
umístěn štvavým působením matčiny tchýně (otcovy matky).
Za těchto podmínek dostávalo manželství pochopitelně dramatický spád, takže nebylo divu, že se mluvilo o sebevraždách, či se improvizoval pokus o ně.
My děti, bez životních zkušeností - neboť mnohé bylo pro nás
prvotním vjemem - byly stavěny před situace jako dospělí lidé.
V údobí vánočních svátků se rodiče přemáhali, ale po svátcích
se o to silněji hádali. Postupem let jsem vyciťoval v době
svátků přemáhané napětí, uvědomoval jsem si, co bude následovat, včetně výčitek, například: „myslíš, že sis mě koupil tím
kusem hadru" (myšleny např. šaty), „když mi děláš celý rok to
nejhorší". Naše dětské dárky za několik korun byly po vánocích pojmenovávány bezcennými střepy, úplatky za schválnosti, zlomyslnost. (Vánoce z toho důvodu nesnáším.)
Reálná starostlivost matky však nebyla oslabena. I v době
nejprudších sporů podávala jídlo.
Mimo vánoc bylo údobí hádek a klidu takřka bez přechodů.
Matka se naučila být absolutně samostatnou. Nechtěla být nikomu zavázána. I v dobách, kdy byla nemocná a sotva se hýbala, odmítala pomoc a namáhavě se plazila pro vodu sama.
Přísně se trestala lež. Nepamatuji se, že bych do 21 let svého
života vědomě lhal. Často, abych se vyhnul nutné lži, volil
jsem naivní, jednoduchý způsob života.
Bratr se vyvíjel pochopitelně odlišně. Zachovával si reálný
synovský cit alespoň k otci, neboť v jeho blízkosti vyrůstal od
narození.
Já měl k oběma rodičům vztah na podkladě rozumovém a pojem vlastní a nevlastní jsem pochopil až po 15. roce.
Přítomnost rodičů mě zneklidňovala, nenáviděl jsem mazlení.
Bral jsem od nich to nejnutnější. Odmítl jsem jet k moři na re67

kreaci s dětmi (bylo mi asi 13 let) a byl jsem velmi důvěřivý.
Kamarádi mě obelhávali a má hubená postava s pavoučími
údy je sváděla k tomu, aby si ze mne udělali panáka na hraní.
Abych dokázal užitečnost, snažil jsem se být pracovitým. Odmítal jsem chodit do škol, abych nebyl rodičům nadměrně zavázán.
V mých 19 letech se rodiče rozvedli. Byl jsem nucen bydlit s
matkou pohromadě v jednom pokoji.
Přes napjatou situaci mezi námi mi matka věnovala krajní
péči. Posílala mi, jak jen mohla, zásilky do Německa i na svůj
úkor. I přes tuto vzdálenost jsem se cítil nadměrně zavázán a
abych pocit ztlumil, dělil jsem se s kamarády. Matce jsem
marně psal, aby nic neposílala. Matka mně podporovala na
studiích. V domácím prostředí jsem měl tak silné komplexy
méněcennosti, že jsem postupem doby nebyl schopen vykonat
nejjednodušší práce.
Sklon k sebeobětování druhému u matky vyplývá též z jejího
povolám. Desítky let pracovala jako zdravotní sestra mezi nemocnými.
U lidí je matka oblíbená.
Vladimír Boudník

Explosionalismus
2. března 1956
Poslání explosionalismu, sedm let p o vydání prvního manifestu, je v podstatě s h o d n é s posláním před sedmi lety.
T o je: Zbavit č l o v ě k a zábran vůči výtvarnému umění jeho aktivním zapojením do spolutvůrčího procesu, vyloučit z m o z k ů
ustrnulé názory a předsudky, vymezit obrazotvornosti na základě m y š l e n k o v é asociace právoplatné místo v tvůrčím procesu a očistit ji o d nařčení z p a t o l o g i c k é nezdravosti, n e b o ť
vliv filmu, f o t o g r a f i í , gramotnosti a n a d m ě r n é h o množství
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obrazového materiálu, jež člověka obklopuje, vytváří v jeho
mozku (včetně mozkové kory) psychické a fyziologické
schopnosti, tvořit právě na základě myšlenkové asociace
reálně platné obrazy (ze skvrn), neboť vědecké uvědomění si
příčin usměrňuje výtvory do hodnoty, dávající souhrnný přehled o výtvarné potenci člověka, oproštěného od nadvlády mimoděčných čar, jimiž by jinak své představy nejisté reprodukoval. Touto skutečností budou výkonní výtvarníci nuceni zvýšit nepoměrně vysoko úroveň svých prací, oprostit se od řemeslného akademismu a vejiti do styku se špičkovými výboji,
činností a myšlenkovými proudy soudobé lidské společnosti.
Jinak - vzhledem k rovnocennosti psychických tvůrčích sil diváka, budou vynikat čistě řemeslnou schopností.
V případě konzervativní separace aktivních profesionálních
výtvarníků nebude též vyloučena možnost dočasné soběstačnosti nejširší veřejnosti. Víme-li, že samotná skvrna, či skvrna
zdůrazněná kresebným doplňkem, vytváří v diváku na základě druhé signální soustavy reálně psychické pochody,
rovné více-méně psychickým pochodům, vyvolaných reálným
obrazem ve starém slova smyslu, bude dostačující, když divák
příslušný shluk skvrn na zdi ofotografuje, či zarámuje.
Je známo, že vývoj kvalit mozkové kory je úzce spjat s vlivy
prostředí; (síla vlivu prostředí je pochopitelně podmíněna dispozicí člověka v době vlivu).
Dnes je naprosto nezdravé, odizolovávat se od vypěstovaných
obrazotvorných schopností mozku konzervativním vědomím,
převzatým od předešlých generací, že se jedná o vnímání
scestné, neboť je nutno uvážit, že předchozí generace postrádaly v průměru dnešní podněty a vlivy. Explosionalisté průběhem sedmi let experimentování, za aktivní účasti mnoha tisíc
lidí, dokázali, že naopak je scestné a mozkově funkčně
nezdravé, setrvávat v odporu vůči popisované činnosti.
Opozice, popírající možnost kladného výsledku, má pravdu,
uvážíme-li, že by nebyla možnost na neinformovaného člověka působit potřebnou dobu, nutnou k překonání zábran.
V průměru stačí vliv po dobu půl houiny, aby došlo v mozku
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informovaného človeka při podpoře jeho osobních akumulovaných dispozic, ke kvalitativní změně.
Explosionalisté zvolili formu bezprostředního styku s lidmi na
ulici i v zaměstnání. Uvědomovací proces probíhá za aktivní
spoluúčasti několika desítek či set lidí, v každém jedinci nekonečně rychleji.
Explosionalisté překlenuli syntézou názorů předchozí ismy a
umožní navodění srozumitelnosti mezi dílem a obrazem. (Zásadní opozice, jmenovitě zatížená pověrami, je nepřístupná k
výkladu vlivem předchozího dlouholetého zkresleného názoru
vůči problému.)
Ověřili jsme si, že tatáž opozice stejně bouřlivě odmítá reálnost fyziologických poznatků, například o druhé signální soustavě a podmíněných reflexech. Taktéž odmítá tento druh
opozice technický pokrok tvořící se během jejího života v letech dospělosti a jsou příklady, že nepřizná existenci-schopnost objevu, s nímž úspěšně pracují stovky lidí.
Dnešní lidé mají schopnost, vytvořit mohutnou záplavu dokladů o stavbě svého vnitřního psychologického světa, formovaného zevními reálnými podněty (včetně složitých vzájemných vztahů).
Explosionalistické myšlení je podobné řetězovému rozštěpu
radioaktivních látek a má schopnost přeměnit za součinnosti
obrazotvornosti skvrny stěn domů v obrazárnu průběhem několika minut.
Tím byl překonán těsný kruh vyhrazený k měření sil mezi rukodělnou výtvarnou činností a fotografií.
Nastoupilo údobí soupeření několikaminutové představové
činnosti s filmovým dílem, neboť obraz přestává býti momentkou, a stává se řetězovou explozí uvědomělých přestav.
Uvědomíme-li si, že pračlověk před 30000 lety ve svých jeskynních kresbách zanechal nekonečně velké množství výtvarných prací vrcholných kvalit, o co bohatší bude tvorba lidí současných, propojených s životem nekonečným množstvím
vztahů.
Dnes je nedokonalé, aby současná složitost života byla vyjadřována pouze několika jedinci. Dále: Reálnými fotografiemi
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naší planety ze stratosférických letadel vzniká nový vztah k
prostorové stavbě obrazu. Explosionalisté zmnožují na základě prostorové vlastnosti lidského mozku do nekonečné
prostory naší planety, čímž obrazotvornost bude aktivně důležitým činitelem, neboť bude překonán pocit o malosti naší
planety, pocit zapříčiněný vývojem dopravní techniky a signalizačních zařízení včetně televize a rádia. Podnět k vytvoření
obrazu dá i desetitisícina milimetru, zvětšená elektronovým
mikroskopem. Lidská obrazotvornost mění základní vztahy k
objektům.
Je známý přínos fotografií v tom, že člověk má možnost vybavit si jimi absolutně přesně zážitek z minulosti, za aktivní účasti receptoru (očí s příslušnými nervy), psychicky detailně jej
prožít a není odkázán na sny, blouznění v horečce, či snění ve
stáří, kdy nabývají převahu prvotní vjemy z mládí. Explosionalismus umožní zažití nekonečného řetězu minulých představ
formou dle okamžitých dispozic a usměrnění schopnosti
mozku - po vyrovnání se - přijímat novou skutečnost. Lidé budou schopni psychického vývoje po celý život a přizpůsobivosti vývoji.
Zdůrazňujeme, že se nejedná o záležitost novou. Explosionalisté byli ovlivněni lidovou obrazotvorností (při lití olova, určování názvů květinám, skalám, mrakům atp.). Dodatečně si
ověřili, že na základě myšlenkové asociace vznikaly jeskynní
prakresby v paleolitu, díla Leonarda da Vinci, Goyi, Viktora
Huga, včetně celé laviny prací soudobých maliřů. Ale tato
předchozí činnost nezanechala změny ve vědomí nejširší veřejnosti. Asociace sloužila prakticky jako méněcenný prostředek, či jako exkluzívní záležitost, což samo o sobě často stačilo k tomu, aby se získala samolibá domněnka o osobní
úspěšnosti.
Experimenty asi se 7000 lidmi jsme si ověřili, že v prvých minutách bylo přes 90 % lidí, kteří o záležitosti pochybovali, nechápali ji, či měli k ní vztah, získaný při lidových pověrách
(lití olova atd. ...), aniž by se snažili tento vztah rozšířit mimo
staticky fixovaný názor. Rychlé utváření nových vztahů k problému v následujících minutách, za součinnosti akumulova 72

ných sil v podvědomí je dostatečným svědectvím o přirozených,
objektivně platných schopnostech lidí.
Opozice se mýlila, když tvrdila, že explosionalismus opomíjí
reálnou skutečnost. Naopak! Je s ní spjat a závislý na ní. Není
přece možné vidět ve skvrnách předmět či děj, který jsme nepřijali do představ z reálného světa.
Častá neobvyklost tvarů a dějů vzniká kombinací akumulovaných
představ mnohdy časově různě starých.
V tom se zrcadlí
vyspělost vyšší nervové soustavy u člověka.
Vladimír Boudník v. r.
Stanislav Vávra v. r.

30. září 1963
Vážený pane doktore.
Promiňte mi, že Vám píši. Velice mne potěšilo, že jsem se s
Vámi po letech opět viděl. Před osmi lety jste mi byl skutečnou posilou v mých tvůrčích snahách a jeden z těch mála,
kteří věřili, že to co dělám, není tak zcela zbytečné. Ještě minulý rok bylo mých snah zneužito ke křivým nařčením, a moje
tvorba mne stavěla v očích různých lidí na hranici šílenství. I
když jsem po soukromé citové stránce nesmírně utrpěl, přesto
se mi podařilo realizovat své výtvarné záměry. A to je pro
mne mnohokrát větší zadostiučinění, než bych dospěl k vnitřnímu vyrovnání udavačstvím.
Satisfakce by se mi dostalo maximálně úřední formou s jepicím psychickým dosahem pro múj život.
Dovoluji si Vám zaslat katalog z mojí loňské Varšavské
výstavy.
Se srdečným pozdravem
Vladimír Boudník
Praha 3, Kostnické nám. 5
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Olaf Haněl

BEZ NÁZVU
V březnu 1985 v katalogu Nového pařížského bienále analyzoval italský kritik Achille Bonito Oliva minulé čtvrtstoletí
výtvarných aktivit ve světě. Samotné bienále se zařadilo mezi
nej významnější přehlídky současné výtvarné tvorby. Organizátoři změnilipůvodní koncepci. Namísto státních reprezentací, které v minulosti výběr prováděly dle vlastních kritérií,
toto bienále pověřilo komisi: Georges Boudaille, generální
komisař Francie, Achille Bonito Oliva, kritik a historik umění,
Itálie, Gérard Gassiot-Talahot, kritik, Francie, Alanna Hess,
ředitelka PS-1 (?, pozn. O. H.), New York, Kasper Koening,
editor, profesor historie umění, NSR, aby se s výběrem vypořádala. Bienále bylo dotováno velkou finanční částkou, nesrovnatelně větší než minulé přehlídky.
Oliva analyzuje tendence 60. let asi takto: Díla této periody
byla ve své většině tvorbou vycházející z prezentace autentických materiálů, používaných jako symbolů energie, a vědomých
odkazů k fenoménu přírody. Jakkoli byli umělci hluboce ponořeni do dramatu politiky a represivní sociální situace, základní
východiska tvorby, povýtce dogmatická, připomínala realitu přírody jako osvobozujícího a regenerujícího zdroje. Toto dogma
zabarvilo výtvarné umění těchto let politicky. Podle Olivy (připomeňme: Ital, pozn. O. H.) je zde vysvětlení někdejší životaschopnosti arte povera. Zároveň však, v kontrastu korumpova
ného sociálního prostředí s čistotou přírody, toto umění se stalo
když ne přímo elitářským, tak alespoň libé vrstvě tzv. „petit
burgeois".
Výtvarné umění let 70. eliminovalo zmíněné aspekty, demystifikovalo euforické ideje a experimentování bez konce, přestalo se
zajímat o to, co je nové, obrátilo se k meditaci. Ve své většině
figurativní formou. Není náhodou, že díla bez názvu mezí.
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Zjevná snaha umělců komunikovat s divákem nejen prostřednictvím díla samotného, ale i titulem, je evidentní. Často ironie, vnitřní radost z tvorby, z „pouhé" tvorby bez snahy klást
světu otázky, či dokonce pokusit se prezentovat návody k vyléčení bolestí tohoto světa. To vše za situace, kdy ekonomický optimismus 60. let vzal za své. Nahradila jej fakta: petrolejová
krize roku 1973, vrcholící roku 1977. Dnešní umění vstřebalo
všechny zmíněné odkazy předcházejících dekád, autenticita materiálu je transponována přímo a bezvýhradně do malby. V
dnešním umění je definitivně
zobrazeno celé universum
(podrhuji, téměř doslovný citát A. B. Olivy, pozn. O. H.). Redukci přítomnosti autentických materiálů v této současné orientaci lze vysvětlit návratem k tradici malby. Mýtická moc umění
evokuje vědomě návrat k obrazu, jakkoliv přístupy a tendence
jsou různé. Eklekticismus se objevuje po manýrismu 16. století
opět jako síla. Nové umění pokrývá ambivalence poetických
her, jak je definoval Martin Heidegger: „Básnictví vypadá jako
hra, a přece jí není. Hra sice svádí lidi dohromady, ale tak, že
při tom právě každý na sebe zapomíná" (Hôlderlin a podstata
básnictví, Tvář 1, 1965, str. 22).
Z rozsáhlého textu jsem se pokusil vybrat volně dle mého soudu
zásadní. Dovolím-li si několik poznámek, toliko na okraj. V
hlavním lze zřejmě s italským kritikem souhlasit. Zvlášt jemu se
arte povera muselo jevit jako monolit. Námitku mám ke způsobu, jakým operuje s pojmem příroda. Respektive s pojmem „čistota přírody". Vůbec ne ve smyslu ekologickém, docela prostě v
běžném slova smyslu, příroda, dovolte mi to konstatování, je
přece pěkná kurva. Nic víc. Nedomnívám se, že umělci 60. let
by ve své většině byli natolik naivní, aby je to nenapadlo.
Obraceli-li se k ní, tedy jen proto, že nebylo jinam. Asi tak vědomě, jak se s kurvami zachází v sexuální nouzi či zvědavosti.
Vysvětlit rozdíly, a to dokonce kvalitativní, pomocí přítomnosti
názvu obrazu či jeho absence se mi jeví jako pouhá kalkulace.
Bylo a je běžným zvykem (i bienále to dokumentuje),
vybrat
název úmyslně odvádějící od malovaného. Nejde než o vymezení možnosti pro eventuální interpretaci, verbální interpretaci.
Jde o vše jiné, než o to, jak umělec obraz nazval. Ano, i zde ča75

sto dochází k „poetické hře " avšak ve významu literárním, filozofickém či politickém. S identifikací výtvarného díla jako výtvarného objektu a výtvarného sdělení pomocí názvů, domnívám se, příliš schůdné cesty není. Překvapuje, že se Oliva o
„literárnosti" snad přesněji narativnosti, vůbec nezmiňuje. Je
přece často do očí bijící. Může být; v zájmu „čitelnosti" výtvarného sdělení či dokonce demokratizace umění (?) přijmeme
všechny pomůcky, ke kterým patří analýza Olivová, a pomalu
ale jistě budeme připraveni v zájmu Nových umění upírat této
disciplině co je jí vlastní. Působit toliko výtvarnou „řečí", což
není než kombinace kompozic, linií a barvy. Tendenčnost textu
Olivová je v této fázi zarážející. Navíc, když sám uvádí pojem
ironie, který, alespoň jak se domnívám, implikuje téměř automaticky možnost sebeironie. (Jiň George Dokoupil ve svém statementu se vůbec nezmiňuje o své práci, ale na celé straně katalogu publikuje pravidla hry amerického fotbalu. Jean Charles
Blais, další z vystavujících, odmítá komentovat svou práci ve
víře, že sdělení vložil do děl samých.) Na rozdíl od umělců
Oliva názvům přisuzuje, jak vidno, zbytečně mnoho důležitosti.
Nezapomínejme, že jde o text kritika a historika umění a navíc
o propagátora a organizátora těchto tendencí.
(Zastoupení
italské na bienále je prakticky jeho výběrem.) Nebyla by bez zajímavosti analýza také textů bienále. I těch minulých. Přispělo
by to k důkladnějšímu pochopení, oč v Novém umění jde skutečně.
Totální absence umělců ze satelitních států východního bloku
již nepřekvapuje. Co však překvapuje, je fakt, jakým způsobem
kritika operuje. Vzpomeňme: „V dnešním umění je zobrazeno
definitivně celé universum" (citát výše). Existují-li kdesi v
kosmu živé bytosti, nedej bože se sklony k výtvarné aktivitě, vidím v reálnu možnost konfrontace tohoto umění s uměním pozemským, s výjimkou, jako obvykle, právě těch satelitních států.
Jistě, bez ironie, existuje mnoho překážek, bylo by však přinejmenším ohleduplné, kdyby padesátistránkový text katalogu,
činící si nárok na přehled světových tendencí, tento, dejme tomu
pouhý technický lapsus připustil. Takto zůstává seriózní snaha
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organizátoru a interpretů, ať jim je to milé či ne, jistě dále, než
na půl cesty, avšak tam, kam si zřejmě přáli dojít, takto prostě
nelze.
„Francie ještě nezaplatila cenu za aroganci 50. let a za komplex
své nadřazenosti, té, kterou ztratila v roce 1964." (citát z textu
Gérarda Gassiota-Talabota z téhož katalogu). Dodejme, sebekritika plná pokrytectví. Francouzi si podobnými
traumaty
nikdy moc hlavy nelámali. A nešlo vždy pouze o výtvarné umění.
gyp
Vedle neveselého konstatování absence celých výtvarných kultur překvapila také neúčast polské sochařky Magdaleny Abakanowitz. Byla vystavována prakticky na všech velkých přehlídkách nedávné doby. Dost možná, že by západním kritikům
a historikům umění přibylo práce. Když ne jiné, tak se alespoň
zamyslet, zda těch univers není přece jen víc, než to jedno jediné, totiž jejich. Z rozhovoru Abakanowitz s Jeanem Mc
Laughinem pro washingtonský Sculpture International (květen
85) lze ledacos vysledovat:
Laughin :
Řekla jste, že za nejsilnější pohnutky k tvorbě
považujete
neshledání vysvětlení. Vysvětlení mystérií. Rád bych, užívaje
slov, diskutoval o umění. Mohou být slova, jejich významy, klíčem k proniknutí k podstatě Vaší tvorby?
Abakanowitz:
Slovo není klíčem k pochopení. Je často podružné.
Základem
tvůrčího procesu je to, co nazývám mystériem. Ať jde o vědu či
umění. Slovo je něco, s čím zacházíme obezřetněji, než např. s
naším poznáním či cítěním. Pro mne jsou slova médii stejně tak
jako hlína nebo barva. Vynakládám mnoho úsilí na jeho přesné
použití. Je to velmi obtížné, neboť slova jsou opotřebována
stejně tak jako formy. Musíte zvolit správný kontext a odpovídající zvuk. Popisujete-li výtvarné dílo, nestačí popisovat
rozměry, materiály, formy ... Často jsem dotazována: Co vaše
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tvorba predstavuje? Když mluví o tom, co sami cítí, dovídám se
mnoho o své práci. Nejsou zneklidňováni žádnými teoriemi,
které by mohli, slyšet či znát, hledají intelektuální vysvětlení pro
své vlastní cítění.
L:
Rád bych se Vás zeptal na humor ve Vaší práci. Téměř slavnostní, vážný dojem z Vašich instalací je umocněn neočekávaným umísťováním Vašich objektů. Svědčí o vnitřní kontrole,
o jejich vnitřním životě.
A:
To je zajímavé. Když nevidíte tvář, hledáte identitu na zbývajících částech těla. Výraz, který najdete na tváři, můžete často
najít i na břichu. Tvář může lhát, záda ale ne, řekl mi někdo.
L:
Jsem udiven tesanými objekty.
dětství? S návraty do dětství?

Mají

co dělat se zážitky

z

A:
V umění nic nejde takovou cestou. Kromě pop-artu je umění
neuvěřitelně mysteriózní kombinace nevědomí a zasutých stop
prvních lidských civilizací. To vše je v tvorbě. Nemůžeme vysvětlit, proč tvoříme, nebo odkud tato potřeba vyvěrá. Je to v našich mozcích. Je to náš kód identity. Ztrácíme pocit jistoty, stáváme-li se vědomými a snem zůstává stát se nevědomými. Jsme
kombinací znalostí a instinktů. Podívejte se na Chagalla, je
jeho tvorba návrat k dětství? Nebo spíš výpověď o tom, co by
rád viděl dnes ? Lidé mají rádi jednoduchá vysvětlení. To mají z
dětství, z války. Ale tak jednoduché to není. Každodenní
život
může být tvrdší než život za války. Ve válce jen hrdinství a
smrt něco znamenají. Smrt ve vaší posteli neznamená nic. To je
hrozné. Všechny životy jsou dnes bez hrdinství. Tohle musí být
velice těžké k pochopení pro dnešního Američana. Jste moc daleko od evropského kontinentu. Tamní situace, obrovský tlak,
ve kterém žijeme denně konfrontováni s neukleárním nebezpe78

čím. USA, Rusko - jsme malá země, závislá na obou. Dojde k
tomu, nedojde? Kdy k tomu dojde? Jsme mezi. Víme, že jde, že
půjde o naši zkušenost. Když raní mrtvice vašeho souseda, řeknete: Jak tragické. Když raní mrtvice vašeho bratra, někoho z
rodiny, jste ihned konfrontováni se smrtí. Teprve tehdy můžete
rozumět tomu, co je život. Když si nemůžete být jistý, co se zítra
stane vaší rodině, městu, zemi, víte o existenci mnohem víc, než
např. dnešní Američané, kteří existují jako květiny. A tak když
zde lidé vidí mou práci, říkají: To je poslední válka. Ale poslední válka není konec, je stále zde, to je to, co žijeme. Když
jsem navštívila Aljašku, viděla jsem film „ The Day After". Následující den náš soused řekl: O, ano, viděli jsme ten film, máme
rádi horrory. Pro nás je válka skutečná. Pro ně jsou to jen horrorově filmy. Jestliže podobné filmy chápete takhle, i moje práce
je něco z poslední války.
L:
Mystérium, nevědomí, rozum ... To vše je obsaženo ve Vaší
tvorbě. Co byste k tomuto tématu připojila?
A:
Mluvit o mystériu by bylo neslušné. Lidé je považují buď za
mystifikaci, nebo za nedostatek inteligence. Tento problém nemůže být redukován na jednotlivé detaily, aby byl vysvětlen. Je
to vše, co nás obklopuje.
L:
Je rozdíl mezi reakcemi na Vaši práci od výstavy k výstavě?
A:
Možná že není. Domnívám se ale, že pro Američany je velice
obtížná. Zdejší móda, fascinace pro barvu - vše je pomalované.
A já přicházím s něčím, co není kolorované, zdobené. Dělám to
úmyslně. Chtěla bych jít tak daleko, abych mohla říci: Nemyslím, že se ještě jedná o výstavu umění. Pro ně, diváky, je má
tvorba to, co trvá jen jistý čas, co jistý čas obklopuje. Něco s
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dávno minulým. Něco s obrazy jejich snů. Reakce stejné nejsou.
Závisí to na místě. Kdekoli jsem však vytavovala Záda, lidé seděli na podlaze s nimi. V Benátkách, v Paříži, Chicagu, Los
Angeles, Montrealu. Tuto reakci jsem neviděla. Stále se však na
reakcích učím.
(Překlad O. H.)

"Organické struktury"

teorie

ravmond
rtiyer
paradoxy
vědomí
Paradoxy vědomého výběru
Volba je podle definice vědomá. Předpokládá nějaké téma člověk volí něco - a absolutní přehlížení předmětů, mezi nimiž
se vybírá. Může zůstat jen v rovině myšlenky. Obvykle se však
promítá do fyzické roviny jako chytání (latinské „capere"),
dokonce často vybavené technickými pomůckami. Ten, kdo
vybírá, postaví jakési „lapače", které pak fungují automaticky
a nevratně (lapače molekul, částic, vlhkosti (houby), síta, pasti, mucholapky, různé testy při přechodech hranic apod.) a
které řídí, co podržet a co odhodit. Někdy vznikají lapače
spontánně, bez úmyslu nějaké volící či vybírající osoby. T a k se
shromažďují mouchy v autě stojícím na slunci s otevřeným
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oknem. V tomto případě je vědomý ten polapený, který si
něco vybral, nějaké „preferendum". V případech s vybírající
osobou bývá toto „preferendum" nalíčeno jako návnada.
Jsou však zřejmě i případy chytání bez jakéhokoli vědomí, ať
chytajícího, ať chyceného. T a k vznikají třeba nánosy jílu
nebo písku - a mohli bychom dodat i uhlí, nafty, vápence, i
když zde byli aspoň zpočátku organičtí „vybírači", kteří začali
shromažďovat atomy uhlíku a vápníku. Stačí, aby se budoucí
zajatci náhodným pohybem či fluktuací octli v oblasti
možného polapení. Jde-li o uhlí či ropu, milióny let později
mluví člověk o „zachycení" a raduje se, že vrstva usazenin
zadržela uhlovodíky. Nemohla si vybrat lépe. Nicméně chycení samo bylo bez volby a automatické.

Paradox mechanistického výběru
Chytání tohoto druhu, kterému zcela chybí rámec nějakého
vědomí, ať vybírajícího, které strojí past, nebo vybraného,
které jde na návnadu, je to vůbec ještě chytání, když nikdo
nechce brát a neví, že bere, a když chycený neví, že ho chytili?
Když si žádná vědomá bytost, třeba po miliónech let, neuvědomí, že se tu chytá, je to ještě „chytání"?
To je paradox mechanisticky chápaného přirozeného výběru,
který se chce obejít jak bez chytajícího vědomí, tak bez jakékoli použitelné přitažlivosti u chytaných, a vůbec bez volby při
chytání, bez tématismu.

Píšící automat
Mechanistický přirozený výběr je kontradikce v pojmech,
protože se jedná o výběr bez vybírání. Nicméně některé skutečnosti mohou budit klamné dojmy. Mějme píšící automat,
který - na rozdíl od „Spisovatele" J. Droze, který pomocí koleček a pák opakuje stále tutéž větu - skutečně „skládá" na klávesnici psacího stroje. Jeli to obyčejný stroj a automat píše náhodně, se stejnou pravděpodobností pro každý znak, máme
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mnohokrát omílaný příklad opice u psacího stroje. Stačí poč kat dostatečně dlouho, automat nakonec napíše smysluplnou
větu, určitou smysluplnou větu (neboť posloupnost znaků,
které ji tvoří, patří také mezi možné kombinace), sonet, určitý
sonet, a třeba i Verlainovy sebrané spisy atd.
Ten čas je i pro velmi jednoduchou větu velice dlouhý (pro
větu o dvaceti znacích je řádu miliardy století). Dá se však
podstatně zkrátit, zavedeme-li do mechanismu úhozů nějaké
vazby podle specifických posloupností písmen třeba ve francouzštině (kde po e následuje vždycky u, po e málokdy další e
std.). Berou-li zavedené vazby ohled na pravděpodobnost výskytu posloupností znaků, vypadá to, co automat píše, jako
franzouzština ještě dřív, než napíše první smyslupnou větu.
Jiný automat s klávesnicí „strukturovanou" pro angličtinu
bude vyrábět texty, vypadající „anglicky". Ke strukturované
klávesnici se dají navrhnovat další filtry či resonátory, které
budou „slova" a „konstrukce" automatového textu dále přibližovat skutečným textům, budou je sestavovat podle specifikkých pravděpodobností toho kterého jazyka atd. - všecko automaticky. /Příklady různých stupňů „filtrování" viz Bonsack,
str. 19, Miller str. 112 nn a Yngvé./
Lze jít dokonce ještě dál a obalit tyto mechanismy nějakým
„voličem rejstříku", který bude dávat přednost jistým kategoriím pojmů, a voličem forem, který bude propouštět třeba jen
verše, čtyřverší apod. Takový automat bude pak v docela rozumném čase schopen vytvořit ne sice určitý sonet, ale nějaký
sonet, který se nebude příliš lišit od výtvorů Lewise Carrola či
Jamese Joyce. „Abstraktní" obraz či literární dílo se silnou
dávkou nahodilosti v pojednávaném tématu se mnoho neliší
od díla, vzniklého obráceně, totiž nejprve náhodně s dodatečnou strukturací přes „markovovské řetězy" pomocí automatických selektorů.

Eupalinův paradox
Eupalinos najde na pláži předmět, který vytesala náhoda:
oblázek, který se podobá hlavě Apolónově. Ptá se, zda celá
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činnost umělce není jen šetření časem: „Není práce umělce v
jistém smyslu opakem neomezeného času? ... Jakoby činy, osvětlené myšlenkou, zkracovaly běh přírody" (Valéry).
Ale umělecké dílo není jakési zkracování času, nýbrž návrat k
mimočasovému tématu a tím zároveň i důkaz, že nečasová dimenze tématu je skutečná. Člověk, který maluje květinu nebo
o ní zpívá, dokazuje, že květina není jen časový a mechanický
přechod od semene k plodu, nýbrž realizuje nějaké expresivní
téma.

Dva démoni a počítání aut
Zlý démon mi nejdříve poručil čekat na ulici, dokud nenapočítám deset aut za sebou a ve správném pořadí tak, aby poslední
číslice jejich poznávacích značek byly po řadě 0, 1, 2, 3 ... 9.
T o je úkol zdlouhavý, průměrně bych musel přehlédnout asi
deset miliard vozů, než bych ho splnil. Hodný démon se nade
mnou slitoval a dovolil mi, abych si auta vybíral: úkol zůstává
stejný, ale auta nemusí následovat bezprostředně za sebou,
smím čekat na „dobrá" a vynechávat „špatná" mezi nimi. Ukazuje se, že mi tím odpustil skoro všecko, protože teď mi stačí
přehlédnout v průměru padesát vozů. /Ashby, str. 143./
Čím vzniká tento časový zisk? Tím, že úkol je rozkouskován
a že si smím schovávat, ukládat myšlenkově každý už získaný
prvek řešení a čekat na další „správný" prvek. Časový zisk
zdánlivě nevzniká zásahem vybírajícího vědomí, protože mé
vybírající vědomí muselo být pohotově i při prvním úkolu a
teď nebude pracovat rychleji.

Dvojí způsob, jak získávat čas
Mezi oběma způsoby získávání času je zdánlivý rozpor. Píšící
automat napíše báseň mnohem rychleji, když se do stroje zavedou vazby. Naopak oběť zlého démona bude s úkolem hotova mnohem dřív, když jí hodný démon dovolí tento úkol
rozpojit.
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Je to skutečný spor? Jistě ne. Časový zisk vzniká vždycky vědomým výběrem. Ale vybírající vědomí se může uplatnit dvojím způsobem. Kdyby za píšícím automatem stál člověk, který
smí vybírat dobrá písmena (jako dobré automobily) z nahodilých, měl by brzy z čeho napsal nebo v nahodilém textu podtrhat určitý Verlainův sonet. V takovém případě bude lepší,
když píšící automat nebude mít všechna zdokonalení, kterými
se liší od opice u psacího stroje, když bude úplně rozpojen.
Naopak když člověk za automatem chce, aby automat složil
nějakou „abstraktní" báseň, jakoukoli, bude lépe, když bude
propojen do podsystémů.
Tento protiklad je velmi obecný. Technický pokrok se velmi
urychlí, když jde jen o to, různými novými způsoby kombinovat podsystémy: letadlo je automobilový motor na kluzáku,
televize využívá mnoha prvků rádia apod. Stejně se slušné úrovně uměleckého díla dosáhne snadněji, když umělec nechce
všecko předělávat a přijme už hotovou estetickou syntaxi.
Naopak rozpojení je výhodné bud' když se jedná o čistou reprodukci (vynález knihtisku spočívá v rozpojení písmen),
anebo když se chce začít znovu od nuly, rozbít bloky myšlenek a zvyků, což zvyšuje pravděpodobnost původnosti, ale i
neúspěchu.

Zdánlivé vyloučení vědomí
A ť už je píšící automat spojený či rozpojený, tématizující vědomí nelze z jeho výkonů vyloučit. V prvém případě (psaní
písmene od písmene) je to zřejmé. V druhém případě (psaní s
„markovovskými vazbami") je to stejně zřejmé. Jednak musí
nějaké vědomí posoudit, zda se vyrobený sonet dostatečně
podobá sonetu. Za druhé, vědomí muselo zasáhnout při stavbě
podsystémů. Je takto zakleto ve vnucené a dík mechanickým
trikům trvalé soudržnosti posloupností písmen, slov, obratů a
ve všech vazbách, zavedených do fungování stroje. Automat
zřejmě může psát přibližného Verlaina snadněji (s větší pravděpodobností), bude-li psát nahodile slova a obraty, vybrané
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statisticky z Verlaina, než kdyby byly vybrány z průměrné
francouzštiny, byť ve správných poměrech. Pro každou úlohu
existuje jistý optimální typ rozkouskování, optimální rozdělení na podsystémy. Ale ať je vědomí přítomno při montáži
nebo za provozu, je vždycky nutně potřeba.

Antináhoda
Kdybychom dali dohromady ve správném poměru a v objemu
celé zeměkoule čtyři prvky C, N , O a H , z nichž se skládají
organické molekuly, a kdybychom počítali, že každá je tvořena pouze dvěma tisíci atomy ve správném pořadí, je i při intenzivním tepelném pohybu pravděpodobnost náhodného
vzniku jediné molekuly jednou za 10 na dvě stě čtyřicátou
třetí miliard let, čímž je zcela vyloučeno, že by život na Zemi
mohl vzniknout čirou náhodou / L . de Noiiy, str. 137n/. Musí
tu být „antináhoda".
V této podobě se proti argumentu zřejmě dá leccos namítat
(viz např. Freudenthal). Složitá molekula se netvoří najednou,
nýbrž po etapách, kde vznikají podsystémy: chemické radikály, jednodušší organické molekuly (glycidy, lipidy, protidy).
Biochemici jako Bernal, Oparin, Dauvilliers a jiní se snaží zjistit pravděpodobné etapy.

Epikur a moderní selekcionisté
Obecněji nikdo, od prvních řeckých atomistů, nemůže vážně
tvrdit, že z nějaké zcela rozpojené události mezi atomy či částicemi může náhodou najednou vzniknout celá buňka nebo
složitý organismus.
Jenže zastánci antináhody z toho vyvozují: dovolávat se náhody k vysvětlení utváření organismů je tedy nesmysl, kdežto
zastánci selekce naopak: musí tu tedy být přirozený výběr,
který působí postupně po miliony let, aby dokázal zdolat nepravděpodobnost utvoření organismu.
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Výpočet R. A. Fishera
U druhu, jako je človek, se zhruba stálým počtem jedinců, má
jedinec pravděpodobnost, že zanechá aspoň jednoho potomka
svého pohlaví, zhruba 5/8. Pro mužského předka někoho z našich současníků o 100 generací dozadu byla pravděpodobnost,
že bude mít v každé generaci aspoň jednoho mužského potomka, nepředstavitelně malá, jednak proti 10 na čtyřicátou
čtvrtou (tj. menší než vyhrát sedmkrát za sebou hlavní výhru
v loterii). A přece tato nepředstavitelně nepravděpodobná věc
určitě nastala: náš současník musel mít v přímé linii mužské
předky, jinak by tu nebyl. Fisher vykládá tento příklad jako
ukázku rozdílu mezi pravděpodobností událostí viděnou buď
dopředu, než nastaly, nebo dozadu, když už nastaly. Spíš by se
však dalo říci, že je podstatný rozdíl mezi pravděpodobností
nějaké složité kombinace vcelku a najednou, anebo naopak
vznikající po etapách, přičemž se každá etapa „konsoliduje".
Překvapující účinnost přirozeného výběru plyne právě z toho,
že postupně, etapu za etapou, pozměňuje pravděpodobnost
jednoho typu proti druhému. Míra této změny pravděpodobnosti je ovšem sotva kdy tak vysoká, jako ve Fisherově příkladu (mít mužského potomka). Ale stačí uvažovat větší počet
generací, aby selektivní výhoda - plynoucí z trochu lepšího
přizpůsobení prostředky - řádu 1/100 místo 5/8 vedla k výsledkům stejně nepravděpodobným a priori. Stačí uvažovat
10000 místo 100 generací, což stále ještě není příliš velké geologické trvání. Když se tedy zastánci výběru či „náhodnosti"
namítá něco jako argument L. de Nouy o nepravděpodobnosti, že by velká molekula, buňka, oko nebo mozek mohly vzniknout čirou náhodou, může odpovědět, že právě vzhledem k
této krajní nepravděpodobnosti je nutno vedle čisté náhody
jako druhý činitel připustit postupnou kanalizaci pravděpodobností adaptace přirozeným výběrem.
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Postulát stálosti
Má-li však výběr působit jako „stroj na realizaci nepravděpodobného", je naprosto nutné, aby se už získané uchovávalo, to
jest bylo dostatečně stálé, bud' samo za sebe nebo působením
jiné ze sebe stálé bytosti, aby existovalo dál a čekalo na další
kroky výběru. Samotné kouskování úkolu, zadaného náhodě,
by zřejmě nestačilo. Kdyby už získané nebylo stálé, nebylo by
kouskování k ničemu.
Ve Fisherově příkladu mužský potomek v každé generaci
hledá ženu a chce založit typ „pár". Může se mu ovšem stát, že
nebude mít děti nebo že bude mít samé dcery, ale má-li syna,
ten zase bude hledat ženu atd. Lidský pár s mužským potomkem má svou vlastní stálost, určitý biologický a psychosociální
statut. Nahodilosti, určující pohlaví a fluktuace v počtu
mužských a ženských potomků se pohybují v daném rámci,
který je stálý a trvalý.
Budeme-li od píšícího automatu chtít, aby písmeno po písmenu náhodně složil určitý Verlainův sonet, anebo aby nejdřív
složil náhodně všecka slova a pak je rovněž náhodně uspořádával, obtížnost, nepravděpodobnost úspěchu zůstane stejná,
ledaže by ovšem vnější divák začal vnímat slova jako slova,
věty jako věty, a uchovávat je jako takové v zásobě, anebo,
což vyjde nastejno, že by je zaváděl do stroje jako „markovovské vazby". Pravděpodobnost, že taháním hotových veršů
vznikne čtyřverší, je zřejmě daleko větší, než že by vzniklo tahá
ním slov nebo písmen, ale je navíc ještě třeba, aby ty čtyři
verše měly jistou stálost pro toho, kdo je tahá, či pro systém, v
němž on působí. Jinak nebude součet pravděpodobností úspěchu v jednotlivých etapách (přesněji součin) o nic větší, než jediná pravděpodobnost úspěchu najednou, a to proto, že tyto
„etapy" žádné etapy nejsou.
Jsou-li proteiny samy o sobě stálé, je pravděpodobnost vzniku
buňky rozumně veliká. Jsou-li tu buňky a jsou-li stálé, jsou
pravděpodobní vyšší živočichové. Podobně bylo pravděpodobné letadlo, když už tu byl drak, kluzák a výbušný motor.
Ale navíc ještě musela nabytá technika v každé etapě být
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stálá, přesněji řečeno stabilizovaná a udržovaná vědomím
techniků, kteří ji užívali.

Iluze se zdvojováním sázek
Technika zdvojování sázek spočívá na domněnce, že se náhodný děj dá kouskovat na podsystémy vědomým rozhodnutím hráče. Po každé výhře se hráč rozhoduje pro menší riziko
a po každé prohře pro větší riziko, které ztrátu víc než vyrovná. Systém by fungoval, kdyby hráč střídavě vyhrával a
prohrával. Každá výhra by pak byla o trochu větší než předchozí prohra, a hráčův majetek by pomalu ale jistě narůstal.
Jenže taková střídavá řada je samozřejmě stejně vzácná jako
souvislá řada výher. Skutečná křivka, představující kapitál, se
bude tedy podobat spíš nepravidelným oscilacím s mírnými
vzestupy a prudkými pády, a některý z nich bude pro něho
velmi pravděpodobně katastrofou, protože prohraje poslední
haléř.
Nahodilý děj zde nebyl skutečně rozkouskován. „Dobré" cykly s výhrou nemají žádnou stálost, čili - což je totéž - cykly se
ztrátou se nedají vyloučit, na rozdíl od špatných písmen, která
vylučuje nebo neutralizuje vědomý dozorce píšícího automatu.
Vědomí hráče zde tedy nic nechytá.

Zdvojování sázek a Lecomte de Notiy
Případ zdvojování sázek potvrzuje argument Lecomta de
Noiiy a vyvrací jeho odpůrce. Protože se složité a silně nesymetrické struktury skutečně objevují a existují, musí na každé
etapě působit skutečné lapače náhod - to jest domény s „absolutním přehlížením" - bez nichž by „šťastné náhody" (šťastné
vůči čemu?) byly statisticky vyrovnány „nešťastnými". Je velice zvláštní, že kritikové argumentu Ch.-E. Guye a L. de
Noiiy zapomínají, že se jedná o argument z nesmyslnosti (per
absurdum), a to podstatné uznávají, ač si myslí, že ho vyvrátili. V chemické rovině, říkají, není nic demokritovského, platí
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tam pravidelné zákony, síly koheze. Také biologický řád se
normálně vyvozuje z řádu chemického. Lacomte de Noiiy by
mohl odpovědět jako Boileau: „Tak tohle říkají oni. Říkal
jsem snad něco jiného?"
Vesmír je řád řádů, ne pouhá hra v kostky. Skutečný omyl L.
de Noiiy je v tom, že když mluví o antináhodě, jakoby naznačoval, že náhoda je prvotní a natolik stálá, že potřebuje
prozřetelnostního protivníka.

„Když se zdá, že podnik stále krachuje náhodou, je to nejlepší důkaz, že nekrachuje náhod o u . " (Courndot)
A naopak, když se zdá, že molekulární strukturování a organismus stále prospívá náhodou, je to nejlepší důkaz, že strukturování není dílem náhody. Slovo „náhoda" má smysl jen ve
vztahu k fungování určité dané struktury: je tam tolik náhody, kolik je ve fungování volnosti. Volně uložený a dobře
vyvážený kotouč se zastaví náhodně. Kostka může padnout na
jednu ze šesti stěn podle své geometrické struktury. Náhoda
už z definice nemůže nic strukturovat. Dává prosvítat strukturám nebo strukturacím, které jsou samy v sobě stálé podle
jejich vlastních zákonů.

Led a lednička
Není zcela nemožné, aby se ve sklenici vlažné vody nejrychlejší molekuly náhodně shromáždily u hladiny a aby se část kapaliny začala vařit, kdežto u dna by se utvořil led. Nicméně je
to událost tak nepravděpodobná, že by i ten nejpozitivnější
duch začal křičet o zázraku, nebo spíš tušit nějaký podvod. A
přece když člověk dává vodu do ledničky, plným právem očekává, že bude mít led. Očekává to také v restauraci v létě, a
rozčílil by se, jako ve „Směšné hostině", kdyby tomu tak nebylo: „Nemají led, můj Bože, uprostřed léta!"
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Také naopak v chladné a vlhké zimě člověka rozhněvá, kdyby
viděl děti strádat zimou: „V promrzlé chaloupce ubohé děti
neměly žádný oheň!"
Paradoxní na těchto větách jsou vykřičníky. Přítomnost nějakého „stroje", ledničky, krabičky zápalek nebo zapalovače a
suchého dřeva tedy může z velice nepravděpodobné události
učinit něco přirozeného a normálního. Otázka však zní, zda
by v demokritovském vesmíru, kde se částice srážejí a zachycují náhodně bez tématických vazeb, byl vznik ledničky, která
dělá led, pravděpodobnější, než výskyt ledu beze stroje, jako
ve sklenici vlažné vody. Lednička a zapalovač hrají obdobnou
úlohu, jako dodatečné vazby v klávesnici píšícího automatu,
totiž činí méně nepravděpodobným, ba dokonce velmi pravděpodobným led v teplé místnosti a oheň ve studené a vlhké. Ale
jejich přítomnost (ve vesmíru, kde by vládla demokritovská
náhoda), je stejně nepravděpodobná, jako přítomnost jejich
produktů tam, kde by napřed nebyly tyto stroje na uskutečňování nepravděpodobného.

Stroje s automatickou regulací a bludný kruh
kybernetiky
Stroje s automatickou regulací vyrábí člověk, jejich konstruktér, který si dejme tomu pro řízení letadla může vybrat mezi:
1. strojem, který bude vyžadovat řízení lidského pilota, anebo
2. strojem s automatickým řízením a regulací.
Podobně se rozhoduje konstruktér pračky mezi automatem a
poloautomatem; konstruktér automobilu váhá nad automatikkým startérem, ručním řízením předstihu, automatickou
spojkou atd. Uživatel si tak může vybrat, zda chce být regulátorem sám (a věnovat víc času učení řízení, než si ve svém nervovém systému vybuduje potřebný automatismus), anebo zda
zaplatí víc peněz za stroj s regulací, který bude řídit a volit za
něho, který bude „vybírat" správné zákroky podle zpětných
informací /Ashby, str. 302/. Úhrnem tedy stroje na automatické regulování zastupují regulování přímé. Nahrazují vědomou regulaci.
92

Je tedy nesmysl, když někdo chce naopak organismus vysvětlovat jako stroj s automatickou regulací: stroj s regulací
vždycky jen zastupuje vědomou organickou regulaci a výběr.
„Přirozený" výběr a „přirozená" regulace může být podle definice jen autoselekce a autoregulace beze strojů, která se nutně
odehrává v nějaké doméně organického vědomí s absolutním
přehlížením.

Stroje, které se samy udržují
Přežívání organismů po nesmírně dlouhá období představuje
mimořádnou stálost informace, která kontrastuje s obecným
zákonem termodynamického rozptylování informace ve fyzikkém světě, a s rozptylováním „zpráv" šumem. Přenos informace, o níž se předpokládá, že je uložena v molekulách D N A ,
až do architektury dospělého a nesčetná dělení této informace
v zárodečných buňkách se - až na nečetné výjimky mutací dějí bez „šumu", bez chyb a bez omylů. Protože každý stroj na
zpracování informace vstupní informaci, kterou používá,
vždycky znehodnocuje šumem, nedá se všeobecná stálost organismů v mechanickém pojetí vysvětlit jinak, než že musí obsahovat množství pomocných udržovacích mechanismů;
rozmnožovací mechanismy se považují za mezní případ tohoto udržování.
Jenže tento dodatečný postulát není naprosto k ničemu: mechanický regulátor může být vždy jen regulátorem fungování,
nikdy ne struktury. /Například Jacob, Monod a Lwoff ukázali, že geny samy zpětnou vazbou - pomocí „represorů" atd. regulují své funkce a tím i množství enzymu, který vyrábějí.
Rozhodně se jim nepodařilo dokázat tvrzení, které se u vulgarizátorů dogmatizovalo, že totiž geny obsahují v kódovaném
tvaru všechny struktury dospělého organismu./ Regulátor
struktury je vždycky „pseudo": nikdy neopravuje, ale jen zapíná do okruhu jinou předem připravenou strukturu, tak jako
z patentní tužky vyleze nová tuha, když se stará zlomí.
A stroj vybavený filtry, mazacími čerpadly, regulátory funkcí,
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automobil se samočinným mazaním a uzavřeným chladicím
okruhem mohou vydržet déle, než stroje bez těchto zajišťovacích orgánů, ale nic je nemůže natrvalo ochránit před poruchami zajišťovacích orgánů samých. Tvrdit opak znamená
tvrdit, že stroj s regulací je nezničitelný, že v automatizované
továrně nemůže nikdy dojít k poruše, že srdce, které má nervové regulátory, nemůže onemocnět, že dokonalý organismus,
vybavený zařízením na udržování stálé teploty a úrovně vody,
vápníku a soli, bude nesmrtelný.
Je zvlášť charakteristické, že jednobuněčné organismy bez složitých a víceméně mechanických regulačních soustav mohou
být v příznivých případech nesmrtelné, kdežto všechny dokonalejší organismy jsou odsouzeny umřít, a mají-li zajistit
nesmrtelnost druhu, musejí znovu procházet jednobuněčným
stavem.

Led, lednička a továrna na ledničky
Taková tvrzení, jako von Neumannovo /Cerebral mechanism, str. 142/, vlastně chtějí od nahodilého výběru, aby dělal
led z teplé vody tak, že si nejdřív vyrobí nejen ledničku, ale i
stroj na výrobu ledniček. Posloupnost „stroj na ledničky - ledničky - led" neobsahuje žádný spor, ale vznik tohoto celku
„absolutním" přirozeným výběrem (to jest výběrem bez vůdčího tématu) je zcela nepravděpodobný, stejně jako přímý
vznik ledu, a výběr bez výběrového tématu znamená spor, a ť
je počet „pater" jakýkoli.

Stroje na zachycování fluktuací
Všichni vynálezci strojů na zachycování fluktuací a na tvoření
řádu a nových struktur „ex nihilo" bez vědomého zásahu,
stejně jako vynálezci strategií se zdvojováním sázek, vždycky
měří dvojím metrem:
1. Počítají s fluktuacemi v jisté části stroje. T a k von Neumann
počítá s fluktuacemi v reprodukci „programu", zastánci mu94

tací počítají s fluktuacemi při reprodukci genů, aby jim vznikl
nový orgán.
2. V celém zbytku stroje počítají s dokonalou stálostí - to jest
s tím, že tam žádné fluktuace nejsou.
Majitel automobilu, rádia, pračky, kde se sotva opraví jedno,
a už se porouchá druhé, těžko přijme vnitřně sporný postulát
„stroje na zachycování fluktuací, který sám zůstává dokonale
stálý". Starý stroj se musí hodit do šrotu a nahradit novým,
udělaným „de novo" pomocí zařízení, které také musí vědomý
nástrojař občas udělat znovu.

Slepice ve stavu „vejce" a slepice ve stavu
„mrtvola"
Návrat do jednobuněčného stádia při rozmnožování a to, že
všechny organické „stroje" dospělého propadají smrti, ukazuje, že mimořádná trvanlivost informace v organickém životě není statická, nýbrž tématická. V poměru k dospělému
tělu je vejce strukturně velice „dezinformované", beztvaré, ale
tato dezinformace je na rozdíl od dezinformace fyzikální
vratná.
Slepice snese vejce a po tomto výkonu zemře. Nikdo si nesplete slepici ve tvaru „vejce" se slepicí ve tvaru „mrtvola".
Vejce může ještě přejít do dezinformace toho druhého typu,
to jest zkazit se, rozbít, být snědeno, místo aby z něj vznikla
slepice. Ale normálně je vejce (či spíše soubor témat, která
používají vejce jako své první vybavení) s to zopakovat strukturu dospělé slepice, kdežto mrtvá slepice se může jen dál
rozkládat. Kdybychom definovali formu, informaci a dezinformaci pomocí aktuálních struktur, jak bychom mohli pochopit rozdíl mezi vejcem a mrtvolou?

Vzor a originál. Zdvojování vědomí
Píšící automat s pomocnými orgíny, zavádějící markovovské
vazby nebo bez nich, píše nahodile na klávesnici písmeno po
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písmenu, skupinu písmen. Za ním stojí člověk s napsaným
Verlainovým sonetem (anebo ho umí nazpaměť), škrtá špatná
písmena - špatná ve vztahu k vzoru - a nechává správná. Za
krátkou dobu je sonet napsán. Člověka lze nahradit automatem, do něhož se ovšem vzor také musí vložit (takovému
celku se pak říká, že pracuje „metodou Monte Carlo").
Ale paradox je v tom, že vzor musel být poprvé napsán bez
vzoru - právě Verlainem.
Na druhé straně, kdyby Verlaine, bez vzoru, psal úplně nahodile, v čem by se jeho výtvor mohl lišit od toho, co produkuje
automat, bez jakéhokoli řízení, a co tedy podle definice nemá
žádnou cenu a žádný význam? Verlaine se tedy musel řídit
sám a musel se do jisté míry zdvojovat:
1. v jakýsi automat, který poskytuje náhodné či polonáhodné
materiály „metodou Monte Carlo";
2. v porotce, který posuzuje zdařilost a vybírá dobrá vyjádření, ale protože nemá vzor, musí mít nějaký princip posuzování a výběru, který nemůže být než tématický.
Nezbytnost tohoto tématismu plyne z toho, že autor či vynálezce nemůže
- ani mít hotový vzor, předlohu či návod,
- ani pracovat bez jakéhokoli vedení.
Stejně je tomu i v organickém životě. Jako musel Verlaine
napsat Verlainovy básně bez předlohy, musel být i Verlainův
organismus udělán bez návodu - ne-li ve vztahu ke svým
nejbližším předkům, rozhodně ve vztahu k jednodušším organismům, z nichž vyšel. Sice bez návodu, ne však bez jisté svébytné stálosti, jakou dává přítomnost organického vědomí, ne
bez nějakého „o sobě", které se buduje a udržuje tématicky.
Výběr, ať přirozený či umělý, není myslitelný bez toho, kdo
vybírá - a to je v umělém výběru někdo jiný, kdežto v přirozeném spadá v jedno s organismem samým.

Vydavatel, který opravuje původní text
Když se jedná o vlastní rukopis autorův či text, který autor ji96

stě přehlédl, má vydavatel právo dělat v něm opravy? Podle
Haveta /str. 1271/ ne. Většina kritiků říká, že ano.
Významný paradox je to, že se v původním textu dá opravit
zřejmá chyba. To dokazuje, „že mezi opisovačem či sazečem a
autorem není tak zásadní rozdíl, jak si představujeme": oba
jsou omylní, a to stejným způsobem. Autor je omylný vůči
svému vnitřnímu tématu, které vydavatel rozpozná i skrze
chybný původní text.
Autor je omylný tak, jako stroj, který by tu a tam neposlechl
svůj vlastní „řídící orgán".

Škrtání a pozitivní výběr
Určité buňky nebo tkáně v organismu se mohou samy zničit
(jako buňky ocasu pulce při přeměně), ale - až na výjimky - se
organismus nerozhoduje potlačit sám sebe, když se nepovedl,
jako básník škrtá nepodařený verš. Záporná stránka výběru
tedy zhruba odpovídá mechanistickému schématu. Ale kladná
stránka výběru, to jest udržení příznivých vlastností, není myslitelná bez vědomí a jako výsledek pouhých fluktuací. Spisovatel, právě proto, že má téma nepřesné, ale jednotné, může
zvládat střídání úspěchů a neúspěchů při svých pokusech, a to
mu dovoluje rozdělovat svoji úlohu, takže může jako ten
hodný démon přes částečné úspěchy dospět k celkovému. Organismy jako jedinci musí žít takové, nebo skoro takové, jaké
jsou. Ale kdyby se nesnažily žít, záporný výběr by neměl z
čeho vybírat. Jen živou bytost lze zabít.
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O autorovi
Raymond Ruyer se narodil roku 1902 v Lotrinsku, studoval na
Ecole Normále Supérieure, stal se dopisujícím členem Lnstitutu a
profesorem na filosofické fakultě v Nancy.
Podstatným obdobím pro jeho myšlenkový vývoj byla léta válečného zajetí, kdy v rozhovorech s F. Ellenbergerem, E. Wolffem a dalšími členy „zajatecké university" vytvořil
myšlenkový
základ pro svá hlavní poválečná díla. V pozdějších letech měl
na něj značný vliv styk s anglosaskou tradicí, zejména s amerikkými vědci, u nichž jeho myšlenky nacházely živější odezvu, o
čemž svědčí kniha o „princetonské gnózi".
Ruyerovým filosofickým východiskem je „psychobiologie", pojetí
vývoje (organismů, člověka i společnosti) jako tvorby z duchovního zdroje, připomínající koncepci Bergsonovu, od níž se však
liší důrazem na „témata" či „ideje", přesahující empirickou skutečnost. Zvláštní význam mezi tématy mají „hodnoty", přes něž
se autor dostal k etické problematice, včetně kritiky etických systémů, zvláště naturalistických. Atom, molekula, člověk i společnost utvářejí samy sebe jako formy díky tomu, že jejich „domény
vědomí" na tématech participují. Důraz na osobní svobodu ho
vede ke kritice scientistických, utopických a ideologických konceptů (zejména totalitních). Ruyer byl jedním z prvních, kdo se
začal zabývat filosofickými problémy kybernetiky a hodnotit
její možnosti i meze. Pozoruhodné je i jeho pojetí náboženství,
v němž vidí (setrvávaje na striktně filosofické rovině) nezbytnou„výživu duše".
]. S. a], N.
Hlavní díla
Esquisse dune philosophic de la structure (Náčrt tvarové filosofie), 1930
Éléments de psycho-biologie (Základy psychobiologie), 1946
Le monde des valeurs (Svět hodnot), 1947
Ľutopie et les utopies (Utopia a utopie), 1950
Philosophie de la valeur (Filosofie hodnot), 1952
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Néo-finalismus (Neofinalismus), 1952
La cybernétique et lórigine de linformation (Kybernetika a
původ informace), 1954
^expressivité (Expresivita), Revue de Métaphysique, No. 1-2,
1955
L'origine des formes vivantes (Vznik živých forem), 1962
Lanimal, lhomme, la fonction symbolique (Živočich, člověk,
schopnost symbolizovat), 1964
Paradoxes de la conscience et limites de lautomatisme (Paradoxy vědomí a meze automatů), 1966
Éloge de la société de consommation (Chvála spotřební společnosti), 1969
Dieu des religious, Dieu de la science (Bůh náboženství a Bůh
vědy), 1970
Les nuissances idéologiques (Otravování s ideologiemi), 1972
La gnose de Princeton (Princetonská gnóze), 1974

Kniha Raymonda Ruyera Paradoxy vědomí vyšla v roce 1981
v samizdatové edici Svíce a je osvícenému nakladateli v redakci
Paternosteru k dispozici.
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Komplex střídmosti
Vladimír Jankélévitch
(Úvod ke knize „Střídmost a morální život"Vie Morale - Flammarion, Paris, 1956)

ĽAustérité et la

Existuje jakási zdánlivá střídmost, jež je předmětem ambiva lentního a vášnivého citu. Vášnivé je vše, co je rozervané a
rozporné. V svém nitru takový člověk opovrhuje tím, po čem
baží, tj. zakouší nenávist vůči předmětu své rozkoše; jde o
opovržení k vlastní slabosti smíšené se záštím vůči příčině této
slabosti, ta totiž pro něj snižuje jeho hodnotu ve vlastních
očích a komplikuje tak jeho požitek. Vyčítá si snadnost, kterou mu potěšení přináší. Má hrůzu z toho, co jej pokouší, a
touží po tom, co jej trýzní. Člověk tu vychutnává privaci, je
zamilovaný do svého utrpení. A tak touží a před touhou zároveň utíká. Odtud jakási pseudo-střídmost, která není ve skutečnosti ničím jiným než algofilií, tj. pouhým alibi pro rozkoš,
rafinovaností smyslů, slastí z ubližování sobě.
A ve vnějším jednání může být střídmost pokáním, které na
sebe moderní člověk sám uvaluje jako kompenzaci či odpykání přepychu tisíce potěšení, jež mu přináší technická civilizace. Z ničeho nic se začne postit, bezdůvodně a sám od sebe.
Spolu s tím, jak se zlepšuje jeho materiální pohodlí a životní
úroveň, stále více zakouší potřebu kompenzovat, jakási
bezdůvodná výčitka. Požitek se stává tabu, jehož porušení je
nutno odpykat, neboť za každou slast se platí. Odtud onen
paradoxní symptom modernity - jistý druh střídmosti, jež je v
plném dvacátém století jakoby výpalným za nevázanost v
rozkoši.
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Tato dvojí ambivalence, vnitřní a vnější, je viditelná na roli
války. Válka - neštěstí chtěné lidmi a naprosto ne kletba o
sobě - ukájí tento instinkt ne-bytí, ošklivosti, úzkoprsosti a negace, jenž je hlubokým lidským esoterickým pudem; naše přirozená thanatofilie si takto razí cestu. A z vnějšího hlediska je
válka velkým kolektivním pokáním, které si lidé sami dobrovolně ukládají, aby si mohli odpustit dobrodiní civilizace: protože si přivykli platit, zneklidňují je dary, kterými jsou zahrnováni. Tento meontický instinkt plodí etický předsudek, pověrčivou myšlenku, že příliš dlouhá prosperita zvětšuje dluh,
pasívum v bilanci svědomí a že v důsledku toho se plody míru
musí zaplatit, chceme-li vylepšit naše aktiva pro velký závěrečný clearing. Mír je tak jako štěstí rukavicí vrženou bohům,
nemůže tedy trvat dlouho a je nezbytné rekonstituovat si kredit válkou. A proto nebuďte příliš šťastni, triumfujte s ostychem, poníženě a cudně.
Ještě není čas se tázat, zda bolest je vskutku předurčená k
tomu, aby nás spálením našich nečistot očistila ve své žhoucí
výhni, jak to dovozuje dolorismus, či zda naopak není předurčená ke znovuustavení smíšeného stavu u bytosti, která má
hrůzu z čisté rozkoše, tj. z falešné čistoty, aby tak vyvážila jeden vyhraněný extrém druhým a rekonstituovala kreaturální
stav alternativy tam, kde se stvořenému zdá, že se zcela vyprošťuje z empirie a stává se podezřele andělským. Rolí bolesti je snad udržet obojetné bytí v jeho prostřednosti, v jeho intermediaritě. Člověk, který trpí, se podobá pianistovi, který o
své vůli - ze skromnosti či touhy být sympatický - zahraje falešnou notu!
I když platí, že důvod našeho instinktu smrti je nepoznatelný
(neboť metafyzický důvod se odůvodňuje sám sebou a v důsledku toho je komplex metafyzické viny komplexem nemotivovaným), lidé se přesto usilovně snaží zpětně konstruovat
motivace a objektivní kauzalitu, která by vysvětlila neospravedlnitelný skandál války, kterou domněle nikdo nechtěl a
která přesto propuká, aniž by za ni některý národ byl ochoten
převzít odpovědnost, i když po pravdě lze mít za to, že jistým
způsobem ji všechny tajně podněcovaly jakousi skrytou pod101

vůlí. Z toho vyplývá, že každý, individuálně dotázán, jakoby
usiloval vnější vůlí o mír, ale že ve velkém naopak všichni přisvědčují tomuto pseudo-nezbytnému zlu, či spíše napomáhají
konstruovat jeho nezbytnost, neboť je potají chtějí, či alespoň
usilují o ony výhody, k nimž je válka jediným prostředkem. A
to je příčina retrospektivních kamufláží, jimiž se vědomí pokouší empirizovat zlo, které je bezdůvodné, a přiděluje mu historickou nebo ekonommickou kauzalitu ... Tato falešná
střídmost je, jak jsme nahlédli, alibi pro smyslovost. Nemluvte
příliš silně, nesmějte se příliš nahlas, zhasněte světla a existujte
jen napůl a obezřele jako bytost v sobě umenšená! Člověk,
který prodělává velkou metafyzickou kúru neštěstí, neboť se
mu zdá, že nová Evropa se nemůže vybudovat než ze slz a fosforového kouře. Člověk, který si sám ukládá přídělový systém, aby odpykal civilizaci příliš požitkářskou. Člověk,
který, aniž by to po něm někdy někdo žádal, či mu to vytýkal,
pracuje proto, aby si zasloužil své budoucí blaho a dusí proto
svoji přítomnou prosperitu.
Je hanbou moderního člověka, že válka zastupuje ve všeobecném náboženství bezuzdného požitku etiku. A tak je v etice
války přítomen jakýsi monstrózní vertuismus, idea, že mír je
ponižující, pokořující, zženštilý, a že budí žárlivost osudu. A
stejně tak máme i střídmost estetickou, která nutí člověka platit za jeho přitakávání rozkoši, za jeho zálibu ve smyslovém.
Člověk se sám trestá za to, že kdysi mohl nacházet zalíbení ve
snídaních v trávě a v nedělích za venkově impresionistické
malby, trestá se dobrovolným podřízením přísným cvičením
„abstraktního" umění. Je konec zábavy! Přichází doba pokání, věčně vinný začíná svou očistnou kúru a vzdává se jako
kající jedlík neznající míru v rozkoších stolu požitkářské nádhery světla a těla, svátků na vodě, opouští rozkoš žít pro
rozkoš smyslového odumření. Trestá se i za lásku k Chopinovi a Déodatovi de Séverac a jde poslouchat umění fugy.
Důkazem, že tato střídmost je jen na oko, tj. že postrádá
upřímnost, že jde o frivolní snobismus, literární žvásty a metafyzický podfuk, jsou malé oázy špatného vkusu, smyslnosti a
snadné rozkoše, které si tzv. střídmí zařizují, aby si odpočinuli
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od svých fug a sonát, když z nich dostanou migrénu. Střídmé
vědomí si tak dopřává malou a dobře zaslouženou dovolenou.
Či ještě (což je jen další možný způsob, jak držet dietu) se člověk zachvácený fobií ze svedení vzdá tak přirozených radostí
tonality - neboť její kouzlo budí podezření; když jej lákají sirény, znamená to jen, že je třeba mít se na pozoru. Jaký to
klam! „Na prázdninách" - tak se jmenuje jedna klavírní sbírka
Déodata de Séverac. A dnes se skutečně jedná jen o
prázdniny, neboť jinak jde o pykání, nastala doba kajícnosti a
zasmušilosti. Když jde člověk na koncert, cítí se provinile a,
čelo zbrázděné smyčcovými kvartety, nemůže si nepřiznat, že
je pravnukem hříchu a sám hříšník.
Toto popření konkrétní smyslové formy se jmenuje násilí neboť násilí je bez formy a bez tváře. Člověk podstupuje násilí a násilným se sám stává. Skutečné dobrovolnictví rozmrzelosti. Protože chce mít zimu, hlad a žízeň, vyhledává vše, co je
ohyzdné, nudné a mrzuté: trýzněná krása představuje vlastní
neřest, jeho velkou masochistickou perverzi. Odtud paradox
vlastní dvacátému století - střídmé mládí! Jde o perverzi smyslovosti, anebo o neupřímnou rétoriku bez přesvědčení?
Nejspíše o alibi rozkoše a o estetickou kompenzaci etického
vyšinutí.
Je to totiž morálka a ne umění, kdo nám káže nedůvěru vůči
rozkoši. Umění chce sice rozkoše jemné a obtížné, ale budit
zalíbení vždy bylo a zůstává jeho posláním; je dovoleno oddat
se potěšujícím požitkům v oblasti, kde zdrojem vší krásy zůstává estézie. Ale naši moderní střídmilové dělají vše naopak:
v umění jsou násilní a v morální praxi vyšinutí. Např. asketismus je slovem, které má pro ně smysl jen v malířství či na
koncertě. Není tato škola přísnosti jakoby výkupným za erotické libertiství? Odporovat hédonismu je však nutné jen v
morálce: copak není přírodním zákonem estetismu princip
slasti? Jak říká Domenico Scarlatti v textu, který předeslal k
jedné sbírce sonát: „Není jiného pravidla, jež by bylo hodno
génia, než líbit se, těšit smysly, jejichž rozptýlení je jediným
smyslem hudby." (1) Umění půvab nepopírá, ale prohlubuje
jej. Z půvabu odmítá toliko snadnost, a to ve jménu rozkoše
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pravdivější, hlubší, náročnější a čistší, než je lechtání epidermu. Dáváme-li přednost Rousselově hudbě před vídeňskými valčíky, či Matissovu aktu před fotografiemi hvězd,
nejde o cvičení ve střídmosti, ale o vyhledávání rozkoše tajné,
trvalé a pravdivé, ve srovnání s níž je erotické škádlení pouhou bídnou karikaturou. Střídmost Faurého, Fally, Satieho
nebo Stravinského lze vysvětlit rozkoší obtížnou a ne podezřelou fóbií z rozkoše.
Beztvaré násilí je tedy pokryteckou náhražkou střídmosti,
používanou v dobách jako je naše, které nejsou nijak střídmé,
ale naopak hrubě požitkářské. Násilí je způsob, jak jsou
střídmí požitkáři; totiž tak, že vyvolávají válku proti jiným
anebo ji vedou proti sobě. Protipřirozené násilí znamená, že
takového použití síly proti přirozenosti se neúčastní žádný
morální princip, že tato síla nepůsobí ve jménu ideálních hodnot, ale že násilí je buď - coby pouhá brutalita - samo faktem
stejně přirozeným jako fyzická přirozenost, anebo slouží jako
magická kompenzace nejhrubšího erotismu a egotismu. Falešně střídmý člověk není přítelem sebe sama, jako platónský
mudrc, ale naopak svým nepřítelem: nejprve protože si činí
násilí bez normativního důvodu, a potom protože zaujímá
vnitřně rozporný postoj, rozervaný a tedy neudržitelný. Dalo
by se ještě rozumět tomu, že se umění zbavuje - neboť taková
je vášeň ikonoklastického vertuismu - ale to, že se mrzačí
přímo v umění, je dvojnásob absurdní, protože se jedná o styl
existence, který má nezbytné východisko v čivosti, kterou sice
přetváří, ale jejíž konkrétní partikularity nikdy nezničí. T a k t o
se ideálem pseudostřídmého neospartánského pedanství, které
je v módě, stává přirozenost utlačená a ztýraná. Dalek toho,
aby uzdravil naši prohnilost, není tento zápal spíše jejím nejnepopiratelnějším příznakem ?
Pozn.:
(1) Srv. Montesquieu, Esej o vkusu-, Racine, předmluva k Bérénice.
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Nedávno zesnulý francouzský filozof Vladimír Jankélevitch
(1907 - 1985) zaujímal po celý svůj život ve francouzském intelektuálním životě zvláštní pozici: Ačkoliv působil spíše stranou
významných duchovních proudů epochy, či leckdy v přímé opozici vůči nim, a nezaložil ani žádnou „školu", přesto se jeho dílo
stalo v určitých oblastech konstatní referencí, a to i pro jeho odpůrce. Navíc byl vždy a všemi oceňován jako vynikající učitel jeho třicetileté působení na Sorbonně se nesmazatelně zapsalo
do jejích moderních dějin. Českého čtenáře bude zajímat, že v
třicátých letech přednášel po nějakou dobu i v Praze.
Tento Bergsonův žák a vášnivý odpůrce německé filozofie 19. a
20. století používá ve svých spisech velmi klasické „metafyzické"
analýzy, jejíž oporou je zejména podrobná znalost antické filozofie a francouzských moralistů, což v době psychoanalýzy,
strukturalismu, existencialismu a fenomenologie působí zastarale; navíc jeho dílo je velmi harmonické a vyvážené, neprodělává žádnývývoj, nenajdeme v něm žádné přelomy či rozpory,
které by mohly vyvolat pozornost analytiků. Ale právě v
udržení při životě a v neochvějném rozvíjení jedné velmi
významné evropské myšlenkové tradice lze spatřovat jeho
hlavní význam. Jankélevitchovy úvahy o vášních, které zůstávají vášněmi a nejsou zástěrkami libida, o citech a požitcích,
které mu také zůstávají sebou samými a nesublimují se, nestrukturují a neontologizují, mají v sobě podivuhodnou svěžest, zvláště když jsou podávány stříbřitě cizelovaným jazkyem a s neodmyslitelným jemným humorem. Myšlení je pro tohoto pozdního
- a dodejme že poněkud laxního - moralistu především radost a
požitek. Námitky z povrchnosti a estétského manýrismu, kterými byl autor čas od času častován, přenechme těm, kteří soudí,
že láska k moudrosti je možná vždy jen jako tíživá noční můra.
Jankélevitchovo dílo je neobyčejně rozsáhlé (na čtyřicet publikovaných knih); proto z něj připomeňme jen práce nejcharakterističtější. Stálou pozornost věnoval autor - sám výtečný pianista - hudbě. Napsal monografie o Musorgském, Debussym, Ra105

velovi, de Fallovi, Faurém, aj. Navazoval v nich v protikladu
ke ve 20. století převládajícímu strohému hudebnímu racionalismu dodekafonní abstrakce, či bezbřehému aleatornímu expresionismu, na tradiční pathickou koncepci hudby, jejíž podstatou
je mu její „kouzlo" (le charme) a „nevýslovno" (l'ineffable).
Věnoval monografii svému učiteli Bergsonovi (Bergson), Schellingovi (LOdysée de la conscience dans la derniere philosophie de Schelling) a vypořádal se s fundamentální
ontologikkou problematikou (Philosophie premiere). Dále věnoval pozornost některým hraničním kategoriím, např. „nevím-co" a
„skoro-nic" (Je-ne-sais quoi et Presque-rien ve třech dílech) a
poukázal na jejich základní důležitost. Je přirozené, že v ohnisku jeho zájmu stála vždy morálka, např. Pojednání o ctnostech (Traité des vertus), Špatné svědomí (La mauvaise consience), Ironie aneb dobré svědomí (Llronie ou la bonne conscience), Zlo (Le mal) aj.
Naše ukázka je úvodem k dílu Střídmost a morální život
(LAustérité et la vie morale), které publikoval roku 1956.
Připravil M. H.
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recenze
Martin Hybler

Moderní příběh
(Poznámky k překladu studie Horace Walpola „Vláda Richarda
III. aneb historické pochybnosti o zločinech, které se mu připisují" z pera Ludvíka XVI. Srv. Horace Walpole „Règne de
Richard III. ou Doutes Historiques sur les Crimes qui lui sont
imputés", traduit de langlais par Louis XVI. Du premier des
Français, voilà ce qui nous reste. A Paris, chez Lerange, Imprimerie, passage du Commerce, 1800, reprint Café-Clima Eds.,
Langres, 1985.)
ri M i
Teorie archetypů vyšla už dávno z módy. Přesto jsme z času
na čas konfrontováni s obrazy, které je připomínají. Aniž bychom byli nuceni předpokládat, že se jedná o hluboké manifestace věčných a nehybných podstat, přesto jim nemůžeme
upřít velikou sugestivní sílu, i když nevíme, jaký je jejich původ a význam. Snad jsou jakýmsi elementárním a pre-personálním výrazem, zhuštěným a záhadným, dané historické epochy, s nímž je potřeba nejprve se setkat a utkat, abychom mu
mohli porozumět. Především se nesmí slepě jít ve směru, který
naznačují, to je nejjistější cesta do pekla.
Studie Horace Walpola o osobnosti a vládě Richarda III. je
především studií o jednom takovém obrazu, který se nastínil
na úsvitu moderního věku v době renesance, o obrazu krále107

vraha, tyrana a uzurpátora. I když tu jde o jistou formulaci
věčného problému dobra a zla, nás bude zajímat především
jeho dobová artikulace.
Nejprve se odvažme vyslovit hypotézu - a přiznejme hned, že
pro ni nemáme jiný důkaz, než logiku naší úvahy - o důvodu,
proč se Walpole zabýval právě osudem Richarda III., proč se
vrhl do kritické a detailní historiografie jeho vlády. Proč byl
autor Zámku otrantského, známý jako vynálezce hravě fantastické mystifikace v literatuře, tolik fascinován historickou
zpronevěrou? Snad proto, protože - sám výtečný znalec mystifikace a manipulace s obrazy - byl ohromen, když nalezl stejné
postupy, tentokrát použité při zpracovávání historické „reality"? A snad jej právě toto poznání přimělo k tomu, že opustil
své umění mystifikace a dal se coby přísný historik do boje za
pravdu. Přitom možná tušil něco o hlubokém charakteru oné
formy lidství, jež skýtá společný základ jak pro hravé manipulace literární, tak i pro velmi vážné podvody historické. V každém případě se snažil svou povinnost splnit co nejlépe podrobným studiem všech pramenů a systematickou kritikou lancasterské a tudorské historiografie, kterou pro něj představuje
především dílo Thomase M o r a o Richardovi III., jehož lživost
dokazuje. A tak se postupně vynořuje za nestvůrou, na kterou
nás přivykla tradice a zejména Shakespearovo drama, reálná
tvářnost krále, neromantická a střízlivá, krále s jeho chybami
a přednostmi, spíše méně krutého (vzhledem k charakteru
doby) než jeho předchůdce a následovník na trůně, zkrátka
slušného administrátora dbalého spravedlnosti, který měl jednoduše tu smůlu, že podlehl v boji se svým bezohlednějším příbuzným.
Dostáváme se tu k prvnímu pozorování hodnému naší pozornosti: obraz krále-stvůry se zdá být úzce svázán se zrodem moderní historické manipulace. Historie je takto pochopena jako
něco manipulovatelného, tj. je podřízena moci, která se na
druhé straně emancipuje, autonomizuje a absolutizuje od
svých tradičních rámců. Je to vpravdě toto uchopení historie
mocí, která s ní od nynějška může po své vůli manipulovat, jež
je znázorňováno ve formě „krále-stvůry". T a k nacházíme základy Orwellova Ministerstva Pravdy právě zde.
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Jako takový reprezentuje tento obraz noční, děsivý aspekt nového člověka, člověka renesance, který se ve své pýše domnívá, že je plně schopen vládnout svému osudu, jakož i osudu
společnosti.
Řekli jsme, že náš obraz je jen jakousi artikulací hlubšího děje
zápasu dobra se zlem. Jestliže „král-stvůra" představuje zlo,
kdo je potom jeho protivník, odpovídající reprezentant dobra? Zřejmě nový spasitel, zakladatel nového světa, nové epochy, nového režimu, atraktivnějšího než byl ten „starý". Jeho
osoba samozřejmě vyzařuje velice svůdné charisma. Povšimněme si, že už Shakespearův Richmond, budoucí Jindřich
VII., je obdařen těmito vlastnostmi. Ale manipulace je jim
oběma, králi-stvůře i spasitelnému revolucionáři, společným
pólem: nový svět nemůže být vytvořen jinak, než „lepší" organizací (tj. manipulací) společnosti a především radikálním
rozchodem s minulostí. Nakonec je to tedy historická manipulace, která rozhoduje o všem, jak nám ukazuje Walpole a po
něm nepřehledný zástup dalších autorů, bohužel málo čtených
a všeobecně zanedbávaných, zejména o tom, co bude prohlášeno za „dobro" či „zlo". Tak se stávají dva póly etického protikladu zaměnitelné a jejich rozlišování se redukuje na otázku
síly.
Povšimněme si dále typické konfuze, která charakterizuje náš
obraz, totiž zmatení mezi jím samým, jakožto obrazem, a realitou, mezi manipulací a manipulovaným historickým dějem;
jde o zásadní konfuzi, která bude paradoxně od nyní doprovázet veškerý obrovský rozvoj moderní historiografie vzdor
všem jejím kritickým a metodologickým snahám. A tak se dostáváme do situace, kdy známe mnohem lépe než naši předkové všechno možné o naší vlastní historii, o starověku, o mimoevropských civilizacích, a přitom jsme čím dále méně
schopni s tímto nesmírným dědictvím skutečně komunikovat
a v důsledku toho také komunikovat navzájem a sami se sebou. Proto jsme také, díky chybění pouta s historickou realitou, zcela vydáni napospas agresivnímu pronikání podobných
svůdných či děsivých obrazů, které se po své vůli usazují v
takto vzniklé prázdnotě. Je zbytečné připomínat katastrofy,
které jsou pak nevyhnutelným důsledkem.
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Neboť obrazy krále-nestvůry, stejně tak jako spasitelského
revolucionáře, lžou. Lžou v tom smyslu, že předstírají, že jsou
konkrétnímu realitami lidskými a historickými a přitom jimi
nejsou. Co ale je za těchto okolností „realitou"?
V našem výkladu jsme se s velkou pozorností věnovali vzniku
násilné manipulace s historickými realitami, která se nám ohlásila poprvé ve zrození obrazu krále-stvůry. Především v naší
době se tento postup již vžil a rozšířil až do té míry, že se zdá
požírat samu realitu zbavenou často veškeré možnosti autentického výrazu. Odtud rozumíme např. Solženicynově úporné
snaze po rekonstituci, či spíše první formulaci vůbec skutečné
ruské historie, zapomenuté a nevyřčené. Proto vyvstává
nezbytně otázka reality jako takové. Kde je? Co se s ní stalo?
Lze ji vůbec nalézt pod hustým příkrovem navršených lží, nejistot a zapomenutí?
Vraťme se k Walpolově studii a jejímu příběhu a také k příběhu jejího překladu do francouzštiny, který, jak se zdá, nám
nabízí jisté vodítko. Připomeňme si naši hypotézu o Walpolově motivaci: nejedná se tu o časnou formulaci otázky velmi
diskutované ve 20. století, otázky odpovědnosti
intelektuálů?
Není nám obzvláště povědomá osobnost Thomase Mora, mj.
slavného autora Utopie, oficiálního historika lancasterské
strany, jehož dílo o Richardu III. vahou autorova jména vyřadilo z konkurence všechny ostatní kronikáře, jestliže si připomeneme morální selhání takového Brechta, Gorkého, Kundery, etc. ? Není snad tato odpovědnost sama „historickou realitou", kterou hledáme?
Zbývá nám příběh překladu, podivný a nejistý. Ludvík XVI.
na něm začal pracovat, dle nepříliš spolehlivých poznámek vydavatele z r. 1800, pravděpodobně okolo r. 1782, podnícen
nevydařenou tragedií „Richard III." od Durosoi, a revidoval
svůj překlad během svého pobytu v Tuileriích v posledních letech svého života, kdy se něj také stával „král-stvůra".
Na tomto příběhu nás udivuje jakási ironická fatalita, či absurdita, což je ovšem jen první dojem, který je nutno upřesnit.
Nejvíce překvapující je samozřejmost, s níž se účastníci tohoto příběhu - z naprosto rozdílných společenských vrstev a i
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dějinných dob - ocitli navzájem svázáni, aniž by to chtěli, nebo
i jen věděli a aniž by se i znali navzájem. Jaké povahy je pojítko, jež vede od Richarda III. přes Thomase Mora a Horace
Walpola k Ludvíku XVI. ? A mohli bychom připojit ještě další,
přímo či nepřímo účastné - Shakespeare, Voltaire, jehož se to
týká také, jak dokazuje jeho korespondence s Walpolem, Durosoi, autor špatného francouzského dramatu, který zahynul
na popravišti r. 1792, etc. Lze je vysvětlit pomocí duchovních
filiací idejí anebo pomocí historických zákonů? Jistěže ne. Z
jejich hlediska by se jednalo pouze o zanedbatelnou absurditu,
za niž vděčíme náhodě a kterou její anekdotická nicotnost
ostatně diskvalifikuje z historikova zájmu.
Tedy osud? I když pociťujeme v našem příběhu jakousi osudovou notu, zcela postrádáme drama viny, které je vždy jádrem každé fatality: osud udeří vždy v důsledku nějaké viny, či
hříchu, i když často až po dlouhé době a s odstupem generací.
Naproti tomu v našem příběhu se stávají oběťmi nevinní - Richard III. a Ludvík XVI. Spíše máme dojem jakéhosi ironikkého výsměchu, krutého a přece čistého, který přichází
neznámo odkud a staví v potaz osobně všechny zúčastněné, a
to nanejvýš překvapujícím způsobem a každého jinak. Aktéři
se pak dělí podle toho, zda reagují a jak na toto radikální zpochybnění vlastní identity, zda mu rozumí, či ne, jako takovému, zda akceptují, či ne, být jím vpojeni v jeho podivnou
kontinuitu a zda svolují k tomu, aby byli touto kontinuitou
definováni. Francouzský překlad nám ukazuje, že Ludvík
XVI., pokud jde o něj, to pravděpodobně udělal, stejně tak
Walpole. Jestliže však člověk něco takového neakceptuje, pak
se nezbytně stává závislým komplicem a konstruktérem iluze
manipulace: vědomě (More) či nevědomě (Shakespeare) ji pomáháaptablovat.
D o š l f jsme tedy k jakémusi „transcendentnímu výsměchu",
který nás staví nemilosrdně v potaz. N e n í snad jakýmsi způsobem, jako „božská hra", o p r a v d o v o u realitou historie moderní
doby, j a k o ž t o f o r m a radikálně protikladná např. charakteru
dějinné kontinuity ve středověku?
N a n ě c o t a k o v é h o si o v š e m n e t r o u f á m o d p o v ě d ě t ...
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Milí přátelé!
Nezbývá nám, než začít redakční poznámku hlubokou omluvou
za chybné rozdělování slov,
které se tu a tam v textu objevilo.
Je to způsobeno tím, že napsaná sazba se vyvolává podle programu
pro německý jazyk.
Komputerový šotek si zahrál také ve dvou textech
/Singer a Haněl/
kde došlo k záměně normálního typu písma za kurzívu.
Doufáme,
/a pracujeme na tom/
že v příštích číslech bude už vše v pořádku.
A co je pro dvanácté číslo,
které vyjde kolem vánoc, připraveno.
Esej Eugena Brikciuse
o tragicky katastrofickém konci českého akčního umění
/doplněný o redakční sondu do dějin akčního umění/.
Část z rozsáhlého televizního seriálu
na biblická témata od Karla Sidona "Narození Jicchaka".
Výtvarná část bude věnována obrazům Vlasty Třešňáka,
v části věnované meditaci otiskneme text M. Heideggera,
uvedeme poezii Ivana Blatného,
Rómské vyprávěnky
a texty autorů žijících v Československu.
Těšíme se na shledanou na konci roku.
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ČESKÉ DÍVKY
Až opravdu dojde k boji
za svobodu otčiny,
pak v vojenském stejnokroji
uzříš naše dívčiny.
Uzříme je s pumou v ruce
s kulometem na zádech
útočit na vraha prudce
za svůj národ slavných Čech.
/Část básně plodného poety Josefa V. Tománka
ze sbírky Čas zrady a bojů - New York 1956/

