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VYBRANÉ KAPITOLKY ZE ŽIVOTA KARLA HAVLÍČKA
/část první/
/Věnováno svépomocné knihovně BR/
Zmínky ještě zasluhuje, že v hotelu "U zlaté husy" na náměstí byl
r. 1851 ubytován náš Karel Havlíček Borovský, když na rozkaz bývalého ministra Bacha byl zatčen a do Brixenu v Tyrolsku internován. Na cestě této provázel jej Frant. Dedera, policejní komisař a náhodou rodák jindřicho-hradecký. Jakkoli byli nuceni ubírati se také Hradcem, nehodlal Dedera ve svém rodišti se zastaviti, nýbrž
chtěl j í m toliko nepozorovaně projeti. Ale pan Dedera m í n i l a osud
měnil. Náhodou zlámala se v kočáru, v němž s Havlíčkem jel, péra a
Dedera chtě nechtě byl nucen přenocovati v Jindr. Hradci, aby zde
kočár mohl býti k další cestě spraven.
Dedera s Havlíčkem ubytovali se v hostinci "U zlaté h u s y " na náměstí. V tu dobu seděl Dederův otec, muž asi sedmdesátník a postavy prostřední, v panské zahradě a jsa zámečníkem, měl s sebou vždy
kladivo a kleště. Mezi t í m , co zabrán byl do hovoru s ostatní společností, přišel podomek od " h u s y " žádaje h o , aby přišel do hostince
k nějakým pánům, kteří před chvílí přijeli.
"To budou nějací cestující; oni obyčejně od svých k u f r ů ztratí klíčky a potom mne volají, abych jim je šel otevřít," pravil starý Dedera, načež nechav státi pivo, sebral se a odešel.
Když přišel k "huse", tázal se podomka, kde jsou t i páni. Podomek
ukázal mu nahoru do prvního poschodí, kde právě jakýsi člověk,
tajný to policejní strážník, cídil před dveřmi b o t y , když Dedera k
němu přistoupil.
"Kde jsou ti páni?" tázal se Dedera strážníka.
"Kdo jste?" tázal se opět strážník.
"Jsem Dedera, zámečník."
"Tedy pana komisara otec; tuhle, prosím, jděte do pokoje."
Starý Dedera vstoupil; po pokoji procházel se syn jeho pod paždím
s Havlíčkem, oba pak byli odděni v župany.
"Hlehle, Františku, ty jsi tady! Kam pak jedeš?" zvolal starý Dedera, jakmile svého syna spatřil.
Když se vroucně vespolek otec a syn uvítali, otázal se Dedera svého
otce:
"Co dělá matka?"
"Jo trochu nemocna," odvětil tento, načež dodal: "Tohohle tam
pána znám; j e t o pan Havlíček!"
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Poutník,
jenž dávno za obzorem,
znovu vzpomenut v hospodě.
A vychechtán:
on mrzák, chlípný,
v děvkách doma ...
A všechno dokola ...
T e n peřiny, vzduch syká atd.
x
Místo je opuštěno.
V noci na hřbitovech nikdo.
Večer skropili hroby, nyní
všechno spí. Kostel na závoru.
Na oltáři jednu svíci kostelník nezhasil.
A ovšem také věčné rudé světlo svítí.
Na kůru varhany vzpomínají,
tiše v nich hudba šelestí.
Dřevěné schody praskají. Myši
drobí něžné zvuky v mocné prostoře.
Klenba v temnotě, z výjevů
nějaké bílé místo září.
V lavici zpěvník otevřen.
Mlčí litánie.
V sakristii věci takřka po doma:
přes židli ornát, sklenice s trochou vody na
dně,

popelník, zbytky cigaret.
Za kostelem
bílá umrlčí komora, prázdná.
Jeden hrob připraven; to je hlíny.

Teď v létě navečer
Teď v létě navečer
je na hřbitově krásně:
v korunách stromů ptáci,
dole je stín a slunce
září na bílých zdech.
V ulicích mezi hroby
ženy s konvemi sem a tam,
mezi hrobem a studnou.
Kostel dokořán. Prázdný.
Pozdní paprsek tkví
v tiché prostoře.
V lavicích ztracená tam na modlitbách žena.
Z farní zahrady zaznívá smích,
i dívčí, věší tam nějaká žena roucha,
bílá, roucha maličko zteřelá stářím.
Okolo kostelní zdi
staré kamenné náhrobky. Písmo
dávno už zaniklo stářím.

Vůně ze starých lip,
socha svatého Jana,
černá, schýlená stářím.
Z hospody naproti vychází muž
vrávorající.
Za ním hlasy, i děvek,
tušíš nádherné hořící klíny.
Slunce pomalu sestupuje,
temní stíny.

Na dvoře dědečkova statku
Na dvoře dědečkova statku. V mohutném kaštanu posedává ve větvích hudba. Také hudebníci už mají své nástroje přichystány, brzy
spustí, ale ještě není čas, hudba ještě posedává
po stromech. Hudebníci, jeden po druhém,
šplhají za hudbou do koruny stromu. Jeden z
nich si při tom poškodí svůj obrovský heligon.
Ukazuje se, že část nástroje chybí. Kupodivu,
tu chybějící část nástroje mám v rukou já. Házím mu ji do větví, ale ona padá, otlouká se o
větve a dopadá celá pomačkaná na zem. Je z
měkkého poddajného plechu, takže ji lehce
vyrovnávám a znovu ji házím do větví. Nyní

už ji hudebník zachytil a vsazuje ji mezi dva
články svého nástroje. Ale stále se ještě n e hraje.Na něco se čeká. Vzbuzuje to ve mně tíseň a také mě znepokojuje, že je to tu všechno
trochu jinak: ve skutečnosti přece stojí ten
mohutný kaštan víc v pozadí, až v blízkosti
kůlny, kdežto na tomto místě už kaštan nestojí, pahýl jiného kaštanu (nebo téhož?) je
nyní tam, kde ve skutečnosti má být sroubek
atd. Posléze začínám tušit a bojím se, že se
čeká na začátek pohřbu ..., ale, přes všechnu
mou tíseň, ta samozřejmost a volnost v gestech
hudebníků ...

Před okny rudne listí vína
Před okny rudne listí vína.
Plot kolem zahrady se rozpadá.
Střechy stájí se propadly,
rozpadá se zeď dvora.
Roubení studny sesuté.
Vzrostly kaštany na dvoře,
ty vzrostly!
Bylo ráno. Babička se opírala o pelest postele,
tenký, zlatý paprsek protínal světnici,
zvířený prach zářil ve zlatém světle jak mušky

zářící ve tmě.
Zářily stříbrné vlasy,
zněla tichá nedělní píseň.
Teď v noci
vzpomínám na zlaté ráno.
Je půlnoc čtvrtého září,
jsem sám.
Toužím po tichém spánku, srdce
nebude spát.
Pán
laskavý neztiší bouři.
Pláč
úlevný nebude seslán.
Ani nepřijde děvka,
hebká,
děvka pro štěstí,
s nohama od pelesti k pelesti.
Má lásko,
nedovolám se tě, už
neslyšíš ani slovo.

Kam jít,
kde být?
Místa
všechna jsou cizí.
Obrazy z dávných dob
mizí.
Pán se nezjeví,
sklízím.

Bylo to na malém nádraží ve Falmeru
Bylo to na malém nádraží ve Falmeru, už
pozdě večer. Všechny vlaky, a projíždělo jich
mnoho, odjížděly jinam. Od nikoho se nemůžeme dovědět, kam všechny ty vlaky jedou, ale
my víme, že jinam. Pomalu si s radostí uvědomuju, že je to tak dobře, že nemohu odjet a že
musím zůstat s tebou v Anglii. Ten radostný
objev ti rychle sděluju, ale nedáváš najevo
žádné nadšení, spíše se zdá, že jsi tou možností
zklamaná. Ptám se tě s obavou, co tomu říkáš,
ale ty mě ujišťuješ o své náklonnosti a vyjadřuješ ji tak přesvědčivě: „Ach ne, miláčku,
ne, jsem ráda, že tady zůstaneš. Miluju tě."
Pak přece jen přijíždí můj vlak a já už z odjíž9

dějícího vlaku vidím, jak na zastávku pomalu
přichází Bob. Usmívá se. Nedočkavě ti vyhrnuje sukni a zezadu do tebe vniká. Zatímco
takto souložíte vstoje a já se vzdaluju, ty vpředklonu mi jednou rukou ještě máváš - roztržitě - protože druhou rukou si upravuješ polohu jeho údu. Jsi přitom maličko rozladěna. I
já si uvědomuju, že je toho na tebe trochu moc
a s trpkostí - vůči Bobovi - si říkám: „Takhle
nám zkazí naše rozloučení."
Redakční výběr ze sbírky „Lady Felthamová", která vyšla v samizdatové edici „Kde domov můj" řada A „Básníci bez publika", sv. 3, v Praze 1979.
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Vlastimil

Třešňák

Bermudský trojúhelník
Pět novel jednoho z nejoriginálnějších autorů současné mladé
generace prozaiků. Již třetí kniha, po Jak to vidím já (zcela
rozebráno) a Babylon. 19 DM.

poezie

Karel Hynek
DENÍK
MALÉHO LORDA
Jeden z nejvýznamnějších českých literárních surrealistů Karel
Hynek se narodil 11. 9. 1925 v Praze, zemřel tamtéž 9. 1. 1953
sebevraždou. Převážná část jeho díla zůstává dosud v rukopise.
(Jeho soubor vydala svého času pouze pražská samizdatová
Edice Expedice.) Otiskujeme poprvé celý Deník malého lorda z
roku 1951. V. Effenberger se svého času vyjádřil: „Tyto slovní
konstrukce, budeme-li tak označovat předimenzované metafory
ze stránek Deníku malého lorda, jeho autobiografické skladby,
kterou by nepustila do světa ani nejliberálnější pruderie, jsou
autentickou součástí jeho životních her s konvencemi společenské reality" (Realita a poesie. K vývojové dialektice moderního umění. Edice Ypsilon, Mladá fronta, Praha 1969, str.
302). „Nejliberálnější pruderie"je trochu zvláštní formulace, ale
asi měl autor na mysli cenzuru. Ta v zemi, kde momentálně žijeme, prakticky neexistuje („120 dnů Sodomy" od Pasoliniho,
nebo „Marie a Josef od Godarda se tu hrají tak dlouho, jak
vydrží zájem diváctva), tedy nám nic nebrání ... Nuže, k věci
samé!
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Deník malého lorda
Křápe furt na grapefruit.
Veliká žlutá slepice snáší listí kokokodák, amatérům visí přes
rameno Kodak. V kavárně za rohem hraje houslista z listu
Liszta.
Na podzim napíšu vždycky báseň:
Let mýús měvkav alírů
Nad rovnými hlavami špalírů
Ječ Astov ícn Ežús Měvmu Žedob Ráka
Nad všemi těmi městy hejno kráká
Ažen Ačast Orád Anoh Yot Vírá
A kdejaký kluk v roce veliký prak svírá

Třetího v noci
Tlačím si na bulvy jako Purkyně
Jsem takhle zadarmo furt v kině
Vidím jak koupe se Turkyně
Koupe se a šplouchá tu v Rýně
Levá bulva:
Naplněná mikulášská punčocha s chránítkem blízko fotbalové
branky v podobě vztyčených brýlí
Pravá bulva:
Míč uniká jako šesták ve forbesu všem hráčům kteří dostali
staniolovou vyrážku a příšerně chrastí
12

Silvestra
Staré časy se vracejí jako reemigranti
Koupelna je plná vodních ptáků
Vánoce
Něžnosti z červené knihovny
Oči hluboké studánky
Házím do nich kameny
A slzy stříkají přes roubení
Paní Burnettová leží nahá pod vánočním stromečkem
Tiše našlapuji očima
Klitoris voní jako zapálený františek
Skládám narychlo několik básní na způsob sloučenky
1. Les bič Anka - Lesbičanka
2. Miss . - Místečka
3. Tu ber kolosa - Tuberkulosa
4. Jsem A. Fort - Semafor
5. Už a la Moon kypět - U Šalamounky 5
6. Penis i lín - Penicilin
Paní Burnettová zaplakala
Achichouvej brzy odjedeš
Pražce nekonečné klávesy xylofonu
Kolem nádraží jezdí pohřební vozy plné gramofonů
Něco mi taje na prsou jako sněhulákovi
Za chvíli začaly přijíždět první kočáry
Vypilo se mnoho lahví vína a všem bylo tak dobře
Jak jen může být devíti kuželkám poráženým vinnými hrozny
Hráli jsme na tichou poštu
Pan Havisham do ucha docentovi: Oskar Nedbal
Docent Nevole Cedrikovi: Oh, ce carnet de bal
Cedrik paní Burnettové: Boss Arné dbal
Paní Burnettová Higginsovi: Vosk a krev dal
Higgins Mordauntovi: Dostal metál
Farář Mordaunt Newickovi: Most zametal
13

Správce Newick Vivianě Herbertové: Kost za med dal
Viviana Herbertová: Cože?
Ostatní: Řekni, co jsi slyšela!
Viviana Herbertová Tomáši Assheovi: Vyliž si prdel
Tomáš Asshe z Asscheimu Typtonovi: Willi sichr děl
Typton Konstancii Lorridailové: Willi si chrněl
Konstancie Lorridailová Harrymu: Jsi Phyllis v Brně?
Harry Lorridail paní Errolové: Syfilis brněl
Při druhé láhvi přestávám víno polykat
Nechávám je v ústech aby se vstřebalo
Je dobře mít dva tři vadné zuby
V nichž by se usadil vinný kámen
Alkohol pochoduje v mozku
Zběsilá infanterie
Vosy už číhají u mých pórů
Nefritikové z celého hrabství přicházejí inhalovat můj dech
Majitelé kočovných voliér dávají ke mně do učení papoušky
Poddaní křtí novorozeňata mou močí
Mé vousy se zelenají jako vinice
Stojím s prachovkou v ruce v muzeu vzpomínek
Na stěně visí ústřední topení ve vyřezávaném rámu
A modré záhlučno malované rtutí Reomýrů a Celsiů
Pradleny šmolkují dlouhé mašle
Suší je na trojdílných zrcadlech
Zavařují barevné kompůtky
Paní Burnettová mne vyrušila
Cedriku mé srdce není Kristus aby vstalo z mrtvých
Jsem stará
Bojím se že najdeš mezi mými stehny pavučinu
Řekl jsem jí že musí být trochu pružnější
Leží vždycky jako kus dřeva
Napadá ji číslo 1976
Jednička je bič v klidu
Sedmička zvlněný bič
14

Jenž dopadne každým okamžikem na devítku
Její ubohou hlavu
Šestka je ponížená zbitá devítka
Echtrmemzel vyhověl jsem jí jako vždycky
Svíjela se u mých nohou jako mucholapka
Žvatlala Cedric Errol lord Fauntleroy trestá nehodnou služebnici
Odkládám bič a jdu do skleníku
Pokropit lepem tropickou zahrádku
Aby motýli mohli věčně zůstat sedět na květech

Můj dům můj hrad
Zemřel starý Tomáš Asshe z Assheimu. Za peníze, které jsem
zdědil, nechal jsem zařídit několik místností, jak už jsem si
dávno přál.
Obyčejně obědvám ve své pracovně, ale v době nechutenství
chodím do jídelny. Je to jednoduchá uslintaná místnost s kulatou tabulí, na níž leží obrovský plátek mortadely jako ubrus.
V průhledných vázách mrkev, čerstvé makovice a kukuřičné
klasy, ponořené do rajské omáčky. Pachy vepřového a koňského sádla, jímž jsou pomazány zdi, mísí se s výpary kančí
krve, jež houstne v malé konývce, postavené vedle záhonů masožravých rostlin. Vcházím s ubrouskem uvázaným pod
bradu, protože křupavý zvuk škvarků, rozsypaných po zemi s
drobně nakrájenými játry, krvavá placka, jež visí na zdi místo
gobelínů, pohled na akvaria, plná smetany, olejovek, aspiku a
ovocného želé, a vůně flakonů s pomerančovou šťávou způsobí, že slintám jako vzteklý pes. Za chvíli vejde můj dobrý
sluha Olpinar v drátěné košili. Vozí mne na pohodlném lehátku po celé jídelně a já spásám všechno jako luční kobylka.
Občasný pohled na hladové tváře poddaných z mého hrabství,
kteří čekají na zbytky u mých oken, ještě zvyšuje můj děsný
apetit.
Nenávidím dlouhé ceremoniely a tradiční dlouhé otálení u
hlučných tabulí s nasycenými břichy, kdy na křečovitě staže15

ných a zpocených tvářích hostů je vidét úsilí, s jakým ovládají
kvasící žaludeční šťávy a střeva plná větrů.
Šosáčtí tvůrcové anglické etikety mi nikdy nezapomenou nápis, který visí nad mou hodovní síní: SPOLEČNĚ SE NAPLNÍME, SPOLEČNĚ SE VYPRÁZDNÍME.
Klosetová hala je velká (ozonem větraná) místnost s padesáti
hlubokými klosetovými mísami. Příbuzní a častí hosté mají
své mísy s vyrytými erby a s krásně tepanými splachovacími
hruškami. Můj dobrý sluha Olpinar podává neškodné projímadlo a páni, zrudlí slastnou úlevou, poslouchají s
poťouchlými úsměvy zvuky z vedlejšího dámského oddělení,
vyprávějí chlípné historky a sjednávají sázky na příští magdee
za ohlušujícího rachotu svých zadnic, věčného tichého šumění
splachovačů a občasného říhnutí, jež je znamením pro Olpinara, aby posloužil zažívací sodou.

Interpunkce
Pihy na šíjích žen a kuchyňská síta
Grafology zajímá jen jejich intenzita
V parku vodotrysky v hudbě staccato
Hroty ňader domovní zvonky stisknout láká to
Nad „i" klobouček koketní jak moje jméno
Cedric Errol lord Fauntleroy tečka konec domluveno
V milostném psaní nejpozději oschnou čárky
Jak slzy Ctiradů když týrají je Šárky
Čárky choboty pro něž děti mají rády elefanty
Zamlasknutí olejničky nad rezavými panty
Morseovy čárky vroubí velké ticho sfér
Před „a" čárky kanou nesměle z rozskřípaných per
Jizvy šermířů a otvor na mince všech automatů
Drobné stopy ptáků když zobou zrní v blátu
Kapka potu rosa šachovnicím plným unavených matů
16

Jak čestný špalír u vozovky
Kudy půjdou zpříma řeči
Salutují uvozovky
Jedna vstoje druhá klečí
V takových větách děláme pomlku
Když dívka leží v lese pokousaná od vlků
Volá o pomoc a přijde švarný mysliveček
To potom stačí napsat pomlčku a pár teček
Koule tágo a zelené stoly
Polité lacinými alkoholy
Povel příkaz zaprásknutí bičem
Pálka která balancuje s míčem
Kopí jež opustilo černou pěst
Výkřik o pomoc v džunglích měst
Zbožné přání i zklamaný povzdech
Stíny kandelábrů lezou večer po zdech
Záludný had i prostá zvědavost
Udiv když tečce narost velký chvost
Udička na níž má být chycen student při zkouškách
Náušnice jež touží marně po ouškách
Překvapení záhada co nás čeká co nás nemine
Co zítra co svět co lidé jémine

Atmosféry
Květy rozkvetly bíle
Ze včelí píle
Vratkost neúplňku
Tanec netopýrů a mur
A samet
Tónů violy damour
Které sem vítr z dálky zamet
Krajina žhavější než elektrické křeslo

Podél silnice usedají stromy na patníky
Kopance slunečních paprsků
Nebe je velká modřina
Světové strany se přetahují o slunce
Nad hladinou řeky
Kyvadla stromů větrných hodin
Shazují barevné minuty věky
Ach lásky uvadlé
Na krutém kyvadle
Slzy jsou v červených okapech a ptáci odlétají

Události
Zemřel strýc Gusstaf, který byl po léta koštýřem v papežské
kuchyni. Sám Pyjus sloužil zádušní mši. Jazyk mého strýce byl
před obřadem slavnostně vyříznut a papež jej zavěsil v malé
skleněné baňce nad kuchyňskou plotnu jako barometr.
Královský pobočník vyhlásil na čtvrtého dubna královský
ples. Od nepaměti mají poddaní právo určit ráz královského
plesu. V předposledním kole soutěže měly nejvíce hlasů dva
návrhy: Ráz Arabské číslice a ráz Písečná bouře. V posledním
sčítání však nečekaně zvítězil návrh, prosazovaný skupinou
royalistů: Já král, ty král, on král.
Měsíc před zahájením plesu byla ve výkladních skříních vystavena vosková figura králova v životní velikosti i s oblečením.
Vznešené rody si nechaly šít podle tohoto vzoru kostýmy. V
předvečer plesu upravil pak každý svůj obličej. U vchodu stála
jury, která posuzovala autentičnost masek.
Sály plné navlas si podobných králů. Kapely složené z králů.
Obsluha králů. Davy králů tančí a korsují bez radosti.
Hodinu před půlnocí uniformovaná masa obličejů, gest a
úborů začala breptat intimní rodinná jména, obnažovat mateřská znamení a tiše bědovat tváří v tvář živým zrcadlům.
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Ostříhejte mne pěkně do ztracena
chci uniknouti všem svým pronásledovatelům
Manicuru a pedicuru
Ať přijde ta blond slečna
Která se vyzná zároveň v chiro- a piedomantii
Mužské tváře maskované bílou pěnou padají na dno hlubokých
zrcadel
Ležím skoro naznak v holičském křesle
Blondýna skrz naskrz provoněná si přisedá k mé ruce
Krásně to lechtá
Manicura je obdobou maminčina vařila myška kasičku
Pramen vlasů jí spadl před ústa
Jekiridudl líbat ji tak
Zalykat se chlupatým jazykem
Už se naklání jako cukrářka
Nad mou tváří plnou šlehačky
Nechávám se holit jedině od frisérek
Mají přitom dětsky pootevřená ústa
A jsou vždy ochotny pořezat mne za nepatrné spropitné
Od večera kdy jsem tohle vyprávěl paní Burnettové
Bere s sebou občas do ložnice holicí mýdlo štětku a břitvu
Ale není to to

Pondělky malého lorda
Starý motorový člun v rákosovém zálivu
Taftový olej kape z děravé nádržky
Mastí kadeře rozpustilého moře
Dává poslední pomazání mrtvým rybám
V kajutě je rezavá kotva řinčivý naviják a podprsenka mladé
utonulé dívky
Vyženu raky brouky vodní ptáky zastřu okno námořnickým
tričkem
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Budu psát lodní deník a čekat na Margleidu
Přepadne mne s dýkou jako milenka pirátů
Připlave s vypětím posledních sil v noční košili k okénku kajuty
Tolik možností pro kapitána
Přemůže pirátku zachrání trosečnici nebo ji prodá obchodníkům
s děvčaty
Ale Margleida se objevila u okna jako vodní žínka
Rozpuštěné vlasy zakrývají ňadra z nichž kapala voda do
mého
deníku
Vtáhl jsem ji dovnitř a učil lidské řeči a víře v boha
všemohoucího
Spínala krásně ruce chtěla sníst obsah mých náramkových hodinek
Ukázala mi jedno místo v moři
Ponořil jsem se
A vyplaval druhý den ve vlasech plno bílého slizu vraků

Pátky malého lorda
Rytírna ve starém domě bílé klenby zbytky kadidel
Velká pec na takových spávali Honzové než odcházeli do
světa
za princeznami
Nápisy na zdi jsou smutné jako poslední vzkazy raněných vojáků
do zázemí
Na klavíru stojí věčný vánoční stromeček a několik dárků
Jako by obdarovaný měl špatné svědomí
Nebo jako by zemřel v okamžiku kdy chtěl zažehnouti svíce
Lola to tady dobře zná
Stoupne si bosá na vlhkou podlahu a strčí prsty do vypínače
Sahám jí na stehna její klín je živý transformátor
Kůže praská chloupky se ježí oči těkají jako ručičky ampérmetru
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Žárovky vybuchují stínidla lamp jsou teplé vějíře
Jednou zčernáme jako magnólie

Sůvička
Dva uličníci hrají tenis přes železniční závory
Míče prolétávají okénky rychlíku jako vlaštovky prolétávají
starými průjezdy
Vari pryč ty lstivý vrahu od mého pražce!
Sedím sám v kupé první třídy
Stárnu stárnu chtěl jsem žiti bouřlivácky
Něco mi našeptává že sotva poprchávalo
Ženy jsou oblečeny v cukru
Potkám-li některou po delší době mám pocit malátnosti jako
když
otvírám knihu kterou jsem přečetl za nemoci
Ach ano ještě včera večer
V tanečním voze seděla dvě roztomilá dvojčata
Uklonil jsem se před oběma
Tu lehčí jsem vyzdvihl na koníčka
Druhou stiskl v pase
Zachoval jsem se tak jako lord a zároveň jsem vyřešil problém
malých tanečních parketů
Obě měly krásná ústa chodily do osmnácti let spát s dudlíkem
Mladší měla ještě včera dětské kalhotky
Večery bágly večery jsou modré rádiovky
Jsem někdy rád sám se svou nákolenkou
Je už docela děravá tolik jsem klekal před ženami
Žena krejčího chodila nahá
Švecová chodila bosa
A žena hasiče byla stále v jednom plameni
Má láska ke všem je trvanlivá jako turistický salám
Avšak skutečně miluji jedině tu o které mám denní sny
Co tím chce lord říci?
Ženy jež byly oblečeny v cukru se převlékají do soli
Myslím teď často na mladíka jenž vyhrál cyklistické závody
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pekařských učňů s devíti nůšemi na zádech
Ne nejsou to triky populační politiky
Správně číšníku platím dnes naposled útratu od toho potratu

Ve všech měkkých kalných kalužích
Plave měsíc jako kapka oleje
Proč už nespíš máš ustláno na růžích
Větříček tě ráno rosou poleje
Vezmu to o oktávu níž
Jdeme s paní Burnettovou po splasklých cestách
Pes vyje na měsíc a měsíc na něho svítí
Z otevřených oken létají k nebi barevné prdy
Schody v hotelu vrzají méně než postele
Z kohoutku Studená teče kalná voda
Z kohoutku Teplá teče pitná voda
Ach tvé rty jsou rudé jako účetní kolonky
Jindy by mne napadlo lepší přirovnání asi ji méně miluji
Keh keh zamazávám zubní pastou spáry ve dveřích
Nadejde marinovaná chvíle

První milenka odstřihuje šňůru od našeho
srdce
Jako ji matka odstřihuje od pupku
Kam kam jste obě odešly
Hle kolik nocí je teď prázdných jako špatné
ořechy
Chromatická stupnice něžnosti
Duha čouhající z lafety děla
Ještě něžnější
Velké proužkované srdce ležící na boku
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ještě něžnější
Mýdlová bublina polepená řasami
Ještě něžnější
Karbaník hrající o karbanátek
ještě něžnější
Viola zapomenutá v telefonní budce
Ještě něžnější
Bílý psík přišpendlený na voňavý papírek
Ještě něžnější
Růžový kavalír padající z herbáře
Ještě něžnější
Varlata Růžového kavalíra laskaná harfenistkami
Ještě něžnější
Pocukrovaný penis Růžového kavalíra
Ještě něžnější
Kompot z prsních bradavek
Ještě něžnější
Malý lord v lůně Jessiky jako její dítě
U svatého Víta zpívá zbožná žena chorál
Do Vltavy padá s tvého krku korál
Věže skryté v blankytu jako tvoje ňadra v podprsence
Stoprsatá Marcelo národ plete vavřínové věnce
Sláva půvabům ať žijí voňavé prapory vlasů
V tvém klíně může můj národ najiti spásu
Vracíš se vítězně ze všech milostných půtek
Připnu ti medaile polibků někam pod živůtek
Ty budeš trůnit u musea shodíme Václava s koně
Patronko krásná dívej se do oken dívej se pod jabloně
Chodci výměnkáři děti chůvy holiči z oficín
Zubaři pozounáři dráteník jenž taví cín
Hodináři věštkyně i kněží modlící se v Pánu
Šeptají královna a její pobočník letí v aeroplánu

Malý lord ztratí podruhé panictví
i
Jessika upevnila ještě několik stužek, přichystala masky pro
hosty a pak otevřela okno do široké ulice, na jejímž konci házely děti kuličky do jamek, vyhloubených kopyty uhlířských
kobyl v měkkém dehtu. Prga navždy! Do konce života budete
hráti labetu, dnes s ciněnkami, později s ňadry nad hlavami
milenců, mé holčičky!
Vysvobozené mouchy vylétávaly, narážejíce na krajkoví žlutých záclon. Jessika našla na římse několik průsvitných křídel
a šla jimi ozdobiti polevu nugátového dortu.
Její oči jsou hořící továrny Orion. Její kozičky dovedou sladce
mekati. Jediným gestem naverbuje armády očí, proleje krev
zamilovaných srdcí. Militarismus lásky a krásy.
Dnes večer přijde Rudi, muž, který bude vonět mramorovou
bábovkou rodinného štěstí. Je dobré spočinout v klidu po
větrných dnech a spočítat tep a hustotu slin v zulíbaných ústech.
Jessika se zamiluje. Neoblékne v půlnoci pobuřující masku
„Menstruace" (večerní šaty ze světlého materiálu, potřísněné
na správném místě červeným inkoustem). Bude ten zvláštní
pocit, když se uvolní něco teplého a teče to, manifestovat na
příštím večírku.
Klausovi včera zevšedněl vlastní obličej. Tfuj na zrcadlo!
Bude dnes pozorovat svou sestru a Rudiho jedním okem žárlivým a jedním okem milujícím.
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II
Vichr přehazuje výhybky na rychlíkových tratích. Nebe je polepeno plakáty mračen. Rudi hledí na hromosvody, roztřepené jako konopné motouzy a zaříkává se: Už nikdy nebudu
loudit na dětech voňavé svačiny, vezmu si z domova. Už nikdy
nebudu sahat na cizí ňadra. Mám doma přeci. Už nikdy nepřivoním k cizím sukním. Mám doma, už nikdy nic, mám
všechno doma.
Rudi jde ke klavíru a hraje tercii šetrnosti, kvartu čtyřlístku a
decimu prosících rukou.
Žena mu povídá: Paní Krásová se dala rozvést s mužem.
Proč? Protože se domlouval vodovodem s jednou paní ve třetím patře.
Kde leží tatínek, zeptal se Rudi.
Ve stoosmičce, odpověděla.
A on rozuměl „bez toho smyčce", tak byl tou bouřkou popletený.

III
Klaus se zamiloval jako jeho šťastnější sestra do Rudiho. Rudimu lichotila mužská přízeň, některé přátelské projevy ho
však naplňovaly odporem a pocitem studu. Jeho ušní lalůčky
zvyklé na cukrování holubiček, snadno krvácely v zubech
muže.
Beznadějně zamilovaný Klaus došel tedy na podivné cestě za
poznáním rubu lásky až k nohám Rudiho mladé choti, která si
pohotově obvázala bolavé srdce jeho bílým úsměvem.

Každý máme jiný střih pokožky. Někteří muži jsou krásní
nazí, jiní souloží ve společenském úboru. Klaus svlékal někdy i
kůži. Lola byla šťastná i nešťastná a rozhodla se, že do týdne
musí najiti řešení; mísilyť se v její duši láska čistá s chutí zbičovali a pomočiti miláčka.
Avšak Klaus jí vrátil spisy Sacher-Masocha, aniž by je byl přečetl. V hodinách, kdy mu zavěšovala na úd zvlhlé kalhotky, tu
vlajku lásky a vzdání se, vyptával se jí na milostný ceremoniel
Rudiho. Zatímco neochotně jmenovala manželské obyčeje, jídelníček chudý na vitaminy slasti, Klaus vzrušeně putoval ústy
po modřinách, oděrkách a kousnutích na jejím těle jako po
turistických značkách, až došel k místu, odkud by měla ženám
prýštit léčivá minerální voda.
Lola ležela tiše se stehny rozevřenými jako náruč, a on, třídě
na jazyku a patře plevel ženských příchutí a pachů, shledával
trpělivě kvítky mužské vůně.
IV
Kterak se ocitl Cedric Errol lord Fauntleroy v tomto hraničním pásmu, kde v malých směnárnách dostanete za vaginy
zadnice při kursu pro vaginy velice nepříznivém?
Miloval jsem kdysi Jessiku. Ona je ještě dnes nejkrásnější deskou v gramofonu mých vzpomínek. Ach, její profil, vryl se mi
do chvil! Koupil jsem jí auto. Linie karoserie byla se strany totožná s obrysem jejího krásného profilu. Když se mi stýská,
volám Jessiku na místech, kde je ozvěna nejštědřejší.
Nedávno přišla a vyprávěla mi všechny podrobnosti své i bratrovy lásky. Zaujat tímto neobvyklým chemickým vzorcem
vztahů, požádal jsem ji, aby mne seznámila s Lolou. Bylo to v
pravý okamžik, neboť Rudi v té době začal milovat oba sourozence vřelou nedělitelnou láskou. Laskal jejich nahá těla a s
úsměvem majitele hračkářského krámu je seskupoval tak, aby
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tvořili hermafrodita. Oba sourozenci Rudimu někdy zavázali
oči a dávali mu hádat: Yagina? Zadnička?
já myslím, že bych vaginu Jessiky vždycky poznal. Měla
zvláštní způsob nasedávání na úd. Nedřepla si pohodlně ani se
š r o u b o v i t ě nespouštěla jako j i n é ženy. Jessika usedla jako motýl a třepetala rukama. Tak hledala rovnováhu.
Když Lola stoupala přede mnou po schodech, kolébala boky
jako had kolébá hlavou, než uštkne. Lesklé punčochy vrhaly
svatozář pod tmavou sukni. Měla ňadra, ve kterých horoucí
srdce utloukalo z mléka máslo.
Seděli jsme naproti sobě velice nepohodlně a provizorně.
Obludná jizva po očkování na jejím rameni vypadala jako nějaká zarostlá vagína. Zakousl jsem se na způsob policejního
psa. Byla trpělivá a počkala. Potom si oblékla gumové kalhotky a přinesla klystýr. Dala mi patřičné instrukce a už za
malou chvíli začala plakat jako dítě. Bylo na mně, abych s otcovskou péčí toto podělané nemluvně nejdříve vykoupal, zapudroval a potom zneužil.
Navrhla mi, abychom si vyměnili úlohy. Po krátkém zdráhání
jsem zažil jeden z nejhezčích pocitů, o které nás výchova tak
záhy připravuje: posral jsem se dokonale do gumových kalhot. Myla mne něžně a hubovala sprostě. Můj napudrovaný
úd vypadal velmi komicky.
V
Brzy už nestačila absolutní publikace citů a událostí - věděli
jsme všichni každou podrobnost, znal jsem i rozmístění pupínků na jednotlivých zadnicích - začali jsme se scházet: dvě
vaginy, dva penisy a jeden penis alternující se zadnicí. V životě
jsem se víc nezasmál, jako když jsem pozoroval kopulující
těla, mixdoubly, pachtící se za rekordní slastí. Z celé soulože
je důstojný jedině orgasmus. Žena a muž jsou spojitými nádo27

bami a jejich vzdechy uvolňují omítku na stropě. V takových
chvílích voyeuři stojí v pozoru jako při hymně.
Měl jsem jediný z celé společnosti ještě panickou zadnici.
Svůdný Klaus a Loliny klystýry způsobily, že jsem jednoho večera požádal paní Burnettovou, aby si připla umělý falus,
Mohu říci, že mne deflorovala velice ohleduplně, nepocítil
jsem ani pálení, ani jsem neměl potíže se stolicí jako někteří začátečníci. Paní Burnettová to byla, s níž jsem před lety ztratil
panictví, a i teď, ve chvíli tak rozhodné v životě muže, jako
ona chvíle důležitá v životě chlapce, obklopila mne růžovým
povijanem něhy.
Zel, dlouho jsem neužíval výhod nové způsobilosti. Náš pětiúhelník, tato milostná konstelace, končila pomalu svou kosmickou existenci. Úsměvy přestaly býti milostnými úsměvy,
zůstala jen bílá hmota vonící zubní pastou. Slova, která dříve
zažehovala knoty lamp, padala nyní hluše z oken jako květináče svržené průvanem. A bylo-li kdysi pohlazení milostným
dopisem, psaným prsty do pleti ženy, zanechával teď každý
dotyk lepkavou slimáčí stopu.
Včera jsem konečně naplival Lole do podprsenky. Rudi a Jessika vzali klystýry, aniž by se byli převlékli do gumových kalhot. Klaus zapálil koberce a pověsil je z oken. Zatelefonovali
jsme na hasičskou stanici.
A za čtvrt hodiny jsme mohli vystavit těla proudům očistné
vody, kloktati ji jako hypermangan!
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Pomsta
/akrobatická baletní pantomima/
Obraz I
První scéna
¡Vlalé tiché námestí s podloubím a průjezdy. V popředí telefonní budka, do níž vstupuje znechucený MALÝ L O R D a telefonuje.
Pantomima v budce:
Co všechno se nabízí
Aby bylo vypito snědeno pomilováno
Ale jsme napojeni jsme sytí
Proč má člověk tolik smyslů
Stačil by přece docela jeden
Nevím právě teď který
No třeba čich máme-li rýmu
No třeba sluch když neslyšíme
No třeba ...
Balet:
Po úzkém chodníku jdou proti sobě D V Ě SLEPĚ DÍVKY.
Srazily se před telefonní budkou a ohledávají se jemně bílými
tykadly svých holí.
MALÝ L O R D , který přerušil rozhovor, je chvíli pozoruje,
pak uchopí svou hůlku a přikrade se k nim. H r a j e krásný kulečník. Bílá tága a karamboly ňader.
Trojice tančí na náměstí kolem telefonní budky. Pronásledování i úhybné pohyby jsou milostné a laškovné, neboť D V Ě
SLEPĚ DÍVKY poznaly, že se jim dvoří muž.
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MALÝ LORD rozděluje mezi ně květiny, které vytáhl z knoflíkové dírky. Netančí s takovou náruživostí jako DVĚ
SLEPÉ DÍVKY. Pohlíží na ně zamilovaně, ne a ne si vybrat,
potřásá bezradně hlavou. Ale najednou luskne vesele prsty a
bujně se roztančí.
MALÝ LORD otvírá pokradmu dveře telefonní budky. Při
nejbližší příležitosti uchopí PRVNÍ SLEPOU DÍVKU a vtlačí
ji jemně dovnitř. Zavře dveře a kliku zajistí svou hůlkou.
Vezme pod paží D R U H O U SLEPOU DÍVKU, lichotí jí a
vede ji naproti do domu.
D R U H Á SLEPÁ DÍVKA je šťastna, že je sama s MALÝM
LORDEM.
MALÝ LORD odmyká. Oba vcházejí do domu.
PRVNÍ SLEPÁ DÍVKA marně zkouší otevřít dveře budky.
Klika nepovoluje. Klepe holí na sklo. Potom vytáčí nazdařbůh
několik čísel a pláče do aparátu.
Tu se však domovní dveře opět otvírají a MALÝ LORD spěchá k telefonní budce. Vysvobozuje PRVNÍ SLEPOU
DÍVKU. Líbá ji a vysvětluje, že bylo nejdříve třeba zbaviti se
D R U H É SLEPÉ DÍVKY.
PRVNÍ SLEPÁ DÍVKA je usmířena a odchází s MALÝM
LORDEM k domovním dveřím.
MALÝ LORD odmyká a oba vcházejí dovnitř.
Opona
Druhá scéna
Salón
30

MALÉHO

LORDA.

Obrazy,

lovecké

trofeje a

Vlevo a vpravo v popředí leží na pohovkách PRVNÍ
D R U H Á SLEPÁ DÍVKA.

,,r/-adla.

a

Vztahují náruče po MALÉM LORDOVI, který, sotva na
chvíli obejme a poceluje jednu z nich, už aby odbíhal k druhé.
Upachtený MALÝ L O R D přitahuje blíž k sobě obě pohovky
a pak jde natočiti gramofon.
Zazní pomalá píseň. MALÝ L O R D a SLEPÉ DÍVKY vyjadřují taneční kreací obsah zpívaného textu:
Balet:
Buďte jen stále roztomilá
Pijte s grácií sherry i půllitr prazdroje
Vyzrajte na čas na toho vodomila
¡»k na něj vyzrály vína a hudební nástroje
Vaše půvaby nebudou nikdy antikvárni
Budou vycházet v novém vydání
Recept? Obory kosmetika a lázně parní
A malé porce jídla k snídaní
SLEPÉ DÍVKY jsou na pokraji blažeností. MALÝ LORD jde
zavřít i gramofon. V tomto okamžiku se však na chvíli sejdou
rozdováděné ruce SLEPÝCH DÍVEK! Rychlý hmat ověří
ovál ženských paží.
Vstanou a stojí vteřinu proti sobě. Avšak hořkost a nenávist
patří MALÉMU LORDOVI, za. nímž instinktivně obracejí
hlavy. Jako v němé dohodě uléhají opět na pohovky.
MALÝ LORD se vrací a naklání se nad nimi.
SLEPÉ DÍVKY se na něho vrhnou, porážejí ho, a zatím co
PRVNÍ SLEPÁ DÍVKA tiskne jeho hrdlo, sahá D R U H Á
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SLEPÁ DÍVKA najisto pro jehlici do svých vlasů a zbavuje
MALÉHO LORDA zraku.
MALÝ LORD se snaží zadržet ženská těla, zmizelá ve tmě,
sahá kolem sebe, redukuje všechny své smysly na hmat, hledá
na pohovkách krásné hlavy milenek, hledá sklo jejich černých
brýlí, na které by přitiskl nešťastný nos jako na výkladní
skříň, hledá na pohovce důlky, vytlačené těly.
Potom namáhavě vstává, chce prokousat syrupovitou tmu,
chce ji rozbít oběma rukama, strhává neexistující těžké závěsy.
Na své bludné pouti po salónu nahmatal MALÝ LORD
zrcadlo jako poslední spásu. Objímá rám, naklání se nad ním
jako žíznivý nad studnou.
Avšak hláď zrcadla je studená a hluboká jako tma, jako tma!
Bez kapky světla pro vyprahlé oči!
A SLEPÉ DÍVKY pomalu odcházejí, konejšíce si navzájem
srdce, plná bolesti a viny.
Opona
Obraz II
(První a druhá scéna jako v OBRAZE I, jen s tím rozdílem,
že osoby baletu se pohybují na chůdách v dekoracích přiměřeně zvětšených.
Během tohoto obrazu dojde k několika škobrtnutím a menším pádům.)
Obraz III
(První a druhá scéna jako v OBRAZE I, jen s tím rozdílem,
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že osoby baletu chodí na malířských štaflích. Dekorace jsou
opět přiměřeně zvětšeny.
I
I

Hudbu ve všech třech obrazech je třeba odlišit nejen ritardandy, ale také harmonizací melodických motivů.

II

Četné a prudké pády během tohoto obrazu!)

f

Versus cancellati

j
í
í

Koho to mrdám, ptal se v noci Cedric Errol lord Fauntleroy
svých milenek. Nevěděly, co odpovědět!, a Cedric vztekle křičel, že ho unavuje být a jour s každou kundou.

{

V krátkých okamžicích orgasmu hledal rozřešení záhady života a světa. Zel, byly to jen bleskem osvícené cesty, bylo nemožno obléci se a vydatí se za pravdou. A v temnotě, v níž zářily pouze nafosforované bradavky ženy, toužil Cedric po permanentním orgasmu. Kdo najde způsob, jak prodloužili tyto
okamžiky, vynalezne štěstí pro lidstvo. Zemřeme pak bud' nekrásnější smrtí, nebo začneme teprve žiti, prohlásil Cedric na
večírku u lady Assheové z Assheimu.
Mladý Dodedan šťouchl loktem svou sousedku a zeptal se
malého lorda: Což neexistují náhražky, drahý Cedriku?
Cedric ještě více zbledl a nabral dech: Ty mladý sprosťáku,
časem poznáš, jaké krátery máme místo úst. Opustíš vlast i
krále, neboť kunda je zatím nenahraditelná. Jedinou útěchou
nám může být vědomí, že rozkoš žen je ještě menší, než naše.
Představte si dva rádiové přijímače, jemně vyladěné na stanici
slasti. Nu, a muži mají přijímač s delší či kratší anténou.
Někdo se dal do pláče. Nervosní ženy deformovaly bezděčnými pohyby úhledné paštiky. Lady Assheové se rozkutálel
náhrdelník a sluhové klouzali po perlách, padajíce s podnosy
jako Jánošíci.
:

.
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A ty, mladý nevzhledný sprosťáku, mne chceš takto osočovat? Ty, který se ve dvaceti letech pochlubíš přátelům, že sis
krásně zamrdal, ve čtyřiceti pochválíš ženu, že ses krásně nažral a v šedesáti poděkuješ doktorům, že ses krásně vysral?
Příští generace bude stavět psí boudy z našich houslí a viol.
Přestanou věřit v boha, bůh bude věřit v ně. Nebude andělů.
Budou jen piloti. Lidé budou žít v oborách a bude zakázáno je
zabíjet.
Pánové, škoda, že nemůžeme dodatečně omrdat svoje dětské
lásky. Snažil jsem se o to, ale namáhá to příliš paměť a fantasii. Obličej ženy stárne rychleji, než její srdce, a což teprve
tělo!
Ach, mé drahé dámy, chci vám říci, že líbám absolutně suchým horním rtem a trochu vlhkým dolním. Bojím se dále
mluviti, protože vy byste se bály naslouchati.

INDEX
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"... a bude hůř "
Román o třech částech, jehož ukázka ve Svědectví vyvolala
vlnu nadšení i rozhořčení. Vychází v barevné obálce Zbyňka
Benýška.
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ANNA WÁGNEROVÁ

GENIÁLNÍ
VYSTOUPENÍ
Praha 1984
Výběr ze sbírky
*

*

*

Všechny že odešly ti lásky?
Která je jedna?
Jediný konflikt
máš se svou ženou?
Had
krásná paní celá v černém
Noc Ty
Ráno Jiný
chtěla bych dovolenou
Jedno podzemí
vystřídáno undergroundem
rytmus úpadku
Strhující hudba
Tygřím skokem vpřed
(podřep, ruce zatnout do vzduchu
a nádherný let)
Dopadneš vždycky jen
na milovanou bytost
Co bude zítra
zajímá mě ještě
co bude tuto sobotu
počítám neplodné dny,
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abych se mohla vykašlat
na roky
které mám před sebou
* * *
Panna
Cítím to až na dně svého života
zadek mě táhne k zemi
jen oči jihnou
a počítají sebevraždy
nemohu říkat:
Dobrý den má milá
jak se vede?
a polykat:
Tuto noc jsem
strávila s Tvým mužem.
* * *
Vyspala ses s věčností
- strašná bolest,
místo naplnění rve ti z těla útroby
Láskou
Prohýbáš se v krvi
Bílé postavy sudic cvakají
malými železnými předměty
zcela arytmicky
do příboje moře
a přes hukot vln se vzneseš
nad posmrtný klášter s jezerem
kam tiše šustíc právě
přistála labuť
důstojně zlomeného krku
Zatímco se tvé vědomí
od ní vznáší
k úbělu nebeské měkkosti
pořád mi znějí v uších ty něžné

doteky kovu o skleněný stolek,
čisté ruce muže
velmi suché, bez jediné kapky krve,
když se přehluboké peřiny staly
tvým menším nebem, po spojení
se smrtí
dávno před životem
* * *
Věnováno
Mlč
hukote úzkých tunelů
mlč, mlč,
mlžný přívale mého údělu
Ticho hrozící z reproduktoru
Líbám hrčivost zalknutého motoru
nemám jinou touhu,
než potkat tě až půjdu nahoru
jak sedíš sám s infarktem
za uchem (místo cigarety)
šedý lachtan
syreček pod sklem
a vrůstáš do náhrobního mramoru
* * *
Tvé oči
noci zrcadla
odkud jsou (snad)
od Ďábla?
Můj černobílý dialogu
emigrantská tlamo,
lehounce ti trne tlapka,
temná řeka je tvá matka
proti ní,
jak proti srsti,
proti času,

času prosti
národ jako louže malý,
černou kůží lemovaný
plouhá svoje souvislosti
Ten kdo v mrtvých vodách loví
musí zvracet Sokratovi
své neznalosti vědomí
když v lůně řeky uloví
svý černý dětský svědomí.
A vědomí souvislosti?
(V podzemí se kupí kosti ...)

Převzato z "nezávislého" "tiskového" "orgánu" JEDNOU
NOHOU (kulturní revue), č. 2. Výběr - redakce PATERNOSTERU.

LP desku skupin české Nové vlny, která vyšla v Itálii pod náz-

CZECH - TILL N O W Y O U WERE
ALONE!
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je možno objednat či přímo zakoupit:
Itálie Rodolpho PROTTI, Via del Maglio 8, 33170 P O R D E NONE, tel. 434 270 46
Rakousko T O M CAT, Stumperg. 51, 1060 Wien, tel. 57 79
213
NSR ATA TAK M E D I E N , Fürstenwall 64, 4000 Düsseldorf
!
Holandsko BODISQUE, Harringpakkerssteeg 18, 1012 LR
Amsterdam
Francie ILLUSION P R O D U C T I O N , Rue Pierre Curie 15,
14120 Mondeville
U.S.A. WAYSIDE MUSIC, PO BOX 6517, Wlieaton Maryland 20906
IDIOSYNCRATICS, PO BOX 24644, Ventura CA 93002
Kanada Jiří N E D U H A , 1278 Lawrence Av. West, M6L-1A3
Toronto, Ontario, tel. 416 244 1524
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divadlo

pavel
laitdovský
AllEST
Osoby
Vězni:
Vaněk Ferdinand, 40, spisovatel
Pejchl Rudolf, 50, tiskařský mistr
Soumar Harry, bývalý důstojník
Horňák Laco, 22, Cikán, lupič
Matte Elemer, 28, Cikán, lupič, hluchoněmý
Bachaři:
Voňavka, bachař černovlasý, zlej
Blonďák, bachař světlovlasý, hodnej
Scéna:
Předpisová cela pankrácké věznice - soudní vazba. Nalevo kus
chodby s dveřmi protějších cel. Okno je vpravo, dveře vlevo.
Rez stavbou z minulého století. Napravo pod oknem, které je
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a ž ke stropu, jsou přes den na sebe narovnány kavalce do
výšky 2 m. Okno je široké 1,30 m a vysoké 1 m.
Cela je obdélníková - 3,50 m x 2 m. Nalevo od dveří je litinová záchodová mísa, napravo šestižeberní 120 cm vysoký radiátor ústředního topení. Dveře jsou béžové, pobité plechem a
mají sklápěcí okénko 30 x 30 cm, nad kterým je umístěno kukátko. Na čelní straně (na šířku) je vedle záchodu standardní
umyvadlo, vedle něho dvě vojenské skříňky barvy khaki na
osobní věci vězňů. Stůl 100 x 40 cm z lehkých ocelových
čtyřhranných trubek, štokrlata 30 x 30 cm. Všude převládá
zelená barva v různých odstínech. Vězňové mají hnědé tepláky s našitými kusy z jiných vyrudlých souprav. Pod tepláky
šedé košile, bílé spodky, zelené ponožky a černé pantofle. Na
noc oblékají žlutá pitoreskní pyžama s hnědými límečky.
Na noc se kavalce rozloží na podlahu tak, že zaberou celou
plochu cely. Kavalec je široký 65 cm a dlouhý 180 cm. Slamníky jsou tmavomodré z pěnové gumy. Docela dobře se na
tom spí.

Světlo svítí furt. Odvážnější vězňové si na noc vážou přes oči
kapesníky.
Když se rozsvítí scéna, vidíme bachaře Voňavku, jak se v
prázdné cele hrabe vězňům v osobních věcech, nadzvedává
slamníky a dělá, jakoby něco hledal.
Na chodbě se ozve dujpot. Voňavka vystřelí z cely, postaví se
na chodbě vedle dveří a dívá se na vězně, vracející se z půlhodinové vycházky, jakoby je viděl poprvé. Voňavka je vůl.
Když vězni zaběhnou ve sportovním poklusu do cely, zabouchne a zalígruje za nimi Voňavka dveře a přesune se k jiné
cele, kam nabíhají (ve zvuku) další vězni, vždy v takových intervalech, aby ti předešlí už byli zamčeni. Dupot na chodbě
trvá asi pět minut. Pak jsou všichni zločinci pod zámkem.
HORNÄK (kluše v cele chvíli na místě. Je mladý, zdravý,
plný cikánské touhy po pohybu a volnosti. Půlhodinová procházka na dvoře je mu očividně málo): Boha jeho, keď vidím
tu držku toho blba Voňavku, tak bysom mu ju s takú chuťtí
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rozšliapol. Tak bysom si ho postavil a prásk! (Naznačuje p 0 .
hyby, co říká)
SOUMAR: Hele, zavři zobák, máme pět minut čas na díru.
(Soumar nadzdvihne umyvadlo, Horňák vyrve ze zdi trubku,
na které je umyvadlo zabudováno. Trubka je do zdř jen tak
nastrčená a zamaskovaná chlebem.)
HORNAK (vyšvihne se bleskově jako opice po kavalcích až
ke stropu k oknu a začne dělat díru do plechu za mřížemi pomocí tohoto primitivního páčidla): Kurva, to som
nevedelz
akého tvrdého plechu to ty svině vyrábajú.
SOUMAR: Drž hubu a dělej. Stačí, když se ti podaří spojit dvě
voka. (K Pejchlovi ironicky) Pane Pejchl, nechtěl byste laskavě
vstát a dávat bacha u špehýrky?
PEJCHL (nerozhodný fotr s chtivýma očima): Nejradši bych
se na tu díru vyprd, může z toho bejt pěknej průser.
SOUMAR: Ale držku máš na kouřeni nastavenou Jurt. Až nám
zespodu
pošlou tou dírou špačkovej tabák, tak si pamatuj, že dostaneš
hovno!
PEJCHL (přiloží neochotně oko ke špehýrce a snaží se koukat do chodby): Dyť je to z chodby zaklopený.
(Na předscéně, odkud předtím vyběhli vězni z vycházky, vidíme opět Voňavku, který před sebou žene Vaňka, který má
na obou rukou naloženy dvě deky a na nich hromádku osobních věcí. Vaněk se šourá velice pomalu a jaksi těžce šmajdá)
VOŇAVKA: Tak pohyb, Vaněk, pohyb. Tady nejste na dovolený ... to děláte naschvál, že se táhnete jako zpomalenej film?
VANĚK (ráčkuje): Prosím, pane veliteli, já to naschvál nedělám, ve skladu jsem vyfasoval pantofie nejmíň o čtyři čísla větší.
VOŇAVKA: Vaněk, nešaškujte mi tady, to jste měl hlásit při
raportu. Tak pohyb a žádný odmlouvání.
(Oba zmizí vzadu v chodbě)
(Opět v cele)
PEJCHL: Povídám, že je to z chodby zaklopený.
HORŇÁK (funí, jak se namáhá na okně): Len sa dobre podi42
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napravo je škvíra. Nalepil som tam kušček chleba, keď som
rano vracal ešusy.
jVIATTE (hluchoněmý, odstrčí od dveří Pejchla a bystrýma
očima čumí do chodby. Vyráží nějaké zvuky, které znamenají,
Že vzduch je čistý)
(Pejchl je rád, že v tom nemusí pokračovat, a sedne si na židličku)
SOUMAR (pořád drží umyvadlo ve vzduchu, ho hned
okřikne): Pejchl, zvedni tu prdel a vodloupni lištu za radiátorem, já s nípodšprajcuju ten lavór, aby mi nezdřevěněly pracky.
Je jenom přilepená chlebem.
(Pejchl jde neochotně loupat dřevěnou lištu pod radiátor)
HORŇÁK: J a sa z toho poseriem. Potreboval bysom volaký
hamer. (A začne zuřivě mlátit tyčí od lavóru do plechu)
PEJCHL (ustrašeně): Neblbni, ty idiote, nebo půjdem všichni
do díry! (Podává odloupnuté dva kusy lišty Soumarovi, který s
nimi podšprajcovává lavór)
SOUMAR (s rozkoší): Kdyby jenom do díry, za to můžem vyfasovat pět let navíc. To máš paragraf nedovolenýho
ozbrojovaní v cele a pokus o útěk, protože když děláme díru do plechu,
každému soudcovi je úplně u prdele, že si s ní chcem jenom vyšmuglovat s dolním patrem cigára. Díra je díra a ten šprajc od lavóru je vlastně těžká zbraň. (Pustí umyvadlo, které zůstane
pěkně poslušně viset na dvou do děr zastrčených lištách, takže
na první pohled není nic vidět. K Pejchlovi) Ne ať se vo ten
lavór vopřeš, ty kopyto, visí jen taktak. (Nahoru k Horňákovi)
Jak to de f
HORŇÁK: Jedno voko už je přeražený, ale potreboval bysom
ty konce přihnut, abysme tou dírou protáhli aspoň časopis. Ty
dole chtěj za ten tabák časopis s tú kurvú v plavkách. (Začne
zase funět, jak se namáhá při páčení)
PEJCHL: Můžu si zabalit jedno žváro?
HORŇÁK (s funěním): Dokial nebude díra hotová, tak sa nefajčí. Lebo ti rozbijem tou tyčou hlavu, kokot sprostý. (Zanotuje při práci tklivě „Cajori romany") Hej, vy páni výýýý, čo
ste urobili, že ste vy cikánov, heěéééj, do vezenia dali.
SOUMAR: Co by urobili? Zavřeli tě za dvě loupežný přepáši

dení a těžký ublížení na zdraví.
HORŇÁK (při práci): Boha jeho, až vyjdem z vezenia, tak tu
filcku, čo ma práskla, rozrežem na také malé kušieky.
PEJCHL (pohrdlivě): Až vylezeš ty, tak zase bude třeba v kriminále vona. Hehehe!
HORŇÁK (zeshora): Zahrávaš si so smrťou, Pejchll
MATTE (se prudce odtrhne ode dveří a naznačuje nebezpečí)
(Horňák se bleskově sesmekne s kavalců, ještě stačí pod slamník schovat páčidlo, sedne si rychle na stoličku, chytí knížku a
předstírá, že četl. Soumar se postaví zadkem k umyvadlu, aby
ho popřípadě přidržel. Pejchl se rozklepe hrůzou a Matte se
postaví do pozoru. Pak zarachotí klíč, do cely napůl vleze Voňavka, ne moc do prostoru, protože se jako každý bachař,
když je sám, bojí vlézt do cely s Cikánama)
SOUMAR (předpisově zařve): Pane veliteli, cela číslo 292, počet čtyři!!
VOŇAVKA (ucedí): Dobij. (Potom k čtoucímu Horňákovi)
Horňák, sbalte si věci, stěhujete se.
HORŇÁK: Pane veliteli, dyť predsa, už mam po prvnim
soudu a tady Matte mě tady to ... potrebuje.
VOŇAVKA: Nediskutujte se mnou, Horňák, a za pět minut ať
stojíte u dveří se sbalenejma věcma.
(Horňák zesmutní)
(Voňavka práskne rázně dveřmi, zalígruje závoru a rychlými
kroky zmizí vzadu)
SOUMAR (zpozorní): Nezamknul na klíč, to znamená, že se
za chvíli bude vracet.
PEJCHL: To jsem zvědavej, koho nám sem šoupnou.
SOUMAR (jedovatě): To víš, že ňákýho tvýho známýho z redakce stranických novin asi těžko. Blbej jsi tam byl jen ty.
HORŇÁK: Boha, to bola klika.
(Matte vystrkuje na dveře prdel, radostně se do ní mlátí,
směje se a naznačuje pohrdání. Horňák vytahuje svoje deky,
dá je na stolek a začne nosit svůj skromný majetek ze skříňky)
HORŇÁK: Tabák vám tu nechám. Možno budu mat šťastie a
narazím na dobrú celu.
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S O U M A R : Já sem myslelže vybouchnu smíchy, jak jsi chytil
M knížku a dělal,- že čteš. Copak ty umíš číst?
H O R Ň Á K : A vieš ty, že teraz už umím ?Keď som došiel do lapáku, nevedel som nič, ale vo vyšetrovačke som sedel s jedním
disidentom a ten ma naučil. I rátať, počítat. Volal sa ňáký Vaněk. Boha, ten mal cigaret. Fajčilo celé patro. Dobrý to bol chalan. A každý večer držal ku mne reč, i mapu sveta mi namaloval Takže teraz viem všetko, i americky - du ju spík ingliš umím.
SOUMAR: Já ho znám. Stáli jsme spolu, je to asi měsíc, hodinu
ve frontě na rentgen, takže jsme samozřejmě kecali vo všem, vo
čem se dalo.
HORŇÁK: Dáme to radši zpátky>, rychle. (Ukazuje na umyvadlo a vyndává zpod slamníku držák pod umyvadlo)
SOUMAR: Radši jo, můžou sem šoupnout nějakýho blbečka,
kterej by se rád chytal na slušný chováni, a ten nás položí, že se
ani nenadějem.
HORŇÁK: A ten Vaněk mi vysvětloval, jak sou Cikáni diskriminovaný, a vedel to celkom presne, čo s námi robia, ako sa
musíme sťahovat, ako oni chcú. Ja mam švagra v Budějoviciach
a tam som pracovat nesmel a musel som robit pod menom brata
Gejzu v Ústí nad Labem. A on to všetko vedel, prečo nás nenechajú na pokoji a dovedol mi to tak pekne vysvětlit, že som to
zase všetko zabudol, aké to bolo složité.
MATTE (číhá u kukátka)
PEJCHL: Pěkná svině, ten Vaněk. Mně vo ňom nic neříkejte,
já ho znám. Sázeli sme vo ňom články v tiskárně. Prachů měl
jak sraček za ty svoje hiy a jeho fotr byl vykořisťovatelem.
Mně
nebude nikdo nic vykládat.
HORŇÁK (sentimentálně): Bol do dobiý chalan, čítať, písať,
rátať ma naučil. Chtěl som ho za to naučiť krkovicu, ale on
nechcel.
PEJCHL: Co je to krkovica?
HORŇÁK: Taký úder na krk, po ktorom si ustele na podlahu
aj metrákové chlapisko. On povedal, že sa nikdy nepral a že je
proti násilí, hovoril.
PEJCHL: Ty mám nejradši, tydlety, co maj prachů jak sraček, a
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pňtom ze sebe dělají beránky.
(Horňák se Soumarem dávají po celou dobu do zdi tyč pod
umyvadlo, Pejchl lepí lišty zpět pod radiátor, Matte číhá u
špehýrky. Pak začnou Soumar i Horňák žmoulat kusy chleba
v ruce, Pejchl automaticky spálí noviny a popel přidá ke
žmoulanému chlebu, aby hmota byla černá. Celá akce probíhá
mezi řečí zcela mechanicky)
H O R Ň Á K (vyskočí opět k oknu): Já vám eště tu díru zalepím, ale zejtra se to už dá dodělat, jenom tyhle dva konečky se
musejí přihnout. (Všechno je zakamuflováno. A Horňák
smutně poznamená) Keď ostanem na tomto patře, tak sa vám
pokusím o vychádzke nechat pod krabicou s čepicami nejaké Jajčenie.
SOUMAR (k Pejchlovi): Co tomu Vaňkovi závidíš prachy,
Pejchl... von šije vydělal hlavou ... ale tys je musel krást, protože jseš blbej.
PEJCHL (těžce dosedne a naznačuje Mattemu, který si balí
ze společné krabičky cigaretu, aby mu taky jednu udělal.
Matte mu dá ochotně svoji): Co blbej, obohacuje se každej. ŠéJredaktor si vozí na neděli celou rodinu na chatu až na Moravu
služebním autem a šojér je ubytovanej v hotelu a čeká do pondělka, tak co ? Já na ně vím takový věci, že budou rádi, když
budu u soudu držet hubu.
SOUMAR: To radši drž, nebo vyfasuješ místo třech let patnáct.
PEJCHL: Jsou to všechno strašně vyčůraný svině. Pořád do nás
lili, že jako stranický kádrové budeme mít spousty výhod, a jen
jsem se dostal do průseru, tak vode mě dal každej pracky pryč.
SOUMAR: A ty se divíš? To je taky nápad ... tisknout na rotačkách vládního tisku Jalešný lístky na tramvaj!
PEJCHL: Vobohacuje se každej.
SOUMAR: Ale proč?
PEJCHL: Protože je ve kšeftech hovno k dostání.
SOUMAR (lstivě): Jak je to možný, tomu se mi ani nechce věřit?.'
PEJCHL: Protože to všechno vykoupej ty kurvy, co kradou a
můžou podplácet řezníky a vůbec.
SOUMAR (dělá, že nechápe): A co s tím dělaj, s tím žrádlem ?
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P E J C H L (naletí): No co by s tím dělali, sežerou to.
SOUMAR: Všechno?
P E J C H L : No jistě, že všechno.
SOUMAR (už se očividně baví): A na vostatní se teda nedostane?
PEJCHL: Ne!! (Nechápe smysl otázek)
SOUMAR: To znamená, že toho asi bude nějak málo, když se
na všecky nedostane. (Pak to nevydrží a rozchechtá se)
¡VIATTE (se začne taky smát, protože vidí, že sympatický
Soumar se směje a nesympatický Pejchl se mračí. Začne jako
lehce bouchat Pejchla do ramen a naznačuje mu, aby si s ním
stínově zaboxoval. Vyráží hrdelní zvuky hluchoněmých):
Mattel (ukazuje na sebe) Policaj! (ukazuje na Pejchla) Bum
bum bum, Matte! (ukazuje na sebe) Bum bum!
PEJCHL: Di do prdele, cigoš!
(Vzadu na chodbě se opět vynoří Voňavka se šmajdajícím
Vaňkem, který opět nese deky a svůj majeteček)
VOŇAVKA (Vaňkovi): Stůjte, Vaněk!(potom chvíli čumí do
nějakého seznamu a jen tak pro sebe si utrousí) To sem blázen, kam já vás šoupnu f
VANĚK: Prosím ...?
VOŇAVKA (odtrhne oči od seznamu): Co ... ? (dojde mu, že
myslel nahlas) Helejte, Vaněk ... vo to se nestarejte ... votočte se
hezky čelem ke zdi a čekejte, až vám dám povel.
(Potom Voňavka otevře skříňku ve zdi, ve které je telefon,
zmáčkne klapku a začne do něj hulákat)
Láďn ... Jarda ... už sešprevlečenej? ... tam ho dát nemůžu ...
na druhým katru musej zůstat tři cely volný ... ale to jich tam
bude pět?... Hele, mně jede za deset minut autobus, tak si to dodělej, stejně si přišel pozdě.
(Praští telefonem, zamkne skříňku a jak je vzteklý, vtrhne do
naší cely, kde se mu v ústrety hrne Horňák se sbalenými
věcmi)
(V cele)
VOŇAVKA (Horňákovi): Co je? Kam se tlačíte?
HORŇÁK: Povedal ste, že sa sťahujem.
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VOŇAVKA: Povedal ... povedal ... tak teď nepovedám. (K
Pejchlovi) Kde sou ty kostky ? Před vycházkou se tady hrály
kostky, tak je koukejte navalit.
PEJCHL: Tady žádný kostky nejsou.
VOŇAVKA: Tak já udělám filcunk a eslije najdu, tak dete do
díry za vodmlouvání!
SOUMAR (který drží zadkem uvolněné umyvadlo, se obává
filcunku, zbledne a zachrání situaci): Pejchl, okamžitě vydej
panu veliteli ty kostky!
(Pejchlovi to konečně taky dojde, sáhne za gumičku do ponožky a podá Voňavkoví pět hracích kostiček, vyrobených samozřejmě z chleba)
VOŇAVKA (je vezme, uchichtne se vítězně a- utrousí): Příště
to bude horší, a až si budete stěžovat na málo chleba, tak vám
tydle kostky připomenu, Pejchl. (Vítězně odejde a všem spadne
kámen ze srdce)
(Na chodbě se Voňavka ještě zastaví u Vaňka, který stojí předpisově čelem ke zdi a v rychlosti ho ještě zbuzeruje, při zamykání dveří)
Vaněk ... pěkně v pozoru a čekat ... Já mám voči všude!
(Potom rychle zmizí v ohybu chodby. Když kroky dozní, Vaněk si sám pro sebe prohodí)
VANĚK: Kretén! (potom položí deky na zem a sedne si na
ně)
(V cele)
MATTE (ukazuje na sebe): Magyar. Matte Magyar ... Box
box box ... bum bum bum (dělá sidestepy a stínuje boxerský
zápas. Je na něm vidět nesmírná radost a potřeba pohybu)
PÉJCHL (si sedne): Tak todle já nebudu poslouchat. Jeden je
hluchonemej debil, skáče tady jako trdlo, a druhej bude pobuřovat pomluvama hospodářský situace.
SOUMAR: Nechaj si, Pejchl, to pobuřováni, nebo byste se moh
ráno při vycházce třeba zřítit ze schodů, a to by vám nebylo, jak
se na vás koukám, po chuti. Nehledě na to, že já nemůžu
vlastně vědět, co se venku děje, protože jsem už za mřížema
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čtmáctej rok. (Znova se začne smát, ale zní to trochu nebezpečné, že Pejchlovi přejde po zádech mráz)
(Pozn.: Jen človek, který seděl ve vězení, pozná druh strachu
z někoho, kdo je s ním v jedné cele a má za sebou čtrnáct
roků)
MATTE (doboxoval a se smíchem naznačuje Soumarovi s
Pejchlem, aby šli k oknu, že musí na záchod)
(Pozn.: Je to zvyk v cele, že když někdo sedí na záchodě, ostatní jsou stranou a nevšímají si ho)
PEJCHL: Eště todle! (otráveně si otočí židličku zády k míse.
Soumar si sedne vedle něho s jistou diskrétní samozřejmostí)
HORŇÁK (skoro smutně): Chuj pojebaný, Voňavka zesratý,
len keby som ťa stretol v civile, tak zdravý domu nedojdeš. Tisíc milionou vagonou kokotou jebe ti tu tvoju panenku Mariu
Levočskú.
MATTE (sedí na míse a dloube se v nose)
(Chvíli je ticho)
SOUMAR: Tak do voběda nám sem už asi nikoho nedaj.
PEJCHL: Co je dneska, čtvrtek, ne? To by moh bej t špenát.
HORŇÁK: Lebo fazole.
PEJCHL: Na ty se jim vyserú. Bejvaj nedovarený.
MATTE (si natáhne kalhoty a spláchne. Potom zaklepe Horňákovi na rameno a zeptá se zaklepáním na ruku na čas a
ukazuje, jako že jí lžící)
(Na chodbě se ozvou kroky, Vaněk si rychle stoupne.)
(V cele)
(Horňák se rychle dvakrát dotkne nosu, ukáže „jídlo" a potom rukou směrem pod dveře. Matte pochopí, má zjistit, co
bude k jídlu. Vysmrká se a potom si klekne na zem ke dveřím
a čuchá pod nimi. Nějak mu to nejde.
Z druhé strany dveří přijde bachař Blonďák s Vaňkem, který
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nese v náručí svoje deky a na nich karton cigaret, krabici s jídlem a nějaké písemnosti. Zastaví se disciplinovaně a bachař
Blonďák, už v uniformě, tisíckrát opakovaným grifem otevře
dveře, aniž by se byl předtím podle předpisu podíval špehýrkou. Matte se strašně lekne.)
BLONĎÁK (není zlej): Co tady blbnete, člověče?Abych vám
nepřišil na zadek jednu pendrekem. (Ale protože ví, o co jde, a
taky že mu Matte nemůže rozumět, řekne dobromyslně) Budou fazole.
SOUMAR (prohodí šaškovsky): Děkujem, pane veliteli.
HORŇÁK (se opičí): Ďakujem pekne, pán velitel.
BLONĎÁK (Vaňkovi): Tak Vaněk, to chcete vystát mezi
dveřma důlek? Nebo se vám nový apartmá nelíbí?
VANĚK (ráčkuje): Prrromiňte. (Vejde dovnitř)
BLONĎÁK: Chlapi, máte tady bordel jak v tanku a smrad jak
ve vopičárně. Koukejte si vyvětrat!
SOUMAR (šaškovsky): Mužem?
BLONĎÁK: No, jsem tady, tak mužem!
VANĚK: Promiňte, pane veliteli, ale nedostal jsem dneska noviny.
BLONĎÁK: Já za to nemůžu, já jsem teďka střídal. To víte, je
to bordel, třeba je nepřivezli.
(Mezitím se Horňák na Soumarův pokyn vyšplhal na kavalce
a větrá. Blonďák odejde, zalígruje dveře, potom je zase odlígruje, vleze dovnitř a položí z kapsy něco na stůl se slovy)
Příště hrajte ty kostky na ručníku, ať to nejni slyšet. (Obrátí se
na Vaňka) Vaňku, já vám pučím noviny z kanceláře, když mi
to při voběděpřipomenete, ale budete zklamanej, dneska tam vo
vás není ani mrť. (Mrkne na Vaňka a zmizí.)
SOUMAR: Eště že je tady dneska tendleten vůl, aspoň bude
vodpoledne klid. (Vaňkovi) Já sem ňákej Soumar.
VANĚK: Vaněk Fěrrrdinand. Byli jsme přece spolu na rentgenu.
SOUMAR: Sem myslel, žes to zapomněl.
HORŇÁK (od okna): Priprav sa, Vaniek, popoludní bude
šachturnaj.
PEJCHL (stojí jako kůl a čumí na Vaňka. V hlavě se mu něco
50

těžkopádně děje): To znamená, že když dneska ráno umejval
podlahu Horňák, tak musíme začít zejtra podle postelí zase
znova, ne?, aby to vyšlo.
SOUMAR: No jasně, a začnem vod dveří pro změnu. To znamená, že ráno začínáš.
pEJCHL: Tak to ne! Tendle tejden to na mě vyšlo, když byl
Matte u soudu, a mimoto mám nárok na postel po Horňákovi.
U hajzlu ať si spí tady ten přivandrovalej.
HORŇÁK: Chceš do držky, akú moju postel, veď sa nesťahujem ešče.
VANĚK: Mně je to jedno, kde spím. (Soumarovi) Jestli nemáte
co kouřit, tak si klidně berte. Mám dost a na příští nákup jsem si
objednal ještě navíc tabák.
HORŇÁK (se zhluboka nadechne): To je vzdúšok, chalani,
ako na horách (a potom zahaleká) Tri dni ma nahaňali, ešče
ma nedostaaaalííííí... ešče ma tri dni budúúúú, aj tak ma nedosťánúúúúú ...
(Pejchl hrábne po kartonu, ale Soumar ho praští přes ruku)
SOUMAR: Jedině, když zůstaneš spát u hajzlu.
(Pejchl se bojí autority a váhá)
VANĚK: Jen ať si vezme, jestli nemá.
SOUMAR: Jen se na něj, Vaňku, klidně vyser. Ať mu pošlou
papalášové, když za ně sedí.
MATTE (se prišourá s úsměvem a naznačuje, že by kouřil)
VANĚK: Jen si vemte!
SOUMAR: Ten ti nerozumí ani vorta.
(Vaněk dává Mattemu krabičku a naznačuje, že je jeho)
PEJCHL: Za dvoje bétéčka vám udělám rajón a zůstanu spát u
hajzlu.
VANĚK: Nerrrozumím vám.
PEJCHL: No, že za dvoje cigarety udělám za vás rajón a budu
spát u hajzlu.
VANÉK: No to bych nerrrad, abyste měl kvůli mně nějaké těžkosti. Berrrte si, jakoby byly společné.
SOUMAR (se uchichtne): To je dobrý, todleto. Basa, to je
most, kterej překlene všechny protivy světa. Hehe! Račte se seznámit, pánové. (Vaňkovi) Tohleto je soudruh zloděj (Pejchlovi)
a tohleto je pan spisovatel.

PEJCHL (nejisté): Děkuju za kouření.
VANĚK: To nic. Jaký tady máte knížky? Můžu se kouknout? J
PEJCHL: Ňáký ruský hovadiny. Já to nečtu.
HORŇÁK (se chce chlubit): Celkom dobré sú. Jednu som čí- i|
tal.
SOUMAR (podává Vaňkovi čtyři knížky): Eslis to už čet, tak
když slouží Blonďák, šmuglujem to se sousedníma celama při ve- (
čeři.
(
VANĚK (vezme první knížku. Radostně mu zahrajou očka a
potom ve snaze vyrovnat se slovníkem ostatním vězňům, ře- I
kne velmi neobratně): To se na to vyserrru. Dostojevskýbo Zápisky z mrtvého domu. To sem čet naposled, když mi bylo patnáct, a to jsem tomu moc nerozuměl.
1
SOUMAR: A teď už tomu ani rozumět nepotřebuješ.
VANĚK: Vy to ... tedy ty to znáš?
SOUMAR: Za tu dobu sem čet všecko, co můžou vězeňský ku i- jj
hovny nabídnout.
VANĚK: Lišky na vinici, Gepard - herrrgot, vy máte na j
knížky kliku. A jak to, že já měl vždycky při fasuňku takovou
smůlu. Samý sborníky vojenských písniček z padesátých let a Le- i
ninovy a Stalinovy spisy.
SOUMAR: To ti strkal do cely asi Voňavka naschvál, aby tě |
nasral.
H O R Ň Á K (zavře okno a seskočí konečně z kavalců dolů,
roztáhne pateticky ruce): Vaniek! No toto je setkanie! Musíš
mi ihned rozprávať, čo si ty tri mesiace robil. Vieš ty, že tu g
mapu mám eště pri sebe, akorát mi chýba Austrália, tu mi odtrhol akýsi doktor Benda, lebo potreboval volačo písať a nemal
papier.
VANĚK: Já ti namaluju novou, když teď budeme zase pohrromadě. Kolik ti napařili?
HORŇÁK: En e m štyri roky. Čakal som viac. Tu druhú prepadačku mi nedokázali, lebo ten Poliak, čo som ho praštil, už odmietol pricestovať na vyšetrovanie, lebo ty peniaze, čo tvrdil,
že som mu zobral, nevedel', odkial by povedal, že ich má. Asi ich
tiež ukradol.
SOUMAR: To bych teda rád věděl, kdo teda ty peníze nakonec
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jtrácí, když vy loupežníci si je furt jenom kradete navzájem.
(Odněkud vyloví brejle, nasadí si je a začne pozorně prohlížet
tituly knížek.)
PEJCHL (dá ucho na dveře, pozorně poslouchá a potom):
Voběd, pánové! (A opravdu, na chodbě je slyšet šramot ešusů)
filavně chleba musíme ňákej čerstvej na službě vydyndat,
abysme mohli zalepit ty díry pod umejvadlem.
VANĚK: Jaký dírry ?
SOUMAR: Ale, já ti to vysvětlím.
(V zámku zarachotí klíč a otevřou se naráz obě závory. V cele
s e odehrává doslova procedura, protože jídlo je ve vězení
vážná věc. Matte vezme s Pejchlem stůl a přistrčí ho ke dveřím. Potom bleskově přendá z neviditelné poličky za dveřmi
čtyři ešusy s polévkou a čtyři víčka od ešusů s fazolemi a kouskem salámu a čtyři silné kusy chleba. V cele zavládne zvláštní
atmosféra, protože jídlo v zajetí je signálem ke zvířecímu jednání. Matte je nervózní, Pejchl hamižný - kouká, kde je víc.
Všichni jedí tiše a soustředěně.)
SOUMAR (k Horňákovi): Jakmile přijdou pro ešusy, tak
máme dobrejch patnáct minut na díru.
HORŇÁK (s plnou hubou): Po týchto fazoljach ju prorazím
riťou.
PEJCHL: Proč budeme pokoušet osud, když je tady kouření habaděj.
SOUMAR: To je tvoje kouření?
PEJCHL: Ale von fikal, že si mužem brát.
SOUMAR (klepne Pejchla lžící vztekle a dost silně do čela):
A že ti to najednou nevadí, že sou vod něj!
VANĚK: Proč by mu to mělo vadit?
SOUMAR (si krkne a věc uzavře významným): Von ví dobře!
(Potom Soumar pantomimicky vysvětluje Mattemu, že po
odevzdání ešusů budou dělat díru. Že Matte poleze nahoru,
Soumar bude držet lavór a že Pejchl bude muset hlídat. Matte
se směje, boxuje.)
VANĚK: Vám nějak vadí moje cigarety, pane Pejchl?
PEJCHL (se uchichtne): ... pane Pejchl! To zní blbě, ne? ...
Pane Pejchl... tak mě vos/ovili naposledy na radnici, když jsem
se ženil.
53

SOUMAR (se zlomyslně zasměje): ... no a pak ti říkali třicet
let soudruhu Pejchle nebo Rudlo. Ale teď to přijde, teď už z titulů nevyjdeš. U soudu ti budou řikat obžalovaný Pejchle, povstaňte, a to tě tam předtím povedou jak medvěda (zlomyslně se
zasměje) a máma bude sedět v první řadě. To bude vostudy. A
potom ti budou řikat pět let odsouzený Pejchl, nemluvte, nesplnil jste normu, máte zakázanej balíček a návštěvu.
MATTE (srovná ešusy ke dveřím a potom se pokouší zaboxovat si s Vaňkem. Ten se mu snaží z lidského hlediska vyhovět,
ale jako intelektuálovi se mu to moc nevede, brkne o stoličku
a rozplácne se na podlahu. To je pro Matteho vrcholem humoru. Vaňka zachrání od toho, aby ho Matte radostí neumlátil, jen zarachocení zámku a odevzdání ešusů).
SOUMAR (jakmile zaklapnou dveře): Vaňku, dávej bacha u
špehýrky!
VANĚK: Prrrosím ?
SOUMAR: No bacha, jestli někdo nejde.
VANĚK (si pro sebe pobaveně opakuje): Dávej bacha u špehýrrrky. (A pak nalepí oko na špehýrku.)
SOUMAR (opakuje proceduru s umyvadlem): Vidíš něco?
VANĚK: Nic! Z druhé strany je přiklopený plíšek!
PEJCHL (odlupuje lišty zpod radiátoru): Sakra, napravo je
uzoulinká škvírka, Horňák tam nalepil chleba.
VANÉK (s odzbrojující slušností): Prrromiňte, pane kolego,
ale nevšiml jsem si hned ... (radostně) Už ji vidím ... taková
uzoulinká!
PEJCHL (zabručí otráveně): Já nejsem žádnej váš kolega ...
SOUMAR: ... no to ti Venca pisk, že né, ty jelito.
HORŇÁK: Do čerta, něhádajtě sa a ať mi sem Matte podá
stoličku.
(Soumar ukáže Mattemu na stoličku a na Horňáka, ten ji
okamžitě popadne, vyleze s ní nahoru na kavalce, přidrží
pajcr a Horňák do něj začne židličkou mlátit.)
PEJCHL: Kdo se hádá? Já chci jenom připomenout, že tady
jsem za docela něco jinýho, než tady pan
Vaněk, aby bylo
jasno.. Já nejsem žádnej protistátní
živel...
SOUMAR (zlomyslně): ... nýbrž štátotvornej zloděj, he he he.
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Historie se opakuje, jenže v bleděmodrým. Vjednatřicátým jsem
seděl s jedním prokuristou, kterej zašantročil celej vlak obilí, a
taky si se mnou nechtěl povídat, protože sem byl tenkrát
komunista.
VANĚK: Vy jste zloděj ? (Stále u špehýrky)
PEJCHL: Von kecá. Mě do toho namočili.
VANĚK: A kdo?
PEJCHL: Kdo by, ti vostatní. Vobohacuje se každej, ale mě v
tom nechali.
VANĚK: Já si myslím, že se obohacují jenom chudí, ale k tomu
bych chtěl podotknout, že chudoba není jednoznačná - buď je
to stav, nebo pocit. A to je prrávě ten rozdíl. Jako stav je to to
nejlepší, jako pocit je to zlo, kterrý nás všechny zničí.
PEJCHL: Stav, pocit. Rečičky, na ty se vám každej vysere.
HORŇÄK (který se mezitím na kavalcích zapřel do páčidla,
začne strašně funět námahou. Najednou spoj mezi dvěma dírama povolí a Matte se zřítí z horního kavalce. Dole začne radostně skučet a ukazuje, že se díra povedla, že to povolilo.
Přestože si narazil zadek, tancuje radostně po cele.)
SOUMAR: Takže by se dalo říct, vážení filosofové, že nejchudší z nejchudších, tak chudej, že už to dál nejde, že už nemá
ani hlas, se vobohatil dírou. To je ...
VANĚK: Prromiňte ... nebo prrromiň ... Soumarre ...
SOUMAR: Říkej mi klidně Harry.
VANĚK: Teda ... Prromiň, Hany, za co sedíš vlastně?
SOUMAR: Za co sedim?... Vlastně... vidíš, to mě v životě nenapadlo, za co ... Sedim ... asi to nebude důležitý. Teda abych
jako právník samouk byl přesnej - asi to bude irelevantní...
VANĚK: Jestli to taky není ode mne indiskrece, že se tak ptám.
PEJCHL: Do prdele, mluvte česky. Samý cizí slova, člověk si
pak připadá jako kokot.
SOUMAR: Mlč, ty mozkovej suteréne!
PEJCHL: Aspoň ten lavór snad dáme na místo. Nebo bude malér.
SOUMAR: Prosím, soudruhu, máte příležitost k samostatné
akci, esli vůbec víte, co to vlastni je. (Pejchl mávne rukou a
začne dávat s Mattem lavór do původního stavu, tedy vymě55

ňuje lišty za trubku, kterou se páčilo.) Za co vlastně sedim.
Teda původně sem snad řekl policajtovi vole. A pak už to de
všecko samospádem.
VANĚK: Pane Sou ... teda vlastně Harrryku ...já vím, že o nic
vlastně nejde, prrostě jsme tady zavřený a řeči se vedou a voda
teče ... ale vám, teda vlastně tobě, už vážně o nic v životě
nejde ?
SOUMAR: Mně f
VANĚK: Tobě!
SOUMAR (zasměje se jako idiot, kopne z rozvernosti Pejchla
do zadku, coz rozesměje Matteho, a řekne pateticky): Mně v
životě šlo vždycky jenom vo život! (Za chvíli zašaškuje) ...
pravda, někdy šlo taky vo cizí život, ale vždycky vo život.
PEJCHL: Seš blbej, nebo co? Kop s mě do prdele!
SOUMAR: Neříkej!
VANĚK: Tys někoho zabil?
HORŇÄK (zanotuje cikánskou melodii): Zabilííí, zabilííí,
dvoch chlapcov bez vinýýý, jeden bol Kapusta, druhý bol Ursínýýý ...
SOUMAR: Co? ... Co co co? Zabil? Hm. Asi taky ... (odmlčí
se)
PEJCHL: Muklovský řečičky.
VANĚK: A jak to, že sedíš v soudní vazbě, když jsi ve výkonu
trestu ?
SOUMAR (se uchichtne): Protože je to tady fajn. Lidi se střidaj, furt něco novýho, člověk se dozví, jaký lumpárny si lidi
zase vymysleli, pozná se s disidentem, nebo tajdle (plácne Pejchla za krk) s dělnickou třídou. Je to tady holt jako v hotelu extraklase.
VANĚK: Kolik je vám, teda ... tobě, Harry, noků?
SOUMA.R: Stejně tomu nebudeš věřit, tak co?... Kolik je tobě?
VANĚK: TJž mi taky bylo čtyřicet.
SOUMAR (se upřímně zachechtá): Čtyřicet! Dyž mně bylo
čtyřicet, tak jsem stál v Paříži na Pigalle s vojenským kufrem.
Kapsy plný prachů a život před sebou ... a hele, jak sem hrozně
dopad! (Na vysvětlenou dodá) To mi skončilo angažmá v cizinecký. (Vaňkovi) Jo, chlapče, z minulýho trestu mně zbejvaj
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skoro dva roky, a když mně teďka dva přidaj navrch, tak pudu
kriminálu, a bude mně rovnejcb sedumdesát.
pEJCHL (se otočí a zůstane stát s otevřenou hubou): Co ?
VANĚK: TO není možný!
SOUMAR: No jo, je to tak, já sem ročník čtrnáct.
VANĚK: NO to teda je báječný!
(Soumar potěšen udělá stojku a potom perfektních pár kliků.
Trochu se sice zadejchá, ale je v báječné formě.)
SOUMAR: Nejzdravější ze všeho je kriminál!
(Matte zkouší stojku a domnívá se, že bude veselo.)
VANĚK: To bys ... pak, Harry, taky moh klidně říct, že kdyby
se udělal kriminál z celý země, bylo by to prro lidi nejzdravější.
SOUMAR: Přesně tak! Dyť už se jim to skoro podařilo. Jenom
s rnináží maj potíže.
PEJCHL: Lidi moc žerou.
VANĚK: A málo myslej.
SOUMAR (se rozesměje): Vaňku, řekni mi upřímně, napsals
někdy něco, kdyžs měl plnej bachor?
VANĚK (po chvíli): ... Vždycky jsem usnul.
SOUMAR: Tak to vidíš.
PEJCHL: Co vidí? (Dodělává finiš při zamaskování umyvadla.)
MATTE (začne do Pejchla stínově mlátit): Pejchl... box box
box, bum bum bum ... Matte ...
PEJCHL (mu jednu ubalí): Cigoš, deš do boudy! (Ale Matte
je dobrá povaha, stínuje a boxuje dál.) Já se snad dám z týdle
cely přeložit!
(Mezitím pokračují Soumar s Vaňkem v začatém rozhovoru.)
SOUMAR: A to je právě podle mýho už čtrnáct let zavřenýho
rozumu jádro pudla celýho komunismu.
VANĚK: Jak to myslíš, Harry?
SOUMAR: Jak to řikám, Ferdo! Kde je psáno, že člověk je stvorenej pro práci? Tudle! Je spíš jako vopice - něco chňapnout a
sežrat.
VANĚK (zacituje): Pomni člověče, že chléb svůj v potu tváře
dobývati budeš.
SOUMAR (se upřímně rozesměje): Všechno jenom
řečičky!
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Zkus jít hladovej do samoobsluhy a nastrkáš do košíku všechno,
co uvidíš, u kasy toho většinu vrátíš, protože na to vlastně ani s
sebou nemáš peníze. To je reflex, kamaráde.
VANĚK: No jo, ale nemůžeš zase tisícileté lidské snažení hodit
za hlavu a tvrdit, že člověk je jenom pytel reflexů ...
SOUMAR: ...Počkej, ještě jsem nedomluvil ... No a když dá
strana a vláda lidem nažrat, tak se lid zase válí na pupku, krká
blahem, sem tam šoustá, a do práce ho nedostaneš ani heverem.
VANĚK: Zjednodušuješ.
SOUMAR: Když je člověk jednoduše zavřenej v jednoduchým
kriminále s jednoduchým režimem (zasměje se), tak ho napadají
jednoduchý souvislosti.
VANĚK: Generalizuješ.
SOUMAR: Na to vem jed, že generalizuju. Všichni jsme
vlastně tak trochu zavřený, i ty, co jsou venku ... A myslí za nás
někdo j inej.
VANĚK (se uchichtne): No jo, jenomže blbě. Tak co s tím ?
SOUMAR: My dva už nic. Já do toho chtěl mlátit klackem, a
tys to zase chtěl měnit po dobiym. A voba sme za katrem.
PEJCHL (filosoficky, protože zaslechl poslední věty rozhovoru) Lidi sou velký svině.
SOUMAR (se protáhne): Jó, spisovateli, komunisti to nemaj
lehký. Podívej se třeba tady na toho (ukáže na Pejchla). Ten by
se pro ně nechal třeba ukřižovat, ale zase má mozek hladkej
jako srnka ledvinky ... bez jedinýho závitu.
PEJCHL: Proč srnka f
SOUMAR: Protože chlastá jenom vodu, ty kopyto, takže má
holt ledviny úplně hladký.
VANĚK: Ale vždyť přece v osmašedesátým to bylo to nejlepší,
co jsem kdy v životě zažil, a byl to taky socialismus.
SOUMAR: Nevím, neviděl sem, seděl sem v base ... čet sem jenom noviny - a trestní zákoník.
VANĚK: Prromiň mi, Hany, ale já neumím prroti tobě arrgumentovat. Já jsem absolvoval strašnou spoustu seminářů, ale
takhle s obyčejnejma lidma ... to já neumím.
SOUMAR: Jakej já sem vobyčejnej člověk? Celej život buď v
uniformě nebo tady!
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(Pejchl si mezitím otevře skříňku, vyndá si psací potřeby,
sedne si ke stolu na stoličku a začne psát dopis. Kryje si přitom písmo rukou, aby nikdo nic nezahlédl.)
MAŤTE (chvíli civí a pak začne dělat „kilometry")
(Pozn.: Ve vyšetřovací vazbě, když je vězeň ve stressu, nachodí v třímetrové cele třeba 30 km. Zní to pro civilistu nepoc h o p i t e l n ě , ale je t o tak.)

VANĚK: No právě. (Ztiší hlas) A za co vlastně sedíš? Ale
-ooprravdu.
HORŇÁK (se tiše zaposlouchá do příběhu)
SOUMAR (zvážní): Banální přecitlivělost, dalo by se říct.
VANĚK: Jak to?
SOUMAR: Ale ... přechod státních hranic se zbraní v ruce. A
prdli mi tam eště špionáž, jak se to dělá. Ale stejně sem to měl
dobře vymyšlený, ale ulít sem na svědomí ... Prvně v životě,
Vaňku ... ale nelituju toho.
VANĚK: Jak to, na svědomí?
SOUMAR: ... ale ... vozil sem jako závozník dřevo z hraničního prostoru a vyčíhnul sem si, že kuchař z posádky má klíče
vod branky pod drátama, protože měl za nima políčko se zeleninou. Sehnal sem si bílej kuchárskej mundúr a k nejbližší věži to
bylo tak dvě stě metrů - každej by hovno věděl, kdyby viděl kuchařskej mundúr. A za tim políčkem byl hned příkop a les.
Strašně jednoduchý to bylo. No a když tam byl takhle před polednem sám, to sem si taky vytypoval, vplížil sem se za nim do
kuchyně a vzal sem ho paličkou přes lebku, abych mu moc neublížil. Ale von byl jak bejk, vydržel to, hodil po mně sekáček na
maso ... rozsek mi celý levý rameno, tak sem vytáh stříkačku,
toho von se lek ... ale to bych pořád eště krásně stihnul, kdybych
to do něj našil, tak bych pořád eště šel až do Němec jako po
korze, ale najednou ti, člověče ... von se na mně koukal jako
zvíře ... za nic vlastně nemoh, taky sem ho půl roku znal, v ruce
držel řeznickej nůž a skučel tak jako tiše a já sem najednou nemoh ... prvně v životě (najednou zařve) ... kurva, Matte, přestaň se tady courat sem a tam!
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MATTE (neslyší, zasměje se vesele a pokračuje v pobíhání)
VANĚK (tiše) A proč jsi jako nemoh ?
SOUMAR: Nevim ... asi, že to bylo doma.
VANĚK: No vidíš, a někdo může dělat doma ty největší kurvárny.
SOUMAR: Právě proto.
VANĚK: Prro co?
SOUMAR: No jak sem fikal... že i takovej grázl, jako sem byl
já, je najednou naměkko, když má doma někoho vodpálit... jo,
kamaráde, proto to tak lehko držej pod palcem.
VANĚK: Ale stejně se bojej strrašně všeho - i sami sebe.
SOUMAR: A ty se divíš?
VANĚK: Trrochu se divím.
SOUMAR: Podívej se, vemu to čistě teoreticky z právního hlediska. Já znám trestní zákoník nazpaměť ... to víš, za ty leta, co
má člověk číst.
VANĚK: Úplně nazpaměť ?
SOUMAR: Chceš mě vyzkoušet?
VANĚK: No, to ne, ale divím se.
SOUMAR: Tak se koukni! Pro mě je celej vosumašedesátej a
celej průser potom až do teď úplně jasnej a jednoduchej, i když
se mě to nijak zvlášť tak nedotklo. Seděl sem a sedím dál. Poslouchej dobře. (Začne odříkávat, jako když čte.) „Část druhá,
zvláštní část, hlava první. Trestné činy proti republice. Oddíl
první, trestné činy proti základům republiky. Paragraf 91, vlastizrada. Československý občan, který ve spojení s cizí mocnosti
nebo s cizím činitelem spáchá trestný čin rozvracení republiky,
teroru, záškodnictví nebo sabotáže, bude potrestán odnětím svobody na dvanáct až patnáct let nebo trestem smrti. Paragraf 92,
rozvraceni republiky. Odstavec 1. Kdo v úmyslu rozvracet socialistické společenské a státní zřízeni, územní celistvost nebo
obranyschopnost republiky anebo zničit její samostatnost - písmeno a - účastní se násilných akci" a tak dále, a ted : „písmeno
b - provádí jinou zvlášť nebezpečnou činnost proti základům
republiky nebo jejím důležitým mezinárodním zájmům, bude
potrestán odnětím svobody na osm až dvanáct let". A teď dávej
bacha! „Odstavec druhý. Odnětím svobody na dvanáct až pat60

náct let nebo trestem smrti bude pachatel potrestán - písmeno a trestný čin uvedený v odstavci jedna jako člen organizované skupiny, písmeno b - způsobí-li takovým činem těžkou
újmu na zdraví více osob nebo smrt, písmeno c - způsobí-li takovým činem škodu velkého rozsahu nebo jiný zvlášť
závažný
následek, nebo - písmeno d - spáchá-li takový čin za branné pohotovosti státu. " (Vítězně se narovná) Tak a teď mluv!
HORŇÄK (smutně): Todle mňa něbaví, tomu nerozumem.
Idem rač spať pod kavalce. Keby něčo, tak do mně kopnitě.
(Potom naznačí pantomimicky Mattemu, aby ho vzbudil,
kdyby něco, a zasouká se pod kavalce, kde usne.)
VANĚK (nechápavě): O čem mám, Harry, mluvit?
SOUMAR: Sakra, Vaňku, copak ti to nejni jasný, přeci (cituje) „kdo ve spojení s cizí mocností provádí zvlášť nebezpečnou činnost proti základům republiky jako člen organizované
skupiny a způsobí škodu velkého rozsahu nebo jiný zvlášť závažný následek" - bude co?„potrestán trestem smrti", vole!! A
co dělala ta vyližparta, co se dneska drží u moci, ten tejden předtím, než sem vpadli, jinýho?!
VANĚK (se zarazí): No jo, když to berreš takhle.
SOUMAR: No a jak to mám brát, dyž sedim v kriminále
čtrnáctej rok podle stejnýho trestního zákoníku?
VANĚK: Politika je přece úplně jiná věc, má spoustu rrůzných
zádrrhelů, všelijakých jednání a diplomatických ústupků.
SOUMAR: Zákon je jen jeden a vztahuje se na všecky. Takže
se nesmíš divit, že je taky státní teror, aby chránil zákonodárce
před dopadem vlastních zákonů.
VANĚK: Zní to hezky, ale ...
spácháli

PEJCHL (už chvíli poslouchá): To sou všechno muklovský řečičky, ale trošku nebezpečný!
SOUMAR: Pro koho?
PEJCHL: No, nechci ukazovat!
SOUMAR: Kdepak, hochu, musel bys ukazovat jenom na sebe,
(rozchechtá se) protože esli něco cekneš, tak rána nedožiješ - já
už jsem totiž vodepsanej! (Ukazuje Mattemu, aby mu ubalil cigáro).
MATTE (balí, protože všechno je lepší než nečinnost v jeho
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věčném tichu)
VANĚK: Vodepsanej. To je vlastně pravda, když je člověk vodepsanej, tak už vlastně může všechno.
SOUMAR: Jenom to ne, co nemůže jen tak sám vod sebe.
VANĚK: „Útok mrtvého muže!"
PEJCHL: To je ňáká detektivka?
VANĚK: Ne. Ale to když jsem byl na vojně v kursu protiatomový obrany, tak jsem byl jednou zašitej ve skladišti, psal jsem
si tam nějaký básničky nebo co, a tam visel výukovej plakát
prro jednotky zasažený atomovým zářením a na ten do smrti nezapomenu.
SOUMAR: Tak povídej! (K Pejchlovi) Co to tam smolíš, ty
dubová hlavo?
PEJCHL: To je moje věc!
SOUMAR: Tak jenom abych ti to nezkontroloval a nenabil ti
trošičku držku! (Vaňkovi) Jak je to s tim mrtvým mužem?
VANĚK: Skorro nic. To byla taková instruktáž prro velitele a
bylo tam doslova, že když je jednotka zasažena osmdesátí stupni
Geigra, tak že je jako už mrrtvá. Teda, ještě ne, ale jako že
bude asi tak za šest hodin. A byl tam návod, že v takovém případě podniká velitel s jednotkou takzvaný „útok mrtvých
mužů".
SOUMAR: A co?
VANĚK: Nic, jenom mi to, jak jsi citoval ty zákony, něco připomnělo.
SOUMAR: No jo, tak ňák to bude ... ale my to tady nevyřešíme. Je to strašnej bordel jak v malým, tak ve velkým. Koukni
tady na Matteho (Matte zjistí, že se mluví o něm), měl soud minulej tejden, vyfásnul tři roky a přitom ten chlap, ten soudní
znalec, co překládal u soudu řeč pro hluchoněmý a Matte mu
měl odezírat ze rtů, byl soudní znalec pro češtinu! Matte mu pořád tou jejich ukazovací řečí říkal, že mu nerozumí, a ten dobytek přeložil soudu, že se Matte doznává, ty mu daliflastr - a po
prdeli.
VANĚK: Ale to přece není možný. Kdyby šlo o politiku, tak neřeknu, to se falšuje všechno, ale u kriminálních činů přeci musí
existovat objektivní spravedlnost!
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SOUMAR: Ale nemusí!
pEJCHL (od psaní dopisu): Slyšíte to dupání f
VANĚK: Ne.
pEJCHL: Tak to se mi asi něco zdálo.
VANĚK: A co bylo napsáno v rrozsudku?
SOUMAR: Rozsudek byl napsanej bez jediný chybičky i se
znaleckým
posudkem soudního překladatele z řeči hluchoněmých. Jenže, holt malá chybička se vloudila - Matte je Maďar.
Hehehe!
VANĚK: Moh bych se na ten rozsudek mrknout? (Ukáže na
Matteho)
SOUMAR: Nemoh!
VANĚK: Tak prromiň, Harry!
SOUMAR: Nemoh, protože sme ho vykouřili - byl totiž na
fantasticky jemným průklepovým papíře.
PEJCHL (od psaní): Sakra, na tý chodbě se něco děje ... slyšíte
to?
'
(Všichni se zaposlouchají. Zdola je slyšet nějaké šoupání.)
SOUMAR: Asi něco stěhujou! Co to píšeš? Dopis soudruhům?
Aby ses náhodou nerozpovídal a nevyžvejk něco vo tý díře!
PEJCHL: Díra mě nepálí.
SOUMAR: Já ti to jenom připomínám. To víš, u takovýho individua, co tiskne na rotačkách Rudýho práva falešný lístky na
glajzu, člověk nikdy neví.
PEJCHL: Klidně si naser, dědku.
VANĚK (celou dobu přemýšlel): Jak to, Harry, žes říkal, že
jste ten rozsudek vykouřili?
SOUMAR: No balili sme si do něj špačky.
VANĚK: Ale to přece nejde, takovej chudák se musí přece odvolat. Tomu se přece pomoct dá, když v tom není politika.
SOUMAR: Matte! (Pantomimicky mu naznačuje a přitom
mluví) Tady ... Vaněk ... ti, Matte ... chce helfnout... („velká
hlava") u soudu ... proti policaj ...
(Pozn.: Soud se naznačuje jako „velká hlava", policajti se naznačují jako „ruka v železech")
MATTE (se směje a mávne rukou) Matte (ukazuje na sebe)
bum bum bum ... box box box ... policaj ... Matte ... nix ... dělal
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SOUMAR: Vidíš, Vaňku, nechce. (Chechtá se)
MATTE (táhne Vaňka a ze žeber ústředního topení loví šachové figurky, samozřejmě z chleba, a staví je na jednom
štokrleti, kde je namalovaná šachovnice) Matte ... šach šach
šach ...
VANĚK (co má dělat, sedá si k šachu)
SOUMAR (dodá): Vono Mattemu taky ty tři roky vůbec neuškoděj, protože co vo ňom povidal Horňák, tak toho za život nakrad a naloupil nejmíň na stopadesát let.
VANĚK (chce ještě říct): Ale v tomhle případě je přece nevinnej a to přece nejde ... (Mávne rukou a táhne pěšcem)
MATTE (se zatváří jako Bobby Fisher, dlouze se zamyslí a
táhne taky)
SOUMAR (se zastaví za Pejchlem): Tak copak to tady smolíme, milý zástupce vládnoucí třídy?
PEJCHL: To je moje soukromá věc.
SOUMAR: Tedy, pane soudruh Pejchl, tady je vaše soukromá
věc jedině nevysraný hovno, abysme se nepletli.
(Pejchl se lekne ostrého tónu)
VANĚK (od šachů): Harry, nech ho bejt, musíme se přeci navzájem respektovat, jsme na tom všichni stejně.
SOUMAR: Hele, to nech na mně, já už jsem měl z respektování pěknejch pár průserů ... když jsem byl ve čtyřicátým roce v
sovětským lágru na Sibiři, tak jsem taky ...
(Vaněk s Pejchlem zvednou hlavy)
VANĚK: ... tys byl zavřenej taky v Rusku?
SOUMAR: Jo ... dvakrát. Jednou jako kominternista, eště před
Španělskem, než nás zformovali v první československý armádní ozbrojený sbor... A aby se to nepletlo, tak mezitím jsem
seděl jako interbrigadista s prostřelenou nohou zase pro změnu
ve francouzským lágru skoro rok. To jenom, abys mi nekecal do
toho, že chci vědět, co se kolem mě děje. (Pejchlovi) Tak co to
je? Ale sofort.
PEJCHL (ustrašeně zalže): Dopis ženě!
SOUMAR: Vokaž!
PEJCHL (vyskočí a snaží se třemi skoky dosáhnout poplašného zvonku)
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SOUMAR (je u něj dřív, přikryje ho rukou, zachechtá se a
klidně prohodí): Tak chytrej sem taky. (Potom odkopne Pejchla od zvonku)
pEJCHL (bolestně zaskučí)
VANĚK (ostře): Do člověka se nekope. Na to se nemůžu dívat.
SOUMAR: Dopis ženě, říkáš"? A proto jsi chtěl zvonit na bachaře? Tak dost! Co tam píšeš?
PEJCHL (tiše): Chci se dát přeložit na jinou celu místo Horňáka.
SOUMAR: Proč?
PEJCHL (neochotně): Tady skrz Vaňka. Z politickejch důvodů.
SOUMAR (chvíli na něj kouká): ... No to mně poser prsa, Ježíšku. To to bouchlo ... Do člověka se nekope!... Kvůli tobě se
chce nechat přeložit! A kdoví, co tam vo tobě píše! Práskač!
VANĚK: A proč by nemoh? Je to jeho věc.
SOUMAR (odstoupí od zvonku): No prosím, bonzák je volnej.
(Pozn.: Bonzák - zvonek na službu. Bonzování - denunciace.)
PEJCHL (váhá)
(Chvíli je ticho. Matte zvedne hlavu od šachů a zatahá Vaňka
za rukáv, aby táhnul. Vaněk se otočí a rychle táhne. Matte se
zase hluboce zamyslí nad dalším tahem. Soumara to rozesměje.)
PEJCHL: Já sem ve straně vod pětačtyřicátýho roku, já tomu
věřím, a esli sem něco proved, tak to soudruzi pochopěj, ale nemůžu souhlasit s podrejváním základů socialismu ... to teda ne.
SOUMAR (vidí, že je vše zbytečné): ... no a tím, že tiskneš falešný lístky na tramvaj, tak ten socialismus asi upevňuješ ... ty
vole.
VANĚK (klidně): Vy proti mně něco máte, pane Pejchl?
PEJCHL: Jo (zarazí se) Proti vám osobně nic, ale četl jsem poučení vo tom, že jste chystali restauraci kapitalismu a s tím nemůžu souhlasit. Já vím na rozdíl vod vás, co je to stranická disciplina.
SOUMAR (pobaveně): No jo, ale tady nejseš ve straně, ale v
base, ty kopyto ...to ti eště nedošlo? (Vaňkovi) Vaňku, vodveď
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mě vod něj, nebo já ho snad chytím za řasy a naplácám mu přes
voči, aby se probral.
VANĚK: Pane Pejchl, já jsem se přeci jenom zastával nespravedlivě stíhaných osob.
PEJCHL (argumentuje): U nás nemůže bejt nikdo nespravedlivě stíhanej. To je všechno jenom poklonkovaní západní propagandě.
SOUMAR: ... a je to. Věř a víra tvá tě uzdraví ... jenom nevím, jestli se to vztahuje taky na duševní poruchy. A co tady
Vaněk?
(Matte opět zatahá Vaňka za rukáv, ten rychle táhne a Matte
se opět zahloubá do partie.)
PEJCHL (omluvně): Vy jste třeba slušnej člověk, ale jste na
druhé straně barikády.
VANĚK: Pane Pejchl, nezlobte se na mě, ale asi to bude
všechno opravdu moje vina ... já jsem si totiž nevšiml, že by u
nás byla nějaká revoluce nebo nějaký barikády.
PEJCHL (emfaticky zvolá): Revoluce je furt.
SOUMAR: Jedině v tvojí hlavě. Tam se perou hodný ganglie
se zlejma. Prosím tě, vždyť už na to nevěří ani malý dítě.
PEJCHL: Já jo.
SOUMAR: No, no!
PEJCHL (se zastydí): Každej člověk někdy trochu uklouzne,
ale tady (ukazuje na srdce), tady nikdy.
VANĚK (velmi klidně): Mně bylo, pane Pejchl, po válce v pětačtyňcátérn devět let. A můj táta byl ... no podnikatel - inženýr. Zkrátka budoval zemi, ve který se zase narodil on. A postavil celou městskou čtvrť. A když ho potom po osmačtyřicátým
zavřeli jako milionáře se šmelinářema a keťasama, tak se za tři
neděle vrátil domů, protože se zjistilo, že nikdy žádnej milión
neměl... Ale ta městská čtvrť stojí do dneška. A víte, kdo tam
bydlíf
PEJCHL: Mě to nezajímá.
VANĚK: Ani já, ani vy, pane Pejchl. Ona to totiž byla nóbl
čtvrť. Takže tam zase bydlej nóbl lidi. Jenomže jiný.
SOUMAR (jedovatě): Vona taková nóbl čtvrť se hodí každýmu režimu. I proletářskýmu.
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pEJCHL: Myslíte Barrandov?
VANĚK: Jo.
PEJCHL: Náš šéfredaktor tam bydlí taky. (Zlomyslně) Jeho šofér mi povídal, že tam maj špatnej tlak vody.
VANĚK: Vodárnu už táta postavit nestačil. To už podnik převzal stát.
SOUMAR (má nahráno na smeč): Přilepit na kopec hrnec na
vodu, to ne. Ale Stalinovi se stavěl pomník šest let a pak se zase
čtyři roky boural.
PEJCHL: To bylo v kultu osobnosti.
SOUMAR (se zadostiučiněním): No a teď holt zase nastoupil
kult blbosti.
VANĚK (po chvíli): Pane Pejchl, já respektuji jakékoli názory,
jenom mi vadí, když je lidi nesměj říct, nebo je musejí šeptat. A
proto bych vás moc prosil, abyste mi odpověděl podle pravdy jenom na jednu moji otázku.
PEJCHL: Já se s váma nebudu bavit vůbec!
VANĚK: Dobře, ale já vám ji přesto položím!... Chcete se dát
přeložit, protože se bojíte, že když se mnou sedíte v jedné cele,
že by to mohlo ublížit světové revoluci, ... anebo se bojíte, že
byste z toho moh mít malér vy sám?... a to je všechno.
(Otázka zůstane viset ve vzduchu)
PEJCHL (stojí a kouše se do rtů. Zaskočen mlčí.)
VANĚK: Nejhůř ze všeho se poslouchá mlčení.
SOUMAR: Já si dám pár kiláků - před večeří.
(Chvíli je ticho a tikot hodin, které jsme předtím pro dialog
neslyšeli, nápadně zesílí. Odněkud z levého portálu vyjde líně
bachař Blonďák se svazkem klíčů a zamyká dveře od cel, protože po obědě, než se uklidí nádobí, jsou cely jenom na dva
obrovské lígry, čili dají se z chodby kdykoli otevřít.)
VANĚK: Proč odmykal?
P E J C H L (je rád, že se mluví o něčem jiném): Třeba zamykal.
(Tikot hodin opět zesílí. Najednou se do ticha ozve strašlivé
mlácení na dveře nějaké cely. Všichni čtyři sebou trhnou a
zpozorní. Do toho se ozve někde vzadu zoufalý hlas.)
HLAS: Jsem tady ... tady jsem (a zase příšerné mlácení něčím
kovovým na dveře vzdálené cely)
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SOUMAR (se zastaví): Hergot, co to je?
HLAS: Tady jsem, soudruzi ... Bijte je!
HORŇÄK (vyletí zpod kavalců) Koho? ... do boha, koho
bijú ?
PEJCHL (ustrašeně): Co by to mohlo bejt?... co by to mohlo
bejt?
SOUMAR (se uklidní): Asi ve vedlejším katru vytekly ňákýmu
muklovi na samotce nervy a začal zuřit. To voni brzo zlikvidujou.
(Chvíli je ticho)
PEJCHL (který má slabší nervy, se trochu roztřese, zapálí si
cigaretu a bez souvislosti zanaříká): Jako medvěda mě povedou, v řetězech ... a máma bude sedět v první řadě ... tos mi neměl říkat... vono je to vlastně hrozný ...
(Někde v blízkosti na chodbě se ozve příšerný dupot okovaných bot a směsice hlasů.)
VANĚK (vyskočí a nejistě se zeptá): Co mu udělají?
(Jenom Matte, protože nic neslyší, sedí jako šachový velmistr
a přemýšlí o druhém tahu.)
SOUMAR: Nabijou mu držku!
VANĚK: Jak to, to se přece nesmí. To přece nejde, mlátit lidi.
SOUMAR (stoicky): Normálně se to nedělá, to voni bachaři
radši s vězněma vyjdou po dobrým, ale když někoho popadne
amok, tak je to vlastně ta nejlepší služba, kterou mu můžou poskytnout. Na to je tady bicí komando.
VANĚK: Jak to, to je přece nesmysl, to je prroti mrravním
prrincipům.
SOUMAR: Podívej se, Ferdinande, jakmile v šoku dostaneš do
držky, tak se zašprajcuješ, a už ses"zase normální člověk. Protože
vzdor je lidská vlastnost - a né osamělé šílenství.
VANĚK: Děkuju ... děkuju, ale já nechci ...já to odmítám ...
SOUMAR: To ti tak pomůže.
(Ozve se práskání dveřmi a zase příšerný dupot. Pejchl začne
strachy rotovat po cele.)
SOUMAR (ucho na dveřích): No, teď ho odnesou do sklepa,
tam mu nandaj a je pokoj.
(Nastane ticho.)
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VANĚK (začne řvát): Na to nemajíprrávo!
SOUMAR (šaškovsky): „Zákon čtyřicet ze dne 24, dubna
¡974 o Sboru národní bezpečnosti. Oddíl třetí, prostředky používané příslušníky Sboru národní bezpečnosti při služebních zákrocích. Paragraf třicet dva, použití mírnějších prostředků. Odstavec první. V zájmu obrany veřejného pořádku, zejména k
odvrácení útoku na sebe nebo na jinou osobu při služebních zákrocích proti výtržníkům a jiným nebezpečným osobám nebo k
překonání odporu, který srněřuje ke zmaření služebního zákroku, úkonu či výzvy, jakož i k zabránění útěku zajištěné
nebo předváděné osoby, jsou příslušníci Sboru národní bezpečnosti oprávněni použít hmatů a chvatů sebeobrany, slzotvorného prostředku, obušku, pout, služebního psa, proudu vody,
vytlačování vozidly, úderu zbraní, výstrahy a varovného výstřelu do vzduchu. Odstavec druhý. Federální ministerstvo vnitra může obecně závazným právním předpisem ...
H O R N Ä K : Když naháňali mňa, tak mňa mlátil policajt násadou od lopaty.
(Náhle se opět ozve příšerné mlácení něčím kovovým na
dveře a znovu hlas.)
HLAS: Jsem tady ... tady jsem ... (Mlácení na dveře)
PEJCHL (se zcela zhroutí): Tak tohleto, to ne ... tak tohleto ...
to to to ... to se něco dějef
MATTE (se podívá od šachu, zasměje se a přitáhne Vaňka za
rukáv, aby hrál dál)
HLAS: Tady jsem, soudruzi ... bijte je!
H O R N A K (vesele): ... už sa režú ... boha, išiel bysom tiež...
SOUMAR (pobaveně pozoruje rozklepaného Pejchla a se zlomyslně vážnou tváří dodá, jakoby nic) Tak tohle vypadá na
vzpouru!
VANĚK: Na co?
SOUMAR: Na vzpouru vězňů!
PEJCHL (velmi se bojí a šeptá jako modlitbičku): Jako medvěda mě povedou v řetězech a máma bude v první řadě ...
SOUMAR: To tě teda nepovedou, za vzpouru tě zastřelej.
(Ozve se dávka ze samopalu a strašný dupot. Směsice hlasů.)
PEJCHL: Co já s tím mám společnýho ... co já s tím mám spo69

lečnýbo ?
VANĚK (taky mu není do smíchu): Slyšíte, dveře od cel se otvírají!
SOUMAR (taky neví přesně, co by se mohlo dít): A jejej, tak
to by moh bejt průser.
VANĚK: Proč? Co by mohlo bejt?
(Ozve se další dávka ze samopalu, dupot, rány a směsice výkřiků.)
HLAS: Bijte je ... soudruhy ...
HORŇÁK (zahaleká): Éééééj, keď som išiel na zboj, rozjívau
sa javor!
VANĚK: Počkej (ucho na dveřích), řek soudruhy, nebo soudruzi?... Počkej, tam taky řve někdo rusky!
HORŇÁK: ... keď som išiel z boja, spadou list z javordááá.
SOUMAR (ucho na dveřích): ... a německy ...
PEJCHL: Co já s tím mám společnýho. Že já jsem se na ty
tramvajenky nevysral.
SOUMAR (Pejchlovi): Voní se tě asi tak budou na to ptát.
(Vážně) Esli se teda už těch pár blbců, co se vzbouřili, zmocnilo
samopalů a klíčů, tak začnou votvírat všechny cely, a když s
nima (teď Soumar lže, aby postrašil Pejchla) někdo nebude
chtít jít, tak to do něj našijou.
PEJCHL: Ježišmarjájosefe!
MATTE (se konečně zvedne od šachů a neví, co se děje Pejchl skoro brečí a Matte myslí, že hrají nějaké divadlo.
Začne se smát a boxovat do vzduchu): Box box box ... bum
bum bum ...
VANĚK (zastaví rukou Matteho a začne mu pomocí neumělých posunků naznačovat, že se na chodbách něco děje) Matte
... ty ... já ... Soumar... Pejchl... ŠPATNÝ...
střílet... všichni
... vzpoura ...
HORŇÁK (se ujme Matteho a posunky mu vše vysvětluje):
Bum bum!
MATTE (zvážní, protože ostatní jsou taky napjatí)
(Chvíli je naprosté ticho a do toho se jako na povel ozvou
dávky ze samopalů, řev, dupot, směsice hlasů.)
HLAS: Tady, soudruzi ... tady jsou naši...
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SOUMAR (zařve): Rychle kavalce ke dveřím a zašprajcovat
stolem a stoličkama, ať aspoň udržíme první nápor! Vaňku,
nacpi do mříží deky, ať je tady šero!
(Je vidět, že Soumar je rozený vůdce a v každé situaci dělá vše
pro možnost odporu.)
VANĚK (leze po kavalcích k oknu, a pokud to jde, cpe mezi
mříže deky. Cela se zatmí): Stačíf
(Mezitím Soumar, Pejchl a Matte zašprajcovali dveře obráceným stolem a na něj vzepřeli čtyři stoličky.)
SOUMAR: Stačí. A teď ty kavalce. Slamníky na dveře a zašprajcovat to všechno kavalcema.
(Dupání a řev se opakuje znovu. Je také slyšet, jak se blíží odmykání cel a střelba.)
RUSKÝ HLAS: My asvabadíli vas!!!
SOUMAR: No to se na to vyseru. (Vytáhne zpod lavóru
držák a je aspoň trochu ozbrojen.)
HORŇÄK (popadne stoličku): Len ať dojdú ... prvý je moj!
MATTE (čuchá u dveří a naznačuje pomocí kašlání, že cítí
kouř)
(Je ticho.)
BLONĎÁK (jde po chodbě a mechanickými pohyby otvírá
cely jednu za druhou, aniž by se do nich díval. Naši vězňové
čekají napjatě jako před útokem. Blonďák otevře celu, a aniž
by se podíval dovnitř, jde k protější a otvírá ji taky. Z naší cely
vypadne na chodbu slamník z improvizované barikády, protože dveře se samozřejmě otevřely ven. Blonďák se otočí a
civí nad kavalcem do cely. Čtveřice se na něj dívá jako na zjevení. Blonďák se vzpamatuje dřív): Sakra, vy idioti, co ste to
udělali?? Víte, co z toho může bej t ? (Zařve opravdu velitelsky a
nasraně) Okamžitě ty kavalce zpátky pod vokno! Deky dolů,
nebo zavolám komando a takovej kolotoč ste eště neviděli. Já
tady nejsem pro srandu.
VANĚK: My jsme mysleli, pane veliteli, že je vzpourra, tak
jsme se chtěli jako brránit.
(Vaňkova poslední slova zaniknou opět v dávce ze samopalu,
dupotu a výkřicích: My vas asvabadíli! Blonďákovi to najednou dojde a rozchechtá se.)
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SOUMAR (s tyčí v ruce): No, co si mám tady zalígrovanej v
cele myslet, dyž je na chodbách skoro válka!My víme velký kulový hovno!
BLONĎÁK (zcela klidně): Jakápak válka. Režisér Vávra točí
na vedlejším katru trilogii Osvobození Prahy a přeci nechcete,
aby se národní umělec dovoloval každýho mukla zvlášť, esli mu
to nebude vadit. A teď sof ort! Všechno na místa, za pět minut si
to přijdu zkontrolovat. Máte kliku. Mít dneska službu někdo jinej, tak dete do díiy všichni, jak tu ste.
(Nacpe vypadlý slamník zpátky do cely a vztekle zabouchne
dveře. Vězňové začnou beze slova rovnat kavalce na původní
místo. První promluví Soumar.)
SOUMAR: Čurák Vávra.
VANĚK: Já ho znám osobně.
SOUMAR: Točí trilogii Osvobození Prahy!
VANĚK: Ten bude točit, až se utočí.
(Opět dávka ze samopalu, dupot, směsice hlasů.)
HLAS: Tady jsem ... tady ... Bijte je, soudruzi!
VANĚK (zlomyslně): Nák jim to osvobozování nejde, že to pořád opakujou.
(Cela už je jakž takž v původním stavu a oknem jde opět
světlo. Soumar s Vaňkem zamaskovávají tyč od umyvadla,
které si naštěstí bachař nevšiml. Matte sbírá rozsypané šachy
a Pejchl odvrácen si strká za košili předtím napsaný dopis.
Dveře se otevřou a v nich stojí Blonďák.)
BLONĎÁK (zcela klidně): Tak co bude ? Večeři si poďte vzít.
(Matte s Vaňkem přistaví stůl a opět z neviditelné poličky za
dveřmi vyndají čtyři ešusy s čajem, čtyři víčka se sýrem a čtyři
veliké porce chleba.)
PEJCHL (najednou hlasitě osloví bachaře): Pane veliteli, žádám, abyste převzal dopis!
BLONĎÁK (stroze): Ráno. Víte dobře, pošta se odevzdává
ráno při raportu!
PEJCHL (jedovatě): Je to dopis dozorčímu prokurátorovi v
denní službě, a ten převzít musíte, pane veliteli!
BLONĎÁK: Dejte to sem!
(Pejchl vytáhne dopis ze záňadří a podá ho bachaři. Soumar
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s e k němu přitočí a dupne mu vší silou na nohu, až Pejchl vyjekne. Blonďák jako by si toho nevšiml. Ví svoje.)
VANĚK: Pane veliteli, dovolte mi dotaz.
B L O N Ď Á K : Co je?
VANĚK: Pane veliteli, a hrál v tom filmu taky herrec Vrrabec?
B L O N Ď Á K (na něj mrkne): To víte, že jo, Vaňku. (A zavře
dveře cely.)
(Chvíli je zase slyšet dupot, střelba a výkřiky. Pak se Soumar
věcně zeptá Pejchla)
SOUMAR: Tak co? Ze strachu vo koryto, nebo pro čistotu
idejí?
PEJCHL: Nech mě bejt na pokoji, já nejsem žádnej dobrodruh,
já tohle vodskáču se srdcem, mám dvě nedospělý dcery, kluk je
na vojně, žena je špatná na plíce, já sem celej život dřel, nikdy
sem neukrad ani tohle ... tohle je moje první... co sem ... tohleto
... (začne nervózně hledat cigaretu a chce si zapálit špačka) ...
já sem dostal v tiskárně dvě čestný uznání ... já jsem dělat uměl
... to mi nikdo neveme ... ani vy, ani voni ... já dřel celej život
jako kůň ... a furt sem byl chudej jako kostelní myš ... já už
prostě nemoh ... ty tři děti, víte, co toho snědí - a teď mě povedou v řetězech jak medvěda ... (docela obyčejně se rozbrečí)"
VANĚK (mu podává zapálenou cigaretu): Nate, vemte si,
pane Pejchl. (Soumarovi) To byla ale blamáž ...
SOUMAR: To jo ... (Pejchlovi) A stejně tě povedou v řetězech
jako medvěda na jarmark a máma bude sedět v první řadě.
(Čímž je otázka dopisu pro něj vyřešená)

(Nastane obvyklá procedura. Tiché jídlo, potom dveře, ešusy
a zámek. Všichni sedí na štokrlátkách a mlčí. Tikot hodin zesílí, čímž se vytvoří časový předěl. D o ticha se ozve siréna, ohlašující povolení ležet na lůžku. Osazenstvo cely se rychle převléká do pitoreskních pyžam a rozkládá kavalce po celé místnosti. Matte si čistí zuby, Vaněk kouří, Pejchl si přetáhnul
deku přes hlavu.)
SOUMAR (zanotuje): Zapadlo už sluníčko za vysokou horu,
zas jeden den v prdeli, chvála Pánu Bohu.
(Tikot hodin opět zesílí. Světlo v cele se přepne na slabší. Po
chvíli přichází po chodbě Blonďák.)
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BLONĎÁK (otevře dveře a zařve): Pejchl, sbalte si věci, stěhujete se, sofort!
PEJCHL: Ale dyť už sem v pyžamu!
BLONĎÁK: 2ádný řeči, naházejte si to do deky a de se. Chtěl
ste to, takže vám bylo okamžitě vyhověno. (Horňákovi) Horňák, vy nečumte a koukejte si ustlat. Zůstáváte tady.
HORŇÁK (se radostně objímá s Mattem)
BLONĎÁK (Pejchlovi): Tak dělejte, sakra, Pejchl. (Vaňkovi)
Tak sem vo vás zaslech něco v rozhlasu, ale jen tak na půl ucha
... vono to bude zejtra stejně v novinách.
PEJCHL (má všechno sbaleno v dece): Pane veliteli, mám se
převlíkat ?
BLONĎÁK: Ale poďte tak, jak ste, zamknu vás jen vo pár čísel vedle ... ale hlavně už poďte, taky se chcu dostat domu.
(Když prochází Pejchl kolem Vaňka a ten mu podává ruku,
tak si přehodí balík s dekama do druhé ruky a jaksi nešikovně
a stydlivě nabízenou ruku přijme, pak se na vteřinu zarazí a
prohodí na půl huby)
PEJCHL: Já vím ... vono je to všechno vždycky trochu jinak.
(Dveře zarachotí a je klid)
SOUMAR (po chvíli): Byl na měkko, co?
VANĚK: Von je to vlastně taky chudák, když se to tak vezme.
SOUMAR: ... ale disciplinovanej.
HORŇÁK: Vyserte sa naňho už a pozritě sa, čo robíMatte za
divadlo. (Mattemu) Čo bolo ve vlaku, no. Ššššš, bum Matte no
!
MATTE (předvádí jakousi zuřivou pantomimu, jak on,
Matte, zapálil stoh slámy - a když celá vesnice běžela hasit tak on, Matte - vykrádal opuštěné baráky - a jak na něj, Matteho - vyběhl velikej pes - jak on, Matte - ho musel zabít vidlema - ale jak ho nechytili - a jak ujížděl pryč vlakem bez
lístku - a jak v tom vlaku hráli chlapi karty - a jak on, Matte jim ukradl prachy, o který hráli - a jak nakonec vyskočil z rychlíku - a jak se jemu, Mattemu - vůbec nic nestalo ...)
(Mezitím bachař Voňavka už v uniformě a tichých gumových
botách šmíruje po chodbě a nakukuje do cel. Když přijde k
naší cele, chvíli kouká a potom prudce zabuší na dveře.)
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VOŇAVKA: Tak co je to tam za bordel! Abych tam na vás
nevlítnul!
(Chvíli je ticho.)
SOUMAR (od novin): Jak to, že už je tady zase tendle koko t?
HORŇÁK: Blonďák mal predsa dneska krátku šichtu. Až po
zajtrajšku bude mať dlhú. Zajtra slúži Kobylí hlava.
SOUMAR: No, to mě těší.
(Ozve se opět siréna, která oznamuje zalehnutí a spánek.
Všichni se ukládají. Světlo se ještě víc stáhne na noční intenzitu.
Tikot hodin zesílí, že je až pro diváka nesnesitelný. Všichni
čtyři spokojeně chrápou. Čas utíká. Najednou Vaněk vyletí z
kavalce a začne z polospánku řvát hrůzou.)
VANĚK: Pomóc, pomóóóóc!
(Všichni se probudí a vyletí s otázkou: Co je, co se děje?)
SOUMAR: Co je ti, Ferdinande, co se stalo?
VANĚK (přichází pomalu k sobě): Já jsem měl strrrašnej sen.
To bylo něco hrroznýho.
HORŇÁK: Si úplně mokrý, Vaniek. Čo sa ti tak strašného
zdalo ?
VANĚK: Vy se budete smát, ale mně se zdálo, že jsem zavřenej
v kriminále!!!!?
(Chvíli je ticho. Potom Soumar pronese)
SOUMAR: No a co? Dyť je to přeci pro lidi!
(Ozve se dupot nohou bachaře Voňavky, který přiletí a neví,
do které cely by vrazil, protože ve všech je naprosté ticho.)
(Svítá)

OPONA
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výtvarné umění
Pod vlivem New Yorku
aneb
Rozhovor s malířem Antonínem Málkem
Rozhovor připravil v New
Bob Bohumil Krčil

Yorku během léta a podzimu

1985

Bob Bohumil Krčil: Nedávno ses vrátil ze své první návštěvy
New Yorku, který dnes mnozí považují za hlavní styčný bod
světového uměleckého dění: jaké postřehy a zkušenosti sis coby malíř - přivezl nazpět do Evropy?
Antonín Málek; Pokouším se sám v sobě orientovat a moc se
mi to nedaří, v noci se mi zdá o New Yorku. Vím, že to, co dělám tady v Evropě - a jak to tady dělám - že to by tak v Americe nešlo. Tam bych si takhle „stranou a přece ne mimo"
(jako tady v Západním Německu) stát nemohl: tam si to člověk „musí s nima rozdat", musí se do toho „zamíchat", nebo je
postavenej k ledu. A já nevím, jestli mám chuť se do něčeho
míchat, jen vím, že u ledu by se mi nedařilo moc dobře, protože by to smrdělo tím, že vlastně člověk selhal. Na druhé
straně: nebylo by „selháním", kdyby se do toho člověk začal
míchat?
Co zatím nechci, je, aby mě nějaká galerie nebo agentura zapřáhla před káru a nutila mě produkovat nějaký obrázky pro
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peníze a slávu. Pořád se pokouším, aby malování a život se nějak doplňovaly a nekonkurovaly si, přičemž „žití života" pokládám v životě za nejdůležitější. Důležité je, nějak dokázat,
aby malování k tomu „žití života" patřilo. Zatím maluju, když
mám prostě chuť malovat, když se potřebuju vyžvejknout,
nebo když začnu pociťovat, že jsem darmošlap a moje černé
svědomí mě k práci dožene.
Asi to vypadá jako idiotství, směšný vizionářství a navíc to do
dnešní doby vůbec nepasuje, ale mám vzadu v hlavě takovej
pocit, že umění a trh (konzum) nějak nejde dohromady. Pořád vzpomínám jednoho pobouřeného výroku Zdeňka Berana
(v Praze někdy na začátku šedesátejch let); řekl tenkrát:
„Oni s tím snad nakonec pudou ještě na jarmark!!!"
Zdá se mi, jakoby se ten „Pámbů z obrázků vytratil", a to
nemá co dělat s theismem nebo atheismem v úzkém slova
smyslu; chci tím říct, že nepokládám malování v první řadě za
prostředek, aby se autor obohatil nebo byl slávnej a kupec aby
si uložil kapitál. Nechci tady propagovat žádnej asketismus když nějakej malíř ze svý práce zbohatne, je to jenom v pořádku. Ale myslím si, že ty peníze by snad měly bejt vedlejším
produktem a ne cílem, pro kterej to člověk dělá. Naopak už
to, že se malováním musím živit, mi připadá svým způsobem
absurdní. Spojení slov „prodávat" a „obrázky" pořád jaksi nemůžu porozumět; jak by se úsilí nějak se vyjádřit výtvarnou
řečí dalo vyvážit nějakým ekvivalentem v penězích? Jeden dolar? Sto? Tisíc? Nebo milión? Dnes? Včera? Zejtra? Před
nebo po měnové reformě?
Celá tahle problematika zaměření se na konzum, která
vlastně z větší části charakterizuje současnou výtvarnou kulturu nejen v USA, ale asi všude, mi připadá, že kompletně míjí
podstatu věci: přece to není tak, že v lebce či pod rukama
týhle divný potvory, která si říká člověk, vznikala náboženství, filozofie a umění kvůli tomu, aby se udržely peníze v
oběhu!
Snad bychom se měli vrátit k úplným začátkům. V jakých závislostech stálo náboženství a umění (atd.) s tím, že se už
mohlo začít mluvit o člověku? Mám dojem, že zkoumání
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tímto směrem je dneska, tedy v době zapomínání historie,
opovrhování tradicí a zabíjení Boha velice důležitý, protože
tohle se dá taky obrátit: v jakých závislostech stojí ztráta náboženství, ztráta historické paměti, ztráta umění atd. - výměnou
za konzum a ideologie - k (možnému) zakrnění člověka na nějakou amorfní potvoru?
Napadá mi, že New York svou dynamičností, mohutností,
progresivitou, svou koncepcí kultury, by se dal přirovnat k Paříži na konci minulého a počátku našeho století. S jednou výhradou (omezím-li se na výtvarné umění, ale pravděpodobně to
platí i o jiných oblastech kultury)!: v Paříži to byli tenkrát malíři, kteří formovali tvář a perspektivy výtvarného umění, v
New Yorku dnes jsou to producenti a galeristé, kteří vedou režii ...
BBK: To „zamíchání se", k němuž New York nutí, podmiňuješ dvojitou šancí na osobní „selhání": buď člověk nedostane
svoje dílo přes „vlivné" kritiky a galeristy a zůstane tak mimo
dosah jejich zájmu; anebo - pokud naopak tito zájem projeví mu hrozí, že svoji tvořivou duši upíše nějakýmu obchodníkovi
... Přitahuje a svádí umění peníze, anebo naopak?
Nestáli před podobným dilematem už ti malíři zlaté éry Paříže, pouze s tím rozdílem, že všelijakých galeristů a „mecenášů umění" tam bylo tehdy ve srovnání s dnešním New Yorkem a jeho 2 - 3000 galeriemi daleko méně, stejně jako byla
menší celková suma peněz, vydaná během tehdejších časů
např. za obrazy?
Znamená snad víc peněz ve vícero privátních rukách (kromě
růstu různých příležitostí - např. pro malíře najít zájemce o
svá díla) současně také úměrné zkorumpování a následující
úpadek jak kritiky, tak umění samotného? Přesto, že jeho obsah a osobní motivace se nedají nijak srovnávat s jakýmikoli
peněžními sumami; obešlo se ale kdy umění bez peněz?
AM: Sám jsem si na sebe upletl bič, že jsou svou předešlou odpovědí tohle choulostivé téma nakousnul ...
Jisté je, že kultura a bohatství stojí v přímé úměře (jak řekl tu79

ším Petr Kotík v New Yorku): tam, kde s v historii nazačlo
koncentrovat bohatství, tam také nevzniklo žádné velké
umění. To je jednoznačná, jasná věc. Ale něco se s tím světem
stalo, zdá se mi, že i toto pravidlo dnes funguje nějak divně.
Třeba se mejlím, třeba je to úplně jinak, třeba, když se podíváme zpátky do historie (jak bych se o to chtěl teď velice nekvalifikovaně pokusit), vidíme jen ty špičky, povrch, nebo jen
to, co chceme vidět, co se nám „hodí do krámu". A pak z toho
vyvozujeme chytré závěry, které mají možná tu chybu, že jsou
úplně v luftu, což se mi právě může stát. Ale jednak se nezachovalo všechno, jednak je otázka, do jaké míry jsme my
schopni nebo ochotni vůbec té které době porozumět.
Přesto, vem si kteroukoliv velkou kulturu od Cíny po Egypt,
od Řecka po velké evropské slohy středověku, renesanci, barok, vždy existovala nějaká veličina, která stála mimo vše a
nade vším. Ta, kterou člověk sebe i celý svůj tehdejší svět měřil, které se klaněl, ve které se zrcadlil, ke které cílil nebo které
se vzpouzel, kterou však nikdy nedokázal pochopit, obsáhnout a ovládnout, která ho ale vždy už svou existencí odkazovala do jeho skutečných dimenzí. Snad se dá souhlasit s tvrzením, že vše to, co jistá epocha ideologicky a vůbec duchovně
obsahuje (systém a vůbec stav jejího myšlení, cítění, organizace atd.), se krystalizuje v jejím umění, které po ní zůstává.
Je myslitelné, aby v systému, který je založen a funguje skrze
vztah ke všeobjímající autoritě nade vším stojícího a vše ovládajícího Božství, vzniklo jaksi mimo a přesto uvnitř této struktury velké umění ryze konzumního charakteru?
Podíváme-li se zpátky do historie, stálo sice bohatství v přímé
úměře ke vzniku umění, ale toto umění nebylo určeno výhradně jen pro člověka, k jeho estetickým prožitkům, poučení,
zábavě, zabíjení času, nebo - zcela obyčejně - k obohacení.
Dovolil bych si říct, že spíše bylo umění prostředníkem mezi
člověkem a božstvem ve smyslu komunikace (chrámy, obětní
místa, kultovní architektura a její umělecká náplň), nebo bylo
výrazem či ozřejměním stupně, na kterém se ten jistý člověk
(panovník atd.) Bohu přiblížil (civilní architektura, paláce),
nebo fungovalo jako přímé „pojítko" mezi člověkem a Bohem
80

Ideolog II, 1980-81, akryl, 110x68 cm

- řekl bych německy „Fahrstuhl" - (pohřební architektura,
mohyly, pyramidy, hrobky atd. atd.). Já vím, že se dopouštím
nehorázných generalizací, když hážu všechno pod jednoho
jmenovatele, ale řekni, existovala kdy vůbec v historii lidstva
nějaká ryze atheistická kultura (nemíním civilizace)? A nemají
systémy založené na nějaké víře nebo ideologii přece jen nějaké společné znaky?
Ale zpátky k tématu. V tvé otázce padlo slovo „korupce" nebo
„zkorumpované umění". K tomu:
1. Něco, co víme všichni bezpečně, je, že všelijaké samospasitelné atheisticko-materialistické systémy jako socialistický,
komunistický, nacionálně socialistický atd. s fašizujícími, totalitárními tendencemi se s úspěchem snaží dostat umění a celou
kulturu do pozice služky systému: dá se to nazvat totální korupce kultury (socialistický realismus, nacistické umění).
2. Něco, co si neradi připouštíme, je, že se sice čistě opticky,
totiž svou mnohotvárností a svou nejen proklamovanou, ale i
skutečnou svobodou, umělecká scéna v zemích svobodného
světa od té v totalitárních státech diametrálně liší, ale nivelizace měřítek, neexistence požadavků na kvalitu - pojem kvality je prakticky rozpuštěn stejně jako nároky na řemeslo,
Handwerk - emancipace diletantismu a kýče a se vším spojená
komercializace umění, inflace cen a podřízení trhu umění zákonům konzumu (nad tím vším bezmezná arogance a absence
pokory) a na druhé straně degradace funkce umění na pouhou roli služby, ať už politice nebo ideologii (např. ekologii),
tedy tzv. „angažované umění" - svědčí o stejném úkazu. Ne
sice znásilnění umění pomocí ideologie, ale bohužel, jeho dobrovolného prostituování se ( = angažování).
3. Něco, nad čím se vlastně ani nezamýšlíme, je vztah korupce
a umění před tím, než člověk ve své bezmezné domýšlivosti
instituci Boha zrušil a sám sebe dosadil na jeho místo. Čímž
vlastně zlikvidoval to jediné měřítko, na jehož pozadí mohl
chápat své skutečné dimenze: ztratil svůj zrcadlový obraz, vyřadil se z hierarchie přírody, neboť si začal představovat, že je
jejím neomezeným pánem a vesele si kurví tu rovnováhu, kterou se laboratoři přírody v průběhu miliard let podařilo ve
vesmíru vytvořit ...
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Myslím si, že tady je ten přelom, kdy vztah bohatství a umění
začal fungovat „jinak". (Jistě to nebyl abruptní zlom: ať nám
filosofové a historikové vysvětlej, kde, v které filozofické
škole starého Řecka, se objevily první stopy linie myšlení,
které nakonec vedly k výše popsanému procesu likvidace
Boha: kunsthistorici my se měli zamyslet nad tím, jak do tohoto procesu zařadit třeba Rubense (abych uvedl jedno
jméno), který zdánlivě (?) mým vývodům protiřečí - i když
přece jenom - on byl především malířem baroka ...).
Totiž, chtěl bych se těch filosofů, historiků a kunsthistoriků
zeptat, existovala-li, mohla-li vůbec existovat korupce a následující úpadek umění (jak to sám dáváš do následnosti ve své
otázce) před tímto zásadním zvratem lidského povědomí ve
vztahu člověka vůči všehomíru ? Kdy smysl i funkce umění (v
rámci té jisté kultury) byla - jak jsem již výše naznačil - zprostředkování komunikace s Bohem? A kdy navíc každá ta epocha v závislosti na své specifické podobě jejího vztahu k svému
božstvu vázala výtvarný projev odpovídajícími formálně-stylovými předpisy? Jinak: může existovat nekorupční umění, jehož adresátem je jen člověk? Umění degradované na zboží?
Může vůbec existovat umění bez přesahu, bez Boha?
Podívej se na tu pustotu v muzeích a galeriích současného
umění, na velkých výstavách, bienálích, kunstmarktech! Udělej si procházku newyorskými privátními galeriemi a prohlídni
si jejich repertoár pod tímto zorným úhlem. Snad už chápeš,
proč se do toho jaksi „nechci míchat". Ta otázka pochopitelně
pak zní, jak být stranou a přesto nezůstat mimo? Ostatně bych
rád věděl, kolik prací autorů dvacátého století se v konfrontaci - já nevím - třeba s vrcholnými díly baroka nerozpadne ...
Nebo jinak: kolik děl současných autorů skutečně muselo
vzniknout, tzn. mají neoddiskutovatelné právo, oprávnění k
existenci, nerozmnožují jen kvantitu? Nejsou pouze „spotřebním zbožím", nesdílí osud vypité konzervy Coca Coly, nebo se
nesundají se zdí - jako dva roky starý tapety - když byla
splněna jejich jediná funkce; že si totiž jejich nákupem mohl
ňákej bohatej pahejl odepsat pár desítek tisíc z daní? Nebo
ještě jinak: představ si, že by se rozhodlo, že ode dneška smí
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umělecká díla být jenom anonymní, že by se zakázalo je signovat. N o Name Art. Představ si ty konsekvence! Byl by vůbec
ještě někdo ochoten malovat obrázky? Co by si počli ti
„selbstdárštelři" a „performáci" ? A co producenti, ti handlíři
se jmény? A co šéfové muzeí a vůbec kunstteoretici - ti by musili - představ si to - zase začít uvažovat v kategoriích kvality a
skutečných hodnot a přestat se vozit na módních vlnách tzv.
„současné avantgardy",tedy moderního akademismu! Tahle
představa mě fascinuje!
Ale aby nedošlo k mýlce - nemám nic proti těm, kteří kvanta řekl bych „přebytečných" - obrazů, soch, objektů atd. vyrábějí; nesou si svá rizika. Těžko je mít něco proti galeristům,
kteří s tím kšeftují, jsou to podnikatelé, chtějí přežít, expandovat a zbohatnout, tedy musí se řídit zákony trhu ... Co mě
však zaráží je, že snad neznám teoretika, kterej by tuhle hru
odmítl hrát a spoluvytvářet. Na stránkách výtvarných časopisů a magazínů, výběrem a formováním velkých výstav a přehlídek (všelijaká bienále, Kassel-Dokumenta atd.), nákupem
do muzeí a nakonec utvářením charakteru oddělení a sbírek
současného umění v národních galeriích a muzeích výtvarného umění kolem dokola, po celičkém světě ... Najdi mi rozdíl mezi touto oficiální scénou a scénou kunstmarktů a komercí determinovaných privátních galerií! Vzácná to jednota!
Člověk se neubrání dojmu, že více než kvalita a důležitost výtvarného díla rozhoduje o nákupu a prezentaci v muzejní
sbírce třeba metodami marketingu vyprodukovaný obchodní
úspěch nějakého jména, egál, jestli ten dotyčný produkt umělecky vůbec něco znamená.
Nakonec bych se chtěl vrátit ke tvé otázce o malířích zlaté éry
Paříže. Zde jsi přehlédnul ten nejdůležitější faktor, který pak
tvé otázce dá úplně jiný smysl, než ke kterému jsi cílil.
Ty jsi totiž zapomněl tu celou oficiální scénu tehdejší Paříže!
Tedy tam bylo dost peněz a bohatých lidí, kteří do výtvarného
umění opravdu investovali - do umění akademiku. A tito
umělci se pohybovali v lesku nejlepší společnosti, byli známí a
slavní - jako je třeba Warhol nebo byl Benys a jiní dneska ...
Můžeš mi jmenovat jediného z nich? Z těchto tehdejších králů
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umění? Už tam ten régl, že kde je bohatství, jsou automaticky
dány podmínky ke vzniku velkého umění, přestal fungovat.
Protože ti, kdo byli úplně mimo, chudí a vysmívaní, prakticky
otevřeli novou epochu umění ...
Musím ještě říct: nepokládej prosím to, co jsem se tu pokusil
popsat, za nějakou kategorickou ideologii, která by se chtěla
vydávat za tu jedinou pravdivou ... Je to spíš jen pokus podívat se na to všecko z jiného hlediska, upozornit na možnosti
pohledu. Nebo vem to jenom jako takovou otázku, kterou
jsem postavil do luftu ...
BBK: Snad se na ni, a ty ostatní, tebou nanesené, pokusí odpovědět oni povolaní experti a nezůstanou jen tak trčet v
luftě, kdesi mezi Kolínem a New Yorkem. Ale - apropó - New
York: nechtěl by ses do něj vrátit a zůstat nastálo, přes
všechna rizika a možnosti ztracení se v jeho rychlosti a mnohotvárnosti?
AM: S eventuálním přesídlením ... - mám zcela obyčejně
strach o svou identitu (to, kdo jsem a kam patřím). Tam v
Americe a v New Yorku specielně, je úplně jinej svět, jinej život, jiný dimenze. Je tam něco, co neumím definovat, co se zdá se - dotýká přímo jádra toho, co jsi ...
Ono to totiž opravdu znamená opustit Evropu. Ale jinak, než
např. do Číny, Austrálie, nebo třeba Antarktidy ... Tam odsud
se - asi - člověk může vrátit „domů", totiž: zůstat Evropanem.
Z Ameriky se mi to nezdá možný, protože člověk přestane být
Evropanem, aniž se přitom stane Američanem. Tedy zůstane viset někde uprostřed, na cestě, ale ta cesta je jen jednosměrná.
Viděl jsem to dostatečně u množství Cechů a Slováků, ale i
příslušníků jiných evropských národností nově přivandrovalých do Ameriky. Přehnaně si hrají na Američany, kterými
nejsou. Poznáš to na jejich nejistotě v určitých situacích, kde
např. domorodec nezaváhá. Nepohybují se s tou samozřejmostí rodilého Američana. (Proto asi to typicky americké tvoření národnostních a náboženských menšin.) Přitom jsem přesvědčenej, že všichni tito lidé by měli děsnej problém napaso86

vat se zpátky do Evropy. Asi by se už nikdy v Evropě necítili
dobře. Příměr, že Amerika je „taviči kotel národností", myslím platí teprve pro druhou, třetí generaci.
Má to asi taky co dělat s rozměrama: náš pes, pejsek, když ho
vyzvedli z domova zvířat a vyvezli poprvé na pláž, běhal v
kruzích kolem auta - poloměr jeho okruhů odpovídal asi tak
rozměrům jeho klece ...
My jsme asi taky uzpůsobeni chápat svět jen do toho rozměru,
co jsme v něm vyrostli - nemyslím jenom geograficky, týká se
i forem a dimenzí svobody.
Ovšem první námitka je: „Cejtíš se slabej, máš strach, že budeš pohlcenej, že tě „přemodelujou", že neobhájíš svou pozici.
Jinými slovy přiznáváš, že jsi kus bláta a s tvojí identitou to
taky není moc slavný, tohle jsou jenom alibi, kterejma to
chceš pro sebe i pro druhé okecat ..." Může to být pravda,
která však zrcadlí jenom mé osobní nejistoty, ale výše popsanou skutečností neotřese. Podívej se, když jsem přijel zpátky z
New Yorku do Kolína, nepoznal jsem svůj vlastní byt a neorientoval jsem se ani v něm, ani v ateliéru: to byla katastrofa,
já nic nepoznával jako vlastní prostředí, jako domov. A to jen
po třech měsících v USA!
To samý s obrázkama: nejsou špatný, ale se zprostředkováním současného životního pocitu jakoby však měly málo co
dělat. Snad je to tím, že i když je zde v Evropě tradice se současností promíšená, přesto je „současný životní pocit" poznamenán určitou vykořeněností. Lapidárně řečeno: tam kde se
„moderní čas" a jeho projevy člověku nelíběj (orwellovský
prvky, který zde převažujou), hrábne zpátky do tradice - a
spadne do nostalgie.
V Americe je situace diametrálně opačná. Amerika se od samého počátku dívá jen dopředu a postoj např. k technice je
pragmatickej, pozitivní, ne v evropským smyslu orwellovskej
nebo orwellovský negativní.
Tím nechci říct, že Američani nemají paměť - stačí jmenovat
Steinbecka, Whitmana nebo Robinsona Jefferse - to nějak
trvá a pořád platí, patří k současnosti.
Prostě se mi zdá, že historie Ameriky je jeden blok (s výkyvy
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pochopitelně, např. přistání na břicho s Vietnamem), takže
pohled nazpět v Americe neznamená útěk od přítomnosti.
Naopak, stejně se octneš zpátky zde a nyní - zatímco
evropská historie jakoby se několikrát zlomila. Připadá mi, jakoby přiznání se k současnosti znamenalo v Evropě současně
kompletní rozchod s minulostí, přeseknutí kontinuity s tradicí. Když se ale pokusíš zde v Evropě nějak na tradici „navázat", octneš se opravdu jaksi „mimo", zapadneš do jakési nostalgie, autenticita současného pocitu se vytratí ...
Jakoby pokus vrátit se sám k sobě znamenal už útěk od
dneška někam do doby, jejíž psané i nepsané zákony a hodnoty už dnes neplatí. A protože neplatí, cejtíš se vykořeněnej,
hledáš tedy svý kořeny v tradici: tím ale zároveň uřízneš
strom, ke kterýmu ty kořeny patřej, vypadneš ze skutečnosti,
neguješ současnost. A tak dokola. Jakoby se Americe podařilo
ty zlomy, v kterých Evropa ztratila svou paměť (a samu sebe),
nějak přemostit. Tedy: vrátit se sám k sobě, k tradici přes
Ameriku? Co chci, je se do New Yorku znovu podívat (zatím)
a bylo-li by možné, zkusit udělat výstavku ...
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teorie
Filosofie a aktuálnost
André Glucksmann
Téma mé přednášky je „filosofe a aktuálnost". Než se však
dostanu přímo k tématu, chtěl bych předeslat dvě věci, které
nicméně na filosofii a aktuálnosti participují. Za prvé: jsem
dojat, že mohu být zde, protože možná právě vám se daří to,
co evropští filosofové a intelektuálové hledají snad již půl,
ne-li celé století. Abych použil termínu Heideggerova, možná
se vám zde v Praze v těchto seminářích daří najít „Selbstbehauptung" filosofie. V situaci ochuzení a otřesu, bez příjemného a užitečného bezpečí, jaké skýtají univerzitní instituce,
možná právě zde, kde se filosofie nedělá zároveň s kariérou,
začíná se chápat, že filosofie je základní. Za druhé: přiznávám
se k jistým obavám, neboť se neznáme, nečetli jste moje
knihy, a proto je obtížné vyhnout se nedorozuměním a iluzím.
Pokusím se však nemluvit dlouho, abych eventuální iluze,
které při přednášce vytvořím, mohl v diskusi uvést na pravou
míru. Nuže, začínám s pohnutím a i ostychem, a to dvěma
poznámkami o aktuálnosti.
Aktuálnost je jedním z velkých vynálezů západní civilizace.
Aktuálnost existuje, když dnes není jako včera a když zítřek
přináší riziko, že vůbec nebude podobný tomu, co je dnes.
Říci, že existuje aktuálnost, znamená říci, že existuje problém.
Objevuje se něco nového, zvláštního. Nesetkáváme se s tím ve
všech civilizacích; mýtus lze chápat jako snahu transformovat
neočekávanost dneška v něco, co by se podobalo očekávanosti
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včerejška. Ve všech mytologiích je patrná snaha identifikovat
přítomnost s minulostí a integrovat do tradice i to, co je nečekané. Aktuálnost tu tedy nebyla odjakživa. Dalo by se říci, že
se objevila v Řecku. Stejně jako zázrak demokracie, geometrie, filosofie vyvstal zázrak aktuálnosti. Rekové žijí ve světě,
kde včerejšek nemá podobu dneška a dnešek zítřka. A to je v
dějinách světa něco nového. Nemusí to však trvat věčně: lze si
představit moderní civilizace, které aktuálnost zruší. Stačí se
podívat, jak totalitní myšlení vysvětluje, že neexistuje problém, že není událostí, či že jich je co možná nejméně.
Nuže, říkám-li, že aktuálnost je něco zcela jedinečného, co vynalezla západní civilizace, odkazuji na poněkud zanedbávaný
filosofický text, který následuje v Platónově Ústavě hned po
slavném podobenství o jeskyni a zůstává proto stranou pozornosti. Sókratés zde popisuje tři období růstu svobodného řeckého občana. V prvním období dítě důvěřuje svým rodičům žije v tradici. V druhém období potkává dialektiky, sofisty,
kteří mu kladou otázky: Myslíš, že toto je dobré? Dítě odpoví: Ano, rodiče to říkali. Sofisté mu však úspěšně prokáží,
že dobré je špatné, špatné dobré, a zmíněný dorostenec přestane vědět, kde je dobro a kde zlo, kde pravda, kde omyl. Je
nucen čelit aktuálnosti, neboť už nemůže ani žít, ani myslet
jako jeho rodiče. Vyvstalo něco nového. A ve všech generacích Západu je nadále přítomen tento zlom, jenž objevuje aktuálnost jako problém, který se nedá řešit automaticky odkazem na rodiče. Sv. Augustin vypráví, že ve svém životě prožil
nihilistické období; Freud to nazval oidipským komplexem.
Sókratés pak rozlišuje období třetí, filosofické, kdy člověk z
rozpaků a aporií vychází. Důležité je, že aktuálnost není jenom nějaká zvláštní vnější událost, nýbrž je to moment, kdy
objevujeme sebe jako zvláštní vůči minulosti. To nás přivádí k
druhému bodu: nejenže aktuálnost je západní vynález, nýbrž
aktuálnost znamená vždy poznání nás samých. Objevujeme
zvláštní a objevujeme sebe jako zvláštní. Nestojíme totiž před
aktuálností, nýbrž v aktuálnosti. Sókratés to nazývá sebepoznáním. V dialogu Faidros říká, že to, co ho zajímá na mýtu o
Tyfónovi (Tyfón byl prudký vítr), je jeho vlastní prudkost, a
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když se dotazuje mýtu, dotazuje se na násilí sobě vlastní.
Filosofické úsilí o sebepoznání ve vztahu k aktuálnosti znamená tedy zaprvé rozeznat zvláštní jako zvláštní, tj. přítomnost jako odlišnou od minulosti, za druhé rozeznat zvláštní
jako moje zvláštní. Ať je situace jak chce absurdní, na této absurditě mám podíl díky absurditě, kterou nesu v sobě. Tolik
na osvětlení vztahu mezi filosofií a aktuálností a na důkaz
toho, že jde o vztah filosofický.
Nyní bych chtěl ukázat, jak se tento vztah k aktuálnosti může
stát operativním. Ještě jednou - naposledy - vyjděme z příkladu Sokratova. Sókratés se v dialogu Menón obrací na mladého otroka. Nejprve se ho ptá, zda umí řecky. Když odpoví
kladně, předvede Sókratés publiku, že tento otrok, který na
první pohled nezná nic, je schopen provozovat geometrii.
Ukáže mu čtverec a dá mu úkol, aby nakreslil čtverec dvakrát
větší. K tomuto příkladu jsou tři možné výklady, tři postoje.
Jde přitom o tři postoje vůči aktuálnosti jako takové, nejen
vůči problému čtverce či problému geometrie vůbec. První
postoj je ten, který sdílí většina komentářů tohoto často vykládaného úryvku. Řečeno slovníkem Patočkovým, jde tu o
stanovisko vlády dne. Komentátoři obvykle říkají, že otrok,
veden Sokratovými radami, najde geometrii v sobě. To je
slavná teorie reminiscenční: otrok před nesnází, před vlastní
nevědomostí, Sokratem dohnán do rozpaků, postupně opouští
smyslový svět, jde do sebe a odhaluje pravdu. A tak každý
otrok, ať sebenevědomější, je vlastně profesorem geometrie,
jenž o tom neví. Aktuálnost, tedy aktuálnost problému, pomine, když otrok zavře oči a jde do sebe. To je výklad velmi
optimistický a zřejmě odpovídající tomu, co Patočka nazval
„vládou dne".
Druhý postoj je podle mého ten pravý sokratovský: vždyť nakonec je to Sókratés, který říká otrokovi, co má udělat. Problém je jednoduchý. Sókratés žádá otroka, aby sestavil čtverec, jehož obsah by byl dvojnásobný. Otrok spontánně nakreslí čtverec, který má strany dvojnásob dlouhé, čímž obdrží,
jak víme, čtverec čtyřikrát tak velký. Sókratés mu řekne: ale
to není dvojnásobek! Otrok odpoví: Pravda, to není dvojná94

sobek. Potom Sókratés vybídne: Zkusme na to jít jinak! Když
čteme text pozorně,-zjistíme, že otrok nenachází geometrii v
sobě, nýbrž že je to Sókratés, kdo mu prozrazuje trik, totiž
sestrojení čtverce nad úhlopříčkou čtverce zadaného. Řešení
tedy nachází Sókratés. A měli-li bychom zachovat věrohodnost komentátorů, museli bychom dodat, že se Sokratovi podařilo přesvědčit otroka, že řešení nalezl on sám - což se silně
podobá policejním metodám. Tedy něco na způsob Bucharina, který při procesu říká: Ano, plně věřím, že jsem vinen.
Myslím však, že skutečný sokratovský postoj zde není v tom,
ukázat, že otrok je schopen najít řešení,nýbrž ukázat, že
otrok má jistou schopnost, i když řešení najít nedokáže. Neboť co otrok ví? Neví jak zdvojnásobit obsah čtverce. Ale ví
toto: když prodlouží strany čtverce dvakrát, není to řešení,
nýbrž omyl. To je pravda, kterou otrok zná, aniž zná řešení.
Otrok ví, že nic neví. Jeho idea omylu je pravdivá a Sókratés
předvádí kolemstojícím, že i otrok, který nezná geometrii, je
schopen nahlédnout chybné řešení jako chybné. Poznání
omylu předchází poznání pravdy. Myslím, že se tím vysvětluje
i první Sokratova otázka na otroka: „Umíš hellénidzein?", což
se překládá: „Umíš-li řecky?". Helenizovat znamená být schopen toho, čeho je schopen otrok, byť neovládal geometrii: vidět chybné jako chybné. A všichni, kdo umějí takto helenizovat, mohou se shodnout na omylu, podřízení i nadřízení, vzdělaní i nevzdělaní, a to i tehdy, když neznají pravdu. Existuje
pravda omylu, pravda hrůzy, pravda ošklivosti, která předchází naší ideji dobra, krásy, pravdy.
Opusťme Menóna, ale setrvejme ještě chvilku u Řeků: existuje jedno slovo, které vystihuje toto poznání pravdy omylu:
teratoskopie, v překladu nahlížení děsivého, vidění hrůz. Tuto
schopnost prokazuje Kassandra v .Aischylově Orestei, když
prorokuje, to jest zahlédá skrze zdi paláce hrůzu, která přijde.
Má - jak by řekli filosofové - „Einsicht", vhled do toho, co
hrozí. A tato teratoskopie je pro mne něčím, co zakládá vztah
mezi filosofií a aktuálností. Posláním intelektuála není ani tak
ohlašovat dobro, slibovat útěchu, nýbrž snažit se předzvědět
rizika, ohrožení a nebezpečí. Dalo by se říci - použijme tento95

krát příkladu z historie - že omyl doby mezi dvěma válkami
spočíval v tom, že se takového vidění hrůz nedostávalo. Jinak
řečeno, nebyla tu schopnost učinit z Hitlera aktuální problém,
nazřít, že moderní diktatury se nepodobají ničemu z toho, co
předcházelo. Tento nedostatek teratoskopie, nedostatek vnímavosti vůči aktuálnosti Hitlera se - mezi jiným - nazývá Mnichov.
Zatím jsme mluvili o dvou možných postojích. Je tu ještě třetí
postoj vůči aktuálnosti: otrok se může nahněvat, prohlásí, že
tu nikdo z nikoho nebude dělat blbce, smaže čtverec a Sokratovi rozbije hubu. Nezapomeňme na tuto možnost, byť zůstala jen naznačena.
Abychom zůstali na vážné rovině, připomeňme si, že otázka
úhlopříčky je otázkou řecké geometrie jako takové, neboť tu
jde o objev iracionálních čísel. Jeden řecký mýtus vypráví, jak
možná víte, že Pythagoras, či jeden z jeho žáků, spáchal sebevraždu, když objevil, že číslo, které poměřuje diagonálu vůči
základně, není číslo ani sudé, ani liché. Někteří tváří v tvář
této události páchají sebevraždu, neboť číslo, které není ani
sudé, ani liché, toť pro matematika absurdita sama. A pak
jsou tu ti, kteří vynalezli pojem iracionálního čísla. I řecká tragédie znamená postoj, který uprostřed protikladů, antinomií a
aporií vynalézá východisko, aniž zavře oči před nesnází. Nuže,
myslím, že ona historka se čtvercem ilustruje schopnost západní civilizace (a zároveň se po ní dotazuje) vidět nesnáz z
anfasu, uznat ji - a přitom nespáchat sebevraždu.
Přecházím k dalšímu bodu: vztah aktuálnost - filosofie není
jen filosofický, nýbrž též aktuální. Příkladem tu pro nás je intelektuální katastrofa, kterou pro Evropu znamenala 1. světová válka. Myslím, že Patočka má pravdu, když říká, že tato
velká událost zůstává nevysvětlena, ač ona sama vysvětluje
vše. Podívaná na evropskou civilizaci, která se zvrhává v téměř absolutní jatka, skýtá důvod k zešílení. Jak je možné, že
inteligentní lidé byli s to se vybíjet téměř až do vyhubení, vzájemně se rdousit s těmi nejlepšími možnými úmysly? A tato
aporie, ještě šílenější než problém diagonály, pomůže objasnit
tři možné postoje uvedené výše. První je ten, který reprezen96

tují komentátoři Platóna, tj. optimismus vlády dne. Válka byla
jen nehoda. Společnost národů nyní již zajistí mezinárodní
harmonii. Druhá pozice je postoj otroka, který se rozběsní a
rozmlátí vše; to je postoj avantgardy mezi válkami. První byl
zřejmě Malevič, který v r. 1915, již po roce války, definuje
svou doktrínu, suprematismus, učení avantgardy: je třeba ujmout se války až do důsledků a pomocí umění provést destrukci až do konce (destrukce objektu atd.). Takových destrukcí se objevilo víc: dada, surrealismus ... Mezi destrukcí
estetickou a politickou byly styčné body a spojoval je jeden
motiv: starý svět je šílený, třeba jej rozbít a stvořit svět nový.
Přiznávám, že v první světové válce a v tom, co se odehrálo
mezi válkami, těžko hledám postoj třetí, sókratický, tj. ten,
který vidí hrůzu války jako hrůzu, aniž ji považuje za pouhou
nehodu, či aniž sám propadne oné destruktivitě války, a je
schopen najít východisko. To mě vede k aktuálnosti druhé: k
otázce, zda nenacházíme ono východisko dnes.
Přejděme od první války k druhé. Myslím, že největší filosof
20. století je Heidegger. Což neznamená, že měl vždycky
pravdu či že nenapáchal mnoho volovin. V letech 1943 - 44
přednáší o Hérakleitovi a ve shrnutí přednášek, asi padesátistránkovém, komentuje slavnou větu Hérakleitovu „i zde jsou
bohové". Víte, o jakou situaci jde: Hérakleita navštíví jeho
obdivovatelé, kteří se diví, že ho nacházejí u pece; tento
slavný mudrc je totiž něčím, co se v Praze dobře zná: je totiž
topičem. Problém, že i v místě tak skromném jsou bohové, se
poněkud komplikuje tím, že velký filosof Heidegger komentuje tuto větu velmi dlouze, a to v aktuálnosti roku 1943 a 44.
A čtenář je nucen ptát se, u jakého ohně sedí Heidegger, když
komentuje Hérakleita. Je-li to oheň dopadající z letadel na
německá města, je-li to oheň zachvátivší celou Evropu a
Rusko, nebo je-li to také oheň Osvětimi, který velký filosof v
r. 1943-44 nemohl ignorovat.
Myslím, že otázka tohoto hrůzného ohně, který zažehla
Evropa (a kde je třeba říci „i zde jsou bohové"), dominuje
všemu, co přišlo po válce. Objevily se tu opět vzpomínané tři
postoje: optimismus vlády dne, podle něhož Osvětim byla ne97

hoda, produkt Hitlerova chorého mozku či důsledek jistého
národního charakteru, který je vlastní Němcům. Mezinárodní
problémy se nyní vyřeší díky OSN. Toto stanovisko bylo
vskutku také vážně hájeno a zřejmě převažovalo v 50. letech,
kdy se lidé snažili nevidět nesmírně významné události, úzce
příbuzné s Osvětimí a genocidou Židů, k nimž došlo předtím,
např. masakr 7 miliónů Ukrajinců v r. 1933. Svět tehdy mlčel.
A jeden příklad čerstvý: Kambodža. A to jsou jen některé příklady, které stanovisko vlády dne činí stále méně uvěřitelným.
Myslím, že silnějším bylo druhé stanovisko: postoj negace a
destrukce. Zde narážím např. na Adorna a jeho otázku, jak je
možné psát po Osvětimi básně. Theologové se zase ptají, jak
je možné po Osvětimi věřit v Boha. Myslím, že způsob, jímž
jsme promýšleli tuto hrůzu, nejlépe vystihuje myšlení Heideggerovo. Domnívali jsme se, že to nebyla nehoda, ale něco bytostně patřícího k západní civilizaci. A navzdory sporům mezi
frankfurtskou školou a Heideggerem, kde Heidegger je tisíckrát hlubší než frankfurťané, shodují se v tom (Adorno, Marcuse, Heidegger), že existuje systém, který produkuje Osvětim nebo světové války; to zkoumal Heidegger právě za války
a formuloval to v „Nietzschovi" jako vůli k moci, jež se stala
vůlí k vůli.
Domnívám se, že tento přístup k věci, totiž že v hrůzách 20.
století se musí poznat celá západní civilizace a že nemá co říci
než vyslovit toto poznání, motivoval postoj intelektuálů po 2.
světové válce i jejich horečné hledání něčeho jiného, někoho
jiného, kdo by přinesl spásu (proletář, člověk třetího světa,
člověk z kolonií, utiskovaná žena), tedy hledání bytí vyloučeného ze systému a nepodílejícího se na něm, na jehož čistotu
bychom se mohli napojit, až systém rozbouráme. Myslím, že
dnes je možná už snazší odpovědět na otázku, na kterou tento
druhý postoj neodpovídá: jak říci „i zde jsou bohové", když
ono „zde" znamená také Osvětim, koncentráky, nebo i útlak
mnohem mírnější, možná však definitivnější, provázený
zblbnutím veškerého obyvatelstva, jež bylo zbaveno informací
a svobod náboženských, akademických i odborových. Jak lze
říci „i zde jsou bohové", když ono „zde" je takto a ve více ohledech hrůzné?
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Myslím - a tu se vyslovuji jako francouzský intelektuál - že.
Solženicyn, disidentské myšlení i jistá lidová hnutí nás naučili
přemýšlet o Evropě jinak než v pojmech odmítnutí či provinilosti. Požadavek minimálních věcí, nazývaných lidská práva,
se může jevit jako minimalistický, je však základní. Může se
jevit jako příliš skromný ve srovnání s popisem velkých systémů vůle k vůli, ale je základní: umožňuje nám totiž znovu
nalézt sokratovský postoj vůči otrokovi před problémem
čtverce. Viděli jsme, že skutečná shoda mezi Sokratem a otrokem - i mezi přihlížejícími - je ve společném konstatování, že
chybné řešení je chybné. Existuje totiž pravda omylu a hrůzy.
A na této pravdě se lze shodnout, i když se neshodujeme na
tom, co je pravdivé a co krásné. Řekl bych, že zápas o lidská
práva se vskutku může jevit jako minimalistický, neboť ti,
kdo jej vedou, se shodují na tom, co je to zlé, a neslibuje se tu,
že lidé jsou a budou dobří; pouze se předkládají negativní pravidla - např. Solženicynovo pravidlo č. 1 - nelhat. Toto minimum však je základní, neboť zde se můžeme shodnout. Víte,
že Marx lidská práva kritizoval. V „Židovské otázce" o nich
řekl, že jsou pouze formální a negativní. Říci, že moje svoboda končí tam, kde začíná svoboda druhého, to je výměr negativní, neboť neříká, co je třeba konat společně. Ale Deklarace z r. 1792, kterou Marx cituje, říká něco velmi určitého:
vyhlásit tuto Deklaraci bylo nutné, neboť vzpomínka na despotismus - na aktuálnost despotismu - je ještě čerstvá. Tedy
shodneme-li se na základních právech, je to proto, že se shodujeme proti čemusi, proti tomu, co by mohlo přijít, kdyby
těchto práv nebylo. Myslím, že to je to základní a že celá západní kultura se v podstatě snažila o to, uzavírat pekelná
vrata, a nedomnívala se otevírat bránu ráje. Historická zkušenost Evropy říká, že je možné shodnout se proti peklům, despotismům, politickým morům, zatímco vždycky, když někdo
vnucoval ráj, otevřely se pekelné brány.
Vraťme se k lidským právům a k příkladu Menóna. Lidská
práva jsou postoj společenství, které má tentýž pohled na
hrůzu jako Řekové, vzdělaní i nevzdělaní, urození i neurození,
včetně otroků; toto společenství sdílí tutéž teratoskopii a ze
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sdělitelné zkušenosti se zlem vyvozuje důsledky. Po válce jsme
prožívali období optimistické, období destrukční a nyní se pokoušíme žít dnes tuto „Selbstbehauptung" evropské kultury,
která byla schopna šířit ty nejstrašnější nemoci, ale také produkovat protilátky, jimiž jsou demokracie a lidská práva.
Trojská válka se v Illiadě, té velké učebnici Reků, končí genocidou - nepřežily ani děti, ani ženy, byly zbořeny oltáře, z
Tróje nezůstalo nic. Tedy tato civilizace byla od počátku
schopna uvažovat o sobě jako o té, která v sobě nese možnost
genocidy duchovní i fyzické. Zároveň však byla schopna svou
kulturou a demokratickými institucemi vynalézat zábrany
proti ohrožení, které v sobě nese. A čteme-li dějiny 19. století
ve světle nynějších zápasů o lidská práva, musíme se ptát, jak
to, na základě jakých idejí a jaké filosofie si evropský člověk
najednou začal představovat jen síly a mohutnosti absolutně
dobré, jaké to svůdné myšlenky ho odlákaly ze strážného
místa na okraji propasti, jež zeje před jeho vlastní civilizací. V
jistém smyslu to, čemu se musíme znovu učit, je být Kassandrou, být na stráži před nicotou. Neboť vše, co západní kultura vykonala, učinila proto, aby přehradila cestu mocnostem
zmaru a destrukce, o nichž ví, že jich je schopna.
Přednáška, proslovená
Přeložil M. R.

v Praze dne 18. června 1985.

Převzato ze samizdatové filosofické
(1985), č. 1, str. 8-1 až 9.
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revue

Reflexe,

roč. 1

Eugène Minkowski

Metafora
„Nenechme se mýlit: jsou případy,
kdy obrazná řeč s plným vědomím
praví smysl vlastní a kdy řeč abstraktní mluví nevědomě ve smyslu
obrazném."
H. Bergson

Vezměme běžnou definici metafory: „Rétorická figura, která
přenáší vlastní význam slova na význam jiný, který se k němu
hodí jen díky implicitně rozuměnému srovnání" (Laroussův
slovník). Jak se zdá, tato definice věrně reprodukuje naši obvyklou představu metafory. Přesto je diskutabilní.
Od počátku mechanismus metafory racionalizuje: připouští,
že vlastní význam slova je zvláštním aktem přenesen na význam jiný, jako se z místa na místo nosí předmět. Ale pak bychom se takových přenosů mohli zdržet a dosáhli bychom matematicky přesné řeči bez metafor, kde by slova byla používána výhradně v jejich vlastním smyslu. Někteří by v tom
pravděpodobně viděli výhodu, jiní tu naopak začnou svrchu
uvedené definici nedůvěřovat: veškeré živoucí bohatství řeči je
jí totiž zpochybněno ve jménu špatně pochopené přesnosti.
To není vše. „Přenést vlastní význam slova na jiný, který se k
němu hodí pouze díky implicitně rozuměnému srovnání" totiž
mlčky předpokládá, že reálně existují dvě naprosto odlišné domény: zatímco v prvé se slovu může dostat smyslu vlastního,
ve druhé nemůže mít jiný než metaforický. Naše definice metafory tedy spočívá na myšlence radikálního dualismu, a protože nepřipouští mezi oběma doménami žádné intimní pouto,
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vede nás nadto k předpokladu paralelismu, okolnost, která
nás vůči ní musí vést k ještě větší obezřelosti.
Připustíme-li, že metafora skutečně spočívá v přenesení
smyslu slova, co nám pak dovoluje rozhodnout, který je jeho
význam vlastní? Tato otázka se může zdát na první pohled
zbytečná. Nebudeme přece váhat mezi hořkou chutí a citem
hořkosti (1): je to evidentně hořkost chuti, která nám údajně
zjevuje vlastní význam slova. Ale proč vlastně? Uvažujme
chvilku. Položená otázka možná nepostrádá tak zcela smyslu.
I když pozorně prozkoumáme fenomény hořké chuti a citu
hořkosti, neobjevíme v nich nic, co by mohlo zdůvodnit, že
vlastní význam slova „hořkost" je připisován prvému z nich. K
rozhodnutí otázky existuje jistě jednoduchý postup, který spočívá v tom, že předpokládáme jako neochvějný postulát primát slova smyslového. Avšak pochyba přesto trvá. Je tento
postulát skutečně tak neochvějný, jak věříme, a jestliže ano,
odkud čerpá tento svůj charakter?
Na fenomenologické rovině totiž nenajdeme nic, co by nás
přesvědčilo o primátu smyslového. Jistě, jeden ze zkoumaných
fenoménů má smyslový charakter, druhý charakter „citový",
ale znamená to nezbytně, že k upřesnění pravého smyslu „hořkosti" je vždy třeba se obrátit k prvému? Je skutečně hořkost
citu méně hořká než hořkost chininu? Kromě předem dané
ideje to nic nedokazuje.
Cit je v zásadě právě tolik hořký jako chuť: je ovšem hořký jinak. Toto „jinak" se hořkosti nijak netýká a pochází výhradně
z toho, že v jednom případě máme před sebou smyslový údaj,
zatímco v druhém se jedná o údaj citový.
Cit hořkosti má nepochybně, jako všechny citové údaje stejného řádu, cosi méně hmatatelného, pohyblivějšího než chuť
hořkosti. Ale to znamená v zásadě jen jinými slovy opsat zásadní rozdíl, který jsme zahlédli před chvílí, když jsme postavili do protikladu charakter smyslový a charakter citový. V
citu hořkosti prožíváme zvláštní formu, která se dotýká naší
duše, v chuti hořkosti se přímo „dotýkáme" věcí a jako v každém smyslovém fenoménu se tak zakoušíme v přítomnosti primárního údaje, či přesněji primárního údaje ve vztahu k oněm
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věcem. Ale z toho, že smyslový fenomén je především charakterizován tím, že se nám jeví bezprostředně jako primární
údaj ve vztahu k věcem, a že z toho pramení náš dojem, že
„máme pevnou půdu pod nohama", vůbec nevyplývá, že tato
jeho povaha by nám měla nezbytně skýtat základnu pro přirozenou hierarchii fenoménů, z nichž se skládá náš život, ani, že
bychom měli vidět ve zvláštním případě smyslových údajů, ať
již se jedná o metaforu či o jiný problém, cosi v genetickém
smyslu slova původního.
Upřesňuji svoji myšlenku: smyslové údaje se nám prezentují
bezprostředním způsobem jako údaje primární ve vztahu k věcem; vyznačují se stabilitou a svou hmatatelnou povahou, obsahují ideu opory, skýtají dojem pevné půdy. Citové údaje
jsou ve srovnání s nimi pohyblivější, vnitřnější a umístěny jakoby nad nimi. Ale bylo by nedorozuměním vyvozovat z
těchto charakteristik, že smyslové údaje jsou skutečně původnější než citové, protože nikde není a priori řečeno, že „původní" význam musí být nutně postaven na roveň charakteru
„být primárním údajem ve vztahu k věcem". Když se vrátíme
k našemu problému, pak na fenomenologické rovině nenalezneme nic, co by dokazovalo, že je oprávněné situovat primární význam hořkosti do smyslové oblasti, či obecně spojovat vlastní význam slova s materiální realitou.
Z omylu, o němž jsme právě mluvili, vychází senzualismus. S
týmž omylem se setkáváme i při běžné interpretaci metafory.
Její dva termíny jsou zcela odděleny jeden od druhého a
vlastní význam slova je bez jakékoliv diskuse situován do
smyslové oblasti. Ať již se jedná o extro- či introspekci, o
vnitřní život, o vznešenost, o hloubku či o hořkost, vždy se
postupuje stejně. Interpretace metafory postuluje nejen radikální dualismus, ale nadto ještě bez diskuse tvrdí absolutní
přednost smyslového. Tak se dopouštíme násilí na řeči, která
nikterak neváhá používat stejný pojem k označení kvalit, jež
pouze diskurzívní myšlení samo považuje za disparátni. Z
toho pak před námi vyvstávají nesčetné potíže. Jde stále o tutéž nadvládu aritmetické koncepce čísla. Tam, kde v sobě celek nese jakoby zárodek náznaku diferenciace či „podvojného
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bytí", hned trháme ono diskrétní podezření dichotomizace ve
dví, transformujeme je ve dvě jednotky a pak je marně s námahou znovu lepíme k sobě.
Jako i jinde, tak i zde se nakonec hledá argument pro zastávanou tezi v ideji vývoje, ve vývojové sérii, kterou je nutno konstruovat, neboť reálně je nevykazatelná. Zdá se zcela přirozené připustit, že během vývoje, a to jak onto- tak i fylogenetického, jsme se nejprve naučili nazývat věci jejich jménem,
abychom pak používali v daném případě takto vykované termíny v metaforickém smyslu. Než začneme mluvit o citu hořkosti, je prý třeba, abychom již získali znalost hořké chuti.
Tato teze tzv. empirického původu se zdá na první pohled natolik přijatelná, že již tím je podezřelá. Tím chceme říci, že
fakta uvedená na podporu výše citované filiace jsou možná jen
důkazy a posteriori ve prospěch jistého názoru, který má své
kořeny úplně jinde. Řekli bychom, jakoby duch, poté, co rozštěpil ve dví to, co bylo jednotou, dojde jakéhosi klidu jen tak,
že umístí takto vytvořenou antinomii v čase a pokusí se nechat
jeden z našich termínů vyplynout z druhého. Je to jediný prostředek, který mu zbývá, aby znovu slepil to, co rozpojil. Odtud ono nekritické použití vývojového principu, určeného k
potlačení uměle instalovaných tak řečených zlomů v životě.
Ani s takto stanovenou tezí se však skutečnosti ne vždy shodují. U problému, který zde zkoumáme, je tomu tak od té
doby, co vykrystalizovala myšlenka, že cíl výzkumů, ať již se
jedná o děti či primitivní národy, by neměl spočívat v interpretaci pozorování podle norem vypůjčených z našeho vlastního
způsobu nazírání, ale naopak v pronikání do zvláštní struktury psychiky dítěte či primitiva, struktury ve skutečnosti
právě odlišné od naší, která není strukturou zmenšeniny člověka či divocha ve vztahu k nám, ale. právě struktury dítěte či
primitiva s jejich vlastním životem, který je sice odlišný od našeho, nicméně však vytváří v sobě uzavřený charakteristický
celek. Co se týká zvláštního případu řeči, víme, že slova používaná dítětem či primitivem mají smysl mnohem širší a nepřesnější, lze snad říci „metaforičtější", než naše. Přechod z
„dětské" či „primitivní" formy mentálního života k formě
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„dospělé a civilizované" by tak byl charakterizován ani ne tak
schopností tvořit metafory jako spíše postupným zužováním a
rostoucí přesností smyslu používaných slov. I zde je však
nutno zachovat rezervu. Jestliže v duchu sledujeme takto naznačenou vývojovou linii, jsme nuceni se zastavit u našeho
vlastního vědomí a naší vlastní řeči. Zde vývojový princip
končí. Postupuje pro zásadní projevy našeho života až k nám,
ale dál nejde. Necítíme se nikterak jako prostředkující příčka
evoluční řady, ale naopak vše, co obnášíme, se nám jeví přinejmenším do jisté míry jako dokonané, úplné. Evidentně nejde
o pýchu, ale o výraz toho, že jakmile se dostaneme ve sledování vývojové řady k „dospělému a civilizovanému" člověku,
jsme nuceni udělat čelem vzad, vzdát se místa, o kterém jsme
věřili, že mu je takto srovnáním s tvorstvem určujeme, neboť
se ocitáme v přítomnosti vědomí, nejvyššího kritéria a prvního
zdroje bezprostředních údajů a tedy i veškerého poznávacího
úsilí. Je tomu tak i pro naši řeč, která nám připadá dokonalá a
jakoby ani nemohla být než taková: vývojová řada, o níž jsme
mluvili, v nás nikterak neprobouzí přání pronikout k ještě
větší přesnosti, tj. k řeči nakonec algebraické. Obzvláště vůbec nezakoušíme potřebu zavést nové slovo pro cit „hořkosti".
Naopak jsme si povšimli, že na tom, jež používáme, trváme ze
zásadních důvodů, neboť se nám jeví ne-li dostatečně přesné,
pak přinejmenším zcela adekvátní k bezprostředním údajům
vědomí, jejichž výrazu slouží. Podobně je tomu s ostatními
metaforami, které jsou daleky toho, že by byly „nepřesné", či
pouhými rétorickými figurami, ale naopak střeží pravý charakter života.
Učiňme přesto ještě jeden ústupek. Připusťme na chvíli, že
hořká chuť nám skutečně poskytuje pravý význam slova hořkost. Nemusíme se pak tázat, co umožňuje přenos tohoto významu do jiné oblasti, co mu dovoluje dávat „metaforický"
smysl a mluvit o citu hořkosti?
Jestliže se postavíme na půdu výhradně smyslovou, musíme v
hořkosti rozlišovat jako v ostatních smyslových datech její intenzitu, její kvalitu coby chuťového údaje a u hořkosti obzvláště ještě nepříjemný pocit, který ji doprovází a který z biolo105

gického hlediska snad může být interpretován jako výstraha
našeho organismu před nebezpečím zvenčí. Všechny tyto charakteristiky se nacházejí na stejném plánu, rozumí se smyslovém a odtud není vůbec zřejmé, jak by se „hořkost" mohla
aplikovat ještě na něco jiného, především na něco z připuštěného hlediska tak zcela odlišného od hořké chuti. I kdybychom měli sklon vyrábět za každou cenu metafory, nemohli
bychom u každého nepříjemného duševního stavu rozlišit
např. cit hořkosti od citu smradu. Ve skutečnosti se něčeho takového snadno vystříháme. To proto, protože cit hořkosti obsahuje zvláštní nuanci, kterou nechceme za žádnou cenu směšovat s jinými.
A tak jsme nuceni připustit, že chuť hořkosti-obsahuje mimo
výše vyjmenovaných charakteristik ještě jinou zvláštnost,
zvláštnost, která přesahuje čistě smyslový plán, která se zapichuje do hlubších vrstev psychického života a vykonává právě
specifický způsob, jímž se hořkost lidské duše týká. A tato
zvláštnost právě působí, že o citu hořkosti můžeme mluvit. Je
to také ona, která reprezentuje to, co je na hořkosti obecně
nejcharakterističtější, ať již se jedná o cit nebo o chuť. Bez ní
by hořká chuť byla jen nepříjemnou chuťovou kvalitou, ale
neměla by v sobě nic hořkého.
Mezi metaforami nejsou metafory základní vůbec metaforami
ve vlastním slova smyslu. V našem příkladě nepřenášíme
vlastní význam jednoho slova na význam jiný, ale jedním slovem označujeme zvláštní způsob doteku lidské duše, či lépe
svého druhu jedinečnou kvalitu, aniž bychom potom štípali
význam slov ve dví podle oblastí života, kde se dotyčná kvalita
realizuje. Hořkost je, jak tomu chce naše řeč, vždy táž, ať již
se jedná o chuť či o cit hořkosti. Co se liší, jsou pouze průvodní údaje, které působí, že mluvíme o smyslové sféře v
prvém případě a o citové v druhém. Ale, jak jsme právě viděli,
nic nehovoří pro jednu nebo druhou z těchto sfér, když jde o
to vědět, jaký je vlastní význam slova hořkost. Ten je právě
tak „vlastní" v jednom i druhém případě.
Jistá slova jsou bytostně „metaforická" a právě v nich sídlí „věrohodnost" řeči. Řeč se nikterak nepokouší udělat ze slova al106

gebraický znak, ale chce naopak pomocí slov označovat blízkosti, ba stejnosti fenoménů, jež naše pitvající a juxtaponující
myšlení neuznává a příliš snadno ničí.
A právě proto je před námi úkol popsat realitu života tak, jak
nám ji představuje naše řeč a nedbat na to, co nás učí naše diskurzívní myšlení a naše „věda" o takzvaných metaforách.
To je jedním z úkolů, které sleduje „kosmologie" v tom
smyslu, jak jí rozumíme.
Tato studie je pro mne vnitřně spojena s duchovním obrazem
zasnulého Arnauda Dandieua. Často jsme o problémech vyložených v tomto svazku a obzvláště o problému metafory mluvili, sdělovali jsme si navzájem své výzkumy a úvahy, společně
jsme rozvrhovali projekty. Ty dnes musím uskutečňovat sám.
Přesto stále pociťuji Arnauda Dandieua ve své blízkosti. I za
hranicí smrti zůstává duchovní úsilí nezmarné. Tomuto úsilí v
osobě svého zesnulého přítele vzdávám vděčnou poctu.
(1) Úmyslně zde ponecháváme stranou metafory poetické,
rozpoznatelné i v próze podle toho, že mohou být snadno
nahrazeny nemetaforickými termíny; studujeme především
„metafory", které jsou inherentní samému běžnému jazyku
jako jedna z jeho konstitutivních partií a jež by mohly být
proto nazývány „metafory základní" (A. Dandieu).

2 knihy „Vers une cosmologie" (Vstříc kosmologii),
AuhierMontaigne, Paris 1967, vybral J. N., přeložil M. H.
Autor, pionýr francouzské fenomenologie a fenomenologické
psychopatologie, zemřel v r. 1972. Více o něm v stati J.
Němce: „K metodologickým základům psychoterapie",
Zprávy Výzkumného ústavu psychiatrického, Praha 8 - Bohnice, 1976, č. 30. Otištěním Minkowského stati chceme přispět k diskusi o metafoře, která se právě rozhořela v anglosasko-francouzsko-německém prostoru v souvislosti s posledními pracemi Paula Ricoeura. Tato diskuse nespočívá podle
našeho názoru (J. N.) na pevných základech.
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HEIDEGGER

PŘÍPÍTEK
Milý synovce Heinrichu!
Dnešní slavnostní den je pro Tebe natolik naplněn milostí a
usebráním před tím, co je nejvyšší v Tvém kněžském povolání, že stěží potřebuje světský proslov.
Proto budiž jménem bližšího i vzdálenějšího příbuzenstva řečeno jen krátké slovo. T o t o slovo míní trojí: naši radost, náš
dík a jedno přání.
Když se člověk raduje, myslí obvykle, že jeho veselí je plodem
a důsledkem toho, že pociťuje radost.
Ale vpravdě je to zcela jinak.
Pouze když člověku je předem darována veselá povaha, může
se radovat.
Veselé udržuje dveře otevřeny tomu, co hýbe v tom nejniternějším srdcem člověka a co je vede k trvalému.
Veselé vede do volna a světla. Veselé a radostné vždy však
vzniká v tom světle, které my nezaněcujeme, ale naopak dostáváme. Stojíme v něm jako osvícení.
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Jestliže se v tento slavnostní den smíme s Tebou radovat, pak
jsme sami málo udělali pro to, že je to takové, jaké to je.
To, co můžeme sami přinést, je nanejvýš to druhé, totiž dík.
Je to dík za to, že se dnes splnila prosba, modlitba, která sahá
daleko za nás k našim rodičům a prarodičům.
Tak se podílejí všichni naši předkové na našem díku.
Když jsme Tě doprovázeli ze slavnosti v kostele sv. Martina,
šli jsme po cestě, po níž jsem před více než šedesáli lety chodil
často, když jsem jako malý chlapec, vyzbrojený napomenutími
matky a táhnoucí za sebou modrý vozíček, navštěvoval svého
otce kostelníka v jeho dílně. Byla tehdy v přízemí v levém
křídle Notkirche.
Vzpomínka na tuto cestu k dílně Tvého děda, která mnou
nyní pohnula, patří k tomu třetímu, o čem ještě mohu mluvit,
totiž k jednomu přání.
Znáš z teologie větu: gratia supponit náturám.
Volně přeloženo to znamená: milost vykvétá na základě přírody.
Slovo "příroda" tu obsahuje všechno to, co jmenuje básník
Hölderlin v jedné hymně (Rýn), když říká:
Neboť tak, jak počneš, zůstaneš;
I když mnoho působí nouze a výchova,
Nejvíce zmůže zrod,
A paprsek světla, který
Potkává novorozence.
Nejvíce z přirozených darů přináší rodná země a nebe nad ní.
Z nich vzchází to, co je dosti silné, aby rostlo vstříc daru milosti.
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Avšak právě tyto zdroje přirozeného růstu, všeho ryzího
lidství, jsou dnes tak ohroženy, jako ještě nikdy. Tyto zdroje
také nemohou být uchráněny umělými zásahy před vyschnutím. Žádná organizace nemůže nahradit tyto přirozené růstové síly.
Kde ale tyto zdroje ještě proudí, tam můžeme uchovávat jejich požehnání a pečovat o jejich trvání. A toho se týká jedno
přání, které nyní vyslovím.
Je to skrovné přání. Jakoby pouze pozemské. Ale sahá daleko
a má patřit celému Tvému budoucímu působení:
Nechť je dědictví, které naše vlast během staletí shromáždila
z pozemských a nebeských sil, v Tobě bdělé.
Nechť toto dědictví Ti ze své strany a ve svých mezích napomůže, abys ve světě chvatu a zpustnutí vždy cítil to, co stojí na
zemi, a zakusil to, co vychází ze zdroje, a abys spatřil paprsek,
v jehož světle se ukazuje čisté a správné.
Nechť zůstane toto dědictví jasným světlem a ozařuje každý
Tvůj krok.
Tímto přáním žije náš dík. Tento dík se dovršuje v radosti
nad Tvou pohotovostí pro to, co Ti je zaslíbením.
To je pojmenováno v mottu, které sis zvolil na pozvánce ke
své slavnosti z proroka Jeremiáše:
Pán pravil ke mně: Hlásej, co jsem ti svěřil!
Uchovej si radost těch, kteří spolu slaví Tvůj svátek, podrž jejich dík a také jejich přání v dobré vzpomínce.
-eomo110

- prodej knih a časopisů, gramodesek přímo v obchodě, nedaleko
hl. nádraží, který je otevřen denně odpoledne a v sobotu dopoledne
- zásilkovou službu do celého západního světa
- gramodesky s generálním zastoupením ze Švédska /nejnovější:
Berani a Dáša Vokatá/
- kazety i videokazety s českými filmy v systému PAL, SECAM a
prvé tituly i v NTSC - VHS, BETA, 2000
-

bohatý antikvariát, například o českých dějinách a literatuře

-

nový katalog vydané exilové literatury za léta 1982 -

1986

- chystaný adresář KDE JE KDO na Západě /organizace, firmy,
překladatelé, redakce, lékaři atd./ pro Cechy a Slováky
- výherní knižní poukázky /každá DM 1 0 , - / , na které nikdo neprohraje
Napište si o další seznamy! Navštivte nás! Setkáte se s námi při
zájezdech v Mnichově, Hamburku, Kolíně n. Rýnem, Mnichově,
Norimberku, Amsterodamu a Basileji,
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Vážení přátelé!
K minulému číslu pouze jedno upresnení: rómské pohádky stvorili
opravdu cikánští anonymové, Vlasta Třešňák přidal pouze úvod.

XXX
V příštím čísle b u d o u básně Petra Krále, text Franze Werfela "Weissenstein, mravokárce světa", výběr ze sbírky Jana Sídka "Vonička
lásky" esej Jiřího Němce o baroku /s přihlédnutím ke knize A. Kratochvíla "Oheň baroka"/, básně a prózy autorů z Čech a opět po
dlouhé době recenze.

XXX
Doufáme, že účet, který jsme Vám s minulým číslem poslali, jste
nezahodili a ti, co jej ještě nevyrovnali, tak brzy učiní.
Vaše redakce
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"Co vás to, otče, napadá, to není pan Havlíček, jak pak vy ho můžete znát?"
"Vždyť mám obraz pana Havlíčka nad postelí a již kolikráte jsem
jej políbil. Můj pan domácí přivezl mně jej ze svaté Hory."
"Jsem Havlíček, tatíku, jsem, vezou mě do Tyrol! Svému synu nemějte za zlé, on za to nemůže," děl Havlíček, hluboce jsa pohnut
a objal stařičkého Dederu.
"Nepovídejte o t o m nikomu a večer sem pŕijdte s matkou, budeme
míti rodinnou hostinu," přikazoval Dedera svému otci.
"Což nemůžeš matku sám navštívit, která sotva bude moci přijít,
poněvadž jest nemocna," podotknul starý Dedera.
"Nemohu!"
"Tedy přijdu," dodal starý a odešel ihned domů, kde vyzval svou
ženu Barušku, aby rychle se oblekla, že přijel František s panem
Havlíčkem a chce ji viděti; mezi t í m že on půjde do panské zahrady,
aby své pivo dopil.
Ačkoli syn mu přikázal, aby se nezmiňoval nikomu o Havlíčkovi, nemohl se zdržeti a řekl v panské zahradě: Je tu můj syn s panem
Havlíčkem. Poroučel mně, abych nikomu nic neříkal; ale proč bych
mlčel, vždyť mám pana Havlíčka tak rád!"
Tím způsobem roznesla se v malé chvíli po celém Hradci pověst', že
Dedera dlí u " h u s y " s Karlem Havlíčkem, miláčkem lidu českého.
I bylo ráno druhého dne okolo páté hodiny množství lidu shromážděno na náměstí, zakže sem z obavy před nějakou výtržností vysláno bylo několik četníků. Avšak Hradečané neměli ani ducha bojovného, ani chuti prolévati krev, a spatřivše drahého Havlíčka ve průvodu Dederově a tajného strážníka policejního, odebrali se klidně
ku svému dennímu zaměstnání. Na památku pak Karla Havlíčka byla později ulice, kterou z Hradce odjížděl, nazvána ulicí Havlíčkovou, jak až posud nápis její značí.
/Z "Malebného Průvodce po Jindřichově Hradci"
Josefa Mikuláše Boleslavského/

