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V daleké svatozáři prachu, vida: stříbro lokomotivy prchá
zvolna pryč po tvé pohozené paži, až někam k zápěstí.
Sotva jsme píchli, náš poničený průvodce leze na strom, jako
by se odtud mohl prokokrhat k nebi. V hrdle tmy, stranou od
cesty, se umíněně chvěje zelený hlen hvězdy, málem smích.
Jeho bratr, říkají, je polní hastroš. Nevyjadřuje se k tomu;
rejdí neúnavně taktovkou v záhonu sestřenic. Nedělní požár
ho zastihne na terase naproti vybrakované zoo, před hromadou hebkých mateřských placek, z nichž rozvážně ujídá; zřízená livrej za něho trpí v udírně. Utop se, křičí v běhu míjející
majitel. Pousměje se, nenucené odhalí diamanty v prohnilé
hubě.
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Už vezou opentlené piano, už je cpou do skleníku poblíž půlnoci, už tam léta zarůstá fešáckým býlím. Už ti táhnou chalupu za humna, až z ní vytřásají zlatý prach; ještě jí smýknou
obzorem, vydřou na oblohu léta blyštivou jizvu, a už ti z ní
navždy zbývá zbořeniště cihelny odsunuté k okraji deště. Už
stojíš zpříma, černý pozůstalý, u piana, jež ti nakvap podstrčili
a jakoby nic vyklepáváš signál prstem na víko, diskrétně
uprostřed města, které kolem tebe rychle nastavují na všechny
strany.
Žebříky, perlíky, halapartny, kleště; jak to sem všechno vlekli, nebylo pochyby: bez blesků a hromů se to neobejde. Ještě
napůl zmučení z přestálých dějin, vyráželi už pilně do střech
otvory způsobené příští bouřkou. Strhané matky kojily zatvrzele opodál, jakoby hrály lesu na dudy.
Bzučí odhodlaně pilkou v prknech ohrady, málem zas až do
třaslavé zelené nakyslého bonbónku slunce. Ten vedle aspoň
sviští uvnitř černé žíly, pěkně nahoru a dolů zvlhlou nocí podél blednoucího zlata stožáru. Drze řvou pekáčem a kopřivou
až do tety, než se to všechno zase rozcení v děravé vlajce.
Kdoví, kdo jim to vlastně poradil, že si mají stloukat vor.
Diváci se srocovali na břehu, mávali, malí Jonáši vybíhali z
velryby a zdravili dlátky. Jejich plavidlo bytnělo, bobtnalo,
vzdouvalo se a plnilo se nenasytně vším, co mu přišlo do cesty;
na moře už vplouvalo s nákladem krajin, do všech stran
zpupně přebujelé fábory, bubáky, keři. To už zase ve slávě začínalo hnít, zatímco osádka se v něm rozžíhala do noci přičinlivým fosforem mušek.
Když pak chtěli s pýchou ukázat vlajku, udivené oko tu civělo
na cár krvavého sousta. A na kus mraku ztroskotaný vděčně
opodál, na ukazateli cesty.
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* * *
1.
Míjíme, někteří z nás kouří a město samo, zastřené lehce
mlhou, jakoby tajně dýmalo za nás za všechny. Na terásce
před bistrem sedí u stolku odulý, bledý
synek, se sluchátkem v uchu naslouchá pozorně tichu, měsíční hladině, nad kterou se vzdul
bublinou. Pro koho, k čemu se tak švarně vzepjala
kolem cválající kráska? Někde jinde v omšelých kulisách
města, v šeru masívních budov,
vystavují zvolna stárnoucí obrazy.
2.

Dosud léto. Než se dojde k nároží, noc klade
nástrahy: prodavačka cigaret, jistěže, za pultem posledního
bistra-tabáku.
Jih jí ještě kreslí brvy černým uhlem
a kůže už pod neonem bledne v břidlici; mírnou i pod návalem
dusna, jež z ní sálá k spánku
jako z rozzívnutých dveří větrané kuchyně. A na rohu před
óóókavárnou už se pak upejpavě tísní stolky
na stolcích, jako před příští povodní.
3.
A znovu přejít; bez ohlédnutí se vydat šedivou vozovkou
jako přes dočasně zkrotlou řeku času. Na druhé straně,
u omytých stolků, řádka volných židlí
otevírá vstříc prázdnou náruč. Stařec si sundává brýle a
pozorně u vchodu kavárny
luští ještě jednou sliby jídelního lístku. Druhý už jenom
nad schodištěm do metra
v definitivním gestu opírá ztuhlou paži
o sklo a nejmenovaný střed městského plánu.
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4.

„Loterie spasila dva nezaměstnané", tvrdí noviny
v kiosku, titulkem, jehož šedá klouže nenápadně dolů, z hlučící stránky
na mlčenlivý chodník.
Světácky vyšvihnutý
nemá co zachránit:
vatou,
krejčovský metr
mu úplně stačí coby
den.

mulat v ústí průjezdu
s poničeným okem nedbale přelepeným
svázaný kolem krku
šála, aby okouzlil nehostinný

5.
Jakoby znaveno rozlišováním, slunce, otupělý král,
přelévá všechno jednou zlatou slinou:
planoucí nikl parkující motorky
i koktavou bílou roztroušené sádry, holubího trusu
všude okolo; bílý a červený křik laťky jako hromadu písku,
z něhož se pyšně zvedá, málem kohout,
uprostřed zrnitého zlata rozpadlých stehen, soch. (Milosrdenství
našim domům.) Ti, co proudí kolem, přidají ještě narychlo
svůj hluk, už předem vsakovaný
noční tmou ve zvrásnění vlhké hlíny, netečné
sukně. (Andělu ze snu pořád ještě díky
za úsměv narušené sestry ...) Poslední zločiny se prodávají
samy
na první stránce novin nabízených paprskům - příliš
pozdě - za sklem opuštěného stánku.
6.

Prostor poloprázdné kavárny se protáhl noční tmou
až před terásku, k obrubě chodníku,
číšník si sem krátce vyšel s cigaretou. Kdesi v pusté mansardě
mu visí šedý
kabát, oblek s povadlou pamětí,
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čeká ho těsná výměra vlastní postele
a zrcadla. Nač ale přičinlivě krmit
suchou past šatny? On obývá jen scénu,
vlhký asfalt nekonečně otevřený leskům a prostoru noci,
kam teď dlouze vrhá z okraje svůj žhavý nedopalek, jako
sondu
a signál.

Jakub Demi
CESTA
ZA POVÍDKOU
Bylo, nebylo. Už jsme se neviděli, nevím jak dlouho, i rozjel
jsem se k němu. Tak co je nového? - pojď a viz! povídá mně.
Vede mě na dvorek a ukazuje mi králíka, jakousi odrůdu českého strakáče.
- Hm, a to máš jen toho jednoho?
Neměl bych ani toho, ale paní Brychtové chcípe jeden za druhým, i povídá mně: já vám ho dám. Ale neručím na něj. U
mne by jistě pošel. Možná, že u vás vydrží, přijde na jiný
vzduch a na jinou stravu.
A tak jsem si ho vzal. Na jiný vzduch přišel, vždyť je to od
Brychtových skoro půl kilometru, a jinou stravu také má, takovou, po které nebolí zuby - však víš, já nemám jenom to, co
jsem nedostal.
A přítel se rozpovídal. Ještě před čtyřiceti lety jsem tomu nerozuměl a nemohl pochopit, proč staří lidé tak rádi mluví. To
by nebylo to nejhorší, ale proč mluví právě o těch a o těch věcech, div ne zrovna pohoršlivých, na příklad o stolici, anebo o
žaludku, a vůbec o nemocích.
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Tak na příklad jeden úctyhodný pán, a byl to hodnostář, byl
jsem tenkrát u něho na hostině, mně bylo pětadvacet let, a on
vám svému kolegovi, také hodnostáři, a docela před námi, a
nás mladých tam bylo víc, docela bezostyšně vypravuje svůj
denní pořádek: Přinesou mně kávu, víte? Tedy kávu, hezky
horkou a se smetanou, toť se ví, ale ne s tou šlehanou, to já
nemám rád, se smetanou jen tak. Vypijú tedy tu kávu, ani ne
zcela a zapálím si kubovku. Udělám pět šest puků a už musím
jít. Bohudík, trávení mám v pořádku, a tak je to každý den.
My mladí jsme se na sebe styděli podívat, ale neříkali jsme nic.
Pilo se víno. To bylo před polednem. Potom byl oběd a po
obědě komando a taroky. K tomu se ještě vrátíme.
Anebo: přijdu k jednomu staršímu pánovi a on mně vám s velkým pobavením vypravuje, jak mu operovali slepé střevo. Celou tu proceduru mně vám vypravuje. Jak ho odvezli do nemocnice, jak ho rentgenovali, jak ho položili na stůl, co říkal
primář, co říkal on, jak se usmívali asistenti, jak to vůbec začalo, všechny ty příznaky a zjevy průvodní - to by všechno
ještě ušlo, jen jsem nemohl pochopit, proč mně to povídá, neboť mě to opravdu ani dost málo nezajímalo, a mohl to na
mně i vidět, ale to nejhorší mě teprve čekalo: on vám šel
kamsi do kouta almárky a přinesl odtud lahvičku a jakoby se
chlubil vítězstvím od Slavkova, zářil očima, svítil obličejem,
lahvičku mi přistrčil k nosu a povídá: - Tady vidíte ten apendix!
Anebo jiný starý pán mě poučoval, jak a proč je dobře nestříhat si nehet na pravém ukazováčku, Vzpomenout tu dlužno
na slova jedné macechy, kterých často, vhod i nevhod, používala, kdykoli mluvila s lepším člověkem, bud' s panem strážmistrem, nebo s jednatelem pojišťovny: - Odpusťte kydali
jsme hnůj!
Připomněl jsem tyto a podobné věci příteli a on tni povídá: Chtěl jsem ti ještě ukázat toho starého kohouta, kterého jsem
dostal na polévku a s kterým jíme z jedné mísy, ale když tak
mluvíš, neukážu ti už nic. Mám tady ještě jednoho moráka,
koupil jsem ho načerno - copak ty nešmelinaříš ? Ořechy ho
nekrmím, neměli jsme ani jablíčka, všechno pomrzlo v květu,
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jak ti lidé, tak ty stromy, ale nechrne toho, pojď něco ti povím!
Nechali jsme dvorek i zahradu a šli do kuchyně. To jest do
pokoje, kde bydlel, pracoval, spával a kde i cosi vařil. Postavil
na čaj, drtinová kamna byla rozpálená, voda brzy vřela - popíjeli jsme, on kouřil z čibuku a najednou povídá:
- Člověče, mám veliké soužení!
- Ty, a jaké, prosím tě?
- Mám napsat povídku!
- To je toho! Horší by byl Osvobozený Jerusalém.
- Tobě se to řekne! Ale já dosud žádnou povídku nenapsal!
- Snad nechceš, abych ti poradil?
- Nu, nezahodil bych, jenže - Raději poradím, než sám udělám - počkej: musí tady být nějaký On a nějaká Ona a všeličo zkusí a nakonec se vezmou.
- Neposmívej se!
- Ne, já to myslím vážně! Vždyť ten On může být i Bůh, a
Ona - ta, které se svět myšlenkou i slovem a skutkem tak rád
vyhýbá! Za starých dobrých časů nikdo neřekl Dobrýtro,
nýbrž Dej Pán Bůh dobrýtro! To je to? Tak vidíš, už můžeš
začít!
-Což o to, ideu bych měl, ale dát té duši tělo!
- Když architekt udělá plán, každý zedník postaví dům. Vyjdi
z toho nejbližšího, z toho nejméně nápadného, z každodenní
všednosti ...
- Máš pravdu - hm - ale prosím tě, pij! anebo vezmi si cigaretu. Já jsem si nevšiml - Netrap se, já už nekouřím, víš, já to bral trochu absolutně,
dostal jsem dvakrát otravu nikotinem, to ti nepřeju - mohl bys
začít i tím, jaké okolky? Sedni k svému remingtonku a klepej:
Jdu širokým údolím. Po pravici stráň, na stráni balvany a borový les, pod lesem cesta, pod cestou na sáh vysoká hráz, pod
hrází řeka, za řekou louka, nad loukou zase borová stráň.
Zvoní poledne. Hladina vodní se leskne - Není to trochu zdlouhavé?
- Pro mladé čtenáře na každý způsob, oni chtějí hned k věci,
sám jsem tím trpěl, ale vynechám-li tento rámec, už ho ne9

budu nikdy potřebovat, má povídka souvisí s tímto rámcem, i
v něm je kousek mého života, víte ? patří to jaksi k rytmu, stupňuje se tím očekávání a mimochodem řečeno, také se tím něco
přikrývá - Opravdu, když jsem před dvaceti lety viděl starou dámu z
přední pražské společnosti v té kratičké sukni - Prosím, nepřerušuj mě, já vím, ty se často ukvapuješ ani ne
tak v úsudku jako závěru - kdepak jsme to přestali?
Musíš si uvědomit, že něco jiného je epos a něco jiného
drama. Když jsem byl malý, celé hodiny večer dovedli jsme
poslouchati vojenského vysloužilce nebo dráteníka, a právě
proto, že všechno vypravoval tak zeširoka: To máš tak: letíš-li
érem nebo tatrovkou, vidíš z krajiny vlastně jen obrysy a ještě
trhaně, zato jdeš-li pěšky, blížíš se samé tepně života a cítíš její
tempo a sílu úhozu ...
- Jak to tedy bylo dál?
Povím ti tedy holý resultát, netrpělivce. Jen jsem hodil okem
dolů na řeku a už jsem věděl, že je tam štika. Stála na těch
místech dvacetimetrová borovice, zakousla se kořeny do boku
té hráze - o té borovici také by byla pěkná povídka - člověče,
musíš si uvědomit, že taková borovice nestojí sama od sebe,
někdo ji tam musel zasadit, semínko tam asi zanesl vítr, neboť
kdo by sázel borovici do tarasu? A ta borovice s něčím souvisí,
je to více: země, či jak říkají prsť, potom všechno, co je v té
prsti, krystalky, kořínky jiných rostlin, brouci, červi, larvy,
potom vzduch, slunce, voda, pták, myši, zajíc, veverka - jako
člověk: Samá souvislost, samá odvislost, jenže u člověka jsou
tady ještě věci nehmatatelné a neviditelné: takový zemřelý
otec nebo dívka, pro kterou se někdo ve své opuštěnosti trápí
- je až podivno, že každý z nás, aspoň ve svých dvaceti letech,
nebo o něco dřív či později přenese všechnu svou touhu a
všechny své představy o kráse a dokonalosti na jeden jediný
ostrov, na jedinou duši, na jediného člověka, a nedá si to vymluviti, nedá si říci, i kdybys ho zabil. Dnes by se řeklo, že tento
cit, nebo pud je asociální, vskutku, působí zde zřejmě síla odstředivá, a bude působit tak dlouho, dokud se vyvíjí bytost, dokud roste. Strom vlastně nikdy nepřestává růst, kdežto sluneč10

nice, anebo člověk - počkej, hned budu hotov: jak ti tak jdu
ke mlýnu, potkám synovce a ještě jiné dva známé: jestli ve vypravování vynecháš takovéto na pohled bezvýznamné podrobnosti, zkazíš povídku docela, protože ji odtučníš ode vší pravděpodobnosti, bude bezkrevná a nikoho nepřesvědčíš - tak
dále: Jářku, Bohouši, tamhle v té zátočině chytím odpoledne
štiku!
Ti tři chasníci dali se do smíchu, protože za pět let ještě jsem
nechytil pořádnou rybu, ale odpoledne schválně přišli, a já v
těch místech štiku skutečně chytil, jenže břeh byl úzký, já ji
vytáhl na kámen, popadl ji za hřbet, hlavy jsem se bál, ona sebou mrskla, přerazila šňůru a ta tam do řeky nazpátek i s kotvou. Přitom mi vyrazila z úst i dýmku, zůstalo mi v zubech jen
půl špičky.
Jářku, všechno spolu souvisí. Nebýt této příhody - však uvidíš.
Nasadil jsem novou kotvičku s hrouzkem a seděl u řeky až do
večera. Nic už nezabralo. Ale ta štika byla výstrahou a já jí ve
své vášni neporozuměl. Já měl přestat kouřit a ne si kupovat
novou dýmku.
Druhého dne sedím u řeky na témž místě a chci si tu štiku vynutit, neboť rybářům je známo, že každá štika má své určité
loviště a že málokdy přechází do rajónu druhého. Sedím, sedím, oka ze splávku nespouštím a kouřím a kouřím. Tabáky
míchané a nejsilnější, jak mi poradil jeden teoretik.
Bez kořisti vrátil jsem se večer domů. Už cestou nebylo mi dobře. Dýmk?i mi nechutnala. Vyřídil jsem nutnou korespondenci, něco pojedl a jdu na poštu. Tam jsem se zdržel. O půlnoci jsem se vrátil a opatrně, abych nikoho nevzbudil, jsem
vešel do domu, odstrojil se a ulehl.
To je divná věc: nemohu usnout. Dokonce bojím se usnout.
Co to ? Nic mě nebolí a přece zřetelně cítím, že umírám. Jako
bych měl docela cizí tělo a studené. Dřevnatím. Zmáhá mě úzkost. Nerozumím svému stavu. Zazvoním. Přiběhne paní
Pavla: Co je vám? Nevím. Sahá mi na čelo: hlava je v plameni. Ruce a nohy jako led, srdce nebije. Zavolá Toničku,
vaří černou kávu, podává lžíci koňaku, na hlavu i na srdce dávají obkladek, třou nohy - trvá to dlouho, snad dvě hodiny.
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Zalomcuje mým tělem zimnice. Zuby hlasitě cvakají. To je dobře, už je konec, říká paní Pavla. Už to přechází.
A přešlo. Druhého dne už jsem k řece nešel. Ale večer, jako
obyčejně, sebral jsem se stolu došlou poštu, k tomu nějakou
knihu a jdu nahoru do pokoje poslouchat rádio. Za chvíli
přišla i paní Pavla a usedla na své místo ke svým sluchátkům
(tehdy ještě byla sluchátka), ani jsem si neuvědomil, že přišla,
ona byla tak šetrná, že když si na ni po tolika letech vzpomínám, na tuto její vlastnost, myslím si, že Bůh je tak šetrný k
nám, že si to ani neuvědomujeme, tak se chová tiše, tak chodí
po špičkách a tají dech, aby nás nevyrušoval a dělá se neviditelným, jak si to také přávala ona, když jsem byl ve vážné
práci.
- Tak už víte, synáčku, co vám v noci bylo a z čeho jste měl
záchvat?
- Ne.
- Vždyť jste mi to tady dal číst!
- Nedal. Jen jsem vytáhl z obálky ten časopis a rozložil jej
před vás na stůl!
- Tak si to přečtěte!
A čtu: OTRAVA NIKOTINEM.
Celý případ byl zde odborně popsán, že jsem se ihned poznal.
Odložil jsem dýmku a již nikdy nekouřil.
Paní Pavla potom řekla: - Kolik let jsem prosila svatého Antonínka, aby vás odvykl tomu kouření, a on mě vyslyšel.
To by byl jako doklad o těch souvislostech neviditelných.
Možno o tom také pochybovat!, ale Jaké ALE! Nebyl bys dítětem svého věku, kdybys nepochyboval, já ti zde uvádím jenom fakta a především: tady máš návod
k první povídce! Podaří-li se ti, půl honoráře je na můj nevázaný účet.

Netištěný rukopis z 30. 11. 1945
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poezie
VERŠE

Věry Jirousové
*

*

*

nebe a hvězdy jsou každý den nad hlavou
moře a zem se přou hádankou laskavou
kde je ta přesná mez?
kde je ten okraj břehu?
kde jsi má lásko dnes
poznat tě nedovedu
nebe a hvězdy jsou každý den nad hlavou
moře a zem se přou hádankou laskavou
kde je ta přesná mez?
kde je ten okraj břehu?
kde jsi má lásko dnes
žhavé klubíčko v sněhu

mine
ve vlhké trávě toho břehu už ztuhlo v sněhu
dění jím odděleno spíš než spoustou vod
v laskavé řece proudí druhému vstříc
13

čile co nejrychleji proč tedy znovu zaoblena
dřív plochá hlavohruď žárem studeným má vznítit
teď svatojánský uhlík v dlani
skulinu bytí nad obrazem završení hvězd
v běhu par mizí k paní věna
v ranní hře hyne
buď jak buď tady vždy liché nebo sudé
míjení mimo jiné nebude víc co je
co není bude bude-li příští brzy
domů a přece do zahrady
už neví kde není jest
* * *
co se dlouží a mimo sebe sahá
co touží dotýkat se tebe dá mi
letící ostrov zpěvu nad vodami
sem ten klín se souží snést oblakem peří
stín po poledni touží půlnoční s ním sen
vře v sevřeném a víří rozptýlen v šedé síti
směšný sníh na zem sněží je bez otěží
chmýří běžící po hvězdných drahách
úzkostí červené torzo svítí
24. 7. 1971
- + Joseju Šímovi *

*

*

panenko mořská po bodláčí
přijď vítr tě odvál krokem račím
nepostačí břeh měřit kouřovou rakví vítat
dech řinoucí se úzkým hrdlem ptačím
snad sahal po skořápce v keři
řeřavých trnů mor skřekem sálá
dolů z hor v mračném minu bouře vláčí

jitra dýmějový spor k pláči k stvolu
jsi volá zítra přej si a svol
ty peřím holá i sobě odpustit
předpeklí ráje
mořem
vstříc do zahrady vejdi branou pout
a přitiskni se doutnající hrudí k stromu
je podzim okrouhle zraje v příštím prýští
tajem-s tvým plodem oheň vod zda tvá ta je
vzbudí levá ruka a povede domů síta léto
plné vseto leskem propadá znovu vkládá
slova stín v klín slovo stinnou větou
klikaté hadím co kradí prosvítá
hlínou štěrbinami listí

znova
spí pod zlatistým stropem listí
v poledním spánku
odvrací svou tvář
mihlo se světlo
v tmě lze čisti
plamenné písmo
modř fialek se otevírá
blankytem svírá oblak peklo
kovovým deštěm je zkropen snář
*

*

*

knížátko z tvého rodu je led
co poutá světlem vodu?
co z koutů světa padá
na odvrácená záda?
je sníh mlčenlivý svit
zvířátko řetězu očí
že lezu železem
vkročí sem ozvěnou klíček
v mých střepech sevřen klid hvězd
svár zvířeného prachu ne-beze-mě

v beztvarém krouží klenbu víček
co zrcadlí se v nich?
*

*

*

s duší která přebývá
tělu které slovu chybí
co přineseš jezulátku?
němou tvář té mřenky - ryby
s duší která přebývá
slovu jemuž tělo chybí
* * *
dům bez stínu není celý
stůl a stín stolu na podlaze
jsou němé stopy - sama tající voda
jiskří a bodá do skla
klín v klínu kam se ztrácí?
hmyz zvučí královninou kaší
opilec hrne hlínu
keř trnek ptačí mrak
dům v šeru vznáší se
dolů růžemi údolí
vlajícím těly
hory kráčí a zpívají
na zobák břehu sníh se práší
trojí svět volavka nad vodou
zrcadlí závrať jak se klene
střež se ho spatřit náhodou
tajemství střely opeřené

CO j e ?
tvoje a přece ne tvoje
vždyť od tebe aniž tobě
ani ne moje potom komu?

ptám se tou cestou tou stezkou
hromu hlasu v němž není světlo
blesku tomu co nikdy nebude jisté
v hrobě nikde ve světě všude
na žádném místě není proč
snad proto přece lež si přeje vstát
a odevzdat ne sebe jen lhostejnost
past tu stejnou věčně jinou
lasturu s perlou na ostrově

co si tebe pamatuje
ten den kdy řeč a zpěv
se smíří břehem vysílení
vyvstane místo jiné není
leč střehem vydané a lenní
bezbranné soků zápolení
kde chybí hněv a hrozba
přesné poloviny noci a dne
v krouživém vstřícném osamění
je slyšet hravost pramene
stvoření tryská ke skloněným větvím túje
vyvěrá příští pohlcuje a drobí obraz sebe
jako zemi již v drobných soustech odplavuje
nezbude kámen na kameni
kde jazyk psíka olizuje
němý hnis rány úst popálení
sežehne místo jiné není
než řečí vydané a zpěvem lenní
kam zpátky míří větrem opuštěné chmýří
plaché spřežení na červánku
večer prosba opánku po zemi
stopa prachem to říká
spánku mlčení
*

*

*

co bude zítra
dnes už není

v něm slovem tělo
modrá hlavohruď
tak kámen na kameni
je v světě poslední
místo kam odletělo v létě
dnů zimomřivé potěšení
had na dlouhé chodbě
ve skle jazykem stěnu
rozdělí tvář hvězd ať vidí
zde chudobou přemoženu chválu
hermelín králů ve slunci
srst naděje dá neděli
byl podél řeky návrat domů
kořist oslovit byl lovce cíl
na stopě ohně v trávě jiskry
ariel v mlze sestoupil
po tkáni vodní po pramenu
hbitě se sestra skrývá všemu
křik dotk se křídla
je nalezena
pro pestrá ústa zpěvu
spí s mužem žena
kde na úpatí vln a stromu
mlčení darem jménu
tomu co přichází
svět říká
zapomenu

svatý Šebestián
už řeč se vymkla z úst
jen drápek svírá slupku
a ruku spár

k bílému trnek a růžovému
kvítku šípku úž k němu
révy kmenu co jemu cize?
v zažloutlé knize stříbro ryzí
zlatý hrot ještě neví v letu
naproti patám padá list
na sypkém můstku budou číst
v té stopě žár
a oči hmyzí steré
jim v bělmu mizí písek
břehu i moře sůl
je na rtu krve sladká
půl slova tiše k sobě
celé si bere co tu?
je sevřen v poledním horku
dar v ústech skal
kde jazyk ohně čiší
cíp šedi přesáh stín
ryb havěť hledá kůstku
co hlodá v klubku dál
dutá v morku v míše
úzkost po kluzkém potu
slyší jak v rýze hrdla
drnčí šíp
* * *
kam mě vedeš moje paní
lesem skalou roklinami
větví clona průsvitná je
divá zvěř si pod ní hraje
skála ze skla otevírá

oko klíčem rokle díra
tak jak ty bezhlesu zírá
zrodilo se dítě právě
vlezlo si do břicha krávě
pojď ven dítě potěšení
teď je láká trylek ptáka
jak tu je to co tu není
veselé je místo v trávě
trhlinami lesklá závěj
naráz seschla odkryla mi
místo místa
čistá voda jak se chystá
k tvému hrdlu nad vodami
zdáním plovoucího hnízda
v slovu jistá
tryská skalou
pustinami
kam mě vedeš moje paní
od soumraku do svítání
Redakční výbor ze závěrečných oddílů sbírky „co je tu
není" z roku 1976.
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Ja Ladronka
VON/ČKA
LÁSKY
Jan Ladronka (1948) se narodil v chudé, břevnovské, dělnické
rodině. Jeho jméno je v literárním světě poměrně málo známé, a
to neprávem, když přihlédneme k důležitosti zatím vydaných
sbírek. Už jeho básnická prvotina Odhodil jsem do koše vyvolala u znalců jeho poezie hluboké uznání a zařadila ho do kategorie těch básníků, kteří pro svoje nesporné kvality jsou vnitřním puzením nuceni házet nejpodstatnější část svého díla do
nesčetných košů. Odtud i název prvotiny. Dále vyšly v češtině
dvě knihy básní - Babiččina mzda (kterou německé nakladatelství HEXESCHUSS vydalo pod názvem Grossmutterslohn
a samým autorem je zvaná Babylón). Druhá kniha Nedokončené ... navazuje na knihu první, což je pro Jana Ladronku typické. Kniha je reflexí jeho studií na českých vysokých školách.
Po dlouhodobých studiích na ČVUT, která nakonec nedokončil,
začal se konečně zcela zabývat pouze tím, co sám v sobě považoval za své životní poslání - literaturou. Pracuje postupně u
ČSD na hlásce jako hláskař, jako průvodce po UV KSČ, posléze odchází na moře, po kterých pluje dodnes. Svého času se věnoval i zpěvu. Znalci jistě ocenili LP Honička lihových písní,
kterou natočil v mistrovském duetu s Marií M. Boleslavskou.
Výběr, který předkládáme čtenářům, získala redakce za svého
studijního pobytu ve Frankjurtu/M., když se zabývala v pivnici
„Hrnek" díly frankfurtských básníků pocházejících z Čech. V té
době básník Jan Ladronka pozoroval vlny Atlantického oceánu
a jsme přesvědčeni, že v podmínkách námořnického života
vznikají mnohé další milostné básně.
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JABLOŇOVÁ ALEJ
Mé srdce zatvrdlo v obyčejnou ocel. A v té oceli je kaz. Je uvnitř a nelze ho vyrvat. Ten budu nosit.
Nejsem světák. A přesto budu svádět. A všechny ženy mnou
svedené, na kolena poražené, rozkvetou v jabloně. A jabloně
budou tvořit hustou alej. Alej se bude táhnout dlouhá a v té se
budu já procházet. A budu plivat bohu do nebe a on bude vědět proč. A nebudou na mne moci jedovatí hadi přes hustý sad
jabloní. A jabloně nebudou mít červivá jablka, protože nebudou moci plodit. A s nebe nebude padat zlý déšť, protože bůh
se mi zděsí a moje sliny budou padat do nebe. Mé srdce bude
navždy otráveno ocelovým kazem. Ten kaz ve mně zanechá
jedna vzpomínka. Vzpomínka na ni.
A ona bude rozmetána do všech těch jabloní a bude v nich
růst jak krásné květy. Ty květy budu ve chvílích rozkoše trhat
a rozšlapávat po cestě, protože do nich bude zakleta mnou a
nikdo jiný ji nebude moci mít. Ani já.
Jen malý kaz v mém ocelovém srdci mi bude stále připomínat,
proč kráčím jabloňovou alejí.

MILOSTNÁ
Jen kvůli lásce k vám já zase
ožral jsem se jako prase.
Tak veliká je moje láska
ve snu mě tělo vaše laská
a mně z toho až v zádech praská
po každém takém milování
přibude jedna velká vráska
a já ho mám tak pro zasmání.
A já sním dále
o vás stále.
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Jan Ladronka bruslí s láhví rumu.

Já pro vás koupím velkou zahradu
a oplotím ji čtyřmetrovou zdí
po zdech psí víno zpředu dozadu
a místo koberce pomněnky bdí.
A uprostřed s nebesy postel
na té já s vámi budu hřešit
a stranou také malý kostel
kam ke zpovědi budem chodit
a pak se zase spolu těšit
případně časem děti plodit.
Na obří ploše postele
moje láska vám ustele
vás paní má já ve svých snech
zřím v kopulačních pohybech.
Já vás má lásko nahatou
vás učiním tam bohatou
bohatou krásou milování
to mé pro každou není k máni.
Pak vaše tělo neposedné
čtrnáct dní ani nedosedne
vzpomínat bude na lásku
po sexuálním výprasku.
A líbat budu vaše vnady
líbat vás budu tam i tady
na prdelku v té epoše
na vaši dírku rozkoše.

KOCOVINA
A přesvědčen že mě čekáte
a žárlivý koho tam máte

ještě si dám šlofíka
a zavolám si taxíka.
Řidiče na Barrandov honím
a za chvíli už u vás zvoním
vy lásko má jen v košili
nevpustíte mě na chvíli.
A kocovina již si žádá
bych ulehnul na vlastní záda.
Tak po návratu do postele
zaléhám již nevesele
a zas ten sen, teď zdá se mi
že spolu jedem v Taunusu
však probouzím se v abusu
a probouzím se na zemi
a v duši jak před maturitou
a hlavu jako střep a zpitou
jdu nakupovat květiny
čokoládu a bonbony
a kolem druhé hodiny
stojím před domem madony.
A tesklivě se omlouvám
že vám to víc neudělám
A loučím se. Za týden zase
ožeru se jako prase.

ČTENÁŘ
Koupil jsem si v bazáru
knížku o pivováru
tohle čtení dobře čte se
v hospodě i s ženou v lese.

Y knihkupectví jsem si koupil
jistého doktora Skálu,
zdá se, že jsem neprohloupil,
dobře se to čte v lokálu.
V zdravém těle zdravý duch
není nad hospodský vzduch.
Nač se dřít, vždyť nejsem býkem,
jdu rač chlastat se Slavíkem.

VĚDECKÝ ROZBOR LÁSKY (úryvek)
Já naopak mám jednu výjimečnou vlastnost, kterou považuji
za velmi dobrou, že bojuji o submisivitu. Čím více je můj partner dominantní (a já mu dominanci dávám do rukou úmyslně
i neúmyslně), tím více na něm lpím. A jestliže mě má opravdu
rád, a je tedy stále se mnou, pak poznávám pevný vztah nás
obou. Z toho důvodu mě docela logicky většina dívek nechala
hned ze začátku ...
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próza

INDIÁNI
Žárlivý démon
Toto se stalo velmi dávno mezi Menominy a je to pravda.
Kdysi žili staří manželé a ti měli čtyři syny a dvě dcery. Starší
se vdala, ale brzy onemocněla a zemřela. Na místě, kde naposledy vydechla, ji oblékli do nádherných šatů a pohrbili. Část
tlupy na tom místě zůstala, protože příbuzní ji ještě nechtěli
opustit.
Za nějaký čas se bratři začali bát, že je švagr opustí - když
odešla jeho žena. Měli ho rádi, a tak mu dali za manželku druhou sestru. Přestože ta dívka byla velmi mladá, vzal si ji a žil s
nimi dál.
Jednou šla stará matka s dcerou kopat divoké brambory,
které rostly kousek od tábora. Byl večer, stmívalo se, když
matka řekla: „Půjdeme domů." Ale dcera neposlechla a pokračovala v práci. Mezitím matka naplnila ranec a když odcházela, ještě jednou řekla: „Pojď, jdeme!" Ale dcera kopala dál
a nacházela stále větší a větší brambory. Slunce zapadlo, byla
už úplná tma. Matka se vrátila domů, zatímco dcera ji teprv
začla hledat. Jak tak šla, shrbená pod svým nákladem, najednou uslyšela hlas: „Tak to jseš ty, ta která žije se svým švagrem!"
28

Dívka pochopila, že to mluví její mrtvá sestra a odpověděla:
„Já jsem nechtěla, to není má chyba, moji bratři mě nutili,
abych s ním žila, protože tolik miloval mou sestru a oni se
báli, aby neodešel." Dívka byla polekaná, bála se v té tmě, křičela strachy, volala o pomoc a běžela k táboru. Matka a bratři
ji slyšeli a rozdělali velký oheň, aby snáze nalezla cestu. Zapálili pochodně a vyšli jí naproti. Dívka vyprávěla matce jak jí
pohřbená žena vyčetla, že žije se svým švagrem. Ti, kteří vyšli
dívce naproti nikoho neviděli ani neslyšeli, ale jakmile vkročila do vigvamu a jeden z bratrů nadzdvihl rohož, aby se
mohla ohřát u ohně, byla vržena strašnou silou přímo do
středu ohniště, takže nejprve ucítila, jak jí plameny sežíhají
hlavu a pak byla celá pohlcena ohněm a sežehnuta v několika
okamžicích. Matka a bratři neřekli jediné slovo, ale věděli, že
to udělal žárlivý duch mrtvé.
Matka byla hněvem a zármutkem šílená. Vyběhla před vigvam na místo, kde byl hrob její starší dcery, vyhrabala její
tělo, vyhodila jej z hrobu a mrtvolu odtáhla stranou. Tam z ní
strhala krásné šaty, které jí oblékli, aby tak dokázali svou
lásku. Pak mrtvou oslovila: „Proč se nevrátíš do života, když
máš moc démonů?" Plivla na mrtvolu a jako smyslů zbavená ji
urážela a tupila a pak ji nechala ležet nahou na zemi.
Krásné šaty oblékla upálené dívce a pohřbila ji v sestřině
hrobě. Druhého dne ráno, když se švagr vrátil z lovu a uviděl
tělo své první ženy ležet nahé na zemi, byl velmi nešťastný a
smutný. Když se všichni dozvěděli, co se v noci stalo, řekli:
„Nyní odejděme z tohoto proklatého místa." Bratři chtěli, aby
s nimi šel i švagr, ale ten řekl: „Zůstanu zde, dokud ji nepohřbím."
Když ho staří se svými syny opustili, přenesl ženino tělo do
vigvamu. Tam ji oblékl do jejích starých šatů a položil na svou
postel, kde ležela jakoby jen spala. Od bydlel na, druhé straně
vigvamu a když si vařil, nechával část jídla pro ni. Dělával to
kdykoli byl čas k jídlu a jednou, když ji vyzval, aby se najedla,
zdálo se mu, že vidí jak mrtvá pohnula rukou. Pak se na stěně
vigvamu poprvé objevil stín ležící ženy a muž si pomyslel, že
mrtvá se už konečně vrací. Pokračoval ve vaření nějaké po29

lévky nebo kaše a když to bylo hotovo, vzal lžíci a dával jí
kousky do úst, velmi pomalu, a kdykoli měla mrtvá jídlo v ústech, polkla jej. Krmil ji tak, dokud doopravdy neobživla,
nevstala a nešla po své práci tak, jako kdykoli předtím.
Spokojeně spolu žili a jedli zvěř, kterou se muži podařilo zabít.
Stalo se, že na to místo přišli nějací Indiáni ze sousedství. Byl s
nimi i ženin mladší bratr, ještě dítě, který uviděl svého švagra
a poznal ho. Také viděl sestru, o které věděl, že před nějakým
časem zemřela. Myslel, že to musí být nějaká jiná žena, která
je jí podobná, ale když se podíval zblízka, byl si jist, že se nemýlí. Když se vrátil domů, řekl matce, že viděl švagra. „A
taky jsem viděl svou starší sestru, opět žije."
Matka tam šla na návštěvu. Dceru poznala, ale neřekla nic o
věcech, které se mezi nimi staly. Když už byla na odchodu,
dala jí dcera nějaký sušený pokrm.
To jídlo byl sval z jelení nohy a když ho stařena začala jíst,
udusila se prvním soustem a tak se s ní její dcera vyrovnala.

Děvka
Tohle se stalo mezi mužem a ženou, kdysi, když Nikapové žili
v lesích.
Tihle dva a jejich malý syn stále hladověli, protože muž nemohl ulovit žádnou zvěř. Za nějaký čas se žena rozhodla, že
něco k jídlu musí sehnat sama.
Pomyslela na medvěda, který měl v lese doupě. A rozčesala si
vlasy.
Hned poté, co její muž vyrazil na lov, vydala se na cestu také
ona. Když přišla blízko k místu, kde medvěd bydlel, zazpívala
píseň. Říká se, že zpívala asi toto: „O Kičema kva, nesu ti
něco, sebe ti nesu ó veliký, v sobě ti něco přináším, v sobě ti
nesu něco malého a pružného, učiň to větším a pružnějším ó
veliký, největší ..." Hned jak ji medvěd slyšel zpívat tuhle píseň, slezl se stromu. Vyspali se spolu. Potom, když ještě leželi,
řekl jí: „Tak, a teď si ze mě odřízni kolik potřebuješ." Žena z
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vyřízla kus masa a šla domů. Maso hned uvařila. Když jej
se synem jedli, řekla mu: „Neříkej otci, že jsme jedli malého
medvídka." „Jak chceš, neřeknu." Za chvíli se muž vrátil
domů. Nic nepřinesl a druhého dne za rozbřesku opět vyrazil
oa lov. Když odešel, žena udělala to samé co minulého dne.
Udělala to třikrát, aniž by muž cokoli věděl.
Protože se bála, aby nic neprozradil syn, pokaždé, když ho večer koupala, žádala ho, aby mlčel. On jí to slíbil, ale pak k
němu promluvilo jeho srdce. „Povím mu to", rozhodl se. Ale
matce o tom neřekl. Nechal si malý kousek masa v ústech.
Jeho srdce mu řeklo, že je to nejlepší způsob, jak jídlo otci
dát.
Když se muž vrátil z lovu, sedl si na pokrývky k ostatním. Odpočíval. „Otče," oslovil ho chlapec. Objal ho kolem krku; tvářemi se dotýkali. Tajně mu z úst do úst podal sousto. Když
žena odešla ze stanu, ptal se otec syna znovu a znovu: „Odkud
je to jídlo?" Naléhal na něj. „Kdykoli odejdeš na lov, matka si
rozčeše vlasy a odchází tímhle směrem." „Dobře, zítra půjdu
za ní. Chci, abys jí nic neříkal." „Jak chceš."
Druhého dne vyrazil muž brzy, směrem, který mu chlapec
ukázal. Ale nešel daleko; ukryl se a čekal až uvidí ženu.
Když odešel, žena si rozčesala vlasy a šla za medvědem. Po
cestě zpívala tu samou píseň jako vždy. Když ji muž uslyšel,
chtěl ji hned napadnout. Ale viděl jak k němu přichází s medvědem. Zena a medvěd se spolu procházeli. Pak si lehli na zem
a souložili.
Muž vyběhl z úkrytu a běžel k nim. Když žena uviděla, jak rychle se blíží, vykřikla: „Manželi můj, rychle, ten medvěd mě
znásilnil!" „Ano, přesně to jsem viděl," řekl muž a medvěda
zabil. „Manželi, můj muži, to je dobře, teď budeme mít
spoustu jídla." „Ano." To bylo jediné, co jí na to řekl. Medvěda stáhli. Pak se s masem vrátili domů.
„Pojď ženo, připravíme jídlo. Chci, abys masa uvařila co nejvíc." Vařili a muž ženě se vším pomáhal. Když maso uvařili,
jedli. Každou chvíli na něj pohlédla a řekla: „Můj manželi."
Jedli až měli plná břicha. Muž přestal jíst.
„Jsem plná." Řekla žena.
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„Jez."
Jedla. „Už nemohu."
„Jen jez, chtěla jsi jíst, tvému srdci chutnalo medvědí maso už
dávno. Tak jez."
„Ne. Mám už úplně plné břicho." Odpověděla.
Muž ulomil klacek. Nutil ji jíst. Bral kusy masa a cpal jí je
klackem do hrdla. Zabil ji. Pak svou ženu rozpáral a hle! - v
jejím břiše našel malé dítě. Vzal ho a odnesl do lesa, kde ho
položil do dutého stromu. Takhle to celé ukončil.
Pak se mu začal lov dařit. Zabíjel medvědy, jeleny, losy,
všechny druhy zvěře. Nosil je domů. Měl spoustu jídla, jeho
syn už neměl hlad. Muž ho učil lovit. Udělal mu malý luk a
šípy. Udělal mu kožený oblek.
Jednou se stalo, že chlapec vystřílel všechny šípy. Nemohl je
najít, nevěděl, kam zmizely. „Budu dávat větší pozor, příště se
budu dívat lip", řekl si.
Jednou vystřelil z luku a ani nečekal jestli zasáhne; běžel hned
za šípem. Uviděl malého chlapce utíkat pryč. Pronásledoval
ho a malý chlapec se ukryl do velikého dutého stromu.
„Hej, ty! Jak to, že mi kradeš šípy?"
„Ale kdepak", slyšel odpověď, „vždyť ty pro mě dělá můj
otec!"
Brzy se přestali hádat a pak lovili už jen spolu. Koupali se v
potoce. Pak odešli z lesa a přišli tam, kde bydlel jejich otec.
Mladší chlapec řekl: „Poslouchej, bratře, řeknu ti co uděláme.
Až tam přijdem, dáme mu do jídla lupy, lupy z ženských vlasů,
pak budu předstírat, že jsem usnul. Až bude kukuřice hotová,
postav mi to, co dají nám, na nohy, já vyskočím a vyleju to.
My už pak jíst nebudeme." Starší bratr s tím souhlasil.
Za chvíli tam přišli. Starší vytáhl mladšího z pytle na zádech,
kde ho nosil, a společně vstoupili. „Buďte vítáni, jídlo bude za
chvíli," řekli jim. Bratři si sedli. Byli to vlastně duchové, byli
to manitu, vše viděli, všemu rozuměli, rozuměli i tomu co se
dělo v srdci jejich matky. Ten malý předstíral, že spí. Udělali
všechno tak, jak si usmysleli. Starší ho budil a mladší jakoby
omylem kopl do kukuřice a všechno vylil. Všichni se na něj
zlobili. „Vám už tady nic vařit nebudeme", řekli jim. Bratři
odešli.
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Toulali se a žili z toho co ulovili. Jednou, když zabili jelena a
najedli se, odpočívali na velikém kameni. Najednou uviděli, že
opodál leží a spí Wazakia. (x)
„To je Wazakia! A spí, zkusím po něm střelit," řekl první, ten
mladší.
„Nedělej to, víš, že je manitu, je ve spojení s démony." Varoval ho ten starší ...
„Tak dost, jen ho nech," řekl mu sám Wazakia, „jen ať po
mně střelí."
„Vidíš, že je to manitu, slyšel nás."
Ale všichni tři se spřátelili a toulali se spolu. Těch bratrů se
pak všichni obávali. Ale všichni tři byli pěkní darebáci. Putovali pořád spolu. Už se neodloučili. To je všechno.
(x) Wazakia, kikapský kultovní hrdina. Legendární šaman, lovec a bojovník.
Kikapové, patřící k Algokinům, původně žijící v lesích dnešního státu Wisconsin, se během válek s bělochy rozštěpili na
dvě skupiny.
Mexičtí Kikapové žijí v rezervaci ve státě Chihuahua. Američtí Kikapové žijí v Kansasu a Oklahomě.
„Děvka" byla zapsána Williamem Jonesem v roce 1903 z vyprávění Jamese Downa, žáka Indiánské školy v Carlise.
Menominové, Algokinští Indiáni, žijí v počtu asi 5000 osob v
rezervaci ve státě Wisconsin.
„Žárlivý démon", přeložený Alansonem Skinnerem, byl uveřejněn poprvé roku 1915 ve sborníku „Folklore of The Menomini Indians".
Z „American Indián Literatúre"
University of Oklahoma Press, 1980
povídky „Harlot" a „Jealous Ghost"přeložil J.
Převzato z revue „Jednou nohou "
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divadlo

EGON
BONDY
NÁVŠTĚVA
EXPERTŮ
Úvodní poznámka
Od podzimu 1968 do jara 1971 jsem napsal 14 scénických
textů. Psal jsem je na žádost Radima Vašinky, jenž tehdy vedl
malou scénu jménem Orfeus. Texty tehdy byly psány narychlo, pro potřeby malé scény, dokonce ve většině případů s
některými úlohami „přímo na tělo" jednotlivým hercům.
Žádný z těchto textů - s výjimkou tzv. Hry I - jsem nepsal déle
než dvě nebo tři odpoledne, protože jsem jim nepřisuzoval
žádný význam. Tzv. Hra I byla dokonce v Orfeu 26x hrána,
ale Vašinka si ji upravil seškrtáním politických narážek na tzv.
obrodný proces a původní rukopis hry se ztratil. Ze zbývajících textů jsem na požádání přátel uspořádal tento výbor. Jak
je mým zvykem, tak jsem na textech vůbec nic neopravoval.
Praha 1982
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(Odehrává se v některé rozvojové zemi v 70. letech. Ministerstvo vnitra - výzkumné oddělení.)
Osoby:
PLUKOVNÍK, vedoucí výzkumného oddělení
POBOČNÍK
SEKRETÁŘKA
PROFESOR
DOCENTKA
experti ministerstva vnitra některé západní evropské země
zbytky několika lidí a president
Inscenační poznámky: plukovník není žádný hulvát. Je to
mírně roztržitý unuděný muž, který má zničené nervy, proto během hry upadá častěji do vulgarity, v které se uvolňuje. Jinak je
to typický příslušník vládnoucí elity s anglickým společenským
vzděláním. Pobočník není takový úplně, nemá zničené nervy
(je mladší), je vitálnější, zřetelně i kariérista, obhroublejší, bez
společenské noblesy, produkt už jen tuzemské university. Experti jsou blazeovaní, zpohodlnělí buržoové, kteří pracují v
branži, ale sami nevykonávají neestetické práce. Ovšem jsou
produktem svého povolání - jsou též schopni upadnout do vulgarity.
Teoreticky je možno hrát dvěma důsledně odlišnými způsoby:
stoprocentně vážně nebo jako crazy-komedii. Možno též na
jedné scéně udělat dvojí obsazení a hrát hru střídavě v obojím
pojetí. Styly však nelze směšovat dohromady.
I.
(Scéna: kancelář vedoucího výzkumného oddělení
vnitra, přepychově zařízeno).
PLUKOVNÍK: (k sekretářce) Občerstvení?
SEKRETÁŘKA: (otevře skříňku)
PLUKOVNÍK: (k sekretářce) Káva? Vaří?
SEKRETÁŘKA: (ukáže dozadu)

ministerstva
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PLUKOVNÍK: (upravuje si, ale bez jakékoliv nervozity, uniformu; jeho vystupovaní je velmi suverénní, je trochu znuděn
nastávajícími povinnostmi) Květiny?
SEKRETÁŘKA: (ukáže je)
PLUKOVNÍK: (pohlédne na hodinky a pak jde natáhnout drahocenné koloniální pendlovky na zdi) Už tu budou.
(Zvuky a hlasy za dveřmi. Plukovník rázně mrkne na sekretářku, ta odběhne. Do dveří za zdvořilého dávání si předností
vcházejí pobočník a experti.)
PLUKOVNÍK: (vyjde vstříc, pak sklapne kramfleky, zasalutuje velice řízně) Plukovník Pakuwibovo! Je mi nejvyšší ctí
uvítat vás na půdě ústavu, jemuž velím.
PROFESOR: (neohrabaně se také postaví do pozoru a také zasalutuje) Rhein - pane kolego, moje spolupracovnice, paní docentka Hebertová ...
(Pobočník poskakuje kolem nich, odebírá pláště, klobouky,
pňstrkuje židle, atd. atd., ale nekarikovat! - bleskurychle se vynoří sekretářka s velikou kytkou, kterou s pukrletem předává
docentce, ta -vyráží výkřiky polichocení a díků, sekretářka též
cosi zacvrliká, pobočník hned zas kytku přejímá, plukovník
mrkne na sekretářku - hned tu je váza s vodou - pobočník do ní
obřadně vkládá kytku, jíž se docentka pořád z „nadslušnosti"
obdivuje, profesor zatím sám, žoviálně si mne ruce, pokašlává,
na vybízení plukovníkovo se pohodlně usazuje - prostě dává se
najevo velká žoviálnost a srdečnost. V tomto shonu se přehlédne, že docentka podává všem ruku - profesor ji ale ve vhodném okamžiku stáhne, úsměvy a spokojenost na všech stranách.)
PLUKOVNÍK: Je to nejšťastnější den mého života!
POBOČNÍK: A nejradostnější v dějinách útavu.
PROFESOR: Ale drazí kolegové ...!
PLUKOVNÍK: Malé občerstvení? Kávu?
(Sekretářka je tu hned s podnosem)
PROFESOR: (zaváhá, má starost, aby neurazil) Smím-li prosit, raději ne, hypertenze PLUKOVNÍK: Ovšem! Samozřejmě! (sekretářka bleskově
zmizí) Ale náš národní palmový likér - !? (sekretářka hned s
podnosem)
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PROFESOR: To ano! Velice rád! Výtečný!
/plukovník jim a sobě nalévá, připíjí si s nimi - pobočník sám, z
odstupu připíjí)
PLUKOVNÍK: Smím se zeptat milostivé paní docentky, jak
je u nás spokojena?
DOCENTKA: Nemohu ani říci, pane plukovníku, jak jsem
překvapena PLUKOVNÍK: Milostivá paní si snad myslela, že v naší zemi
nemáme DOCENTKA: Ach nikterak, to vůbec ne, chtěla jsem pouze
říci, jak jsem překvapena takovou vřelou laskavostí, kterou
jsme tu všude obklopeni - od té doby, co jsme přiletěli, ty dva
dny - jako starý orient v Tisíci a jedné noci PROFESOR: (odkašle si)
PLUKOVNÍK: Náš stát a milovaný president činí vše pro
nejvyšší blaho všech našich návštěvníků, jejichž pobytu u nás si
ceníme jako zřítelnice našich očí. Naše ministerstvo a já
osobně se cítíme tak poctěni zájmem vaší vlády o naše nepatrné zkušenosti a vaší studijní návštěvou u nás, že jsme připraveni učinit cokoli pro splnění všech vašich přání. Pro důstojníka našeho státu neexistuje nic nemožného.
PROFESOR: (zakašle si)
POBOČNÍK: Jistě vám již bylo sděleno politování ministerstva, že jste nemohli být ubytování v rezervovaných pokojích hotelu Hilton, protože tam sídlí naši američtí přátelé.
PROFESOR: (zakašle si)
POBOČNÍK: - Ale doufáme, že s ubytováním jste spokojeni.
PROFESOR: (si zakašle) Ovšem, ovšem, služebnictvo je perfektní, neustále po ruce, kuchyně výtečná ...
DOCENTKA: Jenom je škoda, že nefunguje ventilátor, když
tam totiž není klimatizace PROFESOR: Elektrický proud, ehm, zdá se, má častější poruchy ...
POBOČNÍK: Ale rozhlas po drátě funguje?
PROFESOR: Zajisté, celý den, nepřetržitě.
POBOČNÍK: Pokud by vás rušil v siestě, můžete se obrátit
na správce vily, aby jej vypnul.
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PROFESOR: Děkuji! Velice rád!
(Plukovník nabízí docentce sladkosti).
DOCENTKA: Nemohu se ubránit, i když bych neměla (poukáže na svoji postavu).
PLUKOVNÍK: Milostivá paní docentko, to slouží při našem
povolání k uchování silných nervů (docentka přikyvuje, béře si,
plukovník nabízí i profesorovi, ale ten odmítá).
PROFESOR: Neradi bychom příliš zatěžovali, takže PLUKOVNÍK: Přejete si přistoupit k prohlídce ústavu?
PROFESOR: (vstává) Velice rád. Písemné materiály si můžeme prostudovat v příštích dnech - neradi bychom vás zdržovali od práce, vím, drahý kolego, jak to přece v našem oboru
chodí, člověk se ani nezastaví a ještě provádět návštěvy ...
PLUKOVNÍK: Ani pomyšlení, pane profesore, já i všichni
naši pracovníci jsme vám neomezeně k dispozici. Ostatně poslední pročišťovací akci jsme skončili před týdnem a než bude
nová ...
POBOČNÍK: Poslední pokus o atentát na našeho presidenta
PROFESOR: (se vážně zatváří) Hm, hm ...
DOCENTKA: (vstává) To je hrozné - ale ti rozvratníci jsou
všude stejní PLUKOVNÍK: Tak, tak, madame.
(Všichni se mají k odchodu. Docentka chce na rozloučenou podat sekretářce, která zase dělá pukrle, ruku, ale profesorjí ji opět
strhne. Pobočník béře s sebou láhev i skleničky. Profesor si toho
všimne).
PROFESOR: To není třeba PLUKOVNÍK: To nikdy neškodí! Bude se nám to hodit,
pane profesore POBOČNÍK: (stranou k plukovníkovi) Něco silnějšího?
PLUKOVNÍK: Až pak!
(Dávajíce si přednost, odcházejí. Plukovník i pobočník si víceméně nenápadně kontrolují pistole.)
II.
(Scéna: Pracovna výzkumného ústavu. V popředí dlouhý labo38

ratorní stůl. Jedna židle či dvě. Nějaké přístroje, dráty apod.
Buď v popředí nebo u zadní stěny je umístěno několik beden
tak, aby až se otevřou nebo zevnitř osvětlí, byly-li skleněné, byl
velmi dobře vidět i z posledních řad jejich obsah. V pozadí na
zdi je pak zavěšena skříňka asi 1 m x 30 cm. Vejdou plukovník,
experti a pobočník, který pečlivě zavře - i na závoru - dveře.)
PLUKOVNÍK: Jak jste viděli v ostatních odděleních, pracujeme podle nejnovějších světových metod, - které jsou ostatně
běžné i u vás.
PROFESOR: (až zaraženě uznale) Opravdu - to vybavení DOCENTKA: Přáli bychom si mít to takové u nás! Ale, to
víte, finance PLUKOVNÍK: Náš president nelituje obětí na nejlepší vybavení našeho resortu a v jeho rámci i našeho ústavu. Je to ostatně záležitostí nejpřednějšího zájmu země. Poslední události
ukazují, že protizákonné živly se nejen neštítí nejhorších
úkladů, ale že dostávají i pomoc a materiální vybavení ze zahraničí. Náš president ovšem odhalil včas tuto podvratnou aktivitu a provedl patřičná protiopatření.
POBOČNÍK: Náš resort je dotován plnou polovinou státního rozpočtu!
DOCENTKA: Byli bychom velice rádi, kdybychom mohli
poznat vašeho presidenta - tu velkou postavu boje za obranu
svobodného světa PROFESOR: (upozorňuje, aby mlčela)
PLUKOVNÍK: (tónem, kteiý dává najevo, že je mu toto téma
nepříjemné) Bohužel, madam, vzhledem k aktivizaci podvratných živlů jsou nutná určitá nevyhnutelná bezpečnostní opatření, z nichž není možno dělat výjimky - blaho naší země závisí na životě a zdraví jediného muže - našeho presidenta! (to
řekne s vojenským gestem - )
PROFESOR: Ovšem, samozřejmě, to naprosto chápeme.
PLUKOVNÍK: Dovolte, abych dal příkazy, potřebné k demonstraci exponátů této laboratoře ...
PROFESOR: (s úklonou souhlasí)
PLUKOVNÍK: (odejde jinými dveřmi)
POBOČNÍK: (odejde do pozadí)
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PROFESOR: (naléhavým šeptem k docentce) Paní docentko,
pamatujte si, že jim nemáte podávat ruku - jsme pro ně nižší
rasa, oni by se tím rituálně poskvrnili DOCENTKA: (omluvně) Já vím, ale já pokaždé ...
PROFESOR: A na toho presidenta se taky pořád neptejte, já
vím, je to velká osobnost DOCENTKA: Já jsem se tak těšila, víte já mám takový
dětský koníček, sbírám autogramy, tak jsem si už koupila
jeho fotografii (vytahuje ji), už mám PROFESOR: (skáče jí do řeči) Ale oni neradi slyší, když se na
něj cizí lidí vyptávají, vždyť víte, atentáty, za poslední dva
roky odhalili přece celkem osmnáct spiknutí - a párkrát v tom
byli i Evropani.
DOCENTKA: Já vím, ale já už mám podpisy i od Duvaliera,
Somozy i od Tshombeho, tak jsem si myslela, že tenhle PROFESOR: (rázně mávne rukou, už přichází zpět plukovník)
PLUKOVNÍK: Už je to zařízeno (zapne ostré osvětlení).
Tady prosím PROFESOR: Ano PLUKOVNÍK: (přistupuje ke stolu, béře ukazovátko, za ním
přistupují experti, v tom plukovník rozhořčeně, vztekle) Proč
tu není uklizeno?!! (Zvedne ze stolu mužské přirození a kus
nohy, zatřepe tím pobočníkovi před nosem a hodí to do kouta,
kde to pobočník sbírá a hází do koše na odpadky. Profesor a docentka se zarazí.) Tu sabotáž hned zjistíte! Protistátní živly
pronikají, bohužel, až do nejvyšších center s úmyslem diskreditovat naši zemi před cizinou. Při poslední návštěvě americké
delegace pohodily nám do cesty mrtvolu amerického atašé,
který byl nějakou dobu nezvěstný, aby způsobily mezi námi
nedorozumění, což se jim ovšem nepodařilo. Dotyčný atašé,
jak se zjistilo, sám byl spřežen s povstalci a dal se svými soudruhy použít za tímto hanebným cílem, který mu ovšem nevyšel.
PROFESOR: Ovšem. Nepříjemná věc.
PLUKOVNÍK: Naopak. Jak jsem vám říkal, přepočítali se.
Výsledkem bylo, že spřátelené velmoci si pečlivě prověřily ká40

drové obsazení svých zastupitelství a tak od té doby nám v
této oblasti ubylo práce.
PROFESOR: (nezdrží se) Byly sice pokud vím nějaké protesty ...
PLUKOVNÍK: Z nepochopení. Nebylo třeba na ně odpovídat.
DOCENTKA: (aby překlenula rozpačitost) No to se občas
stává, tomu se při nejlepší vůli nedá zabránit. My jsme loni
taky omylem zadrželi na dva dni jednoho zahraničního příslušníka PROFESOR: (si zakašle) Tedy hodlal jste ...
PLUKOVNÍK: Tak, pane profesore. - Co jste dosud viděli,
jsou obvyklé metody s vyšetřovancem. Naše vybavení je
opravdu (s úklonou docentce a profesorovi) na výši doby, ale v
podstatě jsou technika výslechu, jednotlivé manipulace a procedury, užívané přístroje i fígle stejný jako vaše. (Plukovník
upadá nyní občas do slangu a postupně i do vůči expertům neuctivého tónu řeči i gestikulace.) Jak je vám známo z praxe, jsou
však, bohužel, tyto metody úspěšné pouze asi v 80 % u kriminálních zločinců a dokonce pouze jen v 50 % u zločinců politických. A to je špatný.
PROFESOR a DOCENTKA: (přikyvují)
POBOČNÍK: Nezřídka se stává, že vyšetřovaný už podepsanou výpověď odvolává, jakmile ho přestaneme mít v ubytování. A i když před soudem ještě vypovídá podle protokolu,
není-li odsouzen k smrti, využívá nezřídka volného času ve výkonu trestu k psaní motáků, pamětí a všelijakých nepřístojností, v nichž odvolává podepsané vlastní doznání a tyto politováníhodné písemnosti kolportuje ilegálně na veřejnost.
Nebo, když se stane neštěstí a změní se poměry a dotyčný subjekt se octne na svobodě, činí projevy, interviewy, zase píše
atd., že jeho výpověď byla takzvaně vynucená.
PLUKOVNÍK: To vše jsou smutné okolnosti naší práce.
PROFESOR: Pravda, pravda!
PLUKOVNÍK: Nadto platí korelace mezi vážností zločinu a
upřímným doznáním: čím je zločin vážnější - jako jsou
všechny politické - tím nižší procento upřímných úplných doznání.

DOCENTKA: Dokonce se vyšetřovaný i třeba naučí protokol, ale skutečné doznání z něho nedostanete. Můžete vzít jed
na to, že vám lže, zapírá, kreje jiné lidi, prostě ví a nepoví.
PLUKOVNÍK: Tak jest, milostivá paní. Pro dobrou práci našich orgánů není nic tak důležitého, jako to, aby s námi vyšetřovaný upřímně a plně spolupracoval. To však triviální způsob vedení vyšetřovance bohužel nezaručuje.
PROFESOR: (pousměje se) No v určité míře lze použít i netriviální prostředky. Pár dní bez vody - trochu gymnastiky to jsem nějak v tomto ústavu asi přehlédl PLUKOVNÍK: Pokrok našeho výzkumného ústavu nad dosavadními způsoby řízení spočívá v tom, že se nám plně podařilo eliminovat vlivy charakterových vad muklů, které zabraňovaly jejich upřímné spolupráci.
PROFESOR: (pochybovačně) HmmPLUKOVNÍK: Za poslední dva roky získali jsme úplně kompletní výpovědi v 99 % případů.
DOCENTKA: V našem ústavu vzbudily vaše informace neobyčejný zájem POBOČNÍK: Zbývající jedno procento se
pouze nedočkalo konce vyšetřování.
PLUKOVNÍK: U určité části vyšetřovaných na jejich výpovědi nezáleží. Odcházejí do výkonu trestu přímo, víceméně.
Nejsou důležití ani tím, že by mělo cenu, aby vystupovali ve veřejném přelíčení, ani tím, že by se mohli hodit k usvědčení někoho jiného. O ty se není třeba starat.
PROFESOR: (přikyvuje)
PLUKOVNÍK: Druhou část. vyšetřovaných rozdělujeme jak
známo na ty, kteří něco vědí - a na ty, kteří mají něco vědět.
PROFESOR: Správně.
PLUKOVNÍK: Z hlediska metod vedení vyšetřovance je v
obou případech zásadním hlediskem, aby se vyšetrovanej dožil
splnění svého úkolu - jímž je buď říci všecko co ví, nebo spolehlivě přednést, co je třeba.
PROFESOR: Přesně tak!
PLUKOVNÍK: Je možno říci, že celé dějiny lidstva pracovaly
k zdárnému vyřešení tohoto problému.
PROFESOR: Od počátku civilizace.
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PLUKOVNÍK: Historické studium této otázky je mou soukromou slabůstkou, a jsem šťasten, že dnes mohu v našem
skromném domě přivítat vás, jehož práce z dějin útrpného
práva jsou nám stálým zdrojem poučení.
PROFESOR: (polichocen) Přeceňujete to, milý kolego ...
DOCENTKA: (stranou k profesorovi) Tak vidíte, jak si nás
váží ...
PLUKOVNÍK: Bohužel, metody tradiční až do třicátých let
našeho století byly velmi málo spolehlivé, ať už je hodnotíme
z jakéhokoliv hlediska. Praxe ve vašem starověku a středověku například - byla, dovolíte-li, velice primitivní. Pálení, lámání kolem, vypichování očí atd., s tím se nedá bezpečně docílit potřebných výsledků.
DOCENTKA: Vyšetřovaní jsou zřejmě v průběhu času stále
otrlejší a cyničtější.
POBOČNÍK: Zcela určitě, milostivá.
PLUKOVNÍK: Nehledě na uvedený cynismus vyšetřovaných,
mají tyto postupy tu zásadní nevýhodu, že v nich nelze dostatečně dlouho pokračovat, nechceme-li vyšetřovaného ohrozit
na životě. To se týká i pokrokovějších metod, jako je slaná
dieta, půst, nucené bdění a podobně, které všechny narážejí
na politováníhodně nízkou odolnost organismu.
PROFESOR: V moderní době ovšem máme prostředky PLUKOVNÍK: Zajisté.
POBOČNÍK: Ale medikamentózni podpora organismu i vydatná vitamínová kúra v podstatě jen o něco prodlužují možnost aplikování procedur, ale nic víc.
PLUKOVNÍK: Studovali jsme tyto otázky velice pečlivě a
máme zpracováno několik set případů. Dospěli jsme však k
poznatku, že tradiční řízení mají cenu spíše nápravnou, ale
pro účely vyšetřování jsou příliš nespolehlivé. Pochopitelně,
když už nesledujeme investigační cíle, buď že jsme jich již dosáhli, nebo že jsme byli nuceni udělat nad vyšetřovancem kříž
- což při tradičních postupech je více než časté - můžeme proceduru protáhnout do konce, ale to už právě má hodnotu
pouze nápravnou. V tomto případě doporučujeme čerpat jednak z nepřeberného množství staré čínské školy a za druhé po43

řídit vhodnou dokumentaci. Tak se nám ztracený případ hodí
alespoň pro pozdější demonstraci příštím vyšetřovaným, pro
který to má vejchovnej účinek. (Obrátí se na pobočníka) Film!
(Ostré světlo zhasne, začne promítání filmu. Nelze-li získat dotyčné filmy, promítání se na scéně snadno finguje se stejným
účinkem.)
POBOČNÍK: (podává vysvětlivky k filmu) Vytahování očí.
Detail.
PLUKOVNÍK: Máme to pochopitelně ozvučené, ale dělá to
hroznej randál.
PROFESOR: (si odkašlává)
POBOČNÍK: To je pochopitelně jen zcela dílčí procedura,
která se aplikuje současně s jinými. - Vytahování nehtů a
zubů.
PLUKOVNÍK: Nejdůležitější, jak si jistě ráčíte všimnout, je
postupovat velmi pomalu.
DOCENTKA: (velmi stísněně) Jistěže POBOČNÍK: Roztloukání kostiček. - Hlavička v obruči.
PLUKOVNÍK: Starý známý, ale dodnes ceněný způsob!
Montáž je pochopitelně podstatně sestřižena - je to jen ukázkový výběr z archivních materiálů, abychom znázornili instruktivnost podobných snímků - teď bude něco zajímavějšího
POBOČNÍK: Krysa v břiše - !
PLUKOVNÍK: (vida, že docentka i profesor se cítí nevolně, rychle nalévá z láhve, aniž však přestává sledovat promítání)
Trochu osvěžení! Na zdraví!
PROFESOR: (pije mlčky)
DOCENTKA: (slabě) Na zdraví!
POBOČNÍK: Potkan po čtrnácti dnech půstu, statný samec,
hned jak byl připevněn v kleci na břicho, dal se, jak vidíte, do
toho. Obdivuhodná byla u tohoto zvířete hltavost. Schválně
jsme ho zkoušeli několikrát.
PLUKOVNÍK: (k docentce a profesorovi) V našem klimatu,
jak říkali kolonisté, musíte mít stále na prst alkoholu v žaludku POBOČNÍK: Prosím, už je v dvanácterníku! Vyšetřovanec
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byl po obědě, jak vidíte, chymus vytéká ven PLUKOVNÍK: Přímo tryská - vyšetřovanec zřejmě trpěl raeteorismem.
POBOČNÍK: Ani živé pohyby vyšetřovaného neodvrátí zvířátko od potravy.
PLUKOVNÍK: Alimentační pud je, jak známo, ještě silnější
než sexuální.
POBOČNÍK: Celkový záběr ...
PLUKOVNÍK: To, že tak strašně řve a mlátí sebou, ačkoli už
má nažraná játra a právě překousnutou břišní tepnu, je proto,
že jsme mu dali v injekci silné excitans POBOČNÍK: Konec záběru. - Teď přijde smrt tisíce nožů.
DOCENTKA: (vykřikne hrůzou a zakryje si oči)
PLUKOVNÍK: (nalévá jí, ale přitom nespouští oči z filmu)
Zlatý hřeb svého oboru! Zde vidíte pouze výsledek. V této podobě, okrájený ze všeho masa, bulvy na špejlích, může žít zbytek ještě až 48 hodin. Sama operace však vyžaduje mistral
Provedení trvá samo několik dní a může se protáhnout až na
týden. Je potřeba s nejvyšším uměním zachovat fungování základních orgánů a krevního oběhu - aby nám pacient najednou ne/dechnul. Všimněte si mistrovského zpracování hrudního koše - mimochodem mám dojem, že se v tomto případě
jednalo o slečnu POBOČNÍK: Ano.
PLUKOVNÍK: - aby nedošlo k vniknutí vzduchu na plíce.
Zato osrdí můžete pozorovat docela pěkně.
POBOČNÍK: Exemplář byl neustále posilován koncentrovanými injekcemi.
PLUKOVNÍK: Je to ovšem záležitost značně nákladná, kterou si nemohou dovolit v chudých místech - vidíte, že vyšetřovanec se nachází ve sterilním prostředí, předem je nutno vybudovat pro něj systém věšáků, na nichž visí za jednotlivé
klouby, aby se nám nesesypal.
POBOČNÍK: Ovšem nejdůležitější myslím je, že vyšetřovanec může až do konce odpovídat na otázky, jak se mu vede
atd., žádat o vodu, jídlo, a může i kouřit. Vidíte, právě mluví.
Mám pustit zvuk?
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PROFESOR: (rychle) Ne! (Ale pobočník už pustí)
Hlasy z filmu: Jak je vám? Zle - Chcete vodu? Ano DOCENTKA: Bude to ještě dlouhý film?
PLUKOVNÍK: Myslím, že tam toho je ještě hodně.
POBOČNÍK: Teď přijdou vodní kapky!
DOCENTKA: Ne, není třeba PLUKOVNÍK: To je báječná věc! Sice to trvá - ale ty konce!
To bych vám velice PROFESOR: Myslím, že opravdu není třeba. Co jsme viděli,
dává dost jasnou představu o instruktážním výchovném vlivu
této dokumentace.
PLUKOVNÍK: (mávne na pobočníka, aby zastavil film. Zase
se rozsvítí prudké světlo. K docentce) Máme tu ještě některé
unikátní snímky. Vojáci v partyzánské vesnici. Výslech ženských. Nejdřív je znásilní. Pak jim zabijí starší děti. Pak jim
roztloukají nemluvňata o hlavy. Ale to je opravdu jenom dokument bez výchovné hodnoty, jak jsme zjistili. (Rozzuřuje se)
Z těch kurev se stejně žádná nepřiznala a když pustíme film jinejm, tak to na ně neudělá žádnej jinej dojem, než že brečej a
modlej se.
PROFESOR: (teprve se vzpamatovává) Slyšel jsem, že se tyto
postupy ukázaly neúčinnými, ale prý se v nich často pokračuje.
PLUKOVNÍK: To už je jenom pro zábavu vojáků, když mají
chuť, my už se o to nezajímáme.
POBOČNÍK: Mimochodem, právě i tato zkušenost nás vedla
k dalším výzkumům, které nám konečně přinesly takové úspěchy!
PLUKOVNÍK: Ovšem - ze všech těchto případů padá na člověka smutek, neboť, jak jsem říkal, nevedou spolehlivě k spolupráci vyšetřovaného. A jestliže dokonce potřebujeme nepoškozeného svědka - pak už vůbec se musíme s těmito procedurami mírnit!
PROFESOR: Ba, ba, to je všeobecně rozšířená a pociťovaná
bída.
PLUKOVNÍK: Jistě chápete, že totéž platí i o metodách
yelmi moderních, jako je elektrický proud, dovedený generá46

lem Massu v Alžírsku k vrcholné dokonalosti v kombinaci s
vodní rourou a s pomalou destrukcí na pohlavních orgánech PROFESOR: (přikyvuje vážně)
PLUKOVNÍK: - nemluvě o úplném zklamání primitivních
metod, jež aplikovali u vás (s poklonou) za války v koncentračních táborech.
PROFESOR: (přikyvuje vážně)
POBOČNÍK: Němci, a Japonci zvláště, přinesli sice určité
obohacení teorie a praxe PLUKOVNÍK: Třeba známé „nohy ve vodě" nebo „uschlé
nohy".
PROFESOR: „Kolotoč", „slepou bábu" (kývá přitom).
PLUKOVNÍK: A tak dále POBOČNÍK: - ale i když pozitivní výsledky stouply asi o 10
%PLUKOVNÍK: - na tehdejší potřeby to bylo dost - (zuřivě)
Ale my dnes musíme mít úspěch ve 100 % - neustálá spiknutí
proti našemu presidentovi nám nedovolují mít výsledky nižší!
POBOČNÍK: (rychle k docentce) Kde jste chtěla vidět bratra
presidenta?
DOCENTKA: (zaraženě, ale rychle) Y paláci, v zahradě POBOČNÍK: Vida! Kde jste ho měla čekat?
DOCENTKA: U bazénu.
POBOČNÍK: (velice nevěřícně) U bazénu?
DOCENTKA: Schovaná za křovím, až prohlédnou terén
strážci a on vyjde sám POBOČNÍK: Protože se vždycky prochází sám DOCENTKA: Ano, je hrozně těžko ho - ale to jsem jen tak
uvažovala, že by to možná šlo - chtěla bych ho velice ráda PLUKOVNÍK: Zajisté, zajisté, něco na posilnění, kolegové,
smím-li vám tak říkat (naleje jim a strčí do ruky)
PROFESOR: Prosit!
PLUKOVNÍK: Prosit! Jediné skutečné kvalitativní zlepšení
přinesli, jak je známo, vynikající odborníci Jagoda a Ježov,
kteří odkázali nám potomkům neocenitelné výtěžky plodného
života. V některých směrech jsou jejich výsledky dosud naprosto nepřekonatelné.

PROFESOR: Ovšem i ta souhra s prokuraturou - to bohužel
nemáme vždy a všude.
PLUKOVNÍK: Bohužel, máte pravdu, pro některé země.
Díky bohu, náš president je osvícený.
POBOČNÍK: Nejvíce osvícený PLUKOVNÍK: - ano, státník dnešního světa.
DOCENTKA: Vidíte, právě proto jsem chtěla PLUKOVNÍK: (velmi otcovsky) Víme všechno, milostpaní nepotřebujete se nám omlouvat - je to pochopitelné přání kdo by netoužil - ovšem sovětská metoda se hodí jen pro
jednu část našich případů, když je potřeba vystoupit na veřejnosti nebo svědčit proti potřebným osobám. Proto také je sovětská metoda založena na hlubokém humanismu. Kombinací
psychofyzického přetížení vyšetřovaného - bitím, strachem,
drilováním, vlídností, nadějemi a etickými domluvami - je dosaženo stržení kůry mozkové - užívám, jak vidíte, kvůli koloritu, pavlovovské terminologie - vyšetřovaný ztrácí osobnost a
nyní při vhodně kombinované aplikaci halucinogenů, ataraktik a opiátů se zbavuje i lidské osobnosti vůbec a je už akorát
jen dobytek, kterýmu je všecko buřt. A vo to de.
PROFESOR: (opakuje jakoby fascinován) A vo to de ...
PLUKOVNÍK: A nemá čím trpět.
PROFESOR: Nemá čím trpět ...
PLUKOVNÍK: A proč se trápit. Ani když ho kopnete do
koulí, tak to necejtí PROFESOR: Tak to necejtí - ...
PLUKOVNÍK: Protože nejni člověk. Akorát jen zařve. A to
je reflex.
PROFESOR: Ano.
PLUKOVNÍK: Ano!
POBOČNÍK: A tak je to.
PROFESOR: Jo - je to tak ...
POBOČNÍK: To v koncentráku to přece jenom ještě byli
lidi. To na tom bylo to hrozný, ale taky zajímavý.
PLUKOVNÍK: To důležitý.
POBOČNÍK: Poněvadž když má orgán spolupracovat s vyšetřovancem, tak to musí bejt člověk eště trochu a né rajckvajc
dobytek.
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PROFESOR: Rajckvajc dobytek ...
PLUKOVNÍK: Hovado!
POBOČNÍK: Prase!!
PLUKOVNÍK: Hnůj!!!
POBOČNÍK: Hovno!!!
PLUKOVNÍK: Smradlavá sračka rozmazaná!!!!
POBOČNÍK: Vyblitina rozjebaná!!!!
PLUKOVNÍK: To tedy vyšetřovanec být nemá, neboť to
znemožňuje skutečný spolupracovnický kontakt. Vím to z
praxe a výborně hned poznám, kdy už se udělala chyba a z vyšetřovance vytvořen dobytek - to je potom, jako když mluvíte
do sudu. Rezonuje, třeba ne týmiž slovy, ale týmiž myšlenkami, které od vás slyší, protože sám už žádné nemá a nikdy
mít nemůže a tak nezbývá než odvést a zastřelit. Protože ani
tyhle instruktážní filmy s ním nezatočí.
PROFESOR: (stísněně) Potvrzuje to mé vlastní teoretické
poznatky PLUKOVNÍK: Neříkejte, pane kolego, že nemáte
taky praktické - nemáme zrovna rádi, když všichni dělají, jako
že je z praxe známe jen my POBOČNÍK: Je to také člověka nedůstojné pokrytectví -!
PROFESOR: Určitě!
PLUKOVNÍK: „Čtenáři pokrytče, můj příteli, můj bratře -!"
- ach bez poezie by nám cosi chybělo!
PROFESOR: Určitě!
PLUKOVNÍK: Prostě chtěl jsem říci, že sovětská metoda má
taky svý meze. Rozhodně, když se skutečně potřebujete od vyšetřovance něco dozvědět, musíte postupovat jinak.
PROFESOR: Tady jsme u toho ...
PLUKOVNÍK: Jo.
PROFESOR: Říkal jste, že jste dosáhli 99 % ...
POBOČNÍK: 1 % skapalo.
PROFESOR: To těmi převýchovnými filmy?
PLUKOVNÍK: Převýchovné filmy nám skutečně hodně pomohly. Před třemi lety, než jsme vypracovali naši vrcholnou absolutně nepřekonatelně vrcholnou POBOČNÍK: - ano - metodu, dosahovali jsme už u politických vyšetřovanců 75 % úspěšné spolupráce díky kombi<10

naci starších metod s filmovou instruktáží.
PLUKOVNÍK: Ale zůstávalo pořád 25 %! 25 %!!! President
v tom právě viděl totální neúspěch.
POBOČNÍK: Měli jsme rozsáhlý výzkumný program PLUKOVNÍK: - z toho jste tady viděli jen zlomek! POBOČNÍK: - povolali jsme nejlepší psychology a chirurgy PLUKOVNÍK: - a pořád tu bylo těch 25 % hajzlů, kteří
nemluvili a radši chcípli! To je to nejstrašnější poznání, to je
to votřásající poznání lidský bezmocnosti nad tím, že veškerý
mučení, když končí smrtí, tak se dá přežít!!!
(Pauza)
POBOČNÍK: A ty svině vědí, že umřou, a tak nic neřeknou.
A když s nima začnete procedury, tak voni si to prasáci rovnou spočítají, jak to s nima ještě dlouho bude trvat a zkalkulujou si to na minutu a už to jen počítaj, div vám nekoukaj na
hodinky.
PLUKOVNÍK: (ustaraně) Jo, jo!
PROFESOR: No a zas když to s nima děláte tak, aby neskapali, tak si zvyknou.
PLUKOVNÍK: (s pochopením) Máte to stejný jako my. Nahoře vám nevěřej, že z nich nic nemůžete dostat a tak se raději
s těma holomkama musíte dát do učení protokolů a taky začít
říkat, že je to pravda. Ale jak to má snýst svědomí?
PROFESOR: Těžkej život ...
DOCENTKA: A my jsme mysleli, když nás sem posílaj, že
jste na něco novýho přišli ...
(Pauza)
PLUKOVNÍK: Snad. ano!
(Pauza)
PLUKOVNÍK: Když jsou věci tak jak jsou, zbejvá jediný řešení: Vymyslet nepřetržitou proceduru, která se nedá přežít, to
jest, která nekončí smrtí. Rozhodně ne dřív, než za mnoho
let. Při které se nedopočítáte konce a na kterou se nedá zvyknout.
POBOČNÍK: Teda něco, jak si dřív představovali peklo PLUKOVNÍK: Asi tak.
PROFESOR: To se zdá nemožný ...
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POBOČNÍK: Přesvědčíte se sám. (Jde manipulovat s bednami, ale plukovník bo zarazí.)
PLUKOVNÍK: Ještě chvilku! Při jakémkoli dosavadním
d r u h u procedury vyšetřovaný věděl, že když to přežije, tak
umře. A brzo. A to pak některý, zvlášť silně vitální lidi,
snadno vydržej.
PROFESOR a DOCENTKA: Ano ...
PLUKOVNÍK: Vod momentu, kdy to s nima roztočíte, tak
se těšej, že už bude konec.
PROFESOR a DOCENTKA: Ano ...
PLUKOVNÍK: Věděj, že se procedura nemůže stupňovat,
aniž by to s nima došlo k rychlému konci. Jediná jiná možnost
je, že se procedura patřičně zmírní, takže se na ni zas dá zvyknout a pak se to dá odkroutit holou prdeli na žiletce i po celý
léta. Na tom zkrachovaly koncentráky - z našeho hlediska.
PROFESOR a DOCENTKA: Ano ...
PLUKOVNÍK: Člověk je bestie a tak si i v nejhorších podmínkách udělá svý hnízdečko, najde si svoje potěšení a udělá
si umělý ráje.
PROFESOR: Ano.
PLUKOVNÍK: Pokud se může hejbat, žvanit s ostatníma muklama, honit si ptáka, koukat kolem sebe nebo dokonce něco
dělat, tak se na vyšetřovací proces vysere a napravovat takovýho člověka je už nesmysl.
DOCENTKA: Ale s tím se nedá nic dělat.
PLUKOVNÍK: (důrazně a vítězoslavně) Je možný zbavit ho
všech možností žít, všech možností podílet se nějak na životě a
přesto ho nechat žít léta a léta a léta ... Právě čím je člověk vitálnější, čím je silnější a čím je mladší - tím rychlejc se před
touhletou vyhlídkou zhroutí.
PROFESOR: Já dost dobře nerozumím - myslíte něco jako
doživotní temnici - ?
PLUKOVNÍK: Pff, tam se válí z boku na bok, hraje si s
prsty, píská si, onanuje, slyší občas bachaře, jeho životní projevy jsou v podstatě omezeny, ale nejsou úplně znemožněny a
může si i představovat, že se stane ten zázrak a na stará kolena ho pustěj a bude moct zas žít jako ostatní lidi. A tahle na51

děje, třeba zcela absurdní, je i tady nevykořenitelná. Doživotní temnici nemyslím. Myslím tohle!
(Pokynul už předtím pobočníkovi, který teď demonstruje obsah
jedné nebo dvou beden. Prudké světlo se zaměří na obsah
bedny. Je tam lidský trup bez údů a bez přirození, jen se skalpovanou hlavou, bez nosu a uší atd. Docentka, ale i profesor jsou
zděšeni a vykřiknou.)
DOCENTKA: Co je to?
POBOČNÍK: (přečte cedulku na bedně) Profesor Churu, 42
let, spolupracoval s partyzány.
PLUKOVNÍK: (demonstruje přitom ukazovátkem) Vypíchnutí očí, vyražení bubínků, zbavení čichového orgánu, extrakce jazyka, amputace všech čtyř údů, kastrace. Nezbývá
mu nic, než přemýšlení o životě. Musíme ho i obracet, aby
nám neprohnil. Je ovšem pečlivě ošetřován a výživně krmen.
Vydrží nám, jak nás ubezpečují odborníci, ještě aspoň 15 let.
DOCENTKA: To je děsné, to je přece horší než nejstrašnější
smrt PLUKOVNÍK: Správně, o to se právě jedná.
PROFESOR: Ale to je nemožné - myslím, lékařsky nemožné.
POBOČNÍK: Úprava do tohoto stavu trvá řadu měsíců, ba
někdy i déle než rok. Chirurgickým problémem je jedině
úprava krevního oběhu po amputaci všech údů. Uřezáváme je
postupně, takže objekt nevykrvácí. Ostatní úpravy jsou lékařsky banalita.
PLUKOVNÍK: Musím přiznat, že tuto metodu vypracovali
teoreticky jako první naši zaoceánští přátelé, ale nechtělo se
jim to aplikovat na vlastních lidech, kdežto na barevných nezáleží a tak nám předali celou věc k praktickému využití.
Dnes po několika letech sami chodí studovat naše výsledky.
DOCENTKA: Jak dlouho je už takhle ...
POBOČNÍK: Přes dva roky, kolegyně (mluví již s experty
zcela drze).
PROFESOR: Ale - přece - když jsou vyřazeny všechny smyslové a pohybové orgány - subjekt většinu času spí PLUKOVNÍK: A tím tomu unikl, chcete říct. Je s tím počítáno. V bedně je instalována řada zařízení, jejich účelem je
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udržovat ho 16 hodin denně v bdělém stavu. Je poléván vařící
vodou nebo ledovou, píchán jehlami různé velikosti do různých míst a do různé hloubky. Pouštíme mu tam mravence
nebo blechy atd. Periodicky jsou na něm prováděny různé chirurgické zákroky. Protože vnímání bolesti je jediné, co mu
kromě zažívacího procesu zbylo. Ale ze všeho nejlepší se ukázal obyčejný svědící prášek. Prosím - (k pobočníkovi) ukažte
ukažte kolegům (Pobočník nasype na trup prášek a za chvíli se trup začne chvět,
kroutit hlavou a vyrážet hekání.)
PLUKOVNÍK: Prosím, reaguje zdravě, není nemocen. - Mějíme mu i teplotu DOCENTKA: Co si asi myslí PROFESOR: To se už nikdy nedovíme - snad halucinuje snad se zbláznil - to by bylo to nejlepší PLUKOVNÍK: Myslíte? To si můžete sám vyzkoušet.
PROFESOR: Jak to?!
POBOČNÍK: Některým exemplářům jsme právě z experimentálních důvodů ponechali jazyk a dvěma dokonce jazyk i
sluch. Můžeme s nimi hovořit a jejich výpovědi jsou bedlivě
studovány našimi psychology. Využíváme pak zkušeností u dalších.
DOCENTKA: Tady jsou ještě jiní?!
POBOČNÍK: Ovšem, kolegyně - jistě vás to bude zajímat.
DOCENTKA: Ach ne! (Pobočník ale na plukovníkův pokyn
otevře další bednu.)
POBOČNÍK: (čte štítek) Curtisová, 23 let, účast na spiknutí.
PLUKOVNÍK: Myslel jste si, kolego, že to na ně neúčinkuje?
Můžete si ji poslechnout. Bohužel, neslyší nás, ale už rozumí
rozkazům k mluvení.
POBOČNÍK: (ji šťouchá do hlavy)
HLAS: Nespím POBOČNÍK: (šťouchá zas)
HLAS: Nespím!
PLUKOVNÍK: Víc!
POBOČNÍK: (šťouchá víc)
HLAS: Ach ne, ach ne, ach ne!

POBOČNÍK: (šťouchá víc)
HLAS: Pamatuji si na všechno ... včera byla vločková kaše,
potom jsem měla štípací prášek ...
PLUKOVNÍK: (spokojeně) Prosím HLAS: Ráno byl čaj ... potom jsem měla výplach žaludku ...
teď už bude oběd, pamatuji se, že jsem byla vyslýchána pro
účast na spiknutí, už jsem všechno řekla, už jsem pověděla
všechno, nemusíte mě tu držet naživu, pěkně prosím - prosím
PLUKOVNÍK: Docela mladá, tělesně i duševně zdravá
dívka. Myslí jí to, ta paměť - představte si, že si mrška vzpomněla na všechna latinská slovíčka, v životě jich tolik neuměla.
Doktoři říkají, že skládá docela pěkné věty. No - no nějaká
zábava jim přece jenom zůstává, ale myslím si, že z ní mnoho
radosti nemají.
DOCENTKA: To je strašné ...
PLUKOVNÍK: Dnes nám stačí obvykle už pouhá demonstrace těchto exemplářů, aby i nejzarytější nepřítel promluvil.
Když si myslí, že to nemyslíme doopravdy a sabotuje spolupráci dál, tak prostě začneme.
POBOČNÍK: Začínáme levou nohou, pak pravá ruka, pravá
noha, levá ruka.
PLUKOVNÍK: Obvykle se ani nedojde tak daleko. Vidí, že
to myslíme vážně a je měkkej.
DOCENTKA: Tak jak to, že tu máte tolik těchhle?
POBOČNÍK: Ovšem pro experimentaci a pak potřebujeme
dostatek demonstračních exponátů pro vedení vyšetřovanců.
PROFESOR: Je to neuvěřitelné, ale začínám věřit, že se to
osvědčuje dokonale POBOČNÍK: Nepochybujte o tom.
PLUKOVNÍK: (velmi srdečně) A. teď nám řekněte, paní doktorko, kdo vás pověřil zavražděním našeho presidenta.
POBOČNÍK: (ten mluví nyní velmi hrubě) No tak!
PROFESOR: To je směšný žert, kolegové ...
POBOČNÍK: Nikterak. Máme svoje instrukce. Teď mlčte,
odpovídejte, až budete tázán!
PROFESOR: Ale pane plukovníku!!
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PLUKOVNÍK: (naleje a podává mu - profesor prudce odmítne) Jenom klid POBOČNÍK: Kdy jste navázala kontakty a s kým?
PROFESOR: Plukovníku!!
PLUKOVNÍK: (podává mu znovu sklenku - profesor ji vypije)
DOCENTKA: To je omyl, to je fantazie POBOČNÍK: Omyl? Tím už jste učinila poloviční doznání.
Hstěže zaplést se do té akce byl váš omyl DOCENTKA: Ale no tak PROFESOR: Pánové -!
PLUKOVNÍK: Klid, pane profesore.
PROFESOR: Jsme cizí státní příslušníci - jsme vyslaná delegace - tyhle odporné žerty - jestli to myslíte vážně - náš velvyslanec DOCENTKA: - naše vláda POBOČNÍK: Udržujeme s ní pravidelné kontakty. Vaše
vláda nemá zájem na tom, aby kryla protistátní zločince, kteří
by ji byli zapletli do vážných zahraničně politických nesnází.
DOCENTKA: Vy jste se zbláznili!
PLUKOVNÍK: (podává jí sklenku - docentka odmítne) Jen
klidně!
PROFESOR: To není absurdní, to je sprosté! Bude vás to
stát mnoho!
POBOČNÍK: Kdy jste mluvila s doktorem Mnatou?
DOCENTKA: Každý den - pracuje přece v našem ústavu. Co
je to za nesmysl POBOČNÍK: Doktor Mnata u výslechu vypověděl, že vás
zasvětil do připravované akce a že jste byla zvolena k provedení nejvyššího státního zločinu.
DOCENTKA: Proboha! To je šílenství! Mnata tu přece vůbec nemůže být!
PLUKOVNÍK: (podává jí sklenku - docentka vypije) Je tu,
mohu vás zavést k jeho lůžku DOCENTKA: (spustí hrozný křik)
PLUKOVNÍK: Klid prosím, klid, všechno může jít v kulturních formách, jsme všichni vzdělaní lidé, paní docentko PROFESOR: Co chcete -?
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POBOČNÍK: Úplné doznáni. Spolupráce vyšetřovance s orgánem je přece základem naší práce.
PROFESOR: Doznání k čemu?
PLUKOVNÍK: K přímé účasti na připravovaném zavraždění
našeho presidenta.
PROFESOR: To nemyslíte vážně - to není pravda - vy to
víte. K čemu je vám tenhle tyátr!?
PLUKOVNÍK: To už víme my. Doznáte se?
PROFESOR: Ne!
PLUKOVNÍK: Ani po tom, co jsme vám demonstrovali?
PROFESOR: (váhá) Nemůžete se toho odvážit. Zešílel jste
snad? U vás se to prý stává.
PLUKOVNÍK: (pousměje se) To se říká - ale vidíte přece, že
jsme zcela klidní a ohleduplní. A to chceme být i nadále. Ovšem nepočítejte s tím, že na vás se výslechové metody nebudou aplikovat. Potřebujeme, bohužel, vzhledem k určitým řekněme širším mezinárodním souvislostem - vaše doznání
hned. Nemáme bohužel čas pracovat s vámi pomaloučku, jak
bývá zvykem. My také máme zájem na svém životě. Musíme
si pospíšit.
POBOČNÍK: Vedle je chirurgický sál. Vše je připraveno.
Prosím - (otevře, profesor se podívá a s hrůzou odstoupí)
PROFESOR: Ne! (pomalu vjíždí operační stůl, ošetřovatelka)
PLUKOVNÍK: (mírně) No tak (Najednou padne víko od skříňky na zdi. Objeví se strašně příšerný zbytek člověka, oči na špejlích apod., s vojenskou čepicí,
který začne něco nesrozumitelného blábolit. Plukovník i pobočník strnou hrůzou, scvaknou kramfleky, zasalutují, zařvou.,)
PLUKOVNÍK a POBOČNÍK: (zařvou) Zdar! (ale plukovník, nasrán, že mu vypověděly nervy, se hned oklepe, ošije se a
zakřikne -)
PLUKOVNÍK: No tak už ses nakoukal, zalez!
POBOČNÍK: (jde přirazit víko)
PLUKOVNÍK: Musí se to dát spravit -!
(Pauza)
DOCENTKA: (hrozněpolekaně) Co to bylo?
PLUKOVNÍK: Náš president.
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PROFESOR: Preši....
PLUKOVNÍK: Už je tam rok. To je práce -! No teď ovšem
je vám už naprosto jasné, že se musíte doznat. Potřebujeme to
skončit fkoukne na hodinky) v pět hodin. Přihlédneme k doznání jako nejvýš polehčující okolnosti.
POBOČNÍK: My držíme slovo ...
PLUKOVNÍK: Tak co? Doznáváte se dobrovolně, že ...
PROFESOR a DOCENTKA: Prosím, pane plukovníku ...
Napsáno 16. a 18. října 1968 v posteli s chřipkou, při dělání jiných prací.
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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.
28 DM

57

výtvamé umění
MALÍŘSKÉ
VZPOMÍNKY
RUDOLFA
NĚMCE
Kdo něco prožívá,
ten nekopíruje.

Úvod
Píši své zážitky, které se mi z tříště vybavují, tak jako se vybavují obrazy z temna do světla. A to v době, kdy už se toho
moc neděje a každý je zalezlý ve svém koutku, kde si něco
kutí. Já jsem se rozhodl pro zápisky mých vzpomínek. Tak
jak jsem je prožil, přes různá údobí, dobře si vědom své generační příslušnosti. Jsou to léta mých začátků, přes hledačské
zmatky k plnosti tvorby. Nevím, zda bych neměl počkat až do
stáří a potom psát, ale myslím, že už se toho moc dít nebude.
Uvidíme. I tak by to byla bilance mého žití a jakási pomyslná
bodka. Ted' už to bude těžší a těžší. Nicméně se nevzdávám
svých prožitků a vzpomínek na svá léta, Nebyla nijak snadná
a byla plná převratů. Nikdy nelituji svých činů, kam mě vedla
cesta za poznáním. Teď jsem si to alespoň utříbil a urovnal.
Snad toho bylo ještě více, a mnoho humorného i děsivého, nač
nerad vzpomínám. Ale dělo se to. Napsal jsem to všechno za
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jeden den a jeden den nestačí na dlouhá léta prožitků. Ale raději se vracím ke kresbám a k obrazům. Tam je moje těžiště.

Dětství
Dětství jsem měl pěkné a plné zážitků. Bydleli jsme v Roztokách u Prahy v Kroupce ve vlhkém bytě s malou zahrádečkou, s velkou zdí, která vrhala stín. Slunce moc nebylo a já
si hrával venku v předělu slunce a stínu. Otec byl obuvník,
vzpomínám si, že jsem si hrával s odpadky kůže, a dřevíčky,
která představovala hned vlak, hned letadlo. Nejvíce jsem si
však hrával naproti u sousedů se spolužákem, kteří měli velikou terasovitou zahradu s altánem. Tam se odehrávaly mé
nejvétší hry a dětské touhy. Hlavně taky byla válka a byly to
hry na válku. Starší, už dospělejší, si hráli na velkém stole,
který byl rozdělen na mapě na hru na válku. Na mapě byly
lodě, letadla, tanky, vozy a vojáci, vše uděláno ze špejlí a dřevíček. Střílelo se malou otáčivou šipkou, kde byl diagram s rozpisem zásahů. Tato hra se přenesla potom i ven, na terasy,
kde vše bylo vyhotoveno ve velkém. Báječné modely letadel
vyhotovených přesně podle vojenského katalogu s auty a vojáky, kteří byli obarveni z čampulek hry Člověče nezlob se. S
letadly se muselo umět létat, bylo tam letiště, rolovat a střílelo
se vodou gumovou stříkačkou na voňavky. Nakonec to
všechno skončilo bombardováním rajčaty, když to dospívající
už nebavilo a vymýšleli raketový pohon na letadélka. My
menší jsme si potom s celým tím arzenálem hráli. Dokonce letadlo, které bylo sestřeleno, shořelo a byly tam drážky po dopadu.
Na válku si pamatuji matně v útržcích. Hodně o příhodách
rozprávím se Zbyškem Siónem, která má taky to rád, jak jsme
poznamenáni válkou. Pamatuji se na nálety hloubkařů na
blízké letiště v Klecanech. Jako kluci jsme prolézali rozstřílená letadla messerschmitty a cítili se skutečnými piloty. Letadlo však představoval také strom, na kterém jsme lítali se
sluchátky na hlavě. To se již schylovalo ke konci války. Na
obloze svítily malé tečky bombardérů, které rozsypávaly sta59

niol proti radarům a četné letáky. Já jsem zažil nálet na Pardubice, ze Skutče, kam jsem jezdil na prázdniny, bylo vidět
mohutné dýmy a otřesy. Zbyšek Sión říká, že v době náletu
byl v Pardubicích a když přišel do ordinace k očnímu lékaři,
ordinace už nebyla. Také z našeho dvorku, kde jsem si hrál s
velkou lokomotivou (chtěl jsem být mašinfírou), byly slyšet
otřesy náletů na Drážďany a jiná města.
To vypukla revoluce a jako děti jsme byli svědky ostřelování
nádraží, kde byl náš zabavený pancéřový vlak, německými letadly. My jsme vše sledovali ukryti za terasou a několik metrů
od nás fičely střely, za naší bláznivé radosti, na dolejší nádraží.
Sestřelili tenkrát akorát jednoho čápa, který snad přistál nouzově v zoologické zahradě. Taky na nádraží byl v dubnu vlak
z koncentračního tábora, transport smrti, kde jsme nosili vězňům cukr a chleba. Všude bylo cítit chlór. Mrtvoly byly narovnány na hranici a pro nás to už nebyli lidé, ale odložené
věci.
Revoluce pro nás děti znamenala velkou výhodu. Měli jsme
celý arzenál zbraní, až po kulomet, který nám potom vzaly
starší děti. Už to nebyly hilzny ze spojeneckých letadel, ze kterých jsme stříleli. To se dala jedna hilzna z palubního kulometu a jedna hilzna z pušky, do toho film, a zapálilo se to a
udusalo o zem. Potom to nádherně vybuchlo. Držák byl ze
spojovacího pásu. Teď už jsme měli dostatek všeho druhu
zbraní, ze kterých se střílelo. Zaplať pánbůh, že se nikomu nic
nestalo, akorát jednomu se po vystřelení pistole rozpadla pod
rukama. Za dobrodružné jsme pokládali výlety do sklepů sokolovny, kde byly uloženy ukradené věci, fotoaparáty, zlato,
koberce atd. ... My jsme za nejbáječnější považovali kartáčky
a hadry na čištění děl, praporky s označením jed. Vše bylo
zase opačně rozkradeno obyvateli, než to zabavil národní výbor. Za revoluce si pamatuji obraz, jak mladí lidé z Hitlerjugend, kteří měli svůj stan v japonské Sakuře, byli hnáni každých pět kroků a potom na zem, poháněči se zbraní. Na odstřelování esesáků v pískovně nás dobře nepustili.
Na osvoboditele, kteří byli utábořeni všude kolem Vltavy, si
pamatuji dobře, dávali nám machorku a jídlo z konzerv. Kou60

palí se nazí a lovili granáty ryby. Očumovali jsme kolem aut a
děl a bylo nám báječně. Dobré byly i konzervy UNRRA.
Školní léta poválečná byla naplněna hrami na válku a růstem
naší techniky. Místo malých autíček (celý den jsme vrčeli) už
to bylo skutečné auto - vozítko s motorem Sachs. Policajti nás
honili, neboť jsme s tím jezdili po silnici, kolečka byla z kočárku a mělo to opravdický volant. Jednou jsme s tím samohybem byli na plese požárníků a o přestávce jsme jezdili za
smradu po sále. Vyhnali nás. Taky jsme prodělávali parašutistický výcvik. V malém údolí byla postavena lanovka s kladkou
a parašutistickým postrojem, s přezkou, do které se při dopadu uhodilo. Svezli se i učitelé, ale pak nám to zakázali ve
škole a museli jsme platit pokutu za zničené stromky. Největší
dobrodružství bylo kolem břehů Vltavy, měli jsme lodě z vojenských záchranných zimních skluzavek. To se dalo ve
Vltavě ještě koupat. V jezu, kde se mi do nohy zasekla rybí
kůstka, jsme chytali preservativy, čistili je a nafukovali jako
balónky. Mezi parníkem a lodí jsme frajersky projížděli na
kajaku domácky vyrobeném. Koupat jsme se chodili jednak
do Vltavy, do tůní a na Maxmiliánku, kde bylo koupaliště.
Každou neděli hrála tam hudba, byla tancovačka a spousta
lidí. Dnes je to zarostlé, opuštěné místo. Rekreace se přenesla
holt jinam. Jednou jsme koupaliště vypustili před závodem
brannosti a bylo z toho velké vyšetřování.
Po válce jsem chodil do reálného gymnasia v Praze. Jezdili
jsme vlakem v přeplněných vagónech nejčastěji v boudičkách,
které byly nad vagónem, ve kterých jsme kouřili. Byly to tak
staré vagóny, kde se za jízdy přestupovalo z jednoho kupé do
druhého. To jsme také nejčastěji dělali. Před Prahou vždy
vlak zvolnil a my jsme vyskakovali a běželi podle vlaku. Jednou nám ujel a museli jsme přes celé depo a nádraží pěšky.
Přišli jsme pozdě do školy. Reálné gymnasium bylo v Truhlářské ulici, doména nejrůznějších postaviček profesorského
sboru. Bylo to období zbraně na gumičky - bábrlat. V té době
zněly první jazzové melodie, nejčastěji hej bába ryba. Do gymnasia jsem chodil jdnom do primy, pak to všechno bylo reorganizací zrušeno. Vůbec nás tam pronásledovaly různé změny
a nařízení.
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Po ukončení měšťanské školy jsem byl přijat do Vyšší uměleckoprůmyslové školy. Byl to tenkrát rezultát, měl jsem dvě
možnosti - stát se soustružníkem, nebo na školu. Zkoušky
jsem udělal, dodnes myslím, že to bylo kvůli kladívku, které
jsem nakreslil se sukovitým topůrkem, jak jsem to viděl u
svého otce. Profesorovi se to zalíbilo, že jsem udělal neobyčejné kladívko, jiné než kreslili ostatní.
Chodili jsme do školy vedle umprumky do grafárny. S plejádou svérázných profesorů a dobrého ředitele Solara. Ten stál
po 8. hodině na schodech a napomínal k dobré docházce.
Jeho obvyké přísné naučení znělo: „Jak se jmenujete žáku?
Ne vy se nejmenujete Černý, vy se jmenujete Růžička." O
něm se proslýchalo, že se jednou opil a aby trefil, lezl podle
tramvajových kolejí domů. Byl to dobrý grafik. Dobrý profesor byl také Viktorin s jeho láskou k impresionistům. Učil nás
dělat pastel a kresbu perem. Dobrý profesor byl i Slíž. Ten
učil akt a dějiny umění. O přestávce jsme hrávali čáru, jednou,
a bylo to už po zvonění, tam bylo nejméně ve hře 50 - 100 Kčs
v korunách, přišla inspekce v čele s ředitelem a peníze byly zabaveny na školní fond.
Učili jsme se písmu, které vyučoval báječný Landa. Byla to
hodina humoru. Největší úspěch měl s povídkou: „Ženská
řvala ďábel". Byla to namyšlená povídka snad z novinového
plátku, o ženě, které se v okně objevila uteklá opice ze zoologické zahrady. Já to měl u něho dobré, protože jsem nosil
brýle jako on, a to už bylo automatické na jedničku. Dále
bylo vyučování americké retuše, sazečství a plastice. Jezdili
jsme k Livorovi až na Vinohrady. To už byla reorganizace a
škola se rozdělila na výtvarnou a na bytovou. Já chodil ja Žižkov na byťák. Týden jsem byl v oddělení písma a plakátů, ale
pak mě z nelibosti přeřadili na oddělení užité nástěnné malby
v architektuře. Dodnes toho nelituji, protože tam byly pro
mne dobré základy k malbě. Nejdříve jsme vyřezávali šablony
pro nástěnnou malbu, učili se znát pigmenty a provozovali
malířskou profesi na štaflích, včetně malby pokojů. Měli jsme
výborného řemeslného učitele Svržka, který dovedl vždy poradit. S profesorem jsem byl na štíru od příhody, kdy jsme dě62

lali kartóny na fresku. Já dělal alšovský námět, jak dvě dívky
asistují starému umělci, co točí keramiku na kruhu. Dívky,
zvláště jejich obličeje, dokreslil pan profesor. Já je ale smazal
a rutinu starého žáka Kysely jsem překreslil podle svého
ideálu. Byl z toho málem vyhazov ze školy a já měl tenkrát
velký strach, že mě vyloučí. Připletla se ale do toho aféra, kdy
si jeden starší žák podřezal žíly na záchodě kvůli krásné dívce,
kterou obletoval pan profesor. Ten lezl potom za žákem přes
dveře záchodu a přivolal pomoc. Dělali jsme též kšefty už na
škole. Malovali jsme podle návrhu pana profesora svatební
síň, tam kde je teď Čapkova galerie. Na mne vyšla práce na
štaflích na schodech a já se zřítil v poslední chvíli na šaty na věšáku z velké výšky. Všichni jsme byli bílí od barev, včetně pedagoga. Na štaflích se uměli starší vyučení učňové dobře otáčeti, největší kousek byla otočka o 360 stupňů.
Po maturitě jsem byl po zkouškách přijat na Umprum. Chodil
jsem do atelieru prof. Strnadela. Profesor to byl dobrý, moudrý a laskavý. Mne měl v oblibě až v závěrečném roce studia.
Léta na Umprum byla plná událostí, veselí ale i vážné práce.
To se na škole ještě dost pilo, včetně profesorů. Největší událostí byly křesty a přijímání nováčků. Byly dost kruté, podle
specifiky atelierů. U sochařů byly adeptům svázány údy, byly
jim natřeny pohlavní údy sádrou a nohy připoutány do
škopků se sádrou. V atelieru prof. Hoffmeistera byly závody s
alkoholem pro adepty po nalajnované cestě postaveny skleničky s alkoholem. Nakonec přijela sanitka a nebohé nováčky
ošetřovali. Nejvíce veselí bylo při dnes už slavných inspiromatech. Pamatuji se na pompézní průvod Prahou všech možných
obrazů v čele s polonahou Evou a Adamem a na karneval v
parku Julia Fučíka. Pro inspiromat bylo na škole vždycky týdenní volno a jednotlivé ateliery se řádně připravovaly. V atelierech byla pracovní morálka, kreslilo se už od rána, od 8 hodin. Většinou postavy nebo akt. Modely vybíral asistent u
schodů, kde již čekala spousta uchazečů. Někdy odpoledne
jsme malovali olejem, ale prof. Strnadel to nerad viděl, ale nechal nás. Radil, abychom se drželi grafiky. Dobré chvíle pohody byly, když se v atelieru oslavovaly klauzurní práce. Se63

dělo se kolem stolu s chřestem, sýrem a vínem. To se profesor
vrátil ze zájezdu v Gruzii a učil nás stolování. Někdy jsme
klauzury zapíjeli i ve vinárnách, kde všechno platil profesor.
U Schnellů, V zátiší a jinde. V atelierech se provozovala muzika, někdy jsme hráli, až to bouřilo atelierem: vedle prof.
Svolinský si stěžoval, že nemůže dělat známky. V atelieru byl
dokonce cymbál, na který jsem hrával. Na padesátiny profesora jsme udělali pro něj slavobránu ze skříní v podobě labyrintu. Chudák profesor tenkrát už nemohl dobře chodit. Nakonec vše dobře dopadlo, protože hrála cymbálová muzika z
Moravy a teklo plným proudem moravské víno, které dovezl
E. Weidlich. Zpívalo se za zvuku moravských písní, které
Strnadel miloval. S kapelou jsem jednou hrál s cikány, bylo to
nádherné. Do hospody se chodilo ke Křižovníkům. To byla
tenkrát desítková hospoda. A k Městské knihovně či do Parlamentu, kde bylo nejvíce profesorů, kteří tam chodili na
oběd.
Jako státnici jsem dělal plakáty, pozvánky a vstupenky a soubor grafických prací z krajiny kolem Roztok. Byla to práce
pro muzeum v Roztokách. Pracoval jsem pro toto muzeum,
kde byli lidé oddaní archeologii. Jeden amatér se vzdělaností
profesora našel na poli pravěkou sošku býka. Já jsem chodil
malovat do plenéru se štaflemi na nedaleký Řivnáč, kde je
blízko první kostel v Čechách, v Žalově. Nebo jsem brousil za
náměty kolem vody, kolem Šárky. Je to dodnes nádherná krajina. Snad k stáru budu znovu chodit malovat ven. Zatím jsme
uzavřeni do atelieru. Státnici jsem udělal na výbornou, vyšel
jsem v tom roce jako jediný od prof. Strnadela. Všichni časem
nějak zmizeli nebo odpadli.
Chodili jsme se též dívat, co se maluje na Akademii. Po škole
mě čekala vojna. Měl jsem už na škole atelier - starou malou
místnost beze světla na Žižkově na Komenského náměstí.
Dnes je to už zbouráno. Celý den se muselo svítit, takže večer
bolely oči. Dobré pro malíře. Uvnitř byla široká postel udělaná ze skříně - válenda a nábytek byl rovněž všelijak stlučen.
Bydlel jsem tam s jedním ilustrátorem, který je teď v emigraci
ve Švýcarsku. Jednou jsme se pohádali kvůli muňkám, které
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chytil ze záchodu, který navštevovali cikáni. Sráželi jsme se
schodů a já mu řekl: „Z tebe bude pouhý měšťák, kdežto já
budu malovat obrazy!" To se tak trochu vyplnilo. Ale jindy
bylo zas veselo. V malé místnosti oslavovalo nějakou událost
až 30 lidí. Maloval jsem zátiší a abstraktní obrazy a dělal grafiku na malé satinírce, kterou mám dodnes.
Po vojně jsem se dostal poprvé do Vídně, kde mám tetu. Chodil jsem po ulicích a vnímal Západ. To byla 60. léta, pohyb v
umění a po abstrakci přicházel pop-art. Já viděl výstavu popartu ve vídeňském Bruselském pavilonu, ze kterého udělali
muzeum moderního umění. To bylo pro mne něco nového,
uviděl jsem Warhola, Lichtensteina, Kleina, Recalcatiho.Po
návštěvě Vídně - a brečel jsem na ulici po shlédnutí filmu o
Beatles - jsem zkoušel se na plátno otiskovat. Přestal jsem malovat abstraktně, natřel jsem plátno lakem, lehl si do toho. Byl
to parádní otisk a začal jsem vynález zdokonalovat. Chtělo se
mi otiskovat i jiné lidi. Chodil jsem tenkrát s krásnou dívkou.
Tak jsem to s ní zkusil. Chudák, musela si lehnout nahá do té
barvy - a to byla ještě červená - já ji potom drhnul terpentýnem, ale nešlo to dolů, museli jsme oba do žižkovských lázní
se umýt.
Já byl dva roky zaměstnaný v kulturním domě Dopravních
podniků jako výtvarník. Měl jsem veliký atelier - dílnu pro
sebe, kde byly soustruhy a truhlářská dílna. Maloval jsem tam
obtisky, dělal plakáty, grafiku. V té době jsem začal vystavovat. Já byl neustále zamčený v atelieru a odemknul jsem, až
když si ředitel přišel půjčit na pivo. Za trest mně dlouhé hodiny recitoval své básně. To už se schylovalo k mému propuštění pro reorganizaci podniku. To už jsem ale vystavoval ve
Spálově galerii a dostal nový malý atelier v Holešovicích na
Maninách. Tam jsem doposud a namaloval spoustu obrazů.
Leží opřené o zeď a pomalu se ani nehnu. S otisky jsem prorazil a měl velký úspěch, to už byla doba v proudu a dobře se
dělalo.
Také jsem byl poprvé v Paříži spolu s mladými spisovateli M.
Topinkou, P. Šrotem a jinými. Seděli jsme na „Kontraškarpu"
a před námi ležel celý svět. Verlainovské hospůdky, lahve
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vína, pulsující Paříž, bulváry, kavárničky a muzea a prostitutky. Obchody s literaturou, Pařížanky, obchod s uměním.
Mluvili jsme též do rozhlasu, já koktal cosi o šedích pařížských stěn. Po Paříži jsme sedávali s Evženem Brikciusem, se
kterým jsem se seznámil ve Spálově galerii. Byla to vlastně
platforma, výpadiště k různým vinárnám a hospůdkám. Já
měl už za sebou první návštěvu blázince. Do něho jsem se dostal, když jsem psal svůj první filmový scénář. Nabízel jsem ho
v televizi a dokončoval v kanceláři a vyhrožoval, že když to
nevezmou, skočím z okna. Tak si pro mne přijeli v bílých pláštích. V blázinci se mnou zacházeli slušně, ale po „zlobení" dostal jsem se na nejhorší pavilony. Odvedli mne v poutech, když
jsem čmáral po ubrusech a hrál k tomu na rádio. Na pavilonu
jsem se seznámil s jedním pacientem, který ukradl auto opilý,
s nějakým sochařem, co dělal pro Barrandov. Občas ho potkám a dám mu nějakou pětku. Utekli jsme spolu přes zeď a
koupili si v sámošce láhve nejlevnější kořalky. Na mezi jsme
to vypíjeli a přišli opilí. Sestřičky se zlobily, ale my to sváděli,
že je nám špatně po prášcích. Zase jsem se vzpamatoval.
Ve Špálově galerii byla základna. Každou chvíli někdo zajímavý přišel a kupovaly se vedle v samoobsluze láhve vína. Jednou jsme vypili panu Chalupeckému, který galerii vedl, láhev
vodky pro hosty a lidé nás, jak jsme leželi na Národní třídě,
překračovali. Samozřejmě že láhev byla potom vrácena. Já nevím, jak při tom všem pití se ještě stačilo malovat a vystavovat. Výstav bylo v té době hodně. Já měl v tom osudném roce
v březnu výstavu s Adrienou Šimotovou zároveň. S Evženem
Brikciusem jsme pořádali happening před Národním divadlem. Na prostranství se shromáždilo četné poslucháčstvo a Evžen deklamoval z knížky Mao Ce-tunga - statě. Já na velký
kus 30 m papíru kreslil stíny Bdí. Ale jelikož bylo pod mrakem, byly to imaginární stíny. Potom jsme šli k Bubeníčkům
na pivo. To už se schylovalo k srpnu. Osudné ráno mě zastihlo u Evžena, všechny nás to vyděsilo a já jsem řekl: „To budou zase koncentráky, vypadneme ven. Snad zbyde nějaká
skulina." Skuliny byly. Já měl již pas hotov, chystal jsem se
zrovna do Francie. Fronty byly před velvyslanectvím, spousty
mas se hnuly pryč ze země.
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Do Francie jsem jel s Načeradským, Evžen jel do Anglie a byli
jsme všichni ve vlaku i s panem Chalupeckým, který odjížděl
na kongres, též do Francie. V Paříži nás čekal M. Topinka,
který se vracel domů z africké expedice Lambarene. Bydleli
jsme s celou expedicí u jedné hraběnky z královské rodiny.
Všude byl shon a zavazadla. Já spal obtočený kolem bedny.
Přes den se pilo a diskutovalo, chodili jsme po Paříži. Vedle se
zrovna operovalo, to však nevadilo, abychom pih víno. Expedice se vrátila domů a my zůstali sami v místnosti. Bylo to
skvělé, byt u Montparnaského nádraží zadarmo. Já slídil s Načeradským po galeriích co je nového kolem umění a mluvili
jsme co bude dál. Nakonec z toho bylo stipendium do Normandie, nechtěli nás v Paříži. Francouzsky jsme moc neuměli,
já si objednával „růž vajn" a mlel o Takamatsu a o Japoncích.
Měli jsme strašnou žízeň a já jsem nedovedl objednat vodu.
Řval jsem na servírku „aqua pumpáta". Byla z toho chudák
zmatená.
Po tahanicích a „Kopárech" jsme jeli s Načeradským do Normandie, do Caen, kde bylo universitní město. Měli jsme studovat francouzštinu. Později přijel ještě malíř Sopko. Začátky
byly těžké, pro nás už bylo si slovíčka zapamatovávat. Chudák pan Načeradský to doloval ze sebe rukama. Seděli jsme
jako poslední žáčkové v poslední oslovské lavici. Taky jsme
malovali. Z domova jsme si nechali poslat rámy a barvy. Malovali jsme v místní akademii, která byla zvlášť pro bohaté
žáky na úrovni střední školy. Chodili se na nás dívat jako na
cizokrajnou zvěř. Já obtiskoval čumák do barvy a Načeradský
zdolával velkou plochu plátna a 10 x za den to přemaloval.
Nakonec jsme s tím sekli a šli se ožrat do blízké „Marjolaine",
to byla malá hospůdka - bistro, doména to Sopkova, kterého
si, ne nadarmo, oblíbil číšník. Dostával zadarmo lahve vína. Já
potom maloval na koleji a zeď byla postříkaná od barev už od
předešlého studenta, co tam též packal. Zastříkal jsem též
podlahu a dostal vynadáno od služky, kterou jsem dráždil, že
jsem se s ní nevyspal.
Jezdili jsme každý pátek na neděli do Paříže stopem. Nejraději s děvčaty, ta to měla lehčí, ty brali řidiči do aut. Na nás
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zbyly jen dálkaři, co jezdili s transporty do Paříže. V Paříži
jsme porůznu přespávali u známých co tam zůstali, nebo kde
se dalo. Žili jsme družně a vesele, nejčastěji po kavárnách.
Brzy jsme měli francouzského humoru po krk a chystali se na
cestu do Ameriky. To nám nevyšlo, měli jsme dostat Nepraš,
Plíšková, já a Načeradský, Fordovu nadaci. Z toho nějak
sešlo, chtěli, abychom se vrátili kvůli tomu domů. Počasí v
Normandii bylo bouřlivé a já onemocněl nastuzením. Moc
jsem nejedl a byl jsem velmi pohublý. Po uzdravení jsem jel do
Paříže, ještě zesláblý. Ocitnul jsem se v nějaké emigrantské
rodině, kde jsme 3 dni v jednom kuse pili. Proto jsem duševně
onemocněl, vše se na mne nahromadilo, Načeradský mě hlídal. Pamatuji si, že přiletěl velký motýl a usedl na sklo ve venkovním bistru. Já jsem řekl: „Hele Kolář". Měli jsme sraz v
Pařížském rozhlasu s nějakými lidmi. Já bloudil po rozhlase s
patry a výtahy hledaje východ, až jsem zabloudil do restaurace, kde seděli lidé jako marťani. Načeradský mě vyvedl ven
a já narazil hlavou do sloupu a nemohl jsem dál. Nakonec
mne Náča hlídal v jednom bytě. A měli jsme sraz na nádraží
St. Lazar. Já pochopitelně jel jiným směrem do Le Havru,
chtěl jsem se nalodit jako námořník. Přijel jsem do Le Havru
bez franku v kapse. (Měli jsme 400 fr. měsíčně, což nebylo
moc.) Chodil jsem po městě a po přístavišti nekonečně dlouho
a hledal jsem loď. Nakonec jsem si dal celé menu, snědl a odešel bez placení. Číšník za mnou vyběhl, ale když slyšel, že jsem
z Československa, tak mne nechal. Bylo mi zle. Uchýlil jsem
se do špitálu, kde mne vzali. Ráno jsem chtěl odejít, ale nechtěli mne pustit a převezli mne do Caen do blázince. Tam se ke
mně chovali slušně, já se spřátelil s pacienty a tam nejvíce jsem
se naučil francouzsky. Po 14 dnech mne propustili. V Caen už
nikdo nebyl a já se chystal vylodit do Anglie, do Londýna.
Ten rok bylo výročí vylodění vojsk do Normandie, tak jsme
vše viděli a slyšeli mluvit generály, i z Německa, co mluvili do
televize.
Já zatím, protože nám skončilo stipendium, jsem se seznámil s
místními malíři a sochaři a s partou Francouzů. Uspořádal
jsem výstavu, ale prodal jsem jen jeden obraz. Nakonec jsem
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kreslil po porade s přáteli na chodníku před Monoprix Botticelliho Venuši. Každý den jsem chodil na dlažbu a vydělával
tak 100 franků denně, což bylo dost. Měl jsem i malý krámek
s obrázky a kresbami, které jsem prodával na chodníku vedle
jednoho černocha, co též prodával umělecké sošky a náramky. S tím jsem jezdil starým citroenem k moři do Douville. Tam jsem také obkresloval blízko policejní stanice barevnými křídami stíny aut, která tam stála.
Do Anglie jsem připlul přes kanál, měl jsem rád přístavní ruch
s rybáři a rybami. Ve vlaku jsem ukazoval obrazy, které jsem
vezl přítelkyni, jednomu mladíkovi, který mluvil francouzsky.
Anglicky moc neumím, ale něco jsem pochytil. Nerozuměl
jsem vůbec ničemu. Evžena Brikciuse jsem v Londýně nezastihl, byl myslím na práci v Německu. Toulal jsem se po Londýně hlavně kolem Piccadily Circus, kde bylo spousty mladých lidí a mnoho i známých z Prahy. Kam se všichni poděli?
Hlavně jsem chodil kolem Soho a hrál po automatech, abych
měl nějaké money. Chodil jsem po výstavách a galeriích.
Po návratu z Londýna jsem přicestoval opět do Caen, kde
jsem měl kufry, odjížděl jsem do Paříže, kde jsem si zařizoval
výjezd domů. Dělali mi potíže, neboť jsem neměl razítko z
kraje Calvados. Po oťukání, že nejsem zločinec, jsem dostal
povolení odjet domů. Tak jsme se vrátili, doma mě nepoznali,
jak jsem byl zarostlý a hubený. Návrat marnotratného syna.
Něco jsme ale nabyli. Je to poznání i za cenu všemožných příhod a útrap.
Jsme určeni, zalomeni Prahou, jak napsal Evžen. Tady jsme se
brzy dali zase do paklu. Ale už jsme byli pozornější. Vlastně to
byla léta bezdůvodného veselí, jak poznamenal Olaf Haněl.
Něco skončilo.
Byly ještě mezitím roky, kdy se leccos udělalo. Myslím tím
Křížovnickou školu. Vedl ji Honza Steklík jako ředitel a Nepraš. Honza chodil po hospodách s notesy, kde se vše řádně
vyplňovalo a vedlo. Křížovnické sešity jsou asi ztraceny, kdo
je bude číst? A akce s Evženem. Sluneční hodiny. Vyjeli jsme
dvakrát brzy ráno kvůli sluníčku. Nakonec se to vydařilo,
mám to zaznamenáno na filmu. Koupil jsem si kameru 8 mm.
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Nebo obvazování stromků se Steklíkem. Nebo „PRS" - první
rumové symposium na Lemberku. Tam jsem se opil, že jsem
se s kamerou potácel bahnem a zašel jsem s ní do rybníka. Byl
tam také Magor a byli jsme v permanentní akci. Kameru jsem
potom, že jsem ji nemohl hned prodat a koupit si šestnáctku,
zastavil, položil jsem ji ve sv. Mikuláši na podlahu a odešel.
Tato úlitba Bohu se mi vyplatila, neboť později jsem maloval
Křížovou cestu do kostela. V roce 1972 jsme restaurovali na
sv. Hostýně kostel. Byly to fresky z 19. století a mnoho dřiny.
Já jsem restauroval křest Slovanů a jednu klečící postavu jsem
vyvedl, že se podobala Slavíkovi. Byla to krásná krajina i s dobrým hodonínským vínem. Jeptišky nám večer zpívaly a nábožně jsme je poslouchali. Někdy to bylo těžké vydržet, když
přišly deprese a melancholie. Vedle totiž také byl ústav s debilními dětmi, které od rána kvílely. Také se tam hrálo divadlo a
bylo to jako ve filmu od Felliniho. Jeptišky na ně pouštěly psychedelická světla a jedna krásná mongoloidní dívka tančila.
Hrála se pohádka se skřítky. Na Hostýně byla celá parta lidí,
Načeradský, Sopko, Říhová, Šváb, Aleš Veselý, Jana Cibulková a jiní. Pořádaly se výlety po krajině.
Brzy se ale vše změnilo. Výstavy utichly, i dění. Časopisy zanikly, celá kultura stagnovala. Zkoušelo se to porůznu. Chodili
jsme do hospody U zlatého soudku. Jednou tam přišla Plíšková s masem, které záhy lítalo po celém lokále. Též táckové
bitvy se prováděly. U Fandy, jak se hospodský jmenoval, se
hrála hra „Fando nezlob se". Místo čampulek byly skleničky s
rumem nebo jiným alkoholem. Kdo byl přeskočen, musel vypít skleničku, a tak to šlo dokola, až se na hru nevidělo. Potom se chodilo ke Sviňákům, ke Svitákúm neboli k Městské
knihovně. Od rána tam už seděl Steklík a zapisoval do sešitů.
Hospoda měla popularitu až v cizině. Došli mladí turisté ze
zahraničí, hodně do té hospody chodili. Pověstné byly polévky
z ničeho u Steklíka na Malé Straně. Ukazoval jsem Standovi
Holému na kostel sv. Mikuláše a říkal: „Podívej jak to baroko dejchá" a šli jsme na dopolední pivo. U Honzy Steklíka
v Ostí jsme pořádali obvazování stromků a jiné akce. Záhy se
vše roztříštilo a upadlo v zapomenutí. To už se zase scházeli
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jiní lidé ve Slávii. Načeradský, já, Sopko, Pepa Kroutvor, Jiří
Říha, Aleš Lamr a další. Častým hostem byla Anita Fárová, se
kterou jsme jezdili na výlety. Zkusil jsem vystavit své obrazy v
Mělníku. Výstava běžela dva týdny, pak „pro nemoc" byla
uzavřena. Někdy jsme seděli ve vinárně s Ottou Slavíkem, nejčastěji U Ježíška. Jeho výroky: „Ať děláš cokoliv, nech toho;
nebylo pro něj místa v hospodě; bud' zdráv, jak se daří?",
nebo herdy, jsou dodnes pověstné.
Já jsem sepsal tento stručný průřez do mého života, abych si
uvědomil, kam až jsme došli. Ale je nutné pokračovat „od
bodu k bodu", jak říká Evžen: od sebe k sobě. Zalézt a něco si
kutit. Pracovat, utřiďovat, zapisovat, usměrňovat. Dávat se
znovu do kupy. Vystavovat! Utíkám teď do samoty, do lesů.
Píši verše, sochařím a hlavně maluji.Často si kreslím. Nepřestala však proti mně trčet zeď mého dětství. Slunce a stín. Hra
se rozšířila. Máme vědomí opuštěné generace. Generace,
která už něco unesla a unese. I v depresi jsem optimista. Nenechat se zastrašit mašinérií. Zápasit o svůj osud. Neztrácet
naději a pískat si ježkárny, nezpohodlnět. Moc nepít. Já se
teď léčím z pití. Nechci se vzdát toho, co jsem si vydobyl v
malbě. Pokračuji i v malých prostorech ve strašnickém atelieru. Sním o větším prostoru, o velkých formátech, co se nevejdou do galerií. Moje jediná zbraň je malovat.
Převzato z revue „Jednou nohou", č. 3/4, 1986

Vysvětlivky
Jana Cibulková - historička umění atd.
Anita Fárová - historička umění
Olaf Haněl - výtvarník a učitel
Stanislav Holý - autor comics
Jindřich Chalupecký - teoretik a historik umění
Jiří Kolář - básník a výtvarník
Josef Kroutvor - historik umění atd.
Aleš Lamr - malíř
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Magor - Ivan Martin Jirous - historik a teoretik umění, b:
nik
Jiří Načeradský - malíř
Karel Nepraš - sochař a kreslíř
Naděžda Plíšková - grafička a básnířka
Jiří Říha - malíř
Zbyšek Sión - malíř
Otakar Slavík - malíř a učitel
Jiří Sopko - malíř
Jan Steklík - kreslíř a autor uskutečněných konceptů
Adriena Šimotová - malířka
Pavel Srut - básník
Miloslav Topinka - básník
UNRRA - americká pomocná akce
Aleš Veselý - sochař a grafik
Red.
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založil v Holandsku Jaroslav
Hutka. V prvním ročníku
vychází deset šedesátiminutových kazet natočených při
koncertech v pražské Baráčnické Rychtě r. 1974. Objednávejte na adrese: J. Hutka,
"W. Buytewechstraat 52 B,
NL-3024
BN
Rotterdam,
Holland.
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teorie
Emmanuel Levinas

Kdo bude mít poslední slovo
Poznámka a vysvětlivky překladatele
Emmanuel Levinas (nar. 1906 v Kaunasu na Litvě v pravověrné židovské rodině, v roce 1923 přesídlil do Štrasburku,
kde studoval filosofii mj. u Charlese Blondela a Maurice
Halbwachse, v letech 1928-1929 se ve Freiburku setkává s
Husserlem a Heideggerem, r. 1930 získává francouzské občanství, studuje dále na Sorbonně, spolupracuje s Léonem
Brunschvicgem a Gabrielem Marcelem, válku přežije jako
francouzský voják v německém zajetí, od r. 1947 přednáší na
Collěge philosophique, stává se ředitelem Ecole Normále Israélite Orientale, od r. 1964 přednáší filosofii na universitách
v Poitiers, v Nanterre, posléze na Sorbonně), jeden z nejvýznačnějších filosofů současnosti, vyznává, že pro něho „filosofie
je odvozena z náboženství". Proto se nám zdá, že je možné a
dokonce metodologicky výhodné předložit jako úvod do Levinasova díla (nejobsáhlejšími a zřejmě charakteristickými Levinasovými spisy jsou „Totalité et Infini" z r. 1962 a „Autrement
quétre ou au-delá de lessense" z r. 1974, vyšlé v Nijhoffově
edici „Phaenomenologica" v Haagu) právě jeden z řady méně
známých textů (je vybrán ze sbírky výkladů a rozprav o Talmudu „Lau-delá du verset", 1982, Les Éditions de Minuit, Paříž; podobnými sbírkami jsou např. „Quatre lectures talmudiques" z r. 1968 a „Du sacré au saint" z r. 1979, vydavatel
tentýž), kde Levinas vystupuje jako brilantní talmudický exeget, hluboce zakotvený v judaistické tradici a přitom ochotný
nést svou kůži na agoru.
Předesíláme vysvětlení několika termínů, které se v textu objevují:
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Mišna - sbírka názorů, učení, polemik mnoha jednotlivých rabínů a jejich škol, sestavená za redakce Jehudy ha-násího koncem 2. stol. po Kr. Je rozdělena na 6 dílů podle tematiky (zemědělské, sváteční, manželsko-rodinné, civilně-trestní, obětní,
čistotní), do nichž je zařazeno celkem 63 traktátů. V těchto
traktátech jsou jmenovitě citováni rabíni pěti generací (tzv.
tanaité) cca od r. 10 do r. 200, kteří ovšem tlumočí i látky tradované a mnohem starší.
Bárajtá - doslova „to, co zůstalo vně"; tanaitské tradice podobného žánru i obsahu jako Mišna, které však do sbírky Jehudy ha-násího nebyly zahrnuty.
Gemárá - komentář k Mišně, jehož autory jsou rabíni šesti generací cca od r. 200 do r. 500 po Kr., nazývaní ámorové. Jejich výklady, často si oponující, nesmějí však protiřečit tradici
tanaitů, jejich autority ámorové nedosahují.
Talmud - v podstatě druhá redakce Gemáry včetně textů
Mišny a Bárajty. Vznikl v Babylonii kolem r. 500 po Kr., rozsah asi 6000 stran.
Midráš- komentář k určitému biblickému textu (na rozdíl od
Mišny, která je spíše komentářem ústní tradice).
Rabi - rabínský učenec z generací tanaitů, nebo i z ámorů, pokud byl ordinován ještě Jehudou ha-násím.
Rav, Raba nebo Mar - rabín z generací ámorů, působících
převážně v babylonské diaspoře.

Traktát JOMA, 10 a
Rav Jehošua ben Levi řekl jménem Rabibo: „Rím padne do rukou Persie, neboť je psáno (Jeremiáš 49,20): Protož slyšte radu
Hospodinovu, kterouž zavřel o Idumejských, a to, což myslil
proti obyvatelům Temanským: zajisté žet'je vyvlekou nejmenší
tohoto stáda, zajisté že je poplení, i příbytky jejich".
Raba ben Ula namítl: „Jak se ví, že mláďata zmíněná u Jeremiáše 49,20 označují Persii?" V knize Daniel 8,20 je psáno:
„Skopec ten, kteréhož jsi viděl, an měl dva rohy, jsou králové
Médský a Perský". Co když je to Řecko ? Neříká se v závěru
verše „ kozel pak ten chlupatý jest král řecký f" Když přišel Rav
Habiba bar Surmaki, položil mu tuto otázku jeden rabínský
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učedník. Odpověděl: „ Ten, kde neumí vyložit ani verš Písma,
má námitky.'"„Nejmenšími tohoto stáda"je třeba rozumět mladšího bratra a Rabi Josef učil: „ Tiras znamená Persii".
Raba bar Hana řekl jménem Jochanana to, co převzal od Jehudy ben Rabi Elaie: „Řím padne do rukou Persie. "Je tu o důvod víc: jestliže Kaldejci, kteří zbořili první chrám, postavený
Semovými syny, padli do rukou Peršanů, není tím spíše spravedlivé, aby v případě druhého chrámu, znovupostaveného Peršany
a zbořeného Římany, upadli do rukou Peršanů bořitelé Římané?
Rav řekl: Persie padne do rukou Ríma. Rav Kahana a Rav Assi
řekli Ravovi: „Což stavitelé mohou padnout do rukou bořitelůf" Odpověděl: „Ano; je to královské rozhodnutí". Někteří
říkají, že jeho odpověď byla: „I tito bořili domy modlitby". K
tomu bárajtá: „Persie padne du rukou Říma. První důvod: bořili domy modlitby. Důvod druhý: podle královského rozhodnutí stavitelé upadnou do rukou bořitelů".
Rav Jehuda řekl jménem Ravovým: „Syn Davidův nepřijde,
dokud ničemný římský stát na dobu devíti měsíců neovládne
celý svět, neboť je řečeno (Micheáš 5,2): „Protož je vydá, až by
ta, kteráž rodí, porodila, však ostatek bratří jeho navrátí se s
syny Izraelskými".

1. Téma
V krátkém výňatku z traktátu Joma, který zde chci komentovat, se hovoří o Persii a Římu. Hovoří se tu o případné válce,
která by měla ukončit dějiny a jež by se odehrála - pokud se
války odehrávají - právě mezi těmito dvěma říšemi.
V tomto úryvku, jednoduše vystavěném, se uvažuje o vyústění
politických dějin světa, o vyústění, které znamená válku - poslední bitvu - mezi velkými říšemi. Výsledek této války, završující Dějiny - náš text o ní diskutuje, aniž vlastně předkládá nějaký závěr - stejně jako jména zmíněných říší nás mají dovést
k určité představě o smyslu politického života a o jeho vztahu
k náboženství. Politický život samozřejmě neznamená
vždycky válku, ale v období mírové koexistence třeba rivalitu,
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konkurenci nebo pouhé soutěžení, kdy však přesto velmoci
zůstávají ve střehu a tak jsou jakoby obráceny k tomu, co je
vně, i při utváření života vnitropolitického.
Velké říše, o nichž se text zmiňuje, říše s hegemonistickými či
univerzálními nároky, jsou říše starověku: Persie a Rím.
Jméno Řecka, které v talmudické tradici pravděpodobně označuje říši Alexandra Makedonského a jeho diadochů, zastupuje
zde helenismus obecně. Text se o něm zmiňuje jen jakoby mimochodem. I pro to se pokusím najít důvod.
Náš komentář vybrané půlstránky textu nechce ovšem být historickou či geografickou studií Persie, Ríma a Řecka. Něco
takového by se provést dalo, nám ale půjde o jinou věc. Vždyť
uvádí vůbec náš úryvek Talmudu tyto starověké národy v jejich konkrétní historické podobě? Narážka na středomořské
obyvatelstvo tu nepochybně je. Tato vlastní jména však představují především pojmy pro moc a stát, jak je chápe politické myšlení rabínských učenců, kteří v reprodukovaném dialogu promlouvají. Je třeba rozeznávat zde pojmy nebo dokonce kategorie a tím se náš úryvek stane zajímavým. Pojmový ráz, který vykazují jména jednotlivých států, nevylučuje
určité historické rysy zaniklých národů. Tyto rysy nejsou však
tím hlavním ani zde, ani v mnoha jiných talimidických textech, kde se objevují. Spíše než svědectví na způsob historických dokumentů nám nabízejí možnost proniknout hlouběji do politických koncepcí tradičního myšlení.
Konečně mimo Persii, Rím a letmo zmíněné Řecko vystupuje
v závěrečné části naší pasáže čtvrtá entita, která se však neúčastní válečného dění, o němž zde budeme hovořit: je to židovský národ, který od počátku textu až do konce zůstává
mimo bojiště. Očekává příchod syna Davidova, to jest Mesiáše; jeho příchod bude znamenat konec politických dějin velkých říší, jako takový však stále patří k Dějinám.
Text končí předzvěděným triumfem Mesiáše, událostí náboženskou i historickou zároveň. On bude mít poslední slovo.
Díky němu začne platit nový řád, jiný než řád válečnických
národů, řád politiky konfliktů. Chvíle tohoto příchodu - a
právě to je zajímavé - ani není vůči politice indiferentní, ani
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není politicky nedeterminovaná. Na rozdíl od obecně tradovaného názoru náš úryvek, stejně jako mnoho dalších textů,
které s ním souzní, jakoby přicházel s myšlenkou, že příchod
Mesiáše nenastane v libovolném okamžiku. Náš text obsahuje
velmi zřetelný odkaz na určitou politickou situaci, která mesiánský konec dějin podmiňuje; tato teze není společná všem
rabínským učencům; někteří uvažují o mesianismu historicky
zcela nepodmíněném.
Y komentáři, o který se pokusíme, vyvstane snad jeden z aspektů vztahu mezi politikou a náboženstvím.

2. Rozvrh
Text jako celek je jednoduchý, ale jako vždy plný narážek a
významů skrytých v drobných jednotlivostech, proto vyžaduje
interpretaci.
Čtyři odstavce mého překladu popisují nebo odrážejí čtyři
body reflexe či dialektiky, kterou nám text nabízí. Odstavce 1
a 2 představují první bod, odstavec 3 druhý, odstavec 4 třetí.
Odstavce 1, 2, 3 ohlašují vítězství Persie nad Římem jako konečnou událost politických dějin světa.
Čtěme začátek odstavce 1 a odstavce 3:
„Rav fehošua ben Levi řekl jménem Rabího: Rím padne do rukou Persie (...) a Raba bar Hana řekl jménem Jocbanana to, co
on převzal od Jehudy ben Rabi Elaie: Rím padne do rukou Persie"
Rím padne do rukou Persie; událost jedna a tatáž. Proč však
dvě verze a dvě různé tradice? V čem se teze Rav Jehošuy ben
Leviho liší od teze Raba bar Hany?
Teprve v posledním odstavci je teze převrácena: Rím dobývá
Persii.
Rav řekl: „Persie padne do rukou Ríma".
Nevím, zda „Persie" našeho textu je ještě Persií či jí už není,
„Rím" však rozhodně už nelze lokalizovat do Říma.
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3. Vítězství Persie: animální síla
Ctěme znovu od počátku:
„Rav Jehošua ben Levi řekl jménem Rabiho"
- to znamená jménem toho, kdo sestavil M isnu, jménem mistra velké autority - „Řím padne do rukou Persie".
Odkud to ví? Ví to díky jednomu verši proroka Jeremiáše:
„Neboť je psáno (Jeremiáš 49,20): Protož slyšte radu Hospodinovu, kterouž zavřel o Idumejských, a to, což myslil proti obyvatelům Temanským: zajisté žeť je vyvlekou nejmenší tohoto
stáda, zajisté že je poplení, i příbytky jejich".
Nezdá se, že by v Jeremiášově textu šlo o Persii, i kdyby
Edom, který podle Bible znamená Ezaua, bratra Jákobova,
měl dle tradiční rabínské exegeze symbolizovat Řím, a přitom
se vztahovat i na Temana, rod Ezauova vnuka (Genesis
36,15).
Proč tedy Persie? Rím je identifikován, ale proč Persie?
Touto otázkou začíná odstavec 2. Vskutku také:
„Raba ben Ula namítl: Jak se ví, že mláďata zmíněná u Jeremiáše 49,20 označují Persii?"
Odpověď: ví se to díky jednomu verši z knihy Daniel, který
umožňuje dešifrovat 20. verš 49. kapitoly Jeremiáše.
„V knize Daniel 8,20 je psáno: „Skopec ten, kteréhož jsi viděl,
an měl dva rohy, jsou králové Médský a Perský"."
Konec Ríma je předpovězen přece jen poněkud zvláštním způsobem! Proroci Jeremiáš a Daniel si vybrali zoologickou symboliku: pokojná malá domácí zvířata svou silou „vyvlekou"
hrdé římské legie. Jak potupná to porážka pro Řím! Ovčince
stád (tak lze přeložit text) se zhroutí na věčné město a rozdrtí
velkou metropoli Západu! Dvourohý beran, spatřený v prorockém snu, je ztotožněn s perskou a médskou říší; to on přemůže římskou moc.
Věnujme pozornost tomuto začátku: neříká nic o důvodech,
které by měly zničení Říma ospravedlnit; nic nevysvětluje motiv vítězství Persie a její moci, od té chvíle definitivního. To,
že verš či kombinace veršů umožňuje předvídat událost, znamená, že podle autorů textu se události nedějí bez vědomí
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prozřetelnosti. Avšak v tomto zvláštním případě a obzvláště
ve srovnání s druhou verzí teze vyhlašující konec Ríma, zaráží
první výpověď svou morální neutralitou: Boží vůle zůstává
transcendentní vůči událostem, které nechává ať si probíhají
po svém. Pro předpovězenou nadřazenost Persie neexistuje
žádný vnitřní důvod.
Leda že by - a to je má hypotéza - sama animalita symbolů,
použitých pro předpovězení událostí, vystihovala nádavkem i
povahu událostí. Animalitu symbolů bychom totiž mohli pojmout jako filosofii války: válka jako konfrontace sil čistě biologických, střet brutality zvířat; její výsledek jako by byl předurčen nerovnováhou mezi vstupními energiemi bytostí; politika jako by byla předem vepsána do chromozomů.
Někoho by ovšem mohlo napadnout, že lze zoologické symboly v Bibli a Talmudu vysvětlit jako přetrvání totemických
představ. Tomu se já bráním. Bible a talmud, proroctví a kritický duch znamenají právě roztržku s mytologiemi. Odvolávat se na totemismus, to může podle mého názoru být pokušením jen mladých mužů, zamilovaných do toho, co tu i onde
nazývají „moderností", a kteří, jak dále vysloví Rav Habiba
Bar Surmaki, „nedokáží dosud komentovat verš Písma", ale
již se odvažují stavět se proti tradici.
Domnívám se tedy, že užití zvířecí symboliky znamená, že pro
rabiho Jehošuu ben Leviho, který promlouvá jménem rabiho,
je ona čirá politika, v jejímž rámci spolu jednají národy, jen
rozvinutím animálních energií sebezáchovy za účelem vzájemné represe. Jde o energie uložené v genech, o energie vitální, definitivně, avšak nestejným dílem a tudíž nespravedlivě
rozdělené; energie hýbající rasami silnými i slabými, energie,
jejichž střet znamená právě střet sil vzdorujících každému
uvedení v rovnost; energie, jež na sebe berou vnější podobu
teorií, kultur a ideologií.
Tajemno sociální a politické oblasti, zápasů, porážek a vítězství je ovládáno animální energií; od ní odvisí i přísnost logiky, síla úsudku a všech „idées a léndroit". Život států je předurčován animální energií bez morálních ohledů! Úsilí zvířete
o záchovu v bytí, conatus, je netečné vůči jakémukoliv ospra79

vedlnění i obžalobě. Na nic se neptá.
Myšlenka, že při vítězství Persie nad Římem triumfují biologické síly, je ještě podtržena důrazem na mládí. Přečtěme si
znovu konec druhého odstavce:
„Nejmenšmi tohoto stáda je třeba rozumět mladšího bratra a
Rabi Josef učil: Ti ms znamená Persii%
Zvířata, která rozdrtí Římany, budou nejmenší mláďata stáda
a Tiras - jméno vyskytující se v Genesi 10,2, které Rabi Josef
ztotožňuje s mytologickým předkem Persie - je nejmladší.
Nuže, kladu si otázku, zda v duchu našeho svatého Rabenu
Hakadoše, který tuší tento triumf jednoho impéria nad druhým, aniž může cokoli uvést ve prospěch vítěze - velice ponurá vize světové politiky - neznamenají judaismus a jeho mesiánské poslání zpochybnění či „denukleaci" oněch atomů života o nestejné atomové váze, jež jsou nerovnoměrně, tudíž
nespravedlivě rozdělené. Tedy zpochybnění přirozených nerovností, zpochybnění, které můžeme nazvat právě náboženstvím, tedy vytvořením společenství, kde by tyto nerovnosti, pokud existovat musí, byly kompenzovány. Táži se, zda právě
toto není opakem politické vize Rav Jehošuy ben Leviho, zda
prvotní zjevení judaismu není zpochybněním nepopiratelného
práva samého conatu, práva na setrváni v bytí a s kauzalitou
jako jediným svým raison détre. Chápu, jaké pohoršení vyvolá
v očích spinozovců zpochybňování conatu. Otázka namířená
proti přírodě, proti samé přirozenosti přírody! Avšak setrvání
v bytí, analyticky, animálně v bytí obsažené, tento požadavek
přirozenosti, který se nezdůvodňuje, požadavek životního
prostoru - je toto spravedlnost ? Spravedlnost, která implikuje
ne myšlenku zákona „abstraktně" závazného, ať již právního
či matematického, nýbrž tomu předcházející odhalení lidské
tváře, tváře bližního a odpovědnosti za druhého člověka. A
právě z této odpovědnosti se odvozuje sám Zákon, namířený
proti politice „síly, která kráčí", síly, která se rozmáhá sama
od sebe. Navazuji tak na knihu Bernarda-Henri Léviho „Le
Testament de Dieu" stejně pochmurnou jako první odstavec
našeho textu, knihu, která říká tolik pozoruhodných věcí o
zákonu - o tvrdém zákonu, který nám nepřináší snadno a ry80

chle radosti „rodících se úsvitů", jak to slibují někteří příliš lacino optimističtí mladí mužové, o tvrdém Zákonu, jenž je naším údělem, údělem lidu pravého zákona, údělem nejlepším.
Ptám se však, zda autor není příliš přísný k Řecku, vůči němuž činí jediný ústupek, totiž připouští, že dialog je možný. Já
bych byl přejnější, z úcty k vědě a k Platónovi. Domnívám se,
že kromě dialogu s Řeckem potřebujeme jeho řeč i pro naši
vnitřní promluvu. Vida, pokušení Řecka, dosud nepřekonané!
Vždyť co když má Bernard-Henri Lévy pravdu oproti všem,
kteří si chtějí přivlastnit ono skvělé dědictví a najít v něm výtečnost vitálních sil, schopných značných jemností, avšak neztrácejících nic ze své nemilosrdné pýchy?
Řecko se objevuje v našem talmudickém úryvku od druhého
odstavce. Sice jen epizodicky, ale objevuje se. Ctěme:
„Raba ben Ula namítl: jak se ví, že mláďata označují Persii?
Co když je to Řecko f Neříká se v závěru verše - onoho slavného verše Daniele, který umožňuje dešifrovat text - „kozelpak
ten chlupatý jest král řecký?"
Zvířecí mláďata z Jeremiáše 49,20 mohou tedy také znamenat Řecko. Nic nás nenutí k tomu, abychom za zvířecí mládě
považovali spíše rohatého berana než huňatého kozla.
Řecko, Alexandrova říše; civilizace filosofie a umění, která
helenizovala celou stredomorskou oblast, jeden z bytostných
momentů Západu - i to může být dílo zvířecích mláďat. Vitální síly jsou totiž při své bezohledné hře schopny zvrátit se v
jemnost a vytříbenost, a to bez jakéhokoli etického předznamenání; mohou se proměnit ve „vítězství ducha" a nezůstat
jen u hrubého násilí. A ovšemže nadřazenost těch, kteří dosáhnou takové úrovně, nad těmi, kdo mají méně „vitality",
zůstává nadřazeností nezvratnou. Existují myslitelé, kteří nás
ujišťují právě o tomto: „animální duchové" nejsou žádná
hrubá síla a jejich násilí je jemné. Mohou vposledku vítězit
bez lítých bojů a vražedných zbraní. Nebyl Řím, který porazil
Řecko, ovládnut právě Řeckem? A právě na tyto dnešní filosofy - anebo na tuto vždy znovu ožívající filosofii - už myslí
Raba ben Ula a onen „mladý rabínský učedník", který v našem textu žádá Rav Habibu Surmakiho o potvrzení své
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svůdné teze, aniž odděluje slávu Řecka od jeho vitality „chlupatého kozla". Rav Hahiba bar Surmaki odmítá hypotézu
slovy:
„ Ten, kdo neumí vyložit ani verš Písma, má námitky!"
Hypotéza o Řecku vítězícím nad Římem by jistě nastolila situaci méně chmurnou, než je Rím poražený silou čistě brutální, bez jakéhokoli vyššího ospravedlnění. Podrobení pomocí civilizace skvělostí výtvarného umění, písemnictví a vědy
představuje již samo o sobě triumf jistých hodnot. Rozumíme
mladému muži, který v této poslední bitvě chce dát přednost
Řecku před Persií. Rav Habiba bar Surmaki odmítá vzápětí
jeho hypotézu. Vyčítá tázajícímu hermeneutickou naivitu: ne
všechno, na co text přivede myšlenku, liteře textu a tradici vyhovuje. Pevnost Rav Habiby má hluboký význam. Řecko, značené symbolem huňatého kozla, se příliš od Persie neliší. Kulturní koncepty, spočívají-li - jak napovídá užitá zvířecí symbolika - na pouhém rozmachu biologických sil, bez morálky nějakého zákona přišlého odjinud, aby tyto síly krotil, se nakonec zvrátí ve svůj brutální počátek. Takto pochopené vítězství
Řecka se koneckonců rovná vítězství Persie. Kultura bez morálky bude tedy pouhou přetvářkou, křehkou a klamnou superstrukturou, mystifikací a kamufláží. Estetika vposledku
není hodnověrná a nedostačuje. Obsahuje v sobě - a talmudisté to věděli vždy - i možnost zdvořilé rétoriky, „dvorní
mluvy", která zakrývá ukrutnosti a zlovolnost, která zakrývá
zvláštní křehkost vší té vytříbenosti, jež je s to vyústit v Osvětim.
A možná je ještě další důvod, proč odmítnout hypotézu „mladého muže". Je třeba odmítnout jemnost kultury, která spočívá na síle zvířecích mláďat od přírody nadanějších než ta ostatní, neboť taková kultura povede ke společnosti, v níž
vládne nerovnost; vynikajícnost jedněch bude znamenat oddělení od druhých. Nerovnost přirozených darů je sama o sobě
násilím, jež může být vstřebáno jen socialitou čerpající z jiných zdrojů než biologických. A právě tuto socialitu, schopnou udržovat společnost navzdory slepým determinismům přírody, je třeba chápat jako blízkou myšlence náboženství. Pod82

manění Ríma Řeckem, neschopným být společností takto pokojnou, je totéž jako vítězství válečníků.

4. Morálka v dějinách
Vyložili jsme prvé dva odstavce, kde je Řím poražen Persií, a
postavili jsme je proti třetímu, který vyhlašuje stejnou tezi,
který však pro toto vítězství nachází morální zdůvodnění.
Druhé vyhlášení téže teze už necituje biblické verše, ale mluví
o Dějinách. Vyzvedává morální nadřazenost Persie nad Římem. Až dosud jsme se v komentovaném textu nesetkali s jediným slovem o morálce; novost druhé teze je právě v této
motivaci. Její přítomnost svým způsobem poukazuje na to, že
nefiguruje v prvních dvou odstavcích, což nás vede k tomu,
abychom jí přisoudili svébytný význam.
S Raba bar Hanou se objevují kromě vitálních sil a jejich hry
také spravedliví a nespravedliví. Už dost dějin, které nejsou
nic než politika! Od této chvíle nad nespravedlivými budou vítězit spravedliví.
„ Raba bar Hana řekl jménem Jochanana to, co převzal od Jehudy ben Rabi Elaie: Řím padne do rukou Persie." Je tu o důvod víc: jestliže Kaldejci, kteří zbořili první chrám, postavený
Semovými syny, padli do rukou Peršanů, není tím spíše spravedlivé, aby v případě druhého chrámu, znovupostaveného Peršany
a zbořeného Římany, upadli do rukou Peršanů boňtelé Římané?"
Kaldejci - nebo Babyloňané - zbořili první chrám, postavený v
Jeruzalémě králem Šalamounem. Babylonská říše byla poražena Peršany. Persie tedy ztrestala bořitele chrámu, který
sama nepostavila. O návrat z babylonského zajetí a o stavbu
druhého chrámu se zasloužil perský král Kýros. Nepřísluší mu
tedy i potrestání Říma, který vyvrátil druhý chrám, postavený
Peršany? Ano, toto vítězství přísluší bezesporu Persii. A zničení Ríma silou perské říše, jak je předpověděli proroci, nachází své zdůvodnění.
Co záleží na silách přítomnosti, řídí-li běh událostí morálka,
alespoň v konečné instanci. V politice je imanentné přítomna
spravedlnost. Vida nové pojetí politiky! Vystačí si však toto
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náboženské pojetí, které se takto ohlašuje? Nemá už nic očekávat od politiky neredukovatelné na morálku? To uvidíme
vzápětí, v poslední části textu.
Všimněme si, že v části, kterou komentujeme, nehraje Izrael v
této morálkou ovládané politice žádnou roli. Jakožto Izrael se
jí aktivně nezúčastní, jakkoli zůstává v jistém smyslu kritériem
mravnosti politiky; politické mocnosti budou totiž souzeny
podle vztahu, který zaujaly k chrámu v Jeruzalémě: stavitel či
bořitel chrámu. „Dobré je to, co je dobré pro Izrael" - nebo
méně triviálně řečeno, konečné rozlišení mezi dobrým a zlým
jakoby v sociální a politické oblasti záviselo na tom, do jaké
míry je společenský a politický řád schopen koexistovat s
etickými požadavky Izraele. Třeba se zde vystříhat předčasného a zlehčujícího mluvení o nacionalismu. Jeruzalémský
chrám je v židovském myšlení symbolem, který má význam
pro celé lidstvo; není pouhou národní institucí. Poselství bible,
dějiny přeživšího lidu, Pašije Izraele, které v nich vyvstávají,
to vše patří k Svatým dějinám. Ty sice zprvu nevítězí nad dějinami světovými, jež se neoblomně odvíjejí; dovolují však tyto
dějiny soudit.

5. Vítězství Ríma
Zkoumejme poslední odstavec: Rím porazí Persii.
„Rav řekl: Persie padne do rukou Ríma".
Není tím však krutě popřena vedoucí úloha morálky v dějinách, která se zdála být zaručena tezí Raba bar Hany? Toto
pohoršení vyslovují ve svém. příspěvku Rav Kahana a Rav
Assi:
„Rav Kahana a Rav Assi řekli Ravovi: Což stavitelé mohou
padnout do rukou bořitelů?"
Rav odpovídá kladně. Tradují se však dvě verze odpovědi.
Podle prvé z nich měl se zmínit o jakési „královské vůli",
která rozhoduje ve prospěch Říma. Jde snad o rozhodnutí
Boží? Či je tato „královská vůle" postrádající jakoukoli motivaci, neoblomnou realitou, lhostejnou vůči dobru a zlu, která
se prosazuje jako suverén a jejíž vnitřní kauzalita vyžaduje,
aby zvítězil Rím, ten silnější?
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„Ano; je to královské rozhodnutí".
Podřízení dějin etice je tedy utopií! Vždyť jak by se mohla
etika prosadit proti řádu přírody, netečné a determinované,
nebo proti řádu svémocně nastolenému všemocným Bohem,
který se potvrzuje v „Sic volo, sic jubeo"? Jak by se etika
mohla prosadit proti kauzalitě sociální přirozenosti, proti svébytné nutnosti událostí, založené na záchově bytí v jeho bytí,
jehož právo nezná otázek a z něhož politika čerpá svou techniku a umění?
Mohl však Rav rozumět zmínce o královské vůli v tomto
smyslu? Je tento smysl, dokonale přijatelný sám o sobě, zasaditelný do Ravova duchovního vesmíru? Ctěme druhou verzi
odpovědi, kterou dal Rav Ravu Kahanoví a Rav Assimu:
„Někteří říkají, že jeho odpověď byla: I tito bořili domy modlitby".
Rav tedy zřejmě nepochybuje o pozornosti, kterou morální
Bůh věnuje lidským dějinám. Persie však pro něj nemá ruce
dost čisté na to, aby Boží úmysly mohla naplňovat. Pomohla
znovu postavit chrám; nicméně i ona bořila synagogy, místa,
odkud se měl šířit Boží duch. Od politiky, jež je čiré násilí, tu
nelze očekávat nic. Role přisouzená v ekonomii lidské spásy
politice tedy není vykořeňovat zlo válkou. Mesianismus nespočívá v tom, že by těm kterým národům, rovněž provinilým,
svěřoval trestání národů jiných.
Královské rozhodnutí však morálce neprotiřečí. Nemůže mít
třeba právě s ohledem na morálku úplně jiný politický cíl?
Zde je citát z jedné bárajtá, v níž nalézáme - ale spojeny jako
dva motivy téže odpovědi -. dvě verze odpovědi Ravovy, byť v
pořadí opačném. Odpověď podle druhé verze figuruje jako
první motiv, odpověď podle první verze jako motiv první.
„K tomu bárajtá: „Persie padne do rukou Říma. První důvod:
bořili domy modlitby. Důvod druhý: podle královského rozhodnutí stavitelé padnou do rukou bořitelů".
Jaký je asi záměr krále, který takto rozhoduje ve prospěch
Říma? Slova Rav Jehudy, který opět mluví Ravovým jménem,
dávají do souvislosti světové rozšíření římské moci a příchod
„syna Davidova". Více o tom neříká.
85

„Rav Jehuda řekl jménem Ravovým: Syn Davidův nepřijde,
dokud
ničemný římský stát po dobu devítí měsíců neovládne celý svět,
neboť je řečeno (Micheáš 5,2): „Protožje vydá, až by ta, kteráž
rodí, porodila, však ostatek bratří jeho navrátí se s syny
Izraelskými ".
Není královým záměrem to, aby konečným vítězem v politických dějinách byl právě Řím? Zločinný stát, ale stát dokonalý; násilí, ale násilí mimořádně úspěšné, jemuž se podařilo
dosáhnout rovnováhy. Stát, který nezná etický zákon vyvozený z bytí člověka pro druhého, stát, který však dosáhl zákona, jenž vykročil z animality, aby nakonec dialekticky vyústil ve formální univerzalitu zákona, byť jeho východiskem
byla situace „člověk člověku vlkem". Zákon morální jen zdánlivě, ale formálně zákon, v této zdánlivosti i v tomto formalismu. To zřejmě chce vystihnout jeden midráš (Berešit Raba
LXV,1), když přirovnává Edom, to jest Rím, k vepři, jehož
kopyta jsou sice rozeklaná, jenž však není přežvýkavcem, a v
důsledku toho je nečistý a podle Tóry nepoživatelný: tento
vepř „lehaje si, natáhne nohy, vystrčí kopyta a volá: Hleďte,
jsem čistý. Stejně tak zločinná moc loupí a krade, přičemž se
tváří, že nastoluje právo". Zvláštní způsob, jak ukrýt svou
„špatnost": poskytnout jí přístřeší v zákoně a pečovat přitom
o rovnost.
Jsou tedy dány dvě možnosti: Prvá hypotéza: Syn Davidův
přijde až po nastolení celosvětové vlády Říma, neboť tvrdý
zákon, zločinný svým původem i podstatou, se musí rozšířit
po celém světě. Je nutné, aby lidé vypili až do dna kalich utrpení; Mesiáš přijde do světa zoufalého. Toto téma najdeme i
jinde v Talmudu, byť často spjaté s náhledy diametrálně odlišnými. V tomto smyslu je charakteristická pasáž z traktátu
Sanhédrin 98 a, čtoucí znamení budoucího vykoupení z krajní
nouze lidí: „Rav Eliezer řekl: Nebude jasnějších znamená než
toto (Zachariáš 8,10): Před těmito dny nebylo totiž co dát za
lidskou práci, natož za práci dobytka. Kdo vcházel a odcházel, neměl pokoje od protivníka. Co znamená kdo vcházel a
odcházel, neměl pokoje od protivníka? Rav podal vysvětlení:
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dokonce ani ti, kdo studují zákon a o nichž bylo řečeno (Žalm
119,165) hojný pokoj mají ti, kdo milují tvůj zákon, nebudou
míti pokoje. Šemuel vysvětlil: všechny ceny dosáhnou stejné
výše. Rav Hanina řekl: Syn Davidův nepřijde, dokud nouze
nebude taková, že se na trhu nedostane ani ryba pro nemocného".
Můžeme se však odvážit i jiné hypotézy: Poslední soud a
skoncování se zlem nepřísluší nikomu jinému než Synu Davidovu. K tomuto triumfu spravedlnosti je třeba náboženského
činu, kterým je právě příchod Mesiáše. Proč však ono kruté
rozhodnutí krále, které nejprve vydá Persii Římanům a potom rozšiřuje římskou říši až na sám kraj světa? Podle druhé
hypotézy je celosvětové rozšíření římského impéria nezbytné
pro spravedlnost a pro sám mesiánský mír. I ve své zločinnosti
znamená pro Západ počátek Řádu. Je něčím víc a něčím lepším než pouhým rozmachem válečnických sil a rozkvětem bytí
v jeho divoké vitalitě. „Po devět měsíců, až by ta, kteráž rodí,
porodila", říká náš text. Devět měsíců, devět let nebo devět
století příprav na příchod Mesiáše. Svět obtěžkaný novou budoucností! Politika, jak ji představuje Řím, je zárodkem mesiánské štědrosti. Dává život zákonu, který, ač vzešlý z animality, skoncuje s animalitou lidských smeček. Římský legalismus je pozitivním účinem své negativity. „Modlete se za stát,
nebýt jeho, sežrali by se lidé zaživa", prohlašuje ctihodná
Mišna v traktátu Pirke Aboth, jemuž se vyučovalo za nejtvrdšího útlaku římským impériem. A zde je jiný, v témže smyslu
podivuhodný text z Berešit Raba X,13: „Rabi Šimon, syn Lakišův, vyučoval o verši z Genesis 4,3 „a viděl Bůh vše, co učinil,
a hle, bylo to velmi dobré" takto „velmi dobré" je nebeské
království. Ale ono „hle", jež předchází hodnocení „velmi dobré", značí římskou říši. Dá se říci, že římská říše je velmi dobrá? Ovšem, Řím vyžaduje zákon a pořádek od všeho stvoření".
Řím, to je velký řád, který ovládl středomoří a stal se Západem. Hřmot právě tohoto Říma, ač teprve jen z dálky zaslechnutý, tolik zaměstnával největší z velkých, Rabiho Akíbu
a jeho druhy, jak se dočítáme v jímavé epizodě, kterou končí
traktát Makoth 24,a.
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Arciže není dovoleno dělat si o politickém Západě jakékoli
iluze. Avšak příchod Syna Davidova možná vyžaduje, aby se
nejprve prosadila západní jednota, nikoli jednající hned podle
zákona inspirovaného láskou k druhému člověku, ale průpravně podle zákona, kde si zlo ukládá, že se bude chovat
jako dobro. Svět zorganizovaný kolem Zákona, který nad
ním bude mít politickou moc. Planetární Západ je nutný, aby
mohl přijít Mesiáš.

Přetištěno ze samizdatové revue PARAF (PARalelní Akta Filosofie), číslo 1/85, str. 86 - 98. (Adresa redakce: Dr. Václav
Benda, Karlovo náměstí 18, Praha 2; příspěvky nezasílejte
poštou.)
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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.
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recenze
Havlovy lilubiny
Před nějakou dobou jsem narazil při četbě Mlynáříkových
vzpomínek K osudu tezí... na odstavec, týkající se času, který
trávil Ján Mlynárik v ruzyňské věznici: „Zaujalo mě cosi, co
jsem pak naplno pochopil až v Ruzyni - jakási sociologická vášeň poznávat osudy vězňů, spletité dráhy jejich životů. Bylo to
něco, co se mi vynořovalo zejména při pomyšlení na Václava
Havla: pro jeho zájem a talent dramatika je vězení velkou studovnou, rozsáhlou knihovnou lidských osudů." Zavrtěl jsem
nad tím hlavou. Mlynáříka lze sice omluvit - seděl příliš
krátce, než aby mohl pochopit, že ve vězení člověk nepoznává
ani tak osudy vězňů, jako spíš osud svůj. Představa vězení
jako studovny, ve které si zavřený génius dělá poznámky o
svých bližních, mě dost děsí. I tak k němu samozřejmě lze
přistoupit - viz slavnou knihu Evy Kantůrkové Mé přítelkyně
v domě smutku. Nechci se jí na tomto místě zabývat - mám k
ní ambivalentní vztah, a co mi na ní nejvíc vadí, je právě ta
distanc - zkoumání bližních, jakoby to byli tvorové jiné podstaty než ten, kdo je zkoumá. Jsem rád, že Havel z vězení nic
takového nepřinesl - i aktovka Chyba vypovídá o situaci ve
vězení, nikoli o figurkách. Havel udělal něco mnohem hlubšího - ze své cesty do hlubin noci vynesl poznání sebe sama.
Uložil je zatím do dvou her - Larga desolata (1984) a Pokoušení (1985). Jsou to pozoruhodné hry - a zvláštním způsobem
se v nich spojují oba způsoby, podle nichž bylo doposud
možné Havlova dramata dělit. Totiž jak hry, odhalující na
scéně chod mechanismů společnosti, tak „vaňkovská" série,
nesoucí zřetelné autobiografické rysy. U té se zastavíme. Havel sám přiznává o první hře z ní - Audienci, že ji napsal v_
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podstatě pro pobavení přátel, po delší době, kdy se stěží vyrovnával se ztrátou živé scény, na níž by mohl svoje hry vidět
a dotvářet. A přiznává také, jak byl překvapen, když právě
tato privátní hra projevila větší autonomní životaschopnost
než „vážnější" hry, které ji těsně předcházely. To může jistě
autora na chvíli zaskočit: dokud si neuvědomí, že právě soukromé a vnitřní může svojí autentičností oslovit daleko širší
okruh posluchačů než apriorní snaha o abstrakci a zobecnění.
Audience i pozdější Vernisáž a Protest slavily úspěchy na světových scénách a právem. Ale teď napsal Havel dvě další hry,
které nám ukázaly, že vaňkovský triptych byla teprve privátu
- příprava na současná privatissima. Protože nyní už se Havel
zabývá nejvnitřnějším, tím, co autor obvykle neochotně odhaluje - už proto, že se vystavuje podezření z autobiografičnosti.
Largo desolato a Pokoušení jsou opět hry plnokrevné a mnohoznačné, jak už je u Havla zvykem. Ale objevují se v nich ve
zvýšené míře polohy, o nichž málokdo dává najevo, že o nich
v sobě vůbec ví: jsou to totiž, mimo jiné, hry o úzkosti a
hanbě.

I.
Někdo napíše lip než já
v jaké temnotě jsme žili
a v jakém strachu ti
kteří něco dělali ...
Ono lze ex post udělat o věci báječný román
třeba jak s lesní pannou jezdil Toman
Egon Bondy
Bondy měl pravdu - napsal to někdo jiný, napsal to Havel v
Largu desolatu. Ale ne ex post, to jest oneskorené, ani ze zápecí exilu, napsal to teď a tady jako pod kůži se zadírající výpověď o tom, jak je nám, kteří zde „žijeme neživotem" (abych
ještě jednou použil Bondyho termín). Kromě toho, že žijeme
neživotem, žijeme také v komunitě a víme toho o sobě navzá90

jem dost. Není tedy divu, že bylo Largo desolato v kruzích,
kterým se říká paralelní nebo disidentské, zkoumáno i po
stránce faktografické, hledáno v něm, kdo je kdo, jestli je Kopřiva sám Havel (jak si mnozí myslí), nebo jestli je to třeba filosof Jiří Němec (dneska ve Vídni) atd. Myslím, že pravdě
nejblíž bude, když tam každý, koho se hra týká - nebo přesněji řečeno dotýká - uvidí sám sebe. Alespoň mně se to stalo.
Chtěl jsem tuto recenzi (nebo co to bude) psát ještě zavčas po
svém návratu z vězení; chtěl jsem na ni úmyslně chvátat, protože hra zvlášť citlivě rezonovala s mým stavem mysli, kterému jsem podle ní říkal „desolátní". A měl jsem obavu, že až
ten stav pomine nebo se zlepší (protože souvisel do značné
míry s takzvanou výstupářskou psychózou, jak tomu s Havlem říkáme - zřejmě diagnóza 307, přechodné situační poruchy), nepodaří se mi už tak přesně formulovat, co v té hře cítím. Ale recenzi jsem včas nenapsal a s potěšením zjišťuju, že
mi to nevadí. Ze ten vnitřní pocit, který mi umožňuje vnímat
Largo desolato jako svoji hru, jako svůj problém, trvá. Ze je to
setrvalý stav, ve kterém žiju, setrvalý strach, a přechodná situační porucha jej sice může prohloubit, ale její pominutí jej
nemůže odstranit. Nežijú v hale se špehýrkou, jakou má Kopřiva, ale leká mě zvuk automobilů, které zastavují u domu,
kde bydlím, a vrhám rychlé pohledy z okna na dvůr, kdykoli
se tam mihne nějaký stín. Zmiňuju to jenom na okraj, nejde o
vnější rekvizity, obklopující obraz týrané duše, který nám Havel předvádí.
Largo desolato je hra o propastném osamocení a úzkosti člověka, člověka s tak zdevastovanou duší, že už nemá ani sílu
přesvědčivě volat o pomoc. Je to sekularizovaná Getsemanská
zahrada. Dvakrát se v Largu opakuje situace (jak víme, Havel
je virtuóz opakovaných situací), kdy Kopřiva prosí svoji
družku Zuzanu, odcházející se bavit s přítelem Oldou, aby mu
pomohla snášet jeho úzkost: „cítím, že by mi to udělalo dobře
- trochu se odreagovat - přijít na jiné myšlenky -"; „potřeboval bych se trochu uklidnit - v klidu to všechno probrat - poradit se ..." Zuzana nemá čas, Kopřivový starosti ji míjejí. „Ani
hodinu jste nevydrželi bdít se mnou!"
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Nechci podsouvat Havlovi nějakou paralelu s Písmem. Jeho
hra je sekularizovaná důsledně, vyhýbá se jakékoliv metafyzice. Profánnost tohoto úzkostného výkřiku je dokonalá.
Není už slyšet ani křik k Otci, v závěru hry objímá Kopřiva
jenom nohy svých trýznitelů, ďáblových pacholků. Tím, jak
Havel důsledně drží Largo ve studené rovině trapnosti a
hanby, tím, jak ukazuje člověka v předposlední fázi před úplným ponížením - a nakonec i v úplném ponížení, nutí mě,
abych si v souvislosti s ním opět vzpomněl na Becketta. To
jsou přece Beckettova témata - rozklad a rozpad individua,
pokles až někam k animálním formám rozteklé duše. Ale Havel na to jde z jiné strany než Beckett, jehož hry jsou z nesvěta, nebo pod-světa. Jakoby se Beckett už vzdal toho, aby
sledoval naše hemžení, hemžení lidí v jejich přirozeném sociálním prostředí. Havel je pořád ještě sleduje a zřejmě sledovat
nepřestane. Zřejmě mu nepřestává záležet na tom, aby viděl
člověka, pořád ještě člověka, jakkoliv rozpadlého. Marasmus
Kopřivový existence v Largu desolatu je krajním vymezením
klíčového tématu Havlova díla vůbec - problému identity. Kopřiva se nám rozpadá před očima; ale co tomu naprostému
rozpadu brání, je autorův vědoucí pohled. Není to, přísně
vzato, ani soucit, ani vcítění, snad něco mezi tím. Jakoby Havel usilovně ve své náruči svíral, co z Kopřivy zbylo. Jakoby
tím svíráním ještě bránil jeho pádu do ne-identity, červovité
existence Beckettových animálů.
I v Largu desolatu se objevuje oblíbená Havlova finta, překrývání a posouvání identit jednajících postav. Začalo to v Zahradní slavnosti, kdy Hugo hraje šachovou partii sám se sebou;
na otázku rodičů, jak to jde? odpovídá popravdě buď dobře,
nebo špatně, podle toho, kým zrovna je. V Horském hotelu je
tento princip využit jako hybatel celé hry. Je doveden k takové dokonalosti, že ho Havel už nikdy nebude moci použít
se stejnou intenzitou. V Largu desolatu zazní jen jako echo,
které se netýká hlavní postavy - Kopřiva si svoji samotu musí
vyžrat sám. Záměna Kopřivy s jinými postavami je uložena
mimo hru. Tam, kde nám Havel dává zahlédnout, že Kopřivová rozpadlost může být rozpadlostí kohokoliv z nás.
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Už jsme řekli, že Largo desolato není autobiografie. Autobiografické na Havlově hře je, že se pokusil napsat - a mistrovsky
napsal - co uviděl pootevřenými vrátky pekla: osamocení a úzkost. V české literatuře posledního desetiletí je víc děl, která
skládají obraz toho, jak tady žijeme. Za všechna bych jmenoval Vaculíkův Český snář, Bondyho Šamana a Havlovo Largo
desolato.
Leccos z atomosféry hry přičítá sám autor i jeho okolí již zmiňované výstupářské psychóze. Jistě, je to přesná deskripce povýstupových stavů. Ale je to přesná deskripce i stavů před zavřením. A protože náš čas se dělí už jenom na před a po - je to
vlastně deskripce našeho trvalého vnitřního pocitu. Neobvyklé je jenom, že ji Václav Havel s brutalitou, při jeho bytostné
laskavosti načekanou, položil před nás na pitevní stůl.
II.
Píseň si zpívám má jeden takt
s ďáblem se nesmí sjednat pakt
Magorovy labutí písně
V zatím poslední hře - Pokoušení- se Havel jako had kousající
se do ocasu vrací ke svému východisku - Zahradní slavnosti.
Vnější atmosféra je podobná, podobné jsou reálie, opět se
jedná o jakýsi ústav, tentokrát výzkumný, i v Pokoušení je důležitou scénou zahradní slavnost, i když se jí tak doslovně neříká. O to lip, že je všechno tak podobné, můžeme uvidět, jak
Havel zestárl (to se pro něho nehodí, zvnitřněl je lepší výraz).
Také je skrz opsaný oblouk vidět, oč ponuřejší jsou osmdesátá
léta proti šedesátým - létům klíčící i zardoušené naděje.
Je nesporné, že horizont Pokoušení zformovala traumatická
zkušenost, kterou zažil Havel v roce 1977 za svého pobytu ve
vazbě. Napsal tehdy dobře míněný dopis (když říkám dobře
míněný, vybavuje se mi úsloví „cesta do pekel je dlážděna dobrými úmysly") generálnímu prokurátorovi. Je dostatečně
známo, jak byl tento dopis zneužit citáty vytrhanými z kontextu; jak se stal na dlouhá léta Havlovým traumatem. A to
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přesto, že, podle mého názoru, o nic tolik závažného nešlo.
Soudný čtenář si snadno mohl uvědomit zdeformovaný výklad
vytržených citátů (vím, o čem mluvím, četl jsem to na Mírově
a nijak to mnou neotřáslo). Nešlo snad ani o konkrétní náplň
toho intermezza; Havlovi zřejmě připadalo ohavné, že jim vůbec naletěl - že s nimi vůbec vstoupil v kontakt této povahy.
Nestalo se to jenom jemu. Dlouhá zkušenost nás naučila, že
mají pravdu lidé jako Adam Michnik, Petr Uhl nebo František Stárek, kteří se s nimi (měl bych spíš říkat s ním, aby bylo
jasnější, že jde o ďábla) nebaví vůbec. Moje dvojverší, které
jsem položil do záhlaví tohoto povídání, je datováno 20. březnem 1983. Tehdy za mnou byli ve Valdicích a málem jsem jim
naletěl pro změnu já. Ne málem - naletěl jsem úplně; ale vzpamatoval jsem se ještě ten den a naštěstí se to dalo zachránit, A
trauma jsem z toho měl taky notně dlouho. S každým z nás to
zkoušejí jinak, protože ďábel, mluvící ústy establishmentu, má
po ruce nevídaně převleků.
Havlovi se zkušenost z jara 1977 stala obsesí. Přestože při
svém pobytu ve vězení o několik let později obstál v mnohem
významnějším pokušení, než byla tehdejší epizoda. „Rehabilitoval" se - nemyslím, že to měl zapotřebí, ale ta věc se týkala
Havlova svědomí, ne mého. Nicméně, jak je vidět, dávná příhoda v něm uvízla hloub, než aby se dala setřást jenom čistým
politickým nebo občanským postojem: "... skvrna, která na
mně a na všem, na čem jsem se podílel, tímto ulpí, mne bude
pronásledovat léta, způsobí mi nezměrné vnitřní utrpení,
pravděpodobně se ji budu snažit smazat několika roky ve vězení (stalo se), ale ani tím ji úplně ze světa nesprovodím";
(Dopisy Olze, dopis z 25. 7. 1982). Téma pokušení bylo třeba
vtělit do hry, kterou teď máme před sebou. Teprve tehdy se
Havel své obsese zbavil úplně, zabil ji transformací v artefakt.
Dosud snad Havel nenapsal hru, která by měla takový spád.
Snad ani scénická poznámka, doporučující rychlý sled obrazů,
není nutná. Hra se sama řítí ke svému konci. Její vtip a brilance dává zapomenout na tíseň předchozího Larga desolata.
Jakoby se opravdu vrátila doba Zahradní slavnosti, kdy Havel
odhaloval způsob, jakým naše společnost funguje, v poloze ab94

surdního humoru, nadlehčené grotesky. Ale to je jen dočasné.
Závěr Pokoušení je zdrcující. Zničehonic přestaneme vidět děj
hry jako nezávazné veselí. Zcela náhle před nás autor postaví
drtivý fakt, že skutečný, opravdový ďábel nemá nic společného s agrippovskou magií, theosofií a veškerou weinfurterovskou veteší. Neobyčejná síla hry je v tom, že pochopíme
existenci ďábla jako skutečnost duchovní. Že je ďábel přítomen v každém z nás tehdy, jestliže nežijeme v pravdě, nebo
když žijeme ve lži, což je totéž. A právě ten, kdo si myslí, že
na život je možné vyzrát, padá do ďáblovy náruče.
Jedno z tajemství Havlova umění: přestože přesvědčivě vysvětlí v posledním dějství, že se nejednalo o nadpřirozené
úkazy, zanechá v nás stísněný pocit, že jsme se setkali s
ďáblem přímo. Když jsem Havlovu hru dočetl, bylo mi
dlouho zle. Ačkoliv k tomu zdánlivě není žádný důvod. Copak je to hra o mně?
Je to hlubší, hlubší než v šedesátých letech. Ale nejradostnější
je zjištění, že se Havel zas tolik nemění. Jenom zmoudřel. O
existenci ďábla věděl už tenkrát, na začátku své kariéry - akorát mu tak neříkal. Od té doby ho poznal na vlastní kůži - a
jestli měl vůbec někdo z moderních dramatiků právo zpracovat znovu věčně lákavé faustovské téma - byl to nepochybně
Václav Havel.
XXX
V Largu desolatu i v Pokoušení se autor věnuje problému,
který se ho zdánlivě netýká: tématu hanby. Havel se ani nerozpadl, ani nepodlehl ďáblovým svodům. Souvisí to nesporně
s tím, že je CHLAP (verzálky jsem opsal z jeho dopisu Olze).
Uviděl svoje téma na rozvětvení cest, kterými mu bylo dáno
projít - ale ne na konci směru, kterým se dal.
Ještě dvě poznámky, které se mi nevešly do jednotlivých recenzí (nebo co to bylo): K. Žádný ve své stati O lidskou identitu napsal v souvislosti s Largem: "... ani jednou jsem se nezachechtal ... jen mi bylo pořád víc a víc do breku". I když se při
Havlových hrách bavím vždycky, nikdy mě nenapadlo, že by
je psal kvůli tomu, aby nás bavil. Ale přesto: scéna, kdy v nejvypjatější chvíli debatuje Leopold se Zuzanou o tom, jakou si
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vzal pánev na játra - jestli tohle není humor, pak už opravdu
nevím, co humor je. O kulinářsky dandyovském motivu dvou
cibulí a pěti mandlí, na kterém si autor, jak vím, právem zakládá, ani nemluvím.
Druhá poznámka se týká Pokoušení - někteří křesťanští přátelé se pozastavili nad tím, že v něm není naděje. Nemyslím si
ani, že by bylo úkolem dramatu dávat nám nějakou naději.
Ale přesto: v Pokoušení naděje je, uložena paradoxně přímo
ve vyznění hry: Naděje spočívá - jak nás Havlova hra učí pouze v odmítnuti spolupráce s ďáblem.
únor 1986

MAGOR

Antonín Kratochvil: Oheň baroka. Kavalíři
Páně, mystici a asketové v české barokní literatuře. Vydal Kruh přátel českého baroka v Mnichově. Nákladem vlastním. Mnichov 1984.
Dr. Kratochvil vykonal jistě záslužnou práci, když sebral historické doklady o určité části českých barokních tvůrců a zpopularizoval je. Je-li však nutno jeho knihu charakterizovat
jako další z četných obran českého baroka v tomto století (A.
Novákova „Praha barokní" vyšla už v. r. 1915!), svědčí to o mírně řečeno - podivné situaci v našem kulturním povědomí.
Na jedné straně se píše i v oficiálním Přehledu dějin Československa 1/2 (1526-1848), který vyšel před několika lety v Academii, až namyšleně: „Největší osobností barokní české poezie
byl Bedřich Bridel, jehož meditatívni báseň Co bůh? člověk?
se po všech stránkách vyrovná dílům velkých evropských barokních mystiků" (str. 236), na druhé straně nejsou žádnou
výjimkou vzdělanci, kteří se upřímně domnívají, že český jazyk udržovala po Bílé hoře pouze Kralická bible. Něco tu
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prostě „neštymuje" - a těžko říci, odkud k problému přistoupit. Přehání se na obou stranách (už to je smutné, že tu musí
být dvě strany, nebo jen dvě strany, i když je to asi lepší, než
kdyby tu byla jen jediná, protože „úplnou, vyčerpávající historickou pravdu" asi z povahy věci mít nemůžeme). K podučitelskému obrazu českých pobělohorských katolických intelektuálů (zejména jesuitů) jako pouhých škrtičů českého písemnictví napsal prostě A. Kratochvil pendant, kde se o černi
nemluví, zdůrazňuje se bílá, chybí nuance, celkový pohled a
širší kontext. V tom smyslu znamená Kratochvílova práce
krok zpět za stanovisko A. Nováka, který ve svých definitivních Přehledných dějinách literatury české (vyd. 1936-1939)
píše: "... k opravdu uměleckému rozkvětu barokního písemnictví, jakým se mohou chlubit hlavně národové románští, na
české půdě nedošlo. Národu odcizeny byly po katastrofě bělohorské vznešené stavy, jež v cizině podporovaly slovesné tvoření barokní a u nás zahrnovaly svou přízní i podporou barokní výtvarníky, architekty, malíře, sochaře a klenotníky i
barokní hudebníky; panovnický dvůr, z Prahy přenesený, nesouvisel s českým životem; vysoká šlechta, kterou ovládali
namnoze cizí rody, kolísala jazykově i kulturně mezi románstvím italsko-španělským a němectvím, vzdělané paní, jinde tak
blahodárně vlivné při vývoji slovesnosti barokní, byly pro českého ducha úplně ztraceny. I zůstala péče o literaturu odkázána na kněžstvo, dílem světské, dílem řádové, které na ni za
silného náboženského napětí pohlíželo především jako nástroj
akcí duchovních, vnitřní misie v lidu, neb výchovy mládeže;
proto se nejvýraznější plody katolického baroka slovesného
shledávají u nás v duchovní písni, v legendě a hagiografii, v
kázáních a částečně i ve školském dramatě, většinou latinském. Nejvyšší obory literární, v kterých doba barokní na západě vytvořila díla mistrovská, hrdinské epos, tragedie, dušezpytný román, nebyly u nás vůbec pěstovány, a tak české písemnictví XVII. a XVIII. století nemůže postaviti nic na roveň
barokním chrámům té doby s jejich smělým řešením prostoru,
napovídajícím nekonečnost, s jejich skvělou výzdobou obrazovou i sochařskou, s jejich přepychovou nádherou pozemskou,
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jenž napomáhá obraznosti i citu při rozletu do nadlidských a
nadzemských končin božství a věčnosti. Barokní památky
české slovesnosti jsou velice omezené ceny estetické, již pro
svou tendenční vázanost, ač básnicky převyšují strohou didaktičnost evangelického básnictví doby předchozí. Za to veliký
význam má slovesné baroko české pro vývoj lidové poezie,
která v něm namnoze tkví kořeny, aby pak látku i formu odtud převzatou přetvářela a obnovovala podle životně duchových potřeb primitivních tříd, jež jsou jejími nositeli, tj. spolutvůrci a zároveň konsumenty. V této prostonárodní slovesnosti
se nejsilněji udržovala tradice za dob těžkého úpadku a stupňující se neplodnosti; zde si sám národ zachránil kus poesie,
pro jakou vzdělané vrstvy, odcizené jeho duchu, pozbyly
smyslu; zde připravena i půda pro národní obrození v stol.
XVIII. a hlavně XIX., kdy vůdcové vyšli z lidu a kdy se ve
svém obrodném úsilí posilovali právě lidovou poesií a jejími
hodnotami jazykovými i estetickými" (str. 127-128).
Nesouhlasit se tu dá - do značné míry podle osobního gusta jen s tou „velice omezenou cenou estetickou", zejména podotýká-li Arne Novák sám na jiném místě: „Nejplněji se duch
českého slovesného baroka vyjádřil v lyrice, kde také převládala píseň duchovní nad náměty světskými. Tu značí barokní
básnictví české, dlouho podceňované, ano neznámé, nesporný
pokrok vůči období předešlému, tu výrazově a to jak po
stránce obrazové, tak zvukové přineslo hodnoty nové, jež pak
přišly vhod jednak poesii prostonárodní, jednak pozdějšímu
vývoji novočeskému, i když byly tyto prameny úplně zneuznány. V české barokní lyrice, hlavně náboženské, dochází výrazu trojí mohutnost ducha současného, arciť zvládnutého
kázní církevní: myslitelsky metafysická, citově patetická a
smyslově naturalistická. Rozlet ducha za Nekonečnem a Věčností jest hlavním tématem rozumových konceptů barokního
katolíka; smyslové přilnutí k zemi s její krásou a rozkoší,
opožděné to dědictví renesance, věsí se na křídla oné ekstasi,
a tak vzniká jedna z četných příznačných antitesí barokní
myšlenky i poesie, rozpor mezi absolutnem a omezeností i
marností pozemského bytí lidského, překlenutý v tomto bytí
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trojím aktem víry, milosti a lásky, avšak úplně až ve spasení
posmrtném. O tomto duševním dramatě paradoxu zároveň
bolestného i slastného promlouvá lyrika způsobem vzrušeného
patosu, překypujícího citu a s výmluvností přímo rétorickou;
cit, i když se vzpíná k Bohu, mívá přízvuk erotický a často
užívá prostředků značně smyslových v metafoře a v epitetu.
Tím se barokní lyrika pronikavě liší od strohé a suché rozumovosti vší veršované produkce obou předchozích století v
Čechách; i když opouští zemi, uvědomuje si její krásu a tuto
často kontrastuje s hrůzou rozkladu a smrti. Pracuje uvědoměle slovesnými prostředky, i když spíše řečnickými než čistě
básnickými: hromadí antitésy a kontrasty; kupí slova synonymická a to mnohdy asyndeticky; zavádí hříčky slovní i umělé
pointy; působí rétorickými otázkami i exklamacemi. Ve snaze
o názornosti nanáší sytě, občas až křiklavě barvy; v důmyslné,
vyumělkované symbolice dává dekorativnímu živlu přebujeti;
libuje se v účinech zvukomalebných, ve verbalismu přímo sebeúčelném. Leccos vzniklo snad za dojmů výtvarných, leccos
jistě z inspirace hudební; mnohé však lze vysvětliti snahou po
působivé lidovosti, nelekající se ani obhroublé drastičnosti, ani
naivity dětinské.
Tematicky oplodnil tuto duchovní lyriku kult svatých, vzývaných hymnicky v litaniích i v písních; jako v legendách se i tu
projevil zřejmý návrat ke gotice povahy zcela středověké.
Vedle úcty mariánské a kultu svatojanského zasáhlo sem též
nadšení eucharistické, něžná poesie vánoc, básnické františkánství i s kapucínskými živly antonínskými. Literární vzory
cizí, z nichž tato duchovní lyrika čerpala, nejsou doposud
prozkoumány, ale německý jesuita XVII. věku Spe a španělský karmelitán sv. Jan z Kříže (Juan de la Cruz) ze stol.
XVI., oba lyrikové mysticky ekstatičtí, byli mezi nimi patrně
zvláště vlivní. Po stránce slohové možno mluviti o přilnutí k
oběma velkým básníkům italským, renesančnímu Sannazzarovi a baroknímu Marinimu, s nimiž se naši lyrikové shodovali
také v náladě i dekoraci pastýřské i ve sklonu k alegorii.
Proto, ač duchem jim nadobro cizí, nalezli v těchto plodech
zalíbení nejčastěji veršovci novočeští, kdežto osvícenství i ro99

mantika se od nich nadobro i ve zkoumání vědeckém i ve
vkusu uměleckém odvrátila. Věnuje-li se jim poslední dobou
zvýšená a příznivá pozornost, znamená to nikoliv přeceňování
jejich hodnoty básnické, nesouměřitelné s barokní poezií světovou, nýbrž vytčení jejich vynikajícího místa vývojového."
(str. 162-163).
Již dlouho se díváme právě na manýristické prvky českého literárního baroka velice příznivě, majíce v tom velké předchůdce v českých básnících 30. a 40. let, i když se dnes vkus
patrně trochu obrací. Nepřestávají nás sice oslovovat antitetika a kontrast, ale radujeme se z nich zejména tam, kde jsou
oba jejich póly drsněji pohromadě, než v pouhém manýristickém concetto. Mám na mysli pozornost obrácenou k staročeskému Mastičkářovi. Barokní Kocmánek píše sice Actus pobožný o narození Syna Božího i grobiánské frašky, ale i tam,
kde se obě polohy spojí dohromady (Komedije o Vzkříšení
Páně od Khintzera Přibyslavského, zapsaná v témže sborníku
jako Kocmánek), je to jen bledý náznak toho, co najdeme u
autorů obou verzí Mastičkáře. Zcitlivění mj. Romanem Jakobsonem a Bachtinem nacházíme duchovní druhy Fandy
Pánka rovnou v pozdním středověku.
Jinak nevidím, proč by se mělo něco měnit na Vašicově a Kopeckého důrazu na barokní homiletiku. (Kazatele Kratochvil
ze svého přehledu - kromě letmé zmínky na str. 71-72 - vynechává.) Jistě si lze dnes něco takového v kostele těžko představit. Ale slovesná díla to jsou a vrcholná! Cteme-li u Antonína Jarolíma Dořáka z Brodu (1743!):
„Věkem sešlá starobylost, vyvstaň znova z popelného červolože, odval rychle kamenné dvéře hrobového obydlí svého,
obdechni svou skrz nepamět zpopelněnou vznešenost, vezmi
ku pomoci vymazané létopisy, předočni sobě přítomné i budoucí věkoběhů nepochopitedlné místo, však ale ve vší podrobenosti: Locus enim, in quo stas, terra sancta est (Exod. 3, v.
5): Neb místo, na kterém stojíš, zem svatá jest. Když pak jsi
ale nad divotvorem nového příběhu dosti již se podivila, tak
uděl přítomnému zástupu povážné zdání své; ano přiznej se,
jak se tobě dnes v Sedlici líbí. A hle, vidím z podzemního kle100

nutí po čtvermo ven lezoucího šedivce, kterýžto, s červy prolezlé berle potřebovati nemoha, rozházených hnátů místo
podpory užívá, když po divným sem a tam lelkování vejhradní
klášter sedlický v obličej svůj porušený vchopil; počítá cosi
třesavou rukou na poloshnilých prstech, zatřásá sklopenou
hlavou, navracuje se zase vážným krokem do zatmělé hroboskrejše, mluví, jak se mně zdá, sám s sebou sípavým hlasem, a
slova, která jen polouchem slyšeti mohu, jsou tato: Dobrou
noc, již spáti počnu. Podivný jest obličej tvůj, milovaný starce,
mnoho z tvé s bělotou posněžené hlavy přestálých zim, a z
každého vlásku tolik přečkaných lét snadně počítati můžeme.
Lehce bylo smrti Bernardovi oči zavříti, které on skrze celé živobytí světu nikdy neotvíral, však jako mnohým umírajícím
stiskuje smrt oči, Bernardovi to učiniti nesměla, neb sám se
přiznává: oči moje ustavičně k Bohu patřily. Přestal živ býti,
dřív než umřel, aby po snu smrti věčným životem vládnouti
mohl. Já, a děti moje, které duchovním způsobem plodím,
podvodné škůdnici při posledním lámání očního křišťálu nejináč než jako spravedliví bojovníci nepříteli svému i do bělma v
očích bez strachu patříti umíme. Nyní pod radostným trůbozvukem celého světa veřejně zahanbená zubošklíbko, své odsouzení slyšeti musíš: pohlcena jest smrt u vítězství: kam se to
vítězství podělo? Odpověz tedy, holohlavá pejško: kde jest vítězství tvé? Snad pozůstává v Bernardu mém? Nikoli: ale
sláva medotekoucího smrtozdrce pozůstává v zahubení tvém."
dostavuje se docela přirozeně úžas: žádoucí účinek pro tvůrce
tohoto typu. Náš Ondřej de Waldt se zase (na rozdíl od Brídela ve srovnání se sv. Janem od Kříže nebo Angelem Silesiem) naprosto vyrovná slavenému Abrahamu a Sancta Clara.
Zajímavé přitom je, že Goethe a Schiller si Abrahama nesmírně vážili, kdežo u nás hanba povídat - naprostá diskontinuita! Poklesle politické a kdovíjaké ještě motivy bránily a
dodnes brání radovat se z cizorodých děl právě pro jejich
zvláštnost a odlišnost.
Přitom ovšem nesmíme zapomínat, a to se v těch jen bílých
obrazech systematicky dělá, že katolicismus sloužil po Bílé
hoře jako totalitní ideologie. Kdo chce důkazy, prosím, zde
jsou:
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„Pro nás je Špork pozoruhodnou osobností díky svým nezávislým názorům, osobitým zájmům a své činnosti, jíž se naprosto vymykal tradičnímu pojetí barokního šlechtice v protireformačních Čechách. Od mládí měl hluboký, i když elektický zájem o teologii a filosofii. V Čechách podléhajících
přísné katolizaci byl snad jediným hlasem veřejně vyznávajícím nadkonfesijní postoj. Celý život podporoval snahy o sjednocení rozděleného křesťanstva, hluboce se zajímal o učení
nekatolických náboženství a snažil se syntetizovat to, co podle
jeho názoru bylo v nejrůznějších náboženských naukách zajímavé a aktuální bez ohledu na to, jaký přístup k tomu mohla
zaujmout rakouská protireformace. Se zájmem studoval i teologii husitství a tajných lidových protestantských sekt, za jeho
doby ve východních Čechách ještě silně živých. Jeho zájem o
neortodoxní teologii ho vedl tak daleko, že r. 1725 si nechal
propašovat ze Slezska celou nekatolickou knihovnu z pozůstalosti luteránského kazatele přesto, že dovoz zakázané literatury se trestal smrtí.
Špork se však o náboženství nezajímal pouze teoreticky. Pokládal za svou povinnost aktivně rozšiřovat myšlenky, o jejichž hodnotě byl přesvědčen, a tomuto účelu zasvětil nemalé
množství energie. S pomocí svých dvou dcer-překladatelek a
dalších spolupracovníků se věnoval rozsáhlé vydavatelské činnosti. V němčině i v češtině vydal více než sto padesát tisků
převážně teologických prací autorů, které ho zaujaly, financoval však i vydání několika dizertací z teologie, filosofie, medicíny a dokonce i fyziky. Některé tituly tiskl ve vlastní tiskárně
v Lysé, ale když byla r. 1712 násilně jezuity uzavřena, nechal
většinu svých publikací tisknout za hranicemi, často bez udání
místa a vydání a autora. Hotové knihy dával do Čech pašovat
nejdůmyslnějšími způsoby: r. 1721 např. bylo provezeno tisíc
výtisků knihy vydané v Drážďanech v hracím automatu v podobě dudáka. Knihy pak distribuoval zdarma poddaným na
svých panstvích a pomocí svých kolportérů v různých částech
království komukoli, kdo o ně projevil zájem.
Míra trpělivosti úřadů však byla nakonec dovršena. V červenci 1729 kukský zámek obsadil oddíl kyrysníků, Šporkova
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knihovna byla zkonfiskována, „škandalózni" nápisy a plastiky
bylo nařízeno zničit a Špork byl obžalován z „kacířství a jeho
rozšiřování, rouhačství proti svatým, římskokatolickému ritu,
duchovním řádovým osobám a jiným poctivým lidem". Žalobce požadoval ztrátu statků, pokutu sto tisíc zlatých, spálení
knih a doživotní přísné vězení. Mezi Sporkovo služebnictvo
byli nasazeni konfidenti, kteří na hraběte posílali pravidelná
udání.
Přestože Špork nakonec vyvázl s pouhou pokutou pětadvaceti
tisíc zlatých, úřadům se ho podařilo zlomit. Jeho úhlavní nepřátelé jezuité nad ním zvítězili. Naoko se s nimi smířil, ale v
soukromí si udržel svou nenávist, přestože veřejně totálně kapituloval. V posledních letech Šporkova života jezuité na
Kuksu kázali a dokonce tam organizovali i procesí. Mnohé ze
Šporkových publikací byly jezuity úplně zničeny, takže se nedochoval jediný exemplář." (Proměny 23/1/1986, str.
182-183).
Komu na tom záleží, měl by se snad pokusit ukázat, že tu byl
katolicismus zneužit, že svou podstatou totalitární není, ale
ukažte mi práce, které to dělají. Myslím, že se to přesvědčivě
provést dá, mohl bych citovat náběhy, ale co je to platné, když
veřejnost o tom naprosto nic neví a z některých projevů musí
mít spíš dojem, že katolicismus se sám chápe jako ten jediný
správný totalitarismus! Není pak divu, když se řada poctivců
užpředem strachuje, že kdyby se katolicismus měl jednou
znovu „dostat k moci", vypadalo by to jako u nás po Bílé
hoře! Nelze je utěšovat jen tím, že katolicismus bude v moderní nebo postmodernu pluralistické době stejně vždy hrát
jen „druhé housle". Nestačí také jen zdůrazňovat spojení katolicismu s liberalismem.
To jsme se dostali dost daleko. Měl-li bych se tedy vrátit k literárním hodnotám českého baroka, pak bych si napříště přál
trochu svobodnější, neapologetický přístup. Po Evansově
práci o Bílé hoře a po překladu „Od renesance k baroku" Wilieho Syphera (Odeon, Praha 1971) to snad není tak přemrštěný požadavek.
Jiň Němec
103

Třetí nálev aneb poetika fráze
V roce 1918 analyzoval F. X. Šalda v krátké stati básnickou
sbírku R. Krupičky Zlatá kotva (1918). Stať se jmenovala
Bída fráze a autor ji uvádí tímto odstavcem:
„Před chvílí ležela přede mnou rozevřená kniha moderních
veršů českých a patrně ne ledajakých: jsou vydány s velikou
péčí a láskou a se znamenitým vkusem grafickým ve vybrané
sbírce krásné prózy a poezie, která slibuje jen díla vynikající a
přinášela posud opravdu práce nadprůměrné. Četl jsem v této
knize asi hodinu s velkou pozorností a se vším soustředěním
mysli; a odsunul jsem ji za tu dobu od sebe několikrát s nevolí,
abych ji posléze zavřel navždy a odložil navždy s pocitem odporné ošklivosti: stěží mohl bych ti správně vypsati dojem pustoty, prázdna, nudy, zmrtvělosti, který ve mně zůstavila. (...)
... vzpomínáš si na pachuť čehosi zvětralého, vyšeptalého, nevýživného, podvodně klamavého? Nuže, to jest to asi, co vyznívá ve mně z četby takové epigonské sbírky moderní lyriky.
Padělek, náhražka, odvar z čehosi vymočeného, všech sil a
šťáv zbaveného, třetí nálev: stín stínu." (F. X. Šalda, Bída
fráze, O předpokladech a povaze tvorby, str. 197).
Leží přede mnou dvě knížky lyriky, vydané mnichovským nakladatelstvím Poezie mimo domov, obě v roce 1985. Sbírky
Bronislavy Volkové Dům v ohni a Eduarda Dvořáka Když
procházel jsem zahradou. Nikoliv, nevztahuji úvodní citát ze
Šaldovy statě na uvedené sbírky. Alespoň ne doslova a na celek. Ale stejně jako Šalda odkládal jsem knížky s podobnými
pocity a nakonec je zavřel na věčnost, stejně jako Šalda jsem
přesvědčen, že mám před sebou lyriku třetího nálevu, plnou
frází, třetiligových faulů a pouze občasných a slabých zajiskření.
Dům v ohni Bronislavy Volkové je rozdělen do tří, přibližně
stejně obsáhlých částí: Slabiky ticha, Kachlová slova a Popel a
dým. Dovolte, abych se prokousal pouze první částí a pokusil
se na ní ukázat smutky celé sbírky. Marně jsem totiž hledal
náznak nějaké gradace, pokusu o komponování celku.
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Všimněme si především útulné dívčí deníkovosti básní. Tam,
kde autorka zůstává v rovině citové hravosti a nezávazných
skorodětských obrázků, tam je to ještě únosné, někdy i milé,
ovšem proč z nich nesebrat materiál pro malebné dětské leporelo: ... a srdce mi skáče o jedné noze / Nastavuje svůj hrníček.
(str. 9) Mám duši jako vlčí máky. / Ustýlám obloze, (str. 10) ...
a smích, jenž pulzuje jak gumový míč. (str. 21).
Dětská rekvizita tu odlehčuje verš, takže si poletuje jak balónek a tu a tam se podaří, že nadnese i celou báseň do dětského
světa; např.: Když mi bylo třináct ... (str. 16).
Ovšem většina básní je složena z veršů, které jsou posbírány z
dívčích deníků, z dívčího milostně-dopisového klišé, plné zklamaných povzdechů, což by nebylo samo o sobě neúnosné,
kdyby v nich byla špetka originálního vidění, osobité obraznosti: Jsem žena dítě robě / skláním se k tobě / a nerozumím /
slovům věcem krokům / Jen moje srdce tiká / ve stínu opuštěných stromů / Neznám co vám je samozřejmé / tonu (str. 12)
První vydechnutí rána / Nejsem tvá / nejsem jeho / Jsem sama ...
(str. 17) Tvůj dech dnes zastavil / dech lásky zaváté (str. 18)
Dej mi svůj den / na své skráni / Dej mi svůj zpěv, / dej mi své
zrání: / dej mi svou daň. (str. 22) Setřeš mi slzu s tváře /já tobě
krůpěj potu ... (str. 24).
Autorka se dostává až do samotné krajiny klasického kýče,
pohlednicového vzývání turistické nostalgie:
Hraješ si jako dítě v mojí mlze / a slunce vzdychají / do večerního přístavu. (str. 11)
V básní Rozloučení se autorka vydává na schůdnou cestu náznakovosti: Rozloučení / Směn / Vyloučený / Ten / Ten - ten a
ten / Rozlomený den / Pod chodidly praská / Vzlyk / Vratkou
nocí / Jde mi vstříc (str. 13).
Nefunkční náznakovost a zamlženost kontur obrazů, metafor
a významů je prostředek, který s nutnou pravidelností používají houfy okresních poetiků: „Nerozumíte, jé to nejasné,
zamlžené? Ne, ne, to jenom moje tajemná a pokorná básnická
duše jemně našlapuje kolem surové reality, zahalená do podvečerního oparu lyrické reflexe!" - odpovídají se zatajeným dechem a nám nezbyde, než po dechu zalapat a sklonit se opět
nad tajemné řádky jejich lyriky.
105

Rýmy jsou v poezii Volkové používány sporadicky, což nijak
nevadí. Jejich otřelost přesně koresponduje s otřelostí obratů
a frází: době / robě / tobě - věty / světy (str. 12) tísni / písni (str.
20). Takové rýmy obstojí snad ve středním proudu československé pop-music, věřím, že i Petr Bílek by je jen s hořkým
srdcem pouštěl na stránky Mladého světa do Místenky na Pegasa.
Nelze říct, a také to neříkám, že Bronislava Volková není ve
svém psaní poctivá, že její inspirace není pro ní autentická. Ve
sbírce jsou okýnka, která prozrazují schopnost napsat čistý
tvar; Lapám po vzduchu (str. 34) a především Polibky ze smetí
(str. 39), básně obsahem i literární inspirací (postsurrealismus)
skoro čisté. Celek však nemohou vyzdvihnout a zachránit z
moře lyrického vývaru.
Ve sbírce Eduarda Dvořáka Když procházel jsem zahradou dopadla Múza Erató ještě hůře. Stojí tu zbledlá, zsinalá, zdánlivě
nehybná, buď se zavřenýma, ale spíš s vydloubnutýma očima.
Oddíl Své ženě začíná básní Zima 1979. Obsahuje šest čtyřverší, z nichž druhé má rýmy ABCB, ostatní ABAB. Proč asi?
Po třech rytmicky kulhajících slokách na nás básník střílí z takového kalibru pokleslé milostné lyriky:
Tvé rty se otevřely / až k věži jazyka / a vlnou dechu zněly /
když jsem je dotýkal (str. 9) a báseň končí málem ne honsovským vzepětím: Jsi lék na moje rány / ó přijď je zahojit /prameni odkrývaný / z něhož chci lásku pít (str. 10).
A opět, abych předešel možným výtkám a obviněním z absence pochopení citu, říkám: Nikoliv, nepochybuji o básníkově citu, o jeho intenzitě a pravosti, pochybují o kvalitě vyjádření tohoto citu, o talentu k vyjádření takových citů formou,
která dojde obecné platnosti svou novostí, originalitou obrazů
a současností výraziva. Ale takhle, jak píše Eduard Dvořák,
tak píšeme básně mladým dívkám v soukromých dopisech na
gymnaziálním výletu k Máchovu jezeru. Jestli tak píše v posledním čtvrtletí 20. století třiačtyřicetiletý básník s universitním vzděláním, je to bída, byť mu všichni uvěříme, že chce
opravdu a skutečně z pramene odkrývaného lásku pít.
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Marně hledám, čeho jsou některé verše napodobeninou, pozdním odvarem: Tvé prsy jsou jak krůpěje / jsou kapky medu,
kapky rosy /po spršce duba naděje /jež v sobě vláhu zítřka nosí
(str. 24). Bylo by příliš odvážné říct, že pramenem je tu bolestně krásná, romantická Hôlderlinova generace? Spíš bych
hledal původ v nějakém zapomenutém básnickém almanachu
z poloviny padesátých let. Takové verše by zarazily snad i redaktory dnešního Literárního měsíčníku a příliš by nevnikly
do poetických duší posluchačů krajské recitační soutěže.
Nemohu se ubránit dojmu, že se ocitáme ve stojatých vodách
pokusu o veršování typu newyorského J. V. Tománka či některých jiných novinově-úvodníkářských básníků - ovšem v
těchto dílkách nacházíme mnohá kouzla nechtěného (ó, jak
přenáramná jsou tato kouzla u některých geniálních českých
grafomanů - Plumlovský ap.), tato kouzla ovšem - pokud
nechceme být příliš krutí - v básních Eduarda Dvořáka postrádáme. Tváří se příliš vážně a profesionálně.
Uprostřed knížky jsou dva eseje, Tvar hmoty a Tajemství
krve. Bylo by jistě zajímavé zkoumat, do jaké míry se daří
autorovi zjevovat nezjevené, či je-li tu objevována Amerika.
Sympatické je tu rozvažování o věcech víry v souvislostech
současného biologického, biochemického a medicínského poznání. Zdá se, že v těchto esejích je Eduard Dvořák relativně
víc ve střevících, než v krajině érótika.
Pojmenování třetí části knížky - Par Avion - dává tušit „prozaičtější" inspiraci: Je to pokus o krajinářskou baladiku s ingrediencí lyrické popisnosti. Troufalostí by jistě bylo srovnání
s hutnými a zažitými definitivami Robinsona Jefferse nebo
Jacka Kerouacka!? Kvalita by mohla vzniknout pouze tehdy,
kdyby americká „par-avionská" realita byla viděna očima vnímavého Čecha, který v ní objevuje jak pro Ameriku, tak pro
nás nové estetické prvky. Jak ale vidí Eduard Dvořák např.
Přílet do New Yorku? Nížili jsme v kruzích /jak včela ke květu
i Podvozek měsíce kles / při hladkém doletu / / Pak v úplňku
náhle vyšel / byl celý růžový/ jak bychom z jihu vezli / nach pomerančový (str. 49).
Neslétá tu spíše vážka na nereálný nach jihočeského ryb107

níčku? Přilétáme opravdu na Kennedyho letiště? Ale dejme
tomu ...
Sedm set dvacet sedm / Boeing už zastavil (str. 50, táž báseň) jedná se o Boeing 727, ztemněle a „baladicky" ztvárněný do
dramatického verše! Letadlo zastavilo a je nám představen
New York: Na kovadlině města / čas jiskří tepem chvil (str. 50,
táž báseň). Upřímně řečeno, kdybychom nevěděli, že jsme
přistáli v New Yorku, mohli bychom říct, že na kovadlině kteréhokoliv města jiskří čas tepem chvil.
A v básni Montreal definuje básník svůj vztah k tomuto městu
takto: Přicházím z dálky - usedám /k městu - k psacímu stroji /
a klávesnicí jeho střech / teď napíši píseň svoji: II musím od
Tebe odejít / a nevím sám co mě čeká / Tvůj obraz kladu do
srdce !jak vodu ponorná řeka (str. 68). Vskutku originální básnické obrazy.
A v básni Driftwood se dostáváme do takovýchto stehlíkovských rajonů: Když světla bílý stín / do lesa proniká / na cestě
kapradím / se mechu dotýká ... (str. 71)
Sbírka působí dojmem básnické naivnosti a bezradnosti, zoufalé neschopnosti alespoň v některých okamžicích zachytit za
drápek inspiraci vonící novostí, současnem, vytvořit metaforu
či obraz, který by transkriboval dnešní vidění světa - v detailu
i celku. A znovu dodávám: nepochybuji o opravdovosti autorových inspirací a pravosti jeho citů - jak shora řečeno.
Ještě na okraj k výtvarným doprovodům obou sbírek: Bronislava Volková má předznamenaného motýlka, kterého stvořil
na frontispisové stránce Vladimír Milev. Věřme, že je to vědomá korespondence s následnými básněmi; dílko má kvalitu
klauzur prvních ročníků středních výtvarných škol, ale těžko
si představit jiné výtvarné předznamenání.
Podstatně zmateněji dopadají ilustrace Ervína Synka v knížce
Eduarda Dvořáka, které by obstály snad v okresní výtvarné
soutěži, tedy typická lidová umělecká tvořivost. Bohužel stísněná takovými závažími akademismu, že termín „tvořivost" je
příliš troufalý.
Jestliže bychom se vrátili k Šaldovu citátu z úvodu, je jistě
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nutné konstatovat s ním, že knížky jsou vypraveny „s velikou
péčí a láskou", nenajdeme tu žádných chyb, a to je jistě zásluha pečlivého odpovědného redaktora Daniela Strože.
Nutné je také říci, že Nová řada poezie edice PmD přinesla ve
svém trvání spoustu titulů hodných poklon a hlubokého uznání. Tato recenze má být pouze malé klepnutí prstem na dramaturgický stůl a - dejme tomu - zaúpění nad výtvarným vedením edice. Nic víc a nic míň!
Josef O., Praha

I
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meditace
O spícím království
- Co do jmen, co do titulů? - praví mudrc. Myšlenka, jejíž jednoduchost jest lákavá, nesoucí nesporný křesťanský punc,
takže nakonec přehlédneme, že je zde člověk stavěn na roveň
zboží, jehož etiketa může slibovat cokoliv.
Zdá se totiž, že některé tituly, hodnosti, své nositele zavazují,
kdežto jiné ne. Samozřejmě, že žádný titul nenadělí člověku
moudrost, statečnost, či jiné ušlechtilé vlastnosti; ale jsou takové, jež vykonávají jakýsi magický nátlak na své nositele a
nutí je tyto vlastnosti alespoň předstírat - často tak tvrdošíjně,
že maska příroste k tváři a stane se jí. Není to pravidlem, ale
jisté události - alespoň na našem kontinentě a v tomto století zdají se potvrzovat, že moc titulu, vlastně jediného slova, existuje. Máme na mysli titul krále.
Odhalí-li se po jisté době vlády nějaký kancléř, president,
první tajemník, vůdce jako lump a charakterový mrzák, jistě
to národ rozhořčí, ale v podstatě ne hluboce a ne nadlouho.
Zvykli jsme si. Ale přiznejme, že kdyby se jako sketa vybarvil
některý z posledních evropských panovníků, pocítili bychom
prostě údiv - znechucení; jakoby někdo mizerně hrál dobře
psanou roli.
Ano, zdá se, že nad králi bdí Shakespearův duch; byli to jeho
oblíbenci, a dokonce ani ty své nejzápornější - Richarda a
Macbetha - nedokázal stvořit jako blbce a nízké zbabělce;
nad všemi jejich ukrutnostmi cítíme vznášet se cosi jako rozhřešení, neboť je nepáchali pro mamon či ukrutenství samo (na
rozdíl od vůdců atd.), ale pro ten vytoužený a svatý titul:
Král. Celé rody se pro něj vybíjely - ať již na scéně či ve skutečnosti - a přeci o nich nedokážeme říci, že to byli pitomci spíše se v našich očích podobají jelenům v říji, neboť jsou jako
oni slepí, bezmocní proti pudu, trýzni nenaplnění, kterou v je110

jich případě neutiší nic, nežli tíže koruny na hlavě.
V Cechách se to mělo s tuzemskými, nebo alespoň námi vyvolenými králi, jako s lesními jahodami: výtečné ... ale málo. A
navíc - je to dávno, dávno, staletí dávno. Naše bojující jelínky
vytlačily cizí, mohutnější rasy.
Pak „nám zastřelili Ferdinanda", starej Procházka umřel a
mladej to neuměl; přišla republika ... pak vůdce Ada ... pak
vůdce Stalin ... pak ..., ale to už všichni víme! Kvalita charakterových vlastností u většiny vládců nad Čechami v druhé půli
tohoto století byla - velice zdvořile řečeno - kolísavá; mluvit u
nich o statečnosti by pravděpodobně vyvolalo mezi lidem
smích. Kdo by také cítil stopu závazku v titulu „první tajemník"? V uchu to zní jako označení pro někoho, kdo nám
věčně kazí hru na tichou poštu.
Zkrátka a k věci: jelikož demokracie je systém zatím nezralý prostí voliči jsou jednoduše katastrofálně nezkušení, co se týče
psychologických fint mužů toužících po moci (vždyť různí
Hitlerové a Stalinové se navracejí mezi nás jako virus chřipky:
pokaždé se stejným cílem a metodami, leč pokaždé též v šikovně pozměněné podobě) - a jelikož demokracie nedokáže
ve chvíli potřeby sama sebe ubránit proti takovým obratným
mizerům, kteří po ní vyšplhají jako po žebříku, a když jsou
pevně nahoře usazeni, žebřík odkopnou, je třeba sáhnout k
nejistotě jistější, která sice může uvádět do rozpaků svou příkrou nevědeckostí, leč - jako spousta věcí v tomto záhadném
světě - prostě funguje lépe! Je třeba si zvolit krále!
Nechť skalní demokraté vzpomenou, jakou rozhodující roli
hrál nedávno španělský král Juan Carlos při zmaření vojenského puče a záchraně demokracieV. Francouzští revolucionáři
se nejspíš v těch chvílích museli obracet v hrobě - nemožné,
nemožné, anachronismus, návrat k středověku - leč Španělům
byla demokracie zachráněna; a jistě to nebylo zásluhou poslanců parlamentu, neboť ti vše přečkali kdesi pod stolem. To
vše v dvacátém století a navzdory všem politickým teoriím.
Proč tedy nezkusit, zda magická síla tohoto slova - Král - by
nebyla podobně schopna pozdvihnout některého zástupce našeho národa, a nás, Čechy, s ním?
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Vyzýváme všechny potenciální royalisty - a s nimi také ty,
kteří připouštějí úvahu, že národ, který se zdá ztracen v bludišti, by byl prostě zaslepený, kdyby nevyzkoušel všechny
cesty ven - k seriózní diskusi.
Zvláště pak vyzýváme odborníky, archiváře, soukromé badatele v oboru českých šlechtických rodů, aby předložili genealogický a dynasticky podložené návrhy na pretendenty koruny
dobrého císaře a krále Karla.
Ostatně tato otázka může zajímat i ty, kteří jinak nepociťují
ku králi žádný osobní interes.
A ještě jedno doporučení, kterému - věříme - neodolá ani ten
nejrafinovanější duch: krále mají nejen Španělé, Angličané,
Švédové, ale i cikáni - údajně dokonce několik! A my ani
ťuk?
Royalisté - a vy, kteří ještě o sobě nevíte, že jimi jste - je nám
přeci jasné, jaký kvalitativní rozdíl je mezi někým, kdo stavěl
mosty, chrámy, hradby a udělal z Prahy město tak krásné, že
to dodnes ani muži zmocnivší se péče o naše blaho nedokázali
pokazit - a někým, kdo huntuje města i lesy a staví kolem
Prahy cizí raketové základny, jaké nám snad mohou závidět
jen podivné, zuřivé národy z pouští.
Je též stále zřejmější, že v určitých životně důležitých oblastech to není s pokrokem tak jednoduché; že nadbytek chemikáliemi prosyceného žrádla, které nemá daleko do jedu, je
stejně málo pokrokem, jako nadbytek „zástupců lidu", ve
které se nám rozpadl obraz krále, aniž po něm převzali jeho
tajemný a nepsaný slib, jeho zakletí starobylou hrou, jeho bázeň, že by někde mohl selhat a nebýt důstojen titulu prvního
muže v zemi!
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Veškeré p ř í s p ě v k y a u t o r ů u o a u t o r e c h ž i j í c í c h v Č e s k o s l o v e n s k u
j s o u t i š t ě n y zásadné b e z jejich v e d o m í a j a k é k o l i účasti. Ž á d á m e
příslušné o r g á n y , aby vzaly t o t o prohlášení na v ě d o m í .
P A T E R N O S T E R , Kleine R e v u e Hfr Kunst und Kritik, e r s c h e i n t vierteljährlich. Herausgeber und E.igentumer: Z b y n e k B e n y s e k , Zinnergasse 2 7 / 1 / 3 1 , A - 1 1 1 0 Wien.

Dne 7. listopadu 1967 podepsal prezident Československé
socialistické republiky Antonín Novotný tento diplom:
„PROPŮJČUJI JAROSLAVU HAŠKOVI IN MEMORIAM ZA ZVLÁŠŤ VÝZNAMNOU ÚČAST V BOJÍCH
ZA VÍTĚZSTVÍ VELKÉ ŘÍJNOVÉ SOCIALISTICKÉ REVOLUCE ŘÁD RUDÉ ZÁSTAVY."
Zdeněk Hoření

