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VYBRANÉ KAPITOLKY ZE ŽIVOTA KARLA HAVLÍČKA
/Část druhá/
Důvěrné poznámky.
U příležitosti porotního řízení proti redaktoru Karlu Havlíčkovi
v Kutné Hoře dne 12. listopadu 1851
Známý JUDr. Frič jel dne 11. t. m. s dvěma jinými neznámými
pány z Prahy do Kolína, kde Havlíček v doprovodu dvou mužů čekal na nádraží s vozem na Friče a ihned s ním odejel do Kutné Hory. Mimo to jeli do Kutné Hory z Kolína částečně poštovními diligencemi, částečně jinými vozy někteří kolínští občané, mezi nimi
jistý Legler, kolínský vinárník, pak jeden kolínský majitel dvora a
několik sedláků, mladí muži, a několik duchovních. Jak sedláci tak
i měšťané vyjadřovali svoje mínění zcela nepokrytě, nadávali na
dnešní časové poměry resp. na tiskový zákon, odevzdávání zbraní,
rozpuštění národní gardy atd., hlavním předmětem rozhovoru však
byl Karel Havlíček. Zároveň prohlašovali hlasitě, že jest nyní již
příliš pozdě udržovati je v slepotě, ježto rok 1848 jim otevřel oči.
Mezi mnohými cestujícími do Kutné Hory byl také poštmistr z Vysokého Mýta, fanatický Čech, v slovanském kabátě /tento muž byl
již jednou zatčen na Hradčanech/, se dvěma přáteli, z nichž jeden
byl Med. doktorem. Dále jelo do Kutné Hory několik osob z Dvora
Králové, mezi nimi obchodník František Zelenka, panslavista, přítel Havlíčkův a rozšiřovatel "Slovana", ještě s dvěma přáteli, dále z
Brna jeden kreslič jménem Hannibal, Zelenkův švagr, také s dvěma
přáteli, pak několik ctitelů a přátel Havlíčkových z Přibyslavi, Německého Brodu, Humpolce, Týnice, Čáslavě, Jaroměře, Jihlavy, Želivě, Královic a z kraje Poděbradského, Ledče, Kouřimě a krajiny
Orlické.
Mnoho povozů bylo objednáno již předem na den 11. listopadu,
takže několik cestujících musilo přespati v Kolíně, až se povozy navrátí. Také jistý Veselý, majitel hostince z Hostinného, se odebral
do Kutné Hory. Jenom s velikou námahou bylo lze dostati povoz do
Kutné Hory z Kolína za 6 zl. V Kutné Hoře byly v hostincích všechny pokoje zadány, ježto byly objednány již před 8 dny. Havlíček
bydlil v hostinci "U černého koně", kde byl přivítán svými přáteli
a známými; byli to většinou lidé v širokých kloboucích a čamarách;
takový kabát nosil také Havlíček. U něho se zastavil jeho obhájce
Dr. Frič, pak Dr. Píchl z Prahy, dále kupec Zelenka z Dvora Králové, kreslič Hannibal, dva literáti, kutnohorský ředitel kůru Veselský,
vysokomýtský poštmistr a jistý Holina, Pěkný z Prahy přišel.
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KAREL KRYL
KRYLIAS A ODYSEA

(Ze stejnojmenné sbírky pro Paternoster vybral autor)

Vzduch dýchá vůní zažluklého loje
a šutry v moři čpějí rybinou.
Oč jinak dneska čpí to u orloje!
Havlíček paří s fízlem Sabinou,
bdí stráže lidu u pamětní desky
a cáry s hesly zdobí Wilsoňák ...
Než to, to radši vůni staré tresky!
Když smrdí treska, jde se na koňák!
Lanzarote 1982

Jedna část duše myslí na hovězí
a druhá půlka myslí - na jinou.
Za okny krávy. Jalové i březí.
V jídelním voze jeda krajinou,
cpu sobě Nácka. Kolem letí dálky,
pasou se voli - volky nevolky.
Tytam jsou krize, rozepře a války:
když svět je vůl - já myslím na holky!
Do Vídně 1982

Jako pan Li-Po pod hroznovým loubím,
přihýbám sobě vína ze džbánku.
Do sýra díry ementálské hloubím.
Prušák se zpíjí - čajem z heřmánku.
Myslíte vskutku, že je jenom dohad,
co každý osel mezi osly ví:
že lépe býti krásný, mlád a bohat,
než chudý, stár a k tomu ošklivý?
Oberbozen 1983

Má láska sedí u stolu a funí
a moje vášeň není nevelká.
V rohu spí Sláva. Vládne novoluní.
Nalevo Třešňák, vpravo Havelka 3

- vlasatec z Vídně s brejličkami ze skla.
A Vilím Hejlů v saku koženém.
A moje láska - ta si pozasteskla:
„Když půjdem hajat, snad to doženem ..
Franken 1983

Někteří chtějí společenskou sektu,
jiní zas chodit krásti na panské.
Osobně dávám jistě přednost sektu,
ne ní-li zrovna k máni šampaňské.
K bublinkám sýrec, nebo misku keksů,
zrnéčko hroznu nebo ústřici - a po ústřici ještě doušek sexu.
Když na to nemám - buřta s hořčicí.
Mnichov 1984

Někdy až trapně - nepříjemno mi je,
jestliže někdo, světa neznalý,
mě pohoršené viní z bigamie.
Už Caesar s Nerem přece znávali,
že ženy naše jsou přec kamarádi - a není nad to, zde či v Capui,
když dva (až tři) se vskutku mají rádi,
když dva (až tři) se vskutku milují ...
Vídeň 1984

Paříž jak špatně nasvícená scéna.
Víno je trpké, chůze nejistá.
Michal má most a pod mostem je Seina
a do té Seiny plive turista.
Vlasatý Arnik požaduje krejcar:
třeba mu dájm - anebo kvótr dám.
Michal je Michéle, turista je Švejcar a naše paní je tu Notre Dame.
P a n í 1986

Má Odysea věru nemá konce!
Loď vichr vzal - a moře posádku.
Směju se světu - sosák v samohonce,
vždy kupředu - a vždycky pozpátku.
Je volem býk, jenž býval kdysi Zeus.
Vzali mi láhev? Žití vzali jas.
Když po Ithace touží Odyseus - já volím rum. A píšu Krylias.
Mnichov 1983

Když mívám žízeň, podobám se syslu,
hledaje díru, kde mi nalijí.
Vzduch plný básní z pominutí smyslů:
tlaková níže nad Itálií.
Aniž by myslel, kdekdo mele pantem.
Strýc Hamlet čeká na Ofélii,
Savonarola na Petrarcu s Dantem ...
... Tlaková níže nad Itálií ...
Oberbozen 1983
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Vánoční
pohádka
Luc de Goustine
Věnováno princi Jeanovi

ďOrléans

Výsosti,
věnovat své dílo knížeti se dnes nepovažuje nikterak za věc obvyklou. Ale nikdy tomu tak nebylo. Nejeden umělec dlouho váhal, než se odvážil takto dovršit svou práci, jejíž nehodnost se
mu náhle zjevovala jako absolutní v očích Toho, komu ji nabízel.
Sám se neodvažuji něčeho takového, aniž bych pečlivě nevážil
hloubku onoho rozdílu, jenž nás dělí propastí vpravdě nesmírnou, ani ne tak lidsky mezi Vámi a mnou, jako mezi Principem
ve Vás a skromnou skutečností mé práce.
Přesto toto riziko podjímám, a to ze dvou důvodů:
Prvním je, že podstatné v tomto díle nepochází ode mne, ale náleží tradici Krista Ježíše z Nazaretu, jehož jsme všichni, věrně či
ne, vyslanci.
Druhým je, že se jedná o pohádku a že Vy, Výsosti, jste ještě
zcela blízek věku, kdy je báječná řeč přijímána srdcem a jen je
zasahuje a vzdělává.
Je tedy mým nerozvážným záměrem Vás vzdělávat? A proč ne?
Jste synem Rodiny Francie a naším bratrem, vpravdě mladším
bratrem, jemuž jsme povinni vším, co v nás je nejlepšího, neboť
právě to od Vás očekáváme.
7

A tak tuto výpravu za Hvězdou musel ve své době podejmout
každý král, každý, přinášeje svůj poklad. To, co zlato, kadidlo
či myrha vyžadují od svého nositele, je velmi přesně tajemstvím,
jež se jim zjevuje v dlouhém dobrodružství.
A když je výprava před cílem - možná právě v našem věku - je
jen přirozené, že se v samém srdci Obce otevře prostor, který ji
obdaří sociální a politickou formou: místo Hvězdy mezi námi.
Zlíbí-li se Vám rozpoznat se v jednom, druhém či třetím králi,
či lépe, ve všech třech, a zlíbí-li se Vám považovat za Váš poklad tajuplnou důvěru, kterou chová duše naší země pro Knížata Vaší krve, Vaše vzdělání je dovršeno, a s ním i naše radost.
Mému věnování připojuji ještě poslední omluvu: Vánoční pohádka je totiž už napřed věnována všem těm, jejichž nastolení
bylo vždy pozdravováno
voláním:
Vánoce, můj mladý Princi, Vánoce!
Prosím nebe, aby mě věrně zachovati ráčilo
Vaší rodině a, zlíbí-li se mu, i Vám samotnému;
Váš nejponíženějŠí a nejposlušnější

služebník
Luc de Goustine
Advent, L. P. 1985

I.
Konečné klusali bok po boku po rovině koupající se v slunci,
jakoby po zrnité skořápce nesmírného vejce s obřím žloutkem
uprostřed. Co z něj může vzejít? Klusali.
Těsně vedle sebe. Na stezce kočovníků je místo právě tak pro
tři koně. Brzy jeden, brzy druhý kůň, podrážděn cítěným teplem svého druha, prodlouží náhle krok a vysune se o hlavu
vpřed, ale mechanický tlak prstů jej přinutí k opětnému zařazení.
Nejvzpurnější je prostřední, sedlán druhým králem. Ohnivý
ryzák se třemi bílými balsánami se marně pokouší setřást tísnící udidlo, pozvedá širokou hlavu k nebi, jakoby až k němu
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chtčl nechat vystoupit svůj hymnus netrpělivosti. Tak jako
stoupá k nebi Kadidlo, jehož krále nese.
Po jeho levici uvážlivě kráčí grošovatá klisna starého krále
Zlata. Po jeho pravici, starostliv, aby ve všem držel krok se
svými druhy, a krotíc svou bujnou krev, jde, jakoby kroky počítal, štíhlý bílý hřebec mladého krále Myrhy.
Služebnictvo s výstrojí je následuje dle pořádku daného zasloužilostí jejich království. V čele šedý slon, jehož řídí černý kornak, nesoucí v palankýnu z rudého hedvábí kazetu se zlatem;
po dvojicích jej doprovází osm lučištníků oděných v kůži.
Za nimi hnědý velbloud, jehož postroj ověšený stříbrnými rolničkami bez ustání pocinkává. Mezi jeho hrby se jako pták
vznáší modrými závoji zahalená dáma, držící na zápěstí sokola
s hlavou překrytou kapuci, jemuž zasněně a s přivřenýma
očima pozpěvuje do ucha. Je to jediná žena v celé karavaně.
Její velbloud nese na bocích v ebenových, pečlivě zapečetěných kufřících, tyčinky čistého kadidla druhého knížete. Za
ním kráčejí dva rytíři ve zbroji, biskup v rochetě, trubadúr s
lyrou a šestnáct urostlých vojáků s přilbami zdobenými různobarevnými fanfrnochy.
A nakonec bělostná a osamělá mula, která klopýtajíc uzavírá
kavalkádu, nesoucí sedlo z měkké kůže, na němž je upoután
džbán pln voňavého pokladu krále Myrhy. A to je celá jeho
ekvipáž.
Ale klusají pospolu a v jedné řadě: jestliže království mohou
být rozdílná podle světa a podle běhu času, pak nikoliv králové, kteří jsou všichni bratři anebo bratranci.
A přece, kdyby bylo dovoleno zkoumat jejich odlišnost, povstala by legenda ..., kterou vyprávíme.
II.
Kdyby se někdo ptal, vida jej na koni, nehybného navzdory
klusu, pevnou ruku na dva prsty od šedé šíje, přísného, křehkého, jasných obrysů, vzpřímeného, skoro průsvitného,
hrdého - jakoby stín vytesaný do mramoru - kdyby se někdo
ptal, vida jeho klidnou únavu a vznešenost, jaký je věk krále
Zlata, dostalo by se mu odpovědi: tisíc let, tisíc pět set let ...
9

Neméně než tento dlouhý pacht a přece jen jediný jepicí den,
jak říkají mudrci z dálného Východu, neboť tak počítají doby
dějin ...
Neméně než tisíc nebo patnáct set let k tomu, aby nad jeho
rasou - jež je i naší - vyšlo slunce, dostoupilo k zenitu a pozvolna se sklonilo k západu. Již tehdy za úsvitu, kdy omytý milostí vzhlédl od křtitelnice a poprvé rozevřel královské oči,
uviděl na výšinách nebe trůnit Hvězdu.
Vytrhl za ní s větrem o závod.
Bouřlivá je kavalkáda krále na výpravě.
Král je posedlý vírou, která mu nedopřeje chvíli odpočinku;
že tam nahoře jej očekává hvězda, která je mu zaslíbena a že
nic zde dole, ba ani zlaté království, všechno zlato skrytých
pulsujících žil země, jež váží a měří, aby je po staletí rozmnožoval, sceloval a otesával ve stále rostoucí doménu své vlády,
nic se nevyrovná setkání s Hvězdou. Nic nejsou platný davy
na kolenou na stupních jeho trůnu, který posléze přijímá; pro nej přítomnost bytuje navždy v přítomnosti hvězdy jeho
tužby.
T o vše je však skryto v hloubi jeho srdce. Kam nikdo nepronikne.
A tak lidé, pozorující jej zvnějšku, viděli jen jej sama, jak
bouřlivě cválá se svým průvodem, či spíše jen oblak prachu,
stoupající k těžknoucímu nebi, slyšeli jen tepající kopyta, provolávání slávy, válečné píšťaly, vřavu, rozkazy, dekrety, milosti a zákony, rozsudky, vyhlašování válek a příměří, dunění
zvonů velkolepých svateb a křtin, chmurné salvy z mušket a
flórem zastřené tambury smutečních průvodů, které nikdy
neznamenaly konec, protože se z hrobu rodil vždy znovu,
Adonis či Mitra, který neumírá, pták fénix, stařec, z něhož se
stává dítě: řeřavý uhlík, přečkávající pod příkrovem popele
chlad noci.
A vskutku má nyní král Zlata barvu popele. Avšak i teď je vítězný: jsou tu s ním i druzí. Přidali se, doprovázejí jej.
Za časů nádhery své vlády se o takové maličkosti nestaral:
všichni se sami přidávali, kdo s ním nešel, zahynul; byla to
otázka cti a ctí se žilo. Nejponíženější poddaní prostírali na
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cestu své plášte a palmové ratolesti, hrdí baroni na kolenou
vkladali mezi jeho prsty své hrubé dlaně, a když se ještě bouřili - to jen zpočátku! - zda nešlo o krásný sport, loveckou
kratochvíli, když vyrážel každého jara na výpravu a pokořoval je, vzdorné bratry v protivě, věrné rivaly, jež mu turnaj
času stále nabízel jako výzvu? A mělo smysl milovat je navzdory jim samým, protože byl tím, kdo v čele všech cválá za
hvězdou a ví o tom.
Jak krásné bylo být mladý a dobyvačný, brzy dosahovat bez
studu, šťastný, příkladný, zrcadlo gest a mód, až k nejzazšímu
okraji přislíbené dokonalosti, brzy se ponořit do sibylských
propastí vášně, hltat moc jako alkohol, pýchu jako dým halucinogenní rostliny, a jak krásné, ano dobré, bylo hřešit až na
nejvzdálenějším okraji mrtvé řeky, kde ještě blyskotaly, uchovávány jen pro něj samotného, sladká hořkost kajícnosti a
průzračný med znovu nabyté nevinnosti!
A tak král Zlata zahýbal od města k městu a po celém světě
dle své libosti, nezapomínaje přitom nikdy na výchozí bod své
výpravy, až do dne ...
Až do dne, kdy se jeho sláva vytratila, pokradmu, jako když
staré víno v poháru uhýbá před dotykem rtů.
Znepokojený národ si povšiml, že jeho nádoba vyvolená prohrává, podřízl svého krále jako dobytče a zlořečiv jej, naplnil
jeho krví svůj pohár, jenž nechal kolovat z ruky do ruky.
O d té doby namísto milosrdné noci, jež ukazuje hvězdy, vládl
nelítostný den. Den jako chladně zařezávající obětník, který
se stále dožaduje přísunu dalších obětí, jen aby rudá číše
hněvu zůstala plná po okraj. A ukázalo se, že jen krev chudých má dostatečně dobrou chuť, krásnou barvu s odstínem
temného purpuru a dosti opojnou vůni k doplnění toho, co na
krvi schází bezkrálí.
Vykrvácen takřka k neviditelnosti, vyhnán do rubu kulis mezi
stíny, až k smrti bezmocen, pokračoval král Zlata ve své výpravě, cválaje přes močály, kol lesních pramenů, jeskyněmi,
lesy a zbořeništi. Nikdo se již před ním netřásl láskou či strachem, ale tam, kde se potloukal, přibývalo zvolna uprchlíků,
obětí. Byl jim jakoby podzemním géniem, bohem, tajnou duší.
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Až ze shluku vyrostl dav, z davu armáda, takže by bylo stačilo
jediné jeho slovo, aby se dala do pohybu a vedla útok proti
mocnostem dne. Ale slovo nepřišlo. Neměl nad nimi moc, kterou mu přiznávali. Ještě jej tížila kletba, která mu bránila i v
tomto boji, v čele armády stínů. Byl proklet.
Když se stal popelem, začal nakonec pochybovat o tom, že
kdysi někde byla Hvězda, že kdysi někde byl král, že se kdysi
někde odehrávala výprava.
Tehdy jej vyhledali bojovníci a tvrdili, že se naň pamatují.
Dali se do jeho služeb a on je následoval. Byli silní, veselí a nevinní. Byli mládím světa a jeho zdravím. Sami už byli znovunalezeným královstvím. Stačilo, aby se s nimi ujal moci a vše
by dopadlo dobře ...
Ruka zamyšleného krále se sevře na otěži a překvapený kůň
se náhle zastaví. To jej vzpomínka na prchavé pokušení zamrazí u srdce, závan větru dějinami, absurdní sen. Krátce pobídne koně, aby nalezl správný rytmus. Bylo to tak. Bojovníkům nenáleží kralovat! Vztáhnout ruku a uchopit hvězdu?
Pitomost! Jak šel stále vpřed, pozorný a klidný, viděl, jak jeho
elitní sbory tají jako sníh napadlý příliš brzy nebo příliš pozdě,
a posléze se rozptyluje i jádro zvláštní milice fantomů, a nakonec mu nezbylo jako doprovod obětiny, než tlustokožec nesoucí zděděné zlato a osm věrných lučištníků oděných v hrubé
kůži.
A tak nyní cválal chudý a vítězný, protože se k němu připojili
i druzí a protože se cesta, o níž se domníval, že zná již po staletí všechy její zákruty, před jejich kroky náhle otevřela. Tato
poušť byla nová, vyprahla a přesto plná příslibů. K slavnému
zahájení nového cyklu cesty bylo třeha, aby byl průvod úplný.
Po boku krále Zlata jel král Kadidla.
III.

Voják? Mnich? Umělec? Jaká spojitost? A přece tomu tak
bylo. Král Kadidla daroval změnu, takový byl jeho duch, jeho
utrpení a jeho šílenství. Jeho srdce a duch zmíraly, jestliže
neobjímaly celý svět a nesahaly za něj a ještě dál, do neviditelna hudebních sfér. Pozvedal se a rozptyloval na čtyři svě12

tové strany jako vonný dým, jehož kvintesencí je řeřavost uhlíku. Takové bylo jeho království.
Dobyvačný voják opojení náhlých odjezdů časně zrána, když
se mlha zvedá v hlubinách údolí a když je země jako kyprá
panna vyzývající k dobytí, malátná a těžká sny odcházející
noci. Voják překvapivého útoku, neslýchaného manévru, brod
překročen tam, kde divý produ hřmi v peřejích, pohoří zdolané tam, kde je nejstrmější, a útok do boku, zmatený zadní
voj obrácen na útěk, nespočetní zajatci obklíčení a dražba kořisti, po níž následují dlouhé pitky u večerního veselého ohně.
Ale také mnich. Náhle prchající před lidmi, aby o samotě
rozmlouval s tišinou lesních pasek, aby hasil svou žízeň střídavě průzračnou vodou a žalmy, aby pálil tyčinky kadidla u
paty mohyly, na níž se tyčí primordiální omfalos. Vychutnávat
nedostatek a přebytek, vdech a výdech, všude vnášet svatost
věcí, rozpoznávat hvězdu v nejmenší světlušce, krásu pod kůrou, pod skořápkou či pod oděvem pomíjivého stvoření.
Právě to hledal král Kadidla: onu v sobě vibrující matérii, světelnou matku, příslibem obtěžkanou samici věcí. A proto jej
také doprovázela na cinkajícím velbloudu zahalená dáma,
vznášející se nad jeho pokladem. Jeho milenka a ministrantka.
Mezi všemi ostatními- a v jejich zastoupení - právě ona - kouzelnice. To pro ni se spřádaly nejodvážnější sny, to okolo její
šíje se v perlách probouzel šedavý třpyt, to na jejích bocích vydechovala svou vůni ambra a to na jejích zápěstích se drahokamy skládaly v ornamenty šperků, jejichž lesk budil závist
světla. T o okolo ní a díky kouzlu jejích tvarů se zhmotňovaly
tkaniny, jež by celá pokolení mistrů marně tkala, kdyby její
přítomnost nepoháněla jejich člunky sem a tam. Jejím krokem
se rodila krása zahrad a řád měst, dle její míry se tyčily paláce
a klenuly chrámy, svůj tvar dostávaly kýly lodí.
Byla jeho milenkou, neboť obdarovala jeho činy plodnou potencí, to v ní bylo dílo, boj a modlitba. Bez ní by nebyl ani
umělcem, ani vojákem, ani mnichem.
Tím vším však byl.
Zatvrzelá jízda starého krále Zlata nejednou budila jeho úsměv. Nač tyto věčné dostihy osamoceného a chladného člo-
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věka, tato iluze hledání přes tolik překážek? Zda není vše obsaženo zde či všude? Například na nebi, jehož hvězdy jsou
všechny Hvězdou pro toho, kdo je skutečně pozoruje?
„Chceš-li se stát skutečným králem," říkával mu jeho starší
bratr pokaždé, když jej vítr jeho cest přivál, „musíš jet se
mnou."
„Copak jím už nejsem?" chvástal se král Kadidla. „Pohleď,
jak okolo mne mé království samo kreslí erb! Vše je znakem a
jeho významem současně. I v Božím mlčení nacházím útěchu.
Kdežto tebe unáší a stravuje věčná nespokojenost; vidím to
dobře, vždyť nejsi než popelem sebe sama. K čemu takové
trápení? Ožeň se se Stvořením a uvidíš, že všechny tvé tužby
se vyplní."
„Z cesty," křičíval tehdy král Zlata, „jsem své cestě povinován,
jsem povinován dějinám národů a jejich bídě, jsem povinován
..." a jeho stále se ztenčující průvod mizel ve zlatém oblaku či
písečném víru.
Přesto se k němu jednoho dne král Kadidla připojil.
Dozvěděl se právě převratnou a skandální novinu.
Stalo se to, když objednával hedvábí a drahokamy pro svou
milenku a kázal pro ni postavit novou věž na jednom zámku a
novou modlitebnu, a když z její milosti osnoval plány nového
a nádherného města r Jakýsi kupec, přišedší zdaleka, tvrdil, že
jinde, kdesi mají dámu ještě krásnější, s níž by se všechna tato
díla jistě lépe srovnávala, neboť je Královnou. Dal mluvku
okamžitě pověsit. Potom přemýšlel stižen nespavostí, vyptával
se a samozřejmě narazil jen na vyděšené mlčení. Zamlčovali
mu svět, důvěra odumřela a jinde, kdesi byla snad ... Kde
„jinde" než v souladu jeho království? A proč ne, když tento
soulad vzal právě za své?
Při příštím průjezdu krále Zlata na něj zavolal:
„Hola, počkej na mne. Už jdu!"
„Copak, ty na mých cestách?"
„Kdesi mají královnu, jak se tvrdí ..."
„Snad," řekl starší.
„Můj průvod je připraven. Vzhůru na cestu!"
„A co ona? Tvoje dáma?"
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„Jede s námi."
„Budeš ji muset jednou opustit. Mysli na to."
„Nic není možné bez ní."
„Nu, dobrá," řekl král Zlata. A vydali se na cestu společně. A
ta je vůbec poprvé přivedla na hranice království Myrhy.
IV.
Království, které ještě - anebo už - nemá krále.
Tvrdí se, že je to způsobeno tvarem jeho území, které má v
sobě cosi< tajuplného: je to ostrov.
Jestliže to je ostrov, jak potom rozumět náhlému příjezdu
dvou monarchů na jeho hranice? Ostrov má břehy, pobřeží,
více či méně rozeznatelná z kontinentu a spatřuje se z dálky a
s přimhouřenýma očima, aby se přemohlo jiskření vln ...
Venkoncem ale sám kontinent, ona země, na které s takovou
pevností lpíme, je také ostrovem, je obklíčen ze všech stran
oceány a pluje po nich jako nesmírné torzo, zelené či šedé
podle času. Abychom se o tom ujistili, stačí jej obejít či vystoupit dostatečně vysoko.
Je-li každá země ostrovem, který o sobě neví, království Myrhy to vědělo. Z tradice a z doslechu. Podle vnitřního přesvědčení těch, kteří je znají a nesou jeho tíži: rolníků a rybářů,
dřevorubců a horníků, dělníků a inženýrů, a obzvláště prvních
mezi nimi všemi - knížat.
Knížata z Myrhy nemohla mezi sebou vybrat a zvolit krále z
toho důvodu, že král musí přesně znát, nad čím má vládnout a
musí tedy celé své panství obejít. Jen potom si může vložit na
hlavu tajuplnou pokrývku - nejčastěji neviditelnou, i když ve
sváteční dny jej nechávají nosit její znamení nebo napodobeninu - která se jmenuje koruna.
Hodlaje jí dobýt, vypravil se nejstarší z princů na moře, aby
břehy svého ostrova obeplul. Vystrojil bílou loď s hedvábným
lanovím, která vyplula s větrem v plachtách za jásotu lidu, nesouc na své palubě polovinu šlechty z království, netrpělivou
sdílet s krásným princem opojení královským tajemstvím a po
návratu i moc jeho vlády.
Uplynuly měsíce. Po velkých přílivech rovnodennosti, když
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nastala bouřlivá zima, nalezl jeden lodník při návratu z rybolovu na širém moři pohublého mladíka, který měl kol hlavy
korunu z řas a jako bratr se podobal nejstaršímu princi. Z
jeho očí však hleděla jen netečná modrozelená voda hlubin
oceánu. Byl nepochybně korunován a tak vznešený, že jej přijali v průvodu a doprovodili mlčky až do jednoho zámku, jehož věže se jako majáky tyčily nad mořem. Neboť všichni pochopili, že od něj již nikdy oči neodvrátí.
Ale byl to král? Lid ve své moudrosti rozhodl, že ano, byl králem, ale jen mořského lemu jejich vlasti, té její části, která se
noří do propastí a nedosáhnou ji než matné odlesky slunce.
Bylo třeha jiného, aby převzal vládu.
N a cestu se tedy vydal prostřední princ. Chtěl obejmout své
království jediným pohledem; k tomu musel vystoupit na nejvyšší horu, tyčící se uprostřed ostrova. T a mu jistě nabídne žádoucí výhled.
Vydal se na cestu jednoho letního jitra, když sněhy již roztály
a mlhy vystupovaly hned zrána nad vrcholky hor, kdy byly
podmínky nejpříznivější. Přes město jej za jásotu fanfár doprovázel dav, pouliční prodavači prodávali širáky vybavené
brýlemi proti slunci a koule s flitry, jimiž stačilo zatřást, aby se
objevily zasněžené hory.
Jeho doprovod postupně řídl, jak se vzdaloval od města a vnikal do vnitrozemí, a na úpatí prvních výběžků hor stanul v
čele karavany mezků s dvanácti speciálně vybranými a trénovanými průvodci. Statný kníže se zčerstva pustil do výstupu.
Zahalila je noc. Ještě nazítří a na pozítří o nich došly zprávy
od horských pastýřů a lovců. Ale potom už nic.
Přesto se každého rána, když mraky naštěstí vystoupily do
výše a obnažily vysoký vrchol, lidé shromažďovali na prazích
příbytků a nadšeně volali:
„Konečně! T e ď nás vidí a možná, že vidí i hranice."
„To si myslíš," pochyboval kdosi, „ještě není dost vysoko. Počítal jsem noclehy a je ještě příliš brzy, ještě slézá tuto stranu,
takže nemůže vidět na druhou!"
„Máš pravdu. Počkáme. Ale jak dlouho to trvá! A než se odtamtud vrátí ... ! Jak dlouho budeme ještě bez krále?"
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Čekání postupně unavilo. Začal podzim, poryvy ostrého větru
strhávaly listy z větví a nic se nepřihodilo. Když pozvedali
zrak k horám, na rtech se jim vynořovalo princovo jméno,
pak se odmlčeli ze strachu, aby se z netrpělivosti nestala hořkost a z hořkosti nakonec zoufalství a vzpoura.
Neboť když přišly mrazy, museli si přiznat, že výpravu dle
všeho pohltilo nebe, tak jako předešlou moře.
Mýlili se jen zčásti. Po jednom a se studem v tváři se trousili
nazpět průvodci a mezkaři. Aby mohli přežít tak dlouho, vyčerpali všechny zásoby, pak snědli i svá zvířata, nápojem jim
byl zledovatělý sníh. O princi ani slova. Tak se styděli, že jej
nepřivedli s sebou.
„Je mrtev?"
„Ne!"
„Je zraněn? Spadl ze srázu? Nedosáhli jste vrcholu?"
„Ale ano ..."
„A on?"
„Zůstal tam."
„Takže vše viděl! Anebo snad bylo zamračeno?"
„To ne. Výhled byl jasný a nádherný."
„Je tedy konečně králem ... Myrha má krále!"
„Ano, krále ..., bezpochyby ... krále ..."
Krále, který se nechce ani nemůže vrátit. Jeho oči mají barvu
nebe, žhnoucího nebe a nikdy se neskloní k svému království.
Široce rozkročen stojí nehnuté na vrcholu hory a s rozevřenými dlaněmi se modlí a sní ...
„Musíme za ním jít a přivést ho k nám!"
„Poručil, abychom ho nechali ..."
„Z čeho žije? Má co jíst? Tam nahoře je jen sníh ..."
„Konečně, co na tom záleží! Tento král s korunou z ledu je naším králem."
„Už druhý ... pro každou hlubinu jeden ... Ale kdo povládne
tady, v Myrze?"
„Nejmladší princ?"
Právě v té chvíli byla ohlášena karavana krále Zlata a krále
Kadidla ...
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v.
Podle pravidel a zvyků se nejmladší princ zdvořile odebral
monarchům v ústrety, vida v této vzácné a nečekané návštěvě
dobré znamení. Hned jim vyprávěl o svém neštěstí.
„Chápu," řekl král Zlata, „a je mi líto tvých bratrů a tvého
lidu, avšak jsem přesvědčen, že vláda bezodkladně náleží
právě tobě."
„S prominutím," řekl král Kadidla, „což jeho bratři nejsou legitimními a žijícími králi? Je nejmladší, musí počkat!"
„Ale ovšem," povzdychl si nejmladší princ, „jsem nejmladší,
moji bratři jsou naživu, byť i vzdáleni... měl bych čekat... Ale
co náš lid? I kdybych měl neprodleně nastoupit vládu, nemohl
bych, aniž bych nejprve neobjel království! Ale jak? Moře je
mi zakázáno a hory rovněž ..."
„Zbývá země a země je tak krásná!" zvolal král Kadidla, „a tolik dobrodružství tě očekává na cestě ... Pojeď s námi!"
„Jak však vědět, kam vlastně jdete?" zakabonil se nejmladší
princ.
„Jdeme za Paní," řekl král Kadidla.
„Táhneme vstříc Hvězdě," upřesnil král Zlata. A dodal: „Věřím, že tam, kde je Hvězda, je i království... Chceš s námi?"
„Skutečně?" řekl nejmladší princ. Dal jim najíst a uložil je.
Potom osaměl a přemýšlel:
Nebyl nejstarší. Vládu tajuplně shůry a zdůli drželi jeho bratři,
přece však pociťoval jakousi výzvu. Snad že kdesi v dáli mu
hvězda vykreslí obrysy jeho panství ...? A proč ne?
A tak poručil uložit do džbánu něco myrhy, vybral si neposkvrněnou mulu, aby ji nesla, a sám si osedlal svého plnokrevníka.
Časně zrána, když jeho lid snil ještě svůj spánek, nenápadně a
potichu vyvedl karavanu králů z města a spatřil, že pod jejich
kroky se nečekaně otevřela neznámá poušť, po níž jeli až dosud.
K jeho království tedy patřila také poušť.
VI.
A město?
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Ohromné město plné ruchu, jež se náhle před nimi objevilo,
když prekračovali snad stý hřeben pohorků. Vyplňovalo celé
údolí u jejich nohou. Koně se sami zastavili a překvapený slon
pozdvihl chobot a zatroubil.
Město obrovské, jiskřivé, hřmotící. Město, které by snad považovali za fatu morganu, kdyby se až k nim nepozvedal jeho
dutý ryk, chvění proklepávané hrudi, tlukot zvonů a perlíků
na kovadlinách, nekonečný klapot kopyt a podrážek na kamenném dláždění, oběh molekul vzduchu, krve a lymfy v ozvučnici labyrintů slepených buněk chatrčí, náhle se rozšiřujících v chobot a ústících ve vznosných domech na rozcestí,
esplanádu, ochoz či náměstí, jemuž vévodí fontána, strom či
socha královny nebo hrdiny a jež je vyplněno přesně spočitatelným kmitáním. A tak město nahlížené a vnímané v celku
připomíná orchestr, hrající jediný program v tisících partiturách, jež svou inspirovanou mocí mění v koncert, který je jmenuje - zkamenělé a sténající: Město.
Jak sestupují stezkou, která ústí na silnici, obraz ztrácí na významu, zato však získává na teple a brutální přesnosti. Napravo Horní město, starobylé, celé na terasách a naježené šípy
věží, minaretů a kupolí, obehnané cimbuřími strmých hradeb
na obranu dutých prostorů, darmých a mýtických. Nalevo
Dolní město, uhnětené z dělné hlíny, buněčná tkáň krámů a
dílen, mezi nimiž ustavičný trh udržuje látkovou výměnu a jejich přeměnu dle zákonů, jež okamžitě, jak jsou poznány,
samy se ruší či potutelně podvracejí své účinky. Mezi H o r n í m
a Dolním městem, na klíčové pozici vládnoucí oběma, stojí
palác, kde sídlí Pán města.
Králové se shodnou, že nelze projít, aniž by se neohlásili.
Krom toho jejich průvod podivného vzhledu budí pozornost a
někdo z těch, kdo se jich vyptávali na jejich vlast, zajisté neopomene zpravit vládce těchto míst. Je tedy třeba odebrat se k
branám paláce, dát se ohlásit a vyčkat.
Dveřník s důstojným voletem a tyrkysovým řetězem je uvede
na nádvoří, nabídne jim občerstvení, v němž nechybí jemné
kandované ovoce, po chvíli se vrátí a navrhne jim, ať se ubytují v čestném hostinském křídle paláce, neboť Vládce si
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přeje, aby se zdrželi po tři dny a on tak mohl přijmout každého zvlášť.
Tato diplomatická pozornost na ně ne bez důvodu zapůsobí;
neboť i když se cítí rovni v ohledu na svou výpravu a své důstojenství, přece jsou různých povah, věku a zálib, což se bohatě projevilo v právě minulých dnech cesty. Každý se těší z
toho, že je pozván osobně, aby poznal a posoudil vládu tohoto
důležitého města. Ostatní zatím ohlídají poklady; věc je dohodnuta okamžitě.
VII.
Prvého dne je uveden král Zlata, doprovázen svým pobočníkem lučištníkem Oktávem a čtyřmi vypasenými komořími, do
čestné síně, kde mu v ústrety přiběhne Pán města.
„Nechť mi Vaše Veličenstvo promine, jsem zde pouhým
správcem a neznám způsoby knížat. Říká se, že kdysi, když
bylo Město založeno a až do velkého Zázraku pokroku, mělo
také svůj královský rod. Ale to je jen stará vzpomínka a časy
se mění, není-liž pravda?"
„Co nazýváte velkým zázrakem?" táže se král Zlata.
„Chápu vaše překvapení. Přicházíte asi ze země, kde vše zůstalo při starém. Ale u nás se již dlouho stále měníme a rozvíjíme. Přinejmenším od té doby, co nás poslední král ... nevím,
jak to říci ... ehm, opustil."
„Vzdal se vlády?"
„Ano, to je ono, vzdal se vlády ... jaksi ve prospěch lidu, který
si pak vládl sám, abych tak řekl ..."
„A copak děláte vy?"
„Já jsem jen pánem Města, spíše správcem a nic víc," odvětil a
hluboce se uklonil. Ale král dobře vidí, že jeho poklona má
zakrýt úsměv uspokojení. Položí bez okolků otázku, která mu
tane od počátku na mysli:
„Váš král byl obětován, není to tak?"
„Tak nějak tomu bylo." A Pán města dodá, jakoby tím chtěl
uzavřít kapitolu:
„A nyní budu šťasten, ukážu-li vám vše, co chcete z Města vi-
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dět. Zajímá-li vás velký zázrak rozvoje, bude to nejspíše Dolní
město, není-liž pravda, se svou výrobou, řemesly a obchodem
Král Zlata poznal, že jde o jeho město, o město, kde prolili
jeho krev a naplnili jí hrůznou číši a hrdlo se mu sevřelo. Přesto však svolí.
„S radostí," vece.
Sestoupí po mramorovém schodišti mezi špalírem arkebuzníků oděných do zeleného sukna a zvolna se vnoří do spleti uliček, kde horečnatá aktivita lidí ustává poněkud při jejich příchodu. Tisknou se ke zdem a pozorují je s uctivým strachem v
očích. „Pán jde," zvedá se šepot, „Pán jde," ohlašují, „Pán sestoupil do města," zvučí v ulicích až na dno dvorů, sklepů a
dolů, kde všude se pracuje pro velký zázrak rozvoje.
A Pán vstoupí tam i onam, do dílen, nechává králi vysvětlit
zpracování lnu, tkaní látek a složení oněch nových textilií, jež
nevytváří žádná rostlina, neboť se vyluhují z kovu či kamene.
Komentují gesta kovářských tovaryšů, úkol těch, kteří sestavují ve stroj přesná soukolí, těch, kteří odlévají slitiny neznámého složení lehčí než pírko a odolnější než nejlepší ocel,
těch, kteří pověřují stroje vším, co je potřeba umět pro výrobu
jiných a ještě dokonalejších soustrojí.
„Inu taková je cesta pokroku," praví Pán města. A král nemůže neobdivovat tyto zázraky.
Potom se společně vyptávají, kolik co stojí a za kolik se co
prodává, jaké jsou cesty obchodu a jeho zvyky, jak je tomu s
dopravou, se vším, co je ve službách výroby a prodeje. I zběžným propočtem z hlavy dojde král Zlata k úžasným sumám,
pohádkovějším než všechny legendy; nemůže než vzdát hold
takové zdatnosti.
Jistěže dojde i na zbrojní průmysl, na nelítostnou soutěž dílen
mezi sebou a na kursy surovin, které se zmítají napořád nahoru a dolů, jakož i na práci svěřenou strojům, zatímco zahálející houfy mužů a žen očekávají na dlažbě příděl chleba,
který jim rozdělují a který si s provinilým pohledem odnášejí.
„Staráme se o ně, Město je živí, pečuje o ně všemožně a dává
jim přístřeší ..." vypočítává Pán města, zatímco jeho host se
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ztěžklým srdcem schvaluje tato opatření, plody zázračného
rozvoje.
Když vystupují nazpět k paláci, je již večer, ulice se rozzáří,
krámy přetékají zbožím a potravinami, jež si lidé odvážejí na
skřípějících vozících, zatímco na obílených zdech přebíhají
pestrobarevné obrázky, kterými jsou fascinováni. Rozeznívá
se na tisíc hudeb zároveň a zvučí na tisíc zmatených proslovů.
V čestné síni dá Pán města prostřít vybranou tabuli; sám
přidrží králi křeslo, když ten usedá. Povečeří.
Po jídle Pán města poodstoupí s naplněným pohárem do výklenku okna s výhledem na moře střech a svěřuje se králi
Zlata:
„Jak vidíte, to vše znamená pro lidi štěstí, nicméně cosi jim
chybí a mně ostatně také."
„Copak?"
„Na odchodu s sebou náš zesnulý monarcha odnesl všechno
zlato své koruny a bez něj nejsou naše výpočty nikdy úplně
správné. Potýkáme se s neustálým deficitem, rozumíte?"
„Rozumím," řekl král. A myslí na hrst zlatých mincí ve své kazetě, tak nepatrných ve srovnání se zázračným bohatstvím tohoto města. T o je přeci směšné ...
„Nemáte je vy, Veličenstvo?" šeptne Pán města, „dejte mi je a
já se s vámi vyrovnám."
„Nemožné," odvětí král, „je to obětina pro Hvězdu."
„Pro Hvězdu? ... H m , hvězda ..."
Pán města svraští obočí. T o slovo mu připomíná, že před časem mu superintendant hvězdárny ohlásil jakousi hvězdu,
nebo kometu, či snad meteor, jejíž dopad za zemi prý bude
neocenitelným zdrojem vědeckých údajů a vzácných kovů,
užitečných pro průmysl ... „Kampak spadla? Víte o tom
něco?"
„Jdeme za ní," odvětil král.
„Prosím vás, až ji objevíte, vraťte se mi říci, kde je, ať se k ní
mohu vypravit také ..."
„Poklonit se jí?" Král Zlata tiše pronesl slovo, jež jeho hostitel
neznal. A usmál se.
„Promiňte, tato věc je určena jen králům."
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Přineste mi z ní jen úlomek a já vám dám výměnou celé
Město."
„Toto Město!" zvolal král. „Není možná?!"
„Je vaše. Samozřejmě, jestli budou konšelové a radní souhlasit
„Samozřejmě," opakuje panovník jako ozvěnou. A situace je
rázem jasná, zato večer je pokažen; všichni se loučí, koktajíce
obvyklé komplimenty.
Tak minul den krále Zlata.
VIII.
Druhého dne vstoupí, rozloučiv se něžně se svou dámou ještě
v dřímotách, král Kadidla s rytířerm, biskupem a trubadúrem
po boku, v průvodu třiceti halapartníků oděných v řasnaté turecké kroje růžové barvy, do rytířského sálu sousedícího s kaplí. Pán města se ceremoniálně přiblíží, aby jej přivítal.
„Nechť je Vaše Veličenstvo shovívavé! Jsem tu jen správcem a
nedostává se mi inspirace princů. Tato místa, jež jsme s pietou
zachovali, kdysi zvučela pompou královského dvora. Kdyby
později nedošlo k velkému zázraku rozvoje, opravdu nic by
nás nemohlo utěšit z takové ztráty ... Ale staletí plynou, neníliž pravda?"
„Jaký veliký zázrak?" ptá se král Kadidla.
„Tento jev se až k vám nepochybně nedonesl? Vše u nás
prošlo proměnou, myšlenky, věci, zvuky, obrazy i osoby jsou v
neustálé zásadní přeměně, která se neustále zrychluje, především od té doby, co náš poslední král nás ... ehm ... opustil."
„Odešel?"
„Ano, tak je to, a moc připadla lidu, který příliš neví, co s ní,
samozřejmě ..."
„A co potom děláte vy?"
„Já jsem jen takový vládce Města," omlouvá se s poníženým
úsměvem jeho nositel. Ale jeho jalovost budí v králi Kadidla
podezření.
„Odešel váš král do války?"
„A-ano ... do války," přitaká správce.
„Anebo uprchl za nějakou ženou?"
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„Za ženou, jistěže ..." potvrdí Pán.
„Za slávou a za krásou, užívat věci a jejich moudrost, za
opilstvím a za svatosti!"
„Za tím vším dohromady, jistěže. Ale, jak to víte ?" vykřikne s
hraným překvapením Pán města.
„Bylo to kdysi moje království," odvětí návštěvník nevzrušeně.
Špalírem halapartníků to zašumí a shromážděnou kohortou
notáblů a veřejných magistrátů proběhne mumlání, jež po
chvíli ztichne.
„V tom případě," okamžitě naváže Pán města, aby uzavřel co
možná nejrychleji kapitolu, „vás jistě bude zajímat, co se z našeho města stalo. A protože velký zázrak rozvoje budí vaši
zvědavost, nejspíše vás bude zajímat Horní město se svými
svatyněmi a zámky ..."
Krále Kadidla zamrazí při myšlence, že možná právě zde nalezl místo, odkud se začalo odvíjet jeho dobrodružství. Srdce
se mu rozbušilo; přesto se ukloní:
„S radostí!"
Vystoupí mramorovými schodišti, sledováni mlčenlivou kohortou notáblů v pláštích z drogetu lemovaného kožešinami, a
pomalu se blíží visutým terasám staré citadely, kde četná
opatství, paláce, kláštery a nádvoří v ústraní, mohutné krypty
a strmé ochozy tkají mezi nebem a horou svými hroty jakousi
látku nekonečně složité textury, uměním natolik zjemnělou a
jakoby převedenou na kvintesenci, že by ji mohl jediný poryv
větru smést, jediné zahřmění hlubin země rozdrásat bez naděje obnovy.
Král Kadidla obdivuje, že vše tak pečlivě uchovali. Vyzve biskupa, ať odslouží mši v katedrále a jeho svatá promluva se
pozvedá až ke svorníkům křížové klenby. Požádá žakéře, aby
improvizoval své zpěvy na rozcestích a jeho písni skýtá každé
místo odlišnou ozvěnu, tu podněcuje k slzám, onde těší srdce.
„Jak jemný nástroj!" dí král Kadidla.
„Je to dědictví Města," odvětí Pán, „to, čemu někteří říkají
jeho duše; jakoby duše byla více přítomná ve výšinách umění
a meditace, než dole, v městě výroby ..."
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K tomu král Kadidla potřese hlavou. Neboť kdyby santálový
strom či kadidlová pryskyřice nevzešly ze země, jak by mohly
stoupat k nebi v onom přesahu, který tolik miloval? „Proč
však zde," řekl, „krom našeho čestného doprovodu nikoho
nevidím? Tato místa snad nejsou již obydlena?"
Ale ovšemže jsou ..., placenými hlídači, kteří jsou velmi diskrétní. Jejich uniformy v barvě kamene je činí neviditelnými,
ale na tisíce jich nás pozorují."
„Ah, hmyz!" zvolal kníže.
„Odpusťte Veličenstvo! Když nastane období tisíce sluncí, vše
tu ožije a každou noc se pořádají koncerty, představení,
opery, festivaly písní a tanců a výtvarného umění, všude
vtrhne poezie a lid se sem každý večer jen hrne."
„A to je ten velký zázrak, jak říkáte?"
„Jistě, velký zázrak, že potěšení, které si dříve mohli dopřávat
jen velcí a pyšní páni, mohou užívat i ti nejchudší."
„Tak," přitaká král, „rozumím vám teď a máte pravdu. Vzpomínám si, že pokaždé, když jsem chtěl za mého času tyto poklady s někým sdílet, buď to znemožňovala etiketa, nebo lůza
anebo podlézání mých dvořanů ... Snad jsem měl zůstat a přišel bych na to sám ..." a zaplavila jej vlna lítosti. Ale vtom mu
Pán města praví polohlasem:
„A co ona žena vaší touhy, nalezl jste ji v dáli? Je to dáma,
která vás doprovází?"
Sestupují po bělostných stupních nazpět k paláci a večerní
slunce se rdí nad mořem tašek Dolního města.
„Ano a ne," přizná princ.
Pán dal prostřít velmi dlouhou slavnostní tabuli, u níž je shromážděno vše, co město čítá učenců a umělců. Je obklopen nejzasloužilejšími z občanů a neprestajný balet sloužících před
něj prostírá vybrané pokrmy, jejichž chuť je mu nezvyklá.
Číšníci doprovázejí jídlo podle jeho vůní bohatým výběrem
vín, jejichž buket ladí i s odstíny konverzace. Pak vystoupí
zpěváci a hudebníci, tanečnice a vypravěči, polykači ohně a
mečů. Světla lustrů se třepotají a kmitají, zatímco zdi se oživují obrazy krajin, jeichž vůně se v oblacích rozptylují kolem.
Pán města přistoupí ke králi a důvěrně jej osloví.
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„Vizte, Veličenstvo, jaké okouzlující nádheře se těší náš lid. A
přece jemu i mně něco schází."
„Copak?"
„Náš monarcha při svém odchodu kamsi ukryl kadidlo, jehož
dým stoupá k nebi. A vskutku pociťujeme, že vše, co vyrábíme, jakoby zase padalo nazpět na nás: tak větry a deště postupně otravují naše prameny, hubí naše stromy, vrhají podezření na naše činy a závoj na naše srdce. Brzy se zalkneme ..."
„Vskutku? Je-li to možná?" táže se král a myslí na pečlivé
srovnané tyčinky ve svých vacích. Stačily by otevřít cestu
vzhůru a navždy oživit Horní i Dolní město, obnovit království ?
„Dejte nám je, Veličenstvo! Budete nade vší míru odměněn!"
Král Kadidla jej změří pohledem a odpoví:
„Nemohu, je to moje obětina Královně."
„Královně?"
„Královně s Hvězdou, kterou hledáme."
„Váš zlatý bratranec mne již informoval," připustí Pán, „ale
můžete nám přenechat aspoň trošku. Máte jej dva plné vaky,
mí lidé vše viděli."
„Jsem jí povinován vším," odvětí neotřesitelně král.
„Tak alespoň až onu královnu najdete, přiveďte ji sem a vládněte nám."
„Vládnout vám ...?" Bludný král rozevře oči doširoka a vidí
pompu slavností, vidí správce před sebou na kolenou ...
„Znovu zde vládnout?" opakuje.
„Jestli budou konšelé a radní souhlasit, samozřejmě ..."
„Samozřejmě ...", zhluboka vydechne král Kadidla, zatímco
slavnost končí, či spíše uhasíná, oblaka se rozptýlí, sklízí se ze
stolů a všichni koktají obvyklé komplimenty.
Tolik ke dni krále Kadidla.
IX.
Třetího dne přišlo ryšavé páže, držící na hedvábné šňůře tucet
trpasličích čínských mopslíků, poskakujících a ňafajících, zaklepat na bránu hostinského křídla a dalo se ohlásit. Je povč-
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řeno uvést Jeho Veličenstvo m l a d é h o krále Myrhy do tajné
z a h r a d y , kde odpočívá Pán města.
leden zlatý lučištník a dva zbrojnoši krále Kadidla vystoupí
řízným krokem až do boční vížky, kterou princ obývá, zaškrabou na dveřní západku a jedním hlasem oznámí, co je přivádí.
Žádná odpověď. Vstoupí. Hláska je prázdná.
Bez pořádku se přihrnou zpět a zpraví každý svého pána o
této mrzutosti; král Zlata ani král Kadidla nevědí, kde jejich
bratranec může být ... Rychle k pokladu!
V přízemní síni, kde denní stráž vystřídala v určenou hodinu
noční hlídku, trůní tři obětiny: kazeta, vaky a džbán zavěšený
na mohutné konzole.
Ve stáji mula klidně přežvykuje své ranní seno.
„Jeho Veličenstvo nemůže být daleko ..." míní pobočník Oktáv.
„S dovolením," praví páže a vystoupí se svou smečkou až do
vížky, nechá psům proslídit pokoj a dá jim očichat pokrývku,
odnese jednu osiřelou rukavici, která se povaluje na zemi a,
stěží zadržujíc svá psiska, vyrazí po stopě krále. Branou, dvorem, hlavním portálem, napravo, ještě napravo a ještě napravo, obejde palác dokola, pak ještě jednou a po třetí, vzdalujíc se od něj po spirále a proplétajíc se hned Horním, hned
Dolním městem.
Pán města, zpraven, vyšle své arkebuzníky na všechny strany
od palácového centra jako blesky hnané vichrem jeho výbušného neklidu.
Co se s králem Myrhy stalo? Je přece nebezpečné odvážit se
zcela sám do Města. Nahoře může bez návratu zabloudit a
dole být stržen do rvačky, zaplést se s nějakou lůzou, sebrankou či chamradí ... Jediné bezpečné místo pro Veličenstvo
moci je přece uprostřed, tam, odkud se zvedá všechna osvícená vláda.
Úchylka mladého panovníka je těžká a symbolická ...
Krtčí hodnostáři v šedi lemované černou kožešinou s vyvalenými bulvami o překot rokují. Králové Zlata a Kadidla naproti tomu mlčí a myslí si jen, že odhlédne-li se od protokolu,
každý král je v zásadě svoboden, ať již je kdekoliv, odebrat se
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tam, kam se mu uráčí, a že tedy při vší úctě k jejich hostiteli
mladý bratranec z Myrhy dobře učinil, když si šel po své libosti prohlédnout celé město, z něhož oni neviděli než polovinu; s tou podmínkou ovšem, že se vrátí nazítří ráno, kdy výprava za Hvězdou musí vyrazit.
Navečer se arkebuzníci vrátí do kasáren a hlásí, že ryšavé
páže, poháněné zápalem své smečky, se stalo oběžnicí, obíhající nad předměstími a že z této nízké dráhy psi hltají očima
vše, co vchází a vychází. Pach prince se rozptýlil kdesi mezi
hlavní Věží zakladatelské citadely a vápennými jamami městských jatek. Ale princ nemůže uniknout z okruhu, a to ani v
noci, neboť létající čínský stihač jako tisícizubý měsíc uzavírá
kruh.
Pán města se radí se svou kožešinami naditou honorací: Veličenstvo bloudící historickými a kulturními tajemstvími může
narušit nejistou rovnováhu minulosti a již to je věc nadmíru
závažná; ale takové Veličenstvo, které se vydá na dobrodružnou pouť ve světě přítomnosti a mezi obyčejné lidi, ohrožuje
samu budoucnost, která se stává nerozhodnutou a nekontrolovatelnou.
T a k vyčkávají rozbřesku.
X. Mezitím se monarchové Zlata a Kadidla radí.
Za východu slunce je třeba vyrazit, a to dříve, než tato otázka
otráví ovzduší. Jestli totiž nejmladší princ setrvá ve svém počínání, budou to oni, kdo poslouží za rukojmí, budou zde zadrženi a dáni pod ostrahu. Dobře cítí, že velký Pán města a jeho
konšelé se mohou nakrásně trápit a bolestně postrádat krále,
ale že jim jde především o ochranu ovoce příjemností velkého
zázraku jejich moci ... Odejít, a to co nejrychleji!
Zavolají každý své lidi, aby jim dali rozkazy. Ti je mlčky vyslechnou. A potom ...
Před králem Zlata se osm lučištníků odvažuje ústy Oktávovými:
„Nabídli nám, Vaše Veličenstvo, abychom vstoupili k městským arkebuzníkům. Jejich zelená uniforma se nám velice
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zamlouvá a po staré vysušené kůži, kterou se odíváme, to
bude změna. A pak, mají dobrý žold. Až se sem vrátíte vládnout, jak nám bylo řečeno, budeme navždy vašimi nejvěrnějŠími sluhy. Čestné slovo!"
Č e s t n é ...", král se odvrátí a zamíří do stáje, odnášeje svou
kazetu za věrným černým kornakem a nezviklatelným tlustoko/cem.
Biskup se svatým úsměvem sladce vysvětluje králi Kadidla:
Nejprve, Veličenstvo, jsem povinován Vás zpravit, že Vaši
dva baroni, rytíři z nejlepších rodů, se mi svěřili se svým přáním jít si dnes ráno prohlédnout městské arzenály a opevnění,
o nichž nám náš hostitel, Pán města, vyprávěl podivuhodné
věci. Jistěže se brzy vrátí, aby odjeli s Vámi, totiž možná ..."
To to pěkně začíná! podotkne v duchu král. Moji nadutí rytíři
se dají najmout protivnou stranou a riskují přitom, že přijdou
o všechno své rytířství.
„Velmi dobře!" řekne.
„Pokud jde o mne, jsem šťasten, že mohu Vašemu Veličenstvu
ohlásit, že mi byla svěřena do péče katedrální kapitula. Jak
bych mohl opustit ony krásné klenby, zatímco tu všechen lid
přímo žízní po pastýři. Pán města mi přislíbil, že přicházím v
úvahu i pro Vaši korunovaci ..."
„Tak tedy!" řekl si princ rozjařen, „oba jezdci se vzdali sami,
černého střelce mi vzali ... Vizme, co udělal Pán města s bílým!"
„A ty, můj básníku, jsi připraven?"
„Nabízejí mi, abych vystupoval v ulicích a na náměstích, také
mi dávají k dispozici transharmonický orchestr a jeho tanečníky, amfibolické divadlo se všemi lóžemi, jakož i starost o
konzervaci knih a spisů. Co budu dělat? Budu připravovat
duši lidu na Váš návrat, zbavím jeho ducha klamů, jež do něj
zaseli, budu povzbuzovat jejich srdce, aby Vás očekávalo."
„Dokonalé!" blahopřeje král Kadidla, „zda nám zůstali věrni
alespoň naši pěšáci? Co vy na to, seržanti?"
„Na důkaz toho jsme se, Vaše Veličenstvo, rozhodli přičlenit
k městským halapartníkům. Tato zbraň je neobyčejně působivá a jejich turecký kroj se dobře hodí k našim přílbám, na
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nichž věrně zachováváme chocholy ve Vašich barvách, abychom Vám byli kdykoliv věrně k službám na Vaši počest."
„Čest ...", stranou opakuje král Kadidla.
„Nu dobře, je-li tomu tak, má milá, odjeďme sami. Bude nám
lehčeji a budeme tím silnější, protože více spolu."
Ale Dáma s grácií pozvedla závoj a něžně se usmála:
„Jen pro Vaši slávu, Veličenstvo, zůstanu. Na zítřek v okolí
plánují lov a žádný sokol nebyl nikdy našeho bystřejší. Budu
zde stříci Vaše královské místo a, bude-li Vám ještě libo, budu
Vaše, až se vrátíte z Vaší tak dlouhé výpravy."
Král skloní hlavu, aby skryl slzu a uchopí oběma rukama kufříky s vonným nákladem, jež ve stáji sám zavěsí na postroj
velblouda, který mu zůstal.
Po jedné odstrojí stříbrné rolničky, jež zapadnou do mrvy.
„Tak vy také?" ptá se jej zlatý bratranec, „vy také?"
Pohlédnou si do očí.
„A co uděláme s obětinou krále Myrhy a s jeho mulou?"
„Toho alespoň nikdo neopustil," povzdychne si král Kadidla.
„Odvezeme vše!" rozhodnou, „jen tak nepadne tento poklad
do cizích rukou a mladý král nás jistě cestou dohoní."
A odjeli probouzejícím se ránem.
XI.
Nyní nebude na škodu, když se vrátíme k tomu, co se třetího
dne přihodilo králi Myrhy. A nejprve, proč? Proč se vyhnul
cti být po celý den hostem Pána města?
Nejmladší princ se zájmem vyslechl první noci líčení krále
Zlata po jeho návratu a s nemenším zájmem druhé noci
zprávu krále Kadidla. A protože jeho základní moudrost knížete spočívala v tom, že si dovedl přirozeně osvojit zkušenost
prožitou staršími, odebral se do stáje ke své přemýšlivé mule a
takto k ní promluvil:
„Toto město bylo zcela jistě srdcem našich království. M ů j
starý bratranec Zlata se na to pamatuje a mladší bratranec
Kadidla se to domnívá také a já sám, budu-li přijat vládcem
těchto míst, toho okamžitě nepochybně spatřím známky. Že si
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tento mocipán přeje dvě první obětiny určené Hvězdě, se vysvětluje tím, že žádný národ nemůže projít věky, aniž by stále
n e č e r p a l v hlubokém prameni svých počátků. A Pán města,
který je obezřelý a lstivý, pochopil, že jeho velký zázrak pokroku by se rychle vyčerpal, kdyby se mu nepodařilo zmocnit
několika kousků zlata a několika tyčinek kadidla se vším, co
tyto hmoty obnášejí mocného a smysluplného. Obmyslně pokoušel mé vznešené bratrance perspektivou trůnu, jenž jeho
notáblové zachumlaní v šedi kožešin jistě nikdy nikomu nepřenechají ze strachu, že by museli vydat počet ze své vlády a
že by nad nimi rozhodoval legitimní soudce. Jistě se pokusí o
stejný manévr i se mnou a já jsem hotov se s ním utkat.
Ale, jak vidíš (tak pravil k pozorné mule), já mám ještě jiné
starosti než moji prvorození bratranci. Za prvé, k čemu by mu
bylo několik kapek myrhy, které by ze mně vyždímal? Zlato
mu umožní uvést do rovnováhy jeho účty a nalézt čest, kadidlo povznese génia lidu a jeho svatost, ale myrha, aromatická pryskyřice rozpuštěná v lehkém oleji, u nás vždycky sloužila jen k balzamování mrtvých těl. Co s ní zamýšlí udělat?
Snad nějaký zázrak nesmrtelnosti? On, jenž tak snadno rozdává smrt? Soudím tak podle šibenic, které se ježí v okolí a
jež lze snadno zahlédnout z mé věže. Věří snad, že může právě
tak snadno přidělovat život? Možná, že náš ostrovní poklad
má ctnosti, které ještě neznám ... Je to tajemství, jež bych měl
obejít a prozkoumat. A co když mne o něm poučí právě
Hvězda? ..."
Mula nejmladšího prince zastrihala ušima na znamená souhlasu, ale ten ji přerušil:
„Obávám se ještě jiné věci. Jsem nejmladší a nejméně zkušený,
nejsem si ani jist, zda jsem legitimní král, protože moji příliš
vzdálení bratři jsou naživu. Co když mne tento muž vystaví
nějakému nátlaku, uvězní mne například a ohlásí, že jsem se
stal jeho člověkem, či povolí ostatním odejet jen s tou podmínkou, že mu odstoupím něco z mé substance ... Nebo mne
může svést. Vždyť přeci nejsem nijak zvlášť prohnaný ani otrkaný v dvorských hrách a vůči radám, v nichž vyniká ... Důkazem toho je způsob, jak si počínali jeho agenti v družinách
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králů Zlata a Kadidla, zatímco jejich páni byli na návštěvě.
Cožpak je všechny nenachytali, každého svedeného a navnaděného podle jeho zálib? Proslýchá se, že vojáci vstoupí do
jeho vojsk, že ani biskup a trubadúr neodolali, že rytíři jsou
celí opojení jeho sliby a že sama dáma, dáma krále Kadidla,
jeho kouzelnice ... Bůh nás chraň!
Odjet hned? Této noci? A bez ostatních? Fí! Či s nimi, přesvědčím-li je? Zadrželi by nás.
Ale do paláce nepůjdu. Hned za svítání se vydám do města a
podle hesla mého království, které se tajuplně stalo i heslem
mým, se je pokusím obejít. A pak se uvidí!"
XII.
Protože mula souhlasně přikyvovala, ukončil s tím svou řeč a
odešel si odpočinout, ale jen nakrátko, jen co se na hřebenech
hor zableskl žlutý paprsek prořezávající temnotu a rozlévající
se posléze v narůžověle purpurovou záři laskající věže Horního města.
Vstal a bosonohý jako sluha, s rozcuchanou hlavou a s vlající
košilí vyšel z budovy, aniž si jej někdo povšiml, a klidně prošel
hlavní bránou, kam právě pekaři přivezli loupáčky a točené
chleby s hrozinkami ve formě lastur.
Jejich tvar se mu zalíbil natolik, že vedl jeho první kroky,
takže jakoby kroužil po šroubovici; tak vznikl hlavolam, s jehož rozmotáním se později potýkalo ryšavé páže při svém
vzdušném honu.
Město se probouzelo podle údělu a bohatství: nejdříve nejchudší, kteří se nořili do svých sklepů a dolů, kde hřmotily podivné konvoje vozů, jež dlouze sténaly na každé zastávce. Sestoupil s nimi a pak vstoupil nazpět, posoudil hloubku rozdílů
rovnoběžných oběžných drah existencí, které se skoro nikdy
nesetkávají, i když spolu sousedí, propast, jež rozděluje ty nahoře od těch dole, sniž by si toho vůbec povšimli, ony pozdní
od těch ranních, ty, jež tíže drtí, od těch, jež zpevňuje.
Pak se probudila třída obchodníků, měšťanů a malých
ouřadů, kteří, každý v těsné kleci své funkce, vyvěsili své odznaky a vnucovali všem své náhledy, aniž by si uvědomili, že
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jim byly vnuknuty zvenčí k uspokojení jejich potřeby pořádku
a žádoucí prosperity.
Nakonec se na jeviště vynoří i doprovodná vrstva těch, kteří
ve skutečnosti nikdy nespí, protože mají v samém srdci města
své zvědy a špióny, své žoldáky a na postech své hlídky.
Nejmladšího prince nijak nemátlo, že vše se děje podle jakéhosi plánu - tak je tomu vždy - ale očividně jej skličovalo, že v
něm vládne tolik chladu a opovržení. Jak den a jeho horečnatá účelnost násobily obrazy a zvuky, poselství a jejich předávání, novinky a jejich interpretace, jež všude nacházely
odezvu, stále méně chápal, proč všechno to bohatství mezi
lidmi obíhá, aniž by je zasáhlo, a zanechává v jejich osobě, v
srdci a v břiše a nakonec i v hlavě zimu, hlad, závrať a úzkost
z nesmírné opuštěnosti.
Pomiňme na tisíc zákrutů jeho pouti, neboť by bylo zapotřebí
celých knih, ba celé knihovny jednoho království, aby je zachytila, povšimněme si však, že jak postupoval, král Myrhy
sice trpěl stále bolestněji vším, co okolo sebe cítil, avšak místo
aby se odvracel a utíkal ve svou odlišnost, stále více se dával
o s v o j i t a poznat. Jakým způsobem? Vizte.
Jeho prostý šat nevzbudil pozornost u dělných lidí, kterým
není nijak proti mysli, když se stanou cílem pozorného pohledu, ani když se silná ruka má na chvíli k dílu, je-li třeba vztyčit stěžeň, vyměnit sokl, dobýt na denní světlo odlitek vtělený
v noci kadlubu.
Nijak se nepokoušel skrývat svého ducha ani ambici své povahy, takže podnikatelé, v jejichž hlavách se předou nesčetné
plány, zatímco v hrudích jim bouří dobyvatelská vášeň, byť i
podněcovaná trhem, ziskem a prestiží, narovnávali hřbety,
nastražovali uši a oči jim temněly, neboť přítomnost knížete
je povznášela a jejich dobyvačnosti dávala hrdý smysl, pro
který máme staré slovo „chrabrost".
Ale poznat se dal jinde, a to tak, že byl uznán.
Stalo se to v jedné dílně na severu města, kde ženy stříhají a
šijí oděvy, jejichž neustálou změnu vynucuje veliký zázrak
módy, takže musejí pracovat bez konce a bez přestání z jedné
směny na druhou ve stálé vřavě strojů. Ta, o kterou se zajímá
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princ (jemuž rozhodně nebylo zatěžko všude proniknout), je
neuvěřitelně šikovná a po celý život nedělala nic než toto:
prostřít kus látky ve vhodném úhlu, prošít jej jediným pohybem, pak jej mávnutím křídla obrátit, a to tak, že spadne hop! - v určeném záhybu, aby ji mohla následující dělnice sebrat, stěží stačíc jejímu rytmu.
Mezi dvěma ženami panuje vražedná soutěž: jedna je mladá a
neznalá ještě řemesla, druhá se blíží ke konci své kariéry a už
dlouho nemyslí než na toto nic, zaslíbenou věčnou přestávku.
Zvon vyzvání k odpočinku, obě vyskočí a natrénovaným pohybem učiní poslední gesto, jež ale stroj zachytí a připoutá je
k sobě. Vše se zastaví a přece jejich výkřik neprehluší frenetickou vřavu sousedních pásů, nad nimiž drobné ručky provozují svůj šerm.
Král se k nim skloní, uvolní matku, která je drtila a svýma
myrhou nasycenýma rukama v okamžení zhojí jejich rány.
Večer se při odchodu bez předběžného povolení srotí průvod
dělnic a projde celým Dolním městem hledaje jej. Nebyl tam.
Vnikly do H o r n í h o města a našly jej, jak jemně proklepává
zvony velikonoční zvonkohry, která se tak jmenuje, protože
kdysi vyzváněla zmtvýchvstání nějakého krále, na kterého už
zapomněli ...
Pověsily se na šňůry a začaly vyzvánět naplno. Hlídači barvy
zdi přivolali halapartníky, kteří je obklíčili a všechny dohromady s nepoznaným knížetem v jejich středu je odtlačili jako
stádo až do policejního dvora paláce.
Byla už noc. Pán města ještě držel radu, druzí králové se spolu
také radili a nikdo nepřikládal význam této nezajímavé banalitě.
Ve vězení se dá poznat právě jim, které se nikdy neučily ani
pravopisu ani protokolu, a které, nevědouce, co je myrha
nebo král, se rozhodly jej nazývat svým lékařem; odtud staré
a dnes nezvyklé jméno M I R * / , jímž jej pojmenovaly.

* / Jde o nepřeložitelnou slovní hříčku: jméno „mire" jako
mase. znamená arch. „lékař, medikus", jako fem. „terč, cíl",
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„Chceme, abys byl naším mi re m ...," prozpěvovaly a skrývaly
j e j před zraky žalářníků.
Všech krom jednoho, který vynesl novinku ven.
„Máme mira. Je mladý, vypadá tak a tak ..."
Zvěst se prosmýkla nad hlavami strážných, mezi nohama hlídek, skrz uši špiónů a vzbudila jen posměch lancknechtů za
stoly krčem:
„Na mira!" připíjejí si, hlučně krkajíce.
A tak se zpráva dostane ke všem, jež mladý princ onho dne
pozoroval a jimž pomohl při práci a kteří sami nemají ani ponětí o království a o pomazání a nic nevědí ani o medicíně, neboť nikdy nebyli nemocní. A ti se rozhodnou, že Mir je dokonalé jméno pro toho, v jehož očích se odzrcadlilo jejich dílo a
podnikání, takže jakoby zprůsvitnělo a - nikdo neví jak - konečně bylo někomu užitečné.
Novinka se nakonec dostala až mezi vojáky, kteří brumlali:
„Záměrný bod, to je to, co potřebujeme! Někdo, na něhož se
lze zaměřit, koho lze obdivovat a tak vůbec."
A tak si lidé všech druhů, tříd a postavem předávali od úst k
ústům heslo: „Osvoboďme našeho Mira!"
XIII.
Králové se právě chystají opustit město, když se u bran paláce
srotí dav. Využijí zmatku a spěšně odejdou, aniž by zaslechli
jméno, jež běží po všech rtech; jen mula nesoucí džbán, která
klopýtá na konci ztenčeného průvodu, pokyvuje hlavou a
obezřele zanechává na každém rozcestí označující hromádku
pro svého vznešeného mezkaře. Bohužel první těží z těchto
stop přeběhlík Oktáv v doprovodu dvaceti rejtarů, které vyslal ve stopách králů umíněný Pán města. Mají za úkol najít
Hvězdu, zabít krále a zjistit pro radu bezradných konšelů přesný význam slova „adorovat".
„point de mire" pak znamená mušku; krom toho jej najdeme
jako kmen ve „velkém zázraku pokroku, rozvoje, módy,
moci, umění" etc. (miracle), nemluvě již o „myr-ze", o
„zrcadle - mir-oir", „zrcadlení - mir-er", etc.
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Dav před branou usedl na dlažbu a brání tak dodávce rohlíků
a točených chlebů s hrozinkami. Tiše si sám pro sebe opakuje:
„Pusťte našeho Mira, pusťte našeho ... "
Pán města, kterého se nikdo neopováží informovat, je nevyhnutelně vyrozuměn, když je mu prostřena neúplná snídaně.
Taková veřejná manifestace je natolik nezvyklá, že nejprve
chce dát střílet arkebuzám, potom zaútočit halapartňami na
ostro, pak jen na tupo a nakonec svolá své nejbližší a pošle vypaseného komořího ke vzbouřencům na výzvědy.
Ten se dozví holá fakta: „Jakýsi Mir je prý uvězněn ve sklepeních paláce spolu s výtržnými ženami a právě jeho se dožadují."
Pán města si sečte dvě a dve a nechá předvést svého hosta,
mladého krále Myrhy, ještě mžourajícího z překotného probuzení.
„Co si mám o takovém chování myslit, pane?"
„Princi," opraví jej král, „přinejmenším jsem princem a vy to
víte. Co pro vás mohu udělat? Mluvte!"
„Máme zjištěno, že jste výtržník!"
Král Myrhy neví, co to je.
„Řekněte mi, co jste dělal po celý den, co jsme Vás hledali?"
„Obešel jsem město." A řka tato slova, princ si uvědomí, že se
stal o něco více králem, i když ne úplně.
„Doprovodili bychom Vás a umožnili bychom Vám totéž a
bez pozdvižení lidu!" řekl vládce.
„Co je krásnějšího nad lid, který povstane?" odvětí král.
„Podněcovače pověsíme,"-vybuchne Pán.
„Naopak", řekne král.
„To přesahuje všechny meze! Když pomyslím, že jsem Vás
chtěl přijmout jako čestného hosta!" Pán města se dusí zlostí.
„A nabídnout mi trůn a vládu?"
„Co, co, co?" kvokají notáblové a vystrkují drobné dychtivé
nosy z krtin svých kožešin, „co, co co?"
„Výměnou za pouhých několik kapek myrhy, jejíž znamenitost vám samému schází k tomu, abyste se stal králem!"
„Jak to, jak to?" brblají notáblové, pošilhávajíce po muži, jehož dosadili a jehož mohou kdykoliv odvolat.
36

„Později vám vše vysvětlím. Jen ticho! Je na čase, abychom zabavili tento poklad, který právem náleží lidu. Nechť přinesou
džbán!"
„Moji vznešení bratranci jej právě odvezli s sebou. Vím to,"
usměje se král Myrhy.
A protože zvenčí se ozývají výkřiky. „Pusťte Mira! Pusťte
Mira!" a protože stráž, ať již přemožena, či z tajné sympatie,
nechá lidský příliv vystoupit až na nádvoří, dodá:
„Chcete-li mír a zachránit si život, osvoboďte vězněné z kobek a nechte mne jednat."
„Osvobodit, osvobodit," bručí medvědi jeden za druhým. Pán
města se zachvěje. T o je konec. Prohlíží si prince před sebou,
bosonohého, s rozevlátou košilí, mladého, klidného a veselého.
„Chcete mé místo?" skoro vzlykne.
„Mám své," odvětí král.
„Chci říci vládnout zde hned teď."
„Před námi je Hvězda. Potom se vrátíme."
„Tak vidíte, tak vidíte, nespěchá to, nespěchá to, jen je osvoboďte," prskají drobní hlodavci velké rady, osoušejíce si ulehčené čumáky.
„Ale dejte si pozor! Ted už všichni vědí, že žijí pod vládou nepřítomných králů. Z toho plynou jisté závazky ..."
„Na tom nesejde, pusťte je, odjeďte, vypadněte a ať už se o
tom nemluví!" ňafají notáblové a škrábou drápky pod stolem.
Brány se otevřou.
Krále vedou v triumfálním průvodu nejprve Horním městem,
kde se znovu a beztrestně rozezvučí zvony, pak Dolním městem, kde se velký zástup sejde na náměstí, nesoucím nyní
jméno Velkého zázraku, kde kdysi prolil svou krev král Zlata
a kde kdysi, než dal troubit fanfáry k odjezdu, konal poslední
přehlídku svých vojsk král Kadidla.
Král Myrhy je vyzdvižen na štít. Oznámí lidu, že dokončí
svoji výpravu a potom se vrátí se svými dvěma bratranci a že
již od nyní je Pán města chtě nechtě služebníkem království.
Je přijat s ovací a všichni jednohlasně rozhodnou, že náměstí
Velkého zázraku se bude jmenovat po jejich návratu náměstí
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Hvězdy a už teď mu ženy říkají přesmyčkou náměstí Velkého
Míra. Stane se z něj místo milostných dostaveníček, hudby a
občanského zápasu.
Nikdo neví, jak se mu podařilo zmizet, ale bosonohý ncjmladší princ bez potíží a nikým neviděn nalezne stezku, kterou
tak pečlivě označila jeho bílá mula, projde předměstími, kde
žalostní mopslové ryšavého pážete konečně zanechali svého
obíhání, a vydá se na cestu.
XIV.
Král Zlata a král Kadidla jedou svižně vpřed; jejich nedobrovolné umenšení na čirou a plnou realitu je pro ně opravdovým
ulehčením. Nad horizontem pahorků září Hvězda; brzy má
vzhled orla nesoucího kříž, brzy rotujícího třpytného granátu.
Každý otvírá cestu dle svých možností: slon proráží průchod
houštím, velbloud dokáže nalézt nejkratší trasu při překonání
táhlých svahů a mula se s nastraženýma ušima ujímá vedení v
noci, kdy ostatním stačí sledovat její bělostnou srst.
Za nimi Oktáv se svými lidmi, skrývaje se od křovin ke krovinám.
Sedmého večera Hvězda září vzdor úplňku tak, že se zdá na
dosah ruky. Mula, která je v čele, se náhle zastaví. Je slyšet
šum, chvění a jakoby zpěv chóru, ne ale hlasů, fléten či tamburíny, ale sama hmota věcí se zdá vydechovat zvuk a každý - od
králů po zířata - se ozve jediným tónem, nenahraditelným,
který sám vytváří všeobklopující sféru, dává všemu srůst v jedinou bytost. Karavana je u vytržení.
U pronásledovatelů skřípe kakofonie. T o jejich duše zvoní tak
falešně a, běda, tím falešněji, jak si ucpávají uši a klejí.
Princ, který přichází z Myrhy, je daleko pozadu. Boh ho sice
nohy, ale nevadí! Stezka je dobře znát a čas od času mu vyjde
v ústrety mihotavý přísvit, zabliká a zhasne.
Jestli se takto rozeznívají sféry, tak myslí králové u vytržení,
jistě se kdesi vysoko rozevřela trhlina, brána vesmíru, dole konečně ladí s nahoře, a ona trhlina co zející klín slávy nemůže
být než Hvězda.
A opravdu, nehybná Hvězda září v zenitu přímo nad kopcem,
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kde se zastavili. (Řekli jim jméno blízké vesnice, jež znamená
„dům chleba".) Bělostná mula pokračuje v cestě, přitahovaná
lehkým zápachem stáje, kde přežvykuje statný vůl a po jeho
boku černý osel, skloněni nad dítětem ...
Tak, jak to všichni známe, ale kdo zná natolik, aby necítil potřebu znovu vyprávět a znovu poslouchat ...?
Králi králů králové přinášejí své obětiny, padnou na tvář a
setrvají tak po nekonečnou dobu. Zlatá je sláma tam, kde se
klaní král Zlata. Nebesky azurový je pohled Matky, když pozoruje krále, jak skládají hold jejímu děťátku.
„Můj Pán a má Královna ...", praví jedním hlasem a je to hlas
všech lidí minulých, přítomných ... A vše jakoby bylo řečeno.
Tu však přistoupí urostlý muž, který důstojně bdí ve stínu.
„Krásná mula!" paví, laskaje její šíji.
„Komu patří?"
„Nejmladšímu princi!" odvětí král Kadidla.
„Jenž bude králem Myrhy z Boží milosti," dodá král Zlata.
Jsou celí nešťastní, že na něj nepomyslili dříve a vysvětlují:
„Zdržel se trochu ve městě ..."
„Ale zcela určitě přijde, ano, už je na cestě ..."
„A zde jeho obětina?" ptá se muž.
„Jistěže!" praví králové. Povstanou. Otevrou soumaři sedlo z
měkké kůže a vyjmou džbán, který přinesou, každý za jedno
ucho, k nohám Matky, jež jim pokyne:
„Otevřte jej, prosím." Jsou to její prvá slova a je to rozkaz,
prosba.
Odpečetí amforu.
Ponoří do ní prst a krátce pomaže novorozence na čele, na
víčkách, na uších, na hrdle, na rukou, na hrudi, na břiše a na
nohou.
Dvanáctkrát, počítají králové, značka kříže, otisk krystalu, a
žasnou nad ctí, jíž se dostalo princi z Myrhy, který zde ještě
není, ale přichází.
XV.
Cestovat na koni v čerstvé brázdě Hvězdy je věc neporovnatelná s tím, když podnikáme stejnou cestu pěšky, vedeni jen
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prchavým přísvitem lidských tušení a hromádkami přející
muly. Pak je potřeba celých staletí, či spíše celých dějinných
cyklů, hybných a vířících jako prsteny, jež vrhá nebeský žonglér ve svém cirku cirků.
Je právě blahoslavený den Obřízky, osmý den Milosti, když
příliš dobře pojmenovaný Oktáv, slídící se svými žoldáky v
okolí jeskyně, padne na kněze, který právě posvětil Dítě. Vyslechne jej.
Staroch je natolik vyveden z míry tím, co viděl a vykonal, že
svá slova neváží: „Pán navštívil Svůj lid, Král králů je mezi
námi!"
Oktáv si dá tři dny na rozmyšlenou; uvažuje, jaká že exekuce
vyplývá z jeho instrukcí. Pobít krále? ta věc se mu protiví. Jakýsi zbytek náklonnosti, či snad první výčitka zrady, a pak jsou jen dva, třetí je někde v tahu, a to značí příliš anebo příliš
málo. Avšak k vyhlazení jejich pověry přece stačí, když zmizí
dítě, před nímž se tito naivkové klanějí, jakoby právě od něj
přicházelo jejich království. Právě to, vrývá si Oktáv do paměti, znamená slovo „adorovat": vše, co máme, jakoby přijímat shora; a udělá si plochý uzel na šátku, vynalézaje tak
oprátku, na níž bude oběšen.
„Zabít dítě je pouhý banální zvyk," uzavře.
Když se onoho jedenáctého dne Milosti hotoví k dílu, netuší,
že je noční posel předešel a že se Matka, vsednuvše na bílou
mulu, již vydala na cestu Spásy s mužem na oslu po boku a s
královskou karavanou ve svém průvodu.
Časně zrána obklíčí stáj, se zatajeným dechem tisknou ke
stehnům vražedné čepele, ale místo je prázdné.
Jejich vztek nezná mezí. Vtrhnou do vesnice se jménem „dům
chleba" a zmasakrují vše, co naleznou dětského. Pak uprchnou.
Právě tehdy dorazí na místo král Myrhy. Ani živé duše. Muži
a ženy jsou rozptýleni v hloubi lesů, kněží se ukryli s nimi a
všude jen leží křehké mrtvolky dětí, do nichž slunce praží olověným žárem.
Srdce na konečcích rtů bloumá nejmladší princ po vesnici,
neodváží se ani spočítat roztrhaná ptáčata, jež nebe přibilo k
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zemi- Skloní se k prvému, druhému, třetímu, vidí v strnulých
zřítelnicích vražedné chvění slunce a svýma rukama, navždy
nasáklýma myrhou, jemně přehrne víčka a složí ruce na
drobné hrudi.
Je jich však mnoho, čas běží a stále nikdo v dohledu ...
Nalezne v jedné zahradě rýč a kope tam, kde každé padlo.
Před branou, u studny, v síni, v širokém krbu, kde ještě
doutná oheň. Ryje a zasypává, ryje, zasypává, ryje a začíná věřit, že se sám propadá do hrobu a že umírá, ale dokončí dílo
milosrdenství před soumrakem. Vzlykaje usne na posledním
drobném rovu.
Probudí ho kdosi, kdo nedosáhl ještě ani jeho věku.
Prý byl pod postelí, tak praví, kterou rejtaři nepřevrátili. Ale
viděl vše.
„A co ty, jak to, že žiješ?" ptá se chlapec.
„Přišel jsem až po všem. Přicházím z Myrhy."
„A kam jdeš ?"
„Šel jsem za Hvězdou."
„Ah! Hvězda ..." praví chlapec.
„Znáš cestu, kterou se vydali?"
„Kdo?"
„Králové, mí bratři."
Uchopí jej za ruku a vede.
Krajinou vane noční chlad. Pak se rozední. Žádná stezka v
dohledu. Princ se sám sebe ptá, zda se jeho druh nemýlí. Je to
svět beze směru a bez cíle, nerozhodná rovina anebo snad
svahy hor, které nepřitahuje žádný vrcholek. Musí se spolehnout anebo zastvit. Jde.
Chlapec je brzy vpředu, brzy vzadu, brzy po boku, poskakuje,
mrštný, tichý. Ještě jednou tančí cykly dějin a uzavírají se.
Cosi se rýsuje na ozářeném vrcholku jakéhosi útesu.
„Je to tady," praví jeho druh.
Vrchol hned nato zmizí. Písek těžkne pod nohama. Pak přijde
bažina, do níž se boří. Nic a nikdo, čeho či koho se zachytit,
neboť princ z Myrhy je absolutně sám. Za ním jsou již jen
jeho stopy v lačné rašelině, jež dělá vše, aby jej zadržela a
pohltila. Princ volá o pomoc. Cítí, že je ztracen. Nejen pro
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království, jež nikdy nebude jeho, protože je už nikdy neobejde, ale i pro život vůbec, pro jeho milovaný dech, pro vůni
trávy a času. Zde je vše bahnité, oplzlé.
Ještě jednou se vzchopí a brzy mu nezbývá, než se plazit, vyplivuje pokud možná smrduté bahno ...
A když už nemůže dál a jeho tvář leží na hltavém blátě, do něhož se noří každým okamžikem a jemuž se odevzdává, nebe se
náhle otevře a v dáli zajiskří oceán.
„Objel jsi království, bratrance," řekne král Zlata.
„Jsi korunován!" řekne bratranec z Kadidla.
Stojí na vrcholku návrší, koupajícím se ve světle, neboť zde
trůní Dítě ve své slávě s Matkou a pěstounem po pravici.
„On to byl, kdo mne vedl. Tys to byl!" zvolá král Myrhy a zamyšleně dodá: „Proč jsi mne opustil, když jsem byl v bažině?
Proč?"
„Jak to víš?" usmívá se Král králů.
„Byla tam jen jediná stopa, jen moje šlápoty, dobře jsem je viděl!"
„A co když byly moje? A co když jsem tě nesl?" směje se Král.
Smích, k němuž se připojí tři králové pozemští.
Hřmění radosti, kterým se končí čas božího hněvu.
A již se nikdy nerozloučí.
Bohu bud' za to dík.

Otištěný text (překlad M. H.) vydali francouzští roajalisté jako
bibliofilii k vánocům 1985. Luc de Goustine vydal mimo to se
svou manželkou tradiční limuzínskou kuchařku „ĹO
TOPIN
DE LA
MARIETA".
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poezie
Okamžik tušení pádu jako čas sdělení
A n d r e j Stankovič
Jeden z nejmladších přispěvatelů tohoto sborníku */ si postěžoval jeho pořadateli a autoru doslovu, že on sám si bezděčně
vybral z přibližně stejného materiálu pro svůj vlastní generační sborník bezmála totéž jako on. To jistě není jen známka
shodných kritérií kvality, ale i jisté nediferencovanosti, ba
přímo homogenizace našeho prožívání času: Plujeme v plodový vodě / připravte záchranný lodě, volá autor z generace
třicátníků rovněž zde zastoupených, neboť dosud neměli příležitost - a snad ani vlastní impuls - společně vystoupit. A potkáváme v tomto tratolišti, aniž se tu v nejmenším domestikoval
(Čechy připomínají mi nočník nejspíše) i samotného vyvole-

* / V březnu 1985 vyšla v edici E X P E D I C E (svazek 203) antologie básní mladých autorů pod názvem U Ž N A T O SERU,
P R O T O Ž E T O M Á M ZA PÁR s podtitulem Výběr z
prvních básnických knížek autorů narozených v 50. a 60. letech. Uspořádal ji, doslov a ediční poznámku napsal Andrej
Stankovič. Výběr (224 básní) byl pořízen z prvních knížek
autorů, kteří i samizdatově publikovali jen ve svém generačním okruhu. Je jich zde zastoupeno dvanáct: Miroslav M. Jjrec, František (Fanda) Pánek (1949), Miroslav Ptáček (1955),
Jakub Effenberger (1963), J. H. Krchovský (1960), Ewald
Murrer (1964), Martin Socha (1962), Vítězslav Sval (1962),
Jindra Tma (1962), Jáchym Topol (1962), Anna Wágnerová
(1960), Petr Zmrzlík (1964).
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ného stařešinu zdejšího undergroundu, dlícího v této lázni
ještě o hezkou řádku let déle.
Co teď, když jsme tu tak všichni hezky pohromadě a když se
přece nikdo nepožene proti proudu sraček k „vykachlíkovaným latrínám interhotelů" (J. Effenberger) ?
Ale kdopak nám to tu balancuje nad hlavami? Vždyť je to
další starý známý, Fanda Pánek, co živ, nad tento náš čas
povznesený. Mladší i starší po něm volky nevolky pošilhávají,
jak se akrobaticky pohybuje po stále se úžícím, stále nebezpečnějším ostří svých témat, jak se pořád v kruhu vrací ke
konci, k nesmyslu, k blbovi, k hovnu, k prdeli, k legraci, takže
i vrcholná ekvilibristika mu dovoluje nanejvýš jen bát se,
chcípnout, namlouvat si něco, „prohrát", prolhanou hru dohrát, a to na pozadí budoucího, tušeného zhroucení nějakého
svého, námi zatím nezahlédnutého času, jenž vidí bez sebelítosti, a i k druhým nelítostně, jako zradu na sobě samém i na
nich - pobavených divácích. (Pozoruhodné však je, jak nejmladší ze všech autorů sborníku, P. Zmrzlík, směleji předbíhaje
událostem, ve vyznění své programové básně Křížem po republice nás staví před navlas stejnou svou situaci, byť zdánlivě
extenzivněji utvářenou, protože představenou i jako generační
problém, jako před už hotovou věc.) Pánkovo Mám a měl
jsem / v hlavě hlasy, / byl jsem, budu blbém asi / věřím, že se
hovno stane, I ať nastane, co nastane je pouze slabou útěchou,
a ani jako rezignace to není to pravé. V pekle sice na žádný
pád není nic než absolutní zlo; avšak to máloco, co lze z něho
poznat, se můžeme dozvědět jen od někoho s tak definitivní,
ale přitom jasně nevyrovnanou bilancí, jako je bilance (a zároveň kvalifikace) jeho.
A dali se touto krkolomnou cestou i další. Může být určitým
uspokojivým, ale sotva spasitelným životním minimem, jestliže
zůstalo jen při krkolomnosti (Vít Sval). Takováto exaltace
ryze formální stránky věci bývá charakteristickou pro druhou
generaci, pero, které spolehlivě vede cizí a přece tak blízká ruka
virtuozity (Ewald Murrer). Zničí oheň - ať už vnitrní či pekelný - tuto umělost? Z obrazů hořících hranic zobcových fléten (J. Effenberger) či z jiných náznaků sarkasmů, uštědřova44

!fch artificiálnosti, lze uzavřít, že i při svém všestranném řeeslném vybavení jsou autoři zde shromáždění odolní proti
s v o d ů m pobytu ve stavu oné údajné beztíže a vakua, jež jsou
jen pervertovaným zrcadlením diaspory.
Nicméně toto nebezpečí „zvrhlých rozkoší" se vždy znovu rýsuje, takže při povrchním rozlišování by mohl vzniknout dojem jakési „nové dekadentní vlny", v níž v celé bývalé škále
anachronicky ožívá mentalita „aristokracie ducha" nebo její
plebejské gellnerovské modifikace. (Srv. např. vysokou frekvenci motivů hřbitova a smrti, zrcadlení a dvojníka, hnusu,
nudy, deprese a dokonce i splínu, kult noci a odmítání dne s
jeho jalovou vitalitou, kult ošklivosti, nevlídnosti ročních období, nehostinnosti polárních oblastí a velehor apod. u všech
zastoupených autorů bez výjimky.)
Co takto povrchně vedené generační paralele odporuje? Za
prvé „épater le bourgeois" jako jeden z fakticky společných
rysů dnes už není nikdy aristokratickým gestem, byť si i
někdy autor před zrcadlem či před sebou na ně hraje
(Krchovský), ale samozřejmou výbavou života, který toho má
plné zuby bez ohledu na adresáta. Eventuální noblesa je tu v
přirozenosti pohrdání a hněvu, nikoli v chtěné urozenosti
gesta. Takovému výkladu odporuje i tíhnutí některých autorů
k větším útvarům o pevných formových strukturách (Zmrzlík,
Jirec, Krchovský), jak si je sami stanovili. U nejstaršího z nich,
Jirce, je to navíc zcela výjimečná v české poezii whitmanovská
struktura volného verše, u Krchovského pak jde o vysoce osobitou a pozoruhodně vyzrálou transformaci gellnerovské
strofy. Od doby vystoupení Ortena, jemuž však na rozdíl od
jmenovaných byl ještě instrumentem tradiční mélický verš, se
tu objevuje takovýto zájem poprvé.
A vůbec už každá podobnost končí, když si uvědomíme, že
většina těchto textů, jak už jsme naznačili, je laděna v dur tak
frontálně, jako dosud nikdy v zemi Havlíčka, Dýka, Gellnera.
Mollovou notu si povolují nanejvýš v travestované podobě
(Zmrzlík: Divá lípa), zcela v duchu Umění básnického „národního klasika" Egona Bondyho, formulovaného na počátku padesátých let a nyní už téměř kanonizovaného (Býval jsem bás45

nik / dnes už ne / neb je to totiž neslušné / ... / takový básník
dělá / rein nichts / a to jste nevěděla ? / Ted'já jsem vůl / a vy jste
kráva I a to je poezie pravá /). Přitom ovšem nejde o žádnou
uniformu undergroundu, srv. např. mollovou tóninu v nejnovějších verších jeho teoretika Ivana M. Jirouse z vězení, ale i
postavantgardistických textech Milana Kocha. Toto ladění v
dur je nápadné i v proměnách podoby „čisté poezie" u jednoho z třicátníků, M. Ptáčka, v jeho „neprogramové", „abstraktní" lyrice, agresivně přeplněné emocionálně inertním
technickým výrazivem ve verších plných slovních karambolu
(pokud jde o emocionální inertnost výrazu, patří sem i M. Socha). V dur zní i texty s expresionistickými východisky, jaké
zde představují verše Jáchyma Topola. A mollová tónina je
minimalizována i u Anny Wágnerové, kde máme co dělat s naprosto uceleným desiluzivním projevem v lyrice psané ženou,
jemuž se v minulosti blíží jen některé nejšťastnější texty Vladimíry Čerepkové, v tom předchůdkyně této generace. (Zde, ovšem jen jako pouhý negativ tzv. ženské lyriky, se připomínají i
nevydané a jen z veřejné recitace známé verše graficky Naděždy Plíškové.)
Tento radikální rozchod celé generace (pořadatel pročetl
ještě celou řadu dalších textů od jiných autorů, kde to bez ohledu na kvalitu bylo možno téměř bez výjimky konstatovat) s
tzv. nejvlastnější českou tradicí metaforické a mélické lyriky,
již psala v tomto století po mnoho desítek let jak avantgarda
(která je i tak se svým nabubřelým a sebeobelhávajícím: proti
přitažlivosti zemské / do výšky volím pád s generací dnešních
dvacetiletých a třicetiletých naprosto disparátni), tak i spirituálně zaměření autoři, smetl bez všech tzv. tvůrčích problémů veškerá nahromaděná klišé.
Při všech banálně konstatovaných filiacích formálních aspektů je však rozhodující věc, k níž se tu dostáváme, syrový
materiál někdy tak agresívní, že likviduje všechen tvar (zde je
to typické především pro texty J. Tmy). V situaci, kdy tlak
materiálu dělá ze všech píšících outsidery, odpadá jako veteš
luxus prokletosti. Právě tento modus nevýběrovosti staví do
výsměšného světla temné Lautréamontovo proroctví, že
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umění budou umět jednou dělat všichni" a. nejvíce ho odhaluje
jako zprofanované a ocitající se v ironických souvislostech s jiným paradoxem šitým dvacátému století na tělo stoletím předchozím: "... budou umučeni, ale nebudou mučedníky".
A tím se také vracíme k úvodnímu paradoxu okamžiku tušení
pádu jako času sdělení, v němž však sám terč vlastního vtipu
to poslední, tento vtip, neztrácí. Dokonce se ho nemůže - pro
tu chvíli - ani vzdát. Ba ani zbavit. Jak to vyjadřuje suchým
humorem, tak příznačným pro svou generaci, básnířka: počítám neplodné dny / abych se mohla vykašlat / na roky / které
mám před sebou.
6. 12. 1985
v

Jindřich Tma
Noty pro podzimní bytost
(Ukázky jsou voleny tak, aby se nekryly s vícekrát
nými.)

uveřejně-

2.
deliry večer
milenci nemají orgie milenci vdechují orchideje
milenci znají něhu červených skvrn
milenci lehají přes koleje
milenci nemají orgie milenci mají orchideje
milenky mají rády květiny
milenci mají poraněné ruce
po nábřeží chodí narkomani
v parku sedí narkomani a jejich dívky
narkomani umírají jeden po druhém
jejich dívky ne
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není to nábřeží není to voda
pozorují bílé husy
divoký let bílých husí
zkolébáni vodou
v červeni chůze v doteku vzduchu
pod mostem stojí šílenci
hrají zvuky
dílna zvuku hluku dechu tepu
voda opařená jiskrou
stojí nehnuté
od všeho času
je to jen k r o k do vody
od všeho času
je to kamkoli
5.
spatřil jsem svou basu
ve vlnění hlasů
hledim na svou larvu
do zrcadla nervů
na tancích hostů
vidim svou kostru
ať tancujou či tankujou
vidim se jak mizeru
v obecným pTŮseru
nejsem dobrák našinec
sem příšera a zločinec
poprava provazem
bude jen dotazem
příštích světů
proč tu jen brečim
jsa v květu

8.

životní pouť
jistě je delší
než z Úvozu k Andělu jít
i když žití je ti
jak natáčení filmu s narkomany
kteří před posledním dějstvím
všichni zemřou,
nemám peníze nemám nic
ani práci ani byt
to se mi to bilancuje,
ze Z O O do Národního muzea
je to dvě hodiny
snivé chůze.
mezi pohybem zvěře zešílené
a mezi vycpanými stíny zvěře
což přesně ten bod je
mezi pohybem a nepohybem
kde zešílím já
chodec,
stále obcházet v muzeích stínů
pokuřovat mezi trilobity
je to lepší snad
než jakkoli jinak být
je to lepší než být kouřen dokonce,
zas v Jaltě cpu se rybími prsty
a snažím se nemyslet na ty své
poněkud zahnilé
na nehty co nejdou ostříhat
na vlasy co taky ne
lišky maj svou Z O O
ptáci maj svý hnízda

jen syn fotra + mutery
neví kde by složil hlavu
ubohej jindra!
ubohej tma!
10.
to žeru
už je to k zlosti
maximální příbuznosti
jen ve zběsilosti
a přitom pravda je tak holá
potřebuješ lidskýho tvora
nejlépe ženu,
tebe schvátit, uštvat, vílo
a ideál? milování i mrdání
jedno by bylo,
ale jen stíha
s tebou líhá,
zjevně uvnitř i zevně
jsou jen věci ve mně,
tak upeč kuře v alobalu
a říkej věci bez obalu
„jo, je to krásný
ale už trochu zapáchá to
jen na rozích literatur
pijou slepci líh a la nátur"
nemluv mi vo tom,
dej sem kuře
seženu mouku
vod hub vysbíranou louku,
to žeru
19.
Na Slavíně na krchově postů
kteří jste ač nejste tu,
a tomu se velmi divim

z tenisových kurtů řev
mladí vám bicepsama zahraj ou
mladý kostry
kosti bere podzemní voda
pomníky trčí do vzduchu
je jiným teď dřepět u pramene
je jiným dělat ropuchu
Na Slavíně na krchově postů
v září mi národ stále září
a o kus dál místo tenisu
hraje tenis
25.
nevyspalýmu je mi úzko
na stanici autobusu nahoře ve městě
denně třikrát do kina
dvakrát se opít
a nepotkat nikoho,
spálený tvý vlasy
pryč je spousta papírů
spálený deníky z blázince,
na černo chůze na černo žití
potají bejt na černo jiti
potají sám potají s všemi
potají temný mý vlajky vlaky
prášky taky,
po ulici je to v propasti
a nevyspalýmu je mi úzko
na stanici autobusu
nahoře ve městě
v šedivé ulici

ve čtvrti kterou neznám
31.

píšu jen přibližně
a ani to už skoro ne
jen zkouším stále žít
dokola a znova,
spim v parcích
na parky jsem machr
na psaní ne,
v měsících letních samostatným doufám být
vím, že na zimu jsem obtížný jsem parazit
ale že to takhle nemůže jít pořád dál
tak brzo jsem se nenadál
a též je špatné a vůbec ne blažené
že myšlení mám zmražené
a že než soubor literatur
zajímá mě více líh a la nátur
a než láska v oparu vzdálená a vratká
milejší je děvka kamarádka
34.

píčo věř píčo
teď tě mám rád
jenom nevidím
věř píčo drž píčo
nevim jestlis shasla
nebo jestli sem oslep
píčo píčo ty hlasy
zaplaš rádio
nebo mám hlasy, píčo

jo, líbí se mi to
jen nevím píčo
jestli tu jsi
nebo jestli se mi to zdá
píčo věř píčo
(temnej den světlá noc
to už není rozdíl moc)
40.
u stolu
jen pro hosty
seděli temný bytosti
fotili je fízlové
fotili je cizinci
na plakáty asi
asi na prospekty z Assisi
na reportáž o tom jak jsi
jsi-li
atd.
jak v hrůze raket
sahám do svý pocket
pro trochu trávy
jak ve strachu z tohoto míru
ohledám kdejakou
v šatě díru
pro něco silnějšího,
u stolu pro hosty
seděli temný bytosti
J. Tma a já
voba dva

vlasy po pás
a taky dohola
jak rabínova mŕtvola
jak ňáká dětská mrtvola
rozházená dokola
do podniku vešlo
Mírový hnutí
tichošlápsky silný pnutí
ke stolu přišel terorismus
a než dá si panáka
Míráčka pohladí a omaká
pak ruku v ruce spolu dou
za další diktaturou
alelujá!
53.
asi jednou moje milá
asi jednou
dáš odpověď sobě
proč nejkrásnější chlap
ve státě
v roztrhaným kabátě
dá tělu
tvý vozdobě
tiše, milá, tiše
viseti na skobě
54.
no jistě
to já přece žeru
je to mystika
když
kroužíš nafetovaná po předsíni

a nemůžeš se strefit do kabátu
k tomu ten křik racků,
je to mystika vzbudit mě ve tři
a říct: to je to,
nech si svý totemy,
noce plný průvanu
noce plný bolení zubů
ty intelektuálko
na těch svatbách se všichni ožrali
a kdo vůbec s kým do postele vlez
víš jenom ty, jen tebe to zajímá
někdy se vzbudím
a v tom je pokoj zaplněn
všemi tvými milenci
a mými milenkami, které
ve snech voláme
pokoj je zaplněn nahými
oddechujícími těly
jsou všude, všichni
jak jsme je znali,
je to zahrada těl
ráj masa roztančená
láska požíravá
tak je vězníme v nemožnosti
netrýznit se něžnými doteky
lidských bytostí,
a v tom se vzbudíš ty
a jdeš do koupelny, co já vím
61.

Pravda je velká věc,
není-liž pravda, Františku?
Radim Palouš: Kmotřenci
něčím jsou mi blázince
a také čimsi jiným,

stále přecházející ošetřovatelé
mě udržují v napětí,
svázán provazy
zevnitř i zvenčí
jsem stále tenčí
milý Františku, tak ti píšu
břitvu nesmíš mít a nezapomeň na mýdlo
a knihy, na cigaretách nešetři
též kompoty jsou vhodné
milý Františku budeš skučet jako zvíře
i před věcmi docela malými
milý Františku na záchodě bez kliky
naprosto bez pravdy a Bohu blíž,
dej mi cigáro milý Františku
nebo ti natáhnu takovou bombu
žes to neviděl
65.
n. n. t.
v bufetu jsem hostem
od polívky ke kostem
chudej tygr sup je a štamgast
zbylejch krás
sotva du a sotva vidim
ale emigrantům nezávidím
necejtim už pasti
macešky vlasti
od Národního du domu ke Tróji
pískám si tu svoji, pěšky
jdu, náhle stanu udiven
oslněn, múzou políben
zvířata v privátu svý klece
měly by bejt oblečený přece

víc než svobod skon
raní mě nemravný ten tón
milá vlasti
nahotu přikrej
aspoň na chvíli
jak chceš by tygři
dobře se tu cítili?
51.
šťastnou cestu!
prach s krví,
znovu ožívající mrtvolnost
vajglů a jídla
rozbité armády světla
měnící se v mumie,
zabitej i žihadlem vosy
potácivej kráčivec
nesebevrah,
to dlouhý roky zabíjej ho
stejně spolehlivě jak kulometná palba
stínů,
myslels že Z O B E M
najdeš v sobě radostnou bytost
podivuhodnou sytost
ale otevřela jen příšera
vtahující nikam zvoucí v nebytí
překážkou v chůzi je mi
stálý propadliště rozhoupaný
potravou je mi
odpad
popravy probděním se bez konce,

tak snad už
abych výpad,
tak šťastnou cestu,
těbůh máňo

ani nevim ani
jak v pekle pozdravím
tu pani
co je tam
posekanej dotyčnej
odkládá procházku po parku
posekanej dotyčnej
snivě pozoruje
svý jizvy
a očekává další
posekanej dotyčnej
jazykem ohmatává plomby
posekanej dotyčnej
kůl v plotě, taky
ve vnitřnostech bloumáš?
a kde bys rád visel, posekanej
dotyčnej neví ani
posekanej dotyčnej
odkládá vnímání
ten těsnej shnilej šat
posekanej dotyčnej v chůzi
v chůzi v leže na márách,
ani nevim ani
jak v pekle pozdravím
tu pani
co je tam
Převzato ze samizdatové
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revue

Voklio

Č. 8

PÍSNIČKAŘÍ
Z ČECH / I /
V Paternosteru 9-10/85, v dvojčísle věnovanému
hudebnímu
setkání v Alsaskú, jsme otiskli portréty a texty většiny písničkářů, žijících v současné době v západních zemích. V úvodní
redakční poznámce jsme tenkrát mimo jiné napsali, že by bylo
dobré uspořádat sborník autorů z této oblasti... „především nerespektující nesmyslné železné opony".
Dobrý čtenář z Prahy nám poslal tři hodiny nahrávek písničkářů, žijících v Československu. Nahrávky z veřejných koncertů, které sledují tisíce posluchačů. Písně zpěvavé, odvážné, a
zdánlivě překvapivě rozverné a veselé.
V tomto dvojčísle začínáme otiskovat texty z těchto kazet. Pro
Paternoster přepsala, pracovními názvy opatřila (proto závorky) Iva Dalerová. Připomínáme, že ukázky vycházejí v Paternosteru bez vědomí a jakékoli účasti autorů.
Red.
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Paleček - Janík
(Na věky tu přeci nejsi)

Ref.:
Na věky tu přeci nejsi,
na věky tu přeci nejsi,
na věky tu přeci nejsi,
na věky tu přeci nejsi ...
Každý ráno po burčáku
tradiční mám snídani,
snídám tři vokurky v láku,
třesou se mi na dlani.
Tak si říkám, proč to piješ,
když ti to tak nesvědčí,
jenže večer kamarádi,
ti mě zase přesvědčí.
Ref.:
Na věky tu přeci nejsi ...
Vždycky když jsem na Moravě,
suď mě, kdo jsi bez viny,
přisámbůh, že chci žít zdravě,
odnesou to ledviny.

Když vypiju čtyři dečky,
všechno kolem zrůžoví,
vobjímal bych lidi všecky,
pak mě múza osloví.
Ref.:
Říká, ale klidně dej si,
na věky tu přeci nejsi,
na věky tu přeci nejsi,
na věky tu přeci nejsi ...
Až spočinou moje kosti
na hřbitůvečku malém,
neztratěj se souvislosti,
zpívejte si s Plíhalem.
Nejkrásnější bude G 6
život fretka běží dál,
dvojhlas s andělem na kůru
Nohavica zazpíval.
Ref.:
Na věky tu přeci nejsi ...
Trocha té melancholie
čas od času neškodí

pravoverní optimisté,
ti už se dnes nerodí.
Až se znovu narodíme,
třeba za tisíce let,
jenom prosím, vyberme si
někde jinde jinej svět.
Ref.:
Na věky tu přeci nejsi ...

A
Jahelka
(Slavík)
/:Vy vydlabanej z redakce, tady jsou naše reakce,:/
Je zkorumpovaný váš slavík zlacený,
my rozpumpovaný, vy podplacený,
my příznivci popu a středního proudu
nenecháme na sebe šít boudu.
Ty vaše podvody vodhalili jen ti poslední zbylí inteligenti.
Ref.:
Jé jé jé, co se to děje,
kampak, slavíku, kampak to spějem,
jé jé jé, co se to děje,
kampak slavíku, kampak to spějem.
Já zahrál bych vám za horka,
líp než G o t t a Zagorka,
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karabáčem soleným, účelově zvoleným,
zmrskal bych vás zadarmo,
škoda rány nadarmo,
uvidíte teprve, že poteče moc krve
s napuštěncem Gottovým
budem brzo hotový,
jestli ho zas napříště
nahodíte nejvýše.
Ref.: Jé jé jé, co se to děje ...
Já v zoufalství se zmítám,
chudák Vávra Víťa,
neplatí, tak to smí
bejt třicátý osmý.
My holky z fan klubu
námelem vám hubu.
Todle není vzpoura, Žbirka děsně kňourá,
Nagy má hezky hadry, v hlavě kilo sádry,
k nám nebude zvanej, je vygumovanej.
Ref.: Jé jé jé, co se to děje ...
Já byla blízko sebevraždy,
skončit jsem to chtěla navždy,
vyřešit to rychle smrtí;
Standa, Péťa jsou až čtvrtí.
Já ale vím zcela jistě,
měli být na prvním místě.
D o redakce vtrhli zadem
dva vrahové - Žbirka s Nagyem.
V nebezpečí života
ste je museli dát za Gotta,
a Péťu a Standu
až za tuhle bandu.
Ref.: Jé jé jé, co se to děje ...

Takže j á jsem se poučil,
snad se mi za rok podaří
být první mezi folkaři.
znám teď všechny faktory
jak získat redaktory.
Nad Romanem Lipčíkem
párkrát prásknu bičíkem,
Velkovi dám ze špásu
z brontosaura klobásu,
pana Bendu Aleše
pošlu do Bangladéše,
a Honzu Dobiáše
zlomím mísou guláše.
Ref.: Jé jé jé, co se to děje ...
/:Vy vydlabaná z redakce, to byly naše reakce,:/
byl zkorumpovaný váš slavík zlacený,
my rozpumpovaný, vy podplacený,
my příznivci popu a středního proudu
nenecháme na sebe šít boudu.
Ty vaše podvody odhalili jen ti poslední zbylí inteligenti.
Ref.: Jé jé jé, co se to děje ...
(Exhibicionista )
Já jsem Jéňa deviant,
holky jsou můj proviant,
ležím na kavalci,
zkoumají mě znalci.
Ve znamení pokroku,
elektrody v rozkroku,
na vědecké bázi
testují mi žlázy.
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Ref.:
Nejsem vadnej na hlavu,
jsem jen vadnej na sex;
jsem v nápravným ústavu,
někde jsem se zasek.
Dohlížejí doktoři,
kde se mi co ztopoří;
zas mě jeden bere
tím svým ptákoměrem.
Přitom dělá rošťárny,
promítá mi sprosťárny;
copak je mi do nich,
viděl jsem to loni.
Ref.: Nejsem vadnej na hlavu
Je to príma mlaskačka,
vodhalit a pomačkat;
všimněte si zvláště,
co mi kouká z pláště.
T a m u dívčí koleje
vždycky fůra holek je;
až mě pustí z báně,
zase pudu na ně.
Ref.: Nejsem vadnej na hlavu
Exhibicionista
neublíží dojista;
horší sou ty s pudy
vnucovat svý bludy.
Předvaděči myšlenek
nebezpečí navenek;

leč není zatím trestné,
hlásat věci scestné.
/ :Jsou i vadní na hlavu,
nejenom na tělo;
zavřít je do ústavu
občas by to chtělo.:/
(Bedřich Šulista)
Poslyšte příhodu Bedřicha Šulisty,
jak se chtěl prosadit pomezi nudisty;
co boh více než spálený pozadí,
to obsah jednoho spisu vám prozradí.
Zajásal Šulista nad zprávou v novinách,
že účast na pláži je bez plavek povinná;
tak je u rybníka za obcí Hradiště,
slabou půlhodinu od jeho bydliště.
Ref.:
Na pláže, p o ď m e na pláže,
tam se všechno ukáže.
V sobotu spatřit pak bylo lze Šulistu
kráčeti po pláži jak Adam bez listu;
že kvůli nudistkám v jistém byl napětí,
na břicho nucen byl ulehnout vzápětí.
Na břiše změnil pak Šulista taktiku,
k očím si přiložil aparát Praktiku;
obrázky nahých žen výhodně zpeněží
nemravným dědečkům v hospodě Pod věží.
Ref.: N a pláže, poďme na pláže ...
Přítomné nudistky nesly to s nevolí,
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jenomže nadávky ty Béďu nebolí;
tak dlouho cvakal spoušť a hrál si na lovce,
až na něj dívenky poslaly svalovce.
Hromotluk Béďovi bez dlouhých cirátů
odebral Praktiku po vzoru pirátů;
začal s ním utíkat, přičemž měl za lubem
schovat ho Béďovi do houští za dubem.
Ref.: Na pláže, poďme na pláže ...
Útok na majetek podráždil Bedřicha,
vyskočil z osušky s rukama u břicha,
rozběh se do houští, tam mezi jalovce,
získati aparát, dohonit svalovce.
V tu chvíli věci spád dostaly, připouštím,
přijížděl autobus po cestě za houštím,
a v něm si jeptišky zastavit nechaly,
se zřejmým úmyslem do houští spěchaly.
Ref.: Na pláže, poďme na pláže ...
A Béďa Šulista, honící zloděje,
proběhnul skrz houští a vstoupil do děje;
chlupatý, hambatý, překvapen nemile,
octnul se tváří v tvář dřepící přesile.
Tak na tom paloučku pod smrčky bez šišek
omdlelo v tu ránu na třicet jeptišek.
N a VB dlouho pak zkoumán byl Šulista,
zda není úchylný deviant sadista.
Ref.: Na pláže, poďme na pláže ...

(Kdybych byl v JZD družstevním

pasáčkem)

Kdybych byl v J Z D družstevním pasáčkem, /xinkili cink,:/
neměl bych potíže s kravatou a sáčkem, /xinkili cink.:/
Časně bych vyháněl, nespoután bontonem, cinkili cink,
na louky na stráně, hnán vlastním pohonem, cinkili cink.
Ref.:
Bučí si zvesela moje klientela
složená z báječných dojnic a telat,
já si čtu Othela, spokojen docela,
tohle je vopravdu radost dělat.
Namísto taláru bytelné bičiště, /:cinkili cink:/
dobytek do páru a mozek vyčištěn /xinkili cink:/
šik vaťák střižený, byl bych si svým pánem, cinkili cink
jen podvraťák křížený mým výkonným orgánem, cinkili cink.
Ref.: Bučí si zvesela moje klientela ...
A v časech dožínelt zavolal bych hurá, /xinkili cink:/
vyzul se z holínek, navštívil kulturák, /xinkili cink:/
v bělostné košilce na ruma s předsedou, cinkili cink
já ze Lhoty rotšild jsem, se mnou nic nesvedou, cinkili cink.
Ref.: Bučí si zvesela ...
Země je pastvina ze samých čtyřlístků, /cinkili cink:/
já už si vzpomínám, jak sáhnout po štístku, /xinkili cink:/.
T a k je to se světem, všichni svým nasáknem, cinkili cink,
ten hloupý teletem, ten chytrý pasákem, cinkili cink.

Ref.: Bučí si zvesela ...
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Nohavica
(Píseň příteli)
Jestlipak vzpomínáš si ještě na ten čas,
táhlo nám na dvacet a slunko bylo v nás,
vrabci nám jedli z ruky, život šel bez záruky,
ale bez příkras.
Možná že hloupý, ale krásný byl náš svět,
zdál se nám opojný jak dvacka cigaret,
a všechna tajná přání plnila se na počkání
a nebo rovnou hned.
Ref.:
Kam jsme se poděli, kam jsme se to poděli,
kde je ti konec, můj jediný příteli,
zmizels mi, nevím kam, sám, sám, sám,
jsem tady sám.
Jestlipak vzpomínáš si ještě na tu noc,
jich bylo pět a tys mi přišel na pomoc;
jó tehdy nebýt tebe, tak z mých dvanácti žeber
nezůstalo příliš moc.
Dneska už nevím, jestli přišel bys zas,
jak tě tak slyším, máš už trochu vyšší hlas,
a vlasy, vlasy kratší.
Jó, bývali jsme mladší, no a co, vem to ďas.
Ref.:
Kam jsme se poděli, kam jsme se to poděli,
kde je ti konec, můj jediný příteli,
zmizels mi, nevím kam, sám, sám, sám,
peru se teď sám.

Jestlipak vzpomínáš si ještě na ten rok,
každá naše píseň měla nejmíň třicet slok,
a my dva jako jeden, ze starých reprobeden,
přes moře jak přes potok.
Tvůj děda říkal, ono se to uklidní,
měl pravdu, přišla potom spousta malých dní
a byla velká voda, vzala nám co jí kdo dal,
a tobě i to poslední.
Ref.:
Kam jsme se poděli ...
sám, sám, sám, zpívám teď sám.
Jestlipak vzpomínáš si na to, jakýs byl,
jenom mi netvrď, že tě život naučil,
člověk to není páčka, kterou si kdo chce mačká.
T o už jsem dávno pochopil, a taky vím, že srdce rukou nechytím.
Jak jsem se změnil já, tak změnil ses i ty,
a přesto líto je mi, že už nám nad písněmi
společný slunko nesvítí.
Ref.:
Kam jsme se poděli, kam jsme se to poděli,
kde je ti konec, můj ztracený příteli,
zmizels mi, nevím kam, sám, sám, sám,
chodím tu sám.
(Šedivá myš)
Všichni už spí, jenom my dva jsme vzhůru,
poslední dva v celém domě;
/ :já dělám na papír literaturu,
a ona kouká se po mně.:/
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Šedivá myš, zřejmě odněkud z polí,
je konec léta a začátek sklizně.
/:Jenom si nemysli, ono to bolí,
když někdo kosou tě řízne.:/
Však já si nemyslím, kámoško v bídě,
klidně tu přenocuj, nějak se vejdem,
/ :ráno se vzbudíš dřív než někdo přijde,
a večer se zase sejdem.:/
Budeme společně do noci škrábat,
ty svými zoubky, já perem.
/ ¡Nevadí, že máme jinačí kabát,
hlavní je, jak ten svět berem.:/
Je konec léta a mně přišlo líto,
že chodí po polích vrazi.
/:Škodíš-li, neškodíš, kdo rozsoudí to,
a tak ti nabízím azyl:/
(Dokud se zpívá)
Z Těšína vyjíždí vlaky co čtvrt hodinu,
včera jsem nespal a ani dnes nespočinu.
Svatý Medard, můj patron, ťuká si na čelo,
ale dokud se zpívá, ještě se neumřelo.
Ve stánku koupím si housku a slaný tyčky,
srdce mám pro lásku a hlavu pro písničky.
Ze školy dobře vím, co by se dělat mělo,
ale dokud se zpívá, ještě se neumřelo.
D o alba jízdenek lepím si další jednu,
vyjel jsem před chvílí, konec je v nedohlednu.
Za oknem míhá se život jak leporelo,
a dokud se zpívá, ještě se neumřelo.

Stokrát jsem prohloupil a stokrát platil draze,
houpe to, houpe to na housenkové dráze.
I kdyby supi se slítali na mé tělo,
tak dokud se zpívá, ještě se neumřelo.
Z Těšína vyjíždí vlaky až na k r a j světa,
zvedl jsem telefon a ptám se - lidi, jste tam?
A z veliké dálky do uší mi zaznělo,
že dokud se zpívá, ještě sé neumřelo.

Argondian Reon: Slavnost tajuplného rituálu (115 x 90 cm)

Jiřina Zemanová
Ukázky ze sbírek P. F. 82

a Slova

I. B
Bylo to hluboce lidské
- pravil vítr všechny samice roztahovaly chřípí
když jsem přinesl ten závan pohlaví
oči se zúžily jim
těla se zpotila jim
rty, veškerá sliznice zduřela
Bylo to hluboce krásné
neviděl jsem vyšší stromy
které se vedví lámaly
a padaly a padaly na zpustošené drny trávy
a z lidských obydlí se střechy vznášely
i telefony byly němé
a lidé tohle viděli nejednou
a přesto všechny nepřipravené
zastihl jsem je
v kabátě svém
II.
Ony pláčou
okenní tabule města
proplétají se jimi mouchy
a šerou svý duše v úhledné puntíky
kdo mi má rozumět, když ne já?
Dneska jsem si myslela, že mi chtějí ublížit

vytírala jsem právě chodbu 1. Z D Š
přistoupila ke mně elegantní zástupkyně šéfa
a jako sochař odborně mi vzala míru
na plynovou masku
řekla mrazivě: číslo tři
a nezapomeňte, je to povinné,
zítra
! Bude válka?
Ne, řekla zvonivě, jako když cirkulárka
přefikne pannu
III.
Je úzko
tvá přítomnost
měřena skleněnýma očima času
zamilovaného pastevce
duchovních oveček
střihače rouna
zkoumám:
kolik irdcí se pase na tvé tváři
jaké to bylo s tou a tou
nepátrej lháři
trpím-li samotou;
Jsi bláznivý koník, všechny známe,
Létají polibky vosy vlasy
kolem mé hlavy se houpou kolíbky slávy ...
Jsi krásný eh jak krásný
sypou se perly z dívčího snáře
čísi ruce číši zvedají
nevidím do té tváře
na záhonech kedlubny
jak velké hlavy pukají.
Přiložím ruce ke spánkům
průchod dají duchu

bude to porod
od ucha k uchu!
IV.
Čas, který běží
nechytím,
ale peníze, jak se mi zdá
ty létají vzduchem mrštně jako vlaštovky
a není pravda, že v průjezdech
a ve chlévech hnízdí
láska která je sledována s úzkostí
umírá dřív
má ruka jedná
jedna
mé oko hledí
nevysoko
má noha běží
tryskem
když prázdnou slámu mlátím pyskem
abych se celá provalila
nad nečekaným
S T I S K E M
V.
Je nebe na kterém se toulají nohy
při západu slunce
teče z nich krev
tak vymírají celé rody
srdce jim bičuje
zatvrzelost hněv

do domů vnikají krysy
tak jako kdysi ...
dáváš jim jed
Když vypustíš slova na pastvu
ovce a berany
kdekoho poraní
nažerou se i vlci
je mnoho přirozeného
v tom neštěstí srdcí
VI.
Najdeš strom v lese
větve jsou ti známé
kmen kůra prýštící smůla
sny rodí v krvi
zaslíbený obrázek člověka
ptačí hudbou živí
divné zvuky vyrážejí
malá pohyblivá dřívka
ve vodě
jen blouznivý oddán je
náhodě
Jeho boky jsou potoky plné ryb
řeky padají jako mosty u pevnosti slib
mé ruce na jeho těle se zastavují
u libosti jsou slasti
vím
svou bolestí

VII.
v
čekárnách
jednotvárnost ruší
pouze slečny dámy děti a milenky
přičichávající nervózně k prstům
a semen na nich jako šafránu
stařeny mládnou
při klepech na mladice útlé
s kyčlemi hrazdičkami ...
mezi námi
v šramotu posmrkávání pokašlávání
hekání a klepání
při zvuku otvíraných dveří
na unavených tvářích
mihne se pablesk jasu
snad přijde někdo a dovrší zde spásu
kolísavým rytmem změny
a dámy slečny milenky
jako by obdařeny
při pozdravu či rozloučení nejširší cesty vedou k stařenám
čas vlídnosti je ten tam
VIII.
bůh
jednoho dne uvidím
že se dotýká prsty střechy
kolébkou houpe
bez útěchy
otvírá okna pro pohledy chodcům
dům obrůstá ostnatý drát
láme se listí
do ušních boltců

v tom hluku
nedá se slyšet
nedá se spát
JEN TY
zapomněla jsem ti ostříhat nehty
Musím si vzpomenout
jak jsem otvírala dveře
za nimi byly dveře
zase dveře za dveřmi
a nikde světlo do té tmy musím si zvyknout
jsou-li za dveřmi dveře
nelze uniknout
vyzvání ke hře!
IX.
Kde je láska?
Slyším slova ...
vůbec se mi nelíbí co říkáš
sakra, copak necítíš jak je to špatný ?
Kdybych nevěděl kolik dní jsi věřila v něco jinýho
myslel bych, že ti mozek odumírá
a zbylo z tebe kanape ...
ale ty to myslíš doopravdy
vidím to v tvých rysech
řekni, komu chceš ublížit?
Zůstává to mezi námi
při každém doteku nepříjemnosti
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Jednou
jeho ruce
něžně vsunuly se pod kůži
vyndal z těla
několik holubic a králíků
a šátků
bylo jich pár
stačily na oprátku
postupně na ni věšel
živá slova
X.
Snesl se k nebi mrak
polámal květiny
prostoupil průhledností.
Vy, blázni
čekáte na zázrak
v tichu té hodiny
obhroublé barevností,
jsou pocity
jsou nesouvislé vjemy
chvíle morálky
a chvíle kdy není
jsme si tak zoufale podobní
ve snaze zůstat osobní!
Zlá zlá zlá
představa sanitky bílé
vešla jsem
přijata mile
bez zábran
do bran
psychiatrie
Samota otevírá brány
podivuhodná zákoutí

nic není stálé pevné přímé
nic se nehroutí
křídla ptáků klepeta raků
údy lidí Události
zapadají do sebe
tvoří tíseň
v prázdné skříni
nahými ramínky
VZPOMÍNKY

Básnířka patří k mladé generaci autorů, publikuje pouze v rukopisných a strojopisných periodikách v Československu.
Tiskem
vychází její práce poprvé.
Převzato ze samizdatové
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revue Jednou nohou č. 3/4 1986

próza
p o p i s

VINCENT V . - »
j e d n o h o
z á p a s u ?

Uprostřed léta v kavárně Slávii. Vincent V. seděl, mohutný
jako gólem, u malého kavárenského stolečku nad svojí sodovkou. Tenkrát s dohladka oholenou hlavou i obočím, hlavu i
odhalené paže měl „potetované" kosmetickou tužkou na
obočí různými symbolickými obrazci a nápisy. Na hlavě trojúhelník, na prsou symbol dvou protikladných prvků světa, člověka i vesmíru: jin yang. Jinde měl nápis Venus, UFO, Slunce
a jeho symbolický obrazec svastiku (známou i jako „hákový
kříž") - symbol používaný pradávnými kulty jako znak štěstí.
Mezi hosty byl zřejmě někdo, komu se tohle zpestření jinak
téměř ospalé kavárny nelíbilo. Siesta a samomluva (filosoficky
všeobjímajícím způsobem uvažujícího) Vincenta V. byla brzy
násilně přerušena. Některý z hostů dal zavolat policii, která je
v podstatě hned za rohem. I tam, v centru nejvyšší bdělosti,
vládla zřejmá ospalost. Přesto byl zásah bezpečnostních orgánů bleskový.
Dva pomenší policisté, kteří zřejmě předpokládali nějakou vyzáblou pankáčskou figurku, stanuli před mohutným a rozvážně klidným obrem. Nejisté jistě ho požádali, aby prokázal
svou totožnost: „Váš občanský průkaz!"
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Vincent sedící u stolku se napil sodovky a pravil rozhodně:
„Zádně občanské průkazy nemám! Nejsem žádnej občan!
Tohle je můj průkaz!" - a ze zadní kapsy svých kalhot vytáhl
ošuntělou peněženku, z ní vytáhl kus papíru, na němž bylo
kouskem uhlu nakreslené BOŽI O K O . Oba orgány bezpečnosti tedy požádali Vincenta V., aby spolu s nimi opustil kavárnu - „Tak pojďte s námi!" Vincent si tedy pomalu stoupnul, ale oba malí příslušníci v hrůze před jeho dvoumetrovou
impozantní mohutností o pár kroků ustoupili vzad. Vincent V.
však nemínil příjemný chládek kavárny Slávie opouštět. Právě
naopak - lehl si na podlahu a řekl: „Nejsem občan, jsem Bůh!"
Přivolané další posily ho pak táhly za nohy (1,5 metráku) po
mramorové podlaze mezi kavárenskými stolky. Hosté, většinou v tuto letní dobu starší lidé nebo turisté, na chvíli přestali
pít kávu a odložili zákusky. Naposledy, předtím než byl vytažen skleněnými vstupními dveřmi, zavolal Vincent: „Pusťte
mě, nejsem občan, jsem Bůh!". Byl dotažen (invalidní důchodce) do přistaveného auta VB.
Půl roku jsme ho pak neviděli. Tahle jedna „slávistická" sodovka ho stála půl roku hospitalizace v Bohnicích. A ten člověk, který policii zavolal, protože ho pobouřila jedna krásná
holá hlava a pár značek tužkou na rameni, ten zřejmě dopil
svoji vídeňskou kávu (předtím jistě ještě zašel na toaletu,
vychcat tu svoji rozředěnou krev, nebo vysrat tu svoji podělanou duši), a pokračoval buď ve zdravotní procházce s rodinkou, anebo snad dokonce - naproti do Národního, do Zlaté
kapličky (jak se říká) na „Žvanivého Slimejše"?
Takové i jiné příběhy dokreslují s ničím (u nás) nesrovnatelnou bizarní originalitu Vincenta V. Ukázka, kterou jste právě
mohli číst, je upravená verze z malé, ale působivé a dlouho
očekávané publikace: „TAK PRAVIL V I N C E N T " , která, vydaná v nákladu 3 kusů, již zřejmě není na našich pultech. (Vydal a fotografiemi opatřil De Sax-85.)
Nesmírně komplikovaná, zajímavá osobnost Vincenta V. - bytost trpící, ale i díky silné vůli nad bahno světa (i bahno Udí)
povznesená - patřila ve čtenářské anketě S / M 86 mezi aspi-
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ranty na osobnost roku. A to i když se jeho tvůrčí (ve smyslu
spontánní a volné tvořivosti T A O ) aktivita v r. 85 zmírnila.
Když Vincent V. promluví - mnohý „prokletý" básník by omdléval (závistí nad jeho květnatým výrazem), právě tak herec,
právě tak umělec akce, happeningu, event. právě tak „osvícený", který pochopil J E D N O T U P R O T I K L A D U !

A

SAKRA!

(další z příběhů Vincenta V., na žádost našich čtenářů - tak
jak jsme je zaznamenali pro S/M)
Již déle než tři roky touží Vincent V. po vystěhování do Japonska. Jel by i s Čedokem, ale to čeho se mu nedostává je
cestovní pas. Ten již více než 4 roky hnije bezpotřeby na
úřadě, poté co se Vincent V. vrátil z pobytu v USA do Prahy.
Dopoledne byl Vincent V. na úřadě pro pasy a víza, aby se po
svém pase slušně poptal. Když mu úředník oznámil, že jeho
žádost se zamítá, Vincent se ptá, proč. Úředník poukazuje na
to, že Vincent V. byl souzen pro nezákonné opuštění ČSSR a
tedy žádná jeho cesta do zahraničí by nebyla v zájmu republiky. „Trestán, trestán" odpovídá Vincent V., „ale ten co vám
támhle visí na zdi, ten taky seděl, tak koukejte tuhle mojí žádost co nejdřív vyřídit. Já chci svůj pas a do konce roku odjíždím do Japonska!"
Poté se vrátil Vincent V. do své „úřadovny" v kavárně Slávii a
poručil si kafe. Uběhlo pár měsíců a jeho hlavu porostly černé
vlnité vlasy, kterými právě projíždí jeho hřeben. Přemýšlí, jak
to udělat, aby se dostal ven - do Japonska, když ho napadá, že
by se mohl oženit s nějakou cizí státní příslušnicí. Nejlépe rovnou s Džaponkou. Svěřuje se svému spolusedícímu: „To
abych tý Džaponce teda zaplatil, vodjel s ní ven a tam se s ní
rozved, že jo! A ty prachy bych si zase vzal, co?! N o jo, to
bude vono! Ale jak na to, porad' ..."
„Hele tam do tý menzy jak chodíš na voběd, tam nejsou ňáký
buchty? Ale myslim nějaký Američanky nebo tak ..." „Bul83

harky jo? Vole! T o bych se dostal z prdele do ještě větší
prdele. Přej Bulharku - já serú!"
Spolusedící odpovídá: „No tak teda snad akorát Vietnamky,
ale to ti asi nepomůže taky."
Vincent: „No, to teda ne! Já potřebuju nějaký prýma masíčko
... ani bych jí nešukal, jen svatba, pak sbalím trenky a jedu ven
... takhle jim to tam řekni." Spolusedící krčí rameny, ale zároveň ho napadá, že by si snad Vincent mohl dát inzerát.
Vincent nadšeně vykřikne „No jasně - inzerát!" Je čtvrtek a
tak Vincent vstává od stolu a jde si do trafiky před Slávii koupit Mladej svět ...
Vrací se, usedá, nalistuje poslední stranu s inzercí a nahlas předčítá - „Dvě mladé pohledné ... dobrý, ale co bych dělal se
dvěma !? ... Vzorný voják ... to je ale píčovina ... Blond dlouhonohá ... T a k na tu pozor, Vincíku ... Inženýrka z Tábora
...Tebe ať si vošukaj v Táboře ... hele tady je dobrej: Dvě osamocené hledají dva kamarády značka Láskal T o je povedený:
láska. Kdo ví co chtěj dělat, prasáci! No takový já znám, ty
nemaj ničeho dost - to pozor Vincíčku - přej láska!"
Netrvá to dlouho a Vincent vytahuje tužku a notes a říká:
„Ty, hele, tak jak to mám napsat na ten inzerát? Jako že chci
ven, voženit se nejdřív a pak hned za hranicema tradá ..."
Chvíli se pokoušejí sestavit dost absurdní text a když se dostávají k pojmu: značka, Vincent se zarazí. „Co tam mám napsat?" Spolusedící od vedlejšího stolu, který dosud seděl zády a
zřejmě naslouchal, radí: „Dejte tam „Život venku". Vypadá
to, jako by měla začít vymýšlet značku celá kavárna.
„Život venku - to je moc vokatý - něco jinýho", hlasitě odpoví
Vincent. Přemýšlí a přebírá si to hlavou, ale na nic nepřichází
...„Hele, já jdu, snad na něco cestou přijdu", vstává, platí, odchází. Okatě pak zamrká a řekne spiklenecky: „Hned to jdu
podat!", ujde pár kroků a zase se vrací a ptá se potichu: „Kam
to mám jít podat, přece s tím nepudu do Mladýho světa?"
Spolusedící mu radí: „Zkus Mladou frontu nebo Večerní
Prahu", od jednoho stolu se ozývá: „Vinco ... dej to do Zemědělskejch novin!" „Jdi do prdele", otáčí se na něj nahořkle
Vincent. Jeho spolucestující platí a odchází s Vincentem na
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tramvaj. Vincent má po celou dobu v ruce zápisník, tužku a
ptá se na značku. Zdá se, že všechno visí - stojí i padá - na
značce.
Vybelhá se před kavárnu a vidí, že se tu s hůlkou v ruce
proťukává směrem k tramvajovému můstku slepec. Vincent
ho čapne za ruku a už ho převádí na refýž. Slepcovi může být
tak šedesát a v ošuntělém huberťáku vypadá vedle Vincenta ten je celý v černém - jako trpaslík. Když jsou na místě, Vincent k němu upřímně promluví:
„Pane, chci si dát do novin inzerát, neznáte značku?"
„Jakou značku," odvětí slepec.
„Na ženskou!" ... „Na ženskou? A sakra! No to tam napište:
š t ě s t í !'.'.. „Na to já pane seru. Já chci ven - do USA. D o U
ES Ä!" ... „A sakra. Do Ameriky. Člověče, to je ale dálka. Už
jste byl v cizině!" ... Jó, pane ... v USA!" ... „A sakra. T o jsem
teda blázen, co tu teda teď děláte?" ... „Hovno, pane. Sem v
důchodu, ležím doma nebo si drandim pinďoura!" ... „A sakra, sakra. T a k běžte dělat, u nás ve svazu vás vezmou, i když
jste v důchodu. Něco si přivyděláte a bude. Jste ve svazu? ...
„Na to seru. T a k co tam mám dát za značku?!" ... „No nevím
... dejte to štěstí."
„Na to seru, pane, něco jinýho," odpovídá vřele Vincent.
Vedle nich stojí na refýži dvě babky a jedno dítě s letadýlkem
v ruce a všichni natahují uši, co si ta podivná dvojice povídá.
Dítě navíc kouká s otevřenou hubou.
„Jen tam dejte štěstí, pane," zdůrazňuje slepec. „Já chci ven,
pane, na štěstí vám seru. Chci kundu a ven!"
„A sakra, to si teda dejte inzerát do ELÁNU." „Elán. Co to
je?"
„To je náš časopis. Časopis svazu. Tam si dáte inzerát a ona se
už ozve ..."
„Co bych dělal s buchtou bez nohy - to bysme daleko nedošli.
Ani na celnici. Na to já seru - bez nohy. Vy jste pěknej kousek, pane!" Vincent se znovu ptá na značku a dodává: „Vy
fakt nevidíte? Vůbec nic? N o to jste na tom fakt blbě. T o je to
nejhorší. T o já jsem proti vám úplnej jůra ...
„Jde vo zvyk, víte? Kolik je vám"?
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Vincent zívaje odpovídá: „Čtyřicet dva."
„To jste teda mladej pane - to jste jůra!"
„Já se jmenuju Vincent V.!"
„A sakra!"
„Vy mě znáte?"
„Ne."
„No jo. Vy mi neporadíte - už mi to jede."
Vincent nastupuje do tramvaje, slepec volá na opačnou
stranu: „Napište tam to štěstí!" Lidé se otáčí udiveně na
slepce, aniž by chápali smysl. „Štěstí, dejte tam štěstí".
Tramvaj se rozjíždí a přes okno je vidět Vincent V. sedící s
blokem a tužkou v ruce, jak se otáčí ke stařeně sedící za ním.
Zděšeně sebou trhne ve chvíli, kdy můžeme s Vincentových
rtů odtušit jeho otázku: „Paní, co tam mám dát za značku?"
Co tam má dát za značku?
(Pro S / M vyprávěl T.)
Převzato ze samizdatové revue SADO/MASO č. 6 (zima 1986)

Autor Vincent V. v rozhovoru s básníkem Egonem Bondym před Malostranskou kavárnou v Praze.

kolem tohoto podstatného základu ovíjely a rozvíjely další
asociace. Jde skutečně ale spíš o vlastní asociativní fantazii, na
níž záleží, co si kdo je dnes pod tímto pojmem - N I C O - sám
schopen představit. Pokud jde o „reality" jejího života, asi
bych opakoval s jistotou jen počáteční slova, jimiž se snažil
Nico charakterizovat Pat Patterson na zadní straně obalu její
LP desky „Chelsea Girl": „ N I C O N Í NEVÍM". A i když
jsme rozmlouvali už skoro hodinu, žádala mne znovu, abych jí
nepokládal takové ty „běžné" otázky, jako kde se narodila,
jaké je národnosti, kolik je jí let... Zůstaneme tudíž u toho, že
o N I C O jakoby „nic nevíme" - když si to nakonec sama přeje
- a vzhůru a s chutí, s patřičně tvrdýma a ostrýma loktama, do
tlačenice před skleněnými dveřmi Opatova ( O K D Praha 4 Jižní město). Ale než nás dav vmáčkne do skla nebo do sálu,
nebo než nás vyvrhne zpět (další heslo totiž už nezní „Nico je
v Praze", ale „Lístky nejsou, jděte domů!" - menší změna), můžeme ještě o Nico zauvažovat. Je klidně možné, že ani Nico
toho o sobě neví víc než my o ní. Zní to sice trochu záhadně a
nepochopitelně, ale proč ne, vždyť to všechno patří minulosti,
která je pro Nico mrtvá, alespoň potud, pokud stále ještě platí
její vlastní slova: „To, co bylo včera je jedno, já jen každý den
znovu cítím, že předešlý den se nepočítá a neplatí už. T o co se
stalo předtím, to se stalo, a zůstal z toho pocit, který se nedá
vymazat, ale je to pryč" - tudíž bychom opakovali těch pár dalších vět na desce „Chelsea Girl", pro Nico neexistují lidé ani
města (tudíž ani my jako publikum nebo Praha jako město),
ale jen bloky emocí, které se nedají spoutat a zachytit, maximálně snad někdy prožít znovu. N o uvidíme ...
Neoficiální koncert Nico, která byla „násilím" pražskými organizátory odkloněna ze své cesty z Budapešti do Polska (ze
své oficiální koncertní šňůry), má začít v 18 hodin. Je půl šesté
a dav se vmáčkl dovnitř, díkybohu nikoli sklem. Několik stovek lidí se tlačí vpřed - trochu to připomíná hysterii diváků v
hořícím divadle, ovšem tady jde o to, vtlačit se do ohně. Trochu „pepře" neuškodí a tak vyděšení pořadatelé vykřikují zoufale, že „Nico nebude" a že „Nico se ztratila v Praze". Dav
zná však dobře (vždycky) svůj směr - vždy vpřed - a jakmile si
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NICO V PRAZE
4. - 5. X. 85
„Nico v Praze", „Nico v Praze?", „Nico v Praze!" - to je ve
stručnosti obsah nejtelefonovanějšího hesla v posledních
dnech září roku 85. Samozřejmě že i centrální „ucho" napojené na diskrétnější hovory, než právě tenhle masový telefonní
šum, zaznamenalo tuhle šifru. Zajímavé by bylo zjistit, zda má
i Nico svůj fascikl na některém zaprášeném a zastrčeném regále centrální „paměti", řečeno přímo - „Na Barťáku". Nejspíš asi ne, ale pokud ano, bude její kádrový posudek zahalený,
jako každá legenda, do mlžného oparu, z něhož jasně vysvítá
jen jeden f a k t : že totiž Nico jako jedna z hlavních loutek
Andy Warhola figurovala určitou dobu v newyorské undergroundové skupině Velvet Underground. T o samo o sobě
stačí anebo by mělo stačit (dekodérům bezpečnosti), aby se
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určí směr, nedá se zadržet; ono to ostatně ani nejde, taková je
zákonitost davového pohybu. Dav je tlačen zezadu; ti potřebují dopředu nejvíc, zároveň ještě necítí tolik tísně. Někdo odpovídá pořadatelům: „Nico bude, nás nevoblbneš". Nadšení
jednou vyprovokované se nedá uhasit hrstkou vody. Ovšem
byl to fakt, Nico byla jedním z pořadatelů ztracena cestou z
hotelu, a to někdy před dvěma hodinami na stanici Budějovická. Tedy v metru. Potěš pánbů, v téhle pustině se ztratí i
domorodec. Nico je ztracená! S tváří, kterou zalévají slzy
zoufalství, se objevuje strůjce tohoto nedorozumění, známý již
pražský rockový organizátor a neúnavný zmatkař Čuřík. V
davu již dost vzrušeném to začíná vařit. Zaťaté pěsti a výkřiky
na jeho hlavu. Něco jako: „Čuříku, proč jsi jí ztratil. Přiveď
nám Nico! Koukej pro ní mazat! Hni se kostro, určitě jsi jí zašantročil!" a podobně. Čuřík na pokraji zhroucení odjíždí zpět
autem do hotelu Ambassador na Václavském náměstí, pokusit
se hledat ji v jejím pokoji. Chaos začíná být zajímavý, stovky
lidí bez vstupenek (které si mezi sebou dávno rozdali funkcionáři a známí Jazzové sekce) obalily vchod do kulturního
domu. Snad 800 lidí, možná víc. Hysterie pořadatelů je celkem pochopitelná: „Jděte domů nebo Nico nebude!" Nemá to
sice logiku, ale bohužel ani účinek, proto přichází promyšlenější výkřik: „Kdo nemá lístek, ať vypadne!" Tomu rozumím.
Odcházím, předtím však „přepínám" na zvláštního dopisovatele magazínu Sado/Maso, který byl shodou okolností vtlačen
(plus 40,- do dlaně pořadatele, který řekl: „Pojď") dovnitř.
Předávám tedy pero ...
Tady vnitro. Vnitro kulturního domu Opatov, sál přecpaný k
prasknutí, dusný k zalknutí. Přecpaný známými, známými
známých a jejich známými i známými dosud neznámých známých. T e ď by stačilo, aby tenhle Titanic najel do ledovce a po
pražské nezávislé, alternativní kultuře nezbude nic. Jazzová
sekce, o té nemluvě, a o undergroundu už vůbec ne. I když,
abychom byli objektivní, existují v tuto chvíli i ti, kteří tu nejsou - nevidíme zde Milana Hlavsu (! - který v náprsní kapse
nosí fotografii Nico v přátelském postoji vedle jeho - Milanova - tchána Dr. Jiřího Němce, a to ve Vídni již několik měs-
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íců), z objektivních důvodů zde nevidíme ani Dr. Jirouse, ani
Magora, a ani Dr. Fišera, natož pak Bondyho, který jakožto
jeden z mála v českém undergroundu skutečně duchovně pracujících nemá čas na zábavu. Jinak jsou tu všichni, včetně těhotných dívek a dětí - všichni za 40,- díky pořadateli, který
řekl „Pojď" a nastavil dlaň. Hlava na hlavě, vydýcháno a narváno, Nico zatím ztracená. Je něco před 20. hodinou. S dvouhodinovým zpožděním (jako obvyklý český rychlík) přiváží
Čuřík pravou a nefalšovanou N I C O , a sálem to zašumí ... pár
poskoků (mezi nimi i náš známý Rastaman v Praze) nosí aparaturu a nástroje na scénu. Rituál může začít... ne, ne, nikoli,
ještě ne, ještě pouhých 50 minut euforického čekání, než se zapojí, propojí, istaluje zahraniční „mišpult" a natransplantuje
na české šňůry a obednění sálu. Ani tohle není tak jednoduché
- naroubování aparatury se nechytá, český zvukař má málo
spojovacích šňůr, nerozumí anglicky (proč taky v Česku), ale
ani britský zvukař neumí česky (!), takže alespoň řečí hluchoněmých vzkazuje český mistr zvuku kapele Nico, a ť jsou rádi,
že má aspoň 10 šňůr (potřeba jich je 12) - vzal jich tolik, kolik
si na Opatové poručili. Nakonec se to tkaničkama od bot zvukaře podařilo napojit, sálem se rozprostřel zvuk. Dav řve,
píská, šílí, jako kdyby vpustili do arény býka. Není divu, Legenda opouští zákulisí a blíží se nezadržitelně na pražskou
scénu. S každým krokem Legendy se i řev blíží tomu, co jsme
zvyklí slýchat při živých vystoupeních západních rockových
skupin - pokud se týče řevu, je dnešní opatovsko-pražské publikum na úrovni. I ten, kdo má obvykle ochrnutý hrtan nebo
to obvykle předstírá, teď nadšeně sípe. Nedá se nic dělat - podobné vzrušení se pokoušel v řadách svých vojáků vzbudit
Napoleon v Egyptě před bitvou pod horami pyramid, když je
upozornil na to, že se na ně „dívají 4 tisíciletí", právě tak tu
těm, kteří mají tu čest být alespoň trochu zasvěceni, probíhá
hlavou ta dlouhá řada milenců a přátel, z nichž se skládá kariéra Nico. Ještě předtím, než odstřihla Nico své vlastní
šňůrky od svého největšího loutkovodiče Andy Warhola, popartového krále, a než se pustila do milostných afér a nahrávání svých sólových „eklektických" alb, prošla bohémským
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nočním životem Paříže jako špičková modelka a „přítelkyně"
nekonformních umělců, pod taktovkou F. Felliniho si zahrála
v římských ateliérech ve filmu „Dolce vita"; poté co se objevila ve Warholových filmech a zabydlela se v newyorském
podzemí, vleče za sebou od těch dob jednu legendu za druhou
jako dlouhý mlžný závoj. I ve svých snad víc než 40 letech zůstává tahle „valkýra" s obličejem smrtelně bledým jakoby
nikdy nespatřil slunečního světla stejnou, jak ji tu člověk může
znát jen z obalů desek (Drama of Exile, Chelsea Girl, The
End apod.) nebo fotografií. Warhol věděl, co si vybírá, tenhle
obličej má v sobě něco sugestivního, a už se zdá pochopitelnější, proč k Nico patříval přívlastek „Anděl Smrti". Smrtelný
chlad jakoby ozařoval z její tváře a z jejích rukou sešeřelý sál.
Celá v černém tak jako i její doprovodná kapela (The Faction), až na bílé sako, usedá ke svému cestovnímu harmoniu,
aby už prvními chmurnými tóny navodila chrámovou atmosféru. (Apropó harmonium - další legenda? - pokud je pravda,
že to její původní staré, jí Lou Reed skopnul se schodů, pak
asi bude pravdou i to, že tohle nové jí koupila Patti Smith.)
Doprovod Nico nejsou žádní starci, spíš odrostlí teenageři bubeník (v bílé košili), hráč na klavír a syntetizér a další klávesista. První skladby jsou zřejmě z posledního alba, které se
tu v sále nabízí za 200,-, díky menší zásobě, kterou si kapela
vozí s sebou. Zvuk moderní, možná až příliš na skalní konzervativce v publiku, rozhodně však instrumentace i skladba a
barva působivě dotváří klasický mrtvolný projev Nico. Nezbytné je echo, nesoucí hluboký, chmurně vyprahlý hlas zpěvačky, který jakoby se odrážel od studených zdí klášterních
chodeb. Místy téměř mrazivý nářek agónie z jakýchsi neviditelných katakomb - „Sturm und Drang" - klávesy se rozlévají
sálem, melancholický hlas (tolik blízký hlasu kněze při mši)
odříkává pomalu až téměř zpomaleně mučivě truchlivou zpověď, možná snad rozsudek. Žádná překombinovanost, žádná
přebarvenost, naopak působivá a chladnokrevná lehkost a
jednoduchost. Prostota tak působivá, jako prázdná architektura gotického chrámu. Lehkost světla prozařujícího vitráž.
Klenba inteligentně a důmyslně stavěná kapelou, aby při vší
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jednoduchosti podepírala a nesla monumentální nekompromisní hlas Nico. Gotická prostota. Anděl smrti v Praze. H o r ror ... H o r r o r - ovšem záhy skutečný, aparatura se vymyká
českému zvukaři z rukou! Jak by ne, nikdy v životě tuhle originální novou techniku neviděl, natož aby věděl, který ze
stovky knoflíků k čemu slouží. Když chce přidat zvuk, ubírá
ho, když chce vlevo, činí vpravo - pravá ruka neví, co činí
levá. Domluva s britským přísedícím není možná. Následuje
pomalý, ale jistý sonický (nebo chcete-li aurální) kolaps. Z publika se ozývají dobrovolníci: „To je ostuda", „To je konec,
„Nico, nehraj, nehraj, prosím tě" směrem ke zvukaři, který
šmátrá po šňůrách: „Schovej si to domů", „Umělce" atd. Všeobecně obsažný je výkřik „ Ubohá Praho /"Zvukař přehazuje kabely, pokouší se o něj mrtvice - tohle kdyby se mu stalo při
sjezdu, tak ho to stojí hlavu. Ovšem zřejmě si uvědomuje tíhu
historického okamžiku i tak, právě tak jako publikum. Jde
mu o hlavu! Publiku jde o Nico! Kapele jde o prestiž. Všichni
zuří. Jeden z hudebníků dokonce zařval tak z hloubi duše, že
při tom provedl fyzický kotrmelec v ovzduší. Dopadl však
zpět na nohy a dál řval na zvukaře cosi jako „Czech stupid".
Zvukař nerozuměl a ani nemohl, ne proto, že by neměl slovník, ale zeplétal se do drátů. Přeci jen se našel někdo, kdo českému mistru zvuku anglickou formuli přeložil do našeho jazyka a řekl mu, že je idiot. Idiotů v této dramatické chvíli by
se člověk nedopočítal, těžko hledat v tomhle klubku nepřehledných příčin a následků původce. Zvukař je sice znám, a to
dokonce nechvalně, svými kouzly, ovšem tentokráte mu nezbývalo, než improvizovat na cizí neznámý stroj - byl k tomu
přinucen. Mikrofony pískají. Nico několikrát vstane od harmonia - odchází a vrací se, čas od času se obrátí směrem k
zvukaři a pronese: „Kill him", případně i „Shit" a podobně. Po
dalších 15 minutách tahání za šňůry (kdo vlastně dnes vede
tyto loutky? - je tu pár vyložených „neviditelných" v silonových bundičkách, stačilo by se zeptat snad jich? není nakonec
zvukař jejich člověk - „pomocník"?) Nico začíná zpívat, ovšem její první slova znějí „Sabotáž" (!), pak teprve pokračuje
podle originálu. Kapela hraje jako flašinet dokola a čeká se.
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Nico bezmocně stojí... Legenda stojí bezmocně v Praze - není
to příznačné? Anděl smrti zabitý Prahou. Prahou, v níž umírá
i kultura. Prahu zasáhlo silné prokletí - vypadá to tak, nebo
tomu tak je? Už víc než desetiletí to vypadá, že to tak je. „Já s
tím vůbec neumím zacházet", pravil zoufale zvukař. Dostala
se mu do ruky cizí moderní technika - nemůže za to. Posluchačům se tu dostala do rukou cizí moderní kultura a ani oni při
vší fascinaci se necítí jistí v kramflecích - reagují agresivně,
někdy místy i trapně. Ze vzteku, z bezmoci - jak to Čechům
vždycky zbývá. Nico si zapaluje cigáro. Ti, kteří jsou pár metrů od ní, vtahují kouř z jejích prstů a z jejích úst. Jednak aby
měli s Legendou osobní kontakt, jednak proto, aby zjistili, co
kouří. „Shit?" Možná. Nervozita je značná, takovou ostudu
Nico asi dosud moc nezná. Praha boří Legendy, do Prahy
jezdí rockové hvězdy umírat. Nicméně přesto, že mladí hudebníci z kapely odcházejí do zákulisí, víko rakve ještě nesklaplo. Nico se vrací k harmoniu. Taková, jak ji většina uctívačů
zná - bledá, téměř mrtvá (I am empty!), sama se svým příručním harmoniem. Před tímto rozvášněným davem (proti
komu? - to Nico netuší a nechat se tu roztrhat na kusy?!) není
vyhnutí, Nico zapaluje další cigaretu a nasazuje svůj nesmrtelný tragický tón hlasu, který všechny přimrazí. „Femme Fatale" na kolenou, před pražským publikem, očividně zděšená,
nicméně hrající svou roh důstojně dál. Ta by i pod gilotinou
nehnula brvou, řekne si člověk. Snad se i jí teď honí hlavou
otázka: „Co tu hledám v tomhle hnojišti, v téhle pustině, kde
lidi neumějí zorganizovat ani koncert, natožpak sama sebe
nebo svůj život. Proč tu hraju, tihle lidé nemůžou rozumět!"
Možná se jí hlavou nehoní nic. Manažer, připlešatělý podsaditý žiďáček Mr. Alan Wise (Moudrý Alan) nepřestává ze zákulisí ani na moment hlídat Nico. Kdyby si Nico šňupla kokainu nebo píchla pod harmoniem heroin, bude průšvih. Ovšem průšvih pro nás Pražany je aspoň na chvíli zažehnán Nico zpívá. Nico a harmonium a k tomu staré známé písničky
z „Desertshore" - „konečně" Nico taková, jakou ji tu chtěli.
Díky zvukaři a jeho zamotaným šňůrám se sálem nese „stará
dobrá" „My only Child", tak jak ji většina posluchačů zná.
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Zběsilý potlesk je odpovědí a Nico snad padá kámen ze srdce
(My Heart is empty?!). V tomto okamžiku historik vkládá
Nico do úst památná slova: „Mí Pražané mi rozumějí!" (asociace na Mozarta jsou nasnadě, ovšem! Ale 200. výročí Dona
Giovanniho a jeho premiéry v Praze bude až v roce 87. I tak
nám to „koresponduje", i když zcela kontrastně. Nico - Mozart - Praha ...) Z agónie ožralosti se zmátožil i jeden z reprezentantů rodiny Němců z Ječné, který se předtím unavil výkřiky typu „To je sračka!" anebo „Fuck you, Nico, fuck you!"
Probouzí se i „lepší polovička" pražského publika: sálem totiž
zní - snad poprvé od protektorátu - čistá podmanivá němčina,
„Mutterlein!" My Pražané jsme nakonec přeci jen v koutku
duše a snad i pár promilemi v krvi Němci. Duchem zcela jistě,
zvláště pak my sžíraní duchem doby: novým romantismem.
Zmátožila se i technika - snad sama svou vlastní inteligencí - a
zvukař, hrůzou zpocený jak myš, byl schopen postupně přihulit i další mikrofony. Kapela se přidává těsně před „koncem".
Skutečně - Morrisonova skladba „The End", jeden z předělaných „evergreenů" Nico, který následuje po všemi vychutnaných „All tommorows parties" (originál balení), ukončuje
tenhle nezapomenutelně absurdní koncert. Když Nico ohlašuje na půl úst skladbu svého přítele Jima Morrisona, celý sál
„jde do kolen" a bouří nadšením. Kontakt s Legendou - to je
to, proč se všichni cpali hlava nehlava do tohoto sálu na pokraji prahy. Dostalo se jim Legendy. Legendy personifikované „Andělem Smrti", který přelétl šedesátá, sedmdesátá a
osmdesátá léta, aby přistál na pár metrů od nás - od pohrobků
kultury, na mramorovém náhrobku Prahy, otvírajících zobáčky hladově jako vrabci (čerstvě vyklubaní, ale) vypadlí z
hnízda. „The End" - zatímco Nico mrtvolně bledá odříkává
slova Morrisonova oidipovského zabíjení - což je známý horror - „mother, I want kill you ...", v zákulisí již odříkávají
„úředníci" StB své otázky do uší do němoty „úspěchem " opilého organizátora koncertu, vedoucího tento Opatovský Dům
Hrůzy. Alan Wise, moudrý to manažer signalizuje Nico, že
musí skončit, a pomalu si připravuje dokumenty, aby se mohl
legitimovat komunistické policii. Hlavně aby Nico neměla u
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sebe heroin. Je 22.05, kapela přetáhla o 5 minut! Povinnost v
Československu je zákonem - skončit v 10 večer a jít spát. Nerušit pracující. Alan Wise přichází k mikrofonu a anglicky se
omlouvá, že smí kapela hrát jen do 22 hodin. Lidi to nechápou, teď když se to rozjelo ...?!
Rozjelo! Policie čeká na Nico v šatně. Diskrétně. Policie čeká
i před vchodem. Diskrétně. Policie čeká i v autech. Diskrétně.
I v chodbách. „Nico, proč jsi tak nervózní", chtělo by se říci
Legendě v téhle chvíli, vždyť si vzpomeň, co všecko máš za sebou - anebo jsou to jen legendy, žádná tvrdá realita? Důležité
je dostat se teď pryč, z tohoto Domu Hrůzy.
(Náš reportér-dopisovatel S / M neztrácí duchapřítomnost a
spolu s Nico a pár figurami se pouští spletí chodem k nouzovému východu, aby čtenářům mohl podat co nejpřesnější
zprávy o konci této legendy!)
Zatímco se v sále fetišisté plazí po pódiu a hledají nedopalky
po Nico, aby je mohli „zneuctít" svými chapadly, zabavuje Policie v zákulisí více než stovku desek Nico, LP i singlů, které si
kapela veze dál do Polska. Nico nechápe, co se vlastně děje,
zda vypukl pogrom nebo hon na čarodějnice - na to se snaží
odpovědět posunky a mezinárodním „Polís" i náš dopisovatel
cestou „z nouze". Nico a dvě až tři postavy se teď krčí v
přítmí u jakýchsi garáží opřená o multikáru. „Whaťs going
on, man?" ptá se Nico. Jo holka, kdybys uměla lip česky, snad
by se ti to dalo aspoň naznačit, když ne vysvětlit. Prostě jsi tu
hrála ilegálně a všecko tohle byl „underground". Nikoli „velvet", ale „concrete" - underground! Tady je to takový národní
zvyk, když policie pořádá před, při nebo po koncertech na hudebníky i posluchače hon. „Iťs nothing extraordinary, Nico!"
někdo přichází do přítmí a ptá se Nico anglicky, jestli má
chvíli čas, těžko říct, zda mu jde o rozhovor či o šoustání.
Nico odpovídá: „Sorry, mám v patách policii!" Ještě pár minut pod nějakým betonovým blokem, minut plných vysvětlování, že za automobilem kapely a Nico stojí se zhasnutými
světly policejní vůz a čeká; Nico „chápe". Obchází podél zdi
tmou nebezpečné území - byl by to unikátní film - a zatímco
policie odváží Čuříka a Lindauera (autory tohoto spiknutí),
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pro Nico se podaří zastavit taxíka. Děkuje za pomoc (!),
mává přes zadní sklo a mizí pomalu v dálce ...
V rukou zůstávají fotografie s věnováním pro čtenáře Sado/
Maso magazínu podepsané N I C O !
*
Dodatek
který bychom snad mohli nazvat
- NICO T U R N S O N FERDIŠ PIŠTORA což nezní moc hezky, proto ho nazvěme raději
- BÝT VELKÝ Z N A M E N Á BÝT N E P O C H O P E N ! Pokusme se dosledovat pobyt (historický pobyt!) Nico v
Praze, kam až to jde. Je den po koncertě, Nico se jakž takž
vyspala - ještě aby ne, za těch 95 US dolarů na noc - a to nepochybně i díky svému cestovnímu „příteli" a uklidňovači,
kterého diváci našeho včerejšího koncertu mohli celou dobu
pozorovat, jak zuří po boku českého mistra zvuku. Když je
potřeba, a včera v noci toho jistě po policejní „honičce" na
Nico třeba bylo, tento cestovní „přítel" předčítá své majitelce
(Nico) z knihy legend o sv. Grálu, kterou střeží - právě tak
jako kufřík s penězi - jako oko v hlavě. Kromě tří hudebníků,
producenta (Alana Weise-Wise) a milence si s sebou Nico vozí
ještě karatistu a řidiče v jedné osobě jako jakousi tělesnou
ochranu. T a byla ovšem včera k nepotřebč. Je po snídani a
Nico spolu se svou „suitou" sedí v kavárně hotelu. „Zasvěcenci" do věci Nico v Praze, kteří již od časného rána obcházejí jak hladoví psi před hotelem, se odvažují dovnitř. Obklopují kavárenský stolek, v ruce mají připravené fotografie a
desky Nico a cpou je naší „Valkýře" přímo pod nos mezi šálky
kávy. Tři mladí muzikanti z kapely se dohadují s Mr. Wisem o
svém problému, který je pro ně neřešitelný v českých podmínkách. Všichni tři jsou vegetariáni, což je stav, který jim vydržel až do chvíle, kdy vstoupili na naši půdu. U nás se s podobnými extrémisty nepočítá, a tak po několikahodinovém hladovění v Čechách se rozhodují své přesvědčení nejíst živočišnou
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stravu tajně porušit. Vybírají si z jídelního lístku šunku.
Zřejmě podlehli zdání, že do komunistické země Višnu nevidí,
anebo když už tuto zemi stvořil bez vegetariánské stravy, přivře pro jeden den oči. Nechci se do toho míchat Višnuovi ani
těm zoufalým hochům, ale poté, co se zakousli do masa, sděluji jim diskrétně, že v této zemi jsem nucen žít jako vegetarián již 12 let. Nechápou nebo nevěří, diví se, že jsem ještě nezemřel hlady. Nemá cenu jim to vysvětlovat, je mnoho věcí
mezi nebem a zemí. Každý má své zásady a dělá co může. Což
se ukázalo znovu za pár minut, když tihle tři mladíci zvou
svého producenta na prohlídku Týnského chrámu. Pravověrný producent si po židovskú odplivl a řekl, že na Týnský
chrám kašle, potají se připravuje položit kamínek na hrobku
pražského rabbiho. Hejno ošoustů kolem stolu se zvětšilo,
Nico chladně a rezervovaně znechucená podepisováním (podepsala a věnováním opatřila 9 ks fotek a desek) odkládá
pero a odhazuje hromadu dalších kusů předložených k podpisu. Téměř na hranici slyšitelnosti pronáší svým hlubokým a
vyprahlým hlasem slova, která stojí za to, aby byla zapsána v
souvislosti s její návštěvou v Praze: „Být velký znamená být
nepochopen!" Nico vstává od stolu a kráčí po hotelovém koberci k hotelovému výtahu - vrací se do svého pokoje. Znechucena, otrávena nebo jako obvykle jen s prázdným srdcem?
I tohle bychom ještě našim čtenářům rádi sdělili a proto (a
také proto, že S / M má „kontakty") nasazujeme své „čidlo" na
jednu z bytostí, která pokračuje v cestě s Nico vzhůru výtahem. Je to trapné, ale ještě ani v této chvíli Nico není sama,
do výtahu se vecpali tři další otrlí čeští ošousti. Jeden z nich by
měl být příslušník StB, který ... ale je možné, že tentokrát
právě ten zůstal dole, když se již nestačil vecpat do výtahu.
Všichni účastníci stoupání s Nico do „legendárních" výšin hotelu Ambassador si v duchu připravují otázky (nepoučeni historií o mlčenlivosti tohoto Anděla Smrti, této mlčící sirény).
Ještě kus cesty s Nico po koberci ke dveřím pokoje a pak
další dva bezmocně odpadají jako štěnice postříknuté benzínem. Nico ledově kyne rukou poslednímu z této trojice, který
vstupuje do jejího hotelového pokoje. Krve by se v něm nedo97

řezal, nervové spoje vypadávají, nohy vypovídají službu! Ještě
krok a sám s Nico v hotelovém pokoji ... panebože, neopouštěj mne (pokoušejí se o něho mdloby) ... sám s Nico, pane
bože ... tak jako před ním Fellini, Antonioni, Andy Warhol,
John Cale, Lou Reed ... pane bože, kdyby tu takhle mohl být
třeba Milan Hlavsa ... jako před ním Alan Delon, Jim Morrison, celá sanfranciská i newyorská scéna konce 60. let ... jako
Brian Eno, Robert Wyat, Kevin Ayers ... pane bože, co milenec, to legenda. Naštěstí se kácí náš hrdina do měkkého
křesla a z mrákot ho vytrhuje její typicky smutný až plačtivý
hlas: „Co si dáš?" Nico otevírá přebohatě zásobený pokojový
hotelový bar. Náš hrdina v rozpacích neztrácí své národní
uvědomění a odpovídá „Pilsner". Nico pohostí tedy svého vyvoleného pivem. Zasouvá do kazeťáku jednu ze svých tří kazet, které poslouchá - na dvou má sama sebe - na třetí jakéhosi Pakistánce Muhammada Aliho, který zpívá islámské lidovky. T o poslední je také to, co zaplní aurální prostor pokoje - zbytek doplňuje mystické a legendární mlčení této ženy.
Nico nedává interviewy, Nico ani nevzpomíná. Tak, jak je to
napsáno na „Chelsea Girl", kde říká: „Považují mne za nezdvořilou, ale cokoli chci říci těmhle lidem se mi zdá zbytečné a
marné ... nemá to cenu, radši toho nechám a zůstávám jaká
jsem ..." Zdá se, že Nico, neprostupná a mýtická, chladná a
krásná, smrtelně bledá a chladná tuhle roli nehraje. Skutečně
taková je. Naše „čidlo" vytahuje z kapsy dvě cigarety - možná
kvůli nim si vybrala Nico do pokoje právě jeho. Tráva?
Možná. Zapaluje si. A promlouvá, snad poprvé z vlastní vůle,
tady v Praze. Ptá se: „Kolik platíte nájem za normální byt?
Hotelový pokoj tu stojí 95 dolarů - to je dost!" Náš člověk se
pokouší vysvětlit, že je to obvykle trochu míň, ale jinak je tu
draho a málo bytů, pokouší se navázat hovor. Nico napůl jakoby nepřítomná vypráví o tom, jak žije její syn v Paříži. Je
mu 25 let a píše básně „like a Rimbaud!", žije prý jako bohém.
(Jak by ne, když v něm koluje krev Alaina Delona a Nico - co
mu geneticky zbývá jiného). Přitom pomalu vstane a jde pustit televizi. Hlasatelka oznamuje, že diváci uvidí další ze seriálu filmů pro pamětníky. Tentokrát to má být „Obrácení
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Ferdiše Pištory" s Bekem, Marvanem a Šejbalovou i s Menšíkem ... náš „hrdina" navrhuje, aby Nico zkusila druhý program, říká jí, že tohle je starý film. Nico odvětí vzlykavě ocelovým tónem, v němž se objevuje náznak radosti a vzrušení: „I
LIKE O L D MOVIES!", přesto zkouší druhý program. N a
obrazovce se objeví reprezentant naší hudby národní umělec
Karel Gott v jakémsi svém medailonkovém show. „Who is
IT?" ptá se Nico smutně (s prázdným srdcem). „It is a Gott national artist!" odpovídá bystře náš člověk. „Gott?" (rozuměj
Bůh!?) „It is terrible, iťs lilte Johny Hollyday. I hate him!" a
přepíná opět na Ferdiše Pištoru. Zbytek společně stráveného
času „stráví" hltavá nemoc, jež nezná hranic - T V programme!
Oba mlčky sledují obraz. Bek v pruhovaném triku s kasařskou brašnou přes rameno leze oknem do milionářovy vily.
Nico obvykle smrtelně bledá je ve světle T V ještě bledší. Náš
člověk dosud tuhý trémou a odpovědností se v křesle roztéká
spokojeně jako máslo na slunci. Žádné milostné návrhy nepřišly - díky bohu! Přemýšlí, co řekne přátelům venku a těm
za dveřma, až se budou bledí a nervózní ptát: Jaké to bylo?
On odpoví: Legendární! nebo něco podobného. Vtom však
zachrastí klíče a někdo otvírá. Našemu hrdinovi se zastavuje
srdce - policie? Je konec! Stálo mi to za to? Obrací se ke dveřím - do pokoje vstupuje manažer, který se vrací z procházky
... za ním strčí do místnosti hlavu jakýsi Cech a ukazuje rukou
na stolek, na němž je pár skleniček a váza s kytkou. Říká lámanou angličtinou: „This is flowers, this is roses are f r o m me
yesterday" a cpe se dovnitř. Manažer řekne Sorry a vystrčí ho
ven. Očima zkušeného hlídače slídí, jestli někde není položená
stříkačka. Nasává vzduch a otvírá okno. Oznamuje, že hoši z
kapely chtějí jet na výlet na venkov, odpočinout si od Němců,
kterých prý je plná Praha, už to nemohou poslouchat. Ptá se
našeho Čecha, jak daleko je zámek Hluboká. Dozví se
pravdu, je odpoledne a Hluboká je daleko. Náš hrdina si
vzpomíná, že v jednom lomu za Prahou má mít dnes vystoupení pro své přátele jedna česká skupina (řekněme to na rovinu: „Národní třída" a okolí.) „If you want, we can go to see
one Czech underground group who's plaing in some country
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area near the town. Iťs underground performance". Nico
nehne ani brvou. Manažer se dohaduje s Nico, která oznamuje, že si půjde lehnout. Manažer jí znovu důrazně připomene cosi o heroinu a poté opouští spolu s naším člověkem
hotelový pokoj, v němž se odehrál tento legendární „sametově
undergroundový" pobyt Nico. Kromě vystoupení na Opatové
Nico dobrovolně neopustila hotel. Praha pro ni zůstane
mrtvým městem neschopných lidí a policistů, kteří honí
rockové hvězdy po ulicích. Kdo z těchto lidí rozumí? „To be
great it means to be misunderstood!" Naše „čidlo" se naposledy ohlíží - Nico usazená hluboko v křesle, nehybná jako múmie, impregnovaná legendou a napuštěná mýtickými oleji, ovinutá závoji neproniknutelnosti jako egyptská princezna na
trůnu po boku faraóna (kde jsi zůstal, Andy Warhole ?) upírá
oči do mrtvé záře hotelové televize. Jako z nějakého Warholova filmu. Nejsme právě v New Yorku? Kde vlastně jsme? 24
hodin před televizí. Popartová nebesa i peklo zároveň.
„Je krásná. A v tomhle světě, kde je tolik věcí, jež můžete tak
snadno získat, Nico zůstává dál neuchopitelná. Kolem ní září
jakýsi jasný a čistý kruh pravdivosti a nepředstírání. Vězí v ní
jako šíp, který zasáhl její vnitřní terč a není možno jej vytáhnout ven. Její hlas i chování, její způsoby snad sahají daleko,
daleko, někam do vzdálené minulosti, možná ještě dál, než si
sama uvědomuje. Možná tohle všechno zakládá a vytváří nový
s t y l . Jakýsi existenciální pop styl, pozemský, avšak elegantnější a izolovanější ..."
„Její jméno je Nico. Nevím, kde se narodila, nevím, kolik je jí
let. Nevím nic o jejím životě modelky v Paříži, herečky v
Římě, beatnice a hipišky v Ibize ma Mallorce nebo členky legendárních Velvet Underground. Lehko bych to mohl zjistit,
ale raději ne. To všechno patří včerejšku." (Z přebalu „Chelsea Girl", poslední věty textu na obalu.)
The End? The End!
Post scriptum: služební automobil skupiny The Faction uhání
přes Barrandov směrem k jednomu opuštěnému lomu. Lom je
skutečně opuštěn, po českém undergroundu už tu není ani
stopy. Zatímco „Národka" hraje o pár kilometrů dál v jednom
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venkovském domě na svatební „undergoundové" veselici,
automobil s doprovodnou kapelou k němu marně hledá cestu
tmou. Ve chvíhch, kdy to řidič vzdává a obrací vůz zpět k
Praze, začíná „Machy" Macháček (Plastic People, Garáž - kytara) ladit kytaru, aby veselku ukončil několika skladbami od
Velvet Underground. Kdyby v této chvíli vstoupili muzikanti
od Nico do dveří, asi by se tu sesunuly obě strany. Nico však
podchlazená s prázdným srdcem izolovaná sama v sobě, izolovaná od všech přátel i nepřátel, vytváří v hotelovém pokoji
před televizí „nový styl". Nevidí, neslyší, necítí, je mrtvá. Jako
Praha. Dvě mrtvoly, dvě legendy, dvě krásky s gotickou duší,
jejichž hlas sahá daleko, daleko do minulosti... anděl smrti se
zastavil v mrtvém městě. Má to své kouzlo ...
Adieu Lebe wohl „AU Tomorrow's Parties" Nico.
(Tři vegetariánští kumpáni Nico si v předsálí hotelu Ambassador nakupují za zbylé tisícikoruny nějaké cetky. Bižutérii pro
svoje matky, Pilsner pro svoje otce. Zítra časně ráno, tak jak
slíbil policii manažer Alan Wise, odjíždí kapela i s Nico dál do
Polska. O pár dnů později ve Švédsku se Nico dala slyšet, že
tak hrozné vystoupení jako v Praze dosud nezažila.)
Na základě přímých zkušeností svých 3 zpravodajů nasazených do akce „ N I C O " zpracovalo S / M .
A ještě jedna sugestivní otázka čtenářům: Stačil by W . Amadeus Mozart před oněmi 200 lety přes noc složit předehru k
Donu Giovannimu, kdyby měl v hotelovém pokoji (resp. u
Dušků) televizi? Odcházím si pustit Requiem za Nico. Na
shledanou ve společném hrobě. - R. Samsa.
Převzato ze samizdatové
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č. 7 a půl.

Z. N Á M E K

THE END
Opatovské události z října 1985 v širším kontextu
Každý má, co si zaslouží. Češi chtěli Nico a dostalo se jim jí.
Nico chtěla zpívat a hrát a dostalo se jí české reality, reprezentované čs. zvukařem (i když ten za všechno nemohl), atmosférou plnou snohství i neukázněnosti a bonbónkem policejní razie a výslechu na „The End". Ale nikdo z těch, kteří mi
líčili své subjektivní dojmy z onoho nešťastného pátečního večera, nebrnkl na strunu, která rezonovala (a rezonuje) hluboko vespod, tušena těmi nejcitlivějšími. Praze a jejímu „senzačnímu" publiku se dostalo, co zasloužilo.
Bohyně spravedlnosti je slepá právě proto, aby nemohla nadržovat. Aby sem tam nepoložila svůj božský prstíček na tu či
onu misku, podle toho, jak by se jí ten či onen klient zamlouval. Spravedlnost nelze obalamutit. Jinak řečeno, boží a
rockové mlýny melou pomalu, ale spravedlivě.
Když mi organizátor opatovských koncertů říkal, že „kdyby
se mi podařilo zorganizovat v Praze tu Nico, byl by to vrchol
mého života a pak už nemusím dělat nic", znělo to hezky, ale
hodně naivně. Nezdravě naivně. Když se vrátili lidi z budapešťského koncertu a hlásili, že to bylo výborný a že to bude
v pátek v Praze, zavětřil jsem a jel tam, kde se měly koupit
lístky. Ale už jsem tušil čertovinu a tak když se pak ve čtvrtek
ozval člověk, o kterém vím, že Nico sleduje a její desky zoufale sbírá už hodně dlouho, že lístek nemá, přenechal jsem mu
vstupenku na čs. událost sezóny s klidným srdcem. Když hned
v noci a následující den přátelé přinášeli Jobovy zvěsti jako na
běžícím pásu, mohl jsem si mnout ruce. Kdyby nešlo o stále
stejnou chybu!
Alchymisté a magici tomu říkají černá a bílá magie, ale netřeba tajemných slov: koncert Nico byl „posraným navrch" od
samého začátku. Každý však nakonec dostal, co zasloužil: or103

ganizátor zprostředkoval Nico a byl na hodinu vyhozen ze zaměstnání (po nepříjemném policejním výslechu s možnými budoucími následky), lidi měli své „velvety", ale s pískáním mikrofonů a českými vášněmi, které bičovaly sál, a Nico se dostalo lekce české netolerance, amatérštiny a dalšího důkazu o
tom, že v rocku je vždycky všechno jinak.
Asi aby eliminoval kamarády a kamarádíčky, kteří opruzujou
o lístky i když už nejsou k máni a nedostanou-li je, urážejí, organizátor si „chtěl ušetřit práci a nervy" a nechal vstupenky
distribuovat Jazzovou sekcí. Čili o tajném koncertu věděli nejen lidé z Ostravy, Pardubic a jiného okolí, kteří Jazzovou
sekci bombardovali telefonáty, ale samozřejmě i zvláštní orgány lidové moci, které se tak mohly v klidu připravit na
velký zátah. (Navíc zbylé lístky pak, chudák, prodával po hospodách.)
Když Nico zpívala „The End", „my friend the end", nemohla
tušit, že konec to je a hezky rozmáznutej. Konec opatovských
koncertů, konec iluzí pár lidí, jak o Nico, tak hlavně o „čs. pohostinnosti" ve smyslu schopnosti dát věci co jí patří, a ne pořádat Nico, abych byl slávnej, abych ji viděl, abych o tom
mohl celej život vykládat, abych byl něco víc. Zúžený náhled
na věc ze strany pořadatelů a diváků vykonal své: zlé vibrace
zesynchronizovaly zrovna v ten černý pátek na opatovské
burze a Češi, Pražáci, dostali lekci. (Je zajímavé, že na nahrávkách pořízených walkmany v sále není cítit zlé emoce a i
přímí účastníci koncertu museli konstatovat, že „to je jinej
koncert".) Naštěstí má každá mince dvě strany: konec iluzorně naivního chápání pořádání koncertů by mohl znamenat
právě v tomto oboru zprostředkovatelské činnosti obrat k lepšímu příštímu.
Budou-Ii příští organizátoři schopni nadhledu, reálného uvažování bez emocemi zúženého vidění sebe jako středu dění a
trpělivé - mravenčí práce ve prospěch věci - tedy budou-li
např. umět posoudit, zda se nevyplatí např. zorganizovat některý koncert jen pro „organizátory" a nahrávače, aby tak nezbyla připálená „vůně" po holubu na střeše, ale vrabec natočené kazety či fotek a možnosti další budoucí spolupráce v
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hrsti - pak se určitě i v našich zemích dočkáme postupně stále
citlivějšího a tolerantnějšího obecenstva i hlubších zážitků z
výborných koncertů.
Všechno tedy skončilo tak, jak si každý přál, jenže jaksi jinak.
Organizátor uspořádal Nico a teď „opravdu už nemusí nic dělat", protože je bez zaměstnání. Snobům se dostalo „hvězdy",
která se jim dokonce s věnováním podepsala na desky. Policajti zdárně zasáhli a mají materiálu do aleluja atd.
Bohyně spravedlnosti má na očích pásku a tak nemohla jedno
oko přimhouřit a Čechům jejich „češství" pardonovat: misky
vah odměnily přesně podle toho, kolik kdo na ně naložil. Člověk (a Čech taky, samozřejmě) má ale schopnost chybami se
učit. Pokud není sám sebou a sobě tím nejdokonalejším cenzorem. Pokud například začne budovat „lepší příští" tím, že přestane vinu za nezdar čehokoliv svalovat na zvukaře, policajty,
organizátory atd. a koukne se na „břevno v oku svém" bez
iluzí.
Došlo mi, že většina „odborníků" si prostě zařídila pohodlný
život jednookých v zemi slepých. Z nahrávky je jasně slyšet, že
spousta lidí nechtěla N I C O 1985, ale Velvet Underground. Z
tónu řeči organizátorů bylo cítit, že jim nejde o hladký a úspěšný koncert, ale hlavně o jejich zásluhy na něm. Generalizujme dále: publikum Lucerny vlastně už ani nechce slyšet vynikající hudební výkony. Do Lucerny se chodí pokecat si a
zdrhnout kohokoliv. Takže postupná devalvace divácké meze
způsobí to, že dav tleská naprostým úletům a stává se tak „kolaborantem" ve smyslu „spolupracovat": i publikum je spolutvůrcem atmosféry a je zodpovědné za to, co se mu předstírá a
předvádí.
Tolerantnější recenzent by možná napsal, že publikum na
Opatové „neuneslo" atmosféru večera. Já tvrdím, že dostalo
přesní to, co zasloužilo, nic víc a nic míň. Tolerantnější kritik
by napsal, že publikum Luceren a Opatovů „nedorostlo", já
tvrdím, že ani dorůst nechce. A nejen publikum: i muzikanti,
zvukaři, organizátoři. Všichni jsme na jedné lodi a všichni
„kolaborujeme". Kdy už nám, vám, to všem konečně dojde?!!:
máme takové zvukaře, koncerty, publikum, režim, jaké si zasloužíme. O tom všem byla „Nico" taky. The End?
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Chladná jak čepel nože - vytržená ze
země
Petr „Mauglí" Kadlec
motto: Nico je Nico, to je to. (Lou Reed)
Kdyby mně někdo před měsícem řekl, že Nico bude hrát v
Brně, tak bych mu odpověděl, že v neděli mají Plastici na
Strahově koncert. Ale jak píše B. Hrabal, kterak neuvěřitelné
se stalo skutkem - byla to pravda.
Ale od začátku: ve středu začaly prosakovat nepotvrzené
zprávy, že po vystoupení v Maďarsku bude Nico projíždět
Československem a snad by mohla tady taky zahrát. A
čtvrtek začal být dnem nabitým jak elektrická síť. Zvláště,
když jsem se dozvěděl, že se mám skutečně dostavit na místo,
odkud bude dav Nico milovníků nasměrován na místo koncertu. Po tradičních zmatcích (nikdo nevěděl, kde se koncert
bude konat a část Udí odjela úplně někam jinam) jsem dorazil
do jedné periferní hospody. V ní už byl pronajatý sál, ve kterém čekaly na podiu rozestavěné bedny s mikrofony. Po H u debnici a hudebnících ani vidu, ani slechu; ozývaly se hlasy:
„Nico volala v poledne z Vídně, že vyjíždí, ale ještě nedorazila
- jestli ji nesbalili na hranicích".
Většina zúčastněných se mezitím utěšovala pivem a tvrzením,
že kdyby nic nebylo, tak bylo aspoň to, že jsme se tady mohli
všichni společně sejít. Asi v půl deváté námi proběhla jiskra
vzrušení - Nico je tady!
Skutečně: proplula kolem nás jako neuvěřitelné fluidum, načež nás pořadatelé vyrazili ze sálu, že hudebníci se musí připravit. A po dvaceti minutách nás opět pustili dovnitř, kam
jsme vtrhli jak divá zvěř. Poslední zkoušení aparatury, zhasíná
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se a Nico vchází na podium. Usedá za harmonium: možná, že
tohle harmonium je to opravené, co jí shodil se schodů Lou
Reed. A Nico začíná zpívat.
Má naprosto odemocionalizovaný hlas, který se zařezává do
mozkových závitů jako elektrická pila. Dozpívá a my čumíme
s otevřenýma hubama na něco, co známe pouze z jejích nahrávek. Obrovský aplaus, přidávají se tři hudebníci a Nico předvádí své starší věci, většinou z LP T H E E N D a D R A M A
O F EXILE. Potom sama za harmoniem hraje své dvě známé
písně: německou baladu Das Lied der Deutschen (mnohdy
známější pod názvem Deutschland, Deutschland über alles) a
druhá je legendární Morrisonova skladba T H E E N D . N a té
si dává obzvlášť záležet a o Morrisonovi se vyjadřuje jako o
svém duchovním bratru: Z£ skladby je to opravdu cítit!
Pomalu se blíží závěr a obecenstvo ji nechce pustit. Přidává
evergreen z doby Velvet Underground - All Tomorov's Parties. A konec? Pomalu vycházíme ze sálu a nikomu z nás není
do mluvení, každý je naplněn něčím nedefinovatelným, něčím,
co povznáší ducha až někam za hranice lidského vnímání.
D Í K Y , N I C O !
P.S. A díky aspoň touto cestou všem zúčastněným, kteří se na
přípravě tohoto brněnského koncertu podíleli.
Oba texty jsme převzali ze samizdatové

revue Vokno č. 9
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Buď vůle hrát pro sebe!
17. března 76 přichází za skupinou Plastic People Státní bezpečnost, aby zahájila sérii „tvrdých interview", jež vrcholí procesem proti české „2. kultuře".
17. března 86 přichází za skupinou Plastic People S A D O /
MASO a ptá se:
(za „starší křídlo" P P U odpovídá Milan Hlavsa - bassový kytarista a skladatel, Jiří Kabeš - el. housle; za „mladší křídlo"
PPU odpovídá Honza Brabec - bicí, Ladislav Leština - viola)
Některé z hudebníků P P U jsme zastihli v salónku restaurantu
„U Bojovníků", pod plechovými husitskými pavézami, palcáty
a kalichy v lehce bojovné náladě nad půllitrem ...
S / M : Podle mých pramenů by to mělo být právě přesně 10 let
(!), co začal útok na vaši svobodu. Nevzpomenete si, co jste
ten den nebo tu noc před „zátahem" na underground tenkrát
právě dělali?
M. Hlavsa: Vzpomínám si velice jasně. Ožíral jsem se s Pavlem Zajíčkem a Cárlí Soukupem. Přitom jsme se velice pohádali o to, zda má smysl hrát muziku tak, jak to právě D G 307
a PP dělají, anebo ne. Ožrali jsme se ten večer se Zajíčkem
tak, že zatčení jsme prožili jako velmi příjemné zakončení našeho „moudrého" rozumování o důležitosti hudby v životě rozumných lidí.
/. Kabeš: Rozesílal jsem pozvánky na koncert do Klukovic,
kde měla být jakási koncertní oslava (Old Teenagers Band)
mých třicátých narozenin.
H. Brabec: T o je otázka pro výtržníky. (H. Brabec tenkrát
ještě u P P nepůsobil.)
S / M : Nahrávka vaší „úzkostně rozverné" Půlnoční Myši je
hotová. Už se k vám donesla nějaká kritická odezva. Nebyl by
tedy po ruce příklad nějakého pozitivního nebo kritického ohlasu? Pokud tedy lidi jen dementně nemlčí ...
M. Hlavsa: Půlnoční Myš přeci není vůbec hotová. Lidi jí sice
poslouchají, ale já opravdu nechápu, jakým způsobem se k
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nahrávce dostali. Nebyl by po ruce nějaký „pirát"?
/. Kabeš: Většina posluchačů byla nadšena, ale asi 10 °/o lidí co
to slyšeli prej prohlásilo, že je tam moc „elektriky". Pouštěl
jsem to taky jednomu violistovi z N D a ten říkal, že se mu to
zdá velice nápaditý, hudebně i invenčné, ale že tam neslyšel jediný čistý akord.
H. Brabec: Žádných ohlasů jsem si ani nevšiml. Asi už si lidi
zvykli. Jen když jsme ještě Půlnoční Myš zkoušeli, dostal
někdo předvolánku k výslechu a Vláďa Dědek (trombón na
P. Myši) se strašně divil jak to a proč že ještě k výslechu, když
je to normální P O P - M U S I C . No a asi po 14 dnech dostal
předvolánku i on sám. T a k jsme si říkali, že to asi Vláďovi
chtějí vysvětlit, co ta Půlnoční Myš a POP-Music vlastně je ...
L. Leština: Nahrávka „rozverně úzkostné" Myši je skutečně
hotová - pro mě už asi rok - a skoro už si na ní nepamatuji.
Ale, podívejte se, jak bych vám to vysvětlil... ptát se na názor
přímo hudebníků, ptát se na jejich produkt, je trochu absurdní. Viz třeba povzdech „aktuálního" Milana Knížáka v
jeho „deníku" z New Yorku. Stěžuje si tam, že tvůrci jsou si
zároveň i diváky a posluchači a to většinou jedinými. Produkující jsou i konzumenty. Zneklidňující jsou sami zneklidněnými. T o je absurdita. Jinak sám vůbec nemám tušení, kam až
dnes sahá odezva P P U , ale asi to nebude zas tak daleko za
hranice mikroklimatu, v němž se P P U - a to i z objektivních
příčin - vždycky pohybovali. N o a právě z tohoto okruhu jsem
sám neslyšel jiná hodnocení než obvykle - z 60 % : zajímavý,
ostatní pak: pěkný nebo dobrý. Jediným konkrétním ohlasem
byl asi hlas našeho vedoucího „reflexního" básníka (viz studie
A. Stankoviče), který prý proseděl celý večer v hospodě Na
Klamovce s hlavou v dlaních a stále opakoval: „Pach otrub
slábne, zvedá se prach, do večera je dlouho - N O C O TO JE"
(Jindra T m a nabo J. Topol? - pozn. red.). A pozitivní... jak jinak než od Jirouse, kterého jsem viděl zas poprvé od r. 1980.
Ten hovořil mnoho a dlouho o návratu skupiny Plastic People
na rockovou scénu, kam vždycky patřila. Dokonce i o návratu
do světa Pop-music - a světe zboř se - o „hitech", o vymanění
se z traumatu z odchodu V. Brabence (Kanada - pozn. red.), o
změně v instrumentaci - zkrátka jako vždycky Jirous, jednooký mezi slepými.
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S / M : Jak argumentujete proti případným výhradám anebo
vůči konstruktivní kritice týkající se „Myši"?
M. Hlavsa: Kdo vám tu nahrávku hrome vlastně dal?
/. Kabeš: Řekl jsem violistovi z N D , že má jistě pravdu, ale že
my všichni jsme vlastně dělníci a nikoli profi-muzikanti, což
uznal a bylo dobře. Pak už jsme se bavili jen o Hábovi, nikoli
0 Kábovi (pozn. red. - slovní hříčka, Kába = Kabeš)
H, Brabec: Jednou jsem seděl U Nováků a byli tam nějaký
kluci, kteří se bavili o muzice a taky o PPU. Říkali, že P P U
už neexistují atd. Tak jsem tedy zasáhl, že PPU jedou dál a
oni mi samozřejmě nevěřili. Tak jsem tedy odkryl karty, že
jsem bubeník a že to tedy musím vědět. To už nevěřili tuplem.
Nakonec jsem se jim musel legitimovat, že jsem opravdu Brabec - bubeník. Jenže když viděli razítko zaměstnavatele - navíc N G - tak říkali, že to přece vůbec není možný a bůhví kdo
prej jsem. Takže jsem je nepřesvědčil i když jsem se legitimizoval a legalizoval, jak jsem jen mohl. A tak jsem tedy hned
potom odešel z N G .
L. Leština: Pokud se týče toho jediného konkrétního ohlasu,
co znám já, tak má nejspíš J. Tma vztek, že PPU jsou tak
1 Okřát lepší než Národní třída.
S / M : „Myš" je po formální i obsahové stránce laděná tak trochu na „veselejší notu". Po předchozích „temnotách" to může
být pro spoustu tradičních posluchačů překvapení. Otázka by
tedy mohla znít: je to touha po změně, změna koncepce nebo
snad „blýskání" na (lepší) časy?
M. Hlavsa: Ovšem, blýskání na ty nejlepší časy.
/. Kabeš: Já myslím, že je to přirozená reakce na určité „ohrnutí" („ochrnutí"? - red.), ale nemyslím, že by to tak muselo
zůstat.
H. Brabec: Nic nového. Tentokrát v čistě Mejlově provedení.
L, Leština: No podívejte se, to není tak těžké pochopit. Původní záměr byl totiž
(autocenzurováno). O změně
koncepce by mohl mluvit pouze jeden člověk, ptejte se jeho.
S / M : Koncem roku (85) se vyskytl názor, že P P U zřejmě v
dosavadní sestavě - posledních 5 let - končí. Snad kvůli rozdílným představám o další hudební koncepci - nevím. Vypadá to
zvenčí, jakoby v Plastic People existovaly „frakce" anebo ja110

koby se vytvořila „opoziční klika" - ostatně existence pobočky
PPU - „Z jedné strany na druhou" (vystoupení a nahrávka)
tyhle dohady jistě jen podpoří. Anebo je to jinak?
M. Hlavsa (jako vždy první a vždycky s nadhledem): Ano,
koncem roku 1970 kladl Honza Hrůza v časopise Aktuality
Melodie podobnou otázku ...
J. Kabeš: Lidi přicházej a odcházej. Tak je to.
H. Brabec: Sestavy se vždycky měnily v rámci věci, nebo se lidi
nechávali vyhodit jako z hospody. Zatím ještě nikdo neodešel
sám. (Tvrdá ruka Milana Hlavsy? - pozn. red.) To se všechno
může stát, to co říkáte.
L. Leština: (nic neříká)
H. Brabec (ještě jednou): No jasně, opoziční klika, to se mi
líbí. Už letitá klika - já s Láďou Leštinou. „Z jedné strany na
druhou" je má osobní ěc, která s P P nemá nic společného a
ani to nikoho vlastně moc nezajímá. Navazuje to na mojí spolupráci s Láďou L. kdysi v D G 307. Snad ale budem pokračovat dál - z jedné strany na druhou.
S/M: Myslím, že spousta lidí by byla šťastná, kdyby „Půlnoční Myš" i věci z „Porážky" mohla slyšet živě! Nejvíc snad
sami hudebníci ... Jak dlouho jste už vlastně nehráli „live"
před svýma lidma?
M. Hlavsa: a) Ano, to je můj velký sen slyšet Plastic People
živě.
b) Asi tejden.
/. Kabeš: Živě jsme před lidma nehráli asi od „Koní" a dost
(alespoň mě) to chybí; myslím, že každý z nás je svým způsobem exhibicionista, dost to pomáhá a hecuje.
11. Brabec: Koncert je jedinečná věc. S PPU jsme nehráli od
„Koní", což je právě teď 5 let!
L. Leština: Naposledy jsem si zahráli živě v roce 1980 při „Vedení koní" u České Lípy.
S / M : Máte přestavu, co by se stalo anebo mohlo stát (za a, za
b, za c ...), kdybyste právě teď vystoupili „výročně" živě?
M. Hlavsa: Ne opravdu nemám, v tomto směru jsem myslím
zcela ztratil představivost.
J. Kabeš: Já nevím, buďto „a", nebo „b", možná „c" ...
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H, Brabec: T o teda nevirn. Asi by byla nějaká legrace.
L. Leština: Snad a) nestalo by se nie ... b) něco by se stalo ... c)
něco by se mohlo stát jen někomu, jiná možnost není.
S / M : Byli jste se podívat na Nico (Praha - Opátov) a co na tu
akci říkáte ?
M. Hlavsa (velký ctitel Velvet U.): Nebyl jsem tam. Hvězdy
svého mládí si uchovávám tak jak jsou tam vryty do mého
srdce.
/. Kabeš: Špatně zvučeno, ale od půlky to šlo. Jako „akce" to
bylo typické. Nico „jako taková" se mi líbila.
H. Brabec: Ze začátku strašná štvanice a pak se to milý publikum chovalo vskutku důstojně. Je to plebs! Nico, ta byla nádherná. Jedna z nejzajimavějšich a nejsilnějších věcí zvenku.
Škoda, že tak křehkou a výjimečnou věc vrazili do pracek tak
„skvělýmu" zvukaři. Ale to už samo asi patří k tragikomédii.
L. Leština: Myslím, že Nico je čím dál lepší (už proto, že zpívá
i nadále německy). To, že navštívila Československo, je historickou událostí a to, že koncert probíhal za známých okolností, je jen typické. N a Nico jsem se nedostal - nejsem
rockový fanoušek, abych se tlačil s pěti sty nonkonformisty u
dveří O K D Opatov, Jižní Město.
S / M : N o a víte, že tenhle „Andě! Smrti" - Nico, proseděla celej následující den v hotelu u televize a koukala na film pro
pamětníky (konkrétně na Obrácení Ferdiše Pištory). Nevylejzala vůbec ven. Co vy na to ?
M. Hlavsa: Já se díval taky.
J. Kabeš: Nedivím se tomu.
H. Brabec: T a k to teda má aspoň za sebou. Jednou to vidět
musela.
L. Leština: Nico měla vždycky dobrý vkus (kromě spolupráce
s Andy Warholem) - ani já nedělám nic jiného.
S / M : Slyšel někdo z vás desku „Czechs Till Now Alone" vydanou venku? Je na ní asi 11 českých „nezávislých" kapel - líbí
se vám něco z toho? A ke které české (alternativní, neoficiální) kapele cítíte nejvíc sympatií?
M. Hlavsa: Desku jsem neslyšel. Jinak nevím, co přesně znamená termín „alternativní" ve spojení s novejma kapelama, ale
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pokud to může být „neoficiální", což se mi zdá nepřesné, pak
je jich celá řada - tedy tyto dvě: „Z jedné strany na druhou" ...
/. Kabeš: Český výběr jsem slyšel kdesi na nějaké pitce. Takže
bohužel. Jinak v poslední době snad rock'nroll star Tony (Ducháček) a „Garáž" a chopinovský klavírista - tuším ze skp.
„Pro pocit jistoty".
L. Leština: Bohužel slyšel i viděl. Předtím jsem slyšel pásek, z
něhož byl pravděpodobně dělán výběr. Z toho, co se neobjevilo na LP, se mi nejvíc líbila ta minimalistická instrumentálka
- asi od Richtera nebo Fiedlera, nevím. Jinak je dobrá zpěvačka od skp. Precedents. Zdá se mi, že všichni autoři na LP
jsou na tom asi psychicky hodně špatně - nejradostnější je tam
sám název desky. Co mne osobně zklamalo nejvíc, je asi příliš
velký vliv undergroundových kapel 70. let na tyhle „nové"
skupiny. Nejvíc sympatií? Dávám vám jen tři slova: Tony-Ducháček-Garáž. Paralela na Vaťákovu kapelu „ D O M " je sice
zcela evidentní, ale tu už dneska asi nikdo nezná. Výrazová lakoničnost Tonyho textů, epičnost, stavba, pointování, scénický projev - to všechno je pro toho, kdo se opravdu orientuje v čs. rockové hudbě, potvrzením toho, že T O N Y je tu
teď to nejlepší. Jinak Dybbult - ovšem nevím, jak dnes - to
dřív. Pak Krásné Stroje - jejich kytarista a tanečník, pak snad
bubeník Komanč + Cutler. To je jeden z nejlepších bubeníků
na světě ... Já ale nemám přehled v tomhle rocku.
S / M : Určitě nepřestáváte poslouchat starý „rockenrollový zvířata" (Velveti, Lou Reed apod.), zajímalo by mne, zda se vám
podařilo najít něco zajímavého i mezí rockovou „zvěří" 70. a
80. let - něco z nové vlny, rock in opposition, experimentální
scény apod.?
M. Hlavsa: Já podobně jako Karol Dobiáš (M. Hlavsa žádá
výslovně krátké „a" ve jméně!) „svým láskám zůstávám verný"
(pozn. red.: K. Dobiáš - býv. čs. fotb. reprezentant). Tj. Velvet Underground, Lou Reed, Iggy Pop, Snakefinger ...
}. Kabeš: Ty starší si rád poslechnu, ale zrovna tak rád i ty
starší, starší než „gotický" (Ch. Berry, Gene Vincent etc.).
H. Brabec: Vlastně, abych tak řekl, moc toho neznám, akorát
tak něco disco, co mi nosí Láďa L. Jinak Ludvík van Beetho113

ven a ticho - to doporučuju.
L. Leština: Rocková zvířata? Podle fotky se mi zdá, že největší zvíře je Siouxie, jak by řekl Quido Maria Vyskočil: „tygřice bílá". Ovšem já mám teď nejradši Alphaville z Německa.
S / M : Tak poslední dotaz, co vás teď v posledních dnech zajímá nejvíc a nejmíň?
M. Hlavsa: a) jestli dostanu příslib, b) kde na něj vezmu.
/. Kabeš: Spousta věcí, o tom možná někdy jindy.
H. Brabec: Nejmíň mě teď zajímá jazz, gymnastika a myši.
Nejvíc mě teď zajímá Egon Bondy a „Z druhé strany na
třetí".
L. Leština: Jak zabránit vystoupení „Z jedné strany na druhou" na Opatově, protože mě to zajímá nejmíň ...
L. L. ještě dodává (dodatečně) k dotazu po změnách v sestavě
P P U : „To, že v P P U již několik let existují frakce a frakcionáři je veřejným tajemstvím. Proč ? Na to není těžké najít odpověď. Všude totiž, kde se střetává staré s novým, dochází zákonitě k rozporu a to je i případ PPU. Přestože si p. Stárek
myslí, že „pokrok se nedá zastavit" (P. Zajíček má za to, že
„kroky se nedaj zastavit" - viz Dar Stínum-DG-78), Plastic
People budou jistě vesele pokračovat. Díky diplomatickým
vlohám a velkým osobním obětem jednoho bývalého člena
tyto změny v sestavě P P U nebudou velké a hlavně podstatné'.
P. S. Ještě před uzávěrkou jsme dostali poselství z restaurace
U Bojovníků od vedoucího PPU Milana Hlavsy, jež se týká
našeho dotazu, týkajícího se „živého vystupování" P P U před
svým publikem. Milan Hlavsa připomíná citát z textu Vráti
Brabence: „Buď vůle tvá hrát si pro sebe".
Všem zúčastněným děkujeme za odpovědi a přejeme ... Přejeme! - Sado/Maso.
Převzato ze samizdatové revue SADO/MASO
*
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Argoîidiaa Reon: Soud bez vyřčeni ortelu (92 x 73)

H. Brabec: T o teda nevim. Asi by byla nějaká legrace.
L. Leština:Snad a) nestalo by se nie ... b) něco by se stalo ... c)
něco by se mohlo stát jen někomu. Jiná možnost není.
S / M : Byli jste se podívat na Nico (Praha - Opátov) a co na tu
akci říkáte?
M. Hlavsa (velký ctitel Velvet U.): Nebyl jsem tam. Hvězdy
svého mládí si uchovávám tak jak jsou tam vryty do mého
srdce.
/. Kabeí: Špatně zvučeno, ale od půlky to šlo. Jako „akce" to
bylo typické. Nico „jako taková" se mi líbila.
H. Brabec: Ze začátku strašná štvanice a pak se to milý publikum chovalo vskutku důstojně. Je to plebs! Nico, ta byla nádherná. Jedna z nejzajímavějších a nejsilnějších věcí zvenku.
Škoda, že tak křehkou a výjimečnou věc vrazili do pracek tak
„skvělýmu" zvukaři. Ale to už samo asi patří k tragikomédii.
L. Leština: Myslím, že Nico je čím dál lepší (už proto, že zpívá
i nadále německy). To, že navštívila Československo, je historickou událostí a to, že koncert probíhal za známých okolností, je jen typické. Na Nico jsem se nedostal - nejsem
rockový fanoušek, abych se tlačil s pěti sty nonkonformisty u
dveří O K D Opatov, Jižní Město.
S / M : N o a víte, že tenhle „Anděl Smrti" - Nico, proseděla celej následující den v hotelu u televize a koukala na film pro
pamětníky (konkrétně na Obrácení Ferdiše Pištory). Nevylejzala vůbec ven. Co vy na to ?
M. Hlavsa: Já se díval taky.
/. Kabeš: Nedivím se tomu.
H. Brabec: T a k to teda má aspoň za sebou. Jednou to vidět
musela.
L. Leština: Nico měla vždycky dobrý vkus (kromě spolupráce
s Andy Warholem) - ani já nedělám nic jiného.
S / M : Slyšel někdo z vás desku „Czechs Till Now Alone" vydanou venku ? Je na ní asi 11 českých „nezávislých" kapel - líbí
se vám něco z toho? A ke které české (alternativní, neoficiální) kapele cítíte nejvíc sympatií?
M. Hlavsa: Desku jsem neslyšel. Jinak nevím, co přesně znamená termín „alternativní" ve spojení s novejma kapelama, ale
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pokud to může být „neoficiální", což se mi zdá nepřesné, pak
je jich celá řada - tedy tyto dvě: „Z jedné strany na druhou" ...
/. Kabeš: Český výběr jsem slyšel kdesi na nějaké pitce. Takže
bohužel. Jinak v poslední době snad rock'nroll star Tony (Ducháček) a „Garáž" a chopinovský klavírista - tuším ze skp.
„Pro pocit jistoty".
L. Leština: Bohužel slyšel i viděl. Předtím jsem slyšel pásek, z
něhož byl pravděpodobně dělán výběr. Z toho, co se neobjevilo na LP, se mi nejvíc líbila ta minimalistická instrumentálka
- asi od Richtera nebo Fiedlera, nevím. Jinak je dobrá zpěvačka od skp. Precedents. Zdá se mi, že všichni autoři na LP
jsou na tom asi psychicky hodně špatně - nejradostnější je tam
sám název desky. Co mne osobně zklamalo nejvíc, je asi příliš
velký vliv undergroundových kapel 70. let na tyhle „nové"
skupiny. Nejvíc sympatií? Dávám vám jen tři slova: Tony-Ducháček-Garáž. Paralela na Vaťákovu kapelu „ D O M " je sice
zcela evidentní, ale tu už dneska asi nikdo nezná. Výrazová lakoničnost Tonyho textů, epičnost, stavba, pointování, scénický projev - to všechno je pro toho, kdo se opravdu orientuje v čs. rockové hudbě, potvrzením toho, že T O N Y je tu
teď to nejlepší. Jinak Dybbuk - ovšem nevím, jak dnes - to
dřív. Pak Krásné Stroje - jejich kytarista a tanečník, pak snad
bubeník Komanč + Cutler. T o je jeden z nejlepších bubeníků
na světě ... Já ale nemám přehled v tomhle rocku.
S / M : Určitě nepřestáváte poslouchat starý „rockenrollový zvířata" (Velveti, Lou Reed apod.), zajímalo by mne, zda se vám
podařilo najít něco zajímavého i mezi rockovou „zvěří" 70. a
80. let - něco z nové vlny, rock in opposition, experimentální
scény apod. ?
M. Hlavsa: Já podobně jako Karol Dobiáš (M. Hlavsa žádá
výslovně k r á t k é „a" ve jméně!) „svým láskám zůstávám verný"
(pozn. red.: K. Dobiáš - býv. čs. fotb. reprezentant). Tj. Velvet Underground, Lou Reed, Iggy Pop, Snakefinger ...
/. Kabeš: Ty starší si rád poslechnu, ale zrovna tak rád i ty
starší, starší než „gotický" (Ch. Berry, Gene Vincent etc.).
H. Brabec: Vlastně, abych tak řekl, moc toho neznám, akorát
tak něco disco, co mi nosí Láďa L. Jinak Ludvík van Beetho-
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ven a ticho - to doporučuju.
L. Leština: Rocková zvířata? Podle fotky se mi zdá, že nejvétší zvíře je Siouxie, jak by řekl Quido Maria Vyskočil: „tygřice bílá". Ovšem já mám teď nejradši Alphaville z Německa.
S / M : T a k poslední dotaz, co vás teď v posledních dnech zajímá nejvíc a nejmíň?
M. Hlavsa: a) jestli dostanu příslib, b) kde na něj vezmu.
/. Kabeš: Spousta věcí, o tom možná někdy jindy.
H. Brabec: Nejmíň mě teď zajímá jazz, gymnastika a myši.
Nejvíc mě teď zajímá Egon Bondy a „Z druhé strany na
třetí".
L. Leština: Jak zabránit vystoupení „Z jedné strany na druhou" na Opatové, protože mě to zajímá nejmíň ...
L. L. ještě dodává (dodatečně) k dotazu po změnách v sestavě
P P U : „To, že v P P U již několik let existují frakce a frakcionářš je veřejným tajemstvím. Proč? Na to není těžké najít odpověď. Všude totiž, kde se střetává staré s novým, dochází zákonitě k rozporu a to je i případ PPU. Přestože si p. Stárek
myslí, že „pokrok se nedá zastavit" (P. Zajíček má za to, že
„kroky se nedaj zastavit" - viz Dar Stínum-DG-78), Plastic
People budou jistě vesele pokračovat. Díky diplomatickým
vlohám a velkým osobním obětem jednoho bývalého člena
tyto změny v sestavě P P U nebudou velké a hlavně podstatné1.
P. S. Ještě před uzávěrkou jsme dostali poselství z restaurace
U Bojovníků od vedoucího PPU Milana Hlavsy, jež se týká
našeho dotazu, týkajícího se „živého vystupování" P P U před
svým publikem. Milan Hlavsa připomíná citát z textu Vráti
Brabence: „Buď vůle tvá hrát si pro sebe".
Všem zúčastněným děkujeme za odpovědi a přejeme ... Přejeme! - Sado/Maso.
Převzato ze samizdatové revue SADO/MASO
*
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ÍT

výtvarne uměni
Obrazy Argondiana Reona
V tomto dvojčísle reprodukujeme obrazy Argondiana Reona,
vlastním jménem Jana Zahradníka. Narodil se v Praze 21. července 1948. V srpnu 1968 opouští natrvalo svou vlast, projíždí
Itálii a Švýcarsko v hledání nového domova. Od roku 1971 je
Reon natrvalo usazen ve svém Havraním mlýně uprostřed velkého lesa na jednom hrabství v Bretani.
Během tvoření prvních obrazů na Západě nachází v sobě svoji
vizionářskou zemi Argondii. Tento imaginární svět zůstává
pak natrvalo tématem Reonových obrazů, plných poezie a tajemné argondijské mystiky.
Namaloval přes tři sta obrazů a připravil na čtyřicet výstav v
Evropě a USA. Na francouzském národním festivalu fantastického umění „Arthenn" (1983) získal Reon 1. cenu, o dva
roky později v Paříži stříbrnou medaili „Art, Sciences et Rettres".
-KČ

Argondian Reon

divadlo

TŘI
DRAMATA
Příchod praotce Čecha
s družinou - dědky - žreci - spekulativním, dosud nezrozeným
potomstvem - Kelty - Germány - kanci apod. na

horu Říp
Lípa vysazena na Řípu II. 11. 7. roku předchozího
Lancknecht Schwarzenberg:
„Spojili jsme všechny představy božské i lidské divadelnosti!"
Nikolaj S.:
„Dámy, mě fascinuje, jak bigotně připravujete tak humornou
záležitost!"
Na Hrádečku/Řípu II.
vztyčena tato sličná sillhouetta:
Authentická instrukce dramatika Václava H., nalezená před/
pod papundecklovou horou Říp:
1. LIBUŠE - P R O D A N Á NEVĚSTA
2. R U M
3. H O S P O D A - SUD - PÍPA
4. O P O N A - K R O U Ž K Y L A N O
5. H R O B N Í K ? ?
6. N E B U D E - L I H R O B N Í K - M A S O !
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Zpravodaj, seznamující P.T. veřejnost s novými přírůstky Svépomocné
lidové knihovny "HHOBKA^ a s _j«jí
osvětovou činností a přinášející
nejnovějSí (byt nutně zastaralé)
zprávy ze společnosti, dopisy čten á ř ů aj., aj., a j •

Ročník X., č.

8 . Vychází 18. 3 . 1981
•A i tu, to zastavení listu, jak je
výmluvné i po oné předchozí nucené
zdrženlivosti, jak je důstojné a
krásné..."
COtokar Březina v knize vzpomínek
Gizy Pickové-Saudkové "Hovory.s
0. Březinou", s.26.)

O B S A H
•^"Příchod praotce Šecha n a horu Síp
tf1'

a. 3

Uá vlast od Olgy Ho

s. 4

<¿1 fr-fgi-jt" (Authentický výstup hrobkový na horu Ěíp)
IIo Verné zvery Slávy dcery

£ed.Magora.s.NS).....

III« Soumrak výroků od Genia Loci

.. a.10
ejll
se13

(ftatarmezzo mikulášské ••..„». o

8,21

Návštěvou u Magora

8.23

Poslední z posledních

(Sylvestr)

8.25

Střípky z Tet. »ova jubilea

a.28

ZPRAVÍ ZE S P O L E Č N O S T I

8.29

(Bradovitá stupňovitá historie j Ve dvou se to lépe
táhnej Venkovská idyla básnířSina; ákola

vskutku

moderní...; Slzavé historka; Vinohradský

otcovský

bermudský trojúhielník; -Mnoho ochotných slonů v porcelánu)
Střepy z domovnických chodníků

o . . . . . . . . s „ 3 4

KOUTKY
- ps e udofilosoficko/logický

o.......

- našich písničkářů a homeopetioký ..<>......o<>
-literární

.

- domácí pedagogiky

<,..
*

s.36
...» s „37
a.39

- poetický
-hřbitovní

c s „35

s o 40
psychoterapie

a hydrodémonologie

- lingvistický a teologický

o........

a.41
s.42

Redakční poznámka
Při této slavnostní příležitosti byly pod horou Ríp II. na Hrádečku uvedeny v čs. premiéře dvě zbrusu nové divadelní hry
nadějných autorů, dosud nám z jeviště neznámých.
První hru „Má vlast" sepsala za pouhé dvě hodinky v horkém
letním odpoledni statkářka Olga H., sedíc v kuchyni u piva a to pouhých několik dní před oslavami.
Druhé drama „Verné zvery ..." pak zveršovali a zaznamenali
(s přispěním všech, kdož kolem nich prošli) básničtí dlouholetí
fúzisti Magor a Nikolaj S. - opět u piva v kuchyni - pouhých
několik hodin (!) před jejich uvedením!
Dovolujeme si P. T. čtenářstvu předložit i hru třetí - „Soumrak výroků" - jež vznikla ex post z autentických výroků a
útržků rozhovorů pronesených tamtéž (nic nebylo přidáno!).
P. S. Je nutno podotknout, že je svědecky doloženo, že po
první zkoušce „Mé vlasti" se její aktér Kešot rozplakal!

VLAST
Osoby a obsazení:
Vypravěč
Cech
Lech
Mech
Krok
Vlastimil
Zbyněk
Jiřoněm
Libuše
Kazi
Teta
Živa
Přemysl
Družina
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IMH
Jarda Ku.
Paty
Nikolaj S.
Magor
Jim Čert
Kešot
Ludva B.
Petruška Š,
Sněhurka
Olinka S.
Ivanka
Václav H .

Autorka libreta
Režie
Scéna
Zvuk
Kostýmy
Odborný poradce
Inspicient
Nápověda

Olga H .
Václav H., Andrej, Hans
st ss (C
st ss ss

(všichni účinkující)
Václav, Andrej, Hans
Olga H . a I M H
I M H a Olga H .

První obraz
(Hudba doznívá, před oponou se objevuje vypravěč)
VYPRAVĚČ: Po mnoha útrapách, vysílena, vyhladovělá a
žíznivá, dospěla tlupa Pračechů k úpatí hory Říp.
(Opona se otevírá. Na scénu přichází PRAOTEC CECH, opírající se o dlouhou hůl, a za ním se plazí jeho skupina včetně
KROKA, LECHA, MECHA, VLASTIMILA,
ZBYŇKA,
JIŘONĚMA, LIBUŠE, KAZI, TETY, ŽIVY a
PŘEMYSLA)
L E C H : Stuoj chvílu, Čechu, juž němuožem dalej!
Č E C H (stranou)-. Lenoši! (ke skupině) Musíme dalej, přece
jsme to odhlasovali, že puojdem do slnka západu! Vpřed, Čechové, statní junáci!
(ČECH mávne prudce holí, vzápětí se však chytá za srdce a
padá k zemi s infarktem)
L E C H : Živo! Rychle tymián!
(Živa ošetřuje ČECHA, ve skupině nastane zmatek, starost o
zdraví ČECHA se snoubí s dohady, zda v cestě pokračovat či
nikoliv)
Č E C H (vzpamatovává se): T a k teda zuostaněm, ale vnitřně s
tím nesúhlasím!
M E C H : T a k to zapijem, ně? Kdo nesie medovinu?
(Z pozadí připlazivší se skupiny zazní opilecký zpěv)
L E C H : Kdo by? N o přece Vlastimil, Zbyněk a Jiřoněm!
Nechceli niest nič jinego M E C H : Cože? Ti? T o byl ale blbej nápad!
(Do popředí se za opileckého zpěvu připlazí
VLASTIMIL,
121

ZBYNĚK a JIŘONĚM.
VLASTIMIL nese varyto,
ZBYNĚK
demižon, JIŘONĚM jakési svitky, které mu stále padají z rukou, MECH vytrhne ZBYŇKOVI
demižon a zatřepe s ním)
M E C H : Ani kapka! Zrádci národa!
C E C H : Dosti hádek. Zatím budem piť strdí. Utábořme se!
VLASTIMIL: V takový prdeli? (udeří do vary ta) Já tady nebudu Z B Y N Ě K : Dem dálej, musí tu byť někde nějakej keltskej pub
J I Ř O N Ě M : Ani já nenahlížím tuto lokalitu jako nezproblematizovatelnou světlinu bytostného určení fenoménu domova
(VLASTIMIL
začne zpívat za doprovodu svého varyta píseň
„Spějme dál", ZBYNĚK
a JIŘONĚM
se k němu přidávají,
všichni tři se odpotácejí do dálky)
Č E C H (volá za nimi): Budete litovat'!
L E C H (volá za nimi): T a m vám pšenka nepokvěte!
K R O K (volá za nimi): Opustíš-li mne, nezahynu!
M E C H (volá za nimi): Ani doušek jste nám nenechali!
Č E C H (volá za nimi): Chuligáni!
(Celá skupina hrozí pěstmi za odpadlíky. Rozeznívá se hudba,
opona padá J
Konec prvního obrazu

Druhý obraz
(Hudba doznívá, před oponou se objevuje
VYPRAVĚČ)
VYPRAVĚČ: A tak se tedy Čechové usalašili v řipské kotlině,
pilně obdělávají svá pole i svá role, plodí děti, vyvražďují
keltské zpozdike a poustevníky, uctívají svá slovanská
božstva, pálí medovinu. V sídle Praotce Čecha vrcholí přípravy k oslavě jeho stodesátých narozenin.
(Opona se otevírá. Na scéně je postel, na které leží CECH. Kolem postele je celá jeho družina v čele s LECHEM, který má v
ruce kytku)
L E C H : Milý tatínku, dědečku, pradědečku, prapradědečku,
prastrýci, prašvagře, otče, praotce a praděde, dovol Č E C H : T o stačí, nemusíš tak zdůrazňovat mou věkovitost',
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jsem bohdá ještě v plnej síle a nehodlám odejít ze zdravotních
důvodů ani do říše Morany ani z funkce. Ostatně ty jsi ještě
mladý, nemáš dost zkušeností, chybí ti prax (MECH se napiji z demižonu, který pak koluje mezi ostatními)
Č E C H : Mně mlíko, prosím!
L E C H (stranou): Dědek zatracená, ne a ne zhebnuť!
(Vtom vystupují do pofedí KROK a jeho tři dcery)
K R O K : Zdráv buď, velebný kmete!
(Sestry kladou na postel kytky)
Č E C H : Vítaj, Kroku! Tak co zas máš?
K R O K : Jménem všech Čechů ti oznamuju, že jsem převzal
vládu věcí tvých do svých rukou.
Č E C H : T o je puč!
K R O K : Nikolivěk, převrat!
Č E C H : Puč!
K R O K : Převrat, který vypučel z revolučního vědomí lidu!
Č E C H : Nenechám si diktovat ulicí!
K R O K : Ty tomu říkáš ulice, ale je to lid. (k Libuši) Viď,
Líbo?
(Libuše pokrčí nejisté rameny)
Č E C H : Ty tomu říkáš lid, ale je to ulice, (k Lechovi)Yiď,
Lechu?
(Lech pokrčí nejisté rameny)
I ty, Brute? (ke Krokovi) A vůbec - vždyť nemáš syna!
K R O K : T o je už vyřešený.
(KROK kývne na lučištníka z davu, ten namíří luk na ČECHA. LECH, MECH a ostatní se rychle skryjí za
ČECHOVU
postel.)
Po mně bude vládnout tuhle Libuška!
Č E C H : Běda mužům, kterým žena vládne!
KAZI: Tati! Já su přecig starší!
TETA: A já su chytřejší!
KROK: Klid, děvčata. Libuš je mi nejmilejší!
Č E C H : Ze já, blbec, neodešel s Jiřoněmem!
(Opona padá, rozeznívá se hudba)
Konec druhého obrazu
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Třetí obraz
(Hudba doznívá, před oponou se objevuje
VYPRAVĚČ)
VYPRAVĚČ: Situace v Podřipsku se záhy znormalizovala a
vzápětí se i zkonsolidovala. Praotec Čech zahynul záhy po
převratu na virózu psychosomatického původu, Krok vládnul
dlouhá léta až ho při lovu zasáhl zbloudilý šíp. Na nově zadaptovaném keltském hrádku Goghmat, přejmenovaném nyní na
Vyšehrad, vládne Libuše. Nicméně anitifeministické nálady
narůstají a Libuše se proto rozhodne najít si ženicha a předat
mu vládu. Vyhlašuje konkurs o nejlepšího veršotepce, za něhož se míní provdat. Miluje totiž poezii podobně jako většina
jejích soukmenovců.
(Opona se otevírá. LIBUŠE sedí na trůně, KAZÍ leží na lehátku a kouří fajfku, TETA přede na kolovrátku. Kolem je
shromážděn lid mimo
PŘEMYSLA)
T E T A : Ten poslední poeta měl hezké nohy, všimla sis, Libuš?
LIBUŠE: T e n nohy, ten ramena, ten knír - ale hlavy prázdné!
A rýmovat neumí žádný, ten volný verš, ach bože, to je přecig
oupadek básnictví!
KAZI: Jsi moc konzervativní, Libuš, a o moderní poezii nemáš ani páru. Nehledě k tomu, že lid je už otrávený z toho
večnego recitováni T E T A : Mělas vyhlásit soutěž dřevorubců, hned by bylo čím
topiť!
LIBUŠE: Ticho, holky!
(Z davu se protlačí k LIBUŠI
MECH)
M E C H : Milá Libuško, muožem se aj já ucházať o tvou hand?
LIBUŠE: T a k spusť!
M E C H : (recituje svou báseň, dav píská)
LIBUŠE: Dost! Neprošels!
T E T A : Dědek plesnivá KAZI: Úplně blbé to nebylo, ale ty vlasy (MECH podrážděně syčí a odchází přihnout si z demižonu.
Krátká pauza. Pak zazní fanfáry a na scénu přichází PŘEMYSL s varytem, bičem a sekyrou)
LIBUŠE (stranou)-. Přemek!
(Přemysl udělá před Libuší pukrle, LIBUŠE mu dá pokyn, že
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může začít)
PŘEMYSL: (recituje svou báseň, doprovází se na vary to, lid je
dojat)
(Když PŘEMYSL skončí, sklidí velký potlesk. Uklání se LIBUŠI a na všechny strany. LIBUŠE povstane, všichni zmlknou)
LIBUŠE: Přemku, jsem tva!
KAZI (stranou): T o šlo nějak rychle (Ozvou se fanfáry, PŘEMYSL bere LIBUŠI za ruku, ona sestupuje s trůnu a vedena PŘEMYSLEM
jde do popředí. Náhle
zdvihne ruce a začne věštit)
LIBUŠE: Vidím město veliké, jehož sláva hvězd se dotýká vidím brambory - a přeci se točí - syfilis - padá jablko - vidím
francouzskou revoluci - průmyslovou revoluci - říjnovou revoluci - všesokolský slet - polovodiče - smog - samizdat - Einsteine, Hynku, Lenine!
(PŘEMYSL přistupuje k LIBUŠI, bere ji za ruku, líbá ji a
táhne do pracovny. Lid jim dojatě mává, fanfáry znějí, opona
padá)
Konec třetího obrazu
KVÁZIOHLASY?
(Mladá Fronta, 1. 11. 198.)
"... se v Olomouci představily sympatické Nehajanky ze Sezimova Ustí, tentokrát se hrou Karla Hlávky „Krok a jeho
dcery aneb kdoví, jak to tenkrát bylo"; hra však potřebuje
ještě trochu režijně dotáhnout ..."
VSUVKA O BRR-VÝLETU

Authentický výstup hrobkový na horu Říp
(Záznam z cesty)
D r D a , ozbrojen holí, triedrem a nesprávnou mapou se blíží k
památné hoře; následuje ho malá suita věrných. V rozlehlých
družstevních lánech vypátrá několik pohybujících se ušáků.
H o n e m povzbuzuje děvčata, původem shodou okolností z
obou polokoulí: „Holky, chyťte tamty zajíce!"
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Obě holčičky se vyřítí poctivě do pole a za chviličku už jako
nepatrné body málem mizí za obzorem. Skupina věrných se
zastaví a čeká na ně. Blanka D. namítá: „Neunavuj ty holky
... podívej, kde už jsou ... a čeká nás ještě kus cesty!"
D r D a , rozveselen vydařeným výletem, rozjařeně oponuje:
„Prosímtě, vždyť ještě není dvanáct. Ty bys chtěla být na
Řípu v boží poledne?"
Nikolaj S. komentuje: „Tady to oplývá strdím a zajícem!" a
vzápětí spatří, jak Kikina (doprovodná psice) startuje do
opačného směru a rovněž mizí v nekonečnu lánů. Pochvaluje
si: „Vedle Elišky Junkové je Kikina nejrychlejší stařenka!"
V restaurantu pod Rípem pak vypráví D r D a své dceři, aby jí
přiblížil osudy holčičky druhé, jaké že jsou v Nicaragui velké
žáby a žraloci a ukončuje svůj výchovně-cestopisný exkurs:
„Kristýnko, až budeš velká, pojedeme na Sibiř!"
K O N E C VSUVKY O BRR-VÝLETU

A nyní přejeme P. T. čtenáři klidné a nerušené čtení hry
druhé:

VERNÉ ZVERY SLÁVY DCERY
Drama o třech aktech s optimistickým vyzněním od
Magora
a N . S.
Osoby:
Bivoj (Magor)
Libuše (Olga H.)
Kazi (Olinka S.)
Kníže (Kešot)
Magor (Honza K.)
Major (Jiří Mr.)
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Kmet (Jura K.)
Teta (Ivana)
1. neteř (Míla)
2. neteř (Sněhurka)
3. neteř (Blanka)

1. dějství
BIVOJ: (přináší kance a skládá ho Libuši k nohám) Už nebude
škodit ani vbíhat do polí.
LIBUŠE: T o mi připomíná, jak Přemysl opustil ty voly.
K M E T : (přibíhá) Zatkli O t k u !
M A J O R : (přichází současně s MAGOREM) Zatkli jsme nejen
Otku. Zatkneme i Magora.
T E T A : T o jsem zvědava, kdo to pole doorá.
KAZI: (stranou) Stejně si ho vemu!
K N Í Ž E : (pozoruje zálibně kance) To je menu!
M A J O R : Já už ho beru! (zatýká Magora, stranou) Kazi je v
této hře co Teta v předchozí.
Opona padá.

2. dějství
M A J O R : (stojí pořád na stejném místě) Kazi je v této hře
Teta.
T E T A : (válí se na lůžku obklopena neteřemi) Jsem Teta. Ještě
není po dramatu veta.
Opona padá.

3. dějství
T E T A : (obklopena neteřemi válí se na lůžku. Ostatní osoby
mizí)
M A J O R : (mizeje mumlá) Kdyby nebylo opony, museli bychom si ji vytvořit!
BIVOJ: (vrací se a odnáší kance) Byli jsme před železnou oponou i Libuší, budeme i po nich.
1., 2., 3. N E T E Ř (radostně kvičí)
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Unisono: P R A V D A VYDESÍ!
Opona padá.
Konec

SOUMRAK VÝROKŮ
Dramatická koláž */ s chorovody při východu slunce o 6 aktech, prologu a epilogu od
GENIA LOCI
Osoby (v pořadí, v jakém vstupují na scénu)
MAGOR
DOMOVNÍK
REPORTÉRKA
SNĚHURKA
PATRIK, TATÍNKŮV JMENOVEC
DR. DA, D A N D Y
DRAMATIK
STATKÁŘKA
HANS, DIVADELNÍ VŠEHOCHUŤ
TAŤOUN, KŘESŤAN
J U R O DIVÝ, V O D Á K , E M E R I T N Í Z P R A V O D A J E C
PETRUŠKA, KNĚŽNA
K E Š O T , D E U S EX M A C H I N A
PUZUK, H E R O L D
JAROSLAV, D R U H Ý , A P O K R Y F N Í M A N Ž E L K N Ě Ž NIN
GOLDA, VLKODLAK
Místo děje
Pokoj/hala statkářů-dramatiků. Tma venku za okny. Zdupaný koberec se vzdouvá ve vlnách, po něm kloužou a padají
opozdilí tanečníci. Posunutá křesla, okousané květiny. Za kulisami (okny) svítá, zpívají ranní ptáci. Osamělá žárovka svítí.
V rohu na rozměrném bordó plyšovém sofa M A G O R po celou dobu hry čte své otištěné a směje se a směje.
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Doba děje
Noc před uvedením divadelních prvotin STATKÁŘKY, MAG O R A a D O M O V N Í K A . Panuje dramatická tréma.
Režijní poznámka
Všechny vystupující osoby musí mít v ruce neustále lahvové
pivo.
*/ všechny výroky jsou autentické

PROLOG
(.Různými dveřmi vstoupí Domovník a Reportérka)
D O M O V N Í K : (znepokojen) Jak je to s tím Kešotovo narážením piva? - Šel jsem do sklepa ... Kešot tam zadumaně hleděl
na pípu ... vzal jsem lahváč a šel nahoru ... vypil ... a vrátil se
pro další... Kešot pípu zved a položil na sud ... — A zase na ni
půl hodiny zadumaně kouká ...
R E P O R T É R K A : (všetečně ode dveří) Proč tady Olga nemá
sud pod okapem, když tolik šetří vodou?
D O M O V N Í K : Proč nemá sud? T o je osud.
M A G O R : (zvedá hlavu od knihy) Kdo si myslí, že systém, v
němž žijeme, ovlivňují osoby, žije ve znamení Osla!
Opona padá.

1. akt S N Ě H U R K A A CVRČCI
(Šero, hudba zmlká, všichni zvolna přestávají tančit. Dramatik
dopadne znaveně na druhý konec sofa; Patrik se Sněhurkou
upadnou. Patrik ji zvedá a zastrkuje do vyhaslého krbu, sám odchází pro nový lahváč. Vstupuje Dr. Da, upravený, avšak s kravatou nakřivo)
S N Ě H U R K A : (z krbu) Jú! Vy jste ten Dr. Da ...? Ale vypadáte jako dandy!
Dr. D A : (cosi mumlá)
S N Ě H U R K A : Doktore, vy jste mě hluboce dojal ... Já o vás
napíšu knihu!
Dr. D A : (omluvně) Já su Rak.
129

S N Ě H U R K A , (stále ještě z hloubi krbu) Jé, doktore, ti jsou
citliví! Achich, ti jsou citliví! Dottóre! Co s tím? — T o když
JÁ jsem s jedním Rakem ...
M A G O R : (ač není Rak, zvedá hlavu od knihy, gestikuluje varovně a ukazuje na vracejícího se Patrika) A vůbec! My se
známe dýl než ty!
S N Ě H U R K A : (si Patrika nevšímá, vylézá z krbu, setřepává
saze a laškovně usedá na klín Dramatikův) Já, jak vidím, že Vašek není obklopen ženami, nesu to těžce!
D R A M A T I K : (znaveně) Pět hereček na mně sedělo!
V Š I C H N I : (utvoří chorovod a ukazují prstem)
Sněhurko, tyty! Už přišel Paty!
P A T R I K : (se staví do středu scény a oznamuje) V Polynézii se
utopili cvrčci: Uru a Uruku ...
M A G O R : (zvedá hlavu od knihy) Bylo jich asi šest!
Opona padá.

2. akt NA VLASTENECKO-ŠOVINISTICKÚ NOTEČKU
(Doznívá Má vlast. Všichni znehybní na místech. Statkářka
stojí v centru v dramatickém gestu se zdviženou
rukou.)
STATKÁ ŘKA: Člověče, mě ta Má vlast zklamala. A já si od
ní T O L I K — T O L I K — slibovala!
D O M O V N Í K : (z koberce) Olgo! Ty budeš věštit?!!
M A G O R : (zvedá hlavu od samizdatu, který nespokojeně dočítá) Já vím ... našel jsem spoustu chyb v těch mejch básních ...
N o ! Mávnul jsem nad tím hlavou, zakroutil rukou (gestikuluje)
H A N S , D I V A D E L N Í V Š E H O C H U Ť : A votiskli ti aspoň ty
Vzpomínky na Plastiky celý?
M A G O R : (kroutí hlavou)
H A N S : Stejně toho votiskli víc, než jsi nasmolil!
S T A T K Á Ř K A : (k Magorovi) Mohu tě políbit? V tebe vkládám věru malý naděje. — A víš ty, jak jseš krásnej, co ses
spravil ?
M A G O R : A ty jseš žižkovská šovinistická stvůra!
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T A Ť O U N : (zvedá se z jiného záhybu koberce) Evropa musí
bejt boží!
J U R O DIVÝ, V O D Á K , E M E R I T N Í Z P R A V O D A J E C :
(leze oknem v pomalovaném andělíčku a šněrovacích topánkách
a zpívá) Die ...
P A T R I K : (odměřeně, ale s respektem Jurovi) Ty jseš skutečně
lid popelnicovejch polí!
STATKÁŘKA: (Magorovi) A já tady mám italský boty ... a
ty ti vomlátím vo hlavu!
M A G O R : Já su Kelt; a až se naučím keltsky, už s váma jinak
mluvit nebudu!
Opona padá.

3. akt JAKO ZA TYLA
D R A M A T I K : (stále na sofa, s hlavou zabořenou v dlaních)
Kdybych dokázal psát hry tak rychle jako Olga, byl bych už
tím milionářem, za něhož mě tvrdošíjně pokládají ...
S T A T K Á Ř K A : (celému hereckému týmu nabádavě) Jsou tu
známí z Trutnova s malým klukem a říkají: „Von jde poprvé
do divadla ..."
D O M O V N Í K : (zvedá se z koberce na kolena, zalomí rukama
a zoufale) Ještě dnes! budu krájet houby a drmolit roli!
(upadne)
D R A M A T I K : (vstává, uchopí se se Statkářkou za ruce a tanečním krokem postupují do středu místnosti přes padlé herce)
Kdysi jsme se trumfovali s Třískou a Olgou před paní M.
Tříska říkal: (skuhravým hlasem za Třísku) My jsme byli tak
chudí, že jsme neměli co cist!
S T A T K Á Ř K A : (za sebe) T o my byli tak chudí, že jsme museli
číst, protože jsme neměli co jíst!
D R A M A T I K : (přemístí se na druhou stranu od Statkářky a stěžuje si za sebe) T o my byli tak bohatí, že jsme nemohli vůbec
číst, protože jsme museli furt žrát!
Opona padá.
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4. akt ŽIŽKOVSKÁ DĚJE PRAV D A JÁTROVÝCH KNEDLÍČKŮ
K N Ě Ž N A : Olinko, teď jsem si vzpomněla a musím ti to říct:
cestou sem mě napadl tak geniální výrok, že takovej jsem ještě
neslyšela!
R E P O R T É R K A : (přibíhá s notesem, posouvá si brýle na nose
a málem upustí samou dychtivostí lahváč) A to ?
K N Ě Ž N A : A teď ti ho nemůžu říct, protože je úplně blbej!
P A T R I K : (filosoficky replikuje) My od Olgy víme, že v životě
nebudeme nic ...
M A G O R : (podrážděně vrčí od knihy) Kecáš!
P A T R I K : T y ! ... Ty! ... Ty se zavrtíš okolo kupky sena ... a!
... To bude všecko!
S T A T K Á Ř K A : (lstivě) Vy jste neměli dějepravdu?
VŠICHNI: (udělají kruh, strouhají jí mrkvičku a sborem) Říká
se dějeprava!
S T A T K Á Ř K A : (se nenechá vyvést z klidu) A my jsme ji na
Žižkově měli!
(Kruh posměšníků zvadne, všichni se napijou zhluboka z lahváčů. Jen Magor cinká vášnivě lžičkou v krnku s vystydlou kávou)
M A G O R : Prrroč ... v tom kafi ... nejsou ... játrový knedlíčky?
P A T R I K : (tónem starozákonního
soudce) Až osvobodíš
Rusko, pak v tom kafi budou vždycky játrový knedlíčky!
Opona padá.

5. akt K A N Č Í
NICE

MULTIPLICITNÍ

NOČ-

(Všichni účinkující z předchozích aktů leží na koberci, pouze
Kněžna sedí na sofa a distinguovaně upíjí. Venku se mezitím
téměř rozednilo. Magor mimo jeviště. Slavíci klokotají.)
M A G O R : (vbíhá na scénu oděn v kančí kůži a stetson a mává
širočinou. Ku Kněžně) Uděláme přílohu pro Novej Brak:
Naše svatební noc!
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K N Ě Ž N A : (se uchichtne) Ty jseš svatební multiplicitní nočnice!
M A G O R : (mává širočinou, lákavě) Petruško, pojď se mnou!
K N Ě Ž N A : (tenkým hláskem gymnazistky) Ále! S tebou nepůjdu! S tebou bych došla k trpkým koncům!
D O M O V N Í K : (se zvedá z koberce na čtyřech a stranou, tónem
reportéra k divákům) V pátek zostřili ostrahu ... Petruška měla
zákaz vycházet... což se ovšem nedozvěděla, protože nevyšla.
K N Ě Ž N A : (hovorovým tónem se svěřuje) Když mě zavřeli, já
byla blbá ...dvaadvacetiletá!
M A G O R : Tys měla dítě?
K N Ě Ž N A : Jasně. Ivánka.
M A G O R : Kolik mu bylo?
K N Ě Ž N A : Rok? Rok a půl?
M A G O R : (se děsí) T o je děsný!
K N Ě Ž N A : Po šestnácti letech se z toho nikdo nepose...
M A G O R : (se obrátí do hlediště, opírá se o čagan a před?iáší
programové prohlášení o minulosti, přítomnosti a budoucnosti)
Nikdy neříkej nikdy!
Opona padá.

6. akt ROZUZLENÍ ZPOD KOBERCE
(Všichni, kdo se v předešlém aktu váleli po zemi, stojí nyní po
stranách, aby vynikl divoce zmuchlaný koberec. Oknem se protahují první kradmé rudé paprsky.
Kešot přichází ze sklepa opíraje se o ohnutou pípu, sám ranně
rudě rozsvícený: na prahu se zarazí, stoupne před koberec,
spráskne ruce a tragicky:)
K E Š O T : Tady byla pole orná a válečná!
D R A M A T I K : (vchází druhými dveřmi a beze slova, i hlavou
sklopenou, několikrát odkrokovává po obvodu koberec)
S T Á T K Á Ř K A : (polekaně) Vašku! Co to má znamenat?
D R A M A T I K : (do nytmu kroků, důrazně) Já nenávidím
zbytky ... do té míry ... že ... jednou byla v lednici... načatá láhev ... a začal jsem ... uklízet ...
S T A T K Á Ř K A : (stranou Kešotovi, když vidí, jak pomalu se
děj rozvíjí) Kešote, přines víno!
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K E Š O T : fladným pohybem jako deus ex machina vytahuje
zpod záhybu koberce plnou, avšak již odšpuntovanou (!) láhev
a jedním pohybem z ní nalévá zručně všem přítomným, kteří na
něm můžou oči nechat)
P A T R I K : (při tom pohledu zděšeně) Tys snad cvičil na spartakiáde!
D R A M A T I K : (se konečně zastaví, zvedne hlavu a zadumaně)
Od vody z Lourd sliboval jsem si mnoho, ale zatím ...
Opona padá.
EPILOG
(Místnost je zdánlivě zcela prázdná. V koberci spí skryti
Taťoun a Jaroslav)
P U Z U K , H E R O L D : (uhodí do gongu, přejde scénu a znovu
uhodí do gongu. K divákům) Ráno se Magor s Petruškou rozhodli vše napravit návštěvou mše v místním kostelíku ...
JAROSLAV,
DRUHÝ,
APOKRYFNÍ
MANŽEL
K N Ě Ž N Y : (zvedá se z koberce, učiní několik chabých pokusů o
vzpor) Dnes ráno, když jsem se probudil, zjistil jsem, že člověk vydrží daleko víc než tělo! (padá)
G O L D A , V L K O D L A K : (vběhne na scénu se souhlasným štěkotem )

H a f ! H a f ! (a očichává spícího

THE END
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Taťouna)

teorie
Twentietli Cemtury's Crazy Fox-Story
Martin Hybler
1. Úvod
Ríkají-li skoro o každé době její současníci, že je bláznivá či
dokonce šílená, o době naší to platí dvojnásob. Nasvědčuje
tomu alespoň neschopnost nalézt pro ni jakž takž rozumně
přijatelnou explikaci a kontinuitu, neschopnnost vyúsťující v
čirou bezradnost. Ovšem pro naši dobu je také typické, že se
už nedá bláznit jen tak: šílenství bylo, tak jako vše ostatní,
podchyceno do hustých sítí vědy, stalo se psychopatologií. I
bláznění má tedy svá pravidla, pravda bytující spíše na stránkách manuálů a v srdcích psychopatologů než za nabilo natřeným mřížovím klinik. Některým roztomilostem tohoto zpracování šílenství se v několika svých pracích věnoval Michel
Foucault (1) - chápal je především jako jakousi stinnou
stránku naší společnosti, která sama sebe definuje jako Rozum a Svobodu, a v důsledku toho je nucena konstruovat nesvobodu kriminálů a blázinců, kam internuje to, co ji přesahuje, především právě ne-rozum.
Foucaultova mince má však naneštěstí i svůj líc: jím je ono
bláznění doby samé, bláznění imanentní pro onu rozumnou a
svobodnou stránku, bláznění patrné v naší době mj. v psychopatologických formulích a kategoriích. Psychopatologický
diskurs totiž není možno zjednodušeně interpretovat jako
čistě represivní nástroj zavírání, jako chřestící klíče od dveříbez kliky, jejichž chladné zaklapnutí rozhoduje o tom, co je
rozumné a co ne, ač v této funkci velmi často vystupuje. Má
přeci jen ještě jakýsi obsah, něco pozitivního říká. Zda se to
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skutečně týká duševních chorob a jen jich, je ovšem jiná
otázka.
Musíme si uvědomit, že samo rozumné rozlišování rozumného
a nerozumného je také bláznivé, rozum v něm sám sebe definuje jako paranoika. Tento případ a případy obdobné můžeme považovat za jakousi zlomyslnou pomstu šílenství, které
napadá rozum zevnitř, přímo v jeho výsostné doméně, jíž je
definice kategorií.
Tím je také možné, že psychopatologické kategorie jsou, jak
ukážeme, pertinentní spíše pro popis „rozumné doby" v její
bláznivosti než k účelům analýzy případů šílenství, pro něž
byly původně koncipovány. Budeme tedy pohlížet na dějiny a
strukturu evropské společnosti posledních zhruba sta let listujíce manuálem psychopatologie a lepíce na „doby" nálepky,
jež si zaslouží. Pohorší-li se někdo nad schematičností tohoto
postupu, odpovím mu, že naznačený způsob je možná nejužitečnější, či alespoň nejneškodnější, jak s psychopatologickými
nálepkami naložit: totiž vylepit je.
Že psychopatologické kategorie samy o sobě ničím jiným než
nálepkami nejsou, tvrdí i řada význačných psychopatologů
(2). Krom toho existuje i obsáhlá neradikální literatura o tom,
co vlastně označují - hypotetickou substanciální duševní nemoc situovanou kdesi (ale kde?) uvnitř individua, zvrhlý způsob fungování ekonomiky vědomí a nevědomí, typ relace,
který je ten či onen schopen či neschopen ustavit se světem a s
bližními (zejména pak s vyšetřujícím psychiatrem ...), jisté
možnosti bytí ve světě s náležitými základními situovanostmi,
... abychom pro pořádek zmínili nejčastěji se vyskytující metafory. Z tohoto kontextu je vidět, že není snad tak zcela nesmyslná naše domněnka, že označují „konec konců" příslušné
kapitoly manuálu psychopatologie, chápané v lineární posobnosti toho, jak byl v posledním stu let psán, a současně odpovídající „doby" s jejich duchovní organizací, převažujícím cítěním, postoji, typem jednání, tak jak se projevují v politice, v
seberozumění člověka té které doby, v umění, v architektuře,
což vše budeme považovat za jejich specifickou dobovou psychopatologii.
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A ť již je tomu jakkoliv, rozlišíme v období od r. 1850 psychopatologické doby čtyři:
1. Doba paralyticko-epileptická, zahrnující léta zhruba
1850 -1900.
2. Doba neurotická, absedantně-hysterická a úzkostná, od r.
1900 do přibližně 1940.
3. Doba schizofrenní, vynořující se plíživě ve třicátých letech,
docházející plného rozkvětu v letech čtyřicátých (akutní psychóza) a padesátých (sub-akutní paranoidní fáze) a doznívající
v letech šedesátých (ploše hebefrenní a simplexní fáze s akcesorní katatonní symptomatikou).
4. Doba současná (od 1970), jejíž diagnostika je pochybnější,
mnohé mluví pro manio-depresivní psychózu, rovněž mnohé
pro „hraniční stav" (ve smyslu „borderline case" či „état-limite") s rozvinutou psychopatickou nadstavbou a latentní depresí v pozadí.
Poznamenejme pro pořádek, že uvedená hraniční data jsou
velmi přibližná; doby se nám spíše občas překrývají, nepostupují naneštěstí stejně schematicky ve všech zemích a ve všech
oblastech společnosti, kultury a politiky, leckde se opožďují,
jinde předbíhají. Také se zdá, že náš model lze aplikovat víceméně pouze na Evropu a i zde toliko s jistými omezeními
(např. ohledně Balkánu a Skandinávie; výrazné jsou anomálie
u Itálie a Španělska, částečně prakticky u všech zemí braných
jednotlivě). Rusko a Amerika zůstávají takřka úplně mimo
schéma (v Rusku bezprostřední dekompenzace z paralytickoepileptického stadia do psychózy, z níž se dosud nevymanilo;
v USA výrazná permanentní převaha manicko-psychopatického elementu) nemluvě o Asii, Africe a Latinské Americe,
které mají zcela odlišnou dynamiku již díky tomu, že psychopatologie na těchto kontinentech nedoznala patrnějšího rozšíření (s výjimkou Japonska).
Vezměme naše doby po pořádku:
2. Doba paralyticko-epileptická
Přenesme se v duchu o více než sto let nazpět do druhé poloviny minulého století a pohleďme nejprve do odlehlých labo138
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ratoří nově vznikající vědy psychopatologické. Jde tu opravdu
o její vznik coby vědy, která si klade nárok, že bude pracovat
s definovanými a ověřenými koncepty. V předešlém období
romantické a klasické medicíny tomu tak nebylo: pracovalo
se s individuálními termíny, jež si každý voli! či tvořil po libosti, nemyslelo se ani, že diagnostiku, terapii a nemoc je
třeba přesně odlišovat. Tato potřeba se vynořuje až s příchodem pozitivistů a přesvědčených scientistů na scénu. Tak se
konstituuje paralytická medicína coby nekonečná univerzální
klasifikace, opírající se především o výsledky pitvy, medicína
zcela nihilistická ohledně terapie - hlavní zásadou je, že do nemoci se nesmí zasahovat, neboť by se pokazil její klinický
obraz důležitý pro přesnou diagnostiku. Jediná přípustná intervence je chirurgická operace - vyříznout nemocný orgán se
ještě tak trpí, tím spíše, že jej lze uchovat v lihu a vědecky studovat. Už zde nahlížíme pro tuto dobu charakteristickou dimenzi mezi rigidní konzervací až k úplnému zpuchření a radikálním záchvatovitým zásahem. (3)
V naší doméně psychiatricko-neurologické (což se tehdy moc
nerozlišuje) vznikají obludné klasifikace, zcela ireálné (viz
např. Kahlbaum (4)), ale první nemoc, kterou se podaří uspokojivě popsat podle vládnoucích paralytických scientistických
kriterií je progresivní paralýza (5). Poté následují různé druhy
demencí, paralytická psychopatologie se konstituuje především jako věda o zblbnutí či degeneraci.
Jako první pochopitelná nemoc, vzorová pro ostatní duševní
poruchy (tj. pro ty, které nevedou bezprostředně k demenci)
se analyzuje především epilepsie: zejména se vytvářejí na jejím
základě rozsáhlé chmurné eticky laděné spekulace degeneračních teorií (Morel, Magnan, Lombroso), rozvíjené paralelně v
naturalistické literatuře (Zola, u nás Capek-Chod).
Ve společnosti prožrané všeobecnou paralýzou nalezneme obdobnou motiviku, mezi jiným epileptická těžkopádná ceremonialita a bombast v mezilidských vztazích (doba uniforem a
redingotů, kánony slušného chování, formalizace všech důležitějších společenských situací), která se zrcadlí i v literatuře
(parnasisté, rétoričnost, Svatopluk Čech), ale zejména v archi139

tektuře fasád pseudo-slohů (Vinohrady, vídeňská Ringstrasse,
pařížské bulváry).
Společnost se křečovitě vyhraňuje v ostré protiklady zjevného
bohatství s bezostyšnou nabubřelostí a pseudodůstojností a
apokalyptického pekla proletářské chudoby. Do popředí vystupují zejména etická (dobro a zlo, láska a nenávist) a morální
tematika (pokrytectví, morální zpuchřelost, formalismus ceremonií, etc.). T o vše je bohatě a nudně rozvláčně komentováno
v tehdejší próze.
Společenská dynamika paralytické kultury se shlíží v epileptickém protikladu absolutně rigidní strnulosti (je třeba vždy
dělat naprosto totéž až do zblbnutí, cokoliv nového by bylo
projevem slabosti, struktura společnosti nesmí být změněna
ani o vlas), která skrývá narůstající hromadění tenze, a revoluční záchvatovitě násilné exploze, v níž se vidí jediný možný
prostředek změny (tak u anarchistů, revolucionářů a samozřejmě u Marxe, kde ovšem spojeno s inverzně paralytickou
myšlenkou pokroku).
Rozvíjí se poriománie, záchvatový ekvivalent, který se stává
masovým jevem. Často je spojena s násilnickými mocenskými
choutkami (rozmach kolonialismu) nebo s eticko-eschatologickým sněním (vystěhovalecké vlny především do Ameriky).
K jejímu usnadnění je vynalezen epileptoidní výbušný motor,
ale především se kvůli ní buduje rozsáhlá síť železnic, což na
jedné straně dává příležitost k uplatnění epileptoidním masám
zaměstnávaným k jejich obsluze (srv. klasickou epileptoidní
postavu extatického strojvůdce, který se žene vpřed uprostřed
plamenů na rachotícím ocelovém oři). Na straně druhé se tak
pro ně vytvářejí další pracovní příležitosti v rozvojem železnic
vyprovokovaném těžebním a hutnickém průmyslu, kde navíc
mohou epileptoidi uspokojit svou potřebu zbídačení a rozvíjet
potřebu nenávisti a násilí ve stávkách a revoltách. Z epileptické ulpívavé solidarity se rodí sociální třídy. Povšimněme si
na tomto příkladě také viskózni vazby sledu příčin a následků,
která zde přichází ke slovu; v obdobích následujících tomu
tak nebude.
Rodí se schematicky rigidní, paroxysmální výkladové modely
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světa (např. termodynamika, marxismus, pozitivismus), založené na epileptoidně chápané dynamice neosobních záchvatovitých sil a jejich násilném konfliktu. Celkem málo záleží na
tom, zda jsou tyto síly popisované jako ekonomické, historické, přírodní, etc.
Ve vědě vítězně táhne světem pozitivismus, v jádru neméně
strnulý a silový, navíc zatížený nudnými klasifikacemi a inverzně paralytickou myšlenkou pokroku. Všimněme si jenom,
že jeho epistemologickou půdou není filosofie či jakékoliv lucidně myšlené založení, ale spíše religiózně etická víra v dobro
pokroku. Lidé, kteří se o takové lucidní založení pokoušejí
(Brentano, Dilthey), zůstali, i když všeobecně uznáváni, v
podstatě bez vlivu na svou dobu.
Religiozita je rovněž rozeklaná mezi ceremonialitu státních
kultů a ortodoxií (katolické, protestantské a pravoslavné) a
mezi blasfemický nihilismus, jak jej najdeme v jeho dvou nejvýraznějších podobách u epileptika Dostojevského a paralytika Nietzscheho.
V umění převládá rozvláčný epismus v próze, těžkopádná zemitá popisnost záchvatovitých sociálních a historických realit
(u nás např. Jirásek). V poezii pak parnasistická rétorika a ceremoniální produchovnělost v pozdějším symbolismu. „Prokletí básníci" zaujímají opačný pól spektra, ztělesňují přízrak
ztroskotance, vyvrhele, zločince, jímž je společnost prosáklá.
Obdobně je strukturované i malířství s ceremoniálním strnulým akademismem a naopak extatický opojnými impresionistickými a obdobnými projevy, jimž nechybějí poriomanické
tendence (Gauguin).
3. Doba neurotická
Přechod z tíživé paralyticko-epileptické doby k době neurotické byl velmi pozvolný (ostatně paralyticko-epileptické momenty doznívají ještě velmi dlouho do 20. století ve státním a
sociálním řádu na Balkáně, v Maďarsku, Polsku apod.) a děl
se ve znamení jakéhosi postupného zlehčování a zjemňování
spojeného s odbouráváním bombastu a ceremoniality, s jistým
zcivilněním a zpružněním společenského života ve všech ohledech.
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V psychopatologii má ovšem zásadní význam vystoupení Freudovo. Celé dílo tohoto neurotika lze chápat jako obsáhlou definici neurózy. Ostatní psychopatologie této doby nemá nic,
co by se s tímto výkonem mohlo srovnávat. Kraepelinova klasifikační psychopatologie (6) - paralytický relikt doby předcházející - vychází ještě z hodnocení, v jaké míře a jak rychle
ta která duševní porucha navozuje zblbnutí. Jiný pozitivní
koncept v ní nenajdeme (snad s výjimkou maniodepresivity).
Bylo to tedy Freud, kdo konstituoval pojem neurózy tak jak
jej dnes známe (anebo už zase neznáme) jako strukturu rezultující z manévru potlačení, kde civilizované, sociálně kultivované a diferencované potlačuje přírodně pudové a sobecky bezohledné (a sočasně je ovšem via sublimationis pomáhá uskutečňovat), jež je sexuálně založené, do nevědomí. Toto potlačení se nikdy nemůže podařit úplně a je záležitostí různých
manévrů: neurotický svět je proto ve srování se světem paralyticko-epileptickým personalizován a bohatě odstíněn, zná nejrůznější individuální podoby nikdy úplně vydařených kompromisů, k tomu ještě neformulovaných nikdy přímo, ale vždy
pokrouceně, vyhýbavě, v narážkách; je to tedy prostor manévrování a nejrůznějšího čachrování a kšeftování se znaky,
slovy, pocity, vinami, vědomími a nevědomími. Hraje se přitom o to, zda se něco bude (jakoby) vědět nebo (jakoby) nevědět a také samozřejmě o ukojení (pokud možno bez převzetí
odpovědnosti), které ale nikdy nesmí být přímé, tj. čistě orgastické (to by bylo pro kultivovaného a sublimovaného neurotika příliš jednoduché a ponižující), ale je vždy záležitostí
odkladů, vyjednávání, transformací, částečných svedení, nezasloužených výčitek svědomí, snahy o sebeočistu, popření
atd. Nikdy se tu nic jednoduše nepřipouští ani nezamítá. Proti
paralytickému „stále stejně" (nebo v inverzní progresistické
variantě „stále dále") či epileptickému „buď - anebo" tu máme
neurotické nekonečné „ani - ani, ale ...". Přitom je patrná tendence k postupného odvratu od reality, ke snění, chybí epileptoidní zakotvení v solidní zemitosti, paralytický „bon sens"
omezeného, ba často tupého realismu. Mylné a nevývratné
přesvědčení neurotika o univerzální platnosti čachru coby
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způsobu mezilidské výměny (přestože čachr je vždy navýsost
individuální záležitostí), protože vyrůstá z osobní historie a jejích komplexů) vede časem ke katastrofálním výsledkům při
konfrontaci s realitou: viz třeba střetnutí versailleským neurotismem odkojených politiků s psychotickými světovládci totalitárních říší.
Vraťme se však ke zmíněnému zpružnění a zjemnění epileptické ceremoniality a paralytické rigidity: strnulé a nenápadité
ornamenty zdobnosti pseudoslohů se uvolňují do ladné a nápadité secesní křivky plné hysteroidního erotismu. Něco podobného shledáváme i v poezii dekadentního lyrismu i v hudebním impresionismu. Ostrá bipolarizace pravdy a lži, pokrytectví a původnosti, dobra a zla, bohatství a chudoby se
strukturuje v pestré spektrum nuancí a záhybů naplněných relativismy; otázka se individualizuje a specifikuje - pravda?
ano, ale vzhledem k čemu, lež? ano, ale z jakého hlediska a v
jakém kontextu, bohatství?, ano, ale jaké?, chudoba?, ano, ale
v čem vlastně? Einstein formuluje teorii relativity a Mach
svou teorii diskontinuitního prostoru.
Přitom se všeobecně ví, že se žije v jakémsi druhu podvodu, že
se neříká to, co je potřebné, je rozšířena oprávněná úzkost, že
to jednou musí prasknout, doba je naplněna pocity viny a bezvýchodnosti za stálé kompromisnictví a uhýbání životní realitě. Tato vina a úzkost jsou však obdobně nedůsledné a vedou
jen ke kompenzacím ve formě např. funkcionalistického purismu v architektuře, který znamená potlačení pravdy na
funkci, k vytváření civismu jako hodnoty (Masaryk, Čapek),
dále se projevují ve formě infantilních trucovitých vzpour
(nejrůznější hysterické -ismy v uměleckých hnutích) nebo v
opojení a příklonu k ideologiím (marxismus meziválečných intelektuálů, zrod levicového intelektuálství vůbec, obdobné
tendence i na pravici, Action Française, fašismus mussoliniovského ražení apod.).
Klinický obraz neurózy nabízí dvě hlavní varianty - hysterii a
obsedantní neurózu. Fobie můžeme řadit doprostřed. Tomu
odpovídají různé manifestace dotyčného období : především je
nutné zmínit obsedantně anální charakter první světové války,
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zejména na západní frontě. Dynamika tlaku a uvolnění, nekonečné záhyby zákopů naplněných bahnem replikují velmi
věrně intestinální procesy; přičtěme anální ladění významných
zpracování tohoto období, jež najdeme např. u Haška. Dále
najdeme obsedantní momenty v objevu společensky-ekonomického plánování, rozvoji hygieny a zdravotnictví, sociálního pojištění, v rozvoji plánovaného urbanismu a funkcionální architektury, což vše spadá do dotyčné epochy.
V literatuře se pak rozvíjí obsedantní umění úporné anankastické reflexe, jež se tříští v nekonečném nuancování, jež podrývá a rozvolňuje neproblematickou epickou linearitu paralytickoepileptických autorů (Kafka, Proust, Musil, Joyce).
Ve výtvarném umění nacházíme obdobného relativisticky analytického ducha např. u kubistů (zejm. Braque) a u prvních
abstraktních malířů, zatímco surrealisté, dadaisté a futuristé
tvoří spíše v duchu hysterickém.
Ve filosofii je snad nejtypičtějším zjevem Husserl se svou mánií univerzálního přesného popisu, zatímco fikcionalista Weininger bystře formuloval zásady neurotického manévrování
ve světě. Následují obsedantně purističtí logičtí pozitivisté a
novokantovci, kteří zakládají filosofii jazyka, chápaného jako
verbální kalkul. K tomuto proudu patří i zrod moderní lingvistiky vycházející z de Saussurova rozlišení autonomní říše
významů, oddělené od říše věcí.
4. Doba schizofrenní
Zatímco v době neurotické je svět sice, jak říká Husserl, „dán
do závorky", ale v žádném" případě není zrušen či zpochybněn
ve své samozřejmé přítomnosti a je tedy nepřímo ale permanentně spoluimplikován coby horizont, pravdaže potlačovaný,
i v nuancované hře verbálních či významových manévrů, která
je pro tuto dobu typická, psychotická dekompezace znamená,
že se právě tento horizont zcela hroutí a je případně nahrazován čistě psychotickými delirantními artefakty. Tuto dobu
charakterizuje šílená nenávist k realitě jakožto realitě, která
je v plném svém rozsahu negována. Takže se v této době především konstruují šílené univerzální horizonty (dějin, přírody,
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jazyka, jsoucen, duše etc.), zatímco diferencovaná neurotická
relační struktura se brutálně nivelizuje a společnost se atomizuje v psychotické houfy komunikaci víceméně odmítajících
autistů. Do popředí se dostává znovu eschatologická otázka,
ovšem ve formulaci odlišné od epileptické - nejde o dobro či
zlo (v tom je schizofrenní doba naprosto indiferentní), ale
spíše o absolutní poznání a absolutní moc, přičemž obojí je
chápané mrazivě neosobně, objektivně a technicky. Psychotik
vůbec nepochybuje, že absolutní poznání a absolutní moc jsou
možné, otázkou je pro něj pouze technický prostředek jejich
realizace, s nímž by se mohl při své neschopnosti být sebou samým jako lidská individualita absolutně ztotožnit, splynout.
V psychopatologii se pojem schizofrenie vynořuje sice už v
roce 1911 (7), ale patřičné pozornosti se mu dostává až počínaje léty třicátými, kdy získává skutečnou pozitivní náplň
(srv. Kretschmer, práce Kleinové, Binswangera, Federna,
Horneyové, Sullivana etc.). Později funguje schizofrenie v
praktické psychiatrii především jako stimulant eschatologických vln psychotického fantasmatu všeléčení - nejprve provokuje residuálně paralyticko-epileptickou terapii šokovou a
spánkovou, poté dává vyvstat vlně psychofarmakoterapie s jejím úporným bludem o univerzálním elixíru a takřka současně
soteriologické psychoterapii se snem o neméně univerzálním
logu.
T a k jako v období neurotickém se společnost vykládala v termínech vědomí - nevědomí, pud - jeho potlačení a civilizace,
připouštějící individualizaci, v období psychotickém se instaluje výkladový model psychotický: hlavně tu jde o problematiku opsatelnou termíny dějiny - bezdějinní, čas - bezčasí, bytí
- nebytí, původnost - propadlost, jsoucno - prázdnota, totální
vláda - totální zranitelnost (což je pociťováno již jako absolutní ponížení), všecelek - naprosté roztříštění. Vidíme, že tu
jde o termíny vždy absolutní a zcela neosobní. Vůbec je charakteristické, že ze scény mizí subjekt jako nositel akce a příjemce reakce (ať již jde o robustní subjekt epileptický či hystericky přecitlivělý a obsedantně racionalizující subjekt neurotický) : naše absolutní termíny se osamostatňují a agují a rea-
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gují jako apersonální hnutí, systémy či struktury (politické,
sociální, ideologické, lingvistické, fyzikální, kybernetické,
etc.). V psychotickém období „bez lidí" máme před sebou
tříšť naprosto nesouvislých fragmentů, které spolu nemohou
nikterak komunikovat (mohou se jen exterminovat navzájem), ale vstoupímeli do jakéhokoliv z nich, hned se k nám
přisaje (je pak velmi obtížné se ho zbavit), uchvacuje nás vždy
celého, ba nás rozpouští v sobě, a je nám vždy schopen předložit úplnou vizi (zhusta naprosto demagogickou, ale zato absolutně koherentní) založení univerza se vším všudy (s dějinami,
filosofií, vědou, věcmi, lidmi, etc.). Je to tak přesvědčivé, že si
naneštěstí zhusta ani nepovšimneme, že jde o artefakt skrz
naskrz schizofrenní a bludný. O bludnosti nás přesvědčí toliko
podezřelá jednoznačnost a koherence psychotických útvarů,
koherence, které skutečná skutečnost (skutečné dějiny, skutečná filosofie ...) nikdy nemůže dosáhnout. Klasickým a nejvýraznějším takovým útvarem jsou samozřejmě totalitní ideológie, nacistická a komunistická, nicméně i mnohé čistě myšlenkové proudy psychotické doby si v ničem s nimi nezadají, i
když zůstávají spíše v kulturní a teoretické rovině (z nedostatku síly) anebo se spokojují (z nezbytí) jen s určitým výsekem skutečnosti, který pak ale obrábějí totálním způsobem.
Namátkou uveďme příklady existencialismu, kybernetiky,
strukturalismu, teorie systémů, hnutí „sociálních věd",
rockové hnutí, hnutí „třetího světa", situacionalisty atd. až k
pozdním výhonkům ekologie a pacifismu, které však už jsou
poznamenány depresívní únavou a ploše manickým aktivismem, takže se rezignuje na teoretickou formulaci, která je
pro k abstrakci tíhnoucího psychotika kruciální.
Hlavním problémem je v tomto období neschopnost nalézt jakékoliv limity, neschopnost vytvořit jakýkoliv jiný model než
naprosto univerzální, neschopnost definovat sebe sama jinak
jež jako absolutno, naprostá nesnášenlivost vůči nejmenší inkongruitě. A ť se v této době začne s čímkoliv a odkudkoliv,
velice rychle se rozeběhne mechanika automatické aplikace
na všechno, kterou je takřka nemožné zastavit, při tom se
zničí a radikálně přeformují všechny stávající tradiční vztahy
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mezi věcmi a lidmi, všechny sociální struktury, kulturní dějiny, dějinné návaznosti, jež jsou tak nivelovány na jedinou totální abstraktní rovinu, která nepřipouští výjimku. Jsme-li ve
fázi akutní psychózy, tak se tento proces důsledně aplikuje i v
prakticko-reálné rovině na věcnou a společenskou realitu a
výsledkem jsou zničené země, zpustošené dějiny a hekatomby
mrtvol jako doprovodné zjevy totální rekonstrukce společnosti, která nemůže vést k ničemu jinému než ke skutečnosti
masové exterminace, neboť jen v ní je totální ovládání světa
vykazatelné.
Naštěstí není psychóza vždy akutní a skutečnost se dá ničit
docela dobře i od psacího stolu nebo z laboratoří schizofrenních intelektuálů a učenců. Rezultující teorie jsou však ve
svém nároku neméně totální - viz např. kvantová teorie ve fyzice, teorie systémů, kybernetika, informatika, Strukturalismus. Jsou vždy všude aplikovatelné a vždy pozoruhodně dobře fungují (tak jako všechny psychotické bludy), přitom však
vždy ničí, svrhávají do prázdna určité výseky skutečnosti. I
zde se však schizofrenní aktant stále potýká s přízrakem nicoty (opak absolutní vlády - nicota jako absolutní nezvládnutelnost), který se mu opětovně vynořuje jako vyústění jeho počínání. A tak fyzik dochází při pokusu o absolutní zvládnutí
hmoty k závěru, že vlastně žádné fyzikální zákony neexistují a
že si hmota dělá co chce pokud vůbec je, teoretik komunikace
dovozuje, že se vlastně vůbec komunikovat nedá, logik, že
úplný logický systém je nemožný, atp. A zvolí-li si toto nic za
východisko, jak to učinili např. francouzští existencialisté, je
až příliš zřejmé, že takové počínání k ničemu nevede.
Velice pěkně můžeme pozorovat psychotickou dekompenzaci
ve filosofii na příkladu přechodu od obsedantní Husserlovy
fenomenologie ke schizofrenní Heideggerově hermeneutice.
U Husserla jde o minuciézně popisované subtilní manévry
poznávání, které se opírají o nepochybnost thétického trancendentního já (srv. narcistickou neurotickou nabubřelost a
obsedantní egoistickou důvěru v sílu racionálního já), přičemž
je sice vnější svět „dán do závorky" (aby nepřekážel), nicméně
je implicitně ve všem respektován (rozebírají se jeho zajímavé
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důsledky). U Heideggera se tato blahovolná respektující indiference mění ve vyslovenou nenávist a degradaci všeho všedního normálního životního průběhu v nezproblematizovaném
světě: ten je apersonalizován, stává se z něj otroctví démonickému „se" (man), do jehož zajetí jsme propadlí. Je zřejmé,
že z něčeho tak ubohého se musíme za každou cenu vymanit,
a to beze zbytku. Když se prostřednictvím setkání s extrémním, absolutním horizontem smrti probudíme do odhodlanosti a rozhodnosti, zjišťujeme, že nic není tak jak to vypadá,
ale že tak jako bytí je, čas se časuje, přítomnost přítomní, věci
věcní, hrušky hruškují. Co pak můžeme ještě dělat my sami?
Být ve službě bytí, jen jako jeho pastýři jsme. A v tomto poslání máme především za úkol důkladně se vším zamést - pro
filosofa to znamená především zamést s celými dějinami filosofie. V chronické fázi své psychózy přešel Heidegger ke slovním hříčkám, echoláliím a verbigeracím a rozvinul tak typickou verbálně katatonní symptomatiku.
Vůbec se v této době, pro niž je příznačná bezměrná nenávist
a destrukce všeho obyčejného, normálního, průměrného světa
s jeho inkongruitou, nudností a klopýtajícím časem, což vše se
zdá být nesnesitelným otroctvím, dává přednost výzkumu extrémů - toho největšího v astrofyzice, toho nejmenšího ve fyzice, toho nejvzdálenějšího v antropologii a etnologii, etc. Z
následné aplikace získaných extrémních struktur na běžnou
skutečnost, která se děje přímo, bez mezistupňů, pak vznikají
bizarní psychotické obrazy našeho světa např. coby místa
transmise a větvení genetických kódů, coby informační sítě a
výměny, coby strkanice kvant v nicu, coby aktivace struktur
znamenání apod. V těchto představách se vesměs vytrácí
běžný čas jak jej známe a žijeme, čas se tu měří (pokud není
vyřazen zcela) na věky, či alespoň na tisíciletí, nebo naopak na
nepatrné zlomky vteřiny. Výrazné je, jak již jsme řekli, cítění
eschatologické a soteriologické, jemuž ale současně chybí jakákoliv schopnost transcendence; ta by totiž předpokládala
uznání nějaké zásadní hranice (mezi „dole" a „nahoře" například), což je v této době nemožné. Neštěstí pravidelně nastane, když se někdo tyto obrazy, které samy o sobě nepostrá148

dají zajímavost a jistou poezii, pokusí na společnost a na náš
život důsledně aplikovat a měnit ji k jejich obrazu. Je to tím
snazší, že se tyto obrazy samy nikdy jako pouhé obrazy nechápou, nejsou schopny pochopit svou obraznost (jde o jakési
obrazy bez rámu či projekty). Sama myšlenka přímé aplikovatelnosti obrazu na skutečnost je již psychotická, neboť předpokládá u člověka (jde o nadindividuálního Člověka vůbec)
omniscienci a omnipotenci.
Jako v době neurotické jsme mohli rozlišit manifestace obsedantní a hysterické, které však byly spíše paralelní, tak můžeme i zde členit (ale v posobnosti) schizofrenní dobu na
akutní psychózu (s počátky ve třicátých letech - doba prodromů, trémy - vrcholem za druhé světové války a dozníváním do 50. let), subakutní, paranoidně-halucinatorní formu
(období studené války, 50. léta) a chronizující vyústění v ploše
hebefrenní (rockové hnutí, happeningy, hippies) a katatonní
(akční umění, strukturalismus, konceptualismus, lingvistika)
symptomatiku s hlubokou regresí (infantilismus reformního
komunismu) doprovázenou orálněbulimickými tendencemi
(konzumní společnost) v letech šedesátých. Průběhy a symptomatika jsou, jak je tomu u schizofrenie ostatně obvyklé, extrémně variabilní; různá je především bouřlivost procesu,
která v Německu a Rusku kulminuje, zatímco například v
Anglii, Skandinávii apod. má spíše dynamiku simplexně plíživou, charakterizovanou postupným vyprazdňováním světa,
neschopností cokoliv dělat a ruminujícím mudrováním. Zbytek Evropy se umisťuje mezi těmito extrémy.
Pro pořádek ještě podotkněme, že do schizofrenního klinického obrazu samozřejmě patří i hlavní tendence studované
doby v literatuře, umění a architektuře, které jsme tentokrát
příliš nezmiňovali: viz např. „nový román", absurdní divadlo,
konkrétní poezie, grafická poezie, seriální hudba, rock, v
umění výtvarném je to nejdřív neosobní asubjektivní abstrakce, pak zejména nejrůznější vystupování z obrazu (spojené
s ničením reality) - koláže, happeningy, katatonním manýristickým pózováním charakterizované akční umění, land-art,
pop-art až po simplexně schizofrenní hyperrealismus. V archi-
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tektuře pak betonové a skleněné absolutní věže, dále se pozornost věnuje popírání fyzikálních zákonů, ovšem nejvýraznějším schizofrenním projevem je tu bezesporu konstrukce
absolutních nových světů v podobě neuvěřitelně odlidštěných
sídlišť.
5. Doba postschizofrenní čili doba naše
Přiznávám, že při charakteristice naší doby jsem na rozpacích.
Především mi tu chybí patřičný odstup pro diagnostiku nezbytný; její obecné kontury nejsou ještě natolik zřetelné, abychom ji mohli strčit do příslušné psychopatologické přihrádky. A potom, psychopatologie není věda překypující vnitřním bohatstvím a duchovní rafinovaností - už nám těch přihrádek mnoho nezbývá, výběr se zužuje, stává se obtížnějším a
jeho arbitrárnost stále zjevnější. Co nám tedy v manuálu ještě
zbývá? Manio-depresivní psychóza, pak ještě psychopatie a
sexuální deviace, konečně oligofrenie, toxikománie, popřípadě psychosomatické poruchy a tzv. hraniční případy, čímž
se "myslí na něco mezi polymorfní psychopatií a schizofrenií.
Když se přidržíme našeho postupu a sledujeme náš manuál jak
byl psán, tj. předpokládáme-li, že konstituce určité psychopatologické kategorie spadá grosso modo v jedno s odpovídající
dobou a charakterizuje ji, tak bychom měli mít dnes před sebou nejspíše dobu „hraničních případů". Tato kategorie se v
amerických manuálech vynořuje v 60. letech a je brzy převzata v celém světě. Typický (ale všechny jsou ex definitione
atypické) „hraniční případ" vypadá takto: jedinec disponuje
více či méně intaktní slupkou normality (pouze o trochu
strnulejší, stereotypnější a vnějškovější než je normalita
„pravá"; často jde o křečovitou identifikaci s určitou rolí),
pod níž však místo očekávané strukturované osobnosti „nic
není", tj. je tam jakýsi informní, astrukturovaný chaos, jehož
jádrem je prázdno, či spíše „úzkost z prázdna", ze „ztráty objektu", jak říkají psychoanalytici, tj. idea smrti, deprese. Když
se „hraniční případ" pod náporem okolností dekompenzuje (a
to se mu může díky jeho křehkosti poměrně snadno přihodit),
propuká krátkodobá psychóza, depresivní nebo schizoformní.
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Hraniční případ ovšem disponuje nemalými restitučními
schopnostmi, hrzo se otřepe (psychóza ostatně u něj funguje
jako katarze) a znovu najede na svoji kolej „normality". Hraniční osobnost je také dle mnohých autorů často terénem pro
alkoholismus a toxikománii.
Myslím, že by nebylo příliš obtížné popsat naši dobu jako
„hraniční případ", svědčil by pro to zejména její důraz na
vnitřní astrukturovanost a současnou povrchní pseudonormalitu spojený s chyběním jakéhokoliv teoretického či ideologického obsahu a vzmachu (na rozdíl od předchozí gnostické
vášně k absolutnu). K obrazu by patřily také tendence k „újezdům v chování" (ekologické katastrofy, terorismus, punk, rozšíření toxikománie, destrukturace sexuálního a erotického života (tentokrát nikoliv ve jménu nějaké ideje, nějakého „osvobozování", ale čistě behaviorální), disidentská hnutí na Východě (bez teorie, zato zdůrazňující vůli „žít normálně", přičemž se jedná o „normalitu" velmi arteficiální), což vše mohou
být obranné manévry proti hrozbě pádu do deprese.
Ovšem jiný a zhruba stejně věrohodný výkladový model se
nám nabízí v podobě manio-depresívní psychózy. I když se
jedná o kategorii popsanou již Kraepelinem na počátku století, větší pozornost se jí, a to zejména depresivnímu aspektu,
věnuje především v posledních zhruba dvaceti letech. Většina
dnešní literární produkce v oboru se zabývá depresemi.
Zde by byl relevantní ploše manický „útěk dopředu" patrný ve
stereotypním a bezobsažném vzývání vědecko-technické revoluce (což je na Západě spojeno s idolatrií liberální podnikavosti), v inflaci 70. let, v rozbujelém zadlužování se současnou
neschopností za vypůjčené peníze cokoliv postavit, dále elace
různých ateoreticky orientovaných hnutí (ekologové, pacifisté, disidenti). Opačný pól by náležel depresivnímu fatalismu
krize ekonomie, vědomí ekologické viny, na Západě výčitky
za kolonialismus, dále chápání světa jako quasi-přírodní endogenní periodicity období, kdy „to jde" a kdy „to nejde", bezradnost a pocity neschopnosti řešit takřka všechny nejdůležitější otázky, všeobecný pocit, že jsme v koncích, rozšířená
únava a omrzelost, patrná zejména v duchovním životě (nes151

chopnost přijít na něco nového ve vědě), nostalgický revivalismus (nostalgie 60. let, 50. let, 30. let, etc.), pocity zastavení
času a blízkosti „konce" (dějin, filosofie, Evropy, politiky,
vědy, etc.). K tomu přistupují anální symbolismy hygieny a
znečištění, dietetiky nechemické stravy, všeobecné zácpy (srv.
Bondy), konzervativismu na všech stranách a obnovy rituálních náboženství (katolicismus, islám).
Ponechám tyto dvě možnosti otevřené a v náčrtu - ostatně
byly naše předešlé popisy něčím jiným? - rozvádět je do podrobností nepovažuji za oprávněné vzhledem k již zmíněnému
nedostatku diagnostického odstupu.
6. Závěr
Dostali jsme se v naší úvaze do současnosti a je tedy na čase ji
skončit. Ostatně v manuálu psychopatologie už toho také moc
nezbývá. Můžeme se jistě pokusit o spekulaci do budoucna:
čeká nás slibně vyhlížející doba sexuálních deviací anebo naopak oligofrenie? Znamená skutečnost, že jsme se možná vylízali z psychózy do hraničního stavu, jakousi perspektivu postupné rekonvalescence až k opravdové normalitě (takovou
kategorii už ovšem psychopatologie nezná)?
Popravdě řečeno nejspíše ani jedno ani druhé; jestliže manuál
psychopatologie, tak jak byl sukcesívně psán, může vrhnout
jakés takés světlo na naše moderní dějiny, není důvodu, abychom se jím nechali oslepit a zapomenuli na to, že jde o světlo
nanejvýš pochybné, ne-li přímo bláznivé. Ale co na tom! Přinejmenším nám naše úvaha umožňuje vymanit se alespoň poněkud z nesčíslných myšlenkových a akčních stereotypů, v
nichž ohledně sebereflexe vězíme. Krom toho umožňuje zahlédnout pospolu některé jevy, které notoricky nahlížíme
každý zvlášť a v rámci zcela autonomních souvislostních vazeb.
Je evidentní, že naše úvaha není „pravdivá" v tom smyslu, že
by byla schopna podat skutečnou teorii moderních dějin. Na
to je její „metoda" příliš průhledná: stačilo by asi vzít manuál
kterékoliv jiné vědy, rozvrhnout obdobně nové dějiny podle
jeho kapitol, a také by „na tom něco bylo" (nabízí se zejména
152

lingvistika, astrofyzika, biologie, etc.). Výsledek by byl obdobný. S jednou výjimkou: psychopatologie jako věda, která
se konstituovala původně jako věda o zblbnutí a prozatím
končí jako „hraniční případ" či v depresi, nám ukazuje, pohlédneme-li na ni, zřetelněji než vědy jiné prekérnost naší pozice ve světě (a prekérnost světa), křehkost našeho vědění a
obzvláště houževnatost našeho nevědění o tom všem. A v tom
by asi mohla být její cena, cena dobře zaznívající banální
maximy.
Poznámky:
1. Srv. M. Foucault, „Histoire de la folie a ľage classique" a
„Naissance de la clinique".
2. Namátkou jmenujme „antipsychiatry" Lainga a Coopera a
sociologizující školu Szasze, Goffmanna, etc.
3. Srv. popis situace ve vídeňské Obecné nemocnici v tomto
období ve W. J. Johnston, „Ľesprit viennois", Paris PUF,
1985, str. 267 a násl.
4. K. Kahlbaum, „Die Grupirung der psychischen Kranldieiten und die Eintheilung der Seelenstôrungen", Verlag von A.
W. Kafeman, Danzig 1863, passim.
5. Definitivní určitost nachází progresivní paralýza až v roce
1895 u Krafft-Ebingova asistenta Josefa Adolfa Hirschla,
tedy na sklonku studované doby; ovšem paralyticky pozvolné
vypracování tohoto pojmu ji celou prolíná.
6. E. Kraepelin, „Psychiatrie, ein Lehrbuch fiir Studierende
und Aerzte", I-IV, 8. Auflage, J. A. Barth, Leipzig 1913. Pro
bibliografii Freudova díla je nejlépe se obrátit k Sebraným spisům vyšlým v němčině a angličtině.
7. E. Bleuler, „Lehrbuch der Psychiatrie", Springer, Berlin
1911.
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meditace
Svoboda bez naděje
René Daumal
Vpadlé a lesknoucí se oko vidí všude dveře a člověk se do nich
vrhá střemhlav. Vidí prázdné nebe a volný prostor. Každá věc
je pro něj znamením nějaké síly. Ale co si zvolí? Přicházejí k
němu tyranští bohové, aby jej vedli a sváděli: touha, zájem,
láska, krása, rozum. Chce volit svobodně a sám. Nechce již,
aby něco určovalo pohnutky jeho činů. Cíl je jeho pánem.
Chce chtít aby chtěl, jednat jen z ryzího příkazu. Cin bez pohnutky je podle něho jediný svobodný čin; a jediná hodnota,
jež může sídlit v lidské duši, je vůle, která svobodně rozhoduje
o činu, neřízená rozumem a nesměřující k nějakému účelu.
Tady začíná zmírat duch vzpoury; protože jakmile jsme zjistili, že jsme v sobě objevili nějakou cestu, již máme prozkoumat, nějakou novou skutečnost, jíž máme dosáhnout, jednání
se nám stává lhostejným a svět je pojednou cizí. Kdo dospěl až
k tomuto bodu, pohybuje se ve světě a vykonává přirozené
lidské úkony s touto ustavičnou myšlenkou: „Proč bych jednal
jinak než ostatní, když jsem tak odlišný mezi těmito všemi bytostmi, jež se mi zdánlivě podobají, když jsem anděl a jedině
na tom sni záleží?" Současně vidí, že jednat proti nějakému zákonu znamená rovněž jednat podle tohoto zákona; že jednat
systematicky proti žádosti, znamená být jí rovněž poslušen;
to, že se balón může vzdalovat od země, je způsobeno právě
přitažlivostí zemskou. Takový člověk, který ví, že je za člověka jenom přistrojen, si říká při každém činu s vnitřním smíchem: „Ano, skutečně jednám docela jako člověk".
Nesměje se však svým činům nechutným smíchem poraženého, nýbrž zoufalým smíchem toho, kdo je natolik hotov k
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sebevraždě, že už pokládá za zbytečné stisknout kohoutek.
Toto odloučení od světa, jímž se svět stává duchu lhostejným,
má často blízko k zoufalství: ale je to zoufalství, jež se vysmívá světu. Vzdalujeli se duch věcem, tělo se současně vzdaluje jiným tělům, strnulost je osamocuje a stahuje svaly tváře v
ironickou masku. Vzbouřenec se domnívá, že nalezl svůj klid,
často dokonce věří, že už jej uchová pro celý život, zatím však
je jen uzavřen ve své strnulé pohrdavé masce. Duch si zvyká
říkat ke všemu, co se děje s jeho tělem nebo co činí: „Na tom
nezáleží". A člověk se domnívá, že je spasen. Existence a
světské statky pozbývají své ceny, není se čeho bát, a duše dále
hledá ryzost v pyšné strnulosti stoiků.
Záleží jen na jediném, říká člověk, který dospěl až sem, a to je
vnitřní klid. Věří, že jej dosáhne vypětím vůle, která odmítá
účast na lidském životě. Ale v tomto vyhnanství nemůže nic
přispět k bohatství duše; dosáhla jenom toho, že se uzavřela
sama v sobě; ve svém abstraktním vězení je odloučena od
nebe i země. Tíživá nuda, vyprahlost, a jejich věrní průvodci pokušení, jí dají zakusit její nehybnost a tupý spánek.
Jednoho večera se člověk vykloní z okna a dívá se na krajinu.
Nad zoranými poli stoupají bledé a svíjející se stíny mlh nebo
přízraky, a plazí se k domům; kočka napodobí smrtelný skřek
rdoušeného dítěte a psi se v měsíčním světle rozpomenou na
hutný hlas stepních vlků. Člověk v okně cítí, jak v něm narůstá divoká zvířecí touha, chtěl by rovněž výt a tančit v měsíčním svitu, chtěl by pobíhat drkotaje v mrazivém měsíčním
světle, odvážit se až k domům, aby burcoval lidský spánek a
třeba unesl spící dítě. Rodí se v něm zvíře, vlk, a roste, dere se
mu do hrdla a srdce. Už už začíná výt. N e ! Je silný! Prudce
ustoupí, zavírá okno a pokouší se ujistit, že jenom blouznil.
Ale něco se přesto svírá v prohlubni žaludku jako kdysi v
dětství, kdy pomyslel na smrt. Má strach. Ale to ho přece není
důstojno; což není proti tomu vyzbrojen? „Na tom nezáleží",
pokouší se říct. Přesto váhá. Uléhá. Ale pokud se snaží odolávat úzkosti, nemůže usnout. Postupně ztrácí sebedůvěru; propadá rozespalosti, a vtom už jsou tady démoni; jeho nočními
druhy budou malomocný beznosý sukkub, žabí muž pách-
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noucí rybinou, a hnusná hlava napuchlá fialovou krví, jež se
kývá na kachních nožkách. Opovržený svět se mstí na jeho sevřeném hrdle, stěží bijícím srdci, na těle, do něhož příšery zarývají své drápy. Po ránu shledá, že jeho víra v sebe je otřesena.
Šťasten, kdo podlehne svůdnosti utrpení, strachu a trýzně,
které useberou všechny síly duše, aby je překonala nebo se nechala rozdrtit, protože ten pozná svůj omyl. Abstraktní řešení
neřeší nic; člověk se může zachránit pouze celistvý; jen rozumová úvaha jej může rozdvojit na tělo a ducha, protože rozumová úvaha si metodicky vyděluje předmět, který poznává.
Abstraktní řešení neznamená nic ani ve společnosti; působí
tam stejný mechanismus potlačování. Vidíme národy, zdánlivě
dobře zřízené, a přece jsou nabity potlačenými pudy, které se
jen pod násilným tlakem tuhéhozřízení nemohou volně projevit; nalézají však průchod u těch, kdož mohou nejsnáze uniknout tlaku, což jsou především sami strážci takového pořádku. Tito lidé se stávají nástroji probouzející se zvířecí krutosti; na strážnici tito veřejní ochránci spoutají člověka zatčeného pod jakoukoli záminkou, na veřejné manifestaci ranami
pěstí mu vyrážejí oči, rvou uši nebo mu pálí chodidla tak
dlouho, až přizná, co chtějí, aby přiznal. Podobné jevy prozrazují, že taková společnost nedokázala zvládnout vášně, které v
ní narůstají, a to nepochybně proto, že chce řešit problém
spravedlnosti užitím odtažitých a jedině správných řešení, vymyšlených chytrým mozkem, jež pak přenáší na lidské vztahy;
je to varování pro společnost, která je vydána na milost každé
libovůli; štěstí pro ni, dokáže-li rozpoznat tyto příznaky!
Stejně tak jedinec; po noci, kterou právě prožil, musí znovu
najít víru, o které se domníval, že ji má.
V podstatě onoho povzneseného pohrdání světem byla nesmírná pýcha. Člověk chce potvrdit svoji bytost vně všeho lidského a tím se sám spoutává nejen pýchou, která umŕtvuje jeho
ducha výlučným sebepotvrzením, ale také mocí světa, kterým
chtěl opovrhovat. Jediné osvobození je vydat sama sebe celistvě a naprosto v každém činu, a nikoli předstírat, jako bychom jen svolovali k tomu být lidmi. A ť se smísí tělo s těly po
156

cestě, která je mu vytčena, a ť plyne člověk mezi lidmi podle
přírodního zákona. Je třeba odevzdat tělo přírodě, vášně a
touhy zvířeti, myšlení a city člověku. Tímto odevzdáním je
všechno, co utváří jedince, navráceno jednotě bytí; a duše,
která ustavičně překračuje vše vytvořené a jen proto je duší, je
tím vrácena jednotě božské podstaty, jen prostým aktem
vzdání se. Tuto znovu nalezenou jednotu ve dvou podobách a
v jediném skutku, který je spojuje, nazývám bohem, bohem ve
třech osobách.
Podstatou odříkání je přijímat vše, jako by bylo ničím. Cokoli
má tvar, nejsem já; ale to, co mě ohraničuje jako individuum,
je vrženo zpět do světa. Po vzpouře, která hledá svobodu v
možné volbě mezi různými činy, musí se člověk zříct chtění
uskutečnit cokoli na světě. Svoboda neznamená
svobodnou
volbu, ale odpoutání-, je popřením individuální autonomie.
Duše se odmítá utvářet k obrazu těla, vášní, úvah; činy se stávají přírodními jevy a člověk jedná jako se vybíjí blesk. A ť se
uchopím v jakékoli podobě, musím říct: to nejsem já. Tímto
odřeknutím vracím jakýkoli tvar stvořené přírodě a dávám
vyvstat mu jako objektu; všechno, co by mě mohlo omezovat,
tělo, povaha, vášně, víra, vzpomínky, to všechno ponechávám
rozprostraněnému světu a minulosti, protože tento akt popření je tvůrcem vědomí a přítomnosti, jediným a věčným aktem okamžiku. Vědomí je ustavičná sebevražda. Třebaže se
uvědomujeme v čase, přece je výhradně přítomností, je to
prostý, bezprostřední akt mimo čas.
Prostor je tvar společný všem objektům; objekt je to, co nejsem já; prostor je všeobecný hrob, nikoli obraz mé svobody.
Teprve tehdy, až přestane být obzor prchavým obrazem svobody a až se stane pouhou překážku zraku a až člověk pocítí,
jak jej vedou ruce prostoru, teprve potom začne tušit, co to
znamená být svoboden.
Mezi těly není pro svobodu místo. Člověk se osvobozuje tím,
že přestává hledat svobodu; skutečné odříkání je takové,
které se jediným skutkem vydává bohu, tělu i duši.
Ale hovořit o odříkání není kouzelný proutek, jímž bychom
rázem našli klid a štěstí; přečasto ti, kdož se domnívají, že si
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vydobyli vnitřní klid, nejsou oproštěni, ale slaboši. Opakují
jako pitomá zaklínadla několik naučených pravidel chování a
tak žijí, hnusně a spokojeně. Přijímají všechno, ale nedokáží
to učinit ničím a v této povolnosti chtějí prožít život, krášlený
nepolapitelnými nadějemi, jež jsou kratochvílí pro jejich zbabělost. Odříkám však předpokládá dobrovolné upuštění od
možné vzpoury. Oproštěný musí být v každém okamžiku hotov ke vzpouře; jinak se klid zahnízdí v jeho životě a on znovu
usne ve všeobecném přitakání. Skutek zřeknutí není vykonán
jednou provždy, je to ustavičné obětování vzpoury.
Proto je nebezpečné kázat pokoru slabým duším; znamená to,
že se ještě víc vzdalují sobě samým. Jedinec, ustrnulý a uzavřený sám v sobě, si nemůže uvědomit své určení jinak, než
vzpourou. Právě tak společnost. Jako se jedinec uzavírá a zbaběle usíná za hradbami nadějí a příslibů, právě tak se společnost ohraničuje zdmi svých zřízení; individualista hledá svůj
klid uvnitř jasných a pevných hranic; právě tak národnostní
stát. Jeden jako druhý nemohou najít svou skutečnou cestu,
jíž by mohli kráčet svobodně, jinak než vzpourou, která láme
hranice. Jak člověk, tak také společnost musí být stále okamžik před výbuchem, v každém okamžiku od něj upouštět a ustavičně se bránit stanutí v jakékoli dané formě.
Svoboda znamená odevzdat se přírodní nutnosti a skutečná
vůle se rodí pouze z vykonaného činu. Toto odříkání není protivením se nebo odporem, je mocná síla, protože tělo, znovu zamístěné ve světě, se podílí na přírodě jako celku. Ruské ničevó
umožňuje pochopit úspěch marxismu v Rusku. - „To nic
není", to jest: nic z toho, co mě nutí jednat, nejsem já. A volnost úsilí nesměřuje k naplnění nějaké činnosti, nýbrž k tomu,
by probíhala bez rušivých zásahů. Ruští revolucionáři nalezli
svou svobodu v přijetí historického materialismu.
Dříve, než člověk dosáhne oproštění, musí projít třemi údobími: nejprve je to tupé přijímání všech pravidel a konvencí,
jež mu nabízí klid; potom vzpoura ve všech podobách, boj
proti společnosti, odpor k lidem, útěk na poušť, pyrrhonismus; a konečně odříkání, v němž je ustavičně obsažen předpoklad možné vzpoury.
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Oproštění je ustavičné ničení všech krunýřů, jimiž člověk jako
jedinec obrůstá; jakmile se unaví touto námahou, tvrdší než je
námaha vzpoury, a usne v pohodlném klidu, tento krunýř zesílí a může pak už být zničen jenom násilím. Nesnadná a jediná cesta k oproštění spočívá v ustavičném odvrhování berliček naděje, v rozvíjení všech slibů pevného a stálého, v ustavičném protivení se svým žádostem, a v tom, že si nikdy nemůžeme být jisti vítězstvím.
Je třeba uvádět lidi v zoufalství, aby odhodili své lidství do velikého hrobu přírody a ponechávajíce svou lidskou bytost jejím vlastním zákonům, dokázali z ní vystoupit.

Errata z čísla 14/86
U úvodních básní Petra Krále nedopatřením vypadly názvy „New Orleans" a „Nároží".
V recenzi knihy A. Kratochvila: Oheň baroka od J. Němce
má správně být na str. 97, ř. 26 „na nástroj", na str. 98, ř. 1
„jež napomáhá", na str. 99, ř. 17 „libuje si", na str. 100, ř. 19
„zcitlivěni" a na str. 100, ř. 27 „Dvořáka z Boru".
Ne vždy se kryjí dosažené výsledky s našimi záměry. Jak praví
slovutný Francis Warrain: „Jestliže jest zakázáno naší myšlence oživiti Homunkula, jejž nosí ve svém lůně a jenž obráží
v ní Vesmír, může aspoň vztýčiti sochu k jeho obrazu". Tolik
na vysvětlenou.
Omlouváme se Autorům, Čtenářům i sobě navzájem.
Red.
*
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LP desku skupin české Nové vlny, která vyšla v Itálii pod náz-

vem C Z E C H - TILL N O W YOU W E R E
ALONE!
je možno objednat či přímo zakoupit:
Itálie Rodolpho P R O T T I , Via del Maglio 8, 33170 P O R D E N O N E , tel. 434 270 46
Rakousko T O M CAT, Stumperg. 51, 1060 Wien, tel. 57 79
213
NSR A T A T A K M E D I E N , Fürstenwall 64, 4000 Düsseldorf

Holandsko B O D I S Q U E , Harringpakkerssteeg 18, 1012 LR
Amsterdam
Francie I L L U S I O N P R O D U C T I O N , Rue Pierre Curie 15,
14120 Mondeville
U.S.A. WAYSIDE MUSIC, P O BOX 6517, Wheaton Maryland 20906
I D I O S Y N C R A T I C S , P O BOX 24644, Ventura CA 93002
Kanada Jiří N E D U H A , 1278 Lawrence Av. West, M6L-1A3
Toronto, Ontario, tel. 416 244 1524
-SX5KS-
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Dole v billardovém sále bylo všechno hostmi přeplněno, takže
mnoho hosí musilo stát a sotva mohli dostati sklenici piva. Tam se
mnozí pozdravovali jako staří známí, nebylo promluveno ani slova
německého. Také bylo přítomno mnoho kolínských a kutnohorských občanů. Všichni si přáli, aby byl Havlíček osvobozen. Také
tam byli mnozí z členů poroty, sestávající částečně z řemeslníků a
ze zemědělců, pouze u jediného stolu u kamen seděli tři četníci, tři
Benedekovi šikovatelé, žalářník Weinmann z Kutné Hory a proto se
říkalo, že je to černo-žlutý stůl, avšak posledně jmenovaní odešli
k 10. hod. noční. Také tam byl jeden houslista a jeden kytarista,
kteří byli asi objednáni za tím účelem, aby hráli české písně národní, kterým bylo také silně a mnoho tleskáno. Mezi jiným hráli také
Bitvu na Bílé Hoře, píseň o českém hrdinovi Jaroslavu ze Šternberka, dále českou píseň "Hej, Slované", kterou všichni hosté zpívali
spolu. Po té zahrál kytarista českou píseň o konstituci, které bylo
hojně tleskáno, také zpíval píseň o drábech, resp. o žalářníkovi
Weinmannovi. Hosté pili mnoho a byli veselí. Havlíček přišel na několik okamžiků dolů, pravděpodobně aby někoho hledal nebo zpracoval porotce, aniž vzbudil pozornost. Skoro všichni hosté mimo porotce obchodníka Faucka a obžalovaného knihtiskaře Procházku
Františka setrvali pohromadě přes 1 hod. noční, kdy se někteří rozešli po městě, někteří se uložili na biliardu, lavicích, stolech a u kamen, a někteří, kteří neměli žádného noclehu, chodili dokonce až
do rána po ulicích, v pokoji Havlíčkově se však pilo až do 2. hodin.

/ZPRÁVA DŮVĚRNÍKA C. K. POLICEJNÍHO ŘEDITELSTVÍ'
V PRAZE O POROTNLK LL'ČENL'/

