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CENA JIŘÍHO

LEDERERA

Dva časopisy v Paříži, polská revue
Zeszyty literackie a čs. čtvrtletník Svědectví, udělily v říjnu 1987 už podruhé
cenu Jiřího Lederera. Byl jí poctěn pan
Petr Pospíchal, signatář Charty 77 a
člen Výboru na obranu nespravedlivě
stíhaných. Šestadvacetiletý Petr Pospíchal, žijící v Brně, se zasloužil o plodnou spolupráci mezi polským a československým hnutím občanské iniciativy
v oblasti lidských práv, literatury a
umění. Za tuto svou činnost byl Petr
Pospíchal několikrát odsouzen a vězněn.

CENA JAROSLAVA
SEIFERTA
Rozhodnutím poroty ve složení Jiří
Gruša, Milan Kundera, Antonín J.
Liehm, Sylvie Richterová, Josef Skvorecký, Jan Vladislav a dva spisovatelé
žijící v Československu in pectore byla
Cena Jaroslava Seiferta pro rok 1987
udělena českému spisovateli Ludvíku
Vaculíkovi za jeho fejetony. Ludvík
Vaculík vypracoval zcela nový a osobitý typ fejetonu, který je originální nejen svou literární formou a viděním
světa, ale i svérázným a nenapodobitelným jazykem. Vaculíkovy fejetony,
psané každý měsíc po mnoho let, jsou
pronikavou a sugestivně sdělenou kronikou doby.
Nadace Charty 77
Stockholm 22. září 1987
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Projev noci
(Z pozůstalosti Jiřího

Ortena)

„Kdo pochopí, ten se nesměje," praví Dostojevský. Uvidí tedy obě, všechny strany věcí, spatří
věci v prostoru takové, jaké jsou ve své celistvosti,
s dobrem, zlem a tím, co je dobré i zlé, krásné i
strašlivé! Jak by se potom neusmíval, jak by nebyl
smířen! Může však ještě milovati? Neboť láska
není pochopení- měl částečně pravdu ten, kdo
řekl, že je slepá. Je slepá, protože si nevidí dále,
než na konečky prstů, ne dále, než na sebe samu,
nevidí svou krutou druhou stranu, zná všechny
strany, své skončení, svůj zánik. A my, kteří se pokoušíme uchopiti, pochopiti věci, jsme také takoví
poloviční slepci. Narodili jsme se a žijeme v době,
která nás všelijak obrací na svém rožni, připéká
naši touhu, naše svědomí, naši životaschopnost a
všechno, co jsme v sobě poznali. Ale vždycky,
vždycky, pravím, byla táž doba, vždycky byl
někdo mocný, vždycky někdo bral a vždycky byl
někdo obírán, olupován, zavrhován, ničen a zabíjen. A vždycky zůstali někteří, kdo nepodlehli.
Zůstávat trpělivě v sobě, to je předpoklad cesty,
kterou jsme si vyvolili.
„K přípravě vyjít ze sebe," jak to řekl jeden z nás.
A cesta je daleká, ano. Přesvědčíme se někdy o
tom, že končí mimo nás? Projdeme mílemi nesvobody a šílenství, abychom kdesi nesmírně daleko a
nesmírně blízko potkali drahého člověka, ne každého člověka, ne pomysl člověka, ale toho, ty, s
nimiž se setkala naše cesta, kdo zatřásli naší ces2

tou, takže se jala prudce stoupat? Potkati je mimo
sebe, ale ne předčasně, ne násilím. Je čas setby, čas
zrání a čas žní. Tak je zařízen náš svět. Je někdy
trpké a bolestivé, zašívat. Je někdy kruté a smrtící
zrát. Ale kdo dozrál, byl utržen a ochutnán, kdo
jako jablko leží na dlani Boha, neumírá. Zanechal
stopy, šťávu v ústech a rozehrané patro, zanechal
stopy, došel slávy, té, již má na mysli Unamuno,
když praví: „ctižádost, ne ziskuchtivost!"
- Jsou věci denního boje, na které nechci zapomínat. Jsou hnojením, deštěm, roubováním věcí
trvanlivějších. Nevíme, zda prospívají skutečně,
ale jsou nutné. Je nesprávné odříkati se něčeho. A
družnost je někdy velmi útěšlivá! M y jsme ji mezi
sebou poznali a často nás sílilo vědomí, že jsme,
že máme druhy. Co jsme poznali ještě společně?
Ze je něco jako svědomí čistoty a studu, jemuž se
nikdo, kdo mezi nás patří, nesmí zpronevěřit. Dnes však (a teď použiji slov Unamunových)
„dnes však musíme žiti odloučeni jedni od druhých, každý ve svém krunýři, který nemůže prolomit, neboť je smutné, že ty krunýře lze prorazit
zvenčí, ale ne zevnitř. Nejsme jako kuřátka, která
prorazí skořápku, jež je uzavírá, jakmile potřebují
vzduch, a vyklubou se, aby dýchala a žila; my
spíše potřebujeme, aby přišel někdo zvenčí a vysvobodil nás z našeho vězení! Uslyšíš-li nářek,
který pronikne krunýř tvého bližního a tvůj
vlastní krunýř a dolehne ti k sluchu, bývá to obyčejně nářek tvého bratra, který se cítí vězněm a
nemůže vyjít ze sebe samého. Ale zamíříš-li k
němu a začneš do něho soucitně bušit, abys prolomil jeho krunýř a osvobodil ho, ucítí nejprve ránu
a zmámenost po otřesu, a tak si naříká ještě víc a
3

ještě tě odstrčí. Nečeká na své vysvobození. A
jestliže jsi již otevřel štěrbinu, lká ještě více, když
ho ovane chladný vzduch, a začne tě vinit, že jsi
špatným bratrem, barbarem a ukrutníkem. A
přece do něho buš! Ale osamocenost, v níž žijeme,
je tak strašná, že si někteří začali představovat, že
jsou na světě sami a že všichni ostatní lidé, s nimiž
žijí, jsou jenom jako prázdné mušle, které se působením podivného kouzla pohybují, hovoří, jednají a žijí, jako by byly plny ducha a života. A
tento pocit nejhlubší samoty, toho, že se člověk
cítí jako by byl sám na světě a byl jediným duchem, který jej obývá, ten pocit prostupuje některé samotáře nejprudší tesknotou a obdařuje zároveň hlubším smyslem to, co říkají a dělají.
Jsem-li tedy na světě sám a jsem-li jediným duchem, který jej obývá, musím udělat všechno to,
co by nebylo vykonáno, kdybych já nežil. Myslíš
tedy, že jsem si často neřekl, když mě uhodili do
tváře, že jsem málo španělský - jsem jediný Spaněl; já jím jsem a nejsou jimi všichni ostatní, kteří
se ve Španělsku narodili a bydlí zde?" - T a k pravil
Unamuno, jeden z velikých. Neříkejte nám proto:
vyjděte ze sebe!, neříkejte nám to, dokud jsme nedozráli, a řekněte nám raději: buďte k sobě přísnější, buďte citlivější v chutnání radosti i žalu.
(14. 6. 1941)
A vy blázni, kteří se pokoušíte umlčet naši duši,
což neslyšíte, jak zpívá v umlčení svém? - Obyvatelé noci, nevíme dne ani hodiny, víme však tmu,
již máme za postel, ležíme na ní tiše a prostě a
soustředěně, věrně čekáme na hlas toho, který
povstane z nás a shromáždí nás k nádhernému
boji za svobodu.

poezie

PÍSNIČKÁŘI

z ČECH 73/
Slávek Janoušek
(Kteří jsou kteří čili Ženeva)
Teplý večer, lidé v oknech vyložení,
sídlištěm zní znělka televizních novin,
ze zbytků rour skáčou kluci uječení,
vedle na balkóně na hlavě stojí jogín.
- Kluci, já jsem jako slávnej lovec křičí náčelník a rezavý plech kropí,
- Hele, ten je praštěnej, ten borec,
si myslí, že ho budem poslouchat, když má kopí 5

U ž máme luk a šíp,
už máme nůž, heč!
kteří jsou kteří?
Stmívá se, jak se hned zmenšil svět,
- Řekni, že ti to neva, že neva, že neva,
řekni, že ti to nevadí, Ženeva, Ženeva . . .
- Hele to se musíš vyjádřit s kým vlastně seš,
jestli s Nováčkem, nebo se Škardou,
a jestli se žádným, dostaneš po hubě, jak chceš
a na smeťáku počítej s pěknou petardou U ž máme důvod,
už máme cíl, heč!
kteří jsou kteří?
Stmívá se, jak se hned zmenšil svět,
- Řekni, že ti to neva, že neva, že neva,
řekni, že ti to nevadí, Ženeva, Ženeva . . .
T ě ž k ý mrak tu visel nad okrajem pole,
ale vždyť se jim přece nic moc nemůže stát,
- Já jsem ještě slavnější lovec, vole,
a kdo není se mnou, ten musí s námi bojovat - V y jako lovíte v mym lovišti,
nesmí se kamenem, klackem ani pěstí,
zajatce upálíme tady v ohništi
a jedem, au!, do hlavy se mlátit nesmí! U ž letí kámen,
už teče krev,
kteří jsou kteří?
Stmívá se, jak se hned zmenšil svět,
- Řekni, že ti to neva, že neva, že neva,
řekni, že ti to nevadí, Ženeva, Ženeva . . .
- Martine, slyšíš, Martine, pusť to dítě! - Proč mami, vždyť my ho chceme jenom upíct! 6

- T a k Martine, kruci pusť ho, ale okamžitě! - H o r á k , ty seš mrtvěj, nemůžeš přece utýct! - Martine taky hned nechte tý války,
jak koně se v tom blátě válej pó sobě,
co z vás bude lumpi až budete velký,
mazej f o f r e m domů, počkej jak slízneš p o hubě! U ž máme plyn a tank,
už máme atom, heč!
kteří jsou kteří?
Stmívá se, jak se hned zmenšil svět,
- Řekni, že ti to nevadí, Ženeva, Ženeva . . .

(Divný rok)
Víte mladí lidé, je to divný rok,
pořád taková zima,
voda vzala lávku přes p o t o k
a člověku je nějak divně i mezi svýma.
A ani sad letos nerodil
a spousta stromů uschla,
dlouho jsem zase marodil,
vzácná semena květin ztuchla.
Je to divný rok,
nevzešlo co se zašilo,
tři studně museli zakopat,
to nikdá nebylo, nebylo, nebylo . . .
C o na to člověk říct má,
to se vám dědo jenom tak zdá,
vidíte příliš moc much
a máte jen zbytečný strach,
vždyť u ž umíme čistit i vzduch,
píšou to v novinách . . .

7

T a m vzadu vykáceli sad,
kořeny vyhodili do povětří,
viděl jsem je tu už kolikrát,
pokaždé je Alan znovu zvětří.
Přál bych vám je vidět,
jak se ti chlapi při tom smáli,
a při té letošní bídě
i živé stromy podřezali.
Napřed říkali v dědině,
že tam teď má vést silnice
a pak se jeden v hospodě podřek bábině,
- bude tam střelnice.
Je to divný rok,
suché nebe vody upilo,
tři studně museli zakopat,
to nikdá nebylo, nebylo, nebylo . . .
Včera jsme ztratili souseda,
prostě se nevrátil z města
a kdosi se jeho sestry ptal,
jestli ho někdo nehledá
a pak se tak divně podíval
a řekl - T a k nebyl tady? no a ptát se přestal,
nezávidím vám, že jste mladý!
Je to divný rok, suché nebe vody upilo,
tři studně museli zakopat,
to nikdá nebylo, nebylo, nebylo . . .
Co na to člověk říct má,
to se vám dědo jenom tak zdá,
vidíte příliš moc much
a máte jen zbytečný strach,
zase se pročistí vzduch,
píšou to v novinách . . .
8

N a okno mi přilétají holubi
a hlavy vám mají tak lysé,
to cítíte blízkost záhuby,
ale člověk nic nedozví se.
Bojíme se jen strašáků,
něčeho z hlavy něčí,
ale nepřivedou nás ke strachu
doopravdická nebezpečí!
T o nikdá nebylo, nebylo, nebylo . . .

(Stejně žádná Vídeň není)
Jeden pán v modrém stejnokroji,
co čekal v Brně na vlak,
říkal, že prej v tom N e w Yorku stojí
nejlacinější tranďák
a to prej vůbec nepřehání,
ten tranďák stojí jako vostříhání
a pak že to tam není drahý
a pak že to tam není drahý
a pak že to tam není drahý,
takový peníze za vostříhání hlavy!
A stejně žádnej N e w York není
a stejně žádnej N e w York není
a stejně žádnej N e w York není, není, není,
vždyť i ty kovbojové a to všechno tohleto
je jenom Vymyšlený!
Říkám, každej den v mojí televizi
mi ukazujou zbraně,
že prej v tom Anitoneumimříct došlo ke krizi,
že prej tam válčej jak saně.
Tu válku hned jak dojde ke krizi,
stejně vyráběj v televizi,
vždyť kde by vzali tolik mrtvejch lidí,
vždyť kde by vzali tolik mrtvejch lidí,
vždyť řekněte, kde by vzali tolik mrtvejch lidí,
9

to študentům daj kilo a režisér to řídí!
A stejně žádnej Anitoneumimříct není,
a stejně žádnej Anitoneumimříct není,
a stejně žádnej Anitoneumimříct není,
vždyť i ty mrtví i ty děla, tanky,
tohleto je vymyšlený!
A hádal se chlap v modrým stejnokroji,
že z Brna do Prahy je blíž
přes Českou Třebovou po koleji
než do Vídně prej, no to si piš!
T o každý dítě ví že ne,
vždyť je to kousek z Brna do Vídně, jestli je? .
Prej do Prahy se jede jen pár hodin,
prej do Prahy se jede jen pár hodin,
prej do Prahy se jede jen pár hodin,
a do Vídně to trvá že prej celej rok!
A stejně žádná Vídeň není,
a stejně žádná Vídeň není,
a stejně žádná Vídeň není, není, není,
vždyť i ty parky, báry, ty valčíky, ten Strauss,
to je vymyšlený!
T o takový si myslej,
jak se mně předvedou,
já ale přece vím,
že tam žádný koleje nevedou!
Texty Slávka Janouška přepsala z magnetofonové
Kubešová.
*

kazety Marta

* * * *
* *
*
*

Adresa vídeňské redakce a administrace: P A T E R N O S T E R ,
Zinnergasse 27/1/31, 1110 Wien, Österreich
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Výběr z textů Oldřicha Janoty připravil pro Paternoster v
Holandsku žijící Miloš Vojtěchovský. V průvodním dopise
mimo jiné uvádíj
„Po rozpuštění Šafránu pokračoval Janota v hledání své výrazové polohy a jeho skladby, doprovázené akustickou kytarou,
harmoniem, saxofonem a nakonec minimalistickými
kytarami
Pavla Richtra a Luboše Fidlera, dosáhly svým magickým realismem jednotu slova a zvuku. Uvedené texty spojuje pro Janotu
příznačná „měsíční linka", V roce 1985 upustil od veřejného
vystupování a stáhl se do soukromí.,,

Oldřich Janota

Texty
Svítí mi nad hrází
zářivý úplněk
svůj obraz rozhází
zvlášť vlnu po vlně
rákosím uhání měsíční kůň
okna jsou zavřená
minulost vzdálená
měsíční tůň
Stíny se míhají
před ústím jeskyně
písněmi vzývají
cikánské bohyně
vím co sen znamená
ale jak ho vzít zpět?
okna jsou zavřená
minulost vzdálená
už tolik let

14

Svítí mi nad hrází
zářivý úplněk
průzrační rybáři
spouští se po struně
bez sítí vynáší
můj obraz z vln
okna jsou zavřená
minulost vzdálená
měsíční tůň

Jako Měsíc
Jako Měsíc
když s tváří čínských draků
nad rozsvícenou Prahu stoupá
Jako Měsíc
k d y ž vede svoji krávu
po vápencových stráních a loukách
A vítr nese z dálky štěkání a zápach
z kotců chovných lišek
a těžká hlína oranic se prolíná
do sépiových výšek
a drobné šelmy korálkových očí
opouštějí svoje denní skrýše
Jako strážný
zvonek na závorách
nad ústavem hluchoněmých klinká
Jako černý
netopýr když kokrhavým letem
nad hořícím světem klouzá
A kousek dál luční koník ve tmě
naklání se přes okraj ploché Země
kterou podpírají čtyři sloni
kde hučí vesmír středověkých comics
A kde svítí žlutý měsíc nad Radlicemi
12

Měsíc nad Radlicemi
Nezapomeň:
Nezapomeň:
Nezapomeň:
Nezapomeň:
Nezapomeň:
Nezapomeň:
Nezapomeň:

zas židli venku přes n o c na zahradě
že zítra v devět máš být u zubaře
na balkóně je pověšený prádlo
co se ti včera v noci zdálo
žrádlo p r o kočky je na kredenci
nedělej zase drobky na koberci
otevřít o k n o až my odejdeme

procitne motýl a upálí se nad plamenem
Jako Měsíc
když po roletách garáží
a pivních zátkách klouzá
Jako Měsíc
když vede svoji krávu
po vápencových stráních a loukách
A kousek dál luční koník ve tmě
naklání se přes o k r a j ploché Země
kterou unášejí čtyři sloni
až někam k o h ň ů m středověkých hranic
A k d e svítí Měsíc nad Radlicemi
k d e svítí Měsíc nad Radlicemi

Chodci v nočním městě
Přivábeni světlem
ozářené výlohy
chodci v nočním městě
prohlížejí nádobí
Věci které nechcem
věci co se nehodí

Cementový ještěr
dotýká se oblohy
do tmy zbývá ještě
otisknout své podoby
Stáhnout páky deště
přestat si hrát se slovy
do tmy zbývá ještě
otisknout své podoby
Slepé matky bez dcer
moudrá božstva náhody
do tmy zbývá ještě
otisknout své podoby
Přivábeni světlem
ozářené výlohy
chodci v nočním světle
prohlížejí nádobí
Život který nechcem
život který rádoby
prožíváme přece
lidé divné náhody

Loni v Marienbadu
Asi si to s něčím pleteš
s něčím co dávno
zřejmě to byl stejný večer
měl stejnou barvu
M o ž n á stejný záblesk světel
možná že ano
Možná stejné stíny v řece
záblesk a úder
asi si to s něčím pleteš
s něčím co bude
14

Žlutý kopec
Vezmi mě s sebou na žlutý kopec
v zelených stráních spí sádrové ovce
já vím možná je pozdě
stín zvířat už plíží se k vodě
stín větví už barví se modře
ale vezmi mě s sebou na žlutý kopec
Vezmi mě s sebou na žlutý kopec
přes bílé zdi samot a štěrková pole
já vím možná je pozdě
stín zvířat už plíží se k vodě
stín větví a měsíční lodě
ale vezmi mě s sebou na žlutý kopec

Podzimní král
V říjnu jsem zavíral mlýn
a vyvážel na skládku střepy
úvozem s tisícem pavučin
vstoupil mi doprostřed cesty
Podzimní král pod zlatou maskou
proti mně stál na dlaních jablko
nebo jen cár podzimní mlhy
a vosí jed v krvi
V půlnoci vrátil se kamarád
možná jen ve snu
jak svíčka na stole blikala
změnil se ve tmu
A za oknem stál v úplňku měsíc
pod zlatou maskou splývání věcí
a nůž místo hvězdy
a kříž místo smrti

Poslední den kdy opravit střechu
Byl poslední den kdy opravit střechu
zástupy z páry nad rybníkem stály
kachny se sčítaly v nervózním spěchu
a děti ze školy domů se bály
Byl poslední den kdy opravit střechu
obrátit kabáty kožichem naruby
než slova nám uvíznou v zamrzlém dechu
a studení andělé dokončí zásnuby
D o misky u dveří rozlévám světlo
stíny už sundaly sekyry z háčků
hledám tu škvíru kde uniká teplo
život se ukrývá do scvrklých hrášků
Byl poslední den kdy opravit střechu
na poli posbírat píšťalky slámy
než ozvou se vichřicí z ledových měchů
a na cestě k půlnoci půjdeme sami

Savoy
V hotelu Savoy
s tvou temnou hlavou blízko svojí
Myšlenky plavou
spirály na tapetách stojí
A ty kouříš svý sparty
když ty tak já taky
rozfoukám popel
přes celý hotel Savoy
Sundej si závoj
půjdem se spolu trochu projít
hořící trávou
je pěkná i když trochu bolí
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A ty kouříš svý sparty
když ty tak já taky
rozfoukám popel
přes celý hotel Savoy

Úkryt proti větru
Dlouho jsem hledal úkryt proti větru
až náhle vítr mým úkrytem se stal
Dlouho jsem mířil potmě k jasným světlům
teď písek zvoní na úpatí skal
Tak sám své srdce polož na tu váhu
sám svou slávu a každodenní starost
Lásku v hlínu a hlínu zase v trávu
a v trávě vítr - tak cítíš jeho slanost?
Dlouho jsem hledal úkryt proti větru
až náhle vítr mým úkrytem se stal
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próza

Kamil K. Kuchyňka

DŽEZ
*

Povídá se, že holka je buď pěkná nebo chytrá.
N o a o Juditě se povídalo, že je chytrá. Kclyž jsem si jí všimnul poprvé, tak sě jí říkalo Judy. Potom někdo řekl, že vypadá spíš jako ten šilhávej lev Clarence a rovnou se jí začalo
říkat Daktari.
Když jsem si jí všimnul naposledy, seděla nahá na mojí posteli a hrabala se mi v knížkách. Zrovna jsem se probudil a bolela mě hlava. Tramín, Fernet, Kamenáč, to bylo tak všechno,
na co jsem si dokázal vzpomenout. Jak se tam dostala D a k tari, to jsem nevěděl a radši jsem to ani vědět nechtěl.
Dělal jsem že spím a bál jsem se pohnout.
N a zemi u dveří se válela hromádka jejích věcí: indický šaty,
kalhotky s vybledlým M I T T W O C H (byla zrovna sobota),
sandály a koženej měšec, co nosila místo kabelky. Kulatý
brejličky měla právě na nose a četla si thriller z edice Magnet, KRASAVEC SE VRACÍ. Tvářila se zhnuseně, držela
ho jako chcíplou ještěrku, ale četla si.
Utýct nebylo kam a tak jsem se protáhnul a popřál jí dobrý jitro.
„Ahoj," špitla a hned se na mě obořila. „Jak můžeš číst takové smetí?"
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Byla to zkrátka taková vinárenská intelektuálka.
Ještě jednou jsem se protáhnul a s ranním ztopořením mi připadala docela přitažlivá. „Ukaž,", zahuhňal jsem a přitáhnul
ji k sobě. Žuchla vedle jako pytel ječmene.
„Ne, teď ne. Je tu příliš ostré světlo."
„Ale nech toho . . ."
„Ne, opravdu . . ., je to hloupé."
„No ták . . neblbni."
„Tak dobře. Ale nejprve se opláchnu, ano?"
„Vopláchneš se potom . . . "
Asi takhle jsme si povídali, než jsem se na ni konečně vyšplhal a rozevřel jí stehna. Stočila se trochu na bok, jednu nohu
natáhla pode mnou, druhou zvedla a strčila mi rovnou pod
nos neuvěřitelně špinavý chodidlo. T e ď to ostrý světlo vadilo
zas mně. N ě j a k mi nedošlo, že nosí sandály. Mezi prstama
měla něco, co vypadalo jako asfalt, ale asfalt to nebyl. T e n by
mi nevadil, jsem kluk z města. Zpomalil jsem akci a koukal
jak z toho ven.
Nakonec jsem se jakoby rozkašlal. M o c hezký to sice nebylo,
ale slezl jsem z ní a asi jsme si voddychli oba. „Promiň, musím se něčeho napít." Sel jsem do koupelny a rovnou jsem se
osprchoval.
Za chvilku přišla za mnou.
„Já se potom také vykoupu, ano?"
„To víš, že jo." T o ti může jenom prospět, špindíro.
Ani jsem se neutíral a šel jsem do kuchyně pustit rádio. Seděl
jsem tam, okusoval ztvrdlej štrůdl a snažil se na nic nemyslet.
Tak jsem si poslechnul skoro celou satirickou čtvrthodinku
než se konečně vycachtala.
Vystoupila z koupelny a udělala piruetu. „Už je to lepší, že?"
zeptala se a zmizela v pokoji. Až jsem se polekal, protože to
skutečně bylo mnohem lepší. A než jsem se vzpamatoval, už
tu byla zase. Vlhká, hebká a čisťounká. Byl jsem rád, že sedím za stolem, a že nevidí, co to se mnou dělá. N a nohou
měla moje pantofle a v v ruce chuchvalec z těch indickejch
šatů.
„Nevadilo by ti, kdybych si je přeprala? Jsou hrozně cítit kouV U
rem.
Rychle jsem řekl, že by mi to vůbec nevadilo a přitom jsem
myslel na to, co dokáže pár litrů vlažný vody.
Dala se do práce a dveře nechala pootevřený. Když jsem se
19

šel oblíknout, nakouknul jsem dovnitř. Stála tam vohnutá
nad vanou, zádama ke mně (i když záda vidět nebylo), a
zrovna volala: „Uvidíš, za moment budou suché."
„To je jedno," polknul jsem naprázdno, „máme čas."
Jak mě zaslechla za sebou, ohlídla se a nejdřív viděla to, co
jsem předtím schovával za ubrus. Neřekla nic, jenom se usmála a já se radši šel oblíknout. Moje věci smrděly taky, a tak
jsem si vzal aspoň kalhoty.
Když se vrátila, nesla si před sebou mokrý šaty a ptala se,
kam že je má pověsit. Vlasy už měla skoro suchý a ramena
jak plyšovej fotel. Zůstala stát tak dva metry ode mne. „Neprohlížej si mě tak!" připlácla si ty mokrý šaty na břicho.
„Jsem tlustá, že?"
Jenom jsem zamručel a položil jí ruce na ramena. Nebyl to
plyš, ale velejemná a vlhká jelenice, co se s ní mejou okna.
Zachvěla se.
„Příjemně to studí."
Přitáhl jsem ji k sobě, abych zkusil, jak to studí. Příjemný, to
bylo to pravý slovo.
Rekl jsem jí, že jí ty šaty zavěsím do okna, ať zatím pustí nějakou kazetu. Musel jsem vyšplhat na židli, otevřít i horní
okno a tam je přehodit. Venku bylo nádherně.
Za mnou se ozval Randy Newman.
Daktari stála nad magneťákem, mnula si břicho a nelíbilo se
jí, jak jsem ty šaty pověsil. „Musíš je víc rozprostřít. Takhle
budou samý fald." Zkusil jsem to znova, ale asi ne dost dobře, protože si vylezla za mnou nahoru. Otřela se o mne,
stoupnula si na parapet až to v něm zapraskalo a pověsila je
přesně tak jako předtím já.
„Vidíš, takhle tam žádná rýha nebude."
Neřekl jsem nic a začal jsem jí hladit to vlhký břicho. Takový
jsem ještě v ruce neměl.
„Neměla bych pustit něco jiného?" zase se cukala.
„Jenom to tam nech!"
Slezl jsem dolů a chytil ji kolem stehen, jako že>ji snesu. T o
se mi stává dost často. Sem tam si připadám jako silák a hned
bych všechno zdvíhal, mačkal nebo nosil. Naštěstí mou pomoc odmítla, a tak mě ušetřila nejmíň tejdne klidu na lůžku a
několika ketazonovejch injekcí. Jenom se mi opřela o rameno a přitom mi do ruky položila obrovskou bělostnou tykev s čokoládovým bubákem na konci. Svaly se mi pomalu za20

čaly měnit z tvarohu na ušlechtilou pryž. Ale zase mi vyklouzla a hnala se ke kazetám.
„P-proč to tam nenecháš?" už jsem koktal.
„Odpusť, ale já měla za to, že to bude džez. Randy Newman, to zní tak džezově, víš?" ponořila se do šuplíku a hledala džez. „Opravdu se nezlob, ale já si myslím, že hudba je
při tom důležitá. Pomáhá ti vnímat to, co ti jinak uniká. Za
týden si tu kazetu znovu poslechneš a vybaví se ti vjemy,
které bys jinak zapomenul nebo vůbec nezaznamenal."
„Fakt?" sednul jsem si na postel a přímo před očima jsem měl
prdel, která asi nikdy nepoznala sluneční svit.
Podívala se na mne. „Ty si při tom opravdu nepouštíš
hudbu?"
Zavtipkoval jsem: „Při čem?"
„Ne, vážně! T y jsi to ještě nezkusil?" Břicho měla fakt nádherný. Jako polštář. Jenomže se zase otočila k šuplíku.
„Nejvýhodnější je indická hudba. Tabla, sitár a tak . . .," vysvětlovala a já tam seděl a bylo mi jako kdybych si prohlížel ležícího sněhuláka. Asi tak z půl metru. „Já jsem četla, jak se
jeden profesor z Berklee pokoušel zapsat tu nejobyčejnější
ragu do not a představ si, že to nedokázal! Věřil bys tomu?"
Tomu bych věřil.
„Škoda, že tu nic takového nemáš."
Zaplaťpámbu.
„Nebo džez. T e n je také výborný. Je to vlastně orientální rytmus. A ten je nejpřirozenější. . . Také se vzpírá notám, ovládne tě ani o tom nevíš . . . Kdo je to Eric Burdon? T o je
ten . . . jak se to jmenuje . . . xylofonista?"
„Ne, to neni ten," už se mi to líbilo. „Tenhle je taky takovej
rytmickej, ale asi ne dost přirozeně rytmickej. Angličan, víš?"
„Tak to ne! Anglická hudba je taková studená," řekla a aby
tomu dodala váhu, tak se otřásla: „Brrr!" Půlky se jí rozkmitaly až mě rozbolely oči.
„A co tenhle? Carole King, to zní také džezově."
„Jo ten . . . T a k to je ženská. Sice americká, ale ten Burdon
má rozhodně přirozenější rytmus."
Úplně se polekala, chudinka. „To jsem tomu dala! Ale
vlastně máš pravdu," omlouvala se. „Carole, no ano, kdyby
to byl muž, tak by to byl Charlie, že?"
„Z toho si nic nedělej, já znám jednoho a ten si říká Alice."
„Když s tebou je to těžké," zakabonila se. „Nesmíš si myslet,
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že jsem nějaká ignorantka, náhodou mám doma osmnáct kazet, ale ta tvoje jména tady . . . " - pokrčila rameny a tím pádem skoro vším - „mi prostě nic neříkají. Třeba tenhle Dire
Straits . . . to bude nějaká skupina, viď?"
„Jo. Anglická."
„Tak vidíš!" U ž byla zoufalá. Tyčila se nade mnou jako hromada neštěstí a pomalu to vzdávala. „Tak já opravdu nevím,
snad abys našel něco sám . . ."
Dostal jsem nápad. „A co jsme poslouchali večer?"
Zeptala se kdy večer a hned jsem byl doma.
„ N o jak jsme přišli přece," ptal jsem se statečně dál.
„ T o jsme neposlouchali nic. Usnul jsi oblečený."
T o bylo divný. N e to, že jsem usnul, ale - přece jsem se probudil nevoblečenej . . .
„Opravdu. Usnul jsi už v kuchyni. Musela jsem tě uložit a ani
tehdy jsi se neprobudil. Skoro to vypadalo, že jenom děláš,
že spíš."
„ H m , hm," zkoušel jsem si to představit. T o ale muselo bejt
ukládání!
Řekl jsem, že tedy něco vyberu sám a ponořil se do šuplíku.
Jezdil jsem prstem po kazetách a pořád jsem musel myslet na
to, jak mě ukládala. Musela mne sem donýst, jiná možnost
není. Venkoncem postavu na to má. Ale jak mě svlíkla? N e
jak, ale kdy? Nejdřív mě a potom sebe? Nebo naopak? T o
jsem netušil. Ptát jsem se jí nechtěl, ale myslet jsem na to musel pořád. Byly jenom dvě možnosti a ani jedna nebyla pravděpodobnější než ta druhá.
D é m o n alkohol!
Vzal jsem první kazetu co mi přišla pod ruku a z hlavy se mi
kouřilo.
„Tak co jsi vybral?" Daktari sáhla po kazetě, ale já ji sevřel v
dlani jak vyhranou kuličku.
„Počkej chvilku," zaváhal jsem, ale vědět jsem to musel, „potřebuju si něco ujasnit. Večer, jak jsme sem přišli, jak jsi mě
ukládala. T o by mě zajímalo: jak jsi mě dostala z kuchyně
sem? T o jsi mě musela donýst, ne?"
Sklopila oči. „Jinak to nešlo."
N o prosím! Zatím to klape.
„ N o a jak jsi mě ukládala, tak jsi mě musela svlíknout. . ."
„Přece tě nenechám spát ve špinavých džínách!" rozdurdila
se. „Byl jsi jako mrtvola! Opravdu jsem si myslela, že to jenom tak děláš!"
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„Jasně. T o je v pořádku, díky za to, já si to jenom zkouším
srovnat v hlavě, víš? Zajímalo by mě . . .," skoro jsem se to bál
říct. Očí jí hořely spravedlivým hněvem, ale já to musel vědět.
„Když jsi mě svlíkala, tak už jsi byla svlečená anebo ses svlíkla až potom?" Podívala se na mě, jestli si z ní nedělám
srandu. „Ty to vážně nevíš?"
„Kdybych to věděl, tak se neptám!"
„Tak dobře," sedla si vedle a začala vypravovat. „Když jsem
tě ukládala, tak to už jsem byla svlečená. Ale já jsem se nesvlékala . . . "
Koukla na mě, jestli jsem si nevzpomněl. Nevěděl jsem nic.
„Tak abys věděl, svléknul jsi mě ty. H n e d v předsíni. A neustále jsi říkal, že si užijeme."
„A potom jsem usnul?"
„Ne potom, hned," byla nemilosrdná. „Abych byla přesná,
usnul jsi, když.jsi mi rozvazoval sandály."
Ha!
Sklopil jsem hlavu a všimnul jsem si, co to mám v ruce. T o je
ta pravá muzika!
„To nevadí," řekl jsem mnohem veseleji. „Měl bych tady
něco jako džez. Takovej revivalistickej, na první pohled se to
sice moc n e h o d í . . ." musel jsem hledat slova, „ale kořeny má
v Orientu. Jako každej džez!"
Zasunul jsem kazetu, ale ještě jsem ji nespustil.
Chyt jsem ji za stehno a těšil se jak malej kluk. „Neboj, teď si
fakt užijeme."
Daktari se nebála a asi se těšila taky, protože jsem ji měl v
poklopci než bys řekl švec. Stáhla mi kalhoty a svalila se na
postel. Já spustil přístroj a padl na ni. Spěchal jsem, protože
jsem měl jenom několik vteřin zaváděcí pásky na to, abych se
jí jak se říká zmocnil.
Tak tak jsem to stihnul.
V magnetofonu to prasklo, ozvalo se banjo a po něm rozpustilý vokál: „Na vodu teď jezdim jenom s Vendou Bendou . . ."
Moc se jí to nezamlouvalo, ale už bylo pozdě. V životě jsem
si tak nezařádil. Byla to nádhera! Záda mě nebolela a sílu
jsem měl jak v osmnácti. Dával jsem jí co proto a nebylo
divu. Když je dobrá nálada, jde práce hned jinak od ruky.
Daktari asi tenhle džez moc nevoněl, ale nemohlo se jí nelíbit
to, co jsem s ní prováděl. Slastně si pohekávala a magneťák
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nám zpíval: „Dáša jedla cukroví, rozbolel ji zub. ZUB!"
Moje stařičká válenda pod námi skučela a zdálo se mi, že se
třese i lustr. Dováděli jsme jako dva lední medvědi. Byla ohromná, rozlehlá, chvilku tady, chvilku tam a já, já byl samej
sval a samá šlacha a chtělo se mi křičet.
„ H o h ó ! " neudržel jsem se.
„ H o h ó ! " řvala Daktari se mnou.
„Horolezci, horolezkyné, horolezčata . . .," zpíval Mládek
aniž by věděl komu.
Poprvé se udělala při T o n d o Kvapilů netlač na pilu a po
druhý při Švagr má bagr.
Já se držel až do Pantáta a kantáta a potom jsem se jí složil
na břicho. Bejt kostkovaný, usnul bych okamžitě. Takhle
jsem ještě stačil vydechnout: „To byl džez! Kam se sere Ve. lebný!"
Kamil K. Kuchyňka, narozen 1950, dělník, žije v Praze. Dosud
nepublikoval. Převzato z revue „Jednou nohou" 6/87.

*

*

*

Výstava v Pardubicích
D n e 7. 7. 1987 v 16 hodin měla být v Pardubicích v Kulturním středisku za obchodním domem D a n a zahájena výstava
fotografií Jaroslava Kořána a Antonína Šimka. Nebyla. Čtyři
komise nezávisle na sobě ji předešlého dne zakázaly. T o jsme
se však dozvěděli až před výstavní síní, kde nás nějaká starší
paní nasměrovala do blízké hospody. Tam jsme se nakonec
všichni sešli a obsadili sál. Otevřeným oknem byly prostrčeny
tabule s prohibovanými fotografiemi. Úvodní slovo pronesl
člen divadla N a provázku Petr O. N a t o zahrál Sen noci svatojanské band a návštěvníci si mohli prohlédnout vystavené
fotografie. Jaroslav Kořán vystavil záběry z divadelních představení. Antonín Simek nazval svůj soubor fotografií „Potkávání". K tanci a poslechu hrál Sen noci svatojanské band a
místní harmonikár.
Jako za starých časů.
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D. N. (Vokno 12/87)

Jiřina Zemanová

/kámen/
Řekl: už nejsi sama v noci bojují,
aby ráno mysleli;
H u k o t připomínající stoupající vodu. Vidím zem jako na
dlani, vidím, jak vše živé utíká z rovin a nížin
horám. Vidím šílenství, vidím smrt slabších. Nedělám nic. Říkám: jsem
nad nimi, jsem tady nahoře . . . kdybych jim přece jenom podala paži, stáhli by mě dolů. K čemu by to bylo? Vidím děti
pohozené na zemi, vidím milosrdnou vodu, která je dravě
sbírá a přináší jim věčný spánek. Vidím matky s plandajícími
prsy v rozervaných šatech. Muži jsou o hodně vpředu.
Všichni si počínají jako smyslů zbavení. Takovou sílu má
O N . Až v hodině smrti to každý pocítí; tehdy připustí svou
nicotnost, když selže jeho mladost, jeho krása, jeho síla. D o
té doby si myslel, že co vídí, je jeho svět, ve kterém on je pánem. Sleduji to shůry, netlačí mě svědomí. Mám pod sebou
nejvyšší skálu, mezi nohama zlatý mandarín, oči vidí, uši
slyší, ale O N mi nedopřál lidského úsudku. Viděl v něm jistou smrt. Posadil mě nahoru, nechal bezpočet let trpět pro to
co vidím, p r o to co slyším, až se mi paměť uhladila jako kámen v řece, který mi zdobí bílé čelo v nestárnoucí tváři matným leskem. Ti, kteří mě přece jenom zahlédnou, říkají tomu
klenotu třetí oko. Nevyvracím jim ten blud.
Vidím, jak muži v počtu jednoho stáda koní stojí na nejvyšší
hoře. Chvatem vysílení nelehajf k odpočinku. Vyhlížejí ženy,
ospravedlňují se tímto neblahým řízením osudu. Jejich smysly
žádají záchranu pro ty nejkrásnější. . . Místo nich přicházejí
stále blíž stoupající vody. Muži vzpomínají svých žen a dětí,
rozděleni do dvojic ukájejí své pudy a hledí k obzoru. Obracejí se ke stvořiteli a jak čekají na zázrak, den ode dne ubývá
suché země.
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Hledím na to, oblázek vysílá dolů matné světlo a zkaluje jim
rozum. Úporně myslím na slunce, které se od toho dne zemi
vzdalovalo. Obracím se k bohu: „Slyš, dám ti ten kámen z
hlavy a ty jim dopřeješ slunce -"
Druhý den jsem byla bez kamene. Žehnalo jim slunce. Bůh
řekl: „Dcero, vyslyšel jsem dobro, kterým prospěšná jsi jim.
Bez kamene tě pošlu mezi ně. Zbylo jich dvanáct, hoden tě
ten nejmladší. Říkají mu BŘEZEN. Jinému nesmíš být po
vůli. Uvidíš sama, jak nakládá člověk s darem."
N a druhý den jsem byla nalezena K V Ě T N E M na stále se
zvětšující pevnině. Stromy se zelenaly. K V E T E N mě přivedl
mezi těch jedenáct mužů. Až na B Ř E Z E N projevili žádostiV9st všichni. P R O S I N E C měl ledový pohled a posíjaj mi
denně dary. L I S T O P A D chodil s oblibou obnažený, ZÁŘÍ se
vybraně oblékal. Ř Í J E N mi pomáhal při koupelích. ČERV E N a Č E R V E N E C , nazí a opálení lenivě čekali, až sama
přijdu. T i ostatní byli jejich sluhy. Oblékali mě, krášlili a udržovali mou krásu. B Ř E Z E N se toulal v lesích, lovil ryby a
zvěř, vyráběl krásné nádoby a zbraně. Večer se procházel
mezi květy, naslouchal ubývajícím vodám a vzhlížel k obloze.
Zpíval písně tak tklivé, že jsem mnoho nocí proplakala.
P R O S I N E C už nechtěl trpět mým odmítáním. Přerostla ho
chvástavost a při pitce s ostatními se chlubil, že mu patřím.
Oni zprvu nevěřili, chechtali se a zesměšňovali jeho zevnějšek i stáří, až se servali. P R O S I N E C byl zabit LISTOPAD E M , L I S T O P A D Ř Í J N E M , Ř Í J E N ZÁŘÍM, ZÁŘÍ
S R P N E M ; S R P E N Č E R V E N C E M , Č E R V E N E C ČERVNEM, ČERVEN KVĚTNEM, KVETEN DUBNEM, DUBEN L E D N E M , L E D E N Ú N O R E M , Ú N O R svému zranění podlehl.
B Ř E Z E N se toulal jako obyčejně a o ničem nevěděl. Vrátil se
za sedm dní, hladový a unavený, ptal se po nich. Mlčky jsem
ukázala na vodu . . . a rozplakala se. Abych ho získala, chtěla
jsem v něm vzbudit smysl pro ochranu slabšího. Nereagoval.
Usedl opodál, hledě k obzoru, zpíval. Nevím, snad tak mluvil
k mrtvým, k vodě, k ptákům, k zvěři, mrakům . . . Pomyslela
jsem na kámen.
Den ode dne voda ubírala z pevniny, slunce ztrácelo své teplo a dul studený vítr. Půda i voda pozvolna zamrzala. BŘEZ E N mi přinesl kožešiny z ulovené zvěře. Nic nenasvědčovalo tomu, že by mne byl miloval. Trpěla jsem. Jednou, když
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zpíval vodám, zvěři a ptákům, překřičela jsem tu píseň svojí:
„Dala jsem kámen z čela svého, kámen nad srdce drahocenný. Bůh přijal ho a dal mi za něj dar rovnocenný. Dal
mému srdci věčný žár, přikázal kámen milovat. . ."
Ještě té noci se B Ř E Z E N vypravil na lov. Vrátil se za několik
týdnů. Chtěl vysekat rybám otvor v ledu a - uviděl ji. Ležela
na ledu, zmrzlá. Zvedl jí, zanesl do chýše a uložil na vzácné
kožešiny. Vzal sekeru, aby před chýší vysekal ve zmrzlé půdě
hrob. Když práci dokončil, šel k místu kde ji sebral, a tesklivě
zpíval. Citil, že přichází jaro . . .
Vrátil se do chýše, aby na dohasínající oheň vhodil otep
dřeva. Ji už neviděl. Bral rozprostřené kožešiny jednu po
druhé, obracel je, třásl jimi, až z jedné vypadl hladký, matně
lesklý oblázek. Intuitivně jej ukryl v dlani.
O N A nahoře viděla jeho smrt. Sestoupila dolů, násilím rozevřela jeho ztuhlé prsty a vyjmula z nich svůj kámen.
ONA, věčná nad všemi.
A myšlenky, vždy málo opatrné
měly se řadit
jak vlna k vlně . . .
/výňatek z práce RUB A LÍC - 1983/
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Ivana M.
JIROUSE

V tomto čísle pokračujeme v přetiskování dalších částí Jirousova
Pravdivého příběhu Plastic People, který vycházel v Paternosteru prvních sedm čísel. Tyto části přejímáme z revue „Vokno"
12/87. Připomínáme, že celý Příběh má vyjít knižně v torontském nakladatelství 68 Publishers.
*

*

*

N ě k d y v březnu mi říkal S. - je to vědecký pracovník a není
ho třeba jmenovat: „Chtěl by se s tebou seznámit Václav H a 28

vel. Slyšel, že jste přej sektári, tak jsem ho ujistil, že jste, ale
že se tě zeptám." Reagoval jsem okamžitě: čím dřív, tím lip.
S. mi slíbil, že to zařídí. Svěřil jsem se Daně, že se chci setkat
s Havlem. Varovala mě: „Dej si pozor, Havel hraje svou
hru." „Já hraju taky svou hru, Dano. Až nás zavřou, tak tihle
]idi budou jediní, kteří se nás můžou zastat."
Ani nevím, proč jsem tenkrát řekl - až nás zavřou, myslel
jsem si spíš, že zavřou mne. Ještě před Bojanovicemi, jak postupně přicházely zprávy z různých konců republiky o výsleších kvůli Přešticím, říkal jsem v Ječné Daně: „Až mě zavřou,
budeš se zase starat o kapelu?" Nachomejtl se k tomu Starej
a ptal se: „Proč zrovna zase Dana?" „Víš snad o někom jiným?" „Nevím", odpověděl a víc jsme o tom nemluvili. .
S. sjednal schůzku s Havlem velice rychle. N a poslední chvíli
jsem sháněl pásek, který natočil Pepa do Přeštic a magnetofon, který mi půjčil Prokeš. Cestou od Slunců jsem potkal v
Karmelitské Skaláka a vzal jsem ho s sebou. Dorazili jsme
pod Zvonařku,- kde jsme v suterénní díře, registrované jako
ateliér, bydleli s Julianou. Nechal jsem tam Skaláka a šel pro
Havla k S., který bydlel nedaleko. Přerušil jsem jeho představování: „My se vlastně známe, setkali jsme se na Vyleťalově
vernisáži. Tenkrát jsem vám vysvětloval, že jste v podstatě
placenej agent režimu." S. jenom poznamenal: „Máš podivuhodně příjemnej způsob, jak se seznamovat s lidma."
Pak jsme šli k nám. Pouštěl jsem z magnetofonu nahrávky,
reprodukce byla neobyčejně mizerná, přesto se Havlovi
zdálo, nebo to předstíral, že v české undergroundové hudbě
slyší něco, co ji odlišuje od jejích zahraničních předloh a paralel. Dal jsem mu také Zprávu o obrození a texty Skaláka,
které zrovna přinesl s sebou. Objevily se pak ve sborníku Podoby, který Havel uspořádal.
Skalák se s námi rozloučil, myslím že odjížděl do Chomutova, pásek jsme vyslechli, a protože měl Hutka pravdu se
svým postřehem o naší neschopnosti bavit se bez alkoholu,
navrhl jsem, že bychom mohli jít někam do hospody. Juliana
zůstala doma a já s Havlem jsme vyrazili do recepce Kriváně
ke Žluťákovi. Seděla tam už Jana Převratská ještě s někým.
Dali jsme si víno, platil samozřejmě Vašek, já neměl ani korunu. Povídalo se o všem možném, přišla taky řeč na H o r n í
Počernice a inscenaci Havlovy Žebrácké opery. Převratská
povídala nějaké podrobnosti (nikdo z nás tam nebyl) - a Va29

šek zdvořile odporoval, že to bylo jinak. Omluvně dodal „já bych to měl vědět, já jsem Havel." Jana mi později řekla,
že si myslela, že je to nějakej instalatér, kterýho jsem sbalil
na svejch toulkách Prahou.
Seděli jsme tam s Havlem asi do pěti do rána, většinou jsem
napřetržitě žvanil a žvanil, předčítal ukázky ze Zprávy a tak
podobně. Když jsem ráno přišel domů, Juliana byla celá vyděšená, co je se mnou. Říkal jsem jí: „Prosím tě, co ti je? Vždyť
víš, že jsem šel s Havlem!" „ N o právě proto, odejdeš s Havlem a já se nemám bát, když se nevrátíš celou noc?"
Doufal jsem, že Vaška naše věci zaujmou. Říkal jsem si, když
vydržel poslouchat celou noc moje kecy, tak jsem na něho
snad nějakej dojem udělal. A to jsem tenkrát ani nevěděl, že
kvůli tomu nešel na pohřební trachtaci za Kohoutova psa, a
že se na něho Kohout kvůli tomu moc zlobil.
Asi týden nato jsme přišli s Julianou večer do Ječné. Byli tam
Dino a Dlouhán z Umělé hmoty 2, druhý den jsme chtěli dělat na Housce nahrávku. Já jsem měl jet pochopitelně v roli
kuchaře. Ale v Ječné nám rozčileně oznamovali, že Pájka je
nezvestnej a Kába nepřišel domů z práce. Mezitím volala
paní Janíčková, že Pepa je na VB a že jí na její dotaz řekli, že
„něco prošvih". „Takže je to jasný," řekl jsem, „spadla klec."
Dino, Dlouhán a další se rozběhli po Praze se vzkazy, že začalo zatýkání. Metodik Starej chladnokrevně zasedl ke
svému archívu a začal třídit strojopisy, které je třeba schovat.
Za hodinu odešla N., která se tam náhodou stavila cestou z
hor, s horolezeckým batohem na zádech plným literatury. Já
jsem chtěl jít do Kriváně; Věra, která mívá záblesky intuice,
mi řekla: „ D o Kriváně nechoď!" Zamyslel jsem se a uznal, že
má asi pravdu. Nechte si od Žluťáka vypravovat, jak tam na
mne tři dny čekali každý večer a on vybíhal na zvonění ven a
koulením očima a posunky zaháněl přátele, kteří se dobývali
dovnitř.
A tak jsem poslal Davida s Ondrou pro pivo asi do šesti velkých Maxerových džbánů. Ale kromě mne nechtěl nikdo pít,
jenom tak ucucávali ze skleniček. Seděli jsme v pokoji u
stolu, přede mnou džbány a vypíjel jsem je jeden za druhým.
Juliana měla na krajíčku, nelíbilo se jí, že tolik piju. „Je to na
dlouhou dobu poslední pivo, tak mne nech," chlácholil jsem
ji. Spali jsme s Julianou v Ječné v Markétině posteli. Ráno
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jsme šli za Padrtou, který bydlel také pod Zvonařkou, o tři
domy dál. Vzal nás na oběd do Excelsioru. Něco jsem si dal,
Juliana snad tady, ale seděla jak zařezaná. Tíha toho, co nás
čeká, na ní zřetelně ležela. Padrtovi jsem říkal, že mě zavřou,
napřed odporoval, že to snad nebude tak zlý. Když jsem ho
ujistil, že bude, otočil se na Julianu: „Jo, holt jste si vzala revolucionáře."
Rozloučili jsme se s Jirkou a šli domů, chtěl jsem si tam vzít
nějaké věci. Sli jsme průjezdem z Bělehradské a po nějaké
chvíli nás minula šedivá volha s dvěma chlápky. Nikdy jsem si
nepřestal vyčítat, že jsem nereagoval, jak jsem měl. Nemít tak
strašnou kocovinu! V domě číslo čtyři - dům před námi byla svobodárna, zrovna jsme míjeli vchod, když volha zastavila před šestkou. Mohli jsme zabočit a schovat se, ale jako
beran jsem šel dál. Přišli jsme k domovním dveřím a sousedka, se kterou právě chlápkové v chodbě mluvili, na nás
ukázala: „Zrovna jdou!" Kdo to je, jsem věděl hned, v podvědomí jsem to věděl už ve chvíli, kdy nás auto míjelo, ale
kocovina to do vědomí nepustila. Jeden z estébáků - byli šediví jako jejich vůz, alespoň mi to tak připadalo, ale spíš mi v
té chvíli zešedlo všechno - mi strčil před oči pověstný kulatý
smaltovaný odznak. Abych získal čas, nevím k čemu, požádal
jsem ho, aby mi ho ukázal ještě jednou. Vyhověl mi, ale neviděl jsem stejně nic.
Nejhorší bylo, že jsem s sebou vláčel manažérský kufřík, jak
mu kluci posměšně říkali, podobný nosil kdysi Kríťo - a v
něm jsem měl tlustou složku s jmény lidí, kteří se zúčastnili
Bojanovic. Mohl jsem ji dávno zničit, nebýt toho, že spousta
lidí - samozřejmě nejbližších přátel - peníze dlužila a nechtěl
jsem o tom zničit záznamy. Dodneška si pamatuju, že Stanovičovi dluží 80 korun, Věra 40 a Starej 40, ale komu je to co
platný? Místo toho, abych si je přepsal na zvláštní papírek, i
když starat se o pár set, když se hroutí všechno, je stejně
blbost, jsem vypil šest džbánů piva. Přistoupili jsme k sobě s
Julianou a políbili jsme se. Přitom jsem jí kufřík vtisknul do
rukou, ale ozvalo se: „To si vemte s sebou!" T a k jsem si to
vzal. Nasedl jsem do volhy a Juliana zůstala stát na chodníku.
Byl jsem poslední, koho zatkli z těch, po kterých šli v první
várce. Málokdo věděl, kde bydlím. Kluci z kapely to věděli
všichni, ale zřejmě jim to neřekli. 17. března zatkli Zajíčka,
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Mejlu, Pepu, Charlieho, Pájku, Londýna, Kocoura, Skaláka
a Cuňase, 18. Sváťu, Vráťu a mne. V dalších dnech - od 20.
března do 6. dubna - přibyli Vožniak, Kába, Kindl, Kukal a
Alfréd. Poslední zatčený vůbec byl Eman. Nikdo o něho nestál, což on ovšem nevěděl, seděl doma a třásl se hrůzou. Nakonec se šel 7. dubna udat a tak si ho vzali taky.
Jeli jsme volhou přes most, myslel jsem, že mě vezou na Ruzyň, ale zastavili jsme ve Zborovské před O O VB Praha-západ. Nechali mne nějaký čas sedět na chodbě a chodili se na
mne dívat - tak to je ten pan Jirous, a zdálo se mi, že se zálibou. Když si mě vzali k výslechu, mám pocit, že jsem odmítl
vypovídat bez přítomnosti advokáta. Dozvěděl jsem se, že
jsem stíhán pro trestný čin výtržnictví kvůli Bojanovicům. Seděl jsem v kanceláři, mezi nohama kufřík, který mi kdysi daroval Kába. Měl porouchaný zámek, bylo ho potřeba otevírat
s klidem a pečlivě, jinak se neotevřel. Ten klid mi scházel.
Vyhledavatel několikrát odešel z místnosti, byl jsem sám, ale
do kufříku jsem se nedostal. Chtěl jsem aspoň utrhnout a sežrat kus složky nadepsané verzálkami A K C E BOJANOVICE,
s podtitulky SEKCE S E V E R O Z Á P A D N Í
UNDERG R O U N D apod. Nakonec jsem rezignoval.
Někdy v nočních hodinách mne převezli na Ruzyň, dolů do
zadržovacích cel. Byl jsem sám. Po ránu jsme na sebe začali
volat. Podél cel vede betonový koridor s výbornou akustikou.
N a pravé straně, kde jsem byl, byl také Pepa, Mejla a Londýn
- byli jsme od sebe ob celu, prostřídáni jinými kriminálníky.
O Kábovi a Pájkovi jsem věděl, kluci věděli o dalších. Bylo
jasné, že jde o obrovský zátah. Londýn, který hrál v Bojanovicích na úmyslně rozladěnou akustickou kytaru nějakou
kváziindickou hudbu, beze slov, obviněný z výtržnictví, mě
pobavil. Ostatní muklové v celách ochotně zmlkli, když zjistili, že jsme komplicové a potřebujeme se domluvit. Ptal jsem
se kluků: „Jak to vidíte?" „Tak na půl roku," odpověděli optimisticky. „Připravte se tak na dva," řekl jsem jim, „bude to
lepší." „ H m , " řekl Mejla. Pepíček zavrčel: „To vydržíme. A
až se vrátíme, tak uděláme hudbu, že se z toho poserou." Nadiktoval jsem Pepovi peníze, které jsem mu kdy dával údajně
na benzín, protože jsem tušil, že dostanu nedovolené podnikání. „Jinak jste ode mne nikdy žádný peníze nedostali,"
zdůraznil jsem jim. T o mohli lehce potvrdit.
Vzetí do vazby prokurátorem a podobné formality mi dávno
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vypadly z paměti, snad proto, že jsem je absolvoval tolikrát.
Nevím už, který den mě odvezli na výslech na P r a h u západ.
Vyšetřovatel si říkal Koudelka, podezíral jsem ho, že vůbec
není z P r a h y západ, p r o t o ž e dlouho sháněl psací stroj, než
ho sehnal ve vedlejší kanceláři a vůbec se mi zdálo, že tam
není doma. Oznámil mi, že m ů j advokát dr. Štěpánek byl vyrozuměn, že přijde o něco později, a že bychom mohli zatím
sepsat aspoň stručné vyjádření k obvinění. Odmítl jsem to, že
budu vypovídat až v jeho přítomnosti. Koudelka, a p a k i další
člověk, černovlasý, který přišel odjinud, mi vysvětloval, že
nejsme na Západě, že advokát stejně n e m ů ž e zasahovat d o
výslechu, a že tedy m ů ž u klidně vypovídat bez jeho přítomnosti. „ K d y ž mi to poradí m ů j obhájce, budu vypovídat i bez
jeho přítomnosti." „Vám říkají M a g o r , žejo?" vypěnil černovlasý a odešel. Cekali j s m e .
Když přišel d o k t o r Štěpánek, hned se mi zalíbil. Byl velice
uspěchaný, což asi nemusel předstírat, a začal se hrabat ve
spisu, který si přinesl s sebou, jako by h o viděl poprvé. Výslech začal, a jedna z prvních otázek se týkala n ě j a k é h o jiného vystoupení než Bojanovic. „ M o m e n t , moment," řekl dr.
Štěpánek a znova se hrabal ve spise, „tady čtu nějaký Bojanovice, výtržnictví, na co že se to ptáte, Písek?" „ N o víte," vysvětloval Koudelka, „to je tak, pane doktore, to je stejné, jako
když máte třeba šňůru chat, jednu udělá pachatel na Benešovsku, ale p a k se zjistí, že dělal chaty i j i n d e , tak se
ptáme . . ." „ N o mně je to jedno," nasadil dr. Štěpánek otrávený výraz, „a ani nemůžu panu Jirousovi radit. Ale já bych
teda na jeho místě mluvil jenom k Bojanovicím." A tak se aspoň ten den - další o t á z k y týkaly jenom Bojanovic.
Ale stejně jsem t o h o vykecal moc. Nadiktoval jsem jim jména
všech skupin a zpěváků, aspoň přezdívky, kteří v Bojanovicích hráli. Udělal jsem stejnou chybu, jakou udělalo a udělá
mnoho lidí tváří v tvář policii. Měl jsem dojem, že tak zřejmou věc, k d o vystupoval na festivalu, kde bylo asi 350 lidí,
musí vědět. Nevěděli to. Neměli ani nahrávku. Nevěděli
skoro nic - až na to, co jsme jim řekli. Při uzavírání spisu
jsem zjistil, že jsem byl jediný, kdo jim účastníky festivalu
vyjmenoval.
Snad nikdy už jsem se nesetkal s estébákem, který by byl takovým ztělesněním zla j a k o Koudelka. V e zlu se přímo vyžíval; i jeho fyziognomie albína s kulatým amorfním obličejem
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podporovala dojem, že s tebou jedná sám ďáblův pacholek.
Měl před sebou zvětšenou fotografii pozvánky na Bojanovice
z Karlova mostu, s okroužkovanými postavami, které už
zřejmě znali. U ž si nevzpomínám, koho jsem tenkrát prásknul, po návratu jsem mu to^řekl. Ale hlavně Koudelku zajímalo, kdo to fotografoval. Řekl jsem mu: „Ty lidi jsem pozval na Karlův most já." „ N o prosím," potěšil se, „a jistě taky
fotografa." „To je právě ono", povídám, „při svém bordelářství jsem úplně zapomněl na to, abych fotografa pozval."
Tvářil se nedůvěřivě. „Věděl jsem," pokračoval jsem, „že
Prokeš s sebou nosí vždycky foťák, tak jsem spolíhal na to,
že to vyfotí." „Takže Prokeš?" „Právě že Prokeš přišel bez
foťáku, hrál v kapele Sanhedrin a tak přišel jen jako muzikant." „Tak kdo to fotografoval?" začal se Koudelka nasírat.
„ N o měl jsem tam pozvaný lidi, asi padesát, některý přijeli až
bůhví odkud, fotografa jsem neměl, říkal jsem si, ty mě zbijou . . . A vtom šel přes most jeden známej fotograf . . ." „Jak
se jmenuje?" „ T o já nevím, znám ho ještě z F clubu, chodíval
na Primitives. M á nikona," dodal jsem ochotně. „A ten vám
to vyfotografoval?" „Já jsem mu vylíčil, v jaký jsem situaci,
jestli nemá pár okýnek volných, on měl, tak mi to zmáčk."
„Tak teda musíte vědět, kde bydlí." „To nevím." „Tak jak
jste se s ním sešel?" „Dali jsme si sraz ve Smíchovským
sklípku." N a Smíchovský sklípek jsem si vzpomněl, protože
jsem se tam skutečně sešel s autorem fotografií, a navíc to
byla hospoda, kam nikdo nechodil. „A on vám tam přinesl ty
fotografie?" pokračoval Koudelka. „A kdo na ně dělal ten
nápis?" „ O n mi přinesl ty fotografie, já jsem si vybral jednu,
kterou má zvětšit, a on mi ji zase přinesl." „Kde jse se sešli?"
„Ve Smíchovským sklípku. A pak jsem na tu fotografii udělal
nápis" - ještě že Koudelka nechtěl, abych mu to předvedl,
dělala mi ho známá výtvarnice - „a znovu jsem mu to přinesl.
Dal jsem mu materiál, papíry a vývojky, a on pozvánku ofotografoval, rozmnožil a donesl mi je." „Předpokládám, že do
Smíchovskýho sklípku," řekl Koudelka znechuceně. „Přesně
tak," potvrdil jsem.
D o Smíchovského sklípku jsem situoval i jiná setkání hlavně proto, že jsem tam chodil moc málo. Když mi po návratu z Mírová vypravovala Juliana o nějaké konšpiratívni
schůzce, kterou měla po našem zatčení, tuším se Starým,
právě ve Smíchovském sklípku - ze stejných důvodů, že se
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tam nechodilo, musel jsem se smát: „To sis vybrala dobře, o
tý hospodě jsem vytvářel dojem, že je to můj hlavní stan."
Nadešla obávaná chvíle. Koudelka vytáhl moje záznamy o
Bajanovicích a podal mi je. „Co je tohle?" Vzal jsem si
složku, prohlédl ji a prohlásil: „To jsem psal já . . ." „ N o konečně," oddechl si Koudelka, jako by řekl: konečně začínáte
vypovídat. „Týká se to zřejmě Bojanovic," hloubal jsem nad
dvoucentimetrovým nápisem A K C E B O J A N O V I C E . „To se
tedy týká." Předstíral jsem, že zkoumám sloupce čísel. Vlevo
bylo kolik měl kdo dát peněz, vpravo kolik dal, podle klasicého účetnického systému. Sloupce nebyly označeny. N a k o nec jsem zavrtěl hlavou; „Napište si, že jsem to psal já - ale
co to znamená, zda mi ti lidé ty peníze dlužili nebo slíbili nebo snad jestli já jsem jim je dlužil nebo měl vrátit - tady na
konci to vypadá, že už jsem byl ožralej, to vůbec nevyluštím
- ne, opravdu nevím,,. A hodil jsem složku Koudelkovi
zpátky na stůl. Dr. Štěpánek si ji vzal a naléhal na mě - „to si
nepamatujete, co jste si poznamenával?" Zdálo se mi, že je na
straně vyšetřovatele, rozhodně mi tím nijak nepomohl. Doufám, že se mi to opravdu jen zdálo. Zaprotokolovali, co jsem
říkal a jeli jsme dál.
Dr. Štěpánek už dávno odešel, ale Koudelka mu slíbil, že se
bude ptát jenom na Bojanovice. Přesto trval výslech do pozdního večera. Ke konci mi Koudelka říkal: „Pane Jirous, vy si
chcete tu vlajku ponechat?" „Jakou vlajku?" nechápal jsem.
„Víte, ten první, který třímá tu vlajku, dostane pochopitelně
nejvíc. A směrem dolů je to odstupňováno. M y víme, že to
nebylo z vás, že vám někdo dával rozumy. A tady už nepůjde
o měsíce, ale o leta.,, „Mně nikdo rozumy nedával.,, „A co
takhle Jiří Němec? M y víme, že je to on.„ Zkusil jsem se zasmát. „Ten? Prosím vás, ten se zajímá o svou filosofii, toho
klidně vynechte. A navíc - víte toho o mně dost, tak jistě taky
víte, že si nenechám do svých věcí od nikoho žvanit.,, „Já
vím,,, řekl Koudelka, "že si myslíte, že by to od vás vypadalo
blbě,, - narážel na vztah mezi Jiřím a Věrou - „ale přemýšlejte o tom." A ještě ve volze, když jsme jeli ztemnělou Prahou - připadala mi taková nejenom proto, že byl večer - se
jednou k tomu tématu vrátil. Jiří Němec jim ležel silně v žaludku. Současně mě notěšilo, že na něho nic nemají, když se
mu zkoušejí dostat na kobylku přese mne. A to přesto, že mi
Koudelka tvrdil, že přijde na řadu po nás.
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Ten první výslech s Koudelkou ještě šel. Ale při dalším mi
předložil rozšířené obvinění, už to nebyly jen Bojanovice, ale
řada dalších míst, kde jsme hráli. A jak mi Koudelka předpovídal už při prvním výslechu - „jestli to bude nedovolené
podnikání, tak se vší parádou" - obvinění bylo rozšířeno o
nedovolené podnikání podle druhého odstavce. T o je do
osmi let, začínalo to být zajímavé. Nadiktoval jsem Koudelkovi náklady na Bojanovice asi za tři tisíce. Bengálské ohně,
na které jsem údajně kupoval chemikálie ve Vodičkově ulici
asi za dvě stovky. Peníze na benzín, materiál na pozvánky.
Magnetofonové pásky za dva tisíce, na které se festival nahrával. T o Koudelku zajímalo velice. „Kdo vám to nahrával?"
„Nevím, jak se jmenuje, znám ho z Curandy -" Čurandu
jsem mohl klidně prásknout, že tam v té době nebude nikdo
chodit, bylo mimo všechny pochyby. „A tq jste dal klidně cizímu člověku, kterého znáte jenom z hospody, dva tisíce? T o
jste mu věřil?" „Proč bych mu neměl věřit?" „Víte aspoň, kde
bydlí?" „Ne." „A jak tedy byste od něho ty nahrané pásky
dostal?" „Zase na Čurandě, chodil tam každý čtvrtek." Koudelka naléhal: „Je to škoda pro vás, dva tisíce je dost, kdybyste mohl prokázat, že jste je dal skutečně na ty pásky . .
„Co se dá d ě l a t . . ." povzdychl jsem si a tak to šlo dál.
Občas odcházel Koudelka ke skříni a vytahoval různé věci
zabavené při domovních prohlídkách. Začínalo mi být nevolno. Předložil mi moje antisovětské koláže, které jsem dělal někdy v šestnácti letech a dávno jsem na ně zapomněl. Vytáhl jeden exemplář Magorova ranního zpěvu. Existovalo jenom 20 kousků, rozdával jsem je jako novoročenku na silvestra v Mařenicích. Kde to mohli najít? uvažoval jsem v duchu.
V Ječný, u Zajíčka . . . Koudelka listoval strojopisem, zastavil
se u dvouverší „K 30. výročí / strčím prsty do pičy" - a říkal:
„ T o by mohlo být i narušování mravní výchovy mládeže,
když se to dostane do rukou dětem . . . " Takže asi přece
Ječná, napadlo mě. Nasadil jsem upřímný výraz a zeptal jsem
se: „Pane doktore, můžu se vás taky na něco zeptat?" Prohlédl si mě a řekl: „Prosím, ptejte se." „Víte, já jsem především
umělecký kritik; ale pokud jde o moji poezii, tak jaksi ztrácím soudnost — a přiznám se, že jsem na svoje básně ješitný.
Chtěl bych se vás zeptat: líbily se vám ty básně?,, Koudelka
mi zíral přímo do obličeje. Chvíli jsem čekal, že mi dá přes
držku. Po delší odmlce řekl: „Ne, nelíbily.,, Ale té chvíle vyu36

žil práporčík, který protokol zapisoval, chmátl po Magorově
ranním zpěvu a rychle v něm listoval. Hýkal radostí a když
narazil na Kvarteta („Tvoje žena moje žena / dodal k tomu
výsměšně / Jiří Němec,,), vykřikl: „To je výborný!,, „Tak vidíte,,, řekl jsem Koudelkovi, „panu práporčíkovi se to líbí.
Jak říká Oscar Wilde, když se kritici rozcházejí, je umělec v
souladu se sebou samým."
A Koudelka vytahoval ze skříně další a další materiály. Bylo
mi čím dál víc ouzko. Ponor byl hlubší, než jsem čekal - a
přiznám se, že jsem byl pěkně nalomenej. Kdyby intenzívní
výslechy pokračovaly, asi bych jim něco řekl. Ale k mému
údivu - který dodnes trvá - se zastavili v půli cesty.
Ale než k tomu došlo, vytáhli si mě jednou na Ruzyni k výslechu Plzeňáci - v souvislosti se stíháním Kocoura, Skaláka a
Čuňase - a vyslýchali mě jako svědka. T o je vždycky horší,
tenkrát jsme ještě neznali paragraf 100 trestního řádu - odmítnutí výpovědi, jestliže bych si mohl přivodit trestní stíhání.
Myslel jsem, že jako svědek vypovídat musím. Plzeňáci vypadali na ostré hochy, moc jsem se jim nelíbil. Když jsem později slyšel, že kluci dostávali v Plzni při výslechu do držky,
rád jsem tomu věřil.
Jeden ze tří estébáků — takový, co vždycky dělá zlého muže se mě ptal: „Vy máte filosofickou fakultu?" Když jsem přisvědčil, následovala otázka, kterou jsem slyšel za léta svého
věznění od vyšetřovatelů a bachařů nesčíslněkrát: „Celou?"
Opět jsem přisvědčil. „Kdy jste ji dostudoval?" „V devětašedesátým roce." „Dneska by to nešlo, co?" „Asi ne." T ý ž muž
v souvislosti se Zprávou o obrození - výslech se týkal především Přeštic - vybafl: „To jste psal v blázinci, ne?" N a to jsem
věru nevěděl, co odpovědět.
Ptali se, jak jsem se seznámil s Kocourem. Začal jsem vypravovat nacvičenou historku, jak jsme s Julianou projížděli předhůřím Šumavy a náhodou jsme si v Přešticích v hospodě
sedli vedle nějakého člověka, a jak jsme se dali do řeči o
hudbě . . . Krásně mi to odsejpalo, když jsem koutkem oka
zahlédl, jak jeden z estébáků listuje složkou, kde má xeroxované moje dopisy Kocourovi. Ten blbec! řekl jsem si v duchu
- on je nezničil! - a hladce jsem pokračoval: „Pak jsem ovšem zjistil, že to je Havelka, s kterým jsem si už před tím
p s a l . . . " Počítám, že v Plzni bych asi do držky dostal taky.
Jednou mě vzali na výslech, kde nebyl Koudelka, ale ten čer37

novlasý muž, co se mě ptal, zda mi přezdívají Magor. Mám
pocit, že byl skutečně z Prahy-západ. Místo dr. Štěpánka přišel dr. Sodomka, který byl advokátem Mejly. Podával mi
ruku: „Dobrý den, pane Jirous - já jsem se o vašem zatčení
dočetl v jordánských Timesech. H n e d jsem si říkal, že je to
vaše skupina, ovšem když jsem se vrátil do Československa a
přečetl si naše noviny, tak jsem věděl, že to ta vaše skupina
být nemůže." Víc mě potěšit nemohl. Takže i v Jordánsku,
pomyslel jsem si. T o je teda rachot!
Vyšetřovatel přinesl pásku, kterou mi Pepa nahrál do Přeštic,
zůstala u mne, jak jsem ji pouštěl Havlovi a zabavili ji při domovní prohlídce. Měl s sebou magnetofon a technika, který
přehrával začátky jednotlivých skladeb. Chtěl vědět, co je to
za skladby. Všechny jsem je poctivě označil. Ale když se vyptávali, odkud nahrávky jsou, jestli ze zkoušky, z bytu nebo z
vystoupení, nemohl jsem mu to říct. „To opravdu nevím",
opakoval jsem znova a znova. Dr. Sodomka seděl s tváří pokerového hráče, ale cítil jsem, že vypovídám dobře. „Vy si
nepamatujete," naléhal vyšetřovatel, „kde jste volili nejhezčí
děvče z podzemí?" T o se týkalo koncertu U H v Ječné, kde
Vondruška přisoudil tento titul Jarušce Kukalové. „Ne,
opravdu nevím." A to byl poslední řádný výslech. Byl jsem
nesmírně překvapen, když mi vyšetřovatel říkal, že bude uzavírat spisy. Vždyť se sotva rozběhli, pomyslel jsem si - a už
toho nechávají?
Ale ještě jednou jsem se setkal s vyšetřovateli. Byli dva, úplně
noví, evidentně estébáci. Výslech to byl velice rychlý. Opírali
se o z e ď : „Máme jenom tři otázky, pane Jirous. Jak to máte s
vojnou?" Řekl jsem jim, co bylo třeba — pak mi přibyl paragraf vyhýbání se odvodní povinnosti. Druhá otázka byla:
„Jak to bylo s vaším redaktorováním Výtvarné práce?" To
nebylo tak důležité. A třetí otázka: „Jak to má vaše žena se
svobodným povoláním?" „Moje žena?" udivil jsem se. „Ta
nemá svobodné povolání." Zírali na mne. „Jo vy myslíte Julianu?" vzpamatoval jsem se. „Jo, my myslíme Julianu" - řekli
mi s kamennými ksichty. Jestli měli dojem, jako že asi měli,
že můj sňatek s Julianou je nějaká rafinovaná kamufláž, tak
jsem je v tom lip utvrdit nemohl. Bral jsem si Julianu krátce
po rozvodu s Věrou, a úředně jsem si ještě nezvykl na to, že
je moje manželka.
Ostatně někdy v té době se odehrála tato příhoda: Když za38

čala na Západě kampaň za naše osvobození, začal establišment šířit informace. Vytvářel dojem, že se jedná o stádo
narkomanů - a s těmi mají na Západě dost vlastních problémů. Bylo třeba věci uvést na pravou míru. Ujala se toho
Věra. Bylo domluveno, že uspořádá tiskovou konferenci pro
zástupce agentur u Reutera. Estébáci se to pochopitelně dozvěděli, nejspíš z odposlechu. Ovšem vůbec je nenapadlo, že
by se svého bývalého muže a jeho kumpánů zastávala rozvedená manželka. Ve světě msty a nenávisti, kde žijí, je to ani
napadnout nemůže. Takže sledovali Jirousovou, ovšem Julianu. O d j á n a měla závěs, šla k Olze Kabešové, manželce
Káby, do Čestmírovy ulice v Nuslích, a potom někam na Václavák. V e Vodičkově ulici přirazila k chodníku volha,
blonďák Říha, kterého Juliana znala z domovních prohlídek,
vyskočil a řekl: „Půjdete se mnou, paní Jirousová." Odvezli
Julianu na Prahu-západ. Vyslýchal ji především Koudelka,
pořád si sedal a zase se vztyčoval a všelijak ji strašil. Juliana
neměla ponětí, o co jde. Když se po nějakém čase vysvětlitlo,
že mají jinou Jirousovou - ovšem tiskovka mezitím nerušeně
proběhla - řekl Koudelka znechuceně: „Ve vašich kruzích it
možný všechno."

Život a učení Šríly Prabhupády
(Satsvarúp)
pokračování.
San Francisko, 16. ledna 19Ó7
Když veřejné hlášení oznámilo přistání letadla z N e w Yorku,
skupina kolem padesáti hippies se nedočkavě shromáždila v
čekací hale. Zdálo se, že mají obavy a nejistotu, jaký Swami
bude.
Roger Segal: Byli jsme poměrně různorodá skupina i na sanfriské letiště. Mukunda měl na sobě jakýsi kouzelnický plášť\
Sam si oblékl dlouhý marokánský ovčácký kabát s kapuci - dokonce smrděl jako ovce - a kromě toho měl na sobě japonskou
samurajskou vestu s malými bílými tečkami. Skoro všichni měli
na krku dlouhé růžence. Všude byly kožešiny, boty, obnošené
vojenské bundy, lidé s malými kulatými slunečními brýlemi celá sanfranciská fantasmagorie na módní přehlídce.
Pouze několik lidí z davu znalo Swamidžiho: M u k u n d a a
jeho žena Džánakí, Ravíndrasvarúp a Rája Rám - všichni z
N e w Yorku. Allen Ginsberg tam byl také. (Před několika
dny byl Allen jedním z vedoucích festivalu mladých v parku
Zlatá brána, kde se sešlo přes dvě stě tisíc lidí na „Kmenovém
srazu . . . k radostnému hopsání a mírovému tanci".)
M u k u n d a všem oznámil, že Swamidžiho velice potěší, když
budou zpívat H a r é Kršna, jakmile se objeví ve dveřích.
Všichni již H a r é Kršna mantru znali; buď slyšeli o Swamidžiho zpívání v N e w Yorku nebo o něm četli v místním podzemním časopise „Věštba". Před tím, než přijeli na letiště, se
sešli v parku Zlatá brána a zpívali tam více než jednu hodinu.
Podnět k tomu dal Mukunda, který vytiskl letáček, kde se
také zmínil o Swamidžiho příletu a mnozí návštěvníci z
parku nyní stáli s květinami a vonnými tyčinkami na letišti.
Cestující, kteří vešli do odbavovací haly, byli překvapeni zpívající skupinou mladých lidí s květinami. Zpěváci však nevěnovali pozornost těmto obyčejným a unaveným cestovatelům. Hledali zvláštní osobnost, která měla přiletět stejným
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letadlem. N á h l e se Swamidži objevil ve dveřích a kráčel k
nim; měl na sobě tradiční r o u c h o sannjásína šafránové barvy.
Slyšel zpívání i před tím, než vstoupil d o haly a usmíval se.
Vypadal překvapeně a bylo vidět, že má velkou radost. Přejížděl očima p o tvářích a r o z p o z n a l p o u z e několik; přesto ho
zde vítalo kolem padesáti lidí, kteří zpívali H a r é Kršna, aniž
řekl slovo!
Houf hippies vytvořil ú z k o u uličku, kterou Swamidži prošel.
Když procházel mezi svými obdivovateli, tucty r u k o u se natahovaly, aby mu darovaly květiny a vonné tyčinky. Usmíval
se, sbíral dárky, zatímco R a n c h o r se udiveně díval.
Allen Ginsberg přistoupil s obrovským svazkem květin a
Bhaktivédanta Swami je půvabně přijal.
Potom h o vyprovodili ven na slunce, k čekajícímu autu. Swamidži se posadil na zadní sedadlo s M u k u n d o u a Allenem
Ginsbergem. A d o k u d se auto nerozjelo, neustále rozdával
květiny těm, kteří h o přišli přivítat za to, že přinesl vědomi
Kršny na západ.
Černý Cadillac patřil Harvimu Cohenovi, který před rokem
dovolil Swamimu, aby zůstal v jeho podkrovní místnosti v
Bowery. H a r v e y řídil, ale p r o t o ž e si nechal narůst vousy a
měl na sobě černý oblek a na hlavě řidičskou čepici (kterou
koupil v o b c h o d ě A r m á d y spásy), Swamidži h o nepoznal.
„Kde je Harvey?"
„Támhle, řídí," odpověděl M u k u n d a .
„Á, jsi to ty? N e p o z n a l jsem tě!"
Harvey se usmál. „Vítejte d o San Franciska, Swamidži!"
Největší sanfranciské noviny Cbronicle otiskly reportáž s titulkem: „Swami v zemi hippies - svatý m u ž zakládá chrám v
San Francisku." Článek začínal: „Svatý m u ž z Indie, kterého
jeho přítel, beatový básník Allen Ginsberg, popsal j a k o jednoho z konzervativních představitelů své víry, začal včera s
kazatelskou misí v srdci hippisáckého útočiště."
Ačkoliv někteří newyorští žáci namítali, Swamidži se měl i
nadále zúčastnit rockového koncertu v Avaloaské taneční
síni. Říkali, že oddaní ze San Franciska se dopouštějí chyby,
když žádají svého duchovního učitele, aby šel d o takového
místa - uřvané kytary, mlácení do bubnů, divoké světelné
efekty, stovky zdrogovaných hippisáků - jak mohl jeho čistý
vzkaz vyniknout na takovém místě?
Ale M u k u n d a a ostatní se snažili uspořádat Mantra

rock
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Dance již několik měsíců. Doufali, že koncert přitáhne tisíce
mladých lidí a sanfranciský chrám vydělá tisíce dolarů. Ačkoliv Swamidži vyjádřil nejistotu před newyorskými žáky, v San
Francisku se o ničem nezmínil, aby nestrhl nadšení svých sanfranciských stoupenců.
Sam Speestra, Mukundův přítel a jeden z organizátorů koncertu, vysvětlil myšlenku Hajagrívovi, který právě přijel z
N e w Yorku. „Je tady spousta nových skupin, které se začínají dostávat na scénu. The Grateful Dead právě dokončili
svou první desku. Přijmou-li naši nabídku, získají velkou reklamu, když to právě potřebují.
„Ale Swamidži řekl, že dokonce i Ravi Šankar je májá," namítl Hajagríva.
„Oh, to je již zařízeno," uistil ho Sam. „Všechny skupiny budou na pódiu a Allen Ginsberg uvede Swamidžiho San Francisku. Swamidži řekne svou věc, zazpívá H a r é Kršna společně s přítomnými skupinami a pak odejde. Bude tam kolem
čtyř tisíc lidí.,,
Mukunda, Sam a Harvey Cohen již mluvili s rockovým podnikatelem Chetem Helmsem, který svolil, aby se koncert konal v jeho taneční síni. Podaří-li se jim sehnat skupiny, může
veškerý zisk, který zůstane po zaplacení skupin, bezpečnostních opatření a několika dalších základních věcí, jít do
chrámu Rádhy a Kršny v San Francisku. Mukunda a Sam začali telefonovat rockovým skupinám, které většinou bydlely v
blízkosti, a jedna skupina po druhé — The Gratejul Dead,
Mohy Grape, Big Brother and the Holding Company, Jefferson
Airplane, Quicksilver Messenger Service - souhlasily, že se objeví s Bhaktivédantou Swamim za minimální gáži 250 dolarů
na skupinu. Allen Ginsberg také slíbil, že přijde. Show mohlo
začít.
Před začátkem koncertu udělali lidé frontu venku na ulici a
čekali, aby si mohli koupit lístky za 2,5 dolarů. Návštěvnost
se zdála vysoká a většina místních hvězd již dorazila. Přišel
Timothy Leary, průkopník v pokusech s LSD, a byl uveden
na zvláštní místo na jevišti. Swami Kriyananda se také dostavil a nesl s sebou tamburu. Jakýsi člověk v cylindru a saku se
šerpou prohlásil, že SAN F R A N C I S K O přijelo, že je starostou města. M u k u n d a zadržel u dveří vznešeně oblečeného
mladého muže, který neměl lístek. Ale někdo mu zaklepal na
rameno: „Nech ho, vždyť je to Owsley." Mukunda se omlu42

vil a nechal národního hrdinu a slavného objevitele LSD
Augustuse Owsleyho Stanleyho II. vstoupit bez lístku.
Skoro každý, kdo přišel, byl velice neobvykle oblečen: indiánské obleky, mexické klobouky, indické kurty, placky,
péra a růžence. Někteří hipířové si s sebou přinesli vlastní
flétny, loutny, bubínky, chrastítka, trouby a kytary. Helľs
Angels se špinavými vlasy, v džínách, vestách a vysokých botách oznámili vstup chrastěním řetězů v rukách, kouřili a vydávali na obdiv sadu německých válečných přílb a hákových
křížů a tak dále - kromě svých nezbytných motorek, které
zaparkovali před vchodem.
Oddaní začali na jevišti s malým kírtanem „na zahřátí" a tancovali, jak jim Swamidži ukázal. Kouř z vonných tyčinek se
valil z pódia a ze všech stran velké koncertní síně. Ačkoliv
skoro všichni z obecenstva byli pod vlivem drog, atmosféra
byla poměrně klidná; přišli sem hledat také něco duchovního.
Zpívání začalo velice melodicky a někteří hudebníci se také
pomalu přidali na své nástroje. Světelné show začalo; stroboskopická světla pulsovala, barevné koule se rozsvěcovaly a
zhasínaly podle rytmů hudby, velké barevné kaňky se rozlévaly po stěnách, stropech a podlaze.
Krátce po osmé hodině nastoupila na scénu skupina Moby
Grape. S těžkými elektrickými kytarami a dvěma bubeníky
zahájila koncert: Obrovské reproduktory otřásaly síní a z
hlediště se ozval řev.
Kolem půl deváté opustil Swamidži byt na Frederickově ulici
a nastoupil co Harveyho Cadillaca. Měl na sobě dhóti šafránové barvy a na krku mu visela girlanda z gardénií, jejichž
sladká vůně naplnila auto. Po cestě se bavil o nutnosti otevřít
více středisek.
V deset hodin vystupoval Swamidži po schodech do Avalonské síně, následován Kírtanánandou a Ranchorem. Když
vstoupil, oddaní začali troubit na lastury a někdo začal tlouci
na bubny. Dav se vprostředku rozestoupil a uvolnil průchod
až k jevišti. Swamidži kráčel s hlavou vysoce zdviženou a
zdálo se, jakoby se v tomto podivném prostředí na cestě k pódiu vznášel nad zemí.
Světelné show se najednou změnilo. Obrázky Kršny a výjevy
z Jeho života se rozzářily na stěně: Kršna a Ardžuna na válečném voze, děťátko Kršna pojídající máslo, Kršna podmaňující větrného démona. Kršna hrající na flétnu. Když Swa43

midži procházel davem, všichni vstali a začali aplaudovat a
jásat. Vstoupil na jeviště a posadil se měkce na připravený
polštář. Dav ztichl.
Swamidži se podíval na Allena Ginsberga a řekl: „Řekni jim
něco o mantře."
Allen začal vyprávět o svých zážitcích a realizacích Haré
Kršna mantry. Vysvětlil, jak Bhaktivédanta Swami založil
chrám na Druhé Avenue v New Yorku, jak zpíval H a r é
Kršna v Tompkinsově parku a pozval všechny do chrámu na
Frederickově ulici. „Zvláště bych chtěl doporučit ranní kírtany těm," dodal, „kdo se vracejí z 'výletu' a chtějí opět stabilizovat své vědomí do normálního života."
Swamidži promluvil krátce o historii mantry. Pak se znovu
podíval na Allena a řekl: „Můžeš předzpívávat."
Allen začal hrát na harmonium a zpívat do mikrofonu melodii, kterou si přivezl z Indie. Postupně se ke zpívání přidávalo
více a více lidí. V průběhu kírtanu se mnoha lidí zmocnilo
nadšení, hudebníci z různých skupin přicházeli na jeviště, aby
se také zúčastnili. Ranchor, poměrně dobrý bubeník, začal
hrát na bubny skupiny Moby Grape, někteří muzikanti začali
hrát na basové nebo elektrické kytary a oddaní a velká skupina hippies vylezla na jeviště. Různobarevné olejové jazyky
olizovaly stěny, barevné koule skákaly sem a tam v rytmu
mantry a na stěně se rozsvítil nápis: Hare Krsna, Hare Krsna,
Krsna Krsna, Hare Hare; Hare Rama, Hare Rama, Rama
Rama, Hare Hare. Když se zpívání rozšířilo po celé hale, někteří lidé si stoupli, chytili se za ruce a začali tancovat.
Allen Ginsberg: Zpívali jsme Hare Kršna celý večer. Bylo to
absolutně pozitivní — přístupné pro všechny. Byl to vrchol
haightashburského duchovního nadšení. Byl to první hudební
program v San Francisku, kterého se mohli zúčastnit všichni.
Všichni mohli zpívat a tancovat, místo aby jenom poslouchali,
jak někdo jiný zpívá.
Roger Segal: Koncertní síň připomínala lidské obilné pole ve
větru. Dávalo to klidný pocit na rozdíl od obvyklé atmosféry vířících energií. Zpívání Haré Kršna trvalo více než jednu hodinu a nakonec všichni skákali a zpívali a dokonce brečeli a křičeli.
N ě k d o postavil před Swamidžiho mikrofon a jeho hlas se
hlasitě rozléhal přes zesilovací zařízení. Tempo se zrychlovalo. Swamidži se velice potil. Kírtanánanda trval na tom,
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aby kírtan skončil. Tvrdil, že Swamidži je příliš starý a může
mu to uškodit. Ale zpívání pokračovalo rychleji a rychleji, až
slova mantry splynula s tisíci hlasy a hlukem zesílené hudby.
Najednou vše skončilo. Swamidži sestoupil z jeviště a procházel těžkým kouřem k východu, následován Kírtanánandou a Ranchorem. Allen uvedl na scénu novou skupinu.
Když Swamidži procházel davy, které mu prokazovaly úctu,
prohodil: „Toto není místo pro brahmačáríny."
Příště: Londýn a Beatles.
*

R E V O L V E R R E V U E J E D N O U N O H O U - nezávislé
turní periodikumMydakzí
2 - 3x ročně.
Řídí S. W . a M. A. s redakční radou.

kul-

Z obsahu č. 6 / 8 7 :
Jiří Orten - Projev noci (z pozůstalosti)
Graham Greene - Způsoby úniku
L. F. Céline - Pocta Zolovi
K. K. Kuchyňka - Džez, První pomoc, Námluvy
Františka Tichá - Touha po nemoci (výbor z veršů)
Marie Benetková - Pí Pate, Zlatý kopec
Vit Sval - Útěšné putování
Ivan Wernisch - Cvičné město (výbor ze sbírky Jako kdyby
byl)
Milan Hlavsa - Tentokrát bez maskovacích manévrů (rozhovoř s Derekem Windbreakerem)
Alicia Ostrikerová - Americká poezie, jak ji dnes formují ženy
Sax von D r a k - Všechno je dovoleno, ale ne vše prospívá
Horna Pigment - Zpívá hlasitě, ale falešně
Egon Bondy - Odpověď panu H. P.
František Kočka - Medorek (značně opožděný ohlas jednoho
díla)
Jiří Wolf - Mám se stále dobře (rr report)
Petr Sedloň - Příběh GARÁŽE ( + texty kapely)
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Zápisky z temného kouta
s výhledem na temnou zeď
Charlie a Kid
/o kratších i delších nezávislých 8 mm U-filmech a jejich U-projekci./
Třicet, možná čtyřicet lidí společně našlapaných do místnosti
pět krát čtyři metry, a to na celých pět hodin, není jistě nic
příjemného. Naštěstí jedna bílá zeď zůstala volná, takže tíha
okamžiku plnou vahou padá na promítače z „OZ-entertainment" a „S/M-movies", a je tedy na nich, aby nastávajících
pět hodin naplnili vlastní filmovou projekcí (a 8 mm). Nelehký úkol udržet pozornost téhle divácké smečky v pomyslné kleci a v mezích divácké etiky - zvláště pak, jde-li o
reprezentanty pražské „subkultury".
Přímo nezúčastněným, a možná i těm, kteří celou dobu promítání filmů proseděli na tištěném programu, bychom měli
konečně vysvětlit, o co tu šlo. O filmy samozřejmě. Bližší
charakteristika podle programu: osmimilimetrové, nezávislé,
alternativní, „rodinné" a další. Především pak „8 mm R O C K V I D E O FILMS", tedy to, čemu se běžně říká ve světě rozvinutého rock-byznysu „video-clips". Jak již bylo řečeno, ve
formě amatérských (Low-fidelity) filmů.
Celý tento promítací večer pak byl součástí 5. jubilejního ročníku „létajícího" FREE FILM FESTIVALU of O Z , pohybujícího se již od prvního dne roku 1987 z bytu do bytu, Prahou a okolím.
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První část večera — asi 2 hodiny - měla patřit jednotně a formálně vymezeným „video" filmům; tedy vizuálním variacím
na hudbu, písničky (i texty) některých pražských - řekněme
„alternativních" - kapel. Skoda velká, že na poslední chvíli z
programu vypadla Garáž a její „Voči" (onemocnění představitelky podstatné role), právě tak jako K N S (kterým v průběhu natáčení utekl tanečník). Nemluvě již o neúčasti takových klenotů pražského undergroundu, jakými jsou NÁR O D N Í T Ř Í D A nebo i PSÍ VOJÁCI. Vzpomeňme jen na
polymorfně perverzní show „Národky" na Opatové a nebo
jejich „Bílá Stehna" - přímo vybízející k dalšímu vizuálnímu
zpracování. Ale co naplat, v této „alternativní Hitšarádě"
jsme je vidět neměli. T e ď však již k tomu, co jsme vidět
mohli. Minimální prostor se zaplnil, zamkly se dveře a s hodinovým zpožděním (což k stávajícím mrazům nebylo tak
moc) se mohlo začít.
Bereme to pěkně za sebou podle programu, takže po „předfilmu", kterým promítači vyvolali na zdi konečně obraz:
Záznam živého vystoupení novo-vlnné Elisabeth Wienerové v
Budapešti (provedený v této verzi orwokolor, dvoj až trojexpozicí ao plynoucích budapešťských neonů), se ohlásila první česká
kapela, a to PRECEDENS,
s video 8 mm variací na písničku
„CHLADNEŠ,
CHLADNU"
(studio S/M movies 85). Při předfilmu si oči navykly na barevnou zeď; v čerstvých barvách se
představil i tenhle snímek a podle melancholicky
tónovaného
textu od německého romantika H. Heineho bylo zřejmé, jakým
směrem vykročíme. Skladba je zpívaná Bárou B., staršího data
(83?), z novo-romantického
období skupiny, je jakýmsi melodramatem vyhasínajícího života ) . . . chladneš, chladnu jako
svíce, připravená o světlo . . .), kterémužto pocitu se režisér plně
podřídil. Adekvátní pocit příjemné romanticky černé nostalgie
vizuálně evokoval především pravidelným prolínavým střídáním kontrastních situací i symboliky z romantického arsenálu,
jimiž obklopil postavu dívky procházející od samého počátku až
k úplnému konci celým obrazem. Obrazem střídajících se zářivých barev života a mrazivých, ledových odstínů smrti - reprezentovaných tu chvíli probarveným podzimním lesem, chvíli jakousi anonymní sídlištní architekturou prosvítjící z ledové
mlhy. Těmito exteriéry prochází dívka oblečena do šatů ostře
rudých, nesoucí na svých natažených rukou planoucí oheň, aby
se čas od času proměňovala v dívku oblečenou do černých šatů,
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zatímco oheň na jejích rukou se mění v lidskou lebku. V posledně jmenované podobě dívka neustále přechází směrem k nám
jakýsi neznámý úzký most - se „smrtí" na rukou - obklopený ledovým oparem mlhy. Přichází znovu a znovu, s ohněm-životem
i s lidskou lebkou, a znovu se proměňuje. Atmosféra proměn
symbolů a kontrastních prostředí doplňuje střídání pestrobarevných, prozářených vitráží gotického chrámu s neméně prozářenou, avšak naprosto mrtvou a holou betonovou konstrukcí nějaké moderní ruiny, z níž odkapává erodující voda. Zpěvačka
skupiny Precedens i její kapelník, jako dvě voskové figuríny,
plní jen funkci jiného symbolu - zřejmě jako lidský prvek,
který, hypnotizován situací, do níž byl vsazen, stojí klidně, ale
naprosto bezmocně, jen jako pasivní pozorovatel sváru sil. Epilogem tohoto snímku je parafráze skupiny Precedens na známou
funerální lidovku „HRAJTE" (- já ráda tancuju ...).
Oběpanoptikální figury, zpěvačka i hráč na klávesy, oživeny jakýmsi
náměsíčným tancem v kruhu na mramorových dlaždicích hluboko pod zemí, jsou tu málem smeteny prudkým proudem, který
zaplavil tunel - „únikový" tunel z metra. Zatímco naše černá a
osudová nositelka lidské lebky se pokouší tou lidskou záplavou
prostoupit jako ostří nože, její radostnější barevné dvojče se
otáčí ve víru tance. Ale ruka v černé rukavičce zvedá přenosku
z desky - tanec je u konce . . .
Pokusil jsem se polopaticky tlumočit pohyby na zdi, budu
však stručnější - takto bychom brzy napsali román. Je snazší
na filmy koukat než o nich přemýšlet; ještě těžší je o nich
psát. N a t o ž pak je točit. Äle postupme dále:
„INTERRUPCE"
(studio Č. OZ) - „video" under-undergroundové, avšak dosud pouze sklepní skupiny HYENY.
Ta se
ostatně představila se svým prvním snímkem tohoto typu již na
minulém festivalu filmů. Pokud si dobře vzpomínám, pokusila
se nás otrávit lehce dekadentním textem a zastrašit zlým umělým mužem Frankenšteinem,
trhajícím okovy. Všechno na
plátně směřovalo od katastrofy k bezstarostnému klidu - totiž
pozpátku. Poněkud kontraverzní název jejich
43minutového
audio-video eposu však nebyl žádným gynekologickým horrorem, jak se mnozí obávali a druzí těšili. Krvežíznivá
se museli
spokojit pouze s „bezkrevnou"procházkou
a obhlídkou po popravišti. Krvežíznivost skupiny HYENY byla v tomto případě
zakleta do téměř pohádkového stínání hlav - mimo jiných i
vlastních — snad jako parafráze na „české pány" a těžké doby re48

belie proti - proti čemu zde, to přesně nevíme. Hlavy však nepadaly nadarmo, o to se postaral truchlivě obviňující text a ponuře rozlitá syntetická, místy skoro smyčcová (?) hudba HYEN.
Upomínka svědomí a oběti. Trhání jazyka. Upoutalo mne tu ke
všemu horroru zvláštní, klidné, skoro až blaženě blahovolné
měkké světlo, pohrávající si na bílých košilích popravenců-odsouzenců-vyvrženců, asi tak, jako by si v tu chvíli hrálo dítě s
hračkami. Jako by se nic nedělo. Jeden za druhým pokleká. Meč
se zatíná. Hudebníci mačkají klapky, struny, krky. Krky přeříznuté - aniž bychom cítili krev. Hudba hypnotizující, světlo boží
uklidňující — až nemilosrdně! O to je to asi horší. Střih a politik
na slavnostní tribuněprolévá slova. Zvony zvoní. Smrtka tahá
za provaz. Delegáti mávají vlaječkami. Bílé rukavičky ukládají
mrtvolu do rakve. Svíčky blikají. Auta jedou na víkend. Maxi
verze „potratu " od skupiny HYENY trochu jako poranění při
holení. Bez krve. Nebo ji jenom nemůžeme cítit?
Další pán (v tomto případě mladá paní) na holení! „KOUPELNOVÁ ZÁHADA" skupiny SUPERCHLAP
se zpěvačkou v
roli hlavní. Autor jilmu: „Hygienické studio", čas 7 minut. Po
vypjatě industriálni koupelnové předehře z reproduktorů do tmy
se rozsvítila zeď - a byli jsme skutečně v koupelně, tak jakápak
záhada ? Přeci jen, když se záhadně z odhozeného vymáčeného
špinavého nátělníku stane čemokošilatá zpěvačka, stojící po kolena ve špinavé vodě vany, a začne se zdobit po svém kostýmku
zubní pastou. Schizofrenní klaunská exhibice s kartáčema,
mejdlama, sprchou a jinýma vymoženostma záhadné koupelny?
Psychotický tázavý text, tajemství hniloby, sado/masochistické
šlehání „pomlázkou" z namočeného pánského nátělníku - to vše
„bičuje" záhadným obsahem i oči a uši diváka chtě nechtě pocákaného především vodou z vany. Ironicko-erotická
podívaná.
Hlavně na postříbřeného kulturistu střiženého z televize mezi
dívčí nožky vykopávající vodu z vany.
Starej Freud v publiku kejval hlavou, ostatní se smáli.
„MLADÝHOLKY",
hudba od PP ofU, obraz P. de Sax - obé
v pětiminutové variaci na „věčné téma"? Jak se ukázalo po
prvních několika zpomalených obrazech na zdi, nepůjde tu o nic
než o „parte za sex-bomby" let čtyřicátých a padesátých. Smíchovské stařeny, vysloužilé košířské domovnice, baby sunoucí se
v bačkorách, o holi, v hubertusu a s plnou taškou masa, odněkud nikam - nebo naopak. Plesnivý šusťáky, prohnilý kabelky,
prošlapaný střevíce, shrbený záda, revmatický kolena ~ „mladý
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holky" — to je ve zkratce všechno. Zas tak málo to však není,
když pochopíme tragiku tohohle černého žertu, vytvořeného přehozením paradoxní výhybky, po níž uhání všepožírající čas.
Však on vás ten smích přejde, hoši, až dojde na vás. . .
Každých pět minut se ozve bušení na dveře; další opozdilci,
kteří si nemohli odpustit dvě piva na účet filmů, se cpou do
kuchyně, z níž se promítá skrz dveře. Mezi lidmi v kuchyni
pak Milan Flaxa, který naopak pospíchá ven, snad komponovat (nebo na toaletu, možná na kulečník), a proto popohání
promítače zezadu a přemlouvá je ke změně v pořádku filmů.
Přišel jenom na Plastiky! Opozdilí nachmelenci hází hromadu kabátů na pečlivě připravené cívky s filmy vedle promítačky, všecko se řítí dolů. Eskymáckej pes Malamut Čita naopak na Plastiky nepřišel a demonstrativně se schoulí přímo
tam, kde má promítač poslední zbytky místa na nohy. Pejska
už přestalo bavit při filmech olizovat divákům sedícím na
zemi tváře. Je mu tady trochu kouřmo a trochu horko, ne-li
přímo vydýcháno, a to mu teď ještě hrozí přesun do horka
střední Asie. N a zeď se za zpěvu muezzinů prodírá smogem
ze třiceti cigaret pruh světla:
„video" od audio-vizuálního
šarlatána O Z - „ OKO
ZA
OKEM, ZUB ZA ZUBEM". Jsme vtaženi očividně někam
jižně od hlavního města provincie Kandahar. Dokonce přímo
do makového pole čekajícího na sklizeň. V plném bojovém nasazení jsme konfrontováni s bratrsky osvobodivým
vojáčkem
spřátelené armády v plném bojovém nasazení. Div že nevběhl
se samopalem přímo mezi diváky v prvních řadách. Z druhé
strany pak v tomhle moři makovic se plíží jako šelma přikrčená
postava ozbrojeného domorodce - „dušmana". Takže bude asi
stříkat krev.
V prvních řadách si připravují kapesníky. . .
-. . . jenže zatím nic takového. Rudoarmějec má s sebou totiž žiletku a přišel jen na cizí úrodu. Takže bude nyní právoplatně
rozsekán mačetou? Jenže ani domorodý islámský bojovník nemíní uplatnit svou bojovou morálku na plné obrátky - dokonce
se zdá, že oba nepřátelé na smrt nevědí jeden o druhém. Veškerá
krvežíznivost,
agrese, bojové nasazení, dokonce mizí, rozpuštěno dobrovolně uprostřed makového moře, a to rázem a psychedelicky. Viníkem je opiová zhouba. Její vizuální provedení —
společné halucinace obou pacifizovaných bojovníků - se teď
barvitě přelévají skrze film na zdi. Rajský klid a smíření proti50

kladů však nemůže trvat věčně. Oba dva, ač v závislosti na
droze, se leknou. Paranoia se vrací do těla, instinkt tělo katapultuje vzhůru, prst na spoušti je stisknut - oba do sebe vypálí
plnou dávku. Iluzivní mír a klid vyprchal zároveň s životem,
který otevřel prostor smrti. Prostor smrti: makové pole iluzí je
proměněno rázem v zasněžený neomezený horizont. „ Ve smrti
rovni", bratr vedle bratra plazí se ofačovaní a zalití vlastní zaschlou krví do oblasti absurdního konce. Nicméně jeden druhému nabízí cigaretu. „Do smrti dobrý, brácho!". . . absurdní!
Oko za okem, zub za zubem, srdce za srdcem, mozek za mozkem, smrt za
smrtí...
Výměna cívek s filmem na promítačce probíhá hladce, takřka
expresně a vlna diváků, kteří vstali, aby se šli napít, musí zase
klesnout k zemi.
Do temného sálu vstoupí „RUKA" - PPU (variace na dané
téma studia S/M movies 86). Velká morbidní bílá ruka kráčící k
nám po pěti prstech. Má dlouhé bílé tenké nožky - hrozivě se
sune vpřed, jako jedovatej pavouk. Zdá se, že hrozí jiným rukám - civilnějším a přívětivějším, které jsou však soustředěně
zabrány do mechanické strojové práce. Ruce pracujícího člověka
patří známému obličeji, černě obrýlenému. Ten, jako by z oka
vypadl hudebnímu skladateli Hlavsovi - taková je to podoba!
Zatímco perverzně ambiciózní, ledově morbidní,
ohrožující
bílá ruka se dál hrne kupředu, šikovně a pečlivě ruce invalidního domácího pracovníka svařují pytlíky z igelitové fólie na
svařovacím stole. Mladý invalidní muž podobný
skladateli
Hlavsovi pilně pracuje, zlá hrabivá ruka se mezitím vyvaluje
na zádech a třepe nožkama vzhůru. Igelitová fólie se otáčí, jeden pytlík za druhým se vrší na stole. Děsivá ruka se blíží čím
dál víc. Leze a něco hledá a nemůže nic najít. Zalézá do jednoho z pytlíků a noří se do igelitu. Svíjí se a dusí. Stačilo by
dupnout a bylo by po ní. Ale už zas protrhává nožkama igelit a
zase se sune vpřed. A hledá! Nezničitelná, hrozivá, lezoucí, anonymní. . .
Ale už následuje (resp. „JDE") video „Z KOUTA
DO
KOUTA" - PPU a „S/M movies". A znovu černě obrýlená
známá postava, teď snad ve chvíli klidu a odpočinku. Zdá se, že
je dokonce čas i na partii kulečníku - i když v pracovním plášti.
Tedy do toho, než zase zavolaj' igelitový pytle k obživě. Koule
ze slonoviny se rozletí po kulečníkovém stole. Náš člověk je tá51

gem honí pěkně z kouta do kouta. Jde a obejde stůl. Tuk a už to
lítá. Další ťuk a . . . místo koule se dává do pohybu konfekční
figura chlápka, kterej se samopohybem přesouvá z jednoho
kouta do druhého. Óde zdi ke zdi. Spíš klouže sem tam, v pozoru a ruce má plný absurdního „zboží". Vezme v koutě krabici
a než ji stačí donést ke druhé, protější zdi, krabice se mu promění v koš plnej hraček, ten se promění v lux, ten se promění v
živé dítě, to pak v hadrovou panenku. . . Sem a tam, z kouta
do kouta. Sysifovskej výlet oae zdi ke zdi - bez východiska a
bez cíle. Jenom „zátěž" se mění. Chlápek nese televizi, aby se
mu na půli cesty proměnila v nafukovací míč, a ten pak v náklaďák z PVC a ten pak ve smeták a ten pak v kytaru - a je čas
na křečovité elektrické sólo, a než stačí popadnout dech, svírá
prsty už jen žehlicí prkno, co se stejně změní, aby se změnilo . ..
a dál, a sem a tam. Ode zdi ke zdi. Tuk za ťukem tágem do
koule, posunout body na počitadle - dobrá hra - nakřídovat
tágo a jede se dál. Sem a tam. V maxi verzi, třikrát za sebou, ať
to stojí za to. Černě obrýlený s tágem u kulečníku versus anonymní cizí chlap v klobouku u zdi. Absurdní hra . . .
Film vyjíždí z promítačky, publikum se řehtá. Nejvíc promítačům za zády, M. Flaxa - „Dobrý, kluci, to bylo; fakt sem se
zasmál" - a odchází komponovat.
P o truchlivých kouscích trochu lehčí neo-surrealistické absurdity a publikum svižně ožilo.
Další cívka - „ C O N Á M ZBEJVÁ" - J. B. Sahara a Precedens - opět postpunková, neo-romantická poloha. „ S / M movies 86".
C o nám vlastně ještě zbývá? Podle programu se blížíme k
přestávce. Garáž vypadla, takže poslední „videoclip":
Se Saharou vpochodujou
na zeď nejdřív „ VŠELIJAKÝ
VOJSKA" (taky starší věc) v pěkně sevřeném útvaru a pěkně
zostra. Tak aby se teď třásl regiment vysochaných funerálních
Kristů, žehnajících, trpících, milosrdných, chápajících, nemilosrdných, plastických, mozaikovitých i umělohmotných. Melancholická depresivní zpráva o běhu světa, zániku hodnot, strachu
a sevřeném pochodujícím útvaru lidského masa. Tíseň, stress a
paranoidní úzkost popohánějící k tápavému útěku „rebela bez
příčiny". Pantokrátorovo mozaikové náručí doširoka rozevřeno,
anti-hrdina prchá, boty pochodujou . . .
„CO NÁM ZBEJVÁ?"52

to, co v daných souvislostech J. B. Sa-

harovi, kterého režisér snímku prohání nekrofilními a Junerálními prostorami a reáliemi jako z „černého" románu - socreálného horroru, chcete-li. Co nám zbejvá f Přesně to co Saharovi:
„zapřáhnout a přejít klid, jsme kůň, co nám zbejvá jít!" V jakémsi labyrintu milosrdnosti hřbitovních andělíčků, andělů,
cherubínů, serafínů-strážných; prchat beznadějně smutnou koláží moci a bezmoci, vojenských bot, kol a pásů a sádrově zasněných světců a „nelétavejch andělů..."
někdy dokonce s klapkama na očích jako koně. Po čtyřech akrobaticky šplhat klecí,
klaustrofobickým tunelem, vzhůru k nebesům, abychom odtud s
beznadějí, ztraumatizováni
a pokořeni vylezli zase na holé
zemi. Invalida na vozejku otáčí úporně klikou, z rozjetejch
tanků se kouří do kamery. Něžné tvářičky okřídlených andílků
naší spásy v kontrastní paralele k neméně pokorným nebesům
hledícím a ochraňujícím, raketovým hlavičkám! „ Vzati dětský
tmě a dál, jsme, ty jseš, já taky jsem, nelétavejch andělů, planejch křídel mávání, trapný ticho v oblacích. . . atd." až do
konce
cívky...
Do nastalého volného prostoru zapustil před koncem první
části večera J. V.: Dokument z vystoupení přední pražské
„černě"-industriální kapely „VESELÍ FILIŠTÍNI", zachycené tu „live" v jakémsi kamenolomu u Prahy.
Poté se ze tmy vynořila anonymní ruka záhadného dobrovolného dárce „filmové krve". N ě k d o totiž promítačům vrazil
film „ Z E P Ř E D U A Z E Z A D U " , jinak blíže neoznačený,
který se rozhodl věnovat kapele „Národní třída". Snad aspoň
tahle nečekaná transfúze rozproudila přítomným pohrobkům
Národky krev.
Ze zdi totiž vystoupil obraz legendárního Vincenta V, jehož
hypnotický rituál hluboce zakódované globální symboliky probudil již téměř usínající publikum ze sna.
Fanoušci Národní třídy i kavárny Slávie se hlasitě ozvali. T a k
to má být. Je to sportovní.
PŘESTÁVKA!
Přestávkou, kuloárovými diskusemi, polévkou domácí paní,
pitnou vodou, ale hlavně (jako obvykle) díky nové baterii
piva se zregenerovaly duševní síly většiny diváků, takže se
může pokračovat. A to druhou částí projekce alternativních,
anti-koncepčních, rodinných a jiných filmů z kufrů „ S / M
movies", „ O Z productions", „De Sax movies" a „Pigifilms".
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Není mým úkolem, abych rozebíral poznatky diváků, proto
zhasněme světlo a jeďme dál s novou energií v projektoru.
Větrání částečně zlepšilo viditelnost smogovou inverzí zamořeného „sálu" . . .
atak se 25 minutový film „POHÁDKA PRO ŠÍLENCE" (Pigifilms 86) začal vrstvit obraz za obrazem na čelní zdi. Podtituly filmu zní: „Delirium žalu - Jáma osamělosti". Oba dobře
padnou této pozoruhodné směsici a mixáži pocitů; vyjádřeno ve
spektru nálad: od zářivé červeně uvolňujícího
osvobozujícího
smíchu až k temně fialové neodbytného smutku. Tento film je v
podstatě 25minutový „video-clip", neboť, dobarvený „vlastnoruční"filmovou
hudbou od Č. OZ (nahranou na Low-fidelity
přístrojích), zapadal i do rámce první části, nikoli však časově.
Tahle pohádka dokázala z přítomného, jistě nemálo kritického,
publika vydobýt nečekaně spontánní potlesk. Snad proto, že
hrdinou téhle Sílené Pohádky by mohl být, a zcela možná i je,
každý z přítomných. Před očima diváků tu vyvstal obraz absurdity tak reálné, živé a blízké, že smích už nestačil. Snad jenom
hymna nebo potlesk. Diváci se prvnímu vyhnuli - tím by absurditu překročili až za míru snesitelnosti a za práh bolesti. . .
Nyní však k dalšímu dění. Následují okamžiky, které nepatří
očím, ale uším. Z reproduktorů promluvil do tmy známý
hlas, který rozvlnil hladinu divácké pozornosti. Ještě horké,
pár hodin staré Novoroční poselství divákům v sále bylo od
Svatého Otce našeho Undergroundu. Adresná poselství i
všeobecná přání dobrého podívání na pěkné filmy pak doplnil Sv. Otec odpovědí na dotazy, které mu položil organizátor Festivalu. T e n se ho zeptal na věc, která s filmem jako takovým souvisí velice úzce - totiž na „umění a schopnost dívat
se na svět". Svatý Otec Undergroundu odpověděl filosoficky,
zároveň však naznačil i praktické možnosti, jak „umění dívat
se" můžeme prakticky využít - třeba právě ve filmu.
P o kratším Máchovském „audio"-intermezzu se konečně na
zeď dostali spolu s obrazem i někteří přítomní tvůrci a básníci . . .
Bylo to ve snímku „HYNKU! EGONE!", jenž byl poklonou
dvěma velkým básníkům, z nichž ten první byl důvodem pouti
mladých básníků na horu Bezděz na podzim roku 85 a ten
druhý jmenovaný se při této příležitosti vyznal ze svého osobního vztahu k našemu největšímu romantickému básníkovi i romantismu vůbec. Dokument o historickém setkání více než de sítky mladých básníků a literátů s Hynkem a Egonem na Bez54

dězu natočilo studio „S/M movies" jako poklonu všem výše jmenovaným. Není bez zajímavosti, že největší básník našeho undergroundu se, podle svých vlastních slov, dostal za posledních
15 let poprvé ven do přírody - na výlet. Historická chvíle „par
excellence". Nešlo však jen o setkání básníků s básníky, ale, jak
zachytil film, též o setkání s několika reprezentanty S. S. vojsk,
dočasně umístěných v okolí hradu. Dojemná je scéna, kdy autor
„Afghánistánu" a jiných velkých próz přemýšlí o tom, zda od
mladých tankistu má či nemá odkoupit digitální hodinky nebo
jinou součást jejich výzbroje. Kam až dožene žízeň vojáky spřátelených armád!
Epilogem k tomuto dokumentu, nazvaným podle rané německé
básně K. H. Máchy „ Sieh des Todes Blasses Bild", je vizuální
variace na stejnojmennou skladbu „staro-romantické"
skupiny
„Z JEDNÉ STRANY
NA DRUHOU"
(S/M movies). Pateticky vypjatá hudba se středověkým akcentem a ve větru a dešti
pod hradbami hradu, šplhající, po skalách vichřicí zmítaní hudebníci v černých pláštěnkách. Jak jinak v tomto černém dešti
máchovských oslav ? Prsty zatínající se do kamene skály, která se
drolí poa rukama jako všechny jistoty tohoto zmítajícího se
světa, Černý poutník, jakási nová Máchova inkamace, nás za
sebou vtahuje dál a hloub do jakési průrvy mezi skutečností a
snem, dál do kontrastu jeho až bídrmajerovsky křehkých kročejů
a pásů monstrózních rypadel a bagrů, erodujících tu před námi,
tak jako celé panorama, umrtvené a rozdrásané krajiny. Na dně
tohoto kráteru ztracených snů a, jakoby u konce svého „sestupu
vzhůru", poutničkou
holí čeří poutník krvavou
hladinu
mrtvého jezera: „Sieh des Todes Blasses Bild. . ."
Daleká cesta a marné volání zmizelo za oponou tmy, aby uvolnilo zeď symbiotickému „studiu PAKA" a jeho
„PTÁKŮM".
Hluboký v srdci žal vystřídá jemnější forma smutku, aniž by z
tváře setřela lehký smích. Film je pohnutým, zároveň i veselým
dokumentem o hyper-aktivní tvorbě bizarního pražského lidového umělce. Pozvání do umělého světa „nelétavých"ptáků
živých barev vyřezávaných po hodiny, dny, měsíce, roky z neživého dřeva. Ptáci všech odrůd a velikosti na zdech, v krabicích
všude kolem - jeden po deseti korunách a k tomu zcela zdarma
vrávoravá, ale upřímná výpověď člověka na okraji světa, člověka vyřezaného ze živého dřeva kolorovaného pestrými barvami života, ale s poraněnými perutěmi.
Po vynechání (z technických důvodů) 20minutového eposu o
šílenství „NA V Ě Č N É CASY", studia „De Sax", známého
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především jako úspěšného dokumentátora nevšedních okamžiků občanského deliria na jihočeském venkově i pražské
ulici nás toto studio nechává vejít do zcela odlišného světa.
A to snímkem s hebrejským názvem „HER" (přeložte si sami) a vůbec t „starozákonním " nádechem. Alejí letitých a vysokých
stromů přichází prorocká postava v širokém klobouku a černém
kafianu — věčný Žid nebo snad putující haličský rabín? Prochází pak rozvalinami starých náhrobků, jejichž skloněné hlavy
padají do kapradí, jejichž hebrejské tváře prorůstá lišajník.
Věčný klid s věčným neklidem je ve sváru a pronásleduje myšlenky a ducha tohoto národa-vyvolených-na
zemi, a vlastně i
pod ní. Prokletí, zapomenutí, vyhnaní, věčná pouť -po tomto i
onom světě. Rozvrácená hřbitovní „rajská zahrada" je zřejmě
zastávkou proroka - možná snad i samého Hospodina ? - při
jeho „pracovní" cestě po (jak odtušíme) devastovaných židovských hřbitovech. Chvíle pro božské znamení - šátky se snášejí z
nebes. Ale je pozdě na zázraky.
Společným prvkem posledních tří filmů večera (neboť čas se
nachýlil k půlnoci a bylo nutno očividně vypustit několik časově i na pozornost náročnějších filmů) by mohla být - slovy
příjemně ujeté T V hlasatelky - „nabídká pěkné a vkusné zábavy".
A to nejdříve psychothrilleru „2A SPÁSU DUŠÍ" (studio Vykupitels 86) v neo-expresivním ztvárnění jednoho starého příběhu, který tvůrci nalistovali v jedné
populárně-psychiatrické
publikaci. Jde o skutečný příběh sestoupení Ducha Svatého do
hlav jedné pobožné rodiny, žijící v kantónu curyšském, který se
odehrál r. 1832. Demonstrace možností hromadné lidské autosugesce a sugesce, ve skutečnosti i v tomto snímku končí sebetrýznivými S/M scénami, perverzním exorcismem a posléze (smíchem publika provázenou) extaktickou smrtí celé rodiny. Připomeňme jen zatloukání hřebů do dlaní! Fanoušci exorcismu,
právě tak jako jeho odpůrci, si jistě přišli na své.
Nadešel však konečně čas na film „pro dospělé", jak byl inzerován v programu snímek studia „Jen Pro Blázny Films" „KAMA-SUTRA
". Film obestřený oparem orientálsky pře kořeněné pikantnosti ani ve své skutečné podobě diváky nezklamal.
Ten, kdo byl schopen skrze slzy na tvářích sledovat tuto posterotickou studii o umění lásky, byl nemilosrdně konfrontován se
skutečností takovou, jaká je. Skutečností demystifikované legendární knihy udělující lekce o lásce, podané zde emocemi nezasaženým doprovodným chirurgickým komentářem (avšak v neo56

dolatelně eroticky měkké slovenštině) a hlavně obětavým výkonem představitele hlavní tantrické role a jeho žensky nepoddajného protějšku. Absurdní anti-„sex jilm" skončil v záchvatech
smíchu a kašle totálně prokouřené místnosti (přibyla navíc ještě
orientální kadidla ŕ . . .
Ti kterým se ještě nechtělo z tohoto vyuzeného komína na
mráz, si i přes nedostatek sil „vytleskali" přídavek. Operatérům za promítačkou tedy i přes úpornou dušnost nezbývalo
než sáhnout do archivního kufru a vytáhnout to jediné, co by
nastálou náladu rozjaření podtrhlo.
A tím byl vítězný snímek minulého festivalu - „AKUPRESURA 84" (Pigifilms). Tento snímek, který se v r. 84pokoušel o
zvláštní mikroskopický pohled na „orwelliádu" naší každodennsti, je především hereckou exhibicí představitelů dvou protikladných a destruktivních prvků naší socreál rodiny - totiž
Otce a Matky. Svatou trojici pevné základy státu kompletuje samozřejmě i zde dítě - rebelující syn, i když jeho pozitivně destruktivní postoj je. naprosto zanedbatelným přínosem ve spontánní vichřici rodinného melodramatu uprostřed vyhroceného,
komplexního, sebedestruktivního socreálného „globálu". Tato
komicko-tragická detailní situační studie poukazuje na obscenitu rodinného života, právě tak jako na celý komplet abnormalit - tak normálních až k zešílení. Režisérce se podařilo osobitě
- na základě vlastních prožitků dítěte, terorizovaného jako rukojmí rodinného života - poodhrnout panelový závěs, jenž
skrývá zuboženost současné české rodiny. Tuto „rozvinutou"
historickou zuboženost dokreslila líčením hlavních postav i celého inventáře archetypických prvků sídlištního stylu života:
rozpadem rodinného auta, právě tak jako rodinného života,
svárem dámského prádla a pánských tepláků, teplého piva a studených knedlíků, televizního boxu, Rubikovy kostky a maniodepresivního aerobiku. Zkrátka a dobře chorobopis abnormální
normality. Pak již je jen čas na vyvěšení praporků za okno a
pro milovníky avantgardních a moderních filmových postupů (a
la Warhol) do nekonečna a vlastní silnou rozhoupávané klece s
lidských obsahem. Sysifoidní houpání sem a tam, dopředu a dozadu, symbolizující bezvýchodné sebeuzavření do klecí. . .
A upomnělo i diváky na to, že je čas rozsvítit světlo a opustit
i tuhle imaginární klec filmů.
/Vokno,

12/87/
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hudba
V. setkání
undergroundu
zevrubná
informace pro přátele

v

Cechách

O prvním červencovém víkendu uspořádal Londýn Vokatý na svém zámku další setkání undergroundu. Osmdesát až sto lidí, obvyklá atmosféra, nad ohněm klobásy, kotlety, začínající hospodští Chmel s Waltrem se
sudy černého i světlého piva, underpostpunkatd pod
taktovkou Kubíčka a s novým názvem „Combo 69",
symbolická a v alkoholovo-tanečním veselí krátká vystoupení Londýna, Kryla a Benýška, překvapiví hosté z
Prahy, krásné d ívky, odřená čela a únava. A zdá se, že
nejtrvalejší zážitek zasel Cárlí Soukup znesmrtelněním
svého výroku: „... to jsou šílený věci", s kterým pravidelně odskakoval od skleničky k mikrofonu . . .
Dopisovatelé Paternosteru položili v neděli ráno, ještě
zdaleka ne probuzení, několik otázek Mirovi Skalákovi, který také vystupoval, a lidovému mudrci Jardovi
Kabelkovi.
*

P a t e r n o s t e r : Jak se ti u Londýna líbilo?
Skalák: M n ě osobně se sečkání dost líbilo. Seznámil jsem se a pokecal s některejma lidma, který jsem dosud neznal a pak jsem se mohl opět setkat s lidma, s
kterýma si mám pořád ještě co říct. Setkávám se s připomínkama, že by to
mohlo být lepší, ale nikdo pro to nic neudělá. Vždycky lidi kecaj až potom.
M o ž n á , že to mohlo nebo mělo být jiný, ale nevím, jestli lepší nebo horší. Já
osobně jsem po zkušenostech z předešlých setkání nic víc ani nic míň ne očekával. Byl jsem schopen na letošek zajistit bohatší program, ale našli se takoví,
kteří to blokovali. N a k o n e c se stejně ukázalo, že při podobnýchsetkáních program není to nejdůležitější.
P N : Občas to vypadalo, že nejdůležitější je se opit - proč se k t o m u scház í m e z celé E v r o p y ?
Skalák: K a ž d ý holt má radost z něčeho jiného. Jestliže se někdy někdo picne
trochu víc, je to jeho věc. M ů ž e se stát, že to může někoho otravovat, ale asi to
k tomu všemu patří. Nedovedu si představit na podobných akcích nechlastat. S
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naražením prvního sudu se zvedá nálada a všechno se rozjíždí. J á osobně k
tomu, abych se bavil, žádný doping nepotřebuju, ale častěji jsou mi sympatičtější lidi, který se uchlastávaj k smrti, než abstinenti. Ti se bavit m o c nedokážou a berou všechno moc vážně. Myslím, že se zde nechlastalo víc ani míň, než
kdykoliv a kdekoliv jinde. Většina lidí sem však kvůli chlastu určitě nepřijela.
p N : M á š d o j e m , že tu šlo i o u m ě n í ?
Skalák: M á m hlavně dojem, že když se někdo pokoušel hrát si na umění, nebo
dbát o „vysokou uměleckou úroveň", nestálo to za nic. Letos mě zaujalo pouze
vystoupení kapely „Combo 69". Všechno ostatní myslím, že byla jen legrace,
vzniklá z momentální pohody. O vytváření uměleckých hodnot, jak se (až na
pár jedinců) ukázalo, nikomu nešlo. Lidi se zkrátka chtěli bavit a ne se nechávat bavit. Myslím, že mohl být dán prostor písničkářům, já sám jsem pro co
nejpestřejší program, ale zkrátka to všechno dopadlo jinak. Lidi byli příliš rozjetí na to, aby se namáhali kontrolovat se. Snad na to může mít někdo jiný názor, ale myslím, že to nejsou důvody k nasrávání se nebo k urážení se.
P N : Co považuješ z uměleckých projevů za nejlepši?
Skalák: Co se muziky týče, Kubíček patřil k tomu nejlepšímu na každém setkání a je čím dál tím lepší. Není to pouze můj názor - ať už to byli „Paranoid
Produktion", „Colored M o d e j s " nebo letos „ C o m b o 69". Bylo tomu tak i v případě, že se produkce zúčastnily i jiné soubory a zpěváci. Letos se upustilo od
ostatních uměleckých projevů. Hlavně proto, že nikdo nebyl ochoten
„zdarma" přispět - a pak jsou tu zkušenosti z minulých setkání (výstavy, divadla . . .), že iniciativy a náklady nikdy nebyly oceněny. Ostatně nejdůležitější
je, že se velké většině setkání líbilo. O tom, jak se lidi bavili, svědčí nejlíp dokumentární videokazeta. Bylo by blbý, kdyby se všechno líbilo všem.

Zleva: I. Šustrová, J. Němec, D. Libánská, Č. Soukup, K. Kryl
Z. Benýšek a host z Prahy.

Paternoster: Jak se ti tady líbilo?
K a b e l k a : Líbilo se mi tady moc a je mi líto lidí, kteří se nezúčastnili, i když
chápu, že někteří procházejí fází rekonvalescence a je jasný, že ti, co se tady
sešli, mají tu fázi už za sebou. Zdá se mi, že tu šlo o individuální explozi každýho jedince, který se zúčastnil, a v každým případě šlo o spojení medií a vyslání poselství těm našim nejbližším.
P N : Podařilo se poselství vyslat?
K a b e l k a : Použiju příměru: šlo o výstřely, které nikoho nezranily.
P N : Proč si myslíš, že j e dobrý dělat takový setkání?
K a b e l k a : Samozřejmé, že je dobrý to dělat, dochází tu mimo jiné také k renesanci původních vztahů. Jeden účastník z Cech mi řekl, že je to pro něj takovej
zážitek — který není už doma vidět deset let — že to je injekce na půlroční vyprávění po hospodách v Praze. V této souvislosti bych chtěl připomenout myšlenku mýho kamaráda z N e w Yorku Vojáka, který říká: „ U lidí z androše se
nedá mluvit jako o emigraci. T a d y jde o lidi, kteří jsou plně vyspělí k tomu, aby
věděli, jak se ve světě orientovat, aniž by museli něco měnit na svém myšlení."
P N : H m . . . můžeš to rozvést?
K a b e l k a : Spousta lidí, kteří vyemigrovali - a žili před tím v našich komunitách
- se odtrhli po emigraci proto, že měli dojem, že některé cíle jsou jim najednou
bližší. Po nějaké době, po pachtění se za těmito cíli zjišťují, že jejich původní,
výchozí hodnoty jsou jim přece jenom bližší a právě při takovýchto setkáních
je to ověřitelné, je to zjevné. A při letošním setkání u Londýna, které bylo více
komorní, bylo jasně rozpoznat kvalitu od kvantity.
Paternoster d ě k u j e o b ě m a za rozhovor.
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teorie

Ivan Dubský

Diskurs na téma jedné Klímovy
věty
Mojmírovi

k 60.

narozeninám

Griboni, mladý humanista aetetis suae XXII., A.D. 1946 z Libinum urbis, objevil jednoho krásného dne ve výběru epištol a
diářových záznamů Ladislava Klímy z let 1901 až 1916, nazvaných Boj o vše, onu proslulou sentenci, která se stala jakousi vůdčí ideou a pojítkem okruhu libertinských filosofů a
filologů, shromážděných pod duchovní egidou mistra slova a
výrazu nezapomenutelného Piciniho ( + ) kolem taverny mecenáše pana Petra ( + ). Proč ji znovu nezopakovat? Zní, jak
následuje: „Nesrat se se životem: Weisheit der Z u k u n f t . . .
Alle Menschen šerou se s ním -,,1
Vracíme-li se po mnohých a mnohých letech - non semper
erat aestasf— k uvedené parole, pak důvodem k tomu není pochybnost o platnosti řečeného, již by snad mohla vyvolat životní zkušenost, kterou jsme všichni okusili, nýbrž právě naopak. My, kteří jsme se už dávno rozloučili jako kníže Lev
Nikolajevič s dětstvím, chlapectvím a jinošstvím, kdy pueritas,
iuventus i adolescentia je pryč, - jak to vše rozeznat?, „mladý"
— „starý"?, stěžuje si Jakob Grimm ve své Rede über das AlterĽ z d e si dovoluje autor nepatrnou odbočku, podobně jako
Laurence Sterne, neboť autor senex silicernius, descrepitus,
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znovu zdětinštělá bytost, se pouze oklikami proplétá tam,
kam se mu zdá, že chtěl mířit a vkládá do své pseudoučené
textury ne snad právě vhodných pár řádek o stáří a stárnutí.
Ve světě, kde vládne kalkul, je distinkce stáří lehkou záležitostí, zvláště pak pro World Health Organisation ( W H O ) : věková skupina 45 - 59 let je označena jako „střední", 60 - 74
jako „stárnoucí", 75 - 89 jako „stará" a skupina nad 90 let
jako „stařecká". 2 Poněkud složitější je svět řeči.
Kdy začíná stáří a jak podle tohoto časového místa odstupňovat věk lidského života, bylo vždy otázkou. Kdy je člověk
„mladý" a kdy „starý"? Kdy mezi pueros, iuniores a seniores je
člověk „mladý" a „starý"? Podle Klímova určení „mladý" =
blbý a jestliže by tedy „starý" neměl být blbý (jen se rozhlédněme okolo!), kde jsou meze všeho uvažování o lidském
věku? Oba termíny - adolescens a iuvenis - spadají mnohdy
vjedno. Proto Hippokrates odlišuje raději 7 stupňů lidského
věku, tři vzestupné a tři sestupné; první tři jsou infans, puer,
adolescens, poslední tři jsou vir, senex, silicernius. Vrcholem
života je mu na 4. místě iuvenis, tj. asi young man. Jakob
Grimm, jehož přednášky pronesené roku 1860 v Královské
akademii věd zu Berlin se držíme, uvádí německou škálu,
která měla ve Středověku 10 stupňů:
10 Jahr ein Kind
20 Jahr ein Jüngling
30 Jahr ein M a n n
40 Jahr stille stahn
50 Jahr geht Alter an
60 Jahr ist wolgetan
70 Jahr ein Greis
80 Jahr schneeweiss
90 Jahr der Kinder Spott
100 Jahr gnad dir Gott!
Nebo také:
40 wolgetan
50 stillestan
60 abelan
70 Greise
80 Aus der Weise
90 der Leute Spott
100 erbarm dich Gott! 3
Podle Grimma je představa o sedmi stupních základnější než
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do stoletého věku počítaná desítiletí.
Ostatně už v Žalmu 90,10 čteme: „Dnů našich jest sedmdesáte, a jest-li kdo silnějšího přirození, osmdesáte let, a nejzdárnějšího v nich, jest práce a bída; a když to rychle pomine
tožť ihned zaletíme.,, 4
Jestliže jsme se vydali již na cestu oklikou, slyšme ještě hlas
řeckého mýtu - který k nám promlouvá jako hlava Medúzy o Tithonovi, synu krále Laomedona z Tróje. Pro svou krásu
byl Tithonos unesen bohyní Eos a ta pro něj vyprosila u Dia
nesmrtelnost. Protože však zapomněla, aby byl také stále
mladý, stalo se, že když mu začaly konečky vlasů šedivět, vypudila ho z lože, snad ho ještě zprvu živila ambrózií, ale pak
„soucitně" (Grimm) ho dala do komory a zavřela za ním
dveře. Tithonos stárl den ze dne, šedivěl, v jeho údech ubývalo sil, scvŕkal se a hlas měl stále rezavější. Eoji unavilo ho
ošetřovat (byla to druhá Afrodité, posedlá hlavně po krásných mladících) a Tithonos se postupně změnil v cikádu
(nebo cvrčka, což je vlastně totéž). 5 Pro Reky byl Tithonos sešlý, vyžilý, bezmocný, svraštilý a scvrklý stařec - žalostným
příkladem prokletého, zlořečeného, bídného stáří, jak soudí
Jakob Grimm v uvedené řeči ze zpráv, které se dochovaly z
dialogu řeckého filosofa Arista Chia, žáka Zenonova, PERI
G E R O S . K této poučné historii jen poznámku: Cicero v „de
senectute„ naopak v dialogu nechá vystupovat stařičkého
Marca Porcia Catona sen. (ten se dožil 85 let), aby vznesl
všechny důvody_pro myšlenku prospěchu dlouhého stáří; tak
je svět Řekův a Římanův od sebe vzdálen. Proto také „působí
až vznešeně, čte-li se," píše Ladislav Klíma v pojednání Úcta
ke stáří, „že římské legie na pochodu, když mimo šla šedá
matrona, stanuly a vzdávaly jí čest". Klíma ovšem také poznal „mnohé, kteří ještě v 50. roce byli kluci, - po 60. - mužové.1' Očekává také příchod člověka, „jenž se bude ze stárnutí radovat jako z blížícího se omládnutí, těšit se na stáří
jako na advent znovuzrození po tomto vždy značně obtížném a šedém položivotu . . . Není třeba být Swedenborgovým andělem, aby přibývání let bylo ubýváním jejich, aby
'stárnutím' blížil se věčný člověk stále více věčnému Jasnému
Dětství,,. 7 . . . Nyní však rychle zpět k načatému diskursu . . .
¡..zjišťujeme dnes a denně, že Klímova grandiózní teze platí
verbatim et litteratim, doslova i do písmene.
Jak ovšem porozumět tomu „alle Menschen šerou se s ním"?
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Proč právě „alle Menschen"? Proč neužívá Klíma „alle
Leute"? Snad proto, že mezi „Menschen" a „Leute" je následující rozdíl: pluraliatantem „Leute" se rozumí celek, určitá
celistvost. Prostřednictvím „Leute" klademe důraz na společenské začlenění - (národní, rodinné, naše a cizí lidi, lidi v
manšaftu nebo v partaji, výše nebo níže postavené, služebně
na direktorovi závislé) nebo včlenění místní (venkovští, městští), dále se tak označují lidé různým způsobem od sebe se lišící: jednak podle množství (pár, všelijací), jednak podle stáří
(mladí, staří) a vposled lidé podle svých vlastností (sprostí,
slušní apod.). V Bavorsku dokonce znamená das Leut: das
Volk.
V plurálu „Menschen" se pociťují v množství jednotlivé bytosti. Proto se říká „alle Menschen müssen sterben" a nikoli
„alle Leute müssen sterben"; důraz je položen na fakt, že
smrt je osudem každého jednotlivého, nikoli celku. 8
Z tohoto příkladu, který se přímo nabízí, můžeme vycházet v
úvaze, proč Ladislav Klíma neužívá „alle Leute" šerou se se
životem, proč volí „alle Menschen" šerou se s nim: tak se s
ním sere každý člověk jednotlivě, nikoli jako člen nějaké pospolitosti národní, našinec nebo cizák, ani jako venkovan
nebo měšťan, mladý nebo starý atd., ale sám o sobě jako „alle
Menschen". Nuže, zde je pravděpodobný důvod, proč Klíma
místo českého pomnožného lidé, - (čeština nemá volbu: sg.
člověk - p l . lidé) se rozhoduje pro německé „alle Menschen" s
dodatkem českým: „šerou se s ním".
Po této další rádoby filologické odbočce je třeba se už
opravdu vrátit k danému diskursu: Jací „alle Menschen"? Co
je pro Klímu „člověk", který se sere se životem?
Otázka ta: „co je člověk?", de facto Klímovi žádnou otázkou
není. U ž proto, že jeho „filosofie nezná vůbec problémů, vše
je hotové a nehnuté a pravdivé . . .", jak píše v jednom dopise
ze srpna roku 1916. U ž ve svém prvním díle (Svět jako vědomí a nic, 1904) šestadvacetiletý Klíma uvádí, že slova "'člověk' užívá pouze z nedostatku vhodných termínů pro
všechny tvory, počínaje od nejposlednějšího Hottentota až k
Caesaru. Označovat extremy tyto slovem 'člověk' je právě
tak hrubé a nepříslušné, jako označování lva i vepře vždy
jjouze slovem 'ssavec',,. 9 Všechny jeho další „diktáty,,, týkající se člověka a lidí, mají zde svůj zdroj. Není v nich „systematičnost,,, tento „největší hřích,,, který má „filosofie na svě65

domí,,. Filosofie se naopak musí stát podle Klímy „improvisačním, příležitostným uměním, - vše nad to je nemoc nebo
řemeslo,,. „Fragmentárni způsob myšlení, desultorní způsob
čtení, aforistický způsob psaní jsou jedině zdrávy,,. 0 „Teoretická,, filosofie (rozuměj systematická, katedrová atd.) je „focus lidského rabství,,, v „jejím smradu,, se rozpouští „stádní
psovství a mrzkost,,, není „láskou k moudrosti,,, ale „láskou k
lokajství,,, navíc k tomu je mu bezpředmětná, „obíháním kol
ničeho,, (zcela dle Schopenhauera z Pararga und Paralipomena, Uber die Universitätsphilosophié), „ptaním se kde v Cechách leží Londýn,, a tak podobně. 1 1 Jedinou slušnou výjimkou mezi filosofiemi je mu „praktická filosofie,,: „nejsem filosof teoretický,,, ohražuje se Klíma, „ale praktický, chci žít a
být, ne něco říci a učit,,. 12 Proto poesie je Klímově filosofii
bližší 13 , poesie nejen v onom původním řeckém smyslu
(POIESIS jako vytváření pravdy do krásna, básnické prostupuje každé tvoření, umění), nýbrž i doslova: „Filosofický pasus z Čechovy básně ' N a Valdštýně' je v základu hlubší,
vyšší, pravdivější, než filosofie Schopenhauerova, Hegelova,
Nietzschova d o h r o m a d y . . .,,14 Klíma citoval často verše Sv.
Čecha: „kde pravda bez krásy, to pravda není celá . . ." kongeniální jeho filosofické tezi a rovněž klade Březinu nad
všechny filosofy počínaje stoiky, přes Spinozu, Kanta, Schopenhauera, Nietzscheho v otázce věčnosti a už proto může
učinit a činí závěr: „Nebylo dosud pravého českého filosofa,
mimo Otakara Březinu". 15
„Praktická filosofie" znamená Klímovi ovšem ještě něco
podstatně nového: je to „snaha po Nedotčenosti, Absolutnosti, po Býti Bohem"; 1 6 toto není na „praktické filosofii"
takřka vidět; je totiž „lvem vzavším na se tělo svině". Zde
máme ústřední téma všeho Klímova filosofování, jemuž chtěl
věnovat i svou poslední „jedinou velkou knihu" s názvem
Vše, téma, k němuž se neustále ve fragmentech a variacích
vracel: překročit filosofii. „Praktická filosofie" „je v hloubi
Nadfilosofií, tj. opakem filosofie", „netáže se už, nehledá,
nebádá, nepřemýšlí: komanduje jen, zákony dává a znásilňuje". 1 7 Metafilosofie bude „filosofovat kladivem" (Nietzschovo slovo); Klíma ovšem míří dále a výše než ten, který
„filosofovat kladivem" počal.
Kde vládne axióm: „Jsem Absolutní", tam platí i „diktát"
věty: „Nesrat se se životem: Weisheit der Z u k u n f t . . . alle
Menschen šerou se s ním". 18
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Co jsou to za „alle Menschen", o nichž se vede řeč? „Komandujícím" - Klímovým oblíbeným - slovem obrací se k sobě i k
druhým sobě blízkým: „nesrat se se životem", v druhé části
věty pouze konstatuje: „alle Menschen" šerou se s ním. Neboť - podle něho - existují „dvě hlavní species člověka: Člověk societní a člověk svůj. Ke druhu prvnímu náležející individuum je jen produktem a funkcí society, jejím otrokem a
papouškem; exemplářem jednoho vydání knihy; živočichem
slabým, proto líně rozvalujícím se v sociálních poutech. Člověk svůj je člověk v podstatě silný, povznešeně silný;
proto se vymanil a stojí souverainně pro sebe, povylétl a je
vznešený; je jediný; je celou bytostí od člověka nesvého qualitativně rozdílný. Je člověkem jiným, druhým, dalším, vyšším. 'Vyšší člověk 5 je nejlepším jeho označením,,. 19
Mezi člověkem societním (o němž Klíma psal ve Světě jako
vědomí a nic jako o „nízkém") s „svým", mezi těmito „extremy 'lidského' pokolení je summa summarum aspoň takový
faktický rozdíl, jako mezi Hottentotem a koněm, - cerebrálně větší, než mezi Hottentotem a lenochem. Věřit, že nejnižší a nejvyšší 'člověk' náleží k témuž 'druhu', je prostě
blbé,,. „Bez všech učeností: Mezi Goethem a libovolným profesorem anthropologie je nepopiratelný skutečný rozdíl, jako
mezi lvem a velbloudem.,, 2
Prvním znakem nízkého, societního člověka je jeho animalita: člověk, který povstal „ze zkažených opic", uchovává si
„opičí přirozenost" přes všechna „zušlechtění". První lidé
museli být nejstrašnější nestvůry a obludy co do ohyzdnosti
těla a zvrhlé podlostí ducha, horší už to nemohlo být, tedy jediná možnost: stávalo se to lepším. Každé zušlechtění vzbudilo novou depravaci, každá statečnost zbabělost, každý pokrok je doprovázen recesem, vzestup úpadkem. Je nemožno
vyváznout z tohoto začarovaného kruhu, jímž je společenskost člověka. „ Člověk je veskrze společenské zvíře. . ., - to
znamená: zbabělé zvíře, které volilo raději nejmizernější
druh pohodlného otroctví, než nebezpečnou svobodu; to
znamená: stísněnost, zkřivenost, zkroucenost ducha; samé
ohledy a úzkosti a strachy; a lstivost a podlízavost a podlost . . ., krotké zvíře se staženým ohonem; to znamená universální otroctví, kde 'vládnoucí' poslouchá 'ovládaných',
'ovládaní' 'vládnoucích'; to znamená nutně psovské jednání
ve styku s jinými. . . -: Společnost je totožná s totální zkaže67

nos tí. . .„ Proto "Člověk je nejkuriosnější nestvůra zemská
sloučení nejvyššího a nejnižšího, nejsublimnějšího a nejmizernějšího, je fraškovitou slátatinou všeho možného, - je nejpotvornější netvor, který existuje.,, 21 "Člověk je fundamentem
svým zvíře zbabělé, na boj n e m y s l í c í . . . na cizí pomoc spoléhající: žebrácké, krátce sociální; 'od přírody' špatné, protože
základ jeho slabost. . .„ "Člověk je otrok stále bičem poháněný, ranou zblbělý.,, "Člověk může se stát psem a hnojem a
šťasným při tom, - jen jistotu potřebuje, jistotu!,, 22 „Pozorujme běžného člověka: není jiným, než denní špínou a nízkostí: povolání, oběd, klepy atd.„ „Mensch: bettelndes
Thier . . . Animal impudentissimum . . .„ 23
Dávno před tím, než jsme slyšeli slogany: „konsumní člověk", „člověk orientovaný zvnějšku", „jednodimenzionální
člověk" a tak podobně (vyslovované často jimi samými!) podařilo se Klímovi poukázat na několik známek, podle nichž
se pozná „societní", také „dnešní" člověk, člověk, který není
svůj. Jednou z nich je uspěchanost, spěch dnešního člověka.
„Spěch je zvláštní pathologický stav štvanosti. . . Původem
jeho je strach . . . Je prcháním před bičem, jenž neexistuje,
lépe před vlastním bičem. Je vrcholem směšnosti a - nízkosti."
Veškeré to „nemám čas", „už zase musím letět", jak slyšíme
kolem sebe, je projev ordinérnosti člověka. „Nic ordinairnějšího nad spěch, řekl Emerson", píše Klíma v pojednání Spěch
a dnešní lidstvo a pokračuje „ale ordinairnost není nic jiného
než nízkost. Nízkost však jest jen dcera strachu- . . . jen přišlápnutost." „Nejnižší však strach jest ten, jenž utíká bez příčiny, neboť ke zbabělosti přidružuje se tu hloupost." „Nízké
jest spuštění se rozumu, nízké jest sezvířečtění. Nízké je otročení. Spěchající je pouze otrok; svého strachu a jiných nízkých afektů, otrok nerozumu, otrok věcí, otrok všedních
snah a nízkých potřeb.,, 24
Uspěchanost, shon, štvanice a v pozadí působící úzkost,
strach a zbabělost provází osud „dnešního" člověka, jehož
úlohou je být slouhou a pouze k obecnému užitku a prospěchu, jak už viděl Nietzsche; celkový nesmyslný život chtěl by
kompenzovat zvěčněný člověk ideálem práce, pracovitosti,
shánčlivosti, jednoduše v honbě za prospěchem a výdělkem.
Je to mizerný surogát života pravého, Vyššího. „Pod formou
horečky pracovitosti rozkvetlo v dnešním lidstvu" (to píše
Klíma někdy ve dvacátých letech!) "šílené pádění za nízkými
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materiálními cíly . . . Evropský člověk ztratil Cíl: Boha, smysl
života, vyšší světlo, místo toho zbylo credo: edite, bibite, post
mortem nulla voluptas,,. Nízký člověk žije „v zimničné mánii
'pracovitosti', 'aktivity', považuje svou horečku za zdraví, za
ctnost, za jedinou ctnost!,, a posuzuje „dle stupně bláznivého
dříčství, 'pracovních rekordů', cenu člověka . . .„
„Nebylo dosud tak uříceného slepého řícení se - kam?
Lidstvo neví: běží jen, aby běželo. Ale splaší-li se spřež už u
jen dvou koní, nekončívá to dobře . . .". Doménou této „ordinairní potrhlosti" je „výdělečná činnost". A „práce, dělaná za
cíli nízkými, všedními, zůstává důkladnou všedností a nízkostí, i kdyby se vzpínala až k mrakům". V této nízké spěchavosti nachází lidé „podvědomě stín nutného náboženství".
„Kdo nelační po 'zaměstnání'", řekne skoro vždy, "že se bojí
práce, a nikdo neřekne: bojí se odvislosti, otroctví, hrbení a
plížení, žebroty a nestydatosti a zneuctívání, zápachu a kalu,
jímž skoro každé 'zaměstnání' oplývá . . . Jsou lidé, které
méně děsí vyhlídka na kouli do hlavy, než na sprosté zařvání
kaprála; kteří by dali přednost nejtěžší, nejnebezpečnější nejšpinavější - nejnudnější, umrtvující, zdraví podrývající
práci před quasi zahálením pod komandem chefa, známých
typů. Cemu se říká 'práce', jest obyčejné galejnictví: důtky na
zádech více než práce sama,,. Práce dnešního člověka je
„prostě nižší životní nutností. Ale tuto práci ztotožňuje náš
věk s prací vůbec . . .„
Nejinak je to se zábavou. „I bavit se, tj. nejzdravěji odpočívat
Evropan zapomněl; nanejvýš dovede se 'vyraziť. Zapomněl
snít, umí jen tupě čumět do prázdna . . ." „Hra, sport, cestování, zábava, - nic než pracná, usupaná práce."
O „dnešních zábavách" říká Klíma: „Neznám jediné, která
by mne bavila. Bud' jsou čirou nudou: hostinské žvástání,
cercly, „dýchánky", slavnosti, většina divadelních a hudebních představení i sportu, nebo trudnou prací, např. skoro
všechen sport, šachy, karty - jež jsou druhem výdělku nebo
prodělku, — něčím k smíchu krotkým, malým, genujícím se,
okleštěním, pojmu zábava protichůdným. Ta je podstatně
něco bujného, smělého, volného, orgiastického . . . Pravá zábava je něco velkorysého.,, „Dnešní člověk neumí se ani dobře bavit, ani dobře pracovat - tím méně bojovat. . . Bavit se
- zbavovat se, vybavovat se, osvobozovat; teprve zábava je
volnost ducha. Jeho světlostí, pravým zdravím, radostností.
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Radost je cílem všeho, práce jen prostředkem k tomu . . .„
Jestliže nízké je opuštění rozumu, zezvířečtění, pak jistým
paradoxem „na této zemičce" je to, „že zvíře 'člověk' neví vůbec, že existují zvířata ostatní!" Shledává-li Klíma, člověka
„nízkého" jako societního, vidí v něm zbabělé zvíře, psovství,
otroctví, vidí-li dále v jeho poměru k práci i zábavě upadlost,
je vztah ke zvířatům tohoto animal rationale zvláště příznačný: není podstatné, jak lidé se zvířaty zacházejí, ale „jak
na ně hledí". Člověk ve své animalitě nechce zvíře vidět ani v
sobě, ani mimo sebe. „Hlavním problémem člověka je Zvíře:
dokonce snad jediným . . . vše lidské je dítětem z jednoho
smrdutého lůna . . ." „ O n o nejparadoxnější nechtění vidět,
dovedení nevidět toho nejsamozřejmějšího: že Zvíře je člověk, znamená prostě: lidstvo jest jen a jen absolutní hovado.,, 25
N u ž e : člověk se chtěl povýšit „laickým způsobem . . . nade
všecny živočichy a právě tím svalil se hluboko pod hrocha,
svini, škrkavku . . ." Co se „zove 'zvířecím' je výhradním majetkem člověka; užívám slova 'hovado', - jež patrně člověk
jen sám na sebe razil." Obdobně jako zvířata, „která nehledí
nikdy na hvězdy", nečiní tak ani obyčejný člověk: „mezi vysloveně všedními lidmi zdařilo se mi vidět jenom dva, kteří tak
trochu kontemplativně činili. Oba byli opilí.,, 26
Nejrozhodnější otázkou, dle níž lze rozeznat člověka animálního, societního, nižšího, tedy krátce a dobře „alle Menschen", seroucího se se životem, je causa mortis. „Poměr k
smrti," říká Klíma, „nejlepší kriterion ceny člověka". „Alle
Menschen" mají smrt vkalkulovánu do „života", počítají s ní,
aniž na ni myslí - post mortem nulla voluptas! - a pokud na
ni „myslí", vidí „Kostlivce a smrdutý rozklad", lezou před
smrtí na břiše a pak „brékot nad mrtvolou, kondolence, černé
hadry a smuteční p o c h o d y . . . žvanění o nejdrahocennějším
statku člověka - životu . . ." Jaký „život", taková „smrt"! Tak
zvané žití, animální život bez kontemplace, „stálé klouzání
ducha po povrchu věcí" provází horror mortis, horror vacui,
horror immensi. Při tom život, který „alle Menschen" vedou,
je „brodění se hnojnicí, abychom z ní vynesli hovno".
Lidstvo, rozuměj opět „Alle Menschen", je podobno „zbabělému děcku, jemuž, koledujícímu, dal zpupný sedlák na dlaň
lejno, s přísným příkazem, aby si ho vážilo a neodhazovalo . . ." 27
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Člověk má jedinou volbu: „buď heros nebo pes". „Zblbělá
zbabělost", „animálnost, ne: bestiálnost. . . vládne tu dosud
absolutisticky lidstvu . . . Lidstvo je strach slepce před dvěma
metry d á l . . .", v tom je vlastní lidská zhovadilost. „Co je dovoleno medvědu, člověku nedovoleno. Ale medvěd nebojí se
patrně smrti, - jen spojeného s ní momentálního sebepoškození. . .", píše s půvabem Klíma. Ve své animalitě není takovému člověku dáno dobrovolně odejít, člověk je schopen „zalibovat si každý smrad". Alle Menschen jsou podobni „člověku, zavřenému doživotně do vesnického dvůrního záchodku a varovanému, aby z něho nevycházel, - že hajzl leží
na bezedné propasti; a on tam je a chválí hrdinně smrad a nenapadne ho, aby kopl do zpuchřelých dvířek . . .„2S
„Kopnout do zpuchřelých dvířek", vyjít ze smradlavého
hajzlu obdobně jako z místnosti, kde „kamna kouří" (myšlenka císaře Marca Aurélia: „Z kamen se kouří, odcházím.")
je ovšem rozhodnutím hrdého člověka: „Hrdý odejde ze života, kdy chce.; všichni však lidé nechávají se z něho - jak z
hospody - vyhodit.,, 29
Ľtu nastupuje téma dominantní, téma sebevraždy, jediný
vpravdě vážný filosofický problém, jak dvacet let po Klímovi
napíše v .Mýtu Sisyfově Albert Camus. A u tohoto tématu je
nám posečkat. Cesta hermeneutiková jde vlekle, stále hůř, s
rozsáhlou temporální distrakcí (srovnej Ovidiovo: tempore
qui longo steterit, male curret equus - tedy špatně běží kůň,
který dlouho stáli) je plná oklik a autor musí i pochybovat o
důsledcích věty Ladislava Klímy, že „duševní koncentrace
roste proporcionellně s rychlostí přívozu alkoholu" - „duševní koncentrace" sice roste, avšak postup „díla" se zpomalil, takřka zastavil. Nespěchaje, „nejsa okolnostmi presován",
jak by řekl Klíma, ani neosedlán několika ďáblíky (pouze
jedním, však tento monsieur Petitpelle, Herr Schauffelchen
milý má už horečnaté sny!), plods dully on . . . (Shakespeare o
koni v 50. sonetu), pozdržíme se in hoc loco: neboť jsme konečně dospěli k oněm místům v diářích Klímových (vlastně k
deníkovým torzům, které ušly jeho autodafé), kdy v souvislostech s uvedeným tématem je uložen i Klímův imperativ
„nesrat se se životem . . .", pro nějž a o němž se diskurs vede,
a současně i aporéma sebevraždy, které zakládá vlastní Klímovu filosofii immortalismu a egodeismu . . .
L.nuže Klíma se „z hospody vyhodit" dát nehodlal. A právě v
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době, kdy se mu „z kamen kouřilo", kdy „Odchod" byl více
jak nablízku, kdy „nur mit Freude, ohne geringste Spur der
Furcht" myslí „an die hohe That", 3 vis-a-vis svobodné smrti
kdy v Klímových papírech byl nalezen již lístek „usmrcuje se
d o b r o v o l n ě , , , připomíná si Klíma (21. prosince 1913) jeden
pro něho významný den, „den nejvyšší", tj. pátek 13. srpna
1909. Klíma v denících z r. 1913 píše: „13. (8.. 1909) Freitag,
duae negationes fortius affirmant - ? / wohl der grosste
T a g . . ." zkratkovité útržky německy psaných vět, z nichž se
„dozvídáme", (dozvídáme - je hyperbola) že „v létě 1910"
ještě „na výši", „koncem října (Bráník). Doznění. Pak zavládá nemoc . . . dosaženo již vrchole? . . . Těžko říci. Něco se
lepší, jiné horší. Přelomit celý ten proces - snad proces ozdravování? Přestřihnout to snad v jádře dobré vlákno? Avšak
nejvyšší moudrost zní: Je k usmání lhostejno, co se tu děje, co
člověk činí — Nesrat se se životem: moudrost budoucnosti.
Všichni lidé šerou se s ním. - T o zůstává opovržení hodným
za všech okolností - „ 32
Naše věta se nachází tedy v jistém kontextu, z něhož nás budou zajímat dvě věci: motiv sebevraždy a pak poukaz na
onen „nejvyšší den". Co znamená toto slovo?
Ad suicidium: mluviti o smrti je opovážlivé, slova jsou „zbabělá" vůbec a tady zvláště. Máme slova, která by byla s to vyrovnat se s ní? Není případnější mlčení? A přece od doby,
kdy člověk se zakouší jako smrtelný, jako bytost, která je
otevřena smrti, má ve svém pobytu smrt otevřeně zpřítomnělou. T a k od řeckého počátku našich dějin i filosofie, k těmto
počátkům připoutaná, vedle toho, aby hledala stále první počátky a příčiny, aby byla naukou o jsoucím, pokud je jsoucí,
aby zkoumala pravdu, aby se připodobnila božskémmu, je
spolu se vším tím i cvičením v umírání, usilováním po smrti,
inaugurovaným takto Platonovým Faidonem. Temnota smrti,
která je v pobytu člověka existentní, je-li tematizována, uvádí
nás do podivného stavu: čím jsme postiženi, to co se nás týká
bytostně od našeho počátku do konce, - smrt je vždy a
pouze má — má se stát předmětem teoretického rozvažování.
Jak je možné sloučit obojí? Jestliže arci nebude smrt tématem
pro nás, a naučíme-li se ji „znát" až v hodině smrti naší, nepovedeme hovädskou existenci kat exochén} Není už téma
smrti samo o sobě radikálním povstáním proti ní? Ale co navíc: víme-li, že zemřeme, máme viset na svých větvích až do
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posledního dne podzimku jako ona kyselá jablka, shnilá a
červivá? Proč nezemřít v pravý čas? Smrtí svobodnou? Proč
nepěstovat ono „těžké umění" včas odejít, jak praví Zarathustra? 33 A jak ještě spojit téma sebevraždy a provést onen „vysoký čin" - „die hohe T h a t " - , jak sebevraždu Klíma nazývá?
Klíma je radikálním filosofem, tedy filosofem jdoucím ke kořenům, přejímá pokyn přenesený mu tradicí - filosofie jako
cvičení v umírání - a svým způsobem ho replantuje; v Thanatě, této „strhující essayi", čteme: „Smrt?" „Celý život musí
Jí být prosycen, prosvěcen . . . " a obráceně: „jen pro koupání
se v smrti se žije". Celým Klímovým dílem filosofickým i básnickým prostupuje tato myšlenka a má své konsekvence:
„Jaká mrzkost byla by, poznat, co jsem právě poznal - a nejednat! . . .", „je . . . jen k vůli sebevraždě tento život zde". A
ve stejném duchu se nese i jeho sentence z Cholupického dne:
„Chi va piano, v kalhotkách má nasráno . . . původ všech neřestí a zla je sraní se, jak s krásnou výstižností nazývá to
lid . . . A nejdále do výší a krás netušených doskočíme heroickým skokem 'sebevražda' zvaným. Jej umět s veselým
opovržením učinit, toť paradoxní cíl všeho žití pozemského i nebeského, jen proto se žije,,. 34 T é m a smrti přechází sine
mora k myšlence sebevraždy. Tato rozhodná část Klímova filosofování bývá dokonce pokládána za jakousi „filosofii sebevraždy,, a má být „dokladem psychologické hloubky, se
kterou někdy Schopenhauer dovedl vidět věci života", jak
píše Jaroslav Kabeš, kustod Klímova díla a průvodce jím. 35
Je Klímova tak řečená filosofie sebevraždy „dokladem psychologické hloubky" Schopenhauerova typu? Vystupňoval se
tu Schopenhauerův „projev silného uznání vůle" na základě
„mohutné jistoty nesmrtelnosti" do přímé „glorifikace
'božské sebevraždy'"? Jak dovedl „vidět věci života" in
puncto sebevraždy Arthur Schopenhauer a jak Ladislav
Klíma?
Schopenhauera (i Nietzcheho) si Klíma „ze svého života nedovede odmyslet", u něho se „více naučil" („u Nietzscheho
více posílil a povznes"). „Potkal se" s nimi v kvintě a za půl
druhého roku přečetl oba. „Dlouho jsem je, darebáčky, měl
rád jako hezké holky". 3 6 Ovšem - Klíma dodává - „nedali
mně . . . z toho, co je mé propriissimum, nic . . .". O tomto
tvrzení není třeba mít pochybnosti, stačí jen nahlédnout do
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Klímova spisu základního, do Světa jako vědomí a nic, vydaného roku 1904 (bylo mu 26 let), kde se demonstruje poloha
Klímově filosofii vlastní a vzdálená jak Nietzschovi, tak
Schopenhauerovi. Je jí „absolutní subjektivismus" - „theoretický egoismus", který byl Schopenhauerovi trnem v oku, jak
Klíma ví. Jakkoli měl oba pesimisty „rád", pesimistu slabosti
(Schopenhauer) i pesimistu síly (Nietzsche - i ten je pro
Klímu „příliš měkký"; měl sice největší sílu vůle mezi všemi
filosofy, schází mu ale „ona vysoká aktivita . . . a ocelová, napoleonská síla a tvrdost" a „ač tvrdosti učil, byl sentimentální,
byl pln lásky . . ."), Klima je autochtonním a je si toho zatraceně vědom: „... vývoj můj byl tvořen výhradně mým myšlením, ponejvíce vůlí tesaným". A zmiňuje-li se o „Berkeleysmu" jako něčem radikálně novém ve filosofii, která byla
dosud „ve špatných rukách", pak nechává jaksi nahlédnout
do svých karet, i když, jak ukázal Jan Patočka, berkeleyovství používá Klíma metodicky „k propracování a systematickému vybudování teze o absolutnosti subjektivity" a
příslušné partie Klímova spisu (Svět jako vědomí a nic) „jsou
ve skutečnosti partie kontenze". 3 7
Bude tedy casus suicidy oním místem, kde se ukáže, zda existuje diference mezi Schopenhauerovým a Klímovým pojetím,
a jakého druhu? Snad se nám tím i přiblíží vlastní Klímův
myšlenkový výkon v konfrontaci se Schopenhauerovým.
Quid pote simplicius}
Lidský život není dar, jenž by se mohl vychutnat, ale každá
životní cesta je cesta utrpení, tak Schopenhauer postihuje
„stav" lidského života ve světě. Životní běh je řada velkých
nebo malých nehod; ve velkém i malém vidíme obecnou bídu,
neustálé plahočení, stálé úsilí, nekonečný boj, vynucenou činnost a nejvyšší vypětí-tělesných a duševních sil; štveme se
nebo jsme štváni - a je to v podstatě totéž, jestli se bojíme
neštěstí nebo usilujeme o požitek.
Základem všeho toho chtění a snažení je nedostatek, potřeba
a tedy bolest a té propadá člověk už svou podstatou. Nedostatek předchází požitku, s uspokojením končí přání i požitek;
vlastnictví ovšem zbavuje kouzla. Uspokojením nezískáme
víc než že se zprostíme nějaké bolesti, bídy a tím i každého
přání, žádosti. Jakmile už chybějí objekty chtění (ztrácí se
tak jako tak rychle ukojením), přepadá člověka strašlivá
prázdnota a nuda a boj proti ní, podle Schopenhauera, je
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právě tak mučivý jako proti bídě. N a k o n e c se cítíme jako
před tím na počátku svého chtění, a štěstí, kterého dosáhneme, je vlastně negativní. T a k život člověka kmitá, p o d o b e n
kyvadlu sem a tam mezi bolestí (potřebou, nedostatkem) a
nudou. „Nedostatek, bída, starost o holý život - to především; a jakmile vše pracně zažehnáme, pohlaví, láska, žárlivost, závist, nenávist, strach, ctižádost, lakota, nemoc a stále
a stále a stále, bez konce: všechna zla- . . . vystupují z P a n d o řiny skříňky. A co zbude na dně? Naděje? Nikoli: n u d a ; neboť jen mezi bolestí a n u d o u se zmítá lidský život", těmito
slovy krátce vystihuje T h o m a s M a n n Schopenhauerův popis
situace člověka ve světě. 38
T a k se jeví život jednotlivcův, kde okamžitá libost, prchavá
r o z k o š je p o d m í n ě n a nedostatkem, dlouhým trápením, takový je i stav společnosti, trvalý boj, bellům omnium contra
omneš, k a ž d ý pronásledovatel a k a ž d ý pronásledovaný, tlačenice a nedostatek, bída a strach, miliony sjednoceny v národech usilují o obecné blaho, ale padnou svému úsilí za oběť;
hned nesmyslné pomatení, hned štvavá politika vhání národy
do válek; všechno stále pracuje pro budoucnost, která udělá
bankrot. C o z t o h o vzchází? Kolik příprav a namáhavého vláčení je třeba, aby se dosáhlo zvířecí existence. V n u c u j e se závěr, že život je obchod, jehož výnosnost zdaleka nekryje náklady.
A co je v pozadí toho všeho? K čemu ty všechny h r ů z y a utrpení, shon a plahočení? N a to má Schopenhauer po ruce odp o v ě ď : tak se objektivuje vůle k životu. Původem všech komických, groteskních, grimasovitých stránek života, všech
bolestí, bídy, soužení, strachu je vůle k životu; vůle k životu
je neúnavný p o h o n , n e r o z u m n ý slepý pud, je primům mobile
všeho, co se děje v přírodě i co podniká člověk. Je prvním,
nepodmíněným, premisou všech premis. A „z původnosti a
nepodmíněnosti vůle lze vysvětlit, že člověk miluje nade
všecko tuto existenci, plnou bídy, soužení, bolesti, strachu a
opět plnou nudy, jíž by musel, p o z o r o v á n o čistě objektivně,
pohrdat, a že se bojí jejího konce, co však je to jediné, co je
••
Ví
jisté .
Jen krátce se ještě zdržíme u Schopenhauerových myšlenek o
povaze vůle k životu, neboť jsou ve hře při jeho explikaci sebevraždy a n á z o r u na ni. J a k je to tedy s vůlí k životu, jaký je
vztah mezi vůlí a životem? Životem Schopenhauer nerozumí
75

jen lidský život, ale vegetativní vůbec, život ztotožňuje se
světem. Život i svět neexistují sami od sebe, ale jsou jen projevem, zrcadlem, objektitou vůle, něčeho nepodmíněného, věci
o sobě; co vůle vždy chce, je život, a proto je vlastně pleonasmem, říkáme-li „vůle k životu" místo pouhé „vůle". Vůle je
tedy Ding an sicb, jak častokrát Schopenhauer po Kantovi
opakuje, to, co svět drží, co je na něm podstatné. Viditelný
svět, jev, je pouze zrcadlem vůle. Svět proto musí vůli neoddělitelně provázet, jako stín tělo; pokud je tu vůle, existuje i
svět a život. Život je si tedy jist vůlí k sobě a my, pokud jsme
naplněni vůlí k životu, nemusíme mít starost o náš pobyt ani v
okamžiku smrti. Vidíme sice vznik a zánik individua: ale individuum je jev, princip individuationis, jak vyplývá z věty o
důvodu.**
Individuum, jehož poznání je spletené s uvedenou větou dostatečného důvodu a jejím důsledkem, principem individuationis, přijímá svůj život jako dar, vychází z Nicoty, trpí pak
ztrátou onoho daru svou smrtí a vrací se zpět do Nicoty. Pokud nahlíží člověk život „filosoficky", tj. podle idejí, shledává, že vůle, něco o sobě, zůstává všemi svými jevy nedotčena, stejně jako „subjekt poznání", divák přihlížející všem
fenoménům mezi narozením a smrtí. Zrození a smrt náležejí
k projevům vůle, tedy k životu, a to podstatně; vůle zjevuje
se v individuích, která vznikají a zanikají, jako prchavé jevy
ve formě času T o h o , který nezná žádný čas, ale který se musí
řečeným způsobem ukázat, aby objektivoval svou podstatu.
Nyní pochopíme také slova Thomase Manna, když vykládá
Schopenhauera: „... tak je subjekt chtění věčně připjat na otáčející se kolo Ixionovo, věčně čerpá vodu do síta Danaiek a je
Tantalem věčně žíznícím. - A přesto, přece: Je únik z bídy a
zmatku, z omylu a pokání tohoto života, a je vložen do rukou člověkových, který je nejvyšší a nejvyvinutější, a proto i
nejtrapnější a nejtrápenější objektivací vůle. A myslíte, že je
to smrt? Jak jste se zmýlili! Neboť smrt je zcela a úplně ze
světa jevu a empirie, ze sféry mnohosti a změny; ale transcendentní a pravá existence jí nepřísluší. Smrtelná je v nás toliko
individuace; podstata naší bytosti, vůle, což znamená vůle k
životu, zůstává smrtí zcela nedotčena . . . 41 A Mann dodává,
že vykoupení má jiné jméno než „smrt". Je jím „intelekt"; individuum se stává „subjektem poznání" a s vědomím marnosti všeho snažení vzniká potřeba metafyziky; z člověka se
stává animal metaphysicum.
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Individuum se oprošťuje a odpoutává od vůle poznáním, nestaví se proti ní, aby ji popíralo, ale zůstává s ní v souhlase.
Vůle sama chce, aby život přestal být slepým puzením a honbou za něčím, ale aby byl „viděn", aby byl poznán. Prohlédnutím forem jevu - světa a života - a poznáním jeho podstaty
— vůle jako věci o sobě — drží individuum s vůlí krok, uznává
ji. Principium individuationis (a egoismus na něm založený)
umírá právě tím, čím motivy dříve tak mocné ztrácejí svou
moc; místo nich „dokonalé poznání podstaty světa" působí
jako quietiv naší vůle, jen poznání univerzálního utrpení
může být pramenem ozdravení.
Více než svou metafyzikou - ve svém jádře desinterpretovanou a zploštělou filosofií Kantovou - poutal Schopenhauer
čtenáře velkým stylem popsaným utrpením a bídou života,
jež ovládá chtění a žádost; Schopenhauer bývá při povrchním
čtení mylně pokládán za kazatele negace vůle k životu. V
důsledku toho se zaměňuje jeho „věc o sobě" s jevem; individuum, osoba není vůlí, „věcí o sobě", nýbrž jevem jejím a je
ve všem determinována vůlí; je-li tato uznána nebo popřena,
závisí jen na ní, na vůli samé; ona je svobodná, „empirická"
vůle je jí podrobena. Ze záměny jednoho s druhým vzniká
ona podivná skutečnost, jak říká Schopenhauer, že se každý
a priori pokládá za úplně svobodného i ve svých jednotlivých
činech a že se domnívá, že by mohl v každém okamžiku začít
s docela novým způsobem života, což by znamenalo, že by se
mohl stát někým jiným. Poznání podstaty vůle odvádí ho od
takového bludu, aby uznání nebo odmítání života nezaměňoval s vůlí k životu.
T a k je tomu i v případě sebevraždy, k níž se nyní dostáváme 4 2 . Sebevražda není v žádném případě popření vůle,
nýbrž fenomen jejího intenzivního uznání. Pravé popření
vůle nespočívá v tom, že se zavrhuje utrpení, ale naopak životní požitky. Sebevrah chce život, je však nespokojen s podmínkami, za nichž se na něm podílí. Proto se nevzdává vůle k
životu, nýbrž ničí pouze jednotlivý individuální jey. Chce život, chce aby nic nepřekáželo tělesné existenci, ale to okolnosti nedovolují a tak vzniká velké utrpení. Vůle k životu se
sama cítí v tomto individuálním jevu tolik stísněna, že se nemůže její snažení rozvinout. Proto se rozhoduje podle své
podstaty a proti ní je každý jednotlivý jev lhostejný; tím zůstává nedotčeno nitro, podstata života všech věcí. Neboť ona
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pevná, vnitřní jistota, která způsobuje, že my všichni žijeme
bez stálé životni hrůzy, totiž to, že vůle nikdy nemůže zůstat
bez svých jevů, podporuje i při sebevraždě čin. 43
T o arci znamená, že v sebevraždě podsunujeme místo opravdového vykoupení z tohoto světa vykoupení jenom zdánlivá
a tím si zatarasíme cestu k dosažení vyššího cíle. Neboť kdo
uznává život, ale nemůže snést jeho trápení, nemůže čekat
od smrti žádné osvobození. Sebevražda je zkáza jednotlivého
jevu, přičemž věc o sobě zůstává nerušena, proto — tak uzavírá Schopenhauer, je sebevražda „zbytečné a pošetilé jednání". 44 Přesto ale je sebevražda „mistrovský kousek Májin"
(pohled člověka, jemuž se místo věci o sobě ukazuje jenom
jev, je podle Indů zakalen a klamán závojem Májiným Schopenhauerova obvyklá metafora) jako nejkřiklavější výraz rozporu vůle k životu se sebou samou. „... Právě proto,
že sebevrah nemůže přestat chtít, přestává žít a vůle se tu uznává popřením svého jevu, poněvadž se nemůže jinak uznat".
Thomas M a n n rozumí přesně Schopenhauerově výkladu povahy sebevraždy, když píše o tom, že vůle „zůstává zcela
smrtí nedotčena a nachází vždy nové cesty k životu, dokud
sama sebe nepopírá. A mimochodem řečeno, plyne z toho nesmyslnost a nemravnost sebevraždy, kterou se vůbec nic nedá
napravit: neboť individuum takto ničí a neguje právě jen
svou individuaci, ale nemůže tak zničit základní omyl, vůli k
životu, která v sebevraždě hledá jen cestu k výhodnějšímu sebeuskutečnění". 4 5
Schopenhauer vidí, proti sebevraždě jako nesmyslnému pokusu o únik z utrpení, jedinou cestu spásy v poznání podstaty
věci o sobě, podstaty vůle jako zcela metafyzické, jež se nezakrytě objeví. Jenom poznáním se může vůle sama popřít a
pozvednout a tím se ukončí utrpení, které je srostlé se světem
fenoménů.
Není snad třeba ani podotýkat, že Schopenhauerovy vývody
o sebevraždě a její odmítnutí pramení z jeho metafyzického
hlediska, že by mu byl cizí takový člověk, ktetý si řekne „le
jeu ne vaut pas la candelle" a jde pryč. Odmítá přesto silné
výrazy a nadávky těch, kteří z různých náboženských a filosofických důvodů vystupují proti sebevraždě. Sebevražda je
prý největší zbabělost, jenom možná v poblouznění, ne-li šílenství, a podobné nechutnosti. Člověku se upírá právo na sebevraždu, „při čemž je přece zřejmé, že každý má nepopira78

telné právo na Nic na světě, stejně jako na svou vlastní osobu
a život. . ,„ 46
„Námitky" proti sebevraždě důkladně vyvrací už před Schopenhauerem David H u m e v Essayjm Suicide, který mohl vyjít
nejprve po Humeově smrti až ve Švýcarsku. Proti tomu Kantovy argumenty proti sebevraždě z Grundlagen der Metaphysik der Sitten jsou pro Schopenhauera ubohosti, které nezasluhují odpověď. „Člověk se musí smát, když pomyslí, že takové reflexe by mohly vykroutit nůž z ruky Catonovy, Kleopatře . . . " a dalším. Vždyť člověku jedinému, nežijícímu
pouze tělesně jako zvíře, na přítomnost omezené, nýbrž větším dílem „zadluženému" její minulostí a budoucností a vydanému všanc duchovnímu utrpení, poskytla příroda jako
kompenzaci privilegium ukončit podle své vůle - i když příroda mu dala cíl - svůj život. 47 Zvíře se učí poznávat smrt
teprve ve smrti, člověk kráčí s vědomím každou hodinu blíž
ke smrti a stačí ochabnutí chuti k životu, hypochondrie,
spleen, melancholie, nebo úplný nedostatek této chuti, a tu
nastává chvíle pro sebevraždu; „je pak vykonána při nejmenším, ano při pouze domnělém popudu, neboť nyní hledá (člověk) spory dokonce i se sebou, aby se mohl zastřelit. . . dokonce z nouze sáhne k sebevraždě i bez zvlášního popudu . . .„4S
Schopenhauer srovnává smrt se západem a východem slunce,
pohlceným jen zdánlivě nocí; smrt je mu pramenem světla,
dávajíc „novým světům nové dny, vždy ve východu a vždy v
západu. Počátek a konec se týká jen individua v čase . . .
Mimo čas leží pouze vůle, Kantova věc o sobě, a její adekvátní objektita, Platonova idea. Proto sebevražda nedává
žádnou záchranu: co každý nejvnitrněji chce, to musí být: a
co každý je, to právě chce",49
Se Schopenhauerovým výkladem sebevraždy s konkluzí, že
sebevražda není de facto žádným osvobozením, žádnou záchranou, že je zbytečná a nesmyslná, že je uznáním vůle k životu i když se obrací proti jednotlivému životu, se u Klímy
nesetkáme a nemůžeme se s něčím podobným ani setkat: ve
větách, s nimiž jsme se seznámili, i v dalších, kterých by se
dalo snést ještě více, odsuzuje Klíma zbabělost, která brání
sebevraždě. Člověk nekopne „do zpuchřelých dvířek" „dvůrního záchodu", třese se naopak před smrtí, leze před ní po
břiše a tím spíše nemá pomyšlení na sebevraždu. Sebevražda
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by mohla být pro člověka samozřejmostí, kdyby nebyl tak
bídný, slepý, nízký a zbabělý. Již v této podobě Schopenhauer problém sebevraždy nepojednává, neboť mu nejde o
to, aby vystupňoval konečné rozhodování, vedl k činu, nýbrž
naopak poznáním povahy utrpení a souvislosti s vůlí k životu
jako věci o sobě popře se podle něj vůle k životu; poznání
stává se quietivem všeho a každého chtění, vůle se následně
odvrací od života, zavrhuje jeho požitky, v nichž poznává
souhlas se životem. Člověk dosahuje mírnosti, resignace,
oprošťuje se od vůle. Klíma vůbec nechce popřít vůli k životu
- ve smyslu Schopenhauerovy metafyziky vůle; hovoří-li tedy
Kabeš o tom, že sebevražda u Klímy není „popřením vůle k
životu", ale naopak „jejím žhoucím výrazem', pak má na
myslí zřejmě něco zcela opačného, než o co jde Schopenhauerovi. A jestliže celá Klímova „filosofie sebevraždy" j e
„dokladem psychologické hloubky, se kterou někdy Schopenhauer dovedl vidět věci života" (jak jsme již uvedli), pak
není třeba zamlčet, že oba se v tomto „vidění" základně liší.
Klímovi zůstává celá Schopenhauerova „filosofie sebevraždy" sit venia verbo něčím nepřijatelným a to ze dvou pincipiálních důvodů: Klíma nepřijímá kantovské paradigma
věci o sobě a jevu, v Schopenhauerově zploštělém podání vůle
jako věci o sobě a světa a života jako jevu. Jde dále: „zevní
svět" je mu jeho vlastním „duševním stavem" - jak píše už ve
Světě jako vědomí a nic (už sám titul je výzvou Schopenhauerovi) - je vědomím. O nějaké věci o sobě, o schopenhauerovské bezvědomé vůli nemůže u něho být ani řeč. Spolu s
Nietzschem odmítá pomocí otázky otázku, čím mohou být
věci o sobě, „nehledě k naší receptivitě a rozumné aktivitě:
odkud bychom mohli vědět, že věci o sobě, a tedy vůle jako
základ všeho jevového, existuje?,, 5
V Schopenhauerově filosofii náleží představování, poznám,
myšlení podstatně k vůli (jako tomu bylo už před ním v Leibnizově monadě: perceptio a appetitus jsou v jednotě a s obdobnou jednotou se setkáváme v Kantově Vernunftwille), \i
Klímy je tomu obráceně - „vědomí je nutně volní", teprve odtud „následuje původní samostatná existence vůle". 51 Klímova filosofie absolutní subjektivity, egosolismem ji mj. nazývá, byla konsekvence, neznámá Schopenhauerově metafyzice vůle a Nietzschově vůli k moci.
Druhou otázkou, z níž vyplývá rozdílný přístup Schopen80

hauerův a Klímův k sebevraždě, je nesmrtelnost, věčnost.
Schopenhauerův člověk je loutkou v rukách vůle, a smrt na
tom nic nezmění. Jeho učení o nezničitelnosti naší pravé
podstaty smrtí je palingenezí: po smrti zanikne individualita
tím, že se s intelektem rozpadnou předpoklady její existence,
jedině se zachová vůle, jádro a nezničitelná část individua
přijme nový tvar nové bytosti. Podle indického mýtu o metempsychóze, který Schopenhauer s obdivem přijímá, podléhá člověk věčné spravedlnosti. Stěhování duší se děje nikoli
podle formule esoterické moudrosti indické „To jsi!", ale
podle principu: „To budeš!"; znamená to, že způsobí-li člověk ted' v tomto životě nějaké zlo a utrpení, pozná jednou totéž. Když v tomto životě zabije zvíře, v průběhu nekonečných časů se jednou narodí jako totéž zvíře a bude trpět
stejnou smrtí. 52 U ž z tohoto hlediska, z hlediska metempsychózy, nemůže hrát nesmrtelnost a věčnost tak rozhodnou
roli pro člověka stojícího vis-a-vis smrti jako u Klímy.
Klímovi není , nesmrtelnost a věčnost vůbec otázkou; jejich
existence je podmínkou sine qua non celého jeho filosofování. „Že jsem nesmrtelný, je jisto potud, pokud jisto, že
jsem" - axiom ražený hned na počátku Thanaty. „Obé idem", „jsem" a „budu" - tautologie. Neboť přítomnost je v
základě věčností, protože věčnost je „bezmeznou přítomností", řeknu-li „já jsem", říkám „jsem nesmrtelný". Věčnost
je jen predikátem ega, který ego od přirozenosti samozřejmě
nosí vždy v kapse.,, 3 Odtud pro Klímu vyplývá jeho „poslední slovo,,; „Má nejvyšší pravda je: Jsem Naprostý, absolutní, - Jsem Bůh.,, 54 Z takového stavu se ovšem musí Klímovi jevit téměř všichni, kdo uvažovali o nesmrtelnosti a věčnosti, včetně Schopenhauera („Schopenhauer pěkně a dlouze
o tom povídá, ale skutek, jako u něho vždycky, u t e k ( . . .„)
opovrženíhodnými. Proto také pro něho přestává být otázka
sebevraždy věcí zásadní. M á skočit v náruč smrti hnedí, ptá
se Klíma ku konci své Thanaty. „Je sice jen kvůli sebevraždě
tento život zde . . . Avšak proč spěchat? Vždy široce rozevřeny jsou lokte Královny; a rozkošnější bývá na ženu se těšit, než uvázat se v ni; však neuteče, potvora démantová! a
ten vezdejší chlív zůstává přec kouskem Aeternitiny kůžinky,
zamazaným. Není skoro ještě schopen člověk, provésti Skok
tak grandiosně vesele a nezakaleně, jak důstojno; stvořen dosud, aby miloval Thanatu ponejvíce jen platonicky. Bude ji81

nak!„ Skutečně v deníku z roku 1914 čteme německy psaný
zápis: „Sebevražda převládá stále v největší míře; vážněji než
kdy; nestane-li se zázrak, udělám si konečně ten pěkný výlet.,,55
Proč tedy Klíma nespáchal - ve své nekrofilní zálibě v Thanatě - ke všemu sebevraždu? Proč čekal na smrt svou „přirozenou"? Avšak co se míní onou „přirozenou" smrtí, biologicky podmíněné skonání? Nebylo Klímovi snad podobné
ono ocenění smrti, které Nietzsche nazývá fyziologické,
podle něhož tzv. přirozená smrt je nakonec smrtí „nepřirozenou", „neboť člověk nehyne nikdy jiným, leč sebou samým"? 56 Nebylo pro Klímu, myslitele komandujícího Vůlí,
něčím opovrženíhodným „pověsit své srdce na něco", byť to
byla i sebevražda? Nezůstal podle „Zarathustrovy" řeči „svoboden ke smrti a svoboden ve smrti"? Nebyla sebevražda čin nihilistický par excellence - pro Egódeistu, Deoessencialistu, jakým Klíma byl, činem absurdním? Kdo je Naprotý, ničím dotýkaný, není soudobě Lhostejným? Nečteme přímo u
Klímy: „Dnes je sebevražda indifferens. Vykonat ji nebo ne,
- obé, jako vše, stejně lhostejné a stejně krásné - "? 57
Jakkoli zůstane akt sebevraždy u Klímy vždy otázkou, provází jeho život a jeho myšlení vždy toto možné „východisko"; sebevražda nebyla u něho vrcholným koncem zapřeného života (pamatujeme si, že v denících píše „jen s radostí,
bez nejmenší stopy bázně myslím na vysoký čin"), nýbrž jednorázového skoku k substanci. Proto se může stát a stává
smrt, podle Schopenhauera, inspirujícím geniem nebo Musagetem filosofie, proto ji také Sokrates označil jako T H A N A T O U M E L E T É a sotva by se dalo bez smrti filosofovat. 58
Platónovo určení filosofie jako usilování po smrti může být
pochopeno, a pokud může být pochopeno, pak jen filosoficky. Jestliže Jean Améry prohlásil, že „sebevražda je jediný
opravdový filosofický akt" (sám se také usmrtil v jednom
salcburském hotelu), pak došlo k nedorozumění. Filosofie
jako směřování ke smrti, tíhnutí ke smrti (jak platí jako jedno
z jejích bytostných určení od jejích počátků), může být pochopeno opět jen filosoficky: tady vysvitne podstata filosofie
ve své celé podivnosti - ocitá se ve světle, jímž je sama. Jakýkoli akt směřuje už za její hranice. I sebevražda.
Přes všechny své protesty proti tomu, že má být považován
za filosofa, Klíma filosofem zůstává. Byl přece jen stvořen k
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tomu, jak cum clausula přiznává, „aby miloval Thanatu ponejvíce jen platonicky". Klíma není odtržen od tradice, jak by se
z jeho rebelujících projevů mohlo zdát. Jeho roztržka „s dosavadní filosofickou literaturou není a nemůže být tak absolutní", jak píše Jan Patočka, jinak by nemohl mít „společné
vyjadřovací prostředky, kterými se vypracovávají problémy",
a nebyla by s ním možná „ani diskuse, kterou si Klíma ve
skutečnosti přeje a k níž provokuje. 5 9 Co navíc ještě? Klíma
„zahlédá dno metafyziky,, (Jan Patočka) a i když chtěl zpřetrhat všechny svazky, „zůstává metafysikem" jak ve smyslu,
který Patočka doložil, ale zůstává v zajetí i oněch původních
určení filosofie, o nichž byla už řeč. - Budiž zde ještě jednou
připomenuty: filosofie jako hledání prvních počátků, jako
učení o jsoucím, pokud je jsoucí, jako zkoumání pravdy, jako
tíhnutí ke smrti a napodobení božského - ; právě v obou posledních exponuje Klíma celé své myšlení. Ve Vlastním životopise vzhledem k jiným výrokům píše poněkud neobvykle:
„nedosáhnuv vše, myslil jsem, že jsem nedosáhl nic. Ale třeba
ne vše, přece jen mnoho. M á m právo nazývat se filosofem aspoň . . . jako . . . " a vyjmenovává několik Reků. Without comment bychom řekli, neboť kdo vstoupí myslitelsky do takové
blízkosti smrti, jako učinil Klíma, takové právo nepochybně
nabyl.
Řád diskursu nás vede dále (a také poněkud nazpátek), neboť věta, o kterou běží, „nesrat se se životem . . ." se nalézá,
jak již řečeno, v jistých deníkových souvislostech, v nichž slyšíme o onom „největším dnu". O jakém dnu Klíma hovoří? V
dopise ing. Antonínu Pavlovi z 13.-15. dubna 1914, v němž
„vypravuje historii památného 'cholupického dne'", začínajícím takřka stejnými slovy jako deníkový záznam z prosince
1913, Klíma píše: „R. 1909, v pátek 13. srpna, - duae negationes fortius affirmant! - to bylo, když v lese Kamýku, ve
mdlé, dusné záři řídkým, bílým závojem obestřeného 4 1/2
hodinného slunce, vyzářila ze mne, po 2 letých nábězích,
nejsmělejší, nejstrašnější, nejvyšší z myšlenek, jež člověk kdy
měl: být již v tomto životě v podstatě vskutku a cele plně Deus,
creator omnium! již zde v podstatě jednat, jak O n jedná v nejryzejším svém stavu! . . . A od té doby držela mne tato myšlenka myšlenek v démantovém zajetí a bude mne držet věčně
a já Ji! . . , 58 Ve dnech, kdy „die hohe T a t " je nablízku, připomíná si Klíma onu chvíli, kdy fáze stoupání dosáhla „božsky
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šíleného vrcholu", kdy došel „filosofickou praxí" k výsledku,
že je nejen určen egosolismem, ale dospívá výše k „absolutnímu Egodeismu": „. . . v srpnu, v 31. roku," píše ve své Filosofické konfesi „povzneseno se - k něčemu neskonale vyššímu, k Deoessenci. Co do intensity, - snad vrchol života. Ne
již docílení ataraxie: býti Bohem bohů, Vším stalo se teď
mým cílem . . .,,59
Pět let po napsání Světa jako vědomí a nic sahá Klíma až k
nejzazšímu: Deus sum, prohlašuje a všechny ostatní jeho teze
jsou mu již jen jejími odvozeninami a konsekvencemi. „Jsem
Naprostý, Jsem Bůh, již zde, dokonale a kvalitativně." T a k a
podobně slyšíme ve všech Klímových „diktátech"; chce vybudovat „systém života Božího", agere ut Deus. Důkaz pro to
není třeba Klímovi hledat. Vše je skryto ve flexi slovesa být.
Klíma „pochopil", jak píše, „nutnou konsekvenci Lutherova
Denn Gott ist Gott und ich bin ich: jen tím, že tato juxtaposice možná, že mezi oběma pojmy je absolutní identita . . .„6°
Obludným se mu zdá, že v myšlení nachází samé „jest", že filosofové „s děsivou zbabělostí" tuto věc obcházeli a nepřišli
na to, že „v podstatě" (teď Klíma nemůže říci „jest", proto
„diktuje"): „jedno jen verbum bez flexe: Jsem.,, 61
Jestliže poslední slovo filosofie - podle Klímy - platilo Jest
Bůh", jeho jjoslední slovo je: „Jsem Bůh", jak vyplývá z předchozího. Ríkám-li „jsem", říkám eo ipso, že jsem věčně, neboť presens „jest" je stále, je oním nunc stans, jak vidí mj.
jeho mentor Schopenhauer: vzhledem k minulosti a budoucnosti „přítomnost je jediná, jež je zde stále a nepohnutelně
stojí pevně. Empiricky vzato je přítomnost nejpomíjející ze
všeho, ukazuje se metafyzickému pohledu, který pohlíží dále
přes formy empirického nazírání, jako jediné stálé, jako nunc
stans scholastiků,,. 62 Stačí jen tuto stálou přítomnost prohlásit
věčností, „jest,, pak ohnout v „jsem,, a „já„, jež má to privilegium, že může říci, že něco jest, dostane rovněž predikát
„věčného,,, neboť pro mne se vše vždy nachází v mém presenčním poli. Pak už je jen krůček k tomu, aby se „Já„ ztotožnilo s nesmrtelností a tím i božstvím: „já jsem,, - ergo
jsem nesmrtelný; věčnost je predikátem ega, jak už bylo výše
z Klímy uvedeno. Bytí je v Klímově egodeismu užito v ontickém nebo objektivním smyslu a toto póuhé slovíčko dělá
právě ony všechny zázračné kousky nejen u něho, ale ostatně
vůbec v dějinách celé západní metafyziky.
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Před námi leží snad již poslední horizont na našem putování
za jednou větou Ladislava Klímy, pocházející z doby, kdy se
chtěl vypravit na svůj „reizenden Ausflug". U ž dlouho jsme
se trmáceli cestou necestou a máme před sebou memento, že
„původ všech neřestí a zla," jak píše Klíma v Cholupickém dni
„je sraní se, jak s krásnou výstižností nazývá to lid . . .".
Klíma si marně říká, že „kdo žije ve věčnosti, není nedočkavý", chce dosáhnout přesto „na dosah ležícího Cíle",
„nezranitelné Radosti a Záře", „Záře, která je podstata bytí rozluštění jsoucna" etc. etc. a to ihned. Chce uzavřít svou filosofii knihou, má pro ni také název - „Vše" (co arci „může
chtít Bůh? - Jedině we!"), v traktátech a diktátech, v dopisech
přátelům a ve svých konfesích jsou témata již narýsována, ale
„Cíle" nedosáhne. Když o tom hovořil se svým přítelem „obdivuhodným říšským Germánem" Bohlerem a přiznal, že
Cíle nedosáhl, odpověděl mu tento: „Kdo jiný od vzniku
lidstva než ty?". 63 Přirozeně Klímovi nešlo o to knihu napsat
(k Schopenháuerovi, který si povzdechl před smrtí, že by
bylo žalostné, kdyby teď zemřel - a nepřipojil důležité dodatky k Parergám, poznamenává: „Blázen, nízký chlap: vše se
u něno točí kolem knih, okolo 'děl'"), ale provést svou „Boží
Praxi" do konce; ztroskotání leží však už v základě filosofického Klímova (a pouze Klímova?) podnikání. U ž Otakar
Březina viděl toto ztroskotání, jak připomíná Jan Patočka:
„Program absolutně komandující vůle zůstal programem,
bylo něco nepřekonatelného, čeho komandující musel být
poslušen". 64
Klímovi bylo čas od času jasné, že ztéci Cíl, jak si předsevzal,
je nesplnitelný úkol, že mj. vyložit Deoessentialismus jako
„objektivní filosofii" je absurdnost, ale ustoupit mu nelze
(„Ustup," praví Grabbeův Wellington „je ze dvou příčin nemožný: předně nedovolí jej les Soigněský á za druhé naše
čest."-), Victoria Aeterna jej komandujícího komanduje dál a
dál. „Divuplný fakt kontradikcionismu" musí proto ovládnout celé pole tohoto „boje o Vše"; pravda se ukazuje lží,
všechny základní teze si směšně odporují, o každém tvrzení
platí i opak, „kontradikcí končí vše" a to do důsledku znamená, že i sama kontradikčnost je nekontradikčností. 6 5
Ergo: principem všeho je Hra. Hra, jejímž zřídlem je „metalogické myšlení", „myšlení mimo pravdu a lež: míčem" (mimoděk se Klíma dotýká staré symboliky božského pohrávání
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si se světem) je Klímovi metaforou pro „hnětoucí činnost
Boží" (tedy svou), pro způsob, jak hledět na vše sub specie
aeternitatis. Ludibrismus, „jedině pravá filosofie" je ovšem nemyslitelná bez smíchu, „plaisanterií, šklebů, posměchu, šaškovin". „'Ludibrium' značí výborně zároveň 'hříčku' a 'šaškovství': proto zvolil jsem si slovo to k označení mého názoru na svět." Svět je buffonerie stejně tak nebo právě proto,
že je hříčkou absolutní Vůle Klímovy. 66
Kontradikce a absurdnosti, hříčky a šaškovství provází celou
Klímovu filosofii, kde jinak vládne Absolutnost, „Souverainost", Naprostost a Lhostejnost. Dosáhnout „pevného rotačního b o d u " - Boží Lhostejnosti - pocitu „své nepodmíněnosti,
dovršenosti", „vlastní absolutní souverainity", to je Klímův
cíl, jak píše Otakaru Březinovi. 67 A právě „Lhostejnost",
„pevný rotační bod", nás kruhem přivádí v diskursu ke Klímově sentenci, která byla jeho tématem; řeč o lhostejnosti totiž předchází těsně naší větě: „Es ist zum Todlachen gleichgültig, was es geschiet, was man thut - 68
Nesrat se se životem . . .
P.S. Můžeme pouze dodat Klímovými slovy: „Samozřejmě
to neplatí o dámách, na ty mršky je nutno přikládat jiná měřítka než na muže."

Poznámky
1/ Ladislav Klíma, Boj o vše, Praha 1942, str. 35; citováno dále BV.
2 / Cf. D o c . P h D r . Ivo Pondělíček, CSc., Stárnutí: osobnost a sexualita,
Praha 1981, str. 7.
3 / Jakob Grimm, R e d e über das Alter. Gehalten in der Königlichen Akademie der Wissenschaften zu Berlin am 26. Januar 1860.
4 / Luther překládá: „Unser Leben währet siebzig Jahre, und wenn es hoch
kommt, so sind es achtzig Jahre, und wenn es köstlich gewesen ist, so ist es
M ü h e und Arbeit gewesen; denn es fähret schnell dahin, als flögen wir davon."
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Ekumenický převod: „Počet našich let je sedmdesát roků, jsme-li při síle, pak
osmdesát, a mohou se pyšnit leda trápením a ničemnostmi; kvapem uplynou a
v letu odcházíme."
5 / Cf. Scholia k Apolloniovi Rhodskému: III 115; Homérský hymnus na
Afroditu 218-38; Hesiodos: Zrození b o h ů 984; Apollodóros: III 12,4; H o r a tjus: Ódy III 20; Ovidius: K a l e n d á ř I 461. (To vše podle R o b e n a Oravese,
Řecké mýty I., Praha 1982, 155.) E O S je bohyně rozbřesku (není to Jitřenka),
„každé noci vstává ze svého lůžka na východě růžovoprsá, zahalená v šafránovém rouchu . . Afrodité, jež nalezla v její posteli svého miláčka Areta, ji proklela a odsoudila ji k neustálé touze po smrtelných mladících.
6 / Ladislav Klíma, Vteřina a věčnost, Praha 1927, str. 36 a 37, citováno dále
VaV.
7 / Cit. dle H . Spilkové, P o s m r t n á maska, in; Ladislav Klíma, filosof - básník, Praha 1948, str. 114.
8 / Sr. Encyklopedický slovník Německo-český od Prof. Dr. J. V. Sterzingera, vydaný v Ottové nakl., b. d., L-Leute, str. 1674/8.
9 / Ladislav Klíma, Svět j a k o vědomí a nic, II. vyd., Praha 1928, str. 70, citováno dále SVN.
10/ SVN, str. 14, 17. Tedy zcela v duchu pozdního Schopenhauera a Nietzscheho ve středním věku.
11/ VaV, str. 194
12/ Filosofické listy Ladislava Klímy, Praha 1939, str. 20 (Libeň, listopadprosinec 1916); citováno dále FL.
13/ Ladislav Klíma, Traktáty a diktáty, Praha 1948 (reedice z r. 1922), str. 35;
citováno dále T D .
14/ V a V , str. 73.
15/ Tamtéž, str. 162 a str. 73.
16/ Tamtéž, str. 194.
17/ Tamtéž, str. 194.
18/ Věta je typickým příkladem diktujícího, komandujícího stylu Klímova.
Prohlašuje: „Nejsem člověkem poznávajícím; Bůh nepoznává, v í . . . P o z n á vání je jen snažení: snažilství S t r e b e r e i . . . " (FL, str. 12). Reflexe o nějaké
otázce (např. o nekonečnosti), jak uvádí ve své Filosofické konfesi, „není pro
mne nic jiného, než odtržení lahve od ú s t . . ( V a V , str. 181). „'Poznání' je
studuhodná věc bestií." (VaV, str. 211).
19/ T D , str. 34
2 0 / SVN, str. 70 a 71
2 1 / SVN, str. 72 a 73
2 2 / T D , str. 145, 40, 157
2 3 / BV, str. 36 a 20 - „žebrající zvíře - Živočich nejnestoudnější".
2 4 / VaV, str. 4 6 / 7
2 5 / Tamtéž, na stranách 48, 15/16, 153, 152
2 6 / Tamtéž, str. 150 a T D , str. 84
2 7 / Thanata, in: VaV, 159
2 8 / Tamtéž
2 9 / T D , str. 149
3 0 / V torzu deníku z roku 1913 zapisuje Klíma k datu 18. 12.: „Procházka
černou nocí (opilec u silnice) - v blátě jsem kouřil. D o m a s xxx dlouho a pořádně 'žertoval'. N e upejpavá. Její tělo působivé. Jarý dost, pak i žárlivý.
D o b r ý spánek. N á l a d a skoro excelentní. V rozhodnutí zase dále upevněn. Vše
pod střechou, obstojná jistota nyní. Den slunný. I nálada. Ulehčení - jen s radostí, bez nejmenší stopy bázně myslím na vysoký čin . .
(Zápis je německy
psaný, přeložil Jaroslav Kabeš v BV, str. 81)
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3 1 / Dle sdělení pí K. Lososové, uv. J. Kabeš v Poznámce o „Sebevraždě" v
Poznámkách a dodatcích k Boji o Vše, str. 118
3 2 / Překlad Kabešův, BV, str. 8 3 / 4 ; původní text BV, str. 35. J a k už víme, v
předposlední větě přechází Klíma střídavě z češtiny do němčiny, poslední věta
je již celá česká.
3 3 / F. Nietzsche, T a k pravil Zarathustra, k n i h a pro všechny a p r o nikoho,
první díl, O svobodné smrti, Praha 1968, str. 75 a n.
3 4 / W , str. 161-2, T D , str. 139, L. Klíma, Cholupický den, Praha 1976 ilustr. Jiří Kolář, k vydání připravil D . Z. a vydal O . Hamera, str. 47, citováno
dále C h D
3 5 / P o z n á m k y o „Sebevraždě" (BV, 116). N a str. 114-122 se Kabeš zevrubně
zabývá Klímovým stanoviskem k sebevraždě v souvislosti s myšlenkami Schopenhauerovými,. Dostojevského a Grabbeho. Kabeš uvádí Schopenhauerovy
věty z Die Welt als Wille u n d Vorstellung („Nejsouc ani zdaleka popřením
vůle, je /sebevražda/ projevem silného jejího uznání." „Pevná, vnitřní jistota,
působící, že všichni žijeme bez ustavičné hrůzy před smrtí, jistota totiž, že vůle
nikdy nemůže zůstat bez projevu, podporuje i při sebevraždě čin.„ Kabeš cit. z
vydání Schopenhauerových spisů ve vydání Brockhausově I. d., str. 471 a konfrontací s myšlenkou Dostojevského, že sebevraždou „je ztracena idea o
nesmrtelnosti,,, konec konců se i tak „stává nejvyšší a nejnevyhnutelnější nezbytností pro každého člověka, jenž se sotva pozvedl ve svém vývoji nad hovado.„ (Kabeš cituje z Laichterova vydání Denníku spisov. 1876; II. díl, str.
491 a shrnuje: „Kdežto u Dostojevského „nesmrtelnost, slibujíc! věčný život,
svazuje člověka tím pevněji se zemí,, (tamtéž str. 491), p o d p o r u j e u Schopenhauera tatáž „vnitřní jistota", totiž že vůle nikdy nemůže zůstat bez projevu M) „i při sebevraždě čin,,. Kdežto u Dostojevského ztráta víry v nesmrtelnost je vlastní vnitřní příčinou sebevraždy, je u Klímy mohutná jistota nesmrtelnosti popudem k vystupňování Schopenhauerova „projevu silného uznání
vůle„ do přímé glorifikace „božské sebevraždy,,... (Kabeš k tomu uvádí věty z
Klímových T r a k t á t ů a diktátů, str. 140 a 141, kde se hovoří o „božské sebevraždě,, a o tom, že Klíma „s rozkoší myslil na smrt" (BV, 116-117).
3 6 / L. Klíma, M o j e filosofická konfese a dodatky k ní, in: V a V , str. 168
3 7 / SVN, str. 24, 15, V a V , str. 166, 201 aj. K tomu Jan Patočka, Ladislav
Klíma, pokus o rozbor klíčových tezí (in: Orientace, 1967/3, str. 43). Patočkova profundní analýza Klímovy filosofie, jediná toho druhu u nás, zasluhuje si pro svou nelítostnou věcnost (tedy v duchu Klímově) pozornost našeho
čtenáře. Klíma hovořívá s despektem o Ňietzschovi, protože nedospěl k egosolismu (sr. C h D , str. 52): „Ostatně je můj Deus zvláštní pán, jakéno by se nerozpakoval ani Nietzsche akceptovat, kdyby byl, otrok, v mládí svém místo
omezené hellénské veteši, moderním neřestem, Wagnerovi, Dru Réeovi věnoval se myšlení o základech filosofie, chci říci, kdyby dospěl k egosolismu.,,) a
předchází určitým způsobem námitku, kterou vůči Nietzschově filosofii vznáší
i Karl Lowith, který píše, že Nietzsche prožil a promyslel do konce proměnu
„biblického „ty máš" do moderního „já chci", ale neučinil rozhodný krok od
„já chci" k „já jsem" kosmického Dítěte, které je „nevinou" a „zapomenutím",
novým počátkem, hrou, ze sebe se roztáčejícím kolem,,; Ňietzschovi prý chybí
„moderní Ego„, ulpívá na „heroickém „já chci" a nepřechází k „já jsem", principu bohům rovnému.,, (sr. K. Lowith, Weltgeschichte und Heilsgeschehen,
Stuttgart 1953, str. 204 a 205). Že Klíma učinil tento krok, přikládal za zásluhu svému „berkeleyismu,,. Díky „omezené hellenské veteši,, (pomineme-li
další jako Schellingovu filosofii mythologie) se právě Nietzschův Zarathustra
identifikuje s Dionysem a tím tento „nejzbožnější bezbožník,, se nejvíce přibližuje božskému; cesta k témuž přes „berkeleyismus,, se jeví nanejvýš krkolomná
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a nevykazatelná a pokud „ludibriosní,, filosofie má někde své kořeny, živí se
spíše z půdy mythologické a „hellenistické veteše,, herakleitovské provenience
a filosofie Nietzschovy, od níž se chce Klíma jako originální a „svůj,, mermomocí diferencovat, než z podivně pojaté filosofie biskupa z Cloynu. „Mudrc je
též bláznem", čteme v Písni opojení ve 4. díle Zarathustry.
3 8 / N e s m r t e l n é s t r á n k y z Schopenhauera, j a k j e vybral a vysvětlil T h o m a s
M a n n , Praha 1948; sr. Mannův úvod, str. 15
39/ Tamtéž, str. 80/81
4 0 / A. Schopenhauer, Die Welt als Wille u n d Vorstellung, in: Sämtliche
Werke, Reclam Leipzig, Bd. I., str. 359 a n.
4 1 / Th. M a n n v uv. díle, str. 15/16
4 2 / O t á z k o u sebevraždy se zabývá Schopenhauer častěji, celkově v Die Welt
als Wille u n d Vorstellung, Bd. I. § 69, dále v Parega u n d P a r a l i p o m e n a , Bd.
II., Kap. XIII. Über den Selbstmord (§ 157 - 160). Nevšímá si jen „obyčejné"
ze zoufalství vzniklé sebevraždy, ale i takových případů, jako je sebevražda
otce s dětmi, smrti dobrovolným vyhladověním, sebevraždou jako experimentem, na což je tu m o ž n o jen poukázat.
4 3 / Die Welt als Wille u n d Vorstellung, Bd. I., 510/11
4 4 / Tamtéž, str. 511
4 5 / Th. M a n n v uv. díle, str. 16
4 6 / A. Schopenhauer, Ü b e r den Selbstmord, in: Parerga u n d P a r a l i p o m e n a ,
SW, Bd.V., str. 320. Schopenhauer uvádí, že „v bigotně sprosté Anglii" se sebevražda připočítává ke zločinu, což mělo za následek urážlivý pohřeb, konfiskaci pozůstalosti, takže Jury takřka vždy učiní nález: šílenství. - Ještě dodnes
nemůže EXIT-Society, jakýsi současný Klub sebevrahů, jehož místopředsedou
byl Arthur Koestler (spáchal s manželkou v sedmdesáti letech sebevraždu, aby
nepadl do rukou lékařů, kteří by mu chtěli prodlužovat život), nechat vytisknout svůj S e b e v r a h ů v slabikář (s návodem, jakými všemi prostředky se lze
usmrtit) v Anglii, protože podle jistého britského paragrafu může být napomáhání nebo podněcování k sebevraždě trestáno i 14 lety vězení. Cf. Emil Gengenbach: „Wir wollen alle in ein G r a b o h n e Blumen,,, in: Jacques Rigaut,
„Suizid,,, Berlin 1983, 302/3
47/ A. Schopenhauer, Sämtliche Werke, Bd. III, str. 507/8
4 8 / N e s m r t e l n é s t r á n k y z S c h o p e n h a u e r a , str. 81
4 9 / Die Welt als Wille u n d Vorstellung, in: SW, Bd. I, str. 471
5 0 / SVN, str. 23, 28
5 1 / Tamtéž, str. 34
5 2 / Sr. H . Hasse, A r t h u r S c h o p e n h a u e r , München 1926, str. 353
5 3 / VaV, str. 154
54/ T D , str. 187
5 5 / Věta in orig. zní: „Suicide dominiert im höchsten Grade; ernster als je;
geschiet nicht W u n d e r werde ich mir endlich den reizenden A u s f l u g machen".
BV, 57, čes. 93. W , str. 162/3; pokud se týče Klímova vztahu k Thanatě, píše
v C h o l u p i c k é m d n i : „To ne, já nejsem nekrofil, leda málo. Myslím to doslovně . . . " . (Sr. C h D , str. 18). „Myšlenka na sebevraždičku," píše Klíma Emanuelu Chalupnému dne 4. února 1914 „budí ve mně podobné pocity, jako v zamilovaném představa milenčiných nahých prsů, - fantom mého T h a n a t a mohl
by ze mne učinit paederasta. Nevím, těším-li se více na akt sebevraždy či na to
' p o t o m ' ; jednou z příčin, proč zde dosud trvám, jest, že O d c h o d je pro mne
'der ehrfürchtig geschonte Wein der Weine': Zar.-Niet. Nejednou řekl jsem si:
'učiním to hned, beze všeho, jakmile tato děvka Vita dopustí se drze vůči mně
jen jedné větší impertinence', - jako muž, který se holky přežral a k ní cítí
pomstychtivý vztek: 'jakmile mne, svině, ještě jednou rozzlobíš, na místě řeknu
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ti, s jakou chutí! navždy vale!' - ale ona, jak v případě takovém bývá, jakoby
divinací nějakou vedena, je teď učiněný anděl!.. — Nevím, proč zde ještě žiju,
já stín, strašidlo, zemřelý, revenant: nic vezdejšího nemohu už teď brát vážně jaký potom má smysl další žití? něco monstrosního . . ." (in: BV, str. 124)
5 6 / F. Nietzsche, W e r k e (ed. Schlechta) Bd. 11.1011, čes. S o u m r a k model čili
kterak se f i l o s o f u j e kladivem, Praha 1913, 71. Sr. smrtelné dávky alkoholu:
ve svém 31.-36. věku udává „přes rok nepřetržitá opilost, 1/2 1 nerozředěného
lihu denně. Výsledkem: osvěžení na celé čáře, - a konečné rozhodnutí: nelámat staleté duby přes koleno . . . " V období 41.-46. slyšíme opět, že pracuje 8
hodin denně: „ U m o ž n ě n o především nepřetržitým konsumem alkoholu, - dělat to na polovic, nemělo by smyslu; druhdy až 3 / 4 1 96%ního denně." (cf.
M o j e filosofická konfese a dodatky k ní, in VaV, 171, 172). Podobně čteme v
Klímově životopise „sestoupil jsem tenkrát (asi 1912 - dodáváme), hlavně fysicky, nejhloub v dosavadním životě. Zachránil mne alkohol, rum a nerozředěný líh; až d o dneška zůstal jsem zachráncům věren"; v roce 1915 Bohlerovi
a jiným N ě m c ů m „vychlastal flašku éteru" (s. Vlastní životopis, in L. Klíma,
Vteřiny věčnosti, Praha 1967, str. 273, 274, dále cit. W . („Jak jsem strávil rok
20? . . . Jen v překrásném, alkoholem a holkami, vdanými i nevdanými, zesilovaném Sebeobjetí" a opět a znovu: „Nepilo se tak intensivně jako s Bôhlerem,
zato extensivněji, po měsíce denně od rána a dále. (Nejintensivněji i nejextensivněji chlastal jsem vždycky s á m - aby snad některý blboun někdy neřekl, že
mne pan X . Y. s v e d l . . . Chlastání dostoupilo, bohům díky, vrchole . . .)„ (str.
275). Klíma popisuje, co vše vydrží („Chlastal jsem vodu, kterou byli umýváni
neštovičníci, snědl vuřty, z kterých zbyli téměř jenom červi. . .„) (str. 279) „Za
poslední rok, při příšerném konsumu alkoholu, nepocítil jsem vůbec tělesné bolesti - až na tlačení b o t . . .„ (str. 280) „Stal jsem se - a jsem i ve svém nynějším
alkoholismu stroj . . .„ (str. 282) T o již nemluvíme o jeho nočním lezení v Alpách, a jiných krajních situacích, kdy stál na pokraji smrti. Není zde dostatek
důkazů pro platnost Nietzschovy teze? Že Klíma pro svou „přirozenou smrt"
udělal, co bylo v jeho sílách?
5 7 / V a V , str. 163
5 8 / C h D , str. 5
5 9 / VaV, str. 171
6 0 / V a V , str. 187
6 1 / „Všechna ostatní slova jsou . . . polozbytečným jen nuancováním jeho".
VaV, str. 186
6 2 / A. Schopenhauer, Die Welt als Wille u n d Vorstellung, SW, Bd. I., str.
365
6 3 / Vlastní životopis, in: VaV, str. 280; Klíma pokračuje: „... vysmál jsem se
mu. Ale později chápal stále víc, že měl trošku pravdy. Absolutnost (kterou
jsem já skrz naskrz) opovrhuje relativností. Já vede k sebepodceňování já . . ."
Klíma klade kontradikci své Absolutní Vůle se svým životem, „největším bláznovstvím, donkichoterií, jaká kdy myslitelná . . . "
6 4 / Jan Patočka, str. 45, viz pozn. 37
6 5 / O kontradikcionismu VaV, str. 175, 180; FL, str. 30; W , str. 225 a j. V
Metafilosofice (VaV, str. 210/11) se v síti kontradikci ocitne i h r a : „ H r a není
smyslem světa, ale smysl světa je H r o u . " „ H r a není myšlením, vědomím, jsoucností; H r o u je myšlení, vědomí, jsoucnost." „Jsoucnost naprosto podřízena
H ř e , H r a nadřazena tedy naprosto 'všemu'" . . .Resultátem proto: „Co je Bůh?
T o , co si s nejzákladnějšími pojmy gorilí a kočkodánů jen H r a j e , t. j. absolutní
N a d " . „Bůh a H r a : tautologie, co proti tomu, jest jen lidská bída s nouzí."
„ ' H a n b a pro filosofii, že dosud nevytvořila významný systém : Svět jako komedie, jako hříčka . . .' Svět je absolutní hříčka své ( = mé) absolutní vůle': kol
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této mojí věty nutně se bude točit filosofie příštích věků 5 ,,. " ( . . . ludibrionismus a kontradikcionismus vyvráceny by byly, kdyby se samy in infinitum nevyvracely - to náleží k jejich podstatě: v tomto čarovném labyrintu vidím nejzářnější božskost, oslové samozřejmě sofistiku, zde mmch. zkušební kámen,
obdařen-li člověk jedním z nejvzácnějších fenoménů: filosofickým čmuchem.
'Svět je má hříčka' značí vlastně: jest Bůh, jest jen Bůh; neboť Souveraineta a
pohrávání si jsou korelata, souveraineta jest jedině pohráváním si — pohráváním si ludibriosně jen s sebou samou . . ( C h D , str. 49) K tomu ize jen připomenout, že Bůh je v myšlení Klímově synonymem pro Volnost.
66/ Ve svém Deoessentismu podlehlo i Klímovo „malé já" hříčkám a šaškovství, jak píše v Cholupickém d n u : „čert vezmi vše- . . . Ó který pes mezi
bohy chytl mne, blbého hejla, do klece nejpustšího otroctví pomocí vnadidla,
že jsem souveralnem, že jsem Bohem, já, otrapa, který se vetřel jen na trůn
Boha . . . z něhož Alexandros právě sestoupil, a rozchechtal se tam, budě pravděpodobně krásný dojem jako Dostojevského ožralý kapitán Lebjadkin na podiu,,... A mstící myšlenky pronásledují ho svými „kopanci,,, ty se ale netýkají
přítomného dne, ale celé minulosti, „celé mé osoby a konečně i základů mé filosofie,,, - pokračuje Klíma v dopise o cholupickém dni: „Nerozum po nerozumu. Bláznovství po bláznovství, po slabosti slabost - převrácenosti, špatnosti
mé zavalovaly mne, zastavovaly, braly dech . . . Nakonec stál jsem tu, příšerně
obnažený, jako nejposlednější tvor na světě, - j á . , .„ A v dopise, psaném v
Libni v r. 1916 Klíma píše: „Caeterum autem - přiznávám se, že v tom svém
vnitřním hajzlu zcela se vyznat nemohu, zcela vyznat se vůbec nemožno". Ostatně už pro Nieczscheho skrývá každá filosofie také filosofii, každé mínění je
úkryt a každé slovo maskou. A právě on, který prohlašuje, že není člověkem,
ale spíše ještě Hanswurstem, „snad jsem Hanswurst", uzavírá svou sebereflexi
v Ecce homo. (sr. Werke, ed. Schlechta, Bd. II., str. 1152).
67/ Dopis z 3. ledna 1916, cit. dle J. Kabeše, BV 100. Klíma jinde hovoří o
„nej ohromnější m výboji až k nepředstavitelné Boží Lhostejnosti". „Kořen Božího stavu, Lhostejnost, vzniká z vědomí své faktické nepodmíněnosti, neohrožení, nedotýkavosti, bud5, vyjádřena parolí 'Nic to vše n e n í ( . . ." in: VaV, str.
181, 179.
68/ „Je k usmání lhostejno, co se děje, co člověk č i n í . . . "
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meditace
Dopis Martina Heideggera
Milý pane Kästnere!
Tak překvapivého a skvělého vánočního dárku jako je korespondence mé paní s Vámi se mi ještě nedostalo. Být s Vámi v
Řecku (a s milým hrabětem Thurnem) je ta jedině správná
volba. Žiji tam sice v myslivě-básnických rozmluvách stále, ale
bude zapotřebí příprav, ani ne tak učeneckých, nýbrž takových, jaké zprostředkuje Vaše skvělá kniha. Proto mi čekání
na počátek roku 1955 dobře vyhovuje, jelikož jsem při práci
na plánovaných publikacích tak jako tak v této době hostem u
Herakleita a Parmenida - v rozhovoru.
Delos - aniž bych to byl schopen přesně odůvodnit - je už
dávno mým snem. Přál bych si při cestě především moudrého,
vhodného omezení, nejen pro stav svých sil, které - jak doufám - budou vystačovat, ale kvůli plodné rozpomínce. Během
svého života jsem málo cestoval; a když už k tomu došlo, nebyla momentální zkušenost to podstatné. To se ve mně rozvinulo až v rozpomínce, což je něco jiného než vzpomínka na
minulost.
Býval bych rád onoho mnichovského večera hovořil s Vámi
víc o theologii východní církve, pro niž je rozhodující v nauce
o Trojici Duch sv. a nikoli christologie. Zde - v Trojici určené
Duchem sv. - vidím, pokud vůbec něco takového vidím,
skrytý zdroj obnovy theologického myšlení; ale dnešní theologové jsou toho názoru, že své záležitosti musí řešit psychologií
a sociologií. Nevím ovšem, co o tom soudí Váš přítel Luvaris.
Jsou to však otázky, které žijí jen v rozhovoru, otázky, jež
vstupují do styku s řeckými bohy - které horlivci nazývají
„pohanskými" - blíž, než si myslí historikové všeho druhu.
Zdravím Vás i jménem své ženy s upřímným díkem - Váš
Martin Heidegger
Freiburk v Br., 1. ledna 1954
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KOMENTÁŘ
O víře a proměně
Původně jsem otištěný dopis chtěl nechat v rubrice Meditace
bez jakéhokoli komentáře. N a Zbyňkovy námitky jsem odpovídal jen tím, že bych to tak chtěl, že se mi to prostě hodí
do krámu ... Své stanovisko jsem však zkorigoval. Vidím, že
komentář, který nepřestane být meditací, ba snad bude právě
jejím provedením, je nezbytný.
K vnějším okolnostem Heideggerova dopisu aspoň to nejnutnější. Jde o jeden z dopisů Erhardu Kästnerovi, publicistovi,
který se ve svých knihách vyznává velice nestrojeně z lásky k
Řecku. Loňské vydání těchto dopisů bylo jistou senzací, protože Heideggerova rodina se vydání jeho korespondence
brání.
K vlastnímu obsahu dopisu zase napřed to vnější. Heidegger
a Kästner zřejmě vyslechli přednášku jistého Luvarise o theologii východní církve. A teď přichází to podstatné. Heidegger, tak skoupý na slovo, pokud jde o theologii, kterou však
jednou nazval svou „starou láskou", tu nemluví jen o ní, ale
dokonce o možném zdroji její obnovy. Jakoby tu zaznělo
slovo, které od něho mnozí čekali.
V kruzích, které se Heideggerem zabývají (a to je velmi početná obec - jeho velikost je uznávána i u odpůrců), je
známo, že Heidegger byl vyznavačem řeckých bohů. Jak se
však stavěl k Bohu Starého a Nového Zákona? O d něho o
tom svědectví skoro nejsou a kdo nám poradí? Patočka?
Velmi samostatný Patočkův žák Petr Rezek soudí, že Patočka sám měl jen shovívavé stanovisko ke křesťanství a že i
on vnitřně inklinoval k olympským božstvům (v jejichž atomosféře se zrodila filosofie). Osobně jsem jiného mínění a o
tom bych chtěl říci několik slov.
Ve studii otištěné v minulém čísle P N jsem se tím nemohl zabývat. Ani to, co teď uvedu, nebude dostatečné.,Protože však
problematika víry kolem nás krouží jako zcela neodbytná, aspoň několik náznaků ...
Filosofie a víra jsou dvě odlišné kvality, i když se někdy
mluví o filosofické víře, např. u Karla Jasperse. Přesto jsou
ale mezi filosofií a vírou styčné body a jistá paralela. Styčné
body nechám zatím stranou a všimnu si té paralely. Patočka
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soudí, že filosoficky je dění světa dějinami jeho sebeukazování. A právě tato dějovost či lépe: dějinnost je onou paralelou. (Bylo mnohokráte ukázáno, jak s pojmem víry přišel i
pojem dějin v dnes běžném smyslu.) T o by však bylo opravdu
jen velmi málo. A tady mi napovídá věta z Heideggerova dopisu víc. Myslím větu o Duchu sv. O tom však za chvíli. Zatím jen připomínku, že Heidegger nechce vidět obnovu
křesťanské teologie bez dotyku řeckých bohů. T o je téma dobře známé od Hôlderlina, k němuž se ostatně Heidegger
mnohokrát přihlásil. Jak to však jde všechno dohromady?
T a d y bych přišel se svou troškou do mlýna. Víru v podstatě
nevidím jinak, než jako víru v proměnu ) . . . čeho, to je již
jiná otázka). Proto jsou např. všichni reformátoři a revolucionáři věřící - se všemi klady i zápory tohoto postoje. D á se
mi namítnout: A co takový útvar víry, jako je katolicismus;
není to přímo ukázkový příklad konzervatismu? Odpovídám:
Katolicismus prokázal několikrát svou sílu proměňovat - na
přechodu ze Starého do Nového Zákona, na přechodu z
antiky do středověku, do jisté míry i během přechodu ze středověku do moderny. Je-li dnes převážně konzervativní, není
to v rozporu s jeho povahou víry. Katolicismus totiž především znamená dějinnou zkušenost. A naše zkušenost s dějinami
např. revolucí posledních století je taková, že se dnes tomu
katolickému mementu více rozumí. Opakem víry není konzervatismus, ale rezignace.
Přitom víra myslím není jen vírou v možnou proměnu, ale i
zkušeností proměny samotné. A tuto zkušenost v křesťanské
symbolice reprezentuje Duch. (Etymologicky dech, významově i závan, vítr, oheň, tedy známky proměny.)
Heideggerova myšlenka z .dopisu Kästnerovi mi potvrzuje
mou vlastní zkušenost - která asi nebude jen mou - že v proměněné podobě působí „pohanští" bohové i v křesťanství, že
jistý typ křesťanství je plný boha Herma, boha proměny, že
je plný hermetiky v tom pravém slova smyslu. (Srv. H . Rombach: Svět a protisvět.) V některých okamžicích to vystoupí s
naprostou, dokonce smyslovou zřetelností. Mohu posloužit
příkladem. V 12. čísle P N (1985) jsem publikoval sen o francouzském městě. Loni jsem navštívil francouzské středověké
městečko St. Léonard a myslel jsem, že upadnu ... N a středověkém náměstíčku vidím nápis „Arche de N o é " (Archa N o e mova) jako ve snu (nešlo však o pornografický časopis, ale o
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hračkářský krámek pro děti; nicméně se jakékoli krámky ve
Francii takto prý nepojmenovávají). Pak jsem šel samozřejmě
(tj. jako ve snu) do kostela, kde jsem zapálil u místního patrona svíčku za H o n z u Dusa - proč? Protože sv. Leonard je
ten, kdo rozvazuje např. pouta vězňů, ale také chrání stáda jako H E R M E S - který je také bohem spánku, sesílajícím
sny! Proměna spoutaných ve svobodné, Hermova rada, jak
chránit, ale i jak ukrást stáda ... to vše se mísí jako sen se
„skutečností". Není to jedna z nejzvláštnějších zkušeností,
když se sen a bděni skoro kryjí? Možnost takového krytí - to
je ovšem víra ...
T o byla jen malá ukázka, malá konkretizace, že ačkoli to
nejvyšší „má všechna jména a přitom žádné" (Hermes Trismegistos), přesto (ba právě proto!) konkrétně nějaké jméno
mít musí. (Srv. výklady Mikuláše Kusánského v 1. knize Vědění o nevědění.)
„Jedno, jež jediné je moudré, nechce i chce být zváno Diem."
(Herakleitos z Efezu)
Dík své schopnosti anticipovat možnou proměnu je snad
právě víra tím kouzlem, po kterém život ustavičně touží. Nemusel bych tedy už dodávat, ale pro úplnost to udělám, že
víra po mém soudu nemá nic společného s tzv. seberealizací
nebo s nalezením „definitivní pravdy". Spíše ji srovnejme s
luštěním nových a nových hádanek. Léon Bloy napsal v době
1. světové války: „Cekám na kozáky a Ducha svatého". Jak
se zdá, dostává se nám obojího.
Zdůrazněním pneumatologie (nauky o Duchu sv.) jako by
měla být relativizována christologie (nauka o Spasiteli konkretizovaná v Ježíši z Nazareta). A o to asi právě jde. Nenarážíme právě in puncto christologie na nepřekonatelné překážky? Po sousedsku řečeno: nedělí nás od Ježíše Krista - i
když jsme jeho obdivovateli a snad i následovníky - jakési,
třebas jen dílčí, „názorové" rozdíly? Kurz und gut: Neznamená celý ten mystický proud v katolicismu (a nejen v něm),
jak se vyslovuje tak zřetelně třeba v Angelu Silesiovi, jakousi
korekci výlučné christologie?
„Byť Kristus v Betlému byl stokrát narozen:
Když nezrodíš ho sám, jsi navždy zavržen."
(Překlad Otokara Fischera z knihy Angelus Silesius, B. M.
Klika, Praha 1922.)
Jiří Němec
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V O K N O - časopis pro druhou i jinou

kulturu

Z obsahu č. 1 2 / 8 7 :
P. Blunfield - Další pokus o „Lennona ", Pokus o Plastic People
„Live„
E g o n B o n d y - Poznámka o hudbě
V. Z u f a n - Heavymetalový
časopis TKM
Irina Ratušinská —JAá vlast
Jiří Kratochvíl - Česká literatura teď
M a t ě j Krčma - Ariadnina nit (aneb zamyšlení nad osudem moderního umění na Slovensku)
M - Pocta Andy
Warholovi
T h o m a s M e r t o n — Kořenem války je strach
Z. N á m e k - Útěcha (transcendentální)
zkušenosti
E g o n Bondy - K alternativnímu
kalendáři
E g o n Bondy - Tragédie u Dvořáčků a jiné básně
Václav Havel - Dálkový výslech (výňatek)
Magor
Pravdivý příběh Plastic People
Jaroslav Švestka - Deníky a dopisy
V ě r a Linhartová - Obřadní řeči
J a n Pele Amnestie!
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Zprávy ze společnosti
Prvního září byla ve Vídni otevřena
vernisáží obrazů Zbyňka Benýška
noční
pivnice
Nachtasyl
strýčků
Chmela a Waltra. Pátého tu vystupoval
v nabitém sále Vlasta Třešňák, posledního října Karel Kryl a v listopadu je
očekáván Jaroslav H u t k a . Připravují se
další koncerty a výstavy.
O d naší pražské dopisovatelky se dovídáme, že společné zasedání vážených a
spřátelených redakčních rad revuí
„Vokno"" a „Jednou n o h o u " v restauraci Klamovka skončilo bitkou, jako
vyčtenou z revolverového plátku, a redakce „Jednou n o h o u " musela pro svá
zasedání vyhledat jistý bufet. (S mnohými pozdravy a bez záruky.)

