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Naděžda PlEková Nůše na pivo /., keramika bíle glazovaná, výška 40 cm, 1973

Petr

Kabeš

Slunce vychází na východě a zapadá v Quineji.
Solei 'levé nau ľest; li couché lau Quinea.
Slunce vychází na východě a v Quineji zapadá,
tajemná je cesta,
již opisuje temná věta mé víry,
tajemná je cesta,
kterou se přes noc ubírá Slunce
tam na východ,
tam do Quineje zpět,
tam do pravé mé vlasti zpět.
Slunce vychází na východě a zapadá v Quineji,
tajemným způsobem ulehá do kolébky své,
a stejně tajemná je cesta,
kterou se ubírají naše duše
poté,
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co temná věta víry zazní a obřady začnou,
kdy duše za obřadů opouštějí svá těla
a neviditelný duch
odnáší je do jiných světů,
z chatrče na ostrově do jiných světů,
tajemnou cestou Slunce a posvátnou nocí
odnáší duch naše duše, tam
do Quineje zpět.
** *
Má duše však se nevrátila
z Quineje do těla zpět. V hrobě tma, ruce
na prsou svírají zazračný váček ouanga.
Tu noc mě neochránil ani on, a přece,
jakou jistotu před mocí zlých duchů,
na cestách, při lovu, při rvačce o život,
dávalo mi tření předmětů zašitých v kůži.
Kamínek pro štěstí z prahu rodného domu,
ještěrčí čelist, kůstky hada a netopýra,
holubí srdce, vlna z černé ovce, zub veverky,
figurka z vosku a bláta, karamelová pokroutka,
síra, sůl, bobule jedového keře. Co z toho
selhalo, že jsem se ocitl tady? Vždyť čepel,
když vnikala mi mezi žebra, přímo se třela
o jemnou krtčí kožku váčku. Ve kterém
z pozdějších bezživotí zažil jsem svoji smrt,
netuším. V její skutečné chvíli však
jsem nepocítil nic. Zpocená těla vedle sebe
v záškubech na podlaze chatrče: blaho duše,
o kterém tělo neví: štěstí těla, jehož duše
není účastna. Slunce nocuje v Quineji, co živ
jsem temnou větu víry ale takto neslyšel.
Ruka mého přítele, byli jsme jedné krve,
vedla nůž. Nevyčítám nic, jeho duše také
pobývala v Quineji tu noc, jako má.
Ta moje už se nevrátila zpět.
4

ta moje ale nebyl to ne už moje tady
v hrobě tady nebyl to démon to maso to
nevydává
oni
přišli
sladký
sladký
pach
byli
čtyři
vlasy
a
nehty
nepřestaly
růst
oni přišli a byli zruční mha kde mne mha
hmaty mhy mluva mhy doteky doteky ach
a
jejich' hlas
jeho
probouzející
se
kosti
mé
probouzející
se
kosti
pro
zející
ach
tvé tělo nerozumí a poslouchá ne ach ano
pak zaskřípaly moje zuby a z hrobu napůl
vyhrabán
pak
jeho
zuby
napůl
vystoupil
jsem ano ach ne
*# *
Snad bych měla být šťastná. Manžel se dovede ohánět, u
každého budí respekt. Hudbu ale rád nemá. První večer
tady, brnkala jsem valčík, dokonce náš svatební; vešel,
rukama se opřel o křídlo, a řekl: plantáž chce svoje a já
taky. Křídlo zavřel, dost prudce. Ze všeho cítím
cukrovou třtinu, i z jeho vlasu. Plantáž chce svoje, blíží
se sklizeň.v Včera dorazilo prvních patnáct sezónních
dělníků. Čtyři muži je přivezli nákladním autem,
stejným, co stěhovalo křídlo od rodičů sem. Co to je za
lidi, ti dělníci? Pohybují se jako stroje, nepromluví ani
mezi sebou. Nejsou však prý nároční: maso nejedí, a
kukuřičná kaše se jim nemá solit. Říkal to kuchařce
jeden z těch čtyř. Manžel s nimi odjel pro další dělníky,
zdrží se ve městě přes noc. Zítra mohu za ním. Těším se
- právě končí masopust, bude karnevalový průvod. Před
chvílí jsem nahlédla oknem do té zabydlené ubikace.
Dělníci spějí na čtyřpatrových pryčnách, jedna postel
zůstala volná. Leželi na zádech, v halenách vyrudlých jak
celý tento čas roku. Stropní světlo bylo rozžaté, a oni
leželi s nezavřenýma očima. Chtěla jsem si teď vybavit ty
5

stejné, jakoby nepřítomné a zároveň propastné pohledy a lekla jsem se odrazu vlastních očí v lesklé desce. (Píšu
totiž na zavřeném křídle.) Najednou se ochladilo. Zítra
vezmu dělníky s sebou, je přece svátek. Koupím jim ty
pistáciové pokroutky, které ve městě karnevalu pečou..
*

*

*

Quinea vychází a zapadá Kdo ví já
Kde snad věděl jsem Či snad budou
Quinea Kdy vlastně jsem to zde
Kde Quinea má svoji duši
Co se mnou vede ve mně řeč O kom
Ach ano.
Ta paní. Smrt hrobu. Život
mé smrti. Kdy vlastně
v hrobu pobývám? Svítilna
u stropu svobodárny
rozžatá ve vyprahlé noci roku.
Všemi škvírami
sladký pach ostrova. Kdy byla má
Quinea? Doteky a zaříkání,
kosti probouzejí se. Budou kdy mé?
Ach ne.
Ti čtyři. Pistáciová pokroutka,
krystal soli
rozpuštěný na mém jazyku.
Co je dávno? Až v rozpuštěné chuti
zažil jsem či spatřil
svoji smrt. Okamžik, pot a nůž.
Nevyčítám. Byli jsme
jedné krve. Záškuby duše,
tělo jich účastno není. Má duše
mimo Quineu ožívá. Byla kdy má?
6

Ach.
Skřípění zubů. Mačety
přes den, nocí kýve
kýve se třtina pachu. Život hrobu,
zombi. Patnáct
ve vyrudlých halenách,
s nezavřenýma očima na lopatkách
na piyčnách. Život hrobu.
A průvod maškar v městě masopustu,
neskutečný jako smrt smrti,
vteřina soli na jazyku. Rozpuštěný
krystal v pokroutce,
v příští chvíli
na chvíli víme
co bylo. Dál.
## *
Zombiové okamžitě po ochutnání soli poznají, že jsou
mrtvi. Strašlivě vykřiknou a obrátí se tváří k horám. Dají
se na pochod. Když se blíží k rodným vsím, lidé v nich
poznávají příbuzné, které pochovali a oplakali. Doufají,
že se stal zázrak, a pokoušejí se je obejmout. Zombiové
však míjejí pozůstalé bez povšimnutí. Chvátají ke
hřbitovům, stále rychleji. Tam rukama začnou drásat
kameny a zem. Sotva se dotknou svých hrobů, padnou do
nich jako rozkládající se mrtvoly.
Ze sbírky Skanseny
(Poznámka: Pramenem mi byly pasáže o vúduismu a zombiích na Haiti z knihy W.B.Seabrooka
Ostrov černých kouzel.)
*

*

*

Petr Kabel, /21.6.1941 v Pardubicích/. V roce 1963 vystudoval politickou ekonomii, od roku 1966
až do zastavení v roce 1969 řídil literární měsíčník Sešity. Z místa pozorovatele počasí na
meteorologické observatoři byl po podpisu Charty 77 propuštěn. V 60. letech publikoval v
časopisech Host do domu. Kulturní tvorba, Tvář, Plamen, Literární listy, Orientace, Sešity, a jeho
básně vycházely v zahraničí v překladech. Sám překládá z francouzské a německé poesie.
Spolupracoval při uspořádání samizdatového vydání Slovníku českých spisovatelů (1982).
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Naděžda PlBková Studie k obrazu, kresba perem a tempera, 1981

Jiří Daníček

VĚŽIČKA A LÁVKA
i.
Ty doby, kdy vás dostavníkem zavezli až skoro na místo, až před
hospodu, zamotaného do teplých přikrývek, pokud snad bylo chladné
povětří, kdy cestující celý zdřevěnělý seskočil ze schůdků a chvíli
podupával, doutník v zubech, cestovní brašnu v ruce, ty doby jsou už
dávno pryč. První se vytratili koně. Potom vyhasl doutník, nohy se
vyzuly z galoší a i ten klobouk taktak projde dveřmi vagonu; vlak
ostatně už také nekouří. Nakrátko zastavuje daleko od vesnic v polích,
chraptivě zatroubí a trhavě se vzdaluje od čekárny z betonu a
rozbitého skla k té další, poslušný ještě jízdních řádů, ze kterých kdosi
čísla časů i jména stanic vyškrabal. Pomsta je stále sladká.
A přeci, člověk, který právě vystoupil, má ten doutník pod
tenkým šedým knírkem, klobouk i jízdenku za krempou, dokonce se
zdá, že má i náladu - holí nabodl plechovku na cestě a vymrštil ji
vzhůru, tak vysoko, že ještě když se blížil k prvnímu stavení, nic
podobného zpátky na zem nedopadlo. Leda, že by ji chytil v letu
černý pták, který se zvolna snášel nad vesnicí a nakonec se usadil na
střeše domu s věžičkou.
Jen co se dotkl hřebene střechy, začaly na věžičce odbíjet hodiny.
Dvanáct klidných úderů se chvíli vznášelo nad podzimními
zahradami, dvanáctkrát se zachvěly bílé stuhy dýmu, stoupající zvolna
z komínů. Potom se zvuky spojily v jeden tichý, závěrečný tón a ten
pomalu dozněl v začínajícím soumraku.
9

Muž už zatím stál na opuštěné návsi, kterou protékal potok,
překlenutý kamenným mostem a na jiném místě dřevěnou lávkou.
Někde už svítili žlutým mdlým světlem, jako by se snažili uspíšit
příchod večera. Vyčkávali ho v tichosti, domy i lidé, stromy, stodoly,
ještě zřetelní a viditelní, už připravení ponořit se do tmy. Příchozí
vyndal z kapsy hodinky, odklopil kovové víčko a chvíli se na ně díval.
Potom se jeho pohled z ciferníku hodinek přenesl na dům s věžičkou.
Ten, mnohem větší než okolní stavení a ohrazený zdí byl temný, okna
bez záclon splývala s otlučenou omítkou, jen ciferník hodin byl zevnitř
osvětlen nějakou slabou žárovkou. Ručičky ukazovaly jednu hodinu
po poledni nebo s půlnoci. Muž zavrtěl hlavou, ještě jenou se zblízka
podíval do dlaně a víčko zaklapl.
"Vida," řekl při tom zamyšleně, "tohle mi neřekli."
Pořád bylo ještě docela dobře vidět, ale náklaďák, který přijel na
náves, už svítil. Cikán za jeho volantem se chvíli přebíral v nějakých
papírech a pak vystoupil.
"Pane," řekl vážně a posunul si klobouk, "mám pro vás uhlí, plný
auto kostkovýho uhlí a žádnej prach."
"Vida," odpověděl pán a dovolil, aby mu obchodník zapálil cigáro.
"Je to na nějakýho Marcuse," tiše hovořil Cikán do soumraku,
"nikdo ho nezná, nikdo o něm nic neví. V hostinci mi řekli, abych to
složil v cukrovaru, že před válkou nějakýmu Marcusovi patřil."
Náklaďák v pozadí nepravidelně vrčel, oba kuřáci doutníků se
podívali na osvětlený kotouč hodin a potom jeden na druhého.
"Nejdou," nedal se Cikán a pomalu překládal papír od uhlí do
stále menších obdélníčků. "Jenom odbíjejí a svítí."
"Nu ano," zněla neurčitá odpověď," ale podívejte se tímhle."
Cikán si přiložil k oku sklíčko, které mu bylo podáno, posunul si
klobouk do týla a zaklonil hlavu. Hodiny měl nyní těsně před sebou, v
hlavě mu znělo jejich hlasité tikání a s každým zvukem hodinového
stroje se před jeho očima o jeden malý dílek pootočil ciferník s
číslicemi.
"Ručičky stojí, svět se pohybuje," zaslechl pravým uchem hlas
svého klienta, "Marcus jsem já, uhlí se akceptuje."
Mezitím už se setmělo. Marcus šel pomalu návsí, zahnul na most
a vracel se po druhém břehu zpátky - náklaďák ho nehlučně sledoval
a svítil na cestu. Visací zámek na bráně domu s věžičkou se odemknout nepodařilo. Cikán ho urazil kladivem a křídla vrat se ponořila
do temnot průjezdu hladce, bez skřípění.
Stejně potichu a lehce se potom za odjíždějícím automobilem
uzavřela. Cikán se dopravil na druhý břeh, zhasl světla a spustil
okénko. Dlouho pozorně sledoval nehybné ručičky a zjistil, že v době
odbíjení se při každém úderu na několik okamžiků znatelně zeslabí i
tak už bledé světlo hodin.
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"Už by to nemělo dlouho trvat," zapsal si pozoruhodně krásným
písmem do sazemi začerněného sešitu. Nato vytryskly z auta dva
proudy světla a vlekly náklaďák pryč odsud, do tmy, a zároveň do
kopce. Cikán v jeho kabině vzpomínal na velký prsten s modrým
kamenem, kterého si povšiml na zákazníkově prostředníku. Právě o
takovém se mu občas zdálo.
n.
"Osamělý školák hledá ořechy v listí. Po trávě jdou otisky botiček na
zádech s brašnou. Hnědé skořápky, zelené slupky. Svačina z dálky
voní, ořechy se přesto všemu navzdory pod jinovatkou ukrývají' stačil
si Marcus přečíst v ranních novinách. Zvonek v průjezdu však stále
vyzváněl, sladce cinkal, nepřestával - proto tam také visel u dveří. Za
nimi se oba zvoníci zatím věnovali svým lopatám. Nástroje stály
nehybně a to oni se kolem nich vlnili, ovíjeli se kolem násad, šplhali
po nich vzhůru a opět velkou rychlostí sjížděli k zemi, aby za několik
okamžiků stáli vítězoslavně, ohlazená kulatá dřeva mezi koleny, v
dokonalé rovnováze na vlastních lopatách. Marcusovi se zdálo, že
jejich příchod nějak souvisí s tím, co si přečetl v novinách, a pro to
zdání zavřel nakonec vyhlídku a otevřel branku.
"Jdeme na to uhlí," představili se na dvoře a vyšlo najevo, že je
doprovází ještě plechové kolečko; zkrátka byli tři.
Vyznali se dobře. Z půdy snesli dlouhou silnou fošnu, zčernalou
od uhelného prachu, podložili ji cihlami a začali po ní navážet uhlí z
hromady uprostřed dvora do klenuté místnosti pod pavlačí. Marcus
nemohl než uznat, že co dělají, dobře dělají, zvláště když zahlédl v
rohu rychle se plnícího skladiště zbytky dřívější zásoby.
"Klape to," uvědomil si spokojeně a šel po svých. Když potom
krájel salám a pivo teklo do sklenic, vařila se káva, byla tu ta souvislost: "Svačina z dálky voní..."
"Vy jste teď tady nástupce," řekl při jídle ten od kolečka. Kdykoliv
se zakousl do salámu, zanechal vedle oválného otisku zubů v
narůžovělém špalíku masa ještě širokou černou stopu rtů. "Budete
něco měnit nebo to hodláte nechat tak?"
Marcus místo odpovědi podělil všechny doutníkem. Podzimní
mouchy, už nachystané strávit zimu za okenními rámy, ochable poletovaly v kotoučích dýmu. Namáhavě vnikaly do lahve se zbytkem piva
'a když se potom dlouze topily v lepkavé pěně, dožadoval se jejich
bzukot, zesílený ozvěnou naléhavě: "Nechat tak, nechat tak..."
"Zajisté," vzal si slovo jeden od lopaty, "to tady vyčistíme,
uspořádáme a přizpůsobíme. Mucholapky rozvěsíme přesně podle
11

vašich instrukcí, komínová dvířka se mohou prorazit směrem od západu, jak už to žádá dnešní vkus. Očekáváme vaše příkazy ve věci
skleníku, rekonstrukce zahradního altánu a zřízení akvaria, které váš
předchůdce, Náš Levoboček, zamýšlel postupně rozšiřovat a nakonec
přeměnit v muzeum flóry vodní a související fauny pod ní. Znamená
tedy otázka "budete něco měnit?" vlastně svůj opak, záporná odpověď
nám i vám dovolí pokračovat právě v zamýšlených projektech.
"Na druhé straně," navázal třetí z prvních dvou, "necháte-li to tak,
pak ano znamená, že dovolíte pokračovat v zamýšlených změnách, ne,
že je budete dále rozšiřovat."
Marcus, zaujatý rozpravou i svou tak podrobně vymezenou
pravomocí, rozhodl podávat třešňový likér a když ho podal, svačina v
pozdním odpoledni pokračovala. Marcus si přál slyšet něco více o
svém předchůdci.
"Tak tedy," utřel si knír majitel kolečka (Marcus by byl přísahal,
že ještě před okamžikem žádný neměl, nyní se však nepopiratelně
ježil nad horním rtem), "váš předchůdce, Náš Levoboček, byl
především neodmyslitelně spjat s objektem, ve kterém se právě
shodou okolností nacházíme. Od svého dostavění prázdný, vyvolával
dům od počátku dohady i domněnky, a když potom, po několika
letech byla neočekávaně přistavěna ještě věžička s hodinami, tu snaha
dopátrat se, proč a kým byl vlastně vybudován, zaměstnával bez
vyjímky každého. Vyprávělo se, že jakýsi podivín, původem zdejší, se v
zámoří domohl značného jmění a tímto způsobem pamatoval v závěti
na rodnou obec - příznivci této možnosti často říkávali: "Krev není
voda." Jiní, převážně zámožnější, považovali celou záležitost za pokus
o daňový únik a realizovanou fiktivní nemovitost. Další verze
předpokládala kohosi, kdo se uchází o predikát a již dopředu si zbudoval tomu odpovídající sídlo. Kupodivu právě nejstarší pamětníci
tvrdili, že dům s věžičkou tu stojí už od nepaměti a dokládali, jak za
dob nesvobody byli zdejší nevolníci, vedle ostatních břemen, zatíženi
ještě zvláštní dávkou na udržování a osvětlení hodin.
V té chvíli se hodiny ozvaly. Jejich hlas přitakal názorům i
míněním, aniž je vůbec bral na vědomí; věnoval se pouze přítomnosti.
Co bylo a bude ponechával ručičkám, číslicím a osvětlení.
"Řídící učitel," navázal vypravěč (Marcus by se vsadil, že ještě
před chvílí se mu na místě lysiny černala dlouhá kštice), krčil nad
vším shovívavě rameny a tu a tam utrousil: "Cherchez la femme!"
Na ta slova se Marcus zvedl a jak stál právě proti oknu, uviděl za
jeho oknem své dva společníky od stolu.
"Odešli neslýchané, tiše," zašeptal lysý a likér zavoněl omamně,
tak sladce. Bylo ho cítit i venku. Tam oba uhlíři vyšplhali na násady
lopat a postavili se na ně. Stáli, prosebně vztahovali ruce, klepali na
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sklo a vůbec chovali se, jako by byli vyhnáni, a ještě nespravedlivě, od
tabule do chladu a šera. Dokonce slzy jiin stékaly po začerněných
tvářích.
"Přestávám v nejlepším," poroučel se poslední host.
"Tak je to s Levobočkem," uvědomil si Marcus s obličejem stále
přitisknutým na sklo. Tam se ti dva nyní opírali o sebe navzájem,
násady lopat prodloužené těly tvořily jakousi stříšku, a stejně jako lze
kráčet kružítkem po papíru, tak odcházeli. Bez rozloučení, bez
vysvětlení.
"Pán Marcus," ozvalo se tiše za jeho zády od dveří. Marcus se
otočil, až když zajímavá podívaná splynula s tmou. U dveří se ukláněl
Cikán od uhlí, ten od včera. Na stole ležel knír, černá kadeř a zvláštní věc - i pleš.
"Konečně," neodmítl sklenku Cikán, "když likér voní jinak, je silnější." Pil pomalými doušky, ohryzek se mu v závislosti na nich zvolna
pohyboval po své omezené dráze a kdykoliv se dostal do jedné z krajních poloh, ozvalo se "prodám" (to nahoře) a "koupím" (v dolní
úvrati).
Domácí pán mezitím odnesl přebytečné nádobí, vyměnil ubrus,
zapálil svícen a pokud právě neměl v rukou láhev, sklenici nebo doutník, promítal do čtyř stěn pomocí prstů stínově siluety temperamentů. Mohutný exemplář králíka sangviniků se pásl důvěřivě pod
stínem cholerického lva, vůl flegmatik upoutal pozornost much, jen
na zvíře melancholie ne a ne si vzpomenout. Liška zapražená do
dvoukolového vozíku, to nebylo to pravé.
Návštěvník podléhal jednotlivým symbolům co do rytmu, jinak
ale vydával stále svoje "prodám - koupím". Bylo obdivuhodné, jak
hospodárně nakládal se svým nápojem. Naneštěstí však nebyla
přítomná žádná, tím méně třetí osoba, které by to všechno pomalu
začalo jít na nervy a tak po dost dlouhé chvíli vzal tuhle roh na sebe
Cikán sám. Jemu to na ně šlo, přesněji řečeno on sám sobě na ně šel:
prodám - koupím - prosím? Potom se před jeho černýma očima objevilo na stropě znamení ryb.
"Tak už je to tady," pomyslel si zoufale a "prodám - koupím"
přešlo do fistule, "zodiak neboli zvěrokruh! Zvířetník!" Pot z čela mu
stékal do sklenice: skopec, býk, blíženci, lev, panna...
"Zlobí mě neduhy, srdce a osud," zabreptal, když tu se modrý
kámen zatřpytil a "koupím", vykřikl Cikán. Tuhle příležitost si nedal
ujít. Nadlidskou silou odtrhl sklenici od úst a udeřil s ní o zem. Ona
se ale pomalu vznášela, plula vzduchem a zlehka, stále téměř plná,
dosedla na stůl.
"Nejste vy," oddechoval ztěžka, "neračte se urazit..."
"Však vám tahle podoba také sluší," odpověděl na podezření
Marcus, "a jak vám sluší!"
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"Prosím vás," zachvěla se podoba nevolí, ovládla se však tak hbitě,
že jenom trosky klobouku jaksi překážely, než byly odkopnuty pod
stůl," to sem nepatří." Přijala však s úklonou klobouk, který jí Marcus
nabídl, když z něho předtím za uši vytáhl stínového králíka, lva i vola.
Cikán si pozorně prohlédl vnitřek a štítivě odtud vyklepal
nepodařenou lišku s dvoukoláčkem. Potom si klobouk před zrcadlem
nasadil, poněkud ustoupil, zálibně se otočil na obě strany a opět ho
smekl, aby ještě trochu promáčkl dýnko podle svých představ. A
ubledl. Pleš, dříve ležící vedle kníru a kadeře, svítila nyní na jeho
hlavě.
"Trápí mě neduhy, srdce a..." samovolně mu vytanulo na mysli.
On ale vyrovnaně mávl rukou a mínil už opět s pokrytou hlavou:
"Mohlo to dopadnout ještě hůř... Ovšem, zabydlel jste se tady tedy
náramně."
"Doma je doma," pomohl si nezávazně Marcus, "otevřená však
zůstává otázka vašeho odškodnění. Nebo to všechno z vaší strany je
jen tak, pozornost, delikatesa?"
"Eh," mávl Cikán neurčitě rukou, "o to se nejedná, to napíšeme
do režie."
To už koně podupávali pod oknem, rolničky na chomoutech
pokrytých námrazou necinkaly, jen pára z nozder klesala rovnou k
zemi.
"Mohl byste konec konců ten prsten mít, za jistých okolností,"
loučil se Marcus z okna, "jen ten konec konců, máte-li ho?"
"Nechcete jít raději na půl," tiše se ozvalo ze saní, z kůží a
kožešin.
"Napůl," pomyslel si osamělý Marcus, když dopíjel třešňový likér
smíšený s rumem v tomto poměru, "to také není špatné."
111.
Ráno byl sníh posetý drobnými stopami zvířátek a ptáků. Všechny
vedly ke škole stejně jako stopy saní, které se však v některých
místech nepochopitelně protínaly, aby se vzápětí zase spořádaně
vrátily k obvyklé rovnoběžnosti. Nekonečno tak jemně upozorňovalo
pozorného chodce, kterým Marcus nepochybně byl, na svoje práva.
Otisky paciček, tlapiček a tříprstých nožiček se v těch místech
přerušovaly a pokračovaly potom až po určité vzdálenosti ve stejném
počtu. Ptáci, ti zřejmě použili svých známých schopností, ale co zajíci,
ježci, jezevci, sudo i lichokopytníci (drobní) a ostatní bezkřídlí, které
řídící povšechně a ne zcela správně nazýval havětí. Ostatně, nemějme
mu to, řídícímu, za zlé. Povinnost ovládnout veškerou vědomost často
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vede své adepty k důvěře v síly a praktiky, které nemají místo v učebnách ani na tabulích, ustavičně hlazených mořskými houbami nebo
dokonce jejich podřadnými náhražkami. V odlehlých a přeci i zde
skrze své působení přítomných světech, kde se nezvoní ani nehospituje, se duch nakazí svobodným tkvěním i těkáním, a porozumění,
už nezávislé na detailním zpytování, nahlíží jevy i jejich nositele s
benevolencí, která je opakem povrchnosti.
Takto nazíráno se řídícímu rozpadala fauna do dvou celků; na již
vzpomenutou havěť a na slony, to je zvířata, schopná nést na svém
hřbetě věžičku s čalouněním, stříškou a proč ne, i s hodinami. Svým
původem i povoláním předurčený k doživotnímu pobytu mezi havětí,
obdivoval řídící zahradní altány, dále drobné dřevěné stavby, určené
pro uskladnění zahradního náčiní, okrouhlé holubníky, ale především
drobné věžičky, usazené na bachratých střechách. Tyto ho svým
mlčenlivým způsobem ujišťovaly o pravém a skrytém účelu svého bytí,
o připravenosti vydat se na cestu, kývat se a vznášet, putovat, podobně
jako věžičky na zádech slonů. Ovšem skutečných slonů. Řídící kdysi
spolu se svými žáky navštívil cirkusovou produkci ve vzdálenějším
okresním městě. Ještě dnes se mu objevuje na tváři ironický úsměv, s
nímž tehdy sledoval zvířata, halasně prohlašovaná šaškem za slony.
Stvoření, která se vešla do plátěného stanu, havěť, prosící na zadních
o list salátu, příbuzná damana syrského v přímé linii! Ne, ne, od té se
nedalo očekávat, že uvede do pohybu milované domečky a věžičky,
které pak svým příkladem strhnou i ostatní budovy, stavby i
hospodářské objekty.
Řídící mínil, že všechno nehybné, zbudované lidskýma rukama, je
tady jen proto, aby se jednou dalo do pohybu. Věřil také, že domy se
hroutí a rozpadají ne stářím, jak si to bláhově vykládali otcové a
matky jeho žáků, ale netrpělivostí, nepřekonatelnou potřebou pohybu, a to i za cenu vlastního zániku. Takový je obvykle osud těch,
kteří uskutečňují, po čem ostatní zatím jen opatrně touží, říkal si.
On sám, tělesně slabý a osamělý, spojil svou naději z pocitu
příbuznosti a sounáležitosti s drobnými zahradními útvary a
především s věžičkami. Doufal, že ony první se vydají na cestu, a když
ne jejich příklad, pak alespoň prázdná místa, která po sobě zanechají,
zpochybní neurvalou vyrovnanost okolí, které pro své drobné
záchvěvy neklidu a řídké neurčité touhy nachází dostatečné zadostiučinění v střídání čtvera ročních období a občasných anomáliích
počasí. Pak také prázdná židle za katedrou bude výmluvnější než
všechna slova nauky, jím odtud pronesená.
Ach ano, věžička z kosti slonové! Kolikrát jenom stanovil cíl
školního výletu na základě nejasného tušení, ne zcela jednoznačné
předtuchy, která mu našeptávala: "Tam někde stojí, ideální, nepo15

psatelná a nesrovnatelná, jen sama za přirovnání sloužící. Hybatel i
pohybovaný v jednom, pokušení, věžička ze slonové kosti. Často se
její průsvitný odlesk vznášel nad zadními lavicemi, na podzim, kdy
slunce svítí měkce a šikmo do oken, za odpolední, ve kterých učitel a
žáci přebírají v dřímotách probranou látku, kdy klidná důvěra,
rozprostřená v mírné, pobledlé modři nebes sestupuje na zem, která
ji v těch chvílích nemá sílu odmítnout. To je pak zapotřebí, aby se
člověk dokázal vymanit z ochromujícího vlivu nebeské sugesce, která
skrze ideální představu a její prožitek nasycuje přítomnou skutečnost
zdáním dokonalosti a dává pohybu vůbec a věžiček zejména
vysvědčení marnosti a bláhovosti, představovat si se vší možnou koncentrací sebe sama na dně hluboké, velmi hluboké studny, shodou
okolností bez jakékoliv vody, sebe sama na dně s pohledem upřeným
vzhůru někdy mezi jednou až druhou hodinou odpolední, a spatřit
nad jejím úzkým kruhovým roubením hvězdy. Hvězdy a snad i planety. A jestli ta vnější harmonie přetrvala a neustoupila zpět ke
svému zdroji, tu je nutno vystoupit ze studny a vejít v představách do
vysoké, velmi vysoké věže, která postrádá střechu, vstoupit do ní,
zůstat dole s pohledem upřeným vzhůru někdy mezi druhou až třetí
hodinou odpolední a opět spatřit na jasném, bezmračném nebi
hvězdy. Jen tak je možné pohlédnout za kulisu, jen tak si ji jako
takovou uvědomit, poznat a nadále nepokládat za neměnnou danost
jen proto, že je na ní tato danost namalována.
Existence věžičky ze slonové kosti, i když zatím jinak než
literárně nedoložitelná, však žádným způsobem neovlivňovala vztah
řídícího učitele k ostatním vížkám, holubníkům a altánům z jiných
materiálů. Miloval tyto drobné stavby z "masa a kostí" láskou, která je
určena věcem pozemským a která je opětována vztahem důvěrným a
povzbuzujícím.
Tak nějak si to vybral Marcus ze stop vedoucích ke škole. Křížení
stop saní se potom už neobjevilo, přeci však tento úkaz způsobil, že se
cesta z nějaké půlhodinky protáhla na celé půldne.
"Mohl jsem dopadnout hůř," vzpomněl si Marcus na Cikána a dal
mu za pravdu. V rozhovoru s řídícím mu potom neušlo, že tento při
každé příležitosti vplétal do hovoru otázky: "Neznáme my se
odněkud," pak "rozhodně jsme se již setkali" a další varianty. Jenomže
tento si byl zároveň vědom úžasné nenápaditosti svých dotazů a
nepřipustil jakoukoliv reakci na své nepřípadnosti. Ovládal se
dokonale až právě na ty ustavičné dotazy a rozloučení bylo důsledkem
toho elegantní. Marcus se ubíral k hostinci, dále už raději ne, ve
stopách saní a řídící ještě několikrát volal do míst, kde předpokládal
jeho kráčející postavu: "Tedy v šest (neznáme my se odněkud?) a
kdybych se něco opozdil (kde jsem vás jenom...), tak ve čtvrt na..."
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IV.
Čas míjel skleník, dotýkal se jeho skleněných tabulí, občas na ně i zaklepal, ale dovnitř se nedostal. Proti bezchybnému nátěru konstrukce
se ani nepokusil použít svůj příslovečný zub, a sklo je svým průhledným způsobem věčné - čas však má vlastnost, která se téměř všemu a
všem nedostává - je zcela sám sebou. I ti, kdo ho popírají, mluvíce o
něm jako o veličině relativní a odpírajíce mu kvality metafyzické, se s
ním jednoho dne seznámí; to když je míjí. Konec niti jim vyklouzne z
dlaně, v té chvíli lehce zvápenatí, udělají si uzel na kapesníku a začnou se vracet do mládí, do dětství či do Vídně; každý kam ho srdce
táhne. Nit, na kterou spoléhali a kterou ztratili, už jim směr neukáže.
Zbývá jen čas a tudy vede cesta, z času horizontálního a vertikálního
do cyklického a středem kruhu potom kamsi ven. Jenomže střed je
bod a tím už se právě uzel kapesníku neprotáhne. Někteří ho stačí na
poslední chvíli rozvázat, jiní, již na druhé straně, visí ještě nějaký čas
na jeho cípu a potom se vzdalují s prázdnýma rukama. Zanechali však
po sobě památku.
Nám se však jedná především o skleník. Je-li čas tak úplně sám
sebou, jak se domníváme, může vedle něho trvale obstát zase jen
skutečnost, která je bezezbytku sama sebou, a v tomto ohledu je
skleník, vnitřně vytápěný a sestrojený z nejrůznějších materiálů,
problematický. Tím spíš, že k tomu všemu přistupuje ještě osoba jeho
majitele a (to je tajemství) i obyvatele, Našeho Levobočka. Ten ho
chce mít a má především jako místo, kam se čas nedostane. V tom
správně cítí pozorný čtenář rozpor. Může být skleník bezezbytku
skleníkem, sám sebou, slouží-li v prvním plánu za obydlí, zároveň
zařízením, trvale odolávajícím času? Toto odolávání by mu přeci mělo
být přidáno, pokud by se bezezbytku osvědčoval jako skleník - ale
nepředbíhejme - průhledný neposkytuje skleník opticky viděno
zvláštní soukromí a proto se tam nyní poctívejme.
"...ustupují v naprostém nepořádku, excellence, a v několika týdnech jich bude naše berní rula pravděpodobně prostá... ne, prosím
pěkně, to sem ještě nepatří, to je až fenomén století devatenáctého,
jistě, stoprocentně... " telefonoval s kýmsi Levoboček a současně si
dělal poznámky do notesu. "Sklizeň pokračuje přes neblahé události
poměrně uspokojivě... znovu vás ujišťuji, že betlémy jako symbol vydrží hluboko do devatenáctého věku ...vysazovat smrčky a jedle by
bylo rozhodně předčasné..."
Náhle zavěsil a z příruční knihovny, která byla skutečně na dosah,
vyjmul encyklopedie svazek A-C a nalistoval si heslo "berní rula", potom v jiném díle E-G "fenomén" a prostudoval si důkladně obě stati.
17

"Zdá se," povzdechl si potom, "že moje vzdělání je ukončené." Na
velké stříbrné kase u dveří namarkoval 4.80, zatočil klikou, zacinkalo
to a šuplík se tiše vynořil. Byly v něm poskládány cigarety různých
značek a délek, vždy po pěti stažené gumičkou. Poté, co si vybral a
zásuvku vrátil na její místo, ozvalo se z pokladny kovovým hlasem:
"Poctivost plodí důvěru."
"Kuš," okřikl ji Levoboček, zabafal a vyhledal si v lexikonu pod P
"papoušek". Mimo jiné se tam dočetl: "Kdo mechanicky opakuje, co
slyší, byť by toi byl i kdokoliv, může být docela dobře nazýván papouškem."
"Tu to máme," zajásal, zopakoval celý úkon ještě jednou a
"poctivost plodí důvěru" řekl těsně před kasou.
"Kuš," replikovala kovově kasa. Tak to už byla skutečná impertinence (lat. drzost, neslušnost, někdy i neskromnost).
"Jeden už nemůže... " nedokončil.
"Dva, tři, čtyři, pět, šest..." pokračovala kasa v jeho myšlence.
"Máš pravdu," zabručel Levoboček smířlivě, "hospodářské
poměry jsou důležité, ale," dodal zvýšeným hlasem, "nikoliv jedině
určující. Ačkoliv ztráta rodového jmění, která postihla legitimní větve,
se nás ve svých důsledcích kupodivu také dotkla..."
Protože se však nerad vztahoval k nekonečnu, kterého se kasa
pedantsky a nemotorně snažila dopočítat, namarkoval ještě 5.60 a
"poctivost plodí důvěru" zaznělo kovově i soriorně, unisono, a to byla
pro tuto chvíli také labutí píseň nekonečna.
Čas míjel skleník a občas zaklepal na jeho stěny. Vločky sněhu
řídce dosedaly na sklo, tiše se rozplývaly, mizely a zanechávaly po
sobě drobné stopy bodů a čar, které se zvolna posouvaly po hladkých
plochách. Levoboček ve svém vyrudlém županu (každý musí uznat, že
jiná než vyrudlá je pro levobočky nemyslitelná) pozorně sledoval dění
na stěnách a zakresloval kompozice, vzniklé na jednotlivých tabulích,
na velké archy papíru. Občas přistoupil až těsně ke sklu a několikerým dýchnutím opravil skutečnost tam, kde se odchylovala od záznamu. Když mu pokročilý soumrak zabránil v další práci, byl vlastně
hotov. Stačilo už jen vložit každý arch na jeho místo kresbou dovnitř ukázalo se, Že papíry mají přesný rozměr jednotlivých tabulí, tak
přesný, že bez dalšího držely v kovových rámech - a posadit se do
křesla. Body, skvrny a čáry na nákresech se v mihotavém světle
petrolejky pohybovaly dál a Levoboček sledoval jejich přeskupování
kukátkem. Občas vstal, opravil nežádoucí změnu perem a znovu se
vracel do křesla. Skleníkem se nesly tichoučké zvuky tajícího sněhu a
usychající tuže, měnily se v téměř nepostřehnutelné vůně a ty opět v
nepatrně světélkující body, končící své putování v cylindru lampy. Župan pomalu plihnul a stával se čím dál víc a víc drapérií. Levoboček
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se v něm ztrácel a zároveň se z něho vytrácel stejně pomalu a plynule,
jako se při pletení zmenšuje klubko vlny. Pínící pero v jeho ruce se
prodloužilo a zbarvilo právě tak jako nos, takže pro papouška, který
nakonec úkroky měřil opěradlo židle a péroval přitom způsobem pro
tuto čeleď charakteristickým, nebylo dobře možné použít "kde se vzal,
tu se vzal". Víme dobře, kde se vzal.
Na vysvětlenou snad jen tolik. Levoboček ze zásady dával
přednost tomu, odpykat si malé či větší nepřesnosti a omyly v myšlení
i skutcích co možná bezprostředně, tedy především trval na této
zásadě vzhledem ke svému okolí. A okolí, občas přijímající podobu
okolností, mu také nic nedarovalo. Ve způsobu, jakým vyřadil kasu z
artikulace, bylo zřejmé malé technické nedopatření, které za příznivé
konstelace nástěnného počasí, lexikonu svazek O-R, hesla "papoušek"
a celkové atmosféry, uvedlo zásadu ve skutek. To se konečně ve
skleníku přihodilo každou chvíli. Povážlivější už bylo, že exotický
Levobočkův - pardon, papouškův - zjev neunikl pozornosti okolního
ptactva. Navzdory soumraku přilétaly ze širokého okolí místní druhy,
shlukovaly se u nezakrytých ploch skleníku, střemhlav na ně nalétaly a
padaly omráčené či snad dokonce mrtvé na zem. Soustředěné útoky
způsobily, že archy s konstelacemi vypadly z rámů a tak se prostor
pro všeobecné pobouření opeřenců i jejich útoky ještě zvětšil. A
přilétaly stále větší exempláře, racci, kachny, labutě. Dokonce i jinak
tolerantní slepice vzlétaly, kam až jim síly stačily, a odtud se volným
pádem vrhaly na papouška.
Ve sklech se objevily první praskliny, pavoukovitě se jimi šířily a
brzy bylo zřejmé, že je jen otázkou času, ano, ničeho jiného, než času,
kdy se první tabule s třeskotem vysype a čas vstoupí do skleníku, aby
položenou otázku definitivně zodpověděl.
Pro množství prasklin už téměř neprůhledný, zrůžověl skleník
ptačí krví, papoušek uvnitř se snažil něco zobákem namarkovat na
kase a když po nesmírném vypětí jakž takž zatočil klikou, vyjel mu
vstříc šuplík, naplněný semínky a oříšky. Po chvíli váhání si vybral
paraořech, a dobře věděl, že už ho nerozlouskne. Nedařilo se mu to
ani za šťastnějších okolností.
"Tak jednoduše, schematicky se nechat doběhnout," pomyslel si
hořce. Jako levoboček byl zvyklý na diskriminace všeho druhu a věděl,
jak lehce se osoba jeho postavení stane obětí slepých instinktů davu.
Ze však osud má pro něj nachystanou právě tuhle variantu, to tedy
netušil.
"Jednoduché a vyzkoušené je také účinné," uznal pokorně a
přelétl na křeslo, aby tam očekával nevyhnutelné. Skleník se chvěl,
drnčel pod soustředěnými nápory ptačích těl, jen lehce tlumených
peřím, skla, držící pohromadě už jen díky tenkým zataveným drátkům
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se nezadržitelně zakřivovala směrem dovnitř, když vtom se náhle
ozval telefon.
Překvapení, nesmírný úžas a možná i leknutí způsobily papouškův pád z opěradla na sedadlo. Župan ho zahalil a celý proces s
ubýváním klubka se opakoval, tentokrát pozpátku. Úžas byl na místě,
a také šok, leknutí, údiv, zkoprnění: telefon zvonil! Řinčel a znovu a
znovu se dožadoval obsluhy.
"Vždyť mi sem nevede drát," mimoděk odhalil Levoboček jednu
ze skutečností, kterou nepriznával ani sám sobě. Váhal a přešlapoval,
nebezpečný praskot nad jeho hlavou ho však vytrhl z nerohodnosti.
"Náš Levoboček," ohlásil se nejistým hlasem. K jeho úžasu (a to
se domníval, že momentálně ho už nic překvapit nemůže) na druhé
straně skutečně někdo byl. A hovořil.
"Je to opravdu nutné?" ptal se Levoboček, na hlase už však bylo
znát, že souhlasí. "Ne, mohu odejít hned," ujistil svůj neviditelný protějšek a zavěsil.
Župan pečlivě pověsil do skříně, oblékl si krásný sametový svrchník, okartáčoval černý klobouk se širokou střechou a s povzdechem
začal jednu po druhé uvolňovat závory na dveřích.
Když potom prošel oblakem peří, zamířil k budově na návrší nad
vsí, odkud zářilo veliké okno a kde padal sníh. Nezastavil se ani se
neohlédl, když uslyšel řinčení rozbíjeného skla a vítězné skřeky stovek
ne-li tisíců ptačích zobáků. To až na hranici světla a tmy, před
hostincem, si trochu odpočinul. Uslyšel hodiny; poslouchal a počítal.
"Tak Marcus se vrátil," pokýval hlavou. Přitom zahlédl peříčko,
bělající se na klopě. Sáhl po něm, ale pohyb nedokončil. Peříčko se
zachvělo, vzneslo a ztratilo mezi vločkami sněhu. Ruka se vznášela v
prázdnu.
V.
Hostinská znala všechny návštěvníky svého podniku tak dobře, že ji
obyčejně už způsob, jakým ten který otvíral domovní dveře ohlásil,
kdo právě přichází. Ještě než dotyčný vešel do výčepu, čekala ho jeho
sklenice vína, piva nebo kořalky na místě, kde pravidelně sedával a
pokud se jednalo o hosta s nepravidelnými návyky, pak jeho první
přání prozradila chůze; chodbou vyloženou kamennými dlaždicemi se
nepodařilo nepozorovaně přejít ani černému kocourovi Nimrodovi tak dokonale zvýrazňovala kamenná podlaha spolu s klenbou jakýkoliv zvuk. Toho večera však veškerá intuice podporovaná akustikou
fungovala jen v omezené míře.
Začalo to už odpoledne. Dveře ohlásily kočího, chodba slivovici a
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přece nakonec vešel evangelický pastor, žádající pravidelně jedno
lahvové pivo a tři sodovky. Hostinská duchaprítomne vypila slivovici
sama, ale pastor, zvyklý na láhve připravené na mosazném pultě zvedl
obočí a nedal zpropitné. Když si pak hostinská čistila zuby (neměla
pach slivovice příliš v oblibě), zvedla obočí, jak se tak na sebe dívala
do zrcadla a na okamžik měla dojem, že ne její, ale pastorovo obočí
se zvedá v zrcadle - její tvář, pastorovo obočí.
Potom jí zase vrtalo hlavou, jak to, že rádio hraje i v případě, že
jenom mluví a rádio jí to názorně předvádělo, mluvilo a tím způsobem i hrálo, a to tak dlouho, dokud hostinská prudce nevytáhla
zástrčku ze zásuvky. Šňůra se houpala a svým kýváním dávala jasně
najevo, jak se věci mají. Třeba jsi vypnula svůj přijímač, jsou jiné,
spousta dalších a ty dál hrají, i když jenom mluví. To byla druhá
skutečnost, která odlišovala už nastávající večer od všech jiných
večerů - rozhlas totiž hrál, co paměť sahá, ve výčepu neustále.
Hostinská cítila, že se blíží něco neobvyklého. Ve způsobu, jakým
se jí (zatím jen v omezené míře) vymykaly myšlenky a instinkty z
kontroly, tušila jejich snahu osamostatnit se a potom, protože jim byl
jako trvale nesamostatným cizí pocit zodpovědnosti, zničujícím způsobem ovládnout vše, čemu dosud trpně a užitečně sloužily. A tak si
přála, aby alespoň soumrak trval dlouho, neomezeně dlouho, aby
panoval nad prázdným výčepem, prázdným domem, nad prázdnými
lahvemi v přístěnku, prázdnými nebesy, prázdnými postelemi, nad vší
tou prázdnotou, nad prázdninami.
I úplněk, který se vynořil daleko na západě, byl prázdný, co na
tom, že stříhal ušima.
Něco nehrálo, a nebylo to jen rádio, cosi neklapalo, a nejednalo
se o kroky hostů, kteří kdoví proč nepřicházeli. Úplněk teď hrál
ouškama na houslích tříčtvrtečně, hrál a nemluvil.
"Tak se to patří," spíše se usmál než promluvil Cikán a teprve
potom přijely saně, cinkaly rolničky, cvakla klika, rozlehly se kroky.
Jak se pak nachystat s nápojem!
"Tak jsem tu první," prohodil nenápaditě, ale správně si sedl na
místo, kde nikdy nikdo neseděl. Hostinská si vůbec nebyla jistá, zda
tam to místo kdy bylo. Ovšem, její jistota byla otřesena.
Potom se v koutě objevili ti od uhlí a rovnou hráli karty.
"Čáry," hlásil první.
"Rýhy," přebíjel druhý.
"Vrásky," trumfoval třetí.
Hostinská se nemohla zbavit dojmu, že se to všechno, co se dělo
a ještě dít mělo, už jednou odehrálo, někde jinde a s jinými osobami,
jinak a přece stejně, cosi se vracelo a připomínalo, vyvstalo z paměti,
ale ve chvíli, kdy se dojem už měnil v něco určitého, všechno se zase
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rozplynulo v cosi řidčího než nic a tam, za hranicí ničeho se vzdalovalo už bez možnosti zvrátit se ve svůj opak, v něco. Nimrod cosi
vykládal o minci, která má jen jednu stranu a pro tuto svou kvalitu je
mimořádně vhodná pro případ panna-orel. Zálibně si přitom mnul
pacičky a protivně se lesknul.
"Drát mi zaclání hvězdu," řekl tichým hlasem Cikán a jeho slova
podbarvilo skřípání housliček, když takto zdůvodnil svůj příchod k
pultu, jemně při té příležitosti uchopil hostinskou za zápěstí a obrátil
její ruku dlaní vzhůru.
"Chumelí," pomyslela si hostinská, "a tu bych měla přichystat
manželovi večeři. Něco na víně, na špeku, na cibuli..."
Zároveň si však byla tak málo jistá svým stavem, že by za ni nedokázala odpovědět na jednoduchou otázku, je-li vdaná či svobodná.
Nebodokonce rozvedená?
"Ženy mého povolání mohou mít pestrou minulost," uvědomila si
stísněně a sama začala být zvědavá, co prozradí její dlaň zkušenému
oku. Ale Cikán jenom zašeptal: "Celkem to souhlasí," a teprve potom
se, a ještě trochu nucené, usmál. Přitom se mu klobouk posunul do
čela a sám se zase vrátil na původní místo. To působilo zdvořilým a
uklidňujícím dojmem.
"Když někdo zmizí," shrnul po nějaké chvíli Cikán svůj nález
nepříliš srozumitelně, "nemůže už se vrátit, přijít, dostavit, může se
pouze objevit."
"Víte to jistě?" Řídící zvolna hubnoval na desku stolu,
přimhuřoval oko a vůbec se chystal k známkování.
"Věta obrácená neplatí," utrousil nasládle Nimrod.
"Pane řídící, kde jste se tady... tak najednou..." užasla hostinská.
"Chcete říci vzal!" doplnil řídící. "A to zase dovolte! Važte i slova
nevyřčená! Jednak jsem stálý host, podruhé jsem dnes i pozván! Ale
nic ve zlém," dodal smířlivě, když si povšiml, že jeho slova přivedla
hostinskou do značných rozpaků. Ta, celá zardělá a popletená, se
pokoušela Nimrodovi naschvál sestavit platnou větu obrácenou. Zatímco se takto zaměstnávala, tiše vstoupil Levoboček. Hráči v karty
mu odebrali kabát, klobouk i hůl, měsíční světlo se soustředilo ke
stolu, kde Cikán s řídícím míchali kávu, čaj, karty nebo něco podobného ve stejné ceně.
"Když se někdo objeví, nemůže už odejít, vrátit se, odebrat, může
pouze zmizet," tak vyšla nakonec hostinské obrácená věta a všichni
přítomní odměnili zdařilou myšlenkovou operaci zdvořilým
potleskem. Napětí, stísněnost a nepopiratelná nestejnorodost jednotlivých výroků, to vše se začalo postupně harmonizovat, něco
neobyčejně přátelského se objevilo a projevilo, ukázaly se úsměvy
- zvlášť z profilu to vypadalo krásně, utěšeně. První, poslušen zvýšené
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citovosti svého druhu, podlehl změně atmosféry Cikán a když byl
chvíli zádumčivé pozoroval měsíc, začal vyprávět.
"Od nepaměti se náš lid zabývá, abych tak řekl, výměnou koní, to
je snad dostatečně známo. Vyměnit cokoliv za koně, třeba i jen
poníka, v tom se nám nikdy nikdo nevyrovnal. Vlastně jen nedostatek
předmětů na další výměnu způsobil, že čas od času docházelo k
různým odprodejům a dodávkám, někdy doprovázeným střelbou a
nešťastnými náhodami. Koně za koně, podle nepsaného zákona, mohl
našinec vyměnit pouze za úplňku, při tak zvané ouplné lůně, jak se to
myslím říká zdejším jazykem."
Housličky nesměle zaskřípaly, ale řídící se přísně podíval na Nimroda a doprovod se vytratil.
"Kámen úrazu, modrý kámen..." - vypravěč se na okamžik zasnil a
ztratil souvislost - "kámen úrazu byl v tom, že zatímco se všichni
našinci bez problémů shodli na D jako pomocné grafické indikaci
dorůstajícího měsíce, pro druhou, respektive třetí a čtvrtou měsíční
fázi se v průběhu věků vytvořily dvě školy, reprezentující dvě odlišná
pojetí. Jedna viděla ve zmenšující se zemské oběžnici C a používala
termínu "couvá", druhá, zhruba stejně početná se domnívala číst z
podoby měsíce U a v důsledku toho měla za to, že "ubývá". Pro vnější
pozorovatele byly divoké konflikty, následující pravidelné úplňkové
výměny koní jen příznakem nespokojenosti některé ze zúčastněných
stran s provedenou výměnou, po případě výbuchem nezkrotného
temperamentu. To je nejčernější nesmysl. Skutečným a jediným
důvodem byl svár obou škol, který propukal pravidelně po úplňku a
trval až do novoluní. Tyto srážky, nabývající někdy podoby pravidelných bitev, oslabovaly naše řady víc než všechny ostatní protivenství,
včetně nepřízně usedlého obyvatelstva, dohromady. Jak se stal jeden
každý z nás přívržencem jedné z obou stran je nevysvětlitelné,
nezřídka otec a syn, bratr a bratr stáli v opačných táborech, které
opět po novoluní splynuly v dokonalou jednotu. Jenom ten, komu se
podařilo získat prsten s modrým měsíčním kamenem, byl stále ve
znamení úplňku, nedotknutelný a celistvý. Já sám," Cikán se divoce
rozhlédl kolem sebe, aby se potom rozpačitě usmál, "mám za to, že
"couvá"!"
"Dorůstá!"
"Couvá!"
"Vrcholí," trumfovala se karetní společnost.
Měsíc za oknem poslušně měnil svůj tvar, couval i ubýval,
dorůstal, až se pak opět ustálil v původní kulatosti.
"Z hlediska dialektiky," podotkl zamyšleně řídící, "je svár "couvá"
a "ubývá" neuchopitelný a..."
Znovu se ozvalo skřípání housliček.
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"Běžte si laskavě vrzat jinam," okřikl řídící Nimroda nerudně a
zpochybnil tak svoji kompetenci filozofa nedostatkem myslitelského
klidu. Ale "chyba lávky", ozvalo se za dveřmi. Klasifikace byla tedy
úplně správná, jen v osobě, dá-li se to tak říci, se učenec mýlil. Byly to
totiž dveře, které vrzaly a ty, co do místa, nemohly při nejlepší vůli
řídícímu vyhovět. A "chyba lávky", to byl Marcus sám.
Vysvětlit nesnadné úsloví bylo nad síly přítomných a přitom
všichni na vlastní oči viděli, jak mistrně ho Marcus znázorňuje. Byl v
té chvíli dokonalým ztělesněním "chyba lávky".
"Příteli," dojatě mu stiskl ruku Levoboček, "jako vždy oživuješ
možnosti, skryté na odvrácené straně našich osudů tím, že nám v
nezvyklém úhlu ukazuješ, jak se ukazují."
"Povrchní^ znalost známého..." neodpustil si Nimrod, ale to už
mezi dveřmi. Řídící ho prostě vyhodil.
"A přece couvá," právě tak hlasitě, že ho někdo mohl i nemusel
slyšet, zašeptal Cikán.
Ti od uhlí přiložili do kamen, voda ve velkém hrnci začala tiše
vřít, punč v míse uprostřed stolu světélkoval modrými plamínky a
řídící jen s námahou potlačoval nutkání vyprávět příběh o černošském
králi a ohnivém punči - viz Patnáctiletý kapitán. Byl už nejvyšší čas
pořídit si náhradní zdroj světla. Elektrické osvětlení nepochopitelně,
ale trvale sláblo a měsíc na obloze se náhle začal ztrácet. Z leva do
prava ho postupně překrýval jakýsi stín, "dorůstá", žasnul Cikán
chraplavým hlasem "a přitom ubývá", sepjala ruce hostinská, "neboli
couvá", diplomaticky doplnil řídící. Karetní společnost pauzírovala a
všichni u vědomí, že se odehrává něco mimořádného a významného,
povstali. Měsíc tam daleko, za muškáty a fuchsiemi, v nesmírných
prostorách za oknem ubýval, couval a přitom signalizoval, že dorůstá;
dorůstal, až nakonec docela zmizel z hvězdného nebe.
Hostinská spatřila skříň, kterou ti od uhlí kdovíkde vzali a nyní
úslužně otvírali. A ona, jak jinak, do ní odevzdaně vstoupila. Uvnitř
bylo všechno, co se připomínalo za hranicí ničeho a nedalo se už
vrátit, potom ještě tmavý sál, podium a na něm další skříň, u které
stojí další Marcus. Ona do ní vstupuje (sama se přihlásila), hůlka
poklepává, skříň voní dřevem a lakem, otvírá se - je prázdná. A kdosi
ji vede dlouhou tmavou chodbou, otvírá dveře a v oslepujícím denním
světle laskavě říká: "Můžeš, kam chceš, jenom ne do hlediště. Kdo
jednou zmizí, nemůže se vrátit. Splněné přání už se nedá zvrátit."
"Zmizení zmizelého," uznale a zasvěceně kvitoval Levoboček a
zvolna si udělal uzel na kapesníku. Ti od uhlí neslyšně odklidili skříň.
Řídící s Cikánem, tváře přitisknuté na chladnou okenní tabuli,
tajili dech, aby jim v podobě sražených vodních par neomezoval výhled; upřeně hleděli na zmizelý měsíc. A viděli, jak se na jeho místě
24

neslyšně vynořila věžička, kulatý ciferník hodin osvětlený nějakou
slabou žárovkou se rýsoval na pozadí nočního nebe obklopený planetami, stálicemi, mlhovinami, hvězdokupami a sněhovými vločkami,
viděli, jak se pohybuje, jak spolu s věžičkou zvolna pluje nad tmavým
horizontem, nad bílými střechami, jak míjí šedé stuhy dýmu, vystupující kolmo z komínů, jak se ty sloupce kouře vždy v okamžiku míjení
lehce zachvějí, rozostří a znovu ustálí, jak se věžička vzdaluje,
zmenšuje a stoupá.
Z dálky se ozvalo tiché odbijem hodin. S každým novým úderem
oba svědci toho, o čem tolikrát snili, co stále očekávali a v co ve
slabších chvílích už ani nevěřili (dorůstající měsíc, který mizí &
věžička s hodinami putující oblohou), vždy o poznání zprůsvitněli,
modravé světlo punče ještě na chvíli bleděmodře zachytilo obrys jejich těl - jak tiché je světlo punče! Při dvanáctém úderu vzdálených
hodin bylo zaslechnuto tiché vydechnutí a když se po krátkém intervalu, jen nepatrně delším než ty, které oddělovaly předcházející, ozvalo třinácté a poslední odbijem, tenký srpek měsíce (couvá - ubývá)
žlutě ozářil dvě zamlžená místa na okenní tabuli, dvě kulatá kolečka.
Dojatý Levoboček si utíral slzy do velkého kostkovaného kapesníku a jak ho potom skládal, nahmatal uzel na jednom z jeho cípů.
Nechal si projít hlavou představu dvojcípého kapesníku, zamyslel se,
už v kabátě a klobouku vypil svoji sklenku punče a zamířil tam, kam
ho srdce táhlo. Do větví rodokmenu, které mu kývaly přátelsky na
uvítanou, proplétaly se před jeho očima, střásaly listí a zároveň
nasazovaly nové výhonky pod vysokou střechou rozlehlého skleníku.
Zaslechl cvrlikání neviditelných, pečlivě kolorovaných ptáčků a ucítil
vůni, která mu připomněla něco ještě stálejšího a bližšího než osamělost, vůni hlíny a tlejícího dřeva. Tu pak vystřídala vůně pergamenu, jak vnikal stále dál do labyrintu kmenů a větví. Tiché pípání
ptáčků doznělo někde daleko vzadu a jiný zvuk, tišší, stálejší, vytrvalejší vycházel odevšad a všechno prostupoval.
"Zní to, jako když se zastavuje mlýn," uvědomil si Levoboček a
chtěl si to poznamenat. Místo papíru však z kapsy kabátu vytáhl
kapesník. Uzel na cípu se kýval sem a tam před jeho očima a Levoboček si vzpomněl, proč. Proč uzel, proč ten zvuk a odkud. Prach.
Poznám, že jen prach je sám sebou tak beze zbytku jako čas, a je
schopný času trvale odolávat.
"Proto..." Levoboček už nedokončil svoji větu. Ti od uhlí ho totiž
následovali se svými lopatami. Dokázali vždy neomylně vytušit, kde
jich bude nejvíce zapotřebí.
Marcus stál na lávce a díval se, jak její zrcadlený obraz zvolna
odplouvá po proudu. Vrby po určité chvíli udělaly odraz nový, chvíli
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setrvávaly pod lávkou a potom, i s Marcusem, vypluly. Znovu a znovu.
Skutečný, převrácený, zvlněný, zaostřený, neskutečný, z rukávu vytažený...

Pět vět "souseda" E.B.
o neuvěřitelném dlužníkovi J. D.
K nevíře všem připadaly jeho snahy o dluhy, a tak sám si na vše uvěřil, aby si
pak své "má dáti" zúročené vrátil. A vskutjm: umořené jeřabiny nezapřely stín
o velkém poledni, Karafiátovi Broučci se rozmarně překryli s vnějškově turbulentní hilsneriádou, došlo i na torzo disidentského comicsu, jehož protagonisté
pak našli plnější úvazek ve filmovém scénáři podle Kubinovy Země snivců a
konečně ve svém pravověmém rozmachu si J. D. nezůstal dlužen ani zaslíbenou zeď nářků. Jen nad chytlavými sliby stran čínského zelí, kterými kdysi
inspiračně vyprovokoval svého "souseda" k latinské orgii, se blázni radovali.
Teprve když na sklonku latinské sezóny tandemista zahudroval své medius
fidius, "přeložil" J. D. slíbené Olus chinensis do původní češtiny a připravil se
tímto 'jDaľ o svého jediného věřitele. Kultovním výletem za horizont v
mezičase věčného holdu Velké hlávce je účet vyrovnán.
E. Brikcius/1983/

Jiří Daníček, nar. 27. 10. 1948 v Liberci, básník, povídkář, dramatik, scénárista. V sedmdesátých
a osmdesátých letech vychází básně a povídky v samizdatových sbornících a exilových časopisech
i v překladech. V současnosti rediguje revui Roš Chodeš, věstník Židovských náboženských obcí.
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poezie

Pokusiny
(básně a texty 1988 -1990)

Pod kameny v díře
Sedí starý mlok
Já si zatím dávám
Z lahve velký lok
Až ten mlok vyleze
Deprese na mne poleze
*

*

*

Motýl krásně poletuje
Kdo mi rány zaletuje
Skráně už mi šediví
koho to však udiví
*

*

*

U jezírka dlaň
uviděl jsem laň
člověk vždycky zaplatí
Sobě velkou daň
Lepší držet láhev v hrdle
Nežli ležet pěkně ztuhle
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Pokusiny
(básně a texty 1988 -1990)
*

*

*

Pod kameny v díře
Sedí starý mlok
Já si zatím dávám
Z lahve velký lok
Až ten mlok vyleze
Deprese na mne poleze
*

*

*

Motýl krásně poletuje
Kdo mi rány zaletuje
Skráně už mi šediví
koho to však udiví

U jezírka dlaň
uviděl jsem laň
člověk vždycky zaplatí
Sobě velkou daň
Lepší držet láhev v hrdle
Nežli ležet pěkně ztuhle

Žabák sedí
Na prameni
Vesele si kuňká
A mně lahváč
V břiše žbluňká
V Českém ráji v hospodě
Klečí člověk ve vodě
* *

*

Skol na kol dřevo
Přerozkošná Evo
Promazáme voje
Než půjdu do hnoje
* #

*

Co mě děsí
To jsou běsi
Deprese a exprese
To teď nese se
K tomu pivo
Je mě blivo
* *

*

Krá krá krá krakel
Tak to zpívá datel
Doktor dřímá v sanitce
Život visí na nitce
Alkoholik nemá tolik
V léčení si koupí tonik
Do hospody chodí
Nikotýn mu škodí

28

*

*

*

Na Bezdrevu
Nemaj Evu
Kvůli tomu
Nedostanu se na AVU
Když už chcem žít lip
Sejdem se u píp
*

*

*

Z eufórie do deprese
Strachy celý třesu- se
Pořád dělat dokola
Vylezu si na kola
Do přírody
Drhnout schody
Spravit doma vodovody
Podat žádost o rozvody
To vyřeší jenom KOLA
Sen o městě II.
Jsem v nějakém západním městě, asi jako student, podivná moderní
architektura, bydlím v hotelu, residence. Zde jsou české dívky
emigrantky, ubytované společně s tajnými agenty. Dostanu avízo, že
mně nějaká galerie koupí obrazy, tak to hned říkám jedné slečně, aby
šla se mnou. Ta hned souhlasí s podmínkou, že mne tam doveze
autem. Auto však nemá, tak ho jdeme koupit do obrovského množství
nakupených nejrozličnějších předmětů neznámého obsahu. Dívka
kupuje však jenom dětský kočárek se svítícími kytičkami.
Píjen 1989)
Sen o bani
Jsme s Venerou někde v baru v utopickém městě, asi N.Y. Balíme
tam nějaké holky z hight společnosti. Když jsme rozjetí, už ztřískaní,
sbalíme ty holky, voláme hned taxíka, který okamžitě zastaví na
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mávnutí. Jedeme potom do nejakého luxusního přepychového
apartmá /asi bordel/, kde chlastáme s těmi krasavicemi až do rána.
Všichni se začínáme svlékat, když tu náhle se otevřou zavřené dveře a
do pokoje vstupují maličtí trpaslíci a odvádějí polonahé dívky
neznámo kam...
*

*

*

Inspirační aspirýn
Tam kde teče řeka Rýn
Pravda někde na hranici
Zařídí vám to celníci
Dostat se tak do ciziny
To dá ale mnoho dřiny
Razítka a voloviny
Nesem za to mnoho viny
*

*

*

Viděl město velice
Světlo jako v Africe
Všude samé kanály
A v knihovnách anály
I vědecké pracovnice
Rády jezdí v elektrice
Po kostelích samé svíce
Práce bude ještě více
*

*

*

Hlemýžď plžák
Pije ležák
Je pozorný žák
Pije ležák rakovní
V té hospodě venkovní
Komár se mu vysmívá
Když u piva usíná
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Pavel Šrůt

Kongo v hlavě
/krátký úvod do básnického zeměpisu Rudolfa
Němce/
"Ať děláš cokoli, nech toho" nabádal nás kdysi malíř Ota Slavík /t.č.
ve Vídni/ - a bylo tak snadné a příjemné uposlechnout.
"Tak dlouho budu stříkat pistolí, až z toho něco bude!" odpovídal
na mlčení doby v jedné ze svých malířských maxim Ruda Němec - a
stříkal. Bylo tak povzbudivé slyšet hlas a čin víry, tehdy v létach
zvaných sedmdesátá či osmdesátá či jaká!
O malíři Němcovi psal zde inspirovaně a fundovaně Eugen
Brikcius a gentlemansky pak přenechal druhou část portrétu - tj.
Němce básníka - na pospas mému peru. Dobrá, říkám si, a vykročím,
neboť "hvězda, na kterou myslím, je ode mne tak vzdálená jako já od
ní." /R. N./
Tváří v tvář Němcově básnické erupci z let 1987 - 1990 opominu
předchozí slovesné vrstvy dokumentované samizdatovým výborem
Básně a texty z roku 1983 a zmíním se jen o třech zbrusu nových
sbírkách: Verše z pavilonu /1981/, Pokusiny /1990/ a poslední
Kručení /léto 1990/.
"Maluji hlavou," pojmenovává svou metodu tvorby Němec malíř.
Toto tvrzení však těžko obstojí před fenoménem Němcovy básně. Ne,
své verše Němec rozhodně hlavou nepíše. Nečerpá z poznaného,
neformuluje zažité, netřídí skladované. "Mohu být ozářen i plamenem
svíčky", říká a vyplouvá - Kolumbus za naprosté tmy, sedě ve Vyskeři
na pařezu nebo v Praze na hospodské židli, na neznámé básnické
oceány.
Co má společného Ruda Němec s Kryštofem Kolumbem?, ptáte
se. Tohle: ve chvíli, kdy Kolumbův plavčík ve strážním koši zvolal:
Země!!!, bylo Kryštofovi úlevně jedno, zda-li je v Indii či v Americe.
Byl prostě rád, že má po dlouhém čase zase pevnou půdu pod
nohama.
Sebezáchovný a sebeobrozující princip básnické tvorby obnažuje
Němec přesně a detailně ve sbírce Verše z pavilonu. Je to de facto
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jeho lodní deník. Koráb se jmenoval Pavilon 6 a záznamy mají
většinou dataci na den, někdy i hodinu a minutu zápisu. Pavilon je
skutečný, jeho obyvatelé jsou skuteční, ale v přesahu jde samozřejmě
o metaforu ghetta, znormalizovného odhlučněného světa, času a
místa, kdy a kde se kromě zažívacích a vyměšovacích rituálů "nic
neděje".
Konfrontován s ubíjející účelovostí zařízení - dlaždičky a mříže volí básník pro něho dosud nezvyklý vznosný až parnasistní tón, Pegas
stoupá na Olymp, aby před vrcholem radostně uklouzl po vlastní
kobližce. "Ze tmy do světla, ze světla do tmy", další z Němcových
malířských sentencí, platí i zde. Proto máchovská apostrofa: To
hlubiny nepoznané/ v člověku... má okamžitě pokračování: To vesmíry
v hlavěnkách... Tedy typický Němcův rukopis.
Ovšemže se čtenáři Veršů z pavilonu vnutí na mysl i Ivan Blatný.
Viz verše: Překonat tíži vzletů/ kam dostat se/ z dlaždiček bílých/ Po
chodbě dlouhé/ odezní kroky/ indiánského náčelníka/ sem a tam/ to
hraje na tamtam/. Co na to odpovědět? Jen tolik - Bohnice nejsou
Bbdey a poezii Ivana Blatného Rudolf Němec nemohl v té době
znát...
"Jsme holt asi blbí, ale jsme milováni!" napsal kdysi podstatnou
větu o nás všech, kteří jsme v té době hřadovali u politických stolů. A
s tímto vědomím, ba krédem, vyplouvá ne jako Kolumbus po
neznámém moři k neznámým pevninám: tentokrát pluje a básní jako
Homér mezi Scyllou a Charybdou piva a vína... Ano, uklouzl jsem po
výmětku vlastního básnického střeva a padl rovnou do Pokusin, básní
a textů z let 1988 -1990.
Co se tu přihodilo s fakturou básně? Ruda Němec se vrátil! Spolu
s potřebou okamžité komunikace vrátil se mu i rým a říkadlový
rytmus. Spíše než čtenáře má teď posluchače. Hovoří o svých
pocitech, ale ty se stávají snadno a rychle obecným majetkem a
prožitkem. Traktor v háji za prací/ seno v hlavě obrací/ pták vesele
pěje/ kam to vše asi spěje? - ptal se básník spolu s námi, s Petrem,
Pavlem, s Jirkou, Zbyškem, Egonem...
Ovšemže vás Egon Bondy, jako kmotr tohoto Žánru, také napadl.
Co na to odpovědět? U slunců není U rakviček a u Němcovy básnické
kolíbky stály jiné sudičky než Buddha a Mao...
Ve sbírce Pokusiny najdeme i záznamy snů. A jsou to kupodivu a
zcela výrazně malířské sny! Verbální akcent je tu opominutelný a
Němcova poctivost se vyvarovala i následné, lákavé interpretaci. Jde
spíše o suché deníkové záznamy nočních "událostí". /Sen o skladišti.
Kolem sokola věci blíže neurčené, rozlité barvy, filmové pásky, rastry,
stočená pletiva, prohlížíme s Dobrákem filmové pásy, má se promítat
můj film. Židovské polomy a nepokoje, vidím jak se modlí Daníček./
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Ovšemže. Zmíním-li se o deníkových záznamech "událostí', přijde
vám na mysl Jan Hanč. Co na to odpovědět? Hanč byl velký básník.
Ale malý malíř. A Němec je zde, v těchto textech, především malíř.
Malíř, který nepřestává ani ve spánku pracovat, hledat to, čemu říká
inspirační aspirýn...
Zbývá nám už jen návrat do milostivého léta 1990, do Českého
ráje, kde ve Vyskeři vznikla eruptivně dlouhá báseň, či drůza kratších
básniček, nazvaná objevně Kručení. Podobnost titulu s Ginsbergovým
Kvílením není samosebou náhodná a satirizující podtext problému
Českého ráje ve srovnání s problémy Big Čountry je dostatečně
zřejmý.
Co se teď, v druhém létu po sametově "podzimní revoluci" stalo s
Němcovou poetikou? S ars poetica nic významného, zůstává uchován
rým jako pájka verše a rytmus jako motorek. A co básník? Ten ví své
a svou si vede: Ty uvidíš tu dáli/ já však setrvám/ na svém dvorku v
horku/ Letní čas/ je pokoseno/ a úroda je snesena/ hnůj čpí na
úvozu/ však vrátím se domů/ do hospod/ Ano, žádné podléhání
naivní euforii ze svobody a otevřených vrat do světa, ani žádné dolce
far niente - či opačně - zaujímání významných, řekněme profesorských
postů.
"Boží mlýny melou pomalu, ale rychle," je jedno z mnoha
formulovaných poznání Rudolfa Němce, poznání, které i poezii
Kručení dovoluje balancovat na laně nataženém mezi dvěma póly.
Pólem samoty a pólem naléhavé komunikace. Mezi celou malířského
ateliéru a rynkem hospody. To je téma a prostředí většiny jeho
"letních" básní roku 1990.
Ale pozor, zaslechneme tu i zcela nový tón, nový objev - slovo
pochopené a uchopené jako materiál, nabízející nesčetné množství
aliterací, kalambůrů, onomatopoií, zvuků učiněných tělem. Viz báseň:

Starý strom
Jícen větví oplocen
To plamen spálí
Válí věnec větru
Opuka puká sochou
Kříž zvonice mlčí
Vše ukováno
Urovnáno v čas
Kdy podzim štípe pařez
"Válí věnec větru"... Ovšemže. Některým sčetlejším z vás přivál
Němec i vzpomínku na Velemíra Chlebnikova. Co na to odpovědět?
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"Smějte se, smaví smáči!" odpovídám vám po paměti s ním - a s
Rudou Němcem dodávám: Co kulaté/ to může mít i hranu/ Co
hranaté/ to může vstřebat oblost/ Co děravé/ to může plné být/ Co
vyrobené/ to nehotové je/ Co ulpělé/ to konce nemívá/...
Tedy ani tretry Jana Hanče, ani polobotky Egona Bondyho, ani
pantofle Ivana Blatného, ani láptě Velemíra Chlebnikova neprošly
myslí Rudolfa Němce tak, aby v ní zanechaly výraznější šlápoty.
"Vše může souviset se vším!" upravil Němec slavný výrok a: "Co si
namaluji, to budu mít!" dodal. Platí to beze zbytku i o jeho básnické
tvorbě. Co napsal a ještě napíše, budeme, doufejme, mít i my.
*

P.S. - Kongo v hlavě je vypůjčený titul. "Mám kongo v hlavě", řekl mi
jednou Ruda, "skutečnost vnímám kongeniálně".

Jaroslava Rôsslerová

Dny v P.
Kniha povídek vyšla poprvé v edici Petlice v r. 1980.
V povídkách se autorka zabývá problémem
komunikace mezi lidmi, nemožností dorozumění.
Neschopnost komunikace, jejíž vyjádření by mohlo
od komiky lehce přejít k tragedii či sentimentu je
zde převedena rovnováhou absurdity a ironie.

vydává INVERZE
V jámě 4 Praha 1
1. vydání, náklad 2 000 výtisků
cena 29,- Kčs
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Naděžda PlSková Studie k Jobovi, barevná kresba tuší, výška 21 cm, 1979

próza
Zbyněk Benýšek

PÁD LABUTĚ
1. (Konec přednášky)
"... a tak je nadevšechno zřejmé, že v celé oblasti zkoumané
psychotronikou, v celém tom prostoru, kterému se říká 'mezi nebem
a zemf, je mnoho navýsost tajemného, nesrozumitelného, záhadného,
a je více než nabíledni, že tato současná maska bude jednoho dne
bezezbytku stržena. Obávám se však, že to bude možné až tehdy, kdy
my lidé, malá mikroplíseň na točícím se planetárním smítku Zemi,
které letí spolu s částečkou Galaxií a hrudkou Metagalaxií nesmírným
prostorem, chcete-li, Božím organismem, bezezbytku pochopíme, že
fyzikální, a ovšem i jiné, zákony se v určitých partiích tohoto
nesmírného organismu, a za určitých situací, chovají zcela, podtrhuji
zcela jinak, než jak jejich projevy pozorujeme a chápeme tady, na tom
našem miniaturním smítečku, na naší krásné, modré planetě Zemi!"
Mag. Z. dořekl poslední odstavec své přednášky a ozvalo se ticho.
Než ho stačil utišit potlesk, bylo ticho přerušeno zašustěním látky a
poodstrčením židle. Pan Ž. zvedl ruku a hned za ní povstal.
"Já," projel si palcem kravatu pod uzlem, "já jsem se pane
profesore také svého času setkal s psychotronickým úkazem, nebo,
hm..." vážil pan Ž. slova, "parapsychologickým jevem. Byl jsem kdysi
zaměstnán u natěračské firmy a pistolí jsem stříkal běžný, naprosto
tuctový, dřevěný, oprýskaný plot."
Pan Ž. udělal dramatickou pauzu a klouby prstů klepl o běžný,
naprosto tuctový, umakartový stůl.
"A v jednom okamžiku pozoruji, jak proud zeleného emailu mění
proti všem mně známým zákonům směr, a ačkoliv jsem neustále držel
pistoli tak, aby barva postřikovala plot, proud barvy přestal
respektovat veškeré zákony, barva hned za ústím pistole zahýbala a
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kapky barvy zamířily záhadným obloukem na mne. Byl jsem celý
postříkán a dodnes si neumím vysvětlit, že ač bylo bezvětří, jednotlivý
proudy emailu zamířily místo na plot na moje tělo!!!" vyklepal pan Z.
několik vykřičníků na umakart a posadil se.
"Hm..." třel si Mag. Z. pomalu oholenou tvář, jako by ho bolel
zub. Místností to zašumělo látkami a zahrčelo židlemi, jak se zvedaly
ruce.
Zvedl jsem svoji mikroplíseň a odešel poskakovat po točícím se
smítku, naší krásné, modré planetě Zemi.
2. (Otázka)
"Myslíš, že je to možné?" oblékala si Eva na úzkých točitých schodech
kožíšek.
"Co?" šel jsem po schodech správně napřed.
"Že jestli máme postel v místech, kde jsou vlny, které
nekorespondujou s naší biošifrou, nedopadne to dobře?" dívala se
Eva na střevíčky, jak klapou po schodech dolů.
"Vyzkoušíme to tranzistorovým rádiem s VKV!" rozevřel jsem
boční vrata katolického kostela, kde se přednáška o psychotronice
konala.
"Snad to nebude nutné," řekla Eva a já chvilku zkoumal, jak to
myslí. Taxík byl rychlejší než odpověď, a tak jsme taxikáři vysvětlili,
kde leží vídeňský lokál Nachtasyl.
3. (Nachtasyl)
V zrcadle, které bylo opřené o nešlechtěnou zeď podia Naclitasylu a
nastaveno tak, aby od výčepu bylo možné sledovat kdo odchází, bylo
vidět šenkýřku, jak stojí za thékou, jako by byla v Manetově baru ve
Folies Bergére. U stolu proti théce seděl redaktor Vídeňských
svobodných listů a jeho hlava kroutila sama nad sebou.
Když jsme kolem obou obrazů procházeli, jeden z nich, redaktor,
natáhl ruce, jako by se topil, a prsty přejížděl Evě po kožíšku.
"Jsem plesnivý čurák!" sdělil, ruce mu spadly na zem a hlava
zakroutila zase nevěřícně, pouze sama nad sebou.
Otočil jsem se k Manetovu obrazu, objednal víno a šel za Evou,
která prošla k zadnímu stolu, odkud k nám zalamoval ruce Madžik a
zval ke stolu. Když jsme si přisedli, vytáhl Madžik z černé náprsní
kapsy brýle proti slunci a nasadil ši je na nos. Místo očí jsem viděl dvě
šumavská jezera. Černá kapsa chvíli škemrala o brýle, osvětlovadla u
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stropu se odrážela v hladinách jezer a jak jsme se vítali, občas blýsklo
světýlko i o nebezpečný zlatý Madžikův zub.
"Dnes jsem se dozvěděla, že jsem plíseň na smetí," otočila se Eva
k Madžikovi. Šenkýřka přinesla víno, posadila se k nám a udělala
ááách. Vtom vešli další hosté, šenkýřka vstala, udělala éééch a odešla.
"Plíseň, smetí?" sklonila se šumavská jezera, bílé lesky z nich
okamžitě vzlétly, jako dvě bleskurychlé labutě.
"Plíseň, na smetí!" pokývala Eva hlavou a já, místo abych
přemýšlel, jak to myslí, pozoroval černou kapsu, jak přestává žadonit
o sluneční brýle.
Koridorem mezi ukroucenou hlavou redaktora Vídeňských
svobodných listů a ztemnělým Manetovým obrazem prošli k našemu
stolu dr. Šimon, Eduard a ing. Filip. Šenkýřka kývla hlavou, že ví, co
komu nalít, redaktor Vyrazil ruce nad hladinu, ale klesly ke dnu dřív,
než stačily někoho pohladit.
"Jsem plesnivý čurák!" oznámil a zakroutil nad tím hlavou.
Zatímco Eduard odebíral šenkýřce čtvrtky veltlínského vína, dr.
Šimon se s námi úklonou vítal a ing. Filip přesnými pohyby vytáhl
polaroid a celou scénu otiskl na emulzi uvnitř. Eduard dosedl s
vínem, Madžik vstal a odcházel na záchod, zlatý zub mu vztekle
blýskal. Ing. Filip plápolal se schnoucím polaroidním nábojem, jako s
vějířem.
"Ukaž!" naklonil jsem se, když ing. Filip strhl roušku z obrázku.
"Člověk není plíseň," šeptala si tiše Eva, Madžik dosedl a
pokyvoval hlavou, černými jezery sem tam prolétávaly splašené
labutě.
Ing. Filip mně podal lesklou fotografu. V prvním plánu na ní byla
záda dr. Šimona, hledajícího v baťůžku cigarety a kousek Eduardova
úsměvu na čtvrtky vína. V druhém plánu, u stolu, Eva, Madžik a já.
Madžik měl ruku dlaní obrácenou ke stropu a rozmazanou pohybem,
jak říkal Evě, že není žádná plíseň na smítku. Já se díval tupě do
kamery.
Podal jsem fotografii Evě. Přiblížila oči až těsně k ní a pak
pokývala, jako by s něčím souhlasila.
"Pánové, Arménci prý vyhazujou na protest proti politice Moskvy
televizory z oken!" řekl ing. Filip a vzal si od Evy fotografii.
"Správa Kremlu povolila přímo v areálu pravoslavné mše,"
odpověděl dr. Šimon.
"Čínská lidová armáda poslala rodinám popravených studentů
účet za náboje, kterými byli zastřeleni do týla," pokýval Eduard
hlavou.
"Plíseň ..., to ne, plíseň ne!" našeptával Madžik Evě do ouška. Pak
se rychle naklonil ke mně až černá jezera šplouchla o mou tvář:
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"Pozor, plíseň ně, nene!" zasyčel a zdálo se mi, že mu ukápla slina.
Snažil jsem se vyzkoumat, co je za černými skly brýlí, ale Madžik
neustále stavěl hlavu tak, abych viděl hladiny černých jezer, po
kterých kmitaly odlesky hospodských světel, bleskurychlé labutě.
"Plíseň, nene!" cvakal zlatý zub jako srp o kladivo.
"Končíme!" plácla šenkýřka šrajtoflí o stůl, který v tu chvíli
připomínal pokácený prales. Když jsme oblékali bundy, byli jsme jak
topoly, kymácející se ve vichru.
Redaktora Vídeňských svobodných listů vynášel přeplacený taxikář
a kdyby podlaha Nachtasylu byla polem, podpatky redaktora by
vytvořily dvojbrázdu.
"Jsem plesnivý čurák!" poučoval redaktor taxikáře, ten kýval a
nerozuměl.
Prošli jsme kolem zrcadla, vyšlapali schůdky na noční ulici, kterou
se procházely vrány.
"Ty přece nejsi plíseň Evičko!" prošeptával Madžik Evin kožíšek a
já nejspíš tupě zíral do kamery.
4. (Ranní rudovlasý anděl)
Před dveřmi ranního lokálu u vídeňského Blešího trhu jsme se přestali
kymácet. Než stačil někdo z nás otevřít dveře, rozevřely se samy a na
ulici vyklapaly dvě dlouhé, obří dámy na vysokých podpatcích, s
fousky pod nosem, v rukou kapesníčky, do kterých hýkaly ranní
likérový smích. Za nimi vyšli dva fešáci s knírky, zasunovali si
portmonky z krokodýlích kůží do kapes, z kterých vytáhli zrcadlovky a
nasadili je na nos. Pak vklouzli pod paže obřích dam a ty s nimi
odklapaly do ranního šera.
Vešli jsme do lokálu.
Bylo tam teplo a my si nic nesvlékli.
Číšník přinesl piva bez pěny, my se s chutí napili a otřeli si rty.
Za okny svítalo a někteří z nás začali usínat.
"Magistr Z. vzpoměl na přednášce o psychotronice jistého Poláka,
který hraje šachy tak, že pohybuje figurkami, aniž se jich dotýká,"
opřel se ing. Filip unaveně o stůl.
"Když jsem jel na první schůzku se svou ženou, ovšem v tu chvíli
jsem ji neznal a netušil jsem, že ji potkám, padl tramvajovým
okénkem na rozevřený Kronen Zeitung uschlý list. Přistál na můj
horoskopický odstavec a v něm bylo napsáno: 'Dnes jste neměl
vycházet z domu'," pousmál se Eduard za sklem ranního piva.
"Hádanky se zmnožují čtvercem vyřešených tajemství!" sklonil dr.
Šimon bradu na svetr.
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"Všiml sis, že nad naším bytem vedou dráty vysokého napětí?"
přitáhla si Eva klopy kožíšku a jen tak tak, že se po mně ohlédla.
"Nejsi žádná plíseň," dotkl se Madžik Evina kožíšku, zuby se mu
hrozivě rozcvakaly, vstal a odešel na záchod.
"Kde chceš vzít tranzistorák s VKV!!!" rozkřičela se Eva na mne.
Eduard vylekaně vstal a odešel.
"Mnóóó," odlepila se zamyšleně brada dr. Šimona od svetru a
hned se tam vrátila.
"Tu máš!" šáhl ing. Filip do kapsy a podal mě lesklou fotografii.
Na stůl položil šilinky za piva a rozvážně odcházel. Ve dveřích míjel
dívku se zrzavými vlasy do ruda. Když procházela kolem našeho stolu,
viděl jsem alabastrovou tvář a v ní zelené oči.
"Dráty nevedou přímo nad naším bytem. A tranzistorový rádio si
půjčíme," naklonil jsem se k Evě.
ř
Madžik se vsunul na svoji židli a z druhé strany šeptal Evě, že není
plíseň, ne a ne!
"Já vím, no právě!" kývla Eva hlavou a já nevěděl komu odpovídá.
Vstal jsem a cestou na záchod míjel alabastrovou rudovlásku, která si
svlékala zelenou bundičku. Vzal jsem jí ji za cípek límce, dívka se vysmekla, ukazováčkem jsem vklouzl za ouško a bundičku pověsil na
věšák. Zrzka si sedla k malému stolku v koutě lokálu a já pokračoval
Cestou zpět jsem se k rusovlásce zezadu naklonil a řekl:
"Co tak ráno a sám, malý rudovlasý anděli?"
Z alabastrové tváře se na mne podívaly dvě zelené oči. Dívka z
krabičky vysoukala cigaretu, dala ji do rezavých rtíků, naklonila se
nad stolem a čekala tiše oheň. Dlaní jsem beze slov řekl ať počká a
běžel k našemu stolu. Tam seděl dr. Simon sám, bradu vbořenou do
svetru. Dveře lokálu se právě dovfraly a za nimi mizel rozevlátý Evin
kožíšek. Sebral jsem sirky a utíkal k andílkovi. Rozmáchle jsem
zapálil, krabičku položil na stůl, dlaní beze slov ukázal, že ještě přijdu
a rozběhl se za mizejícím Eviným kožíškem.
Z ulice do mne vrazilo ráno, vyskočil jsem na chodník, ale mlha
nalevo, mlha napravo.
Vběhl jsem zpět a utíkal ke stolku ranního rudovlasého anděla.
Seděla s novou cigaretou v rezavých rtech a hranatý černovlasý Mars
jí zapaloval zlatým, digitálním zapalovačem. Cigareta zapálená mou
sirkou, ležela zhroucená v popelníku a viděl jsem, jak se zelené oči na
mne přes rameno Marta pobaveně usmívají. Marte, non arte! Já vím.
Pomalu jsem došel ke svému zvětralému pivu. Dr. Šimon měl
bradu vnořenou do svetru ale nespal, zespodu pozoroval, co na to
všechno říkám.
"Mnóóó, zaplatíme!" odlepil bradu od hrudi.
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Zaplatili jsme a vyšli na ulici.
Naproti lokálu rozespale vstával trh s ovocem a zeleninou. Vešli
jsme do tržní uličky, lehli na dřevěné ohrádky a chvíli mluvili do
modrého nebe.
Usnuli jsme v dřevěných ohrádkách, plíseň na modrém smítku.
J. (Letící slunečník)
Probudilo mě hřmění a slova dr. Šimona:
"Bude bouřka!"
Otevřel jsem oči a nad námi se na pozadí modrého, podzimního
nebe usmíval Íránec s knírem a sypal z bedny do vedlejší ohrádky
pomeranče.
"Překážíme," ťukl jsem do dr. Šimona a oba jsme se vyškrábali ze
svých dřevěných postelí. Do Šimonovy ohrádky vsypal Íránec
• mandarinky a do mé citróny.
Dr. Šimon mně popřál příjemný den a než zahnul za roh k
domovu, viděl, jak zběsile utíkám k telefonní budce u stanice metra
Řetězový most. Já zase na tu dálku třetím okem zahlédl, jak se dr.
Šimon vesele usmívá.
V budce jsem vytočil číslo a škrábal se na levé straně svetru.
Signál běžel přes půl Vídně a vyskočil na bílém stole v našem bytě v
Kančí vesnici. Měl vzbudit Evu, ta měla chvíli skřípat zubama a očima
těkat po stropě, pak odhrnout peřinu a jít k bílému stolu. Počkal jsem
tak dlouho, až se došourala k aparátu, ale signál vyzváněl dál. Zůstal
jsem se sluchátkem u ucha až se ještě jednou probudí, zaskřípe,
zatěká a dojde ke stolu, ale telefonní sluchátko na druhém konci
drátu opět nikdo nezvedl.
Bleší trh u Řetězového mostu už nebezpečně mravenčil, tak jsem
se rozešel do postranních ztichlých uliček najít ranní zahrádku s
vínem a tam všechno promyslet. Duše courala pomalu za mnou.
Došel jsem k vysokému domu, který odshora potahovalo
vycházející slunce. Dole, ve stínu pod domem stál tepaný mřížový plot
a za ním otevřená zahrádka. Vstoupil jsem vrzajícími vrátky dovnitř a
moje blikavá, zelenkavá dušička vplula nerada za mnou.
Stolky, pod slunečníky posypanými hnědým listím, byly prázdné,
jenom u jednoho seděl sám osamělý černoch. Z kapsy mu čouhal
barevný časopis Pro smutné pány.
Posadil jsem se k jednomu ze stolků a zíral na otevřený východ z
vnitřní části hospody jako hladový pes na pána, který se mu chystá
otevřít konzervu s masem.
Vrzla vrátka a do zahrádky vešel rudovlasý anděl s alabastrovou
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tváří a dvěma smaragdy. Rezavé rtíky mne poznaly, usmály se, já
položil ruku na krabičku sirek a nadechl se k řeči. Rusovláska se
rozešla k černouškovi, posadila se, vysoukala cigaretu, dala ji mezi
rezavé rtíky a naklonila se nad stůl. Smutný černoch cvakl zapalovačem.
Z vnitřních dveří vyšla číšnice, řekl jsem si o mírumilovný vinný
střik, za chvíli se vrátila a sklenku položila přede mne. Napil jsem se a
zelenkavá duše připlula o kousek blíž, jako důvěřivá ryba. Ohlédl
jsem se po ní, ucukla, tak jsem se ještě trošku napil.
Vtom, přesto, že bylo hřejivé ranní bezvětří babího podzimu, se
tou hospodskou zahrádkou roztočil vítr a vytáhl z nádstavce u mého
stolu červenobílý slunečník firmy Coca cola. Ten, unášený vírem,
přeskočil tepaný plot, na okamžik se kymácivě zachvěl mezřnebem a
zemí a přistál na jednu hranu a konec nožky doprostřed ulice před
pár vzpínajících se běloušů, které se snažil udržet na otěžích kočí ve
vysokém, šedém cylindru a s obrovským Fialovým nosem uprostřed
rudé tváře. Bělouši táhli otevřený kočár a v něm japonskou
turistickou rodinu. Stál jsem se sklenkou nevinného střiku, dušička se
třepetala někde za mnou jako neonka, černoch se smál a plácal do
kolen, barevný časopis Pro smutné pány mu vypadl na písek zahrádky,
rudovlasý anděl tahal vášnivě cigaretu, až se v alabastrových tvářích
tvořily prolákliny. Otec japonské rodiny vstal, na oko si nasadil Nikon
a cvakal a cvakal, koně se řehtali.
V tom okamžiku jsem ucítil, že blikotavá duše proklouzla tam,
kde má být.
Z domu vyběhla číšnice, dlaní mi ukázala, ať sedím, proběhla před
bělouše, zvedla slunečník, podala mi ho přes tepaný plot a já jej vsadil
do pochvy podstavce. Při té příležitosti jsem dopil, zaplatil, na nikoho
jsem se neohlížel a vyběhl ven.
Měl jsem dojem, že potřebuji nutně telefonovat.
6. (Rudovlasý anděl se otáčí)
Ale v telefonní budce už jsem nepočkal ani tak dlouho, aby se Eva
stačila podruhé došourat k aparátu na druhém konci drátu.
Procházel jsem ulicemi a zatímco slunce svlékalo domy, já se
škrábal na levé straně svetru.
V jedné z bočních uliček jsem zahlédl černocha z hospodské
zahrádky, z kapsy mu už zase čouhal barevný časopis Pro smutné
pány, a opět sám, bez rudovlásky, kamsi kráčel. Zastavil se před
domem, jehož dolní půlka byla ještě navlečená do stínu, a ze kterého
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zářil neon. Černoch se zaklonil, neon přečetl a vešel dovnitř. Došel
jsem před dům a na neonu zeleně zářilo:
MEYLA & JANYTSCHEK - PEEP SHOW
Vešel jsem vchodem z korálků za černochem. Uvnitř to vypadalo
jako v klaustrofobickém Las Vegas a bílá bunda černocha, který
vcházel do malých dvířek, svítila fialově. Došel jsem až ke dveřítp, za
kterými černoch zmizel a viděl, že to jsou vrátka do malých kabmek,
vestavěných do kruhu. Vstoupil jsem do volné kabinky naproti té, v
které už byl černoch. Uvnitř bylo malé okénko a za ním oponka. Pod
ním kovová škvírka a žádost, abych vhodil deset šilinků. Když mince
dopadla do nenávratna, oponka se rozhrnula a já byl jak zastavený
svatý v orloji. Okýnkem jsem viděl ozářené točící se kruhové
pódiátko, na které z druhé strany zíral stejným okénkem černý svatý.
Rozhrnula se velká opona a na pódium, oj, vkráčel rudovlasý
anděl s alabastrovou pletí, přes tělo přehozený dlouhý fialový šátek.
Rudovláska se podívala zelenýma očima dokola po stažených a roztažených malých oponkách a viděla to co já; že se na ni díváme jenom
černoch a já. Usmála se na mne, až mi poskočilo srdce, pak na černocha, aby poskočilo i jemu. Sedla si na kobereček, jako by se složila
hebká záclona. Pódium ji otočilo tak, že byla zády ke mně, když si
pomalu stáhla fialový šátek. Svatému naproti vyskočily z tváře velké
oči a přitiskly se na sklo okýnka. Pomalu ji točna přivracela ke mně,
celou ozářenou s bílou pletí, točna se otáčela, mně se točila hlava a
čím dál míň jsem věděl, jestli se také kabinky netočí kolem jejího těla
a zda se to všechno netočí proti sobě, gravitační zákony tam,
gravitační zákony sem.
Pomalu se přitáčela na mou přivrácenou stranu s napjatým a
soustředěným výrazem v alabastrové tváři, smaragdy se dívaly do
mého okénka, na svatého čumila této strany vesmíru. Fialový šátek mi
mizel za jejími zády, dokroužila se do úplňku a zatímco černoch z
druhé strany viděl její záda, ona se zaklonila, rudé vlasy jí spadly do
prázdna, jako žhavé vody na kraji země do tmavé propasti.
A pak ranní anděl roztáhl stehna a naproti krutý mechanismus
zatáhl oponku před tváří černocha. Její smaragdy se dívaly do mých
očí a celá alabastrová tvář se snažila udržet pozornost mého pohledu.
Nedařilo se to, klesal jsem pohledem přes ňadra, zvrásnělé bříško do
klína, kde jsem v okamžiku, kdy začala hlavou kroutit, že ne a ne, ať
ničemu co vidím nevěřím, uviděl pod kudrnatým černým
trojúhelníkem mužské přirození. Naposledy, už polekaně, zakroutila
hlavou, že to tak není, rudé vlasy jí hladily lopatky, sevřela stehna,
oponka se zatáhla a desetišilink propadl až na chladné dno studny.
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Otočil jsem se a otevřel dveře kabinky.
Tam stál malý Arábek a jak jsem vycházel, sejmul jako hradní
stráž koště z ramene, vsunul je mezi moje vycházející nohy a stěnu
kabinky, z kýblu vytáhl hadr, vhodil ho do kabinky, na něj položil
koště a začal šmejdit kabinkou. Rukou v igelitové rukavici zašmátral v
odpadním koši v rohu kabinky a díval se při tom na mne, jak
odcházím.
Chodbičkou Las Vegas jsem prošel za černochem, který držel v
ruce barevný časopis Pro smutné pány.
Došli jsme ke korálkovému východu, rozhrnul jsem závěs a před
námi na chodníku stála rodina japonských turistů, ověšená
fotoaparáty a kamerami. Prohlíželi si zelený neon nad vchodem, jako
by to byla Socha Svobody, Eiffelovka nebo pivovar U Fleků. V
okamžiku, kdy jsme se s černým svatým objevili pod neonem, začal
cvakat Nikon a tiše předla kamera Canon A I .
Z korálkového závěsu se vysunulo pohybující se koště a vyplivlo na
chodník nedopalky a chuchvalce. Podíval jsem se zpět, ale Arábek byl
zakryt závěsem.
Rozutíkal jsem se k Řetězovému mostu, už abych byl v telefonní
budce.
7. (Mezi nebem a zemí)
V telefonní budce jsem nepočkal ani až signál doběhne přes půl
Vídně k Evině prázdné posteli v Kančí vesnici. Sklem mezi
telefonním přístrojem a dřevěnou konstrukcí budky jsem pozoroval
tanec rukou, které si podávaly dlouhou cigaretu. Kloub jednoho prstu
zaťukal na sklo a do obrazovky mně vplul obličej, vtahoval kouř a tajil
ho v plících. Položil jsem sluchátko na vidlici a vyšel. Obličej se
napřímil, obešel i s plnými plícemi budku, podal mě cigaretu, kouř
vyfoukl a vystřídal mě u sluchátka.
Potáhl jsem z cigarety, ještě jednou a ještě. Do zad, jako by byla
zamčené dveře noční vinárny, začalo ťukat několik kloubů, naposledy
jsem potáhl a cigaretu vrátil jedné ruce. Škrábal jsem se na levé
straně svetru, jako bych chtěl vyzmizikovat něco ze srdce a odcházel,
naplněný voňavým kouřem, pomalu od telefonní budky.
Pod zelenobílou secesní střechou stanice metra seděl kytarista na
malém zasilovači s reproduktorem a přehrával svá bluesová témata o
mrzkém životě kytaristy, sedícím na zesilovači pod střechou metra.
Prošel jsem po špičkách kolem něj, ale jeho kytara neříkala nic, co by
řešilo problémy mého rána. Otočil jsem se a než jsem začal scházet
do podzemí, uviděl jsem secesním průzorem, jak tmavá, modrošedá
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níže frontálně útočí na ustupující zbytky lehké ranní, modré výše.
Scházel jsem schod po schodu, srdce mi tlouklo jako přes zesilovač a
sucho se mi šířilo nepozorovatelně, jako pouštní písek, z krku na rty,
po kterých zároveň přebíhali mravenci.
Dole na nástupišti mě pomalým krokem přitáhl obrovský plakát s
barevnou fotografií alpské krajiny pod nebem, modrým z frontální
výše. Uprostřed byl nápis:
MEZI NEBEM A ZEMÍ !?!
Nad krajinou létal neznámý člověk na rogalově křídlu. Za křídlem
vlál hedvábný prapor a na něm bylo napsáno:
POJIŠTĚNÍ - JISTOTA V SRDCI!
Z tunelu se vysunul vlak, vyřítil se proti směru letu rogalova
křídla. Sledovaný kamerami jsem nastoupil do prázdného vagónu.
Automatická vrata s hrozivým rámusem uzavřela veškeré východy a
vlak se začal vsouvat do dalšího tunelu. Uzavřený prostor pootočil
konektorem zesilovače, srdce se rozvibrovalo na prázdný a uzavřený
vagón, řítící se tunelem. Rukama jsem šáhl po rtech bez citu a
mravenci bleskurychle přeběhli z prstů na tvář.
Na malý okamžik jsem oknem mezi dvčma tunely zahlédl, jak z
modravé ranní výše zbývá poslední beznadějný oblouček na
horizontu, stlačovaný těžkou černí, a srdce se pří tom škubalo jako
poraněný pták v prachu, bez síly načerpat krev do mozku. Pro diváky,
kdyby ve vagónu byli, by to vypadalo, jako bych se ocital v bezvědomí.
A tak když mne našel na konečné stanici vlakvedoucí, připadal
jsem mu, jako bych spal, měl velice špatné sny o tom, co je mezi
nebem a zemí a chtěl cosi zoufale vyškrábnout z levé strany svetru.
8. (Vnadzemí)
Něčí palec mě nadzvedl víčko, v zorném poli jsem viděl cizí oko, jak
mě mrkavě pozoruje. Pak se náhle oko odsunulo a na sítnici mi
spadla veliká záře, jako bych ležel na přivrácené straně Slunce.
"Reaguje?" zeptal se hluboký hlas.
"Reaguje!" cinkl dívčí hlas za mou hlavou, jako zvonek na oušku
anděla.
"Tak..."
Podíval jsem se škvírou mezi víčky za hlubokým hlasem, který
dokončoval větu pomocí prstohry.
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"Do prdýlky?" zacinkal zvoneček.
"Do žíly!" rozhodl hluboký hlas mohutného Dia s bílošedým
dlouhým vousem. Stál u zdi kulaté místnosti mezi skloněnými
skříněmi, vše bylo mlhavě bflé a lesklo se nespočetnými odlesky
světel, které zářily v kruhu rovnou nad mou hlavou.
Viděl jsem, že ležím nahý pod zářivým včelím okem, z temnot za
ním byla vyvedena pavučina různobarevných trubiček a průsvitných
hadiček, kterými proudila tekutina. Jedna z hadiček byla zastrčena do
skleněného válečku, který přecházel v jehlu a ta byla zabodnutá do
mé levé ruky.
Mohutný Zeus se shovívavě usmál a zadíval se na okamžik do
mne.
"Je teď v sedmém nebi!" řekl řečí mladého Werthera a vykráčel
skleněnými dveřmi do jiných svých sálů.
Něčí dlaň mě zezadu chytila za pravou ruku a omotala plátýnkem
sval na paži. Natočil jsem oči tak, abych viděl, co se děje za mými
zády; dvě ruce držely injekční stříkačku proti zářícímu světlu jehlou
vzhůru, palec jedné ruky nepatrně stiskl píst a z hrotu jehly vystříkl
jemný gejzírek, prosvětlený září, jako by na špičce tančil milion
miniaturních andílků. Ruce se sklonily k mé paži a vbodly všechny ty
anděly do mne. Ti se okamžitě rozběhli jak jim to nejrychleji šlo
červenou řekou ke strategickým místům, stačil jsem ještě oknem
zahlédnout, jak za ním bouří a špičky topolů se kymácejí ve vichru, a
pak najednou, jako by Zeus vypnul program na mé obrazovce, záře
nade mnou pohasla.
9. (Stařík a obří dámy)
Probudilo mě cvaknutí kliky bílých dveří a do nemocničního pokoje
vjela bílá postel, na ní bílou plachtou přikrytý stařík s rozcuchanými
šedými vlasy a bradou vytřeštěnou ke stropu.
Postel tlačil Cikán s černým knírkem pod nosem.
Za Cikánem vkráčely dvě dlouhé, obří dámy na vysokých
podpatcích, s fousky nad horním rtem.
Cikán dojel s pojízdnou postelí k sousednímu lůžku,
stáhl ze staříka bílou plachtu a všichni tři stáli nad seschlým tělem a
zírali se sepjatýma rukama, jako se zírá na čoudící trosky letadla, na
rakev spouštěnou do hrobu.
"Dědo!" zakřičel Cikán a poplácal staříka po tváři, "jdeme do
hajan!" - ale stařík trčel bradou do stropu a tvrdě spal.
Obří dámy zalkaly do kapesníčků, Cikán vzal staříkovy ruce,
obejmul jimi svůj krk, jednou rukou ho chytil pod koleny, druhou pod
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žebry a přesunul ho na lůžko. Než ho stačil zakrýt, zahlédl jsem ve
staříkově zadnici chuchvalec dohněda zbarvené pucvole. Oči
zamknuté, po tváři se mu koulely bílé slzy, jako polystyrénové kuličky.
V rozevřených ústech, která vypadala jako vchod do černé jeskyně,
zářil jeden jediný stalagmit, žlutohnědý řezák, pamětník nejlepších
staříkových dní.
Likérem vonící obří dámy ještě jednou zalkaly, pak schovaly suché
kapesníky do kabelek a s nosy, mířícími nad nemocniční dveře, rychle
odklapaly.
Cikán vzal cedulku z čela lůžka do náruče a zapsal na ni údaje o
novém pacientovi. Tabuličku zavěsil a pak vysunul kolem staříka
kovovou ohrádku.
Už už chtěl Cikán podchytit pojízdnou postel a odjet, ale uviděl,
jak pozoruji scénu a na něco si vzpomněl.
"Aha!" přešel ke mně, "tohle si oblečte," a podával mě bílý rubáš.
Než jsem si stačil rubáš přetáhnout přes hlavu, udělal Cikán z
pojízdné postele křeslo a ukázal, ať se posadím.
Pak jsme vyjeli z pokoje.
10. (Vpodzemí)
Výtahy a temnými chodbami dovezl Cikán vozík se mnou do malé
podzemní cely s malým okýnkem u stropu. Hned u dveří stál obrovský
stůl, na kterém byly ke zdi terasovitě nastavěny přístroje, blikající zelenými a rudými oky do šera. Uprostřed terasy slepě mžikal monitor.
Vedle stolu stálo reflektůrkem ozářené lůžko, potažené matným
igelitem. Cikán mě na lůžko vyklopil, olízl si knírek a odjel.
Za plentou, rozdělující celu, umlkl vodovodní proud vody a ke
svým přístrojům vyšel krokem bankovního laboranta tenký, průsvitný
muž v pastelovém, zelenomodrém plášti.
"Svlékněte se!" ukázal prstem na rubáš a druhou rukou vytáhl z
poličky pod stolem bílou keramickou dózičku. Se stolu vzal předmět
podobný štětce na gramofonové desky a několikrát v dózičce
zakvedlal. Pak se naklonil nade mne do proudu světla z reflektorku a
začal jemně natírat kůži nad srdcem meruňkovou marmeládou bez
vůně. když pečlivě domazal prsní palačinku, obrátil se ke klaviatuře
pod čekajícím monitorem a zahrál několik tónů.
Na obrazovce se uprostřed vynořil žhavý bod, který jako by
vyskočil odnikud, a hned nato se bod rozvinul do zářivého disku. Pak
se kamera, snímající diskovou galaxii, velikou rychlostí, jako by
připevněna na hrotu padající stíhačky, blížila k centru disku, který se
rozšiřoval, kamera zabírala stále větší detaily, jednotlivá smítka, až se
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všechno rozprsklo do matného obrazu čekající mlhy, detailu vnitřku
prachového zrnka.
Průhledný muž v pastelovém plášti vysunul ze své palubní desky
stříbrný váleček, podobný uříznutému triedru, od kterého vedla
spirálová šňůra dovnitř přístrojů. Elektronické oko mně přiložil na
meruňkovou pláň. A zároveň klapl na tastatuře.
Na obrazovce se objevil pulzující, medúzovitý útvar.
"Nezaklánčjte hlavu!" řekl kameraman.
"Chtěl bych to vidět," otočil jsem hlavu od obrazovky, od krajiny
lásky a nenávisti.
"Z videozáznamu si to pak pustíme," rozrýval muž kamerou
meruňkovou marmeládu na mých prsou, jako výzkumný pařát prach
na Marsu.
Úzkým, ležatým okénkem u stropu cely jsem viděl malý výsek
oblohy, ale chybělo srovnání, proto jsem nepoznal, jestli je obloha
modrá nebo šedá, jestli trvá níže nebo ji vystřídala výše.
"Tak se na to podíváme!" otíral průhledný muž kameru od
meruňkové marmelády. Mně podal lihový vatový hadřík a ukázal na
rozryté pole na prsou.
Na klaviatuře vyklepal pokyn k přetočení videozáznamu, já si
oblékl rubáš a usadil se před obrazovkou. Groteskově zrychlený obraz
přetáčení se zastavil, šéf projekce v pastelovém plášti vyťukal další
pokyn a já uviděl svoje srdce, co dělalo před pěti minutami.
"Zdá se, že je všechno v pořádku," pozoroval své záběry
kameraman.
Přiblížil jsem oči k obrazovce a pokoušel se hledat mezi
chvějivými zrnky Evu.
"Tkáň epikardu neporušená, stejně tak není vidět nic na
myokardu," přejížděl průhledný muž prstem obraz.
Žádné Eviny tychony. Přilepil jsem hlavu až k obrazovce,
zvědavostí bez sebe. Nikde žádný zalomený šíp!
"Moment!" řekl muž, jemně mne odstrčil a naklepal pár pokynů.
Obraz pulzujícího srdce se začal přibližovat, jako by kamera najížděla
na detail. Zrna obrazu se zvětšovala, jako bychom s průhledným
mužem přistávali na neznámou planetu. Už nebylo poznat, že objekt
na obrazovce má tvar srdce, celý obraz se cukavě smršťoval. Muž
klapl do klávesnice a obraz se zastavil.
"Tady," ukázal po chvíli ticha prstem na zastavený obraz, "v tomto
stínu, při systole, jako by vystupoval malý kráterek. Tady jak končí
srdeční ouško. Uděláme si fotografii."
Vyťukal příslušné rozkazy a odešel za plentu. Díval jsem se na
místo, kam ukazoval před chvílí jeho prst, na srdeční ouško, ale
neviděl nic, než stíny a světla, tvořená různě velkými nepravidelnými
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skvrnkami. Planeta bez života, snímaná kamerou z výše prsní
bradavky. Kde je Eva, kde je to všechno? Zkoumal jsem obraz, v
jednom z přístrojů šustlo, muž vyšel tenkými kroky a odebral
vyplivnutou fotku. Chvíli si ji prohlížel a pak dal příkaz k pokračování
projekce záznamu.
"Všechno je v pořádku!" plácl mne jemně do zad, obraz se vrátil
do původní velikosti, srdeční sval se smršťoval a ochaboval, pak začal
trhavě mizet, obrazovka se zamlžila, obraz se scukl do zářivého disku
a ten se pomalu smršťil do žhavého bodu, jako na počátku. Nakonec
zmizel i bod.
"Všechno je v pořádku," začal muž vytáčet telefonní číslo, "to
budou problémy autonomních nervů. Dojdete nahoru sám?"
Přikývl jsem a on položil sluchátko.
11. (Pieta)
Všechno je v pořádku, říkal jsem si a díval se z okna pokoje na
měděnkovou Pietu, zelenkavou, s matnými odlesky podvečerního
slunce. Stařík s trčící bradou spal v dětské postýlce. U horizontu táhly
tmavé mraky, než jsem stačil zjistit, kterým směrem plují, otevřely se
dveře, já se otočil a viděl řádovou sestru v bílém čepci, z kterého
vylézaly rudé vlasy. Tvář měla alabastrově bílou a rty bledé. V jedné
ruce nesla láhev, v druhé hadičku a injekční stříkačku. Došla ke mně
a tiše, aby nevzbudila staříka, řekla:
"Pročistím vám trošku krev," a ukázala na postel, abych si lehl. Pak
mě vpichla jehlu do žíly, napojila na ni hadičku, nad hlavu mi pověsila
láhev a seřídila kapání.
Další injekcí mě vpichla do druhé ruky spánek. Dívala se mi při
tom do očí, jako by zkoumala, jestli si vzpomínám. Než jsem stihl
cokoliv domyslet, propadl jsem se pod zeměkouli, jak brok hrudkou
másla.
Probudil jsem se do tmy, chvíli rozpomínal na minulé obrazy a
chvíli na to, kde jsem.
Rozsvítil jsem lampičku nad nočním stolkem a podíval se na láhev.
Byla prázdná, tak jsem vytáhl jehlu ze žíly a nechal ji viset na hadičce.
Vstal jsem a došel k oknu, za kterým byla noc. Dlouze a bez
myšlenek jsem se díval na lampou ozářenou Pietu, zelenkavou a
perleťově mokrou. Jediný zvuk byl déšť, pleskající o listy stromů a o
písek před Pietou, pořád stejně silně, dlouhé, dlouhé minuty.
Lampa ozařující Pietu v jednu chvíli jemně blikla, nadechl jsem se
a otočil se do pokoje. V ten okamžik náhle déšť ustal a já uslyšel
tiché, krátké vydechnutí, po kterém zůstalo v pokoji ticho, jako bych
se ocitnul za rohem světa a sám.
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Po nahých špičkách jsem přišel k dětské postýlce staříka, brada
mu trčela do stropu a pod očními oblouky, v koutcích zavřených očí,
měl žluté bazénky, jako kaluže síry. Ostrůvky šedých chloupků na
prsou se nehýbaly.
Rozhlédl jsem se po pokoji, pak jsem obešel svoji postel a ze
zadní kapsy kalhot vytáhl polaroidní fotografii, na které byla situace v
Nachtasylu před dvaceti hodinami. Přidržel jsem ji před žlutohnědým
řezákem, pamětníkem staříkových dní. Lesklá fotografie zůstala
suchá, jenom já z ní na sebe tupě zíral a Eva naslouchala, že není
plíseň, ne a ne!
Stiskl jsem červený knoflík vedle dětské postýlky, lehl si na postel
a vystrčil bradu, jako soused. Pod oknem pomalu usychala a matněla
Pieta.
Otevřely se dveře a v polostínu stála řádová sestra v bílém čepci,
zakrývajícím rudé vlasy a se zrzavým obočím, zvednutým do otázky.
"Umřel," ukázal jsem do dětské postýlky.
Kývla a odešla.
Otočil jsem oči zpět ke stropu, v těle vedle se začal hroutit
pozitivní řád uvnitř atomů staříka, vypnulo se stmelující, životodárné
napětí a duše už svobodným úprkem opustila své komnatky, na
pracovních stolech zanechala opuštěné spisy. Není, není vnitřní ideje,
která by tomu bránila!
Znovu se otevřely dveře, sestra vyšla z polostínu do světla pokoje,
stáhla kovovu zahrádku a položila prst staříkovi na krk. Chvíli se při
tom dívala na mne a chvíli na jehlu, visící pod prázdnou láhví.
Nepřítomně zkoumající alabastrová tvář, kterou jsem už někde viděl,
ale bál se domyslet.
Pak pustila staříkův krk, stáhla z nahého těla přikrývku a hodila ji
na zem. Vzala ruce a jemně je složila na prsa. Ze skříňky vytáhla
prostěradlo a mrtvé, nahé tělo i s hlavou zabalila.
Přešla ke mně, podívala se zblízka na místo vpichu jehly, prsty
přejela hadičku až k visící láhvi, viděla, že je prázdná, kývla hlavou, na
čelo jí vyklouzl rudý pramínek, a beze slova odešla do stínu. Z
prostěradla sousední postele trčela obrovská, nahá chodidla s prsty od
sebe.
Poslouchal jsem, až dozní zvuky kroků, pak vstal, rychle se oblékl,
nazul boty, z nočního stolku vzal doklady a z čela postele ceduličku s
diagnózou. Zhasnul jsem světlo u obou postelí a opustil tu krajinu
ticha odvrácené strany světa.
Chodba byla osvětlená malými nočními svítidly v místech, kde se
křižovala s jinými chodbami. Sešel jsem ztmavlým schodištěm do
přízemí, které ozařovala lampička na stole vrátného u hlavního
východu. Vedle dveří do vrátnice byl pootevřený vchod do návštěvní
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místnosti. Vklouzl jsem dovnitř, místnost přešel, tiše otevřel okno a
vyskočil ven.
V podřepu jsem proběhl kolem osvětleného okna vrátnice a vyšel
na prostranství s Pietou, už suchou, matně odrážející světlo lucerny.
Opřel jsem se o obě svaté hlavy, podíval se nahoru a nad námi blikavě
zářilo obrovské tělo, do kterého rozhazovali neúnavní kameloti ke
zveřejnění povolené spisy staříkovy duše.
Rozeběhl jsem se podél nahýbajících se topolů směrem, kterým
jsem předpokládal živé ulice, oranžové vchody ranních hospod, trasu
k domovu a telefonní budku.
Nebylo mi úplně jasné, jestli budu potřebovat telefonovat.
Doběhl jsem na studenou křižovatku a došel k telefonní budce.
Tak tak jsem se jí dotkl a kolem zobajících bílých holubů vykročil ke
Kančí vesnici.
12. (Pád labutě)
Do Kančí vesnice na okraji Vídně jsem vcházel při začátku svítání. V
boku domu, nad kterým předly své vrčivé zprávy dráty vysokého
napětí jsem viděl dvě černá okna prázdného bytu.
Minul jsem dům a kolem zdravých okurkových polí kráčel k
Dunaji, kde mezi jedním z kanálů a samotnou řekou vylézá z hladiny
ostrov, porostlý opelichanými stromy, chloupky vynořeného těla. Na
přídi bloudí bludné balvany.
Procházel jsem chmýřím ranně ztichlého ostrova, stezkou kolem
hlavního dunajského toku. Přečetl jsem si diagnózu z ceduličky a
vhodil ji do vln.
Pak jsem z kapsy vytáhl polaroidní fotografii, poskakovala mi před
očima jako mýdlová loutka, zíral jsem tupě z ní a tak jsem ji vhodil za
ceduličkou.
Procházel jsem se mezi gotickým chmýřím ztichlého ostrova.
Už už jsem chtěl otočit kramflíček o kamínky stezky k návratu,
když se v dálce zjevilo pět teček, pak pět rozvinutých skvrn, pak pět
ptáků, pak pět bělostných ptáků a nakonec pět labutí.
Když letka bílých krasavic dolétla do křížové roviny s mými
rameny, mávla ta prostřední, třetí od zadu a třetí od předu, halasněji
křídly, pak jimi zmateně zakývala a před koncem sklonila hlavu a
škubavě a kroutivě, jako postřelený bombardér se zřítila do hladiny.
Žádný výstřel jsem neuslyšel.
Rozhlédl jsem se po ostrově, jestli nestojí někde střelec s puškou
na rameni a s obláčkem dýmu nad ústím hlavně. Ale ne, vrátil jsem
rychle pohled k místu, kam krasavice, můj poslední Adamův
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diamantový kamínek, infarktově padla. Plavala tam jako kus
zmateného prostěradla.
V ten okamžik do ní v protisměru letu labutí perutě vrazila ostrá
hruď malého a hbitého šífu. Nevědomá příď labuť ponořila, ale
spodní proudy ji hned vyplavily, kolem ní to rudlo krví a šíf ujížděl
krutě proti řece.
Zrychleně jsem se podíval na čtyři zbývající labutě. Zvědavý a
vylekaný mezi chloupky planety. Jakou záchranou akci vymyslí, jakou
sanitku a kterým telefonním číslem ji vyvolají a jestli bědují. Ale viděl
jsem už jenom konec manévru; dvě poslední labutě zlikvidovaly za
letu mezeru po padlé družce. Plachtily sudé k prameni řeky.
Došel jsem k přídi ostrova a posadil se na nejvyšší bod největšího
z bludných kamenů. Plul jsem s ostrovem za ujíždějícím šífem a nad
Dunajem, v oparu, vycházelo všem nám známé, rozžhavené, heliové
smítko.
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Naděžda Pihová Jemný papír,
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cyklu ekologická situace, suchá jehla

Hany Crasst
Strach nad Albertovem
/ukázka z románu/
Kapitola dvanáctá.
O velikém mordování a skřípění zubů; jak ale nakonec našli
starou bačkoru. Kterak čarodějka úředníka proklela a ve dvě
poloviny bleskem Božím rozpolcená byla.
Semknuté šiky mlčky a ostražitě pochodovaly proti chumlu
domků a kůlen. Před sebou valily kryty z neprůstřelného skla, jen s
otvory na prostrčení hlavní. Několik zvědavých koček, které se ladně
otíraly o zrezivělé sudy a okapy a očekávaly, co se bude dít, rozstříleli
stateční vojáci na krvavé cucky. Za neproniknutelnou lidskou hrází šly
zástupy policistů, domovních důvěrníků a rabovačů, posílené
zvláštními jednotkami pro boj zblízka. Pojízdné pancéřové kazatelny
klouzaly ve výšce nad nimi a vykřikovaly periodicky k občanům
uklidňující ujištění, prosby o zachování pořádku a výzvy k důvěře ve
vojáky, kteří budou čtvrť pročesávat. V pauzách mezi hlášeními
zaznívala z dálky vesele posádková hudba.
Konečně řad dorazil k prvním plotům. V pravidelných vzdálenostech se otevřely mezery, kterými hbitě vyběhly zadní přepadové
oddíly, a štíty se opět slily v jednotnou zeď.
Požárními sekyrami rozštípali vše, co jim stálo v cestě. Důvěrníci
vtrhli do domků, odkud vytahovali poděšené obyvatele, které pomocní
strážníci hned legitimovali, a kdo neměl průkaz, byl na místě probodnut. Také nezaměstnané intelektuály z nedávno zrušených
humanitních fakult popravovali ihned; ostatní kordon propustil za
bojovou linii, kde byli podrobeni dalšímu výslechu na promývacích
strojích.
Hluboko v centru kolonie stál s několika filozofy a sociology na
střeše nejvyššího domu kunsthistorik Aplaus. Byl to ušlechtilý muž
vysoké, statné postavy, s bělostným plnovousem, který mu spadal
téměř k pasu.
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"Zabíjejí," řekl, když oddálil dalekohled od očí. "Celá čtvrt je
obklíčena vládními pohůnky. Neunikneme!'
Skupinka roztřesených vědátorů s očekáváním pohlížela na
velebného starce, v jehož moudrost skládali veškerou svou naději.
"K babě Bačkoře, jedině ta nás může zachránit!" rozhodl.
O překot seběhli ze schodů a pádili k dřevěnému domku, v němž
bydlela zmíněná osoba. Byla to čarodějnice, a ačkoli všichni tvrdili, že
jsou to nesmysly, co dělá, a podvodné triky, kterým neuvěří ani malé
děcko, přece si nikdo netroufl babici rozhněvat.
Když zabušili na dveře, vynořil se ve škvíře stařenin vrásčitý
obličej. Nikdo nevěděl, kolik je jí vlastně let, ale sídlila zde, pokud
nevalná lidská paměť sahala, už odedávna. Prababička nejstarší obyvatelky brlohů tvrdila, že prý už její babička ji vídávala před dvěma sty
lety stejnou jako dnes, postávající s tajemným uzlíčkem pod
podloubím cizích chalup a slídící, co se kde šustne.
"Co chceš, panáčku," vyštěkla na Aplause.
"Matko, potřebujeme úkryt. Černí vojáci táhnou městem a
dojista by nás zabili. Víš asi, kdo jsme, a víš také, že takoví jako my
jsou jim solí v očích. Zachraň nás - nemáme jinou možnost, než se
doprošovat tvé pomoci!"
"To tak, panáčku, takhle by si každý přišel, že je v rejži, a aby ho
stará Bačkora schovala. Jen pěkně táhněte, odkud jste přišli!"
"Neodejdeme odtud, dokud nám nepomůžeš, nebo dokud nepřijdou vojáci. A ty si rozmyslíš, aby nás tu našli.Byl by to i tvůj konec.
Armády temnoty se nezdržují vyptáváním a neberou ohled na
nikoho!"
Čarodějka zjevně tonula v rozpacích. Tu jí náhle padla na mysl
věta z nejtajnější pekelné knihy, kterou ukrývala v předsíni pod
sedmkrát oseknutou dlaždicí v pouzdře z posvěcené kůže černého
kozla.
"Dobrá, uvidíme, co pro mě můžete udělat. Pojďte!" zamumlala
a otevřela dveře dokořán.
Ocitli se v tmavé místnosti pokreslené pentagramy a
kabalistickými symboly. Na nástěnné polici se povalovalo několik
prastarých rukopisů v polorozpadlých, vetchých vazbách, nad
ohništěm bublala v kotlíku páchnoucí tekutina. Z křesla v rohu na ně
zasvítily oči černé kočky, kterou jinak v přítmí nebylo téměř vidět. Na
stropě visel česnek a spící netopýři, pod oknem stál ponk s křivulemi
a několika otevřenými lahvemi plnými bylin, sušených můřích křídel,
vorvaního mléka a nastrouhané kůže oběšenců. Co skrývaly velké
skříně, neodvažoval se raději nikdo ani pomyslet.
Mžourajícím, krhavým zrakem si je prohlížela.
"Je snad mezi vámi někdo, kdo ještě nikdy nepoznal ženu?
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Nestyďte se, panáčkové! Závisí na tom váš život!"
Tu vystoupil Galahad Vřídkryl a pravil: "Teta, já jsem ještě s
žádnou nespal, teda jestli vám jde o to!"
Čarodějnice pohlédla na statného jinocha. Ráda mu uvěřila, že
nelže. Jeho špičatý obličej s krutými bezmasými rty nepatřil k
nejpřitažlivějším, a fialovými nežity posetý krk a tváře musely odpudit
i nejbídnější štětky, neboť některé furunkly na zátylku byly k nerozeznání od syfilitických vředů, a po tom dojista žádná netoužila. O ty,
kterým by to už bylo jedno, zase z přirozených důvodů nemohl mít
zájem on.
Byl to snaživý, leč mimořádně tupý mladík. Kdysi začal studovat
lékařskou fakultu. Z té ho však pro naprostou nezpůsobilost i k těm
nejtriviálnějším praktickým úkonům museli vyhodit, přešel tudíž na
filozofii. Zde jeho neustálé přiblblé vyptávání se na každou pitomost
nevadilo jako na medicíně, kde mu vyneslo přezdívku Zvídavý Gad,
naopak; jeho dotazy zde vítali jako projev vážného zájmu o věc a rádi
mu donekonečna vysvětlovali, co je Ding an sich, jaký je rozdíl mezi
transcendentním a imanentním, co jsou subjektivní kategorie a mnoho jiných zajímavých věcí, které kdyby slyšel prostý lid, vůbec by se na
vojáky pro jejich genocidu filozofů nezlobil. Už už si Galahad myslel,
že konečně dosáhne uznání, když filozofickou fakultu zavřeli, a on se
rázem ocitl na ulici, mezi stovkami hladovějících.
"Pojď blíž, mladíčku, ráda bych se na tebe pořádně podívala!
Hmm, sekáč bys byl, jen co je pravda. A jsi ochotný obětovat něco
pro záchranu svých kamarádů, což?"
"Podle toho, babi, co by to jako mělo bejt?!"
"Kuličky, synáčku, tvoje dvě kuličky," odvětila s úšklebkem
babizňa. Mezi muži vypukla pohoršená panika, ale čarodějnice stála
klidně a opakovala si v duchu formuli ze svého nejmocnějšflio
grimoáru: Vezmi sobě dvé varlat panice lepého, který o své vůli ti
je přenechá. Z jednoho pro svět k neuzření budeš, z druhého
prostředek připravíš, který největší krásu tvému tělu i tváři dodá.
"Mý koule nech bejt, chlípná babo, na to, aby ses měla s čím
mazlit, ti stačí kus plínky!" zaječel Galahad celý rudý.
"Panáčku, když mi je dobrovolně necháš, připravím z nich pro
vás elixír, po němž budete neviditelní - deset dní trvá, než účinek
pomine. To už snad stojí za tvou mužnou okrasu, která je ti beztak k
ničemu, jenom abys hřešil samohanou, fuj!"
"To bys opravdu dokázala, ty stará čarodějnice? Mohli bychom
přejít hranice do Švabície, tam by nás přivítali s otevřenou náručí a
udělili by nám politický azyl. Jezdili bychom po celé zemi a říkali, jaká
je u nás bída, a bez práce bychom si přecpávali břicha. Dej jí to, slyšíš,
dej jí to!"
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"No bodejť," ušklíbl se Vřídkryl, "vaše kulky to nejsou. To se
vám rozdává z cizího!"
Trvalo přes deset minut, než Gada přesvědčili, že je lepší bez
varlátek žít, než s nimi umřít.
Stařena opatrně vypreparovala pěkná oválná testes a zalátala mu
prázdný pytlík zrezivělou jehlou. Pak hbitě načrtla kruh, do něhož
museli všichni vstoupit, a popsala ho kolem hebrejskými klikyháky.
Ponurým hlasem začala předčítat tajné formule z foliantu, který vykopala zpod kamene v předsíni. Jedno z varlat roztloukla ve stříbrném
hmoždíři a přimíchávala k němu ingredience původu jen jí známého.
Mazlavou hmotu zředila tinkturou z kobřích jedových žlaz, slila do
kádinky a postavila nad kahan.
Z nedalekého tržiště již zaznívala střelba.
"Dělej, babo, nebo tady všichni pochcípeme i s tebou!" křičeli na
ni, ale jako by neslyšela, míchala stále pomaličku opalescentní roztok,
a mezi zaklínáním utrousila: "To zrovna, panáčci! Mě může zabít jen
Bůh, jak to předpověděla nad mou kolíbkou stará matka Faraonova,
jasnozřivostí nadaná. Mně jsou nějací vojáčkové ukradení. A vy se
nebojte, všechno stihneme!"
Konečně byl nápoj hotov. Pipetou odsála z nádoby část obsahu a
rozdělila ji do osmi číšek na stole.
"Ty pít nebudeš?" otázal se nedůvěřivě Aplaus.
"Ne, panáčku, ne. Já se ochráním, i když mě bude vidět. Na mě
si netroufnou. Tak už to vypijte, ať se ještě stačíte schovat!"
Opatrně se chopili pohárků.
"Jestli je to jed, babo, ať tě čert sebere!" řekl Vřídkryl a obrátil
do sebe obsah jedné z nádobek. Ostatní ho rozpačitě následovali.
"To zrovna, synku. Já mám teď právě tak zapotřebí, aby u mě
našli hromadu mrtvých inteligentů. Vidíš - už se ztrácíš!"
Skutečně, jaký div! Jejich těla průsvitněla, jako by vítr
rozfoukával mračno kouře, a do minuty všichni zmizeli.
"Pojďte se mnou, holoubkové, a pamatujte si, že před zabitím
vás neviditelnost neochrání, tak opatrně!"
Náhodný divák by byl jistě překvapen, kdyby se stal svědkem
toho, jak stará čarodějnice pobízí vzduch před sebou ke spěchu, jak se
dveře samy zavírají a jak neviditelná ruka snímá přiklop fekální jímky
společného septiku, na nějž chodili všichni z okolních barabizen.
Představovalo to často jediný zdroj jejich příjmů, neboť každý týden
přijížděla cisterna, aby odčerpala smrdutý obsah, jímž se hnojily skleníkové jahody. Nevelkou almužnu, kterou chudina za své snažení
dostala, si mezi sebou poctivě rozdělila. Dovedete si jistě přestavit,
jak malicherné spory o těch pár grošů nastávaly, trpěl-li někdo právě
úplavici, avšak nebudu čtenáře zatěžovat nechutnými detaily ze života
špinavé lůzy.
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"Na okraji je ochoz, na ten si stoupněte a buďte tam, dokud
neodejdou. A tiše, panáčci, ani slovo, ať se děje, co se děje. Vylézt už
dokážete sami, tak spánembohem!" zadrmolila stařena a přiklopila za
nimi víko. Bylo právě načase. První zbloudilá kulka zazvonila o kliku
vedlejší kůlny a zůstala vězet ve vratech. Čarodějka chvátala rychle
domů a cestou už spřádala sny o tom, co všechno podnikne, až jí kouzlo vrátí krásu, kterou před tisíciletími ztratila.
Dorazila zrovna, aby stačila vklouznout zadní brankou do domu.
Hlavním vchodem se už dobývaly sekery černých vojáků.
"Copak potřebujete od staré osob'y, panáčci?" zašveholila s
nejmilejším úsměvem, který dokázala vyloudit, když do předsíně
vpadla tlupa po zuby ozbrojených mužů.
"Co jsi zač, babo?!" vykřikl mohutný důvěrník s dlaněmi
připomínajícími spíše medvědí tlapy.
"To je čarodějnice Bačkora," šeptal mu vedle stojící voják. "Tu
bychom měli raději nechat být. Je to stará bláznivka, ta nic nedělá."
Ale to už se protlačil od dveří nám dobře známý policista a
zavelel:'
"Čarodějnice nejsou, vojíne, neexistují, to byste mohl vědět, když
už si dovolujete drze dávat rozumy nadřízeným! A ty, ženo, slyšíš,
jsem inspektor Estráda a tohle," ukázal na obra, "je domovní důvěrník
Weinbauer. Důkladně ten tvůj pelech prohlédneme, a běda ti, jestli tu
někoho skrýváš!"
Estráda, zpočátku znechucený mimořádným úkolem, se během
času vpravil do zábavného drancování a s vervou křičel na nešťastné
chudáky, až ostatním v uších zaléhalo. Vojáci pod vedením desátníka,
s děckem nabodnutým na čestném velitelském kopí, vtrhli dovnitř a
násadami pušek začali převracet, na co přišli. Knihy házeli pod kotel
do plamenů a z otevřených almar vymetli všechny lékovky a
alchemické láhve plné vzácných magických přípravků, které se mísily
se střepinami ve směs, zvučně chroupající pod vysokými vojenskými
botami.
Bačkora stačila ještě zahlédnout, jak nejvzácnější žaltář, ze
kterého hodlala vykouzlit svou krásu, mizí v ohništi, ale to už ji
Estráda s Weinbauerem vlekli ven na rynek. Inspektor měl po
odpoledním zážitku s Kropachovou záchvat misogynie a těšil se, jak si
na ježibabě zgustne.
"Tak, a teď povídej, babizno, koho jsi viděla, s kým se stýkáš, my
stejně všechno víme, tak mluv, hni sebou, nebo ti otevřeme hubu!"
"Proklatý úředníku!" nabyla konečně řeči vztekem oněmělá
čarodějnice. "Zničil jsi všechno, co jsem devět set let budovala. Rozbil
jsi i můj poslední experiment, který mi mohl vrátit věčné mládí. Já tě
proklínám! Proklínám! Ó, Fuotane, ty zahubíš tohoto muže v nej58

těžších mukách! Pojde jako prašivý pes s hlavou rozdrcenou železem,
zapuzen proklatou společností, která ho zrodila. Ty zničíš i všechny,
kteří mu v jeho temném díle pomáhali, smrtí strašlivou, až jeden
druhého bude nenávidět, a bát se budou proklatí otcové svých vražedných synů!
Tu náhle mocný výbuch srazil všechny na zem. Chalupa
čarodějnice se z ničeho nic rozlétla na kusy, ze země vyrazil plamen
až k nebesům a hnízdo pekelných kouzel se propadlo, kam patřilo. To
některý z vojáků asi srazil láhev s nitroglycerínem a rozházené
magické preparáty dokonaly řetězovou reakcí zkázu s pomocí
samotného satana.
"Ženo, tys ve své pasti zabila vládní vojáky, za to pykneš
hrdlem!" vykoktal Estráda, když se vzpamatoval a mátožné povstal.
"Hlupáku, jen Bůh mne může zahubit, a ten nedopustí, abych
zemřela dřív, než uvidím, jak se poslední lidé zmítají ve smrtelné
agónii!"
Tu předstoupil před ni obrovitý důvěrník s tasenou zbraní.
"Jako že se Ódin Weinbauer jmenuji, pekelná nestvůro,
uvidíme, jestli tě můj meč Plamený blesk nerozetne vedví dříve, než
stačíš poprosit o smilování!"
Blyštící se čepel starodávného meče, děděného v rodu
Weinbauern vždy z děda na vnuka, zasvištěla vzduchem a rozdělila
tělo čarodějnice na dvě stejné poloviny, které se bez hlesu zhroutily v
krvavé kalužině.
A na věčnou paměť toho, koho na tisíciletí podmanila, aby jí
sloužil, a kterému teď po právu připadla její černá duše, nazývalo se
až do konce věků toto místo Ďáblovou roklí a lidé se mu zdálky
vyhýbali, neboť o měsíčních nocích byl prý z hlubin slyšet rachot
řetězů a ďábelský smích.
*

*

*

Harry Crasst (1863-1920) patří mezi legendární, kultovní autory
literárního braku. Z jeho rozsáhlého díla se nedochovalo prakticky
nibec nic. Strach nad Albrechtovem je tudíž zcela unikátní knihou,
navíc světovému písemnictví prakticky neznámou. Dosud jediný
"překlad" - přesněji zcela volné převyprávění - pořídil lesotský básník
Muluku Bda Quatongz původního rukopisu, který odcizil v denverské
knihovně a později zničil. Protože originál už není k dispozici, musel být
původní text zpětně rekonstruován ze sesutštiny. Vzniklo tak vlastně
zcela nové dílo natolik sugestivně morbidní a cynické, že se dosud
nenalezl u nás nakladatel, který by se odvážil je vydat. Ukázku uvádíme
ze samizdatového vydání z roku 1984 (edice DOSKY- Dobré škváry).
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Naděžda PlEková Moje maminka, kresba perem, 79 x 52 cm, 1.979

výtvarné umění

Naděžda
Plíšková
TEXTY
Vítrprostyd a chtěl se přitulit... /Boris Pasternak/
Šárka říkala, že její táta byl na protialkoholním už dvakrát. Jednou
utek a podruhý je tam teď. Říkala, že od tý doby co maj doma psa, je
to u nich dobrý.
Zavolá táta skrz toho psa, nebo se budeš rozvádět?
A rozvedený v tom činžáku bysme mohli mít psa nebo ne? Ty ho
nebudeš mít ráda? Já bych třeba stlala, jestli se nerozvedeš. A trika si
budu taky skládat.
Tereza říkala, že je máma rozvedená, protože má táta novýho
brášku.
Pět prstů u ruky a sedmičlenní týden...
/Intimní

deník/

Cácorka capala cestičkou, pocákala ji celičkou. /Ferdův
Slabikář/
Tři buchty, maková, tvarohová a povidlová hledá) Zn.: Kdo by se do
nás zakous, jsem našla napsané v metru v telefonní budce, jak hrál ten
hoch na saxik, to rozléhání, to nádherný rozléhání v metru, dokud ho
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nečapnul dispečer, kterýmu se to jasně také muselo líbit, proč si tady
pořád někdo myslí, že se něco nesmí, i když jasně poznal, že je to
krásný a měl ho nechat hrát a dohrát pro mne jestrdej, někde jednou
jsem si zapsala: "Hráli jestrdej, já tiskla nohy k podlaze a v tom to asi
bylo, hráli jestrdej, já tiskla nohy k podlaze ta dá dadý dadá dadá a
jestrdej dadadýda dada dý dada a jestrdej", a vzpomněla jsem si, že
bylo přáním Peťáka tenkrát, když si myslel, že dávno ještě neumře:
"Pléšková, ať mi hrajou jestrdej nad rakví." Hergot, a je už dávno
mrtvěj a hráli mu nacvičeného Mozarta a pohřeb proběhl v nejlepším
pořádku. Když mi vyprávěl, jak s přišitou židovskou hvězdou koukal z
vokna nahoře a hry dětí se učil vočima z vokna. Jsme ještě poslední
děti týhle války. Bůhví kdy tenkrát začalo to jeho sebeničení a ničení...
Pléšková, žiješ?
Za mou hlavou Vltava a mezi mou hlavou a Vltavou litinové
zábradlí, člověče, kde mám boty. To bylo poprvé, kdy jsem se měla
zabít, protože má hlava byla půl centimetru od toho litinovýho
zábradlí a jeli jsme nepřiměřenou rychlostí devadesát a byli jsme
mladý, a skútr, a sukně vycpané bílejma spodničkama, a sedět s
nohama na stranu, a rychle, a fofr, člověče to je nádhera a Vltava voní
a fofr, a ještě větší fofr a lup! Bols fialovej! Bols bílej! Bols stříbrnej! a
znáš Trikolorul A modrou Raketu už nevyráběj, nevyráběj pití barvy
celínové modře, a tak už nikdo po nás nemůže vymyslet nápoj
Trikolora - do sklenice griotku, pak vodku a návrh Raketu a heleď se,
kdybysme se nerozbili, ani bysme si nevšimli hvězdiček v nebi...
Žil větším fofrem než já a teď už nemůže nic, vůbec nic, lautr nic,
jen jestrdej, při kterým jsem si na tebe vzpomněla v metru stanice
Mládežnická, kam já si chodím normálně prodlužovat život, on je totiž
poslední dobu málokdo normální, takže, kdyby všechny myšlenky,
které mi během té úsporné cesty prolétnou hlavou byly napsány
vznikla by kniha přibližně o 320 stranách za dobu jedné hodiny
osmnácti minut jízdy a dvěstěšedesáti kilometry pražského metra.
Název knihy mi pořád nejde, možná Hýťa a Batul, ale pořád mi to
cosi připomíná, podtitulek bude Auf der Suché nach absolut Nichts
aneb Abstinentské dny.
A rozfofruju, celej majlant rozfofruju, korunku po korunce v
metru, celej majetek, jako tys rozfofroval můj život, jako tys po
hodinách a dnech mýho čekání rozfofroval můj život. Amen. Pauza.
Maminko, co tu děláš, totiž: kde se tu bereš, Bóže, kolik maminek
má stejně nadité, pečlivě zabalené tašky, pečlivě nakrémované boty,
pečlivě načesané vlasy, pečlivě vymydlené ruce, pečlivě vyžehlený
kabát, pečlivě upravenou šálu, pečlivě úzkostlivé držení tyče stanice
Budějovická.
Slyším se jak říkám ne, nemám čas, jeď napřed, musím něco
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vyřídit. Ach dítě, Slávek také pořád spěchá, jakej vy máte život... Lístek
máš? Její křehounké ruce mi strkají lístek, když drží plné tašky, co
voní jabkama. Nadi, udělala jsem ti nudle do zásoby a domácí kečup.
Bože, ať si nikdy nevyčítám, že nemá čas k nám jezdit častěji, když
ona z dlouhé chvíle obšívá hadry na prach, na prach, který u ní nikdy
není. Vidím tě jednou měsíčně...
A pak se stalo to druhé zabití, které už se týkalo jenom mne,
výhradně mne, nebylo žádné potom, na chvíli bylo jen pořád.
Neviděla jsem hvězdičky v nebi, ale žebřík, nade mnou trčel žebřík
a nahoře se houpala zachycená pantofel. A tím pádem jsem povídku
dopsala až zítra, ale to už patří jinam. Jen v té knížce změním
podtitulek, bude "mojí mamince". Za to, že si koupila velkou
termosku a v ní mi vozila do nemocnice silný vývar a já ho pila
brčkem, protože jsem ještě nehejbala rukama ani nohama, a protože
ona věřila, že ta polívka tě postaví na nohy.
A já už zase chodím.
/Motol, srpen 1983/

Chleba je červený víno a pití je bílý
Ty toho ještě nevíš...
Tak kde jsme přestali: no, a kaprovi musíš dát do držky štamprdli
rumu, aby vydržel až domů. Čerstvej. Až do zabíjení. Vožere se a
padne čerstvej. No, to je toho...
Ten Pražan není ani prdel. Že to ti pražáci pijou!
Plíšková, ty přídeš rovnou do nebe. Ale v předpeklí si vypiješ tri
frťany a urazíš svatýho Petra a budeš zase v maléru. A cestou si
vzpomeneš na mne, lásko. Jak ty to jen děláš, že tě miluju...?
Obraz musí být přesný. V obraze musí být vše zdůvodněno.
/Preisler/
/Hospodská

romantika/

Veselý den
"Kde máš nohu! Proč si nevozíš nohu! Máš ssebou vozit nohu!" křičel
jeden amputář na druhýho, když frčel z vršku v dlouhé kladrubské
chodbě. Byl pátek a od rána samá sranda. "Když mě ten Heligon tak
sere ani foukat na něj nejde" jsem ještě zaslechla, neboť jsem je
minula cestou na předmět zvaný uchopování.
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Pani znáte ten vtip: ženský se dělí na dvě skupiny. Buď jsou rychlý
nebo pomalý. Ty rychlý jsou běhny a ty pomalý coury. Dobrý, žejo!
Nojo. Dobrý. Já vás obdivuju. Že' si to pamatujete. To je vopravdu f
dobrý. Já si pamatuju jenom blbosti. Tak já vás pani z něj přijdu večer
vyzkoušet. Tak jo. Tak fajn. Soucit. Jedině soucit s tím komu se směji,
smích zastavuje. Asi to bude tím. Předmět uchopování byl předmět,
kde byla skříň plná krabic s hrama pro děti od tří do šesti let a já
měla za úkol levou rukou skládat pinzetkou motýlky z barevných i
kuliček do jamek. Do jamek jsem dávala různě barevné kuličky a to i
třičtvrtě hodiny. Když jsem to složila, tak jsem to zase pinzetou levou
rukou rozházela a skládala znova rybičku nebo lodičku a to třičtvrtě i
hodiny. Denně po dobu půl roku.
. .
•
Nikdy jsem tu ještě toho amputáře neviděla. Měl ruce jenom po
lokty a pak háky. Měl také podobný předmět, že třičtvrtě hodiny těma
hákama hrál dámu. Na veliké tabuli pověšené na zdi hrál s figurkama
co byly na magnet. Dívala jsem se, jak nesmírně šikovně a trpělivě po
dobu třičtvrtě hodiny manévroval těma hákama. A pak mu ta figurka
spadla. Seděla jsem na vozejku, měla jsem své ryby v důlkách a čekala i
na sestřičku. Byl to krásnej chlap. Seděla jsem na vozejku a dívala
jsem se na něj a bylo mi blbý, že nemůže tím hákem tu figurku sebrat.
Chtěla jsem mu jí podat. Ale - tenkrát jsem se ještě neohnula až na j
zem, tenkrát mi ještě kecky šněrovala sestřička. Oba jsme se snažili a
oba jsme se zastyděli. Pak přišla sestřička a zapsala nám do obrovské
kladrubské legitimace, že jsme nechyběli. Že jsme tu poctivě strávili
třičtvrtě hodiny života. Nevím proč, ale už jsem ho nikdy neviděla.
Když jsem se pak po roce vrátila domů, měla Karolína tu samou
hru doma. Řekla jsem: "To je krásná stavebnice viď, tu znám z
Kladrub... podívej... nuže krátce! Jóbe, Jóbe! Slov už padlo mnoho, !
řeknu ti to tedy zkrátka: podívala se na mě, devítiletá a řekla: "to
nemyslíš vážně mami. Je to pro mimina. Šla si pustit Hložka a já se u
příležitosti té stavebnice už styděla podruhé.
/leden - duben 1984/

Měla jsem pocit něčeho už čteného...
13.30
Počkám ještě pár minut a pak vstanu. Peřina se na mně začala
pohybovat - totiž vlnit a já věděla, že musí přijít moment kdy jí
odhrnu, odstrčím a odejdu. Ležím pod tou peřinou a trpělivě čekám.
Nejradši na tebe. Vytřepte prachovku moje výčitky svědomí:
"Vzpomínky napsat, zmačkat a zahodit". Nikdo na mě nemá čas, to už
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je dobou. Stejská se mi po dokonalosti a po nedostatku času. Závidím
vám všem zdravým srazy a spěchání.
A tak budu s tebou chodit holčičko moje s taškou na zádech každý
den ráno do třetí třídy. Budu sedět v poslední lavici, protože budu
největší a už nebudu tolik sama.
Porodila jsem sladké miminko, které je teď malinký dělník plný
povinností: "Mámo, já jsem zabalila polštářek, aby mu nebylo zima".
V mé tašce na zádech budou dvě koťátka, růž na rty, zlámaný
hřebínek, céčka a já. Mám hodně perleťových céček - jedno perleťové
měním za pět obyčejných nebo tři průhledné.
Naděžda PlSková Zátiší /studie k obrazu/, kresba perem, 1981

Naděžda Plíšková, /6. 11. 1934 v Brně/ V dětství žila v Rozdělově u Kladna. Od roku 1954
studovala na Akademii výtvarných umění v Praze u profesora V. Silovského v ateliéru grafiky. V
letech 1958 - 59 pokračovala v grafických studiích na Hochschule fiir Graphik und Buchkunst v
Lipsku. V roce 1961 ukončila studium na AVU u profesora K. Součka. Od druhé poloviny 60. let
vystavuje samostatně v Československu i v zahraničí a v průběhu 70. a 80. let se kontinuitne
zúčastňuje mezinárodních grafických výstav. Autorčiny grafické listy jsou provokativní svojí
nekonvenční tématikou, agresivní absurditou a zároveň nás vybízejí k střízlivé věcnosti, jíž by
neměly chybět soucítění a něha. Výtvarné dílo paralelně provází literární tvorba. Básně, prózy s
hospodskou a jinou nekašírovanou tématikou.
-vj-
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"VYKLÁDÁNÍ"
EUGENA
BRIKCIUSE
/rozhovor nakladatele Miroslava Tomka - INVERZE s autorem Vyložených umělců/

M.T. Nedávno ti vyšla kniha kunsthistorických pohádek nazvaná
Vyložení umělci Jak ses vlastně dostal ke kunsthistorii?
E.B. Jednak jsem si od svých uměleckých přátel - a že jich bylo
požehnaně - z různých důvodů půjčoval ateliér a eo ipso se druhý den
probouzel pod jejich díly, většinou ještě nedokončenými. Vedle toho
jsem už v roce 1970, ztrémován zbytnělou dokumentací a za literaturu
považovanými librety svých happeningových projektů, s výtvarným
umělcem v sobě skončil, a proto velmi nutkavě zůstal už jen
kunsthistorikem, nejprve sebe sama a pak i zmíněných jiných.
M.T. Tvé happeningy byly pokusem o učiněni slova tělem, jež se ti
později ovšem vrátilo do slova. Proč je tvé "kunsthistorické" slovo tak
šarmantně vilné oproti obvykle suchým kunsthistorickým textům?
E.B. To proto, že jsem si o ně neloudil. Jak správně naznačuješ,
zdegenerovalo mi v ně spackané tělo samo. Právě proto jsem si mohl
a musel dovolit luxus mimokontextuální, jakoby vakuové řeči. Odtud
ona šarmatní vilnost.
M.T. Jeden z "vyložených umělců." Zbyněk Sekal se údajně nechal
slyšet, že jsi jeho Oltář neviděl ani z rychlíku.
E.B. To je pravda, avšak čtenář mé pohádky o Sekalovi sám uvidí,
jaké divy dokáže dar vcítění a diagnostická pohotovost.
M.T. Jako bývalý akční umělec osvětluješ konec svého žánru
symbolicky - vyložením fotbalisty Antonína Panenky jako umělce. Proč
zrovna jeho?
66

g.B. Pod neexistentními obrazy Antonína Panenky jsem se
pochopitelně probouzet nemohl. Na rozdíl od Sekalova Oltáře jsem
vgak jeho výtvarné dílo z rychlíku viděl. Bylo to vlastně z tiráku. Když
jsem tehdy jel stopem po silnici nad Innsbruckem, kde se právě
odehrávalo finále rakouského poháru, poštěstilo se mi z té dálky
zahlédnout, jak Panenka zrovna překračuje stín svůj i své branže. Co
se tehdy v Innsbrucku akčnímu umění přihodilo, to mu už nikdo
neodpáře. Tím, že Panenka svým historickým innsbruckým
exemplářem dovedl můj bývalý žánr k dokonalosti, jej zrušil. Nemusel
přitom ani opustit své původní podium. Je mi ctí, že když už jsem
klesl ke slovu, tak ke slovu kunsthistorickému týkajícímu se jeho
nohou.
M.T. V knize Vyložení umělci vykládáš kromě dvou zmíněných
osobností i Zbyňka Benýška, Ellen Jilemnickou, Petra Koubu, Rudolfa
Němce, Karla Nepráše, Irenu Ráěkovou a Otakara Slavíka. Pojítkem
mezi nimi je "vyložení". Co tím chtěl básník Hci?
E.B. Je to samozřejmě homonymum. Na prstech si spočítáš, že
trojmocné. Filosof Ivan Dubský v předmluvě k mé knize správně
naznačuje, že nejde jen o interpretaci a asociaci s kartou.
M.T. Po tvém návratu do Čech jsi reprízoval Sluneční hodiny a tvůj
následník podle tvého libreta Měsíční hodiny. Za jeden rok jsi vydal
knihu, zorganizoval Poctu Milanu Horskému, pro rádio udělal sérii
fejetonů, uvedl řadu výstav... To vše bylo spjato s mediálními
prostředky. Čeho se můžeme od tebe obávat v nejbližší době?
E.B. Přesně toho, čeho se mohou obávat mé múzy. Například ta
výtvarná už ničeho. Jak jsem naznačil, pletky s ní mne prostě přestaly
bavit. Když letos v létě symbolicky odlétla ze střechy Mánesu, zařeÚ
jsem se, že jí už "nedám" - a opravdu jsem jí dodnes nedal. Výstava
Pootevřené okno, zahrnující česká léta 1965 - 1973, kterou mám
napřesrok uspořádat v Paříži, bude z mé strany výhradně
kunsthistorická, a proto nemilostná: moudře tam budu prostituovat
jiné.
Zato miliskovat se s literární múzou mne bavit nepřestalo. Jen si
dotyčná nesmí myslet, že se nechám vtáhnout do grafomanských
excesů. Právě naopak. Šikovně se jim vyhýbám následujícími
literárními činy.
V létě vyjde v mém domovském nakladatelství (,Inverze) sbírka
mých německo-českých veršů Musere - Múzěrie, o rok později v
Československém spisovateli., latinská sbírka Cadus rotundus
přeložená do češtiny Pavlem Šrutem spolu s jeho českou sbírkou
Chodí pešek okolo, přeloženou do latiny mnou. Tou dobou už bych
měl mít dopsanou další kunsthistorickou knihu Vyložené atentáty.
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Dále připravuji soubor "brikciensif s názvem Sebraný spis, budu
pokračovat ve svých rozhlasových "rakouských procházkách" v
Kulturní revue na stanici Vltava i v televizních mystifikacích
nejrůznčjšího ražení. A nakonec všem grafomanům natruc napíšu už
dávno vymyšlený psí román, jenž se pracovně jmenuje Hodný
pohodný.
/září 1991/

EUGEN BRIKCIUS
Vyložení umělci
aneb

Kunsthistoňcké pohádky
Devět esejů o devíti výtvarných, umělcích čs.
nonkonformního umění (Nepraš, Slavík, Sekal,
Benýšek, Jilemnická, Račková a další), které byly
otiskovány v osmdesátých letech v exilových
uměleckých časopisech Obrys a Paternoster. Na
počátku těchto textů je esej o čs. akčním umění, ve
které tento klasik happeningu skládá hlubokou
poklonu fotbalistovi Antonínu Panenkovi jako
umělci. Součástí knihy je řada fotografií a
předmluva filosofa Ivana Dubského.
náklad 3 O O O výtisků - 49,- Kčs vydává I N V E R Z E V j á m ě 4 Praha 1

68

teorie

T.S.Eliot

Dva mystické postoje:
Dante a Donne
Obohacení lidské zkušenosti poezií se děje na dva způsoby: poezie
buď vnímá a věrně zaznamenává univerzum myšlení a srdce tak, jak
je přítomno v daném okamžiku, anebo se jej pokouší rozšířit. První z
nich (první chronologicky a netvrdím, že není první také podle
hodnoty) nejdeme např. v poezii Homérově. I každé širší a vyšší
univerzum, jaké vidíme např. u Danta, má zapotřebí pevný základ
včetně našeho starého viditelného světa a nesnáší se z nebe jako
Jákobův žebřík. Mezi básníky, kteří se dali cestou takového
rozšiřování skutečnosti - a přiznávám, že právě ti mne zajímají nejvíce
- mi nejvěší připadá bezesporu Dante v absolutním řádu a v moderní
době Baudelaire. Pokud jde o básníky, kteří představují realitu
takovou, jaká je, je mi z jistých důvodů zatěžko určovat jejich pořadí;
rozhodně bych neváhal zmínit Homéra - a to i Homéra Odysseje Catulla a Chaucera. V kritice je ovšem důležité rozlišovat i tam, kde
se jednoduše přiřazovat dost dobře nedá. Každého básníka je skoro
vždy možné vidět z obóu těchto hledisek a možná, že se každý na
obou opravdu účastní. Určitě existuje poezie smíšená, tak jako
existuje i poezie nečistá; především se nesmí zaměňovat fúze s
konfúzí.
Tato poznámka chce především reagovat na předsudek, který
analýzu Dantovy metafyzické poezie a celé jeho epochy zatěžuje: celá
tato literatura (Nový život, sonety Canzóny a Balady dvou Quidu) se
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pokládá za víceméně čistou hru a čistou fantazii. I když se mnoho
znalců nepřipouští, že základem jejich myšlení je právě tento
předsudek, přesto jasně převažují ti, kteří četli - a to špatně - jen
epizodu Paola a Francescy, nad těmi, kteří četli - a to dobře - Ráj,
takže se zdá, že jde skutečně o postoj většiny. Chci ukázat, že tato
poezie nikterak není jen příjemným rozptýlením primitivní
prerafaelské epochy holdující vidinám a nebeským procesím na
způsob Benozza Gozzoliho, ale dílem lidí, kteří velmi jasně mysleli a
pociťovali a dovedli překročit Obvyklé hranice ducha. Tito lidé byli
vysoce vzdělaní a měli přitom nohy pevně na zemi, pravda trochu
pocuchané politickými intrikami a kondotiérskými válkami.
Představují zkrátka civilizaci často zjevně nadřazenou naší a také
nadřazenou světu Johna Donna. Jejich syntaxe a jejich slovník tuto
nadřazenost dokazují: vyšší duchovní úrovně nedosáhneme, když se
oddáváme verbalismu.
Jedna z nejlepších vulgarizací Nového života je spisek Témy de
Gourmonta s titulem Dante, Beatrice a milostná poezie. Gourmont se
tu snaží ukázat, že Dantova Beatrice je v posledku pouhou
konstrukcí, dokonce i když připustíme, že její jméno nebylo zvoleno
jen kvůli svému smyslu. Argument možná přesvědčivý pro všechny,
kdo Nový život nepovažují za věrný záznam minulé vášně. Neznám
přitom ale jediného inteligentního čtenáře, který by o reálnosti
příběhu někdy pochyboval. Gourmont podtrhuje libovůli a
chronologický symbolismus a své tvrzení podpírá srovnáním Dantovy
vize s jinými vizemi apokalyptické literatury, mj. s Hermanovým
pastýřem. Ale Gormonta nikdy nesmíme přijmout bez výhrad. Je to
sice talentovaný kritik, ale žádný filozof a právě proto snadno
propadá zejména ve všem, co se týká lásky - nejrůznějším
filozofickým předsudkům. Jeho spisek se nás snaží přesvědčit, že
Nový život je jen suchou alegorií zbavenou všeho života. Tak tomu
rozhodně není. Jsem přesvědčen, že Vita Nuova vypráví žitou
aktualitu, pravdu odlitou ve zvláštní formě. Nic takového nelze
dokázat; jde totiž o oblast zkušenosti, která je vlastní jisté kategorii
duchů a jež bytosti stejné povahy okamžitě rozpoznají. Takže na
pocitech a citech, o nichž Dante tvrdí, že je zakusil ve věku devíti let,
není nic nepravděpodobného; mohly by se dokonce přihodit ve věku
ještě útlejším.1 Samozřejmě to neznamená, že by devítileté dítě bylo
také schopno je vyjádřit natolik cílevědomým způsobem jako Dante.
Alegorii přitom ponechám její místo: možná je jen způsobem výrazu
ducha, který se vášnivě přimyká k hledání řádu a smyslu v univerzu, a
nachází jej či vynucuje způsobem, který je nám už cizí.
Hluboká a jak se zdá také náhlá transformace provensálského
ducha v ducha trecenta, jak ji vidíme v Novém životě, má příčiny
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natolik nejasné, že se většina historiků spokojuje s jejím
konstatováním a ani se ji nepokouší vysvětlo at. Proto se jen s velkou
opatrností odvažuji navrhnout vlastní hypotézu, že se básníci trecenta
mohutného proudu evropského myšlení své epochy účastní, zatímco
Provensálští na něm účast nemají. Je nesporné, že výkvět
provensálské šlechty se těšil vysoké kulturní úrovni, určitě vyšší, než
zbytek Evropy téže doby; ostatně každá šlechta, která čte Ovidia a
Vergilia si zasluhuje úctu. Ale zdá se také, že tato kultura byla
veskrze klasická, že jejím základem byli všichni tehdy známí latinští
klasici. Jedná se tedy o jakousi malou latinskou renesanci ve 12.
století. Živý zdroj myšlení oné doby však vycházel z církve; a možná je
to vinou herezí, které tehdy v jižní Francii vzkvétaly, že Provence
zůstávala od zbytku Evropy oddělena. Dantova generace se zatím
živila klasickou kulturou středověku a stačí se seznámit s latinou 12. a
13. století, abychom pochopili, odkud se bere ona záliba pro ideje,
pro dialektickou subtilitu a pro jasný a přesný výraz.
Existuje náboženská mystika, jejíž počátky nalezneme již ve 12.
století a jejíž nejdokonálejší inkarnací je systém, který formuloval Sv.
Tomáš Akyinský ve století třináctém. Jejím východiskem je
Aristotelova Metafyzika (1072 B apassim) a Etika Nikomachova a jde
o jakýsi opak bergsonismu. K Bergsonovu absolutnu se jak víme
dostaneme tak, že sestupujeme, že sledujeme myšlení proti jeho toku,
že veškerý aparát rozlišování a analýzy podrobíme spirituální očistě a
ponoříme se do proudu bezprostřední zkušenosti. Ve 12. století vize
božského či potěšení z Boha naopak od člověka vyžadovaly jistý
proces, na kterém se inteligence musela zúčastnit; člověk blaženosti
dosahoval jen prostřednictvím, plným rozvinutím a přesáhnutím
diskurzívního myšlení. Taková je právě mystika Dantovy epochy.
Vypadá velmi odlišně od mystiky Sv. Hynka z Loyoly, Sv. Terezy z
Akvily a Sv. Jana z Kříže.
Zkoumání mystiky 12. století nám dovolí rozlišit jisté mystické
varianty, které usnadní konfrontaci Dantova Nového světa s Extází
Johna Donna.
Richard ze Sv. Viktora patří mezi mystiky 12. století k
nejzajímavějším a jeho zjev umožňuje uvidět Danta v novém světle.
Richard byl, tak jako velký filozof Hugo ze Sv. Viktora, Skot, který se
stal opatem kláštera Sv. Viktora. Jeho dosti obsáhlé spisy sice zabírají
značnou část Migneho Patrologie, ale přesto jsou spíše méně známy.
Přiznávám, že sám je znám jen zčásti. Pro nás je nejzajímavější jeho
traktát De Gratia Contemplationis, který bývá také označován názvem
Benjamin menší. Je to pojednání o operacích a etapách duše v jejím
vzestupu k blažené vizi. Představuje analogii, ovšem pouze vnější, s
klasifikacemi některých hinduistických mystiků. Také zde
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zaznamenáváme rozhodně neosobní tón, jakoby šlo o nějakou
příručku hygieny, rovněž postrádáme jakýkoliv biografický údaj či jen
zdání citu nebo emoce: to již samo stačí, abychom jej odlišili od spisů
španělských mystiků 16. století. Bez obtíží uznáme, že je napsán
jasným, jednoduchým a hutným stylem, jestliže se ovšem smíříme s
latinou, která není jazykem Cicerónovým ani Tacitovým nebo
Petroniovým. Cituji z něj pasáž, kde se pokouší rozlišit tři etapy
vývoje ducha: kogitaci, meditaci a kontemplaci:
"Cogitation per devia quaeque lento pede, sine respectu
perventionis, passim huc illucque vagatur. Meditatio per ardua saepe
et aspera ad directionis finem cum magna animi industria nititur.
Contemplatio libero volatu quocumque eam fert impetus mira
agilitate circumfertur. Cogitatio serpit, meditatio incedit, et tumultum
currit. Contemplatio autem omnia circumvolat, et cum voluerit se in
summis librat. Cogitatio est sine labore et fructu. In meditatione est
labor cum fructu. Cogitatione permanet sine labore cum fructu. In
cogitatione evagatio, in meditatione investigatio, in contemplatione
admiratio. Ex imaginatione, cogitatio, ex ratione meditatio, ex
intelligentia contemplatio. Ecce tria ista, imaginatio, ratio,
intelligentia. Intelligentia obtinet supremum locum, imaginatio
infimum, ratio medium. Omnia quae subjacent sensui inferiori,
necesse est ea etiam subjacere sensui superiore. Unde constat quia
cuncta quae comprehenduntur ab imaginatione, ea etiam aliaque
multa quae supra jam sunt comprehendi a ratione. Similiter ea quae
imaginatio vel ratio comprehendunt, sub intelligentia cadunt, et ea
etiam quae illae comprehendere non possunt. Vide ergo
contemplationis rádius, quam late se expandat, qui omnia lustrat."
Styl se zdá monotónní a nezáživný, ale brzy si povšimneme, že
každá věta trochu vysvětluje větu předchozí a že tu není zbytečného
slova. Krom toho je Richard velmi skoupý na tropy a metafory a jeho
pojednání obsahuje jen jedinou alegorii, jež přirovnává etapy ducha a
části archy úmluvy, což je alegorie, na níž není nic nezvyklého. Přesto
se mi zdá, že jeho próza odpovídá základním požadavkům stylu: píše,
co si myslí bez ozdob, přirovnání či figur, v těch samých termínech,
jež mu slouží, aby to myslel, a abstrahuje od všeho citu (protože, je-li
cit dostatečně silný, objeví se sám a není-li tomu tak, znamená to, že
je nemístný). Traktát by mohl sloužit za vzor anglickým spisovatelům
ve stejném smyslu jako - dle mého názoru - Aristoteles, Swiftovy
Dopisy pláteníkovy, Principy logiky od F. H. Bradleye a první díl
Principia mathematica Bertranda Russella.
Povšimněme si také, že metoda a záměr jsou u něho vcelku tytéž
jako u Sv. Tomáše a u Danta: kontemplace božského, sublimace a
podřízení emocí a citů inteligenci ve vizi Boha. Sv. Tomáš také říká:
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"Jasně se ukazuje, že jedině v nazírání Boha se inteligentním
bytostem dostává blaženosti."
Ale nebudu se tu zabývat vlivem Richarda ze Sv. Viktora na
Danta, i když ten o něm v jednom dopise mluví jako o autorovi,
kterého dobře zná, a umísťuje ho do Ráje. Touto citací jsem chtěl jen
předvést ukázku myšlení a stylu, které přispěly k formování myšlení a
stylu Dantova.
De Gourmont si ve svém spisku povšiml, že u autorů trecenta v
sobě láska nikdy nezahrnuje ideji vlastnictví. I když je takové
zobecnění možná přiliš odvážné, lze snad říci, že se tito autoři
mnohem více zabývají kontemplací milovaného objektu, než city a
prožitky spojení; to o čem mluví jsou vjemy a pocity milence, který
kontempluje objekt své lásky:
Chi e questa ehe vien, ch'ogni uom la mira,
Che fa tremar di claritate ľaere?2
praví Cavalcanti ve svém slavném sonetu; konstatujeme, že tento verš
není, jak by se zdálo, jen lichotnou hyperbolou, ale přesným
zaznamenáním vizuálního dojmu, jež milovaná bytost zanechává u
milence. Tato skutečnost je velmi významná. Ve svých nejlepšíéh
milostných verších se Dante, Guinizelli, Cavalcanti a Cino nikdy
neomezují na důkazy dvornosti či na skládání holdu, na popis objektu
své lásky či na zaznamenávání svých emocí a pocitů, ale snaží se krásu
a láskyhodnost kontemplované bytosti předvést tím, že popisují jeho
účinky na milence v kontemplaci. Uvidíme, že takový postoj je postoji
Johna Donna či lorda Herberta ze Cherbury vzdálenější než postoj
provensálských lyriků.
Nejde přitom o odlišnost, kterou by bylo možné vysvětlit z pouhé
biografie našich dvou básníků; neboť Donne tak jako např. Coventry
Patmore, je jistým způsobem především básníkem lásky manželské,
zatímco Dantův život byl v tomto ohledu spíše rozháraný. Zato
Dantův vnitřní život, mnohem mohutnější než u Donna, dosahuje
takových výšin citu, jež Donne nikdy nepoznal.
Rozebereme Donnovu Extázi a Ódu lorda Heberta ze Charbury.3
Kde se jak polštář v loži dme
životem břeh, jenž podkládá
fialkám skráň, tam sedli jsme
navzájem sobě lepší já.
Vidíme, že jedna z nejkrásnějších Donnových básní, která je také
jednou z nejkrásnějších básní vůbec, začíná velmi nešťastným
popletením přirovnání.
Není nijak poučné ani obzvláště užitečné srovnávat břeh s
polštářem a je ještě zbytečnější k tomu přidat "v loži", protože polštář
má přece vždy tutéž formu. Toto přirovnání se navíc střetává s
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metaforou těhotného břehu ("dme svůj život"): už přece víme, že břeh
má formu polštáře, takže vůbec nemáme zapotřebí se dozvídat, že je
těhotný; zajímavé by to mohlo být jen v případě, že tento stav je např.
výsledkem zemětřesení, o což se tu ovšem zjevně nejedná. Krásu
porodnických metafor obecně nebudu hodnotit: odpovídají dobovému
vkusu, který už není vkusem naším. Těhotný břeh se "dme", což je
přesně to, co nemá dělat, protože celá scéna, která následuje, je
popisována jako statická, jinak by to totiž nebyla žádná extáze. Pak se
nám říká, proč se břeh dme: aby podkládal skráň fialkám. Ale tato
delikátní pozornost má smysl jen v případě, že fialky rostou vedle a ne
na břehu, a jestliže se ten břeh dme jen natolik, aby podkládal jejich
skráně, nestojí vůbec za řeč. Vposledku se tu přírodní řád znásilňuje
tvrzením, že fialka břehu předchází, jestliže ovšem nepřipustíme, že
podkládat skráně fialkám je účelovou příčinou břehů.
Takže se čtyři řádky vyplýtvaly jen na to, abychom se dozvěděli, že
milenci seděli na břehu.
Ruce nám pevně spojoval
balzám, jenž pramen měl tam mít,
a zrak nám oči navlékal
oběma na jedinou nit.
Znovu tu vidíme ono prokletí sedmnáctého století v Anglii a i
jinde, onu tvrdošíjnou snahu zapůsobit a ne popisovat. První dva verše
jsou přijatelné, vyplývá z nich, že milenci mezi svýma rukama cítí
takřka materiální pouto: jde tedy o popis vjemu; zato ale obraz očí
jakoby navléknutých na dvojité niti vycházející z každého oka
rozhodně nijak nezpřítomňuje pocit extáze milenců, kteří se ztrácejí
ve svých pohledech a jen ztěžuje porozumění toho, oč jde.
Navzájem ruce roubovat
jediné bylo spojení
obrazy v očích vyvolat
jediné naše vábení.
Tato sloka hřeší nejprve tím, že obraz spojených rukou místo aby
byl podtržen izolací, bledne před složitějším obrazem roubu; dále
"vyvolávání obrazů" je metaforou proti přírodě a konečně se básník
nedokáže držet extáze samé a dokonce směřuje ke srovnání tohoto
stavu s běžným fyzickým spojením.4
Jak mezi dvěma stranami
vítězství visí na vahách
visely duše nad námi
když povznesly se nad náš prach.
Záměr tohoto krásného obrazu je nejasný navzdory pocitu chvění
a napětí, který tlumočí. Nevěřím, že básník míní boj mezi mužem a
ženou či mezi duší a tělem, ale jinou interpretaci nevidím; ta se
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ostatně zdá potvrzena následující slokou.
Když jednaly o svém splynutí
jak náhrobek jsme leželi
dvě sochy, mlčky bez hnutí,
celý den jsme tam prožili.
Tato sloka se mi vždy zdála obzvláště harmonická. Velmi šťastné
je použití slova "jednat o svém splynutí' (to negociate), či obraz
pohřebních soch, a "celý den" (all the day) na počátku čtvrtého verše
je opravdovým eufonickým objevem,5 který z této sloky dělá jedno z
nejdokonalejších čtyřverší které znám. Obdobně pro Donna tak
charakteristická málem afektovaná jednoduchost slov "mlčky1- (and we
said nothing) a "celý den jsme tam prožili" jsou dokonalé. Následující
sloky v této hře idejí, v oné manipulaci snadné zvědavosti, která je
silným rysem Donna a jeho školy, pokračují. Ústí pak v uvedení nové
a velmi důležité myšlenky.
Když láska dvěma duším dá
svým animátorem si být
ta nová duše v moci má
samotě vady odstranit.
Donne občas schválně - a s úspěchem - umísťuje dosti těžké, více
či méně filozofické, latinské slovo mezi velmi jednoduchá slova
anglosaská. Myšlenka tohoto čtyřverší je pravděpodobně svorníkem
klenby celé stavby: jde snad o vzdálený ohlas Platónova Sympózia jde přece o osamění duše a hledání řídkých momentů, kdy se zdá
splynout s duší jinou. Ale právě tento pocit nemá ve staré italské
milostné poezii žádnou obdobu. Pochybuji dokonce o tom, zda má
spojení dvou lidských duší nějaký smysl nejen ze striktně ortodoxního
hlediska - v tomto ohledu jsem ovšem nekompetentní - ale i z
hlediska eleusínského mystagoga. Zůstává však pravdou, že se přesto
jedná o základní téma milostné literatury třech posledních století.
Tato z hlediska třináctého století tak cizorodá, ba kacířská
myšlenka je přirozeným úvodem k tématu zbytku básně.
Jak dalece a dlouho jak
bez svých těl žít zde můžeme?
Patří nám, nejsme jimi však
jsou rozum - a my sféra jsme.6
Tak duše musí sestoupit
k vášním i našim schopnostem,
jež rozum musí pochopit jinak je král jen trestancem.
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Vraťme se do těl my i vy,
ať hlupák zírá oslněn
tajemství lásky v duši tkví,
však knihou její tělo jen.
Když milenec nás uslyší
(dialog duše jediné)
proměny stěží všimne si
až tělům duši vrátíme.
Beze vší pochyby se nám tu vnucuje idea disociace, rozpojení mezi
duší a tělem, kterou trecento nikdy nevyjádřilo a proti které se
rozhodně staví autorita Sv. Tomáše. Pohleďme napřed, co by Sv.
Tomáš řekl myšlence spojení dvou duší náležejících dvěma odlišným
tělům. Po refutaci jednoho výroku Sv. Augustina, kde se dovolává
autority spisu De anima, Tomáš uzavírá:
"Jako je nemožné, aby více bytostí číselně odlišných mělo jednu
jedinou formu, tak je i nemožné, aby měli jediné a téže bytí; je tedy
třeba, aby se princip intelektu násobil podle počtu těl."7
O odlišnosti duše a těla Tomáš praví:
"Duše se jeví od těla velmi odlišná, jestliže uvažujeme podstatu
každého z nich odděleně; kdyby tedy (duše a tělo) měly odlišnou a
oddělenou existenci, bylo by k jejich spojení zapotřebí nespočetně
prostředků. Avšak protože duše je formou těla, nemá bytí oddělené
od bytí těla, ale je to naopak v jejím bytí, kde je s tělem sjednocena
bezprostředním způsobem. Pro každou formu uvažovanou jako akt
totiž platí, že je velmi odlišná od hmoty, která je bytím jen
potenciálně."8
Sv. Tomáš se evidentně pokouší smířit teologické požadavky své
teorie o duši s Aristotelovým učením, ale i kdyby mu nešlo právě o
toto, nikdy by nepřipustil možnost takové disociace lidského zvířete
ve dvě entity, jak ji implikuje Donnova báseň, totiž na duši a tělo, jež
se liší jen v tom, že prvá je obdivuhodná a druhé poněkud ostudné.
Sv. Tomáš nás tu však zajímá především ve vztahu k autorům trecenta
a opakuji, že zde nenalezneme ani stín nějakého dualismu. Tito autoři
rozlišují jen vyšší a nižší, lásku důstojnější a lásku méně důstojnou.
Rozdíl, který Dante a jeho přátelé cítili a vyjadřovali se vší vehemencí
své zkušenosti. Nepředstavovali si mezi tělem a duší nějaký boj, nýbrž
vždy jen bytostně totéž úsilí obou o dokonalost.
Dualismus duše a těla je povýtce moderní myšlenka: jediná
antická analogie, která mne napadá, by byl podle Porfyria Plotinaos.
V té formě, které se mu dostává u Donna, nepochybně představuje ve
srovnání s myšlením Sv. Tomáše filosofické zhrubnutí. Domnělá
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glorifikace těla, kterou u Donna nachází tolik jeho obdivovatelů, se ve
skutečnosti redukuje na čistě puritánský postoj. Myšlenka extáze
splynutím dvou lidských duší je současně z filozofického hlediska
hrubou, ale také z hlediska citů velmi úzkoprsou. Myšlenka lásky jako
kontemplace je aristotelštější, ale současně také platónštější, protože
je to kontemplace absolutní krásy a absolutního dobra, jež lidský
objekt - sice omezený ale láskyhodný - dovoluje dosáhnout. Zatímco
Donne? Extáze je u něj dokonalou jednotou a konec konců jakoby
dvě lidské bytosti nic jiného mimo sebe sama ani nehledaly a jen se
snažily udržet ve své rozkoši. Žádný cit se ovšem věčně udržet
nemůže, aby nezanikl, musí se přesáhnout. Donne jako moderní
básník je takto vězněm vlastních citů. Takřka u něho nenajdete
adoraci. Jemu a jeho následovníkům se nabízí následující alternativa:
buď šťastné manželství jako např. u Tennysona, které se neliší ani od
manželství Donnova a které je vlastně jen jistým druhem bankrotu;
anebo přiznání debaklu hrdiny Na cestě: "Můj bože, jak je to pitomé!"
Nakonec zde vždy znovu narážíme na základní téma moderní
literatury: málo přitom záleží na tom, zda se absolutno hledá v
cizoložství, v sexuálních výstřelcích anebo v manželství, jestliže právě
zde je nalézt prostě nelze.
Stejné hledání permanentního ve fixaci efemérna obdivuhodně
rozvíjí Óda Donnova současníka lorda Herberta ze Cherbury. Někdy
sé mi Óda líbí ještě víc než Donnova Extáze, zvláště když mne zaskočí
nečekaně; když o tom však přemýšlím, nacházím u Donna více
substance, více solidnosti, více technické dokonalosti, ale také více
neodpustitelných chyb. Jde však o stejné zvolání:
Ó vy, kdo jak se tvrdí střežíte duše
než sestoupí v nebeských plamenech,
zda zmo vaší nesmrtelnosti dokáže posvětit
žádostivost a tělesný chtíč?
A není snad naše nebetyčná láska
navždy cudnými pouty
spjata s bídnou a
smrtonosnou touhou?
A jestliže duchové nedospělí
zde dole z Lásky poslední moudrost činí,
Jak dokonalou se naše láska stane
až nedokonalost sama dozná očištění!
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Pro kontrast uvádím tuto pasáž z Dantova Nového života.
(XVIII):
Několik dam se sešlo, aby se vzájemně potěšily ze své společnosti.
Jedna z nich na mne pohlédla a jmenujíc mne jménem takto mne
oslovila: "Proč svou dámu miluješ, když nejsi ani schopen snést její
přítomnost? Pověz nám to, neboť účel takové lásky si zaslouží
pozornosti." Odpověděl jsem jí na to těmito slovy: "Dámy, účelem mé
lásky nikdy nebylo nic jiného než spása dámy, o níž se domnívám, že
mluvíte, a právě v tom spočívá veškerá blaženost, která je cílem vší mé
touhy. A protože se jí zlíbilo mne odmítnout, můj pátí Amor... ráčil ve
svém milosrdenství umístit mou blaženost tam, kde mne nikdy nemůže
opustit." Tehdy se ony dámy rozhovořily mezí sebou a jako jsem vídal
padat bělostný sníh mezi deštěm, tak se mi zdálo, že jejich řeč
protkávají vzdechy. Poté co pohovořily mezi sebou, dáma, jež mne
oslovila, mi řekla: "Prosíme tě, řekni nám, kde se tedy nachází místo
oné blaženosti?" V odpověď jsem jim jen řekl: "Dlí ve vší řeči k oslavě
mé dámy."
Shrnuji: chtěl jsem uvést do vztahu na jedné straně mystiku
Richarda ze Sv. Viktora a Dantovu poezii a na druhé straně mystiku
16. století a poezii Johna Donna a poukázat na to, že mezi Dantem a
Donnem je rozdíl v koncepci duše a těla, který odpovídá rozdílu mezi
filozofiemi těchto dvou epoch.
Extaze
John Donne
Where, like a pillow on a bed,
A pregnant bank swelled up, to rest
The violet's reclining head,
Sat we two, one another's best.
Our hands were firmly cimented
With a fast balme, which thence did spring,
Our eye-beams twisted, and did thred
Our eyes, upon one double string.
So to entergraft our hands, as yet
Was all the meanes to make us one,
And pictures in our eyes to get
Was all our propagation
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As' twixt two equall Armies, Fate
Suspends uncertain victorie,
Our soules (which to advance their state,
Were gone out), hung 'twixt her and me.
And whilst our soules negocíate there,
Wee like sepulchrall statues lay;
all daz, the same our postures were,
And wee said nothing, all the day.
When love, with one another so
Interanimates two soules,
That abler soule, which thence doth flow.
Defects of loneliness controules.
But O alas, so long, so farre
Our bodies why do wee forbeare?
They are ours, though they are not we, Wee are
The intelligences, they the spheare.
So must pure lovers soules descend
To affections and to faculties
Which sense may reach and apprehend,
Else a grea Prince in prison lies.
To our bodies turne wee then, that so
Weake men on love revealed may looke;
Loves mysteries in soules doe grow,
But yet the body is his booke.
And if some lover, such as wee,
Have heard this dialogue of one,
Let him still marke us, he shall see
Small change, when we'are to bodies gone.
POZNÁMKY:
S psychologem I. A. Richardsem si dokonce myslím, že tento druh zkušenosti je nejrozšířenější
ve věku čtyř až pěti let.
2
Varianta: Che fa di ciarita 1'aer tremare.
3
Donnovu Extázi cituji podle překladu Zdeňka Hrona (John Donne: Komu zvoní hrana,
Československý spisovatel KPP, Praha, 19?). Pozn. překl.
4
Narážka na slovo "propagation", viz originální text v příloze; pozn. překl.
5
Srv. text originálu - "all day" na počátku třetího verše odpovídá "all the day" na konci čtvrtého.

Porn. překl.
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6
Zde je v jinak korektním Hronově překladu evidentní chyba - sférou nejsme vy, ale naše těla,
zatímco my jsme rozumem; srv. originál "...Wee are (The intelligences, they (bodies) the spheare."
Pom. překl.
1
Cum impossibile sit plurium numero differentium esse unam forman, sicut impossibile est quod
eorum sit unum esse; oportet principium intellectivum multiplicari secundum multiplicationem
corporum. (Summa Theologica, Qu. LXXVI, art. II)
8
Anima distat a corpore plurimum, si utriusque conditiones seorsim considerentur; unde si
utrumque ipsorum separatim esse haberet, oportet quod multa media intervenirent Sed in
quantum anima est forma corporis, non habet esse seorsim ab esse corporis, sed per suum esse
corpori unitur immediate. Sic enim et quaelibet forma, si consjderetur ut actus; habet magnam
distantiam a materia, quae est ens in potentia tantum. (Ibid. art. VIII)
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Jacob Rogozinski

Peklo na zemi
/Hannah Arendtová k Hitlerovi/
V roce 1933 se Karl Kraus rozhodl zastavit publikaci své revue Die
Fackeh "K Hitlerovi mě nic nenapadá" napsal tehdy. Je skutečně docela dobře možné, že o Hitlerovi a o všem, co toto jméno zahrnuje,
nemáme co říci. Ze se veškerá řeč s nevyhnutelným vcítěním a narcistickou pózou jeví jako nepatřičná. Že každý pokus myslet zůstává
vůči tomu asymetrický. Avšak paměť může urazit i mlčení. Právě
proto se chceme, řečeno slovy Hanny Arendtové, "pokusit říci, co se
stalo a porozumět tomu".1 Porozumět podle ní znamená "uvědoměle
nést břemeno, jež na nás události vložily", aniž bychom se "pasivně
skláněli pod jeho tíží" a aniž bychom se pokoušeli "popírat nesne-.
sitelné.!2 Myšlení tu však naráží na hranice, jež představuje zkušenost,
kterou nelze komunikovat a "na niž nám vzpomínka nepřináší takové
jasno jako vyprávění očitého svědka, které zůstává bez ohlasu."3
Jde také o mez jazyka: nemáme jméno, které by něco takového
mohlo pojmenovat. Neboť událost přesahuje meze zdravého rozumu
a znamená "vynoření radikálního, dosud neznámého zla."4 Zlo
nepojmenovatelné, protože radikálně nové, bez předchůdce v
předlouhé tradici neštěstí. Ústřední téze Arendtové tvrdí jak známo
právě toto: "Totalitarismus se od ostatních nám známých forem
politického útlaku jako jsou despotismus, tyranie, diktatura, bytostně
liší."5 Pravá bytnost totální vlády se zjevuje v koncentračních táborech
a "se životem v táborech nelze nic srovnat", ani trestanecké kolonie
ani náboženská pronásledování ani antické otroctví: to vše jsou jen
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povrchní analogie, které zavádějí. Když se Arendtová přesto snaží
nevýslovné myslet, opakovaně se v jejím textu vynořuje jedno slovo:
peklo. "Lze rozlišit tři typy koncentračních táborů, které odpovídají
třem základním koncepcím posmrtného života na Západě: Hádes,
očistec a peklo /.../. Tábory v Sovětském svazu, kde se opuštěnost
světem kombinuje s chaotickou nucenou prací, reprezentují očistec.
Zato
peklo
se
nejdokonaleji
inkarnuje
v perfektně organizovaných táborech nacistů: celý život je v nich
minuciézně a systematicky organizován za účelem co největšího
utrpení."6 K porozumění tomu, co se stalo, je tedy nezbytné pochopit,
co znamená peklo.
Což se ovšem zdá nemožné. S odumíráním víry v Boha
na moderním Západě postupně ztrácí všechen smysl i víra v nesmrtelnost duše, v peklo a ráj, v ďábla a anděly.7 Je paradoxem, že se realita
tohoto světa stala pekelnou právě v době, kdy lidé přestali věřit
v peklo v zásvětí. Reflexe Arendtové se v konfrontaci s tímto paradoxem rozvíjí ve dvou velmi odlišných směrech. V Krizi kultury doktrínu pekla chápe především jako politický mýtus, který vědomě
vytvořil Platón, aby použitím hrozby věčným trestem králi-filozofovi
umožnil podřídit si množství. Sv. Augustin pak dle ní tuto "krásnou
lež" úmyslně vřadil do křesťanské dogmatiky, aby posílil politickou
autoritu církve. Arendtová si všímá, že rovněž Otcové-Zakladatelé
Americké revoluce považovali ještě za nezbytné integrovat dogma
pekla do ústavy nového státu a že "varovali před odstraněním strachu
z pekla z veřejného života, protože - dle slov Johna Adamse - by se
tak dláždila cesta k tomu, že se vražda stane stejně lhostejnou jako
střelba na křepekly a vyhlazení národa Rohilla něčím stejně nevinným
jako když s kusem sýra pozřeme červy..."8 Arendtová dodává, že
v epoše Hitlera a Stalina znějí tato slova "prorocky". Zdánlivě je tedy
náš paradox vyřešen: právě protože množství přestalo mít strach
z pekla, mohou se divoké vášně luzy odvázat ze řetězu a masové
vyvražďování se stává možným.
Zdá se, že Arendtová "platónskou důvěru v politickou účinnost
náboženských mýtů " skutečně sdílí. Redukuje tak ovšem náboženství
na pouhý politický mýtus, vědomě vyrobenou instrumentální fikci,
která má zajišťovat vládu. Takové analýzy prozrazují jednu z mezí
jejího myšlení, totiž podcenění symbolické dimenze.9 Což ji vede
například k tomu, že odmítá jakoukoliv interpretaci nacistického
antisemitismu pomocí religiózních schémat.10 Nahrazuje je vágními
sociálně-ekonomickými úvahami, jež v žádném případě neumožňují
gochopit, proč se přednostním cílem nacistického teroru stali zrovna
Židé. Jde o opomenutí, které je důsledkem základní tendence jejího
myšlení, jež se snaží politično omezit výhradně na imanentní scénu
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lidského činu ve viditelném světě. Redukuje je na čistý politický
fenomén, tak jak se ukazuje v jasném světle činu, aniž by dbala horizontu neviditelna, který jej orientuje a vždy zůstává při zjevování
fenoménu v pozadí spolupřítomen. Jinými slovy: v analýzách
Arendtové schází analýza transcendence..
Přesto však jdou její poznámky o táborech a peklu právě tímto
směrem. Nejde totiž podle ní jen o vnější analogii, ale o to, že nástup
éry totálního panstlví zůstává v podivné blízkosti náboženské víry v
peklo a že je tato vláda v imanenci hmotně realizuje. Tábor tedy
doslovně znamená peklo na zemi. Tato monstrózní inkarnace pak
nepochybně těsně souvisí s bludem o budování Milénia či Nového
Jeruzaléma, ať již jako "komunistické beztřídní společnosti" nebo
Tisícileté říše; jakoby do našeho světa rázem vtrhlo zásvětí a nebe
s peklem se spářily na devastované zemi: "Stává se náhle zřejmým, že
to, co lidská představivost po tisíce let kladla do království mimo
veškerou lidskou moc, se dnes může stát skutečností i zde v tomto
světě: nejmodernější metody ničení jsou s to peklo a očistec realizovat
včetně obrazu jejich věčného trvání /.../. Ničím se moderní masy
neliší od mas minulých staletí radikálněji než ztrátou víry v Poslední
soud: ti nejhorší se přestali bát a ti nejlepší ztratili naději. Tyto masy,
které jsou stejně jako dříve neschopné žít beze strachu a bez naděje,
jsou pak přitahovány každým podnikem, který slibuje pomocí lidských
prostředků vytvořit ráj, po kterém touží, a peklo, z něhož mají hrůzu
/.../. Jedinou věcí, kterou nelze kopírovat, je právě to, co činilo
tradiční koncepci pekla pro člověka snesitelnou: poslední soud, tj.
idea absolutního kritéria spravedlnosti, která se pojí s možností
nekonečné milosti."11
A jsme zpátky v samém srdci paradoxu. Arendtová se zde pokouší
dotknout pravdivého jádra náboženského mýtu: uchopit to, co ve víře
v peklo probouzí lidskou úzkost a usměrňuje lidskou touhu. Vyjevuje
• se pak, že představy pekla a ráje se zdaleka neredukují
na iluzorní dogma, ale že vykonávají velmi důležitou symbolickou
funkci. Že umožňují ohniska strachu a naděje odvrhnout na onen
svět, "mimo veškerou lidskou moc". Tento ústup se děje pod záštitou
božské transcendence, která vymezuje lidský čin v jeho koečnosti
a udržuje peklo mimo jeho dosah. Právě tato hráz transcendence se
v naší modernitě zhroutila. Když víra v nesmrtelnost mizí, zobrazení,
která ji podpírala, se nevytrácejí, ale přitahují touhu i nadále.
Uvolňuje se tak cesta pro výrobce nebes a pekel na zemi, kteří slibují
v tomto světě hmotně uskutečnit blažené společenství svatých a věčné
utrpení hříšníků. "Totalitní peklo dokazuje pouze jedinou věc: že
lidská moc je větší, než si kdy kdo odvážil představit, že člověk může
uskutečnit vizi pekla." Přesto v tomto veškerou míru přesahujícím
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šíleném gestu, jež se domáhá uskutečnění opravdového křesťanského
pekla zde dole, je tato opravdovost již ztracena. To, co totální panství
realizuje, je peklo znetvořené, protože zbavené svého posledního
smyslu, tj. "ideje absolutního kritéria spravedlnosti, která se pojí
s možností nekonečné milosti", tj. - i když se Arendtová zdráhá tuto
ideu pojmenovat - ideje Boha. Toho Boha, jehož suverénní
spravedlnost a láska pro věřícího existenci pekla opravňují. Avšak
jsme vůbec s to porozumět podivné postavě Boha dobra, jehož láska
se rozpoutává ve zlobě a zášti? Jak tedy popsat onen záhadný pohyb,
onen historiální zákrut, onen "úděl" jak by řekl Heidegger, kde Bůh
a jeho Zákon, nebe a peklo sestupují do imanence a nechávají se
převzít a přivlastnit řádu lidského Subjektu.
V tomto převzetí, které znamená metafyzickou transpozici
náboženského horizontu, je třeba analyzovat nejen příslušná
předznamenání ideje Boha, ale ještě spíše s ní související určení ideje
Zákona. Je totiž nemožné porozumět totalitarismu a jeho radikální
novosti, když necháme stranou jeho vztah k Zákonu. Od minulých
tyranií, režimů "bez zákona", v nichž vládne libovůle, jej odlišuje to, že
"nikdy nejedná, aniž by neměl zákon za průvodce /.../, neboť vždy
tvrdí, že přísně a bez výhrad respektuje ony zákony Přírody a Dějin,
o nichž se odjakživa soudilo, že se z nich všechny pozitivní zákony
odvozují." Totalitní politika takto "slibuje spravedlnost na zemi, protože chce z lidského rodu samého učinit inkarnaci zákona."12
Arendtová zdůrazňuje, že tento totalitním hnutím imanentní zákon,
který legitimuje vyhlazování, "nemá nic společného" s věčným
Zákonem spravedlnosti, který tradice ztotožňovala s Boží vůlí. Není
to přesto týž Zákon, jehož se totalitární projekt zmocňuje, aby jej
nechal propadnout do imanence? I když je monstrózně znetvořen,
nepodržuje si přesto stopu své ztracené transcendence? Jak se to
konečně má s Hitlerovým zákonem, o němž Eichmann tvrdil, že jen
do důsledků respektoval jeho imperativ?
Když Arendtová definuje Eichmanna jako "občana dbalého
zákona", jenž organizací vyhlazování "pouze plnil svou povinnost",
není to míněno jako ironie. Vypráví, že při jednom výslechu
"Eichmann náhle prohlásil s důrazem na každé slovo, že celý svůj
život žil podle Kantových morálních principů...". "Na první pohled",
komentuje to Arendtová, "to vypadalo jako urážka Kanta."13 Ostatně
Eichmann sám později doznal, že "od chvíle, kdy byl pověřen
uskutečněním Konečného řešení, podle Kantových principů žít
přestal." Zdálo by se tedy, že rozpoznal, že Kantův zákon povinnosti
a nacistický zákon teroru nemají až na nominální identitu slova
"zákon" nic společného. Ale podle Arendtové tomu tak není: jde
podle ní o to, že Eichmann "Kantovu formuli jednoduše neodstranil.
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ale deformoval." Přizpůsobil ji totiž hitlerovskému "kategorickému
imperativu", který formuloval nacistický právník Hans Frank:
"Jednejte tak, aby Vůdce vaše činy schválil, kdyby je znal." Což
znamená redukovat univerzální zákon praktického rozumu, který
každou konečnou subjektivitu přesahuje, na úsudek jednoho
jednotlivého subjektu: považovat Hitlerovu vůli za Tvůrce zakona,
jeho "původce", jeho suverénní Subjekt. Avšak pro Arendtovou taková
"deformace" zachovává základní strukturu Zákona netknutou:
"V jistém smyslu," uzavírá, "se Eichmann skutečně Kantovými návody
řídil." Bylo by tedy třeba smysl této deformace vysvětlit. Avšak
popravdě řečeno Arendtová se o něco takového příliš nezajímá. Její
pozornost přitahuje Eichmannův případ z jiného důvodu: jako příklad
banality zla.
Odkaz na peklo se nám nejprve vynořil jako metafora nevýslovné
hrůzy, jako jediné pojmenování, které může vystihnout ono "zjevení
radikálního a dosud neznámého zla". Ale tato metafora je
nepochybně přiznáním určité meze našeho myšlení. "Je inherentním
rysem naší filozofické tradice, že jsme neschopni koncipovat
'radikální zlo'. Což platí jak pro křesťanskou teologii, která
připisovala i samému ďáblovi nebeský původ, tak i pro Kanta, který
jako jediný musel přinejmenším tušit možnou existenci takového zla,
jak na to poukazuje výraz, který pro tento účel razil; i on je ovšem
vzápětí zase zracionalizoval /.../. Ve skutečnosti nemáme nic, oč bychom mohli opřít možné porozumění fenoménu, jehož děsivá realita
nás bez přestání interpeluje a který drtí na prach všechny normy,
které známe."14 Západní tradice ustavičně ujišťovala, že "nikdo není
dobrovolně zlý", že bytí a dobro jsou totéž a že zlo pochází z nicoty,
že je bezmocí a nedostatkem bytí. Proto je náš úsudek tváří v tvář
invazi radikálního zla zcela bezbranný. Zkušenost koncentračních
táborů nás nutí, abychom se s touto tradicí rozešli a přiblížili se k
tajemství zlovůle, tj.: vůle, která je schopná svobodně se rozhodnout
pro zlo "jako takové". Což podle Kanta u člověka nenalezneme, neboť
takový záměr by byl ďábelský."15
Sledujeme-li závěrečné kapitoly Totalitního systému, zdá se jasné,
že by se reflexe Arendtové měla ubírat tímto směrem. Když se však
při příležitosti Eichmannova procesu otázky znova dotýká, neklade již
do popředí radikalitu zla, ale jeho banalitu. Na Eichmannovi prý není
nic ďábelského ani perverzního či patologického. Žádná nenávist vůči
Židům. Žádná touha "konat zlo z principu", protože Eichmann byl
právě neschopen "poznat či pocítit, že koná zlo".16 Jádro "morální
výzvy", kterou Eichmannův případ obsahuje, spočívá v jeho "úděsné
normalitě". Znamená to, že každý "normální" člověk je ohrožen
takovouto "banalitou" a že se za jistých okolností každý z nás může
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stál Eichmannem? Otázka takřka nesnesitelná, jejíž výzvu však
radikální etika musí být schopna přijmout. Arendtová o ní odmítá
uvažovat: Eichmannova banalita je příliš banální na to, aby byla
univerzální. Definuje ji čisté negativním způsobem a obžalovává
Eichmannovu "nevědomost", jeho "nedostatek představivosti", jeho
"neschopnost myslet, a to zejména z hlediska druhého". Zlo se tak
znovu a velmi klasicky stává pouhou karencí, chyběním úsudku, mimovolnou chybou. Text z r. 1951 již takovouto interpretaci připouštěl:
radikální zlo, psala tehdy Arendtová, "se zjevilo spolu se systémem,
v němž se všichni lidé stali stejným způsobem nadbyteční." Právě
opuštěnost individua ztraceného v mase - v oněch "ekonomicky
přebytečných a sociálně vykořeněných" masách moderní společnosti provokuje ztrátu zdravého rozumu, která charakterizuje Eichmanna.
V tomto smyslu není radikalita zla k jeho banalitě v protikladu, ale
naopak v ní nachází svůj zdroj: napájí se z téhož pocitu zoufalství
a opuštění /slovo "opuštění" - "abandon" má stejný kořen jako
"banalita"/, z této banalizace života, která zbavuje individuum veškeré
přináležitosti ke světu, která ničí jeho schopnost soudit a jednat.
Tehdy se vynoří banální individuum, totalitní vrah, "o to
nebezpečnější, že se vysmívá tomu, zda žije či ne, zda se vůbec narodil
či ne", a lhostejné k tomu, zda mu připadne role oběti či kata.
Radikální zlo by tak nebylo dílem zlovůle, ale dílem absence vůle, tj.
takové svobody, která se sama sebe zřekla do té míry, že se ztotožnila
se slepou nutností. Nikdo by tak nebyl zlý úmyslně. Soudci z Jeruzaléma a Norimberku odsoudili jen panáky.
Tato analýza trpí tím, že zkoumá jen postoj vykonavatele rozkazů,
který bez výčitek a bez nenávisti odvádí své hanebné dílo. Když mu
jeho nadřízený oznámil rozhodnutí uskutečnit Konečné řešení,
Eichmanna to jen nepříjemně překvapilo. Ale tento rozkaz sám má
určitý původ, je důsledkem nějakého původního rozhodnutí.
Arendtová se na Eichmannův případ příliš soustřeďuje a proto jí
uniká to nejpodstatnější. Chceme-li totalitárnímu peklu porozumět, je
třeba především vysvětlit rozhodnutí Hitlerovo. A k tomu se Arendtová odhodlat nedokáže a to z dobrého důvodu: ohrozila by tím nosný
svorník svého myšlení, kterým je její koncepce svobody. Arendtová
ztotožňuje v Kantových stopách - či spíše podle jakéhosi jednostranného "kantismu", který je zkrácen o kantovskou etiku - svobodu se
svobodou transcendentálni, s mocí absolutně začít nějakou sérii
událostí, a odděluje ji od "svobody numenálnf', od schopnosti rozhodnout se pro dobro či pro zlo.17 Což ji znemožňuje příchod nového
hodnotit z etického hlediska: každý začátek musí pro ni být již tím, že
začíná, "zázrakem bytí" a musí být slaven jako takový. Nepochybně jde
o cenu, kterou musí platit za věrnost Heideggerovi.18 Arendtová
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nemůže tolerovat skutečnost, že totalitní hn"'í jako nejnesmiřitelnější
nepřítel lidské svobody by samo mohlo pocházet ze svobodného
rozhodnutí, které prolamuje čas a dává ve světě vyvstat něčemu
novému, které tedy náleží do oblasti činu.
Popírá-li, že totalitní hnutí pochází ze svobodného činu, dostává se
tak paradoxně do sousedství představy, kterou si totalitarismus sám o
sobě vytváří.18 Považuje se totiž za činitele objektivní nutnosti,
nezvratných zákonů přírody a dějin. Některé analýzy Arendtové
přesto umožňují zahlédnout ještě jinou dimenzi totalitního projektu.
Všímá si, že organizace nacistické strany se konstituuje podle
konspiračního modelu jako "tajná společnost, která funguje
na veřejnosti". Nejedná se jen o taktický záměr, který má usnadnit
dobytí moci. Neboť totalitní strany "se formují jako skutečné tajné
společnosti až po získání supremacie".20 Tato tajná organizace
opravdu střeží tajemství: jde o "striktně esoterické vědění" o vyhlazovacích táborech, které z každého příslušníka SS dělá nositele tajemství, "einen Geheimnisträger". Hnutí se pak rozvíjí jako nesmírné
spiknutí, jež se organizuje okolo neprůhledného jádra tajemství, jako
planetární konspirace, která směřuje k dobytí světa. Arendtová se
dokonce domnívá, že nacistická strana "používala Protokoly siónských
mudrců jako model budoucí organizace německých mas při budování
světové říše".21 Skutečnou ideologii režimu by pak reprezentoval tento
"model" a ne "pompézní scientismus" oficiálního diskursu. Avšak
"Protokoly si představují světovládu jako praktickou možnost /.../,
která nezávisí na objektivních a nezvratných podmínkách", a tedy
"implikují, že jde pouze o otázku inspirace nebo lsti".22 Volba
takového "modelu" svědčí o tom, že v srdci totalitárního projektu jde
o touhu a nenávist, pomstu, lest a závist. Že zákonem světa je pro
Hitlera zákon Subjektu, vědomé vůle, která aspiruje ňa vládu. Přesně
řečeno, že Hitler halucinuje historii jako uzavřené pole, kde se
střetávají dvě nepřátelské vůle, které zápasí na smrt o vládu nad
světem. Představuje si přitom, že v tomto nelítostném boji zaujímá
vládnoucí místo, místo Světopána, v přítomné době Žid, kterého
Hitler musí napodobiť, vzít si z něj příklad, identifikovat se s ním, aby
jej pak o to snáze zničil.
Zdá se nám, že právě motiv světového spiknutí je velmi dobře
možné analyzovat ve světle kategorií díla a činu H. Arendtové
a její interpretace revoluce. Když se zmiňuje o Protokolech, které
se Hitler údajně naučil nazpaměť, Arendtová uvádí, že "víra
v nepřetržitou existenci mezinárodní sekty, která odedávna sleduje
stále též revoluční cíle, je velmi stará a hrála významnou roli v tajné
politické literatuře od dob Francouzské revoluce, i když žádného
spisovatele z konce 18. století nenapadlo, že by ona 'mezinárodní
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sekta' /.../ mohla být židovská."23 Položme si tedy otázku, proč mýtus
komplotu nabývá takové důležitosti právě od Francouzské revoluce a
také proč postava "Žida" nakonec vytěsňuje figury Jezuity či Zednáře.
Podíváme-li se na ideologii "světové konspirace" pozorněji, zdá se vyplývat ze dvou neslučitelných logik. Když prohlašuje, že zjevní činitelé
politického života jsou pouhými loutkami, jejichž nitkami pohybuje
neviditelná moc, tvrdí tím, že pravá příčina událostí je skrytá a že lidská vůle a inteligence v úkolu uchopit skryté hnací síly historie selhávají. Současně se ovšem v pozadí obnovuje vláda všemocné /lidské/
vůle, která má k dispozici neomezené vědění. Mytologie komplotu
tedy skližuje ideologii nutnosti s metafyzikou vůle. Svou vírou
v neomezenou moc vůle a činu plně náleží k moderní politické
zkušenosti. Je pozoruhodné, že se vynořila za Francouzské revoluce
právě ve chvíli, kdy si "lidé plně uvědomili, že 'začátek' /.../ může být
výsledkem lidského činu a dokonce vědomé intence člověka."24 Když
se tradiční společenské koordináty a hierarchie zhroutily, vynořuje se
v euforii ze svobodného znovuzapočetí historie velké pokušení považovat každou překážku, každou objektivní hranici, rovněž
za výsledek činu, za účinek vůle, ovšemže vůle protivné. V nejmenším
odporu se spatřuje příznak nepřátelského záměru, který je třeba demaskovat a veřejně se s ním střetnout v jasném světle činu. Zkušenost
Francouzské revoluce nadto zatěžuje další a odlišný význam, který
podezřívavost revolucionářů a jejich vůli demaskovat skrytého
nepřítele ještě zostřuje. Je to dojem neodolatelného hnutí, které se
nedá zvládnout žádným činem - jakoby "právě v okamžiku, kdy si lidé
uvědomují svou velikost, zasáhla jakási sfla větší než lidská"25 a jakoby
se svoboda mohla objevit jen ve zkamenělé podobě nutnosti. Mýtus
spiknutí dovoluje tento paradox magickým způsobem rozřešit tím, že
za anonymní nutnost dějin opětně podsouvá fikci suverénní vůle.
Fanatičtí ideologové komplotu i v hloubi svého bludu zůstávají věrni
uctívání moci činu, ztraceného pokladu lidské svobody.
Je to ale za cenu transpozice, která ji znetvořuje a bere jí všechen
smysl. Moc, kterou marně hledali v politické oblasti, chtějí nalézt na
scéně imaginární. Na scéně fantazmatu ovšem už nehledají
svobodného činitele činu, ale neviditelného Původce, který podle
tajného Plánu spřádá svoji intriku a manévruje lidmi. Což jim dovoluje za pomoci představ vševědění a neomylného Plánu zbavit
dějiny a čin vší neurčitosti: "V této Francouzské revoluci", píše abbé
Barruel, "bylo vše předvídáno, předem promyšleno, rozhodnuto,
připraveno a stanoveno: vše bylo důsledkem nejzvrhlejší zločinnosti,
protože vše bylo připraveno a vyprovokováno muži, kteří sami drželi
v rukou všechna vlákna konspirace, jež se již dlouho předtím předla
v tajných společnostech."26
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Patří totiž k bytostnému charakteru činu, že i když někoho
vyzvedá jako svého činitele, "hrdinu" příběhu, je přesto bez původce,
bez předběžného modelu a je neredukovatelný na kalkul prostředků a
cílů. "Skutečná historie, do níž jsme pokud žijeme zapojeni, nemá
viditelného či neviditelného původce, protože není výrobkem."27 Právě
tím se liší od díla, které jeho tvůrce koncipuje a vyrábí. Ale již od
vzniku politické filozofie se tato zásadní rozlišení velmi rychle stírá a
tato redukce jednání na dělání, praxis na piésis, se ještě stupňuje
v moderní době, kdy homo faber rozhodně vítězí. Podle Arendtové
pochází toto zmatení od Platóna, který nejenže vynalezl peklo, ale
"jako první předložil montážní plán k výrobě států"28 a v Zákonech
použil "metaforu zákulisního původce, který za zády jednajících lidí
tahá nitkami a je odpovědný za dějiny. Platónův Bůh /.../ je opravdovým předchůdcem Prozřetelnosti, 'neviditelné ruký, Přírody,
'světového ducha', třídního zájmu, atd., kteří sloužily filozofiím
dějin."29 To z něj ovšem dělá rovněž "předchůdce" moderní mytologie
komplotu, abbém Barruelem počínaje a Drumontem a Hitlerem
konče.
Je však opravdu jisté, že "Žid" z Protokolů je vzdáleným dědicem
platónského demiurga či božské Prozřetelnosti? Západní tradice bez
přestání ujišťovala, že "Bůh není příčinou zla" a že jestliže strpí, aby
se zlo na tomto světě vynořilo, je tomu tak nutně kvůli nějakému
dobru v rámci moudrého plánu Prozřetelnosti. Tajemná dvojznačnost
boží vůle s jejím hněvem a pomstou je zatlačena do pozadí za
ubezpečující postavu Nejvyššího výrobce, který zla užívá ve službě
dobru. Původní ambivalence boží vůle je tak rozštěpena, rozervána
mezi ohnisko lásky a ohnisko nenávisti. Víra v nekonečnou boží dobrotu tak přivolává jako svůj rub nekonečnou zlomyslnost Knížete
pekel. Tato opozice se ovšem jeví prekérní, protože i ďábel je božím
stvořením a nástrojem jeho prozřetelnosti a především protože jejich
odlišnost je podivně nekonzistentní a v bodu krajního zoufalství,
o němž mluví Luther a kde se "Bůh odívá maskou ďábla a ďábel
maskou Boha"30, se může úplně setřít. V mýtu komplotu se
shledáváme právě s tímto rozštěpením a s fantazmem,-které plodí, tj.
s vírou ve zlovůli skrytého Nepřítele. Tím se právě odlišuje od ostatních světských verzí Prozřetelnosti v jejích variantách liberální,
hegelovské či marxistické: propastné zetí Čehosi jako základu
nenávisti a hnusu, jež se ostatní varianty pokoušejí zakrýt či překonat,
tu zůstává otevřeno. Arendtová se mýlí, tvrdí-li, že masy v moderní
době přestaly věřit v ďábla. V konšpirační báji se tato víra v propletenosti bludu s realitou znovu vynoří a plameny nového honu na
čarodějnice zažehnou Evropu.
Přesto je možné, že mytologie komplotu se svými radikálním
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T!
protiklady, které zavádí, a se strnulým rozštěpením dobra a zla,
Téhož a Druhého, k pochopení Konečného řešení nestačí. Je k němu
třeba ještě něco navíc, zhroucení poslední zábrany. Když se Arendtová pokouší zachytit specifičnost nacismu, to, co jej odlišuje
od různých tendencí "obyčejného" rasismu, ocitá se této otázce velmi
blízko.
Všímá si, že "používání Protokolů není vlastní jen nacistům /.../.
Avšak toto falsum se používalo především k denuncování Židů
a k popouzení luzy proti údajnému nebezpečí židovské vlády.
Nacistický objev spočíval z čistě propagandistického hlediska v tom,
že si nacisté uvědomili, že masy svetovláda Židů ani tak neděsí jako je
spíše zajímá způsob, jak jí lze dosíci: popularita Protokolů se
zakládala na obdivu a na touze napodobit, a ne na nenávisti /.../. Pro
masy bylo v Protokolech zdaleka nejsvůdnější téma planetární
konspirace /.../. Existující iluze židovské světové konspirace se tak
stala výchozím bodem pro iluzi budoucí vlády německé. Což měl na
mysli Himmler, když tvrdil, že 'za umění vlády vděčíme Židům', tj.
Protokolům."31
Na rozdíl od tradičních antisemitismů se nacismus nespokojuje s
denuncováním fiktivní židovské konspirace, ale snaží se ji imitovat, v
realitě rekonstruovat přesnou kopii svého fantazmatu. Právě proto se
organizuje jako tajná společnost, jako zrcadlový obraz imaginárního
komplotu.32 Arendtová používá k popisu této paradoxní logiky slov
"svůdnost", "touha napodobit", "obdiv". Mýlí se však, když soudí, že
tyto pocity mohou nenávist a hrůzu zmírnit či odstranit. Právě to, co
na bájné postavě Žida "Světapána" nacisty fascinuje, vyvolává tím větší
zuřivost a zášť. Stačí listovat v Mein Kampf, abychom se o tom
přesvědčili: Hitler zde vyvrhuje svou nenávist proti "židovskému
moru", příživnické, vampíří, "smrduté a hlenovité pijavici" a současně
v jediném gesäi uznale oceňuje nesmírnou moc židovského lidu, jeho
"intelektuální schopnosti, které se vyvinuly během tisíciletí",
"neomezenou vytrvalost", která mu umožnila "uchránit svou rasu" a
Čistotu své krve. Zato árijská rasa, jak píše Hitler, je "již vnitřně
nakažena rozkladem /.../. Jedině Žid po dlouhá staletí bojoval s
obdivuhodnou tvrdošíjností. Davidova hvězda stoupá stále výše
v míře jak se oslabuje vůle k zachování naší rasy."33 Hitlerův blud tedy
povyšuje "Žida" na vzor. Hitler se chce ztotožnit s někým, kým absolutně opovrhuje. Což je podle Kantových slov "ďábelská intence",
taková, která chce zlo "jako takové" a pozdvihuje je na univerzální
zákon. Je sice možné, že se s touto absolutní zlovůlí, jak tvrdí Kant,
"u člověka nikde nesetkáme", nicméně struktura bludu, kterou zde
popisujeme, se jí nesporně velmi přibližuje: umísťuje totiž Druhého
na místo ďábla a sama se s touto fikcí ďábelské vůle identifikuje.
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Chcete-li, jde o gnozi, ale o gnozi naruby, která hlásá imitaci zlého
demiurga.
Znamená to, že se Hitler chce "Židem" stát? To je hrubý
protimluv, který je nutno odvrhnout. Hitlerův "Žid" je bludnou konstrukcí, která nemá s reálnými Židy nic společného - ovšem až do
chvíle, kdy se blud vlomí do reality a přikračuje se ke Konečnému
řešení. Je-li tomu tak, neexistuje přesto mezi židovskou realitou a
fantazmatickým "Židem", s nímž se nacista identifikuje, nějaký vztah?
Nepotřebuje snad tato identifikace jako oporu nějaký jedinečný rys,
reálné určení, jež by pak tvořilo pravdivé jádro bludu? V představě
"Žida-Světapána", představě zcela zvláštního národa, který se těší
nesmírnému privilégiu, je snad možné rozpoznat znetvořenou ozvěnu
způsobu, jak si Židé od biblických časů představují sebe samy - totiž
jako Vyvolený Boží národ. Právě takto chce antisemitismus vysvětlovat Freud. Nenávist vůči Židům dle něj pramení v zakladatelském
mýtu židovského národa a "žárlivosti", kterou podněcuje u národů
ostatních, alespoň v té míře, v jaké samy tento mýtus uznávají:
"Odvažuji se tvrdit, že žárlivost vyprovokovaná národem, který vznáší
nárok na prvorozenství a na statut oblíbence Boha Otce, dnes ještě
nevyhasla; jakoby samy ostatní národy tomuto nároku přikládaly
víru." - "Naděje odměny, vyznamenání a konečně vlády nad světem se
váže na náboženství původního Otce. Toto pozdní fantazma touhy,
kterého se Židé již dávno zřekli, přetrvává u jejich nepřátel, kteří
tvrdošíjně věří na spiknutí 'Mudrců ze Siónu'".34 Podle Freuda by tedy
antisemitismus byl židovskou historií: imaginárním zrcadlovým
obratem, zpětným odrazem fantazmatu o původu, které stmelovalo
jednotu židovského národa. Freud se pokouší tuto smrtonostnou
zrcadlovou hru zastavit: předvádí, že Vyvolenost je pouhým
fantazmatem, v jehož původu tkví popření zakladatelské vraždy Otce,
a že tedy žárlivost národů míří proti privilégiu pouze domnělému,
proti "již dlouho opuštěné" primitivní víře.35
Tázali jsme se, jaký je Hitlerův "zákon"? A proč za svého
nejhoršího nepřítele označuje právě Žida? Je-li Freudova hypotéza
správná, je na tyto dvě otázky jediná odpověď. Nacistická nenávist
pochází ze závisti. Jejím cílem je Žid, protože jej halucinuje jako
Božího oblíbence, jako pána a vlastníka Zákona. V logice svého bludu
by byl nacista striktně monotheistický: věří na Vyvolený lid jediného
Boha. Věří, že existuje jediné a nedělitelné suverénní místo a že kdo
je zaujme, zajišťuje si výhradní užívání Zákona. Jak jsme již řekli, banalita zla k vystižení jeho radikality nestačí. Pokoušeli jsme se pak
vysvětlit právě Hitlerovo rozhodnutí. Myšlení Arendtové nám přitom
nemůže pomoci, neboť odtrhuje moderní antisemitismus od jeho
náboženských kořenů. Ve svém rozhodnutí a jeho šíleném důvodu,
91

který je má oprávnit, Hitler přesto velmi jasně vyhlašuje zásadu: "Dva
vyvolené národy nemohou existovat. Božím lidem jsme my. Těchto
několik slov rozhoduje o všem."36 K vyhubení odsuzuje tedy židovský
národ právě slib Abrahámovi, Vyvolení, které z něj na Sinaji učinilo
rukojmí Zákona. Hitler chce Židům vyrvat právě vládu nad Zákonem
/či tím, co je nacista schopen za Zákon považovat/. Nad zákonem
zrazeným, deportovaným do imanence, zákonem, který v Hitlerově
diskurzu vystupuje v podobě "zákona rasy a krve", který "se, když
někdo překročí jeho příkazy nelítostně mstí"37 V kterém smyslu je
tento Hitlerův "zákon" ještě Zákonem? Lze snad podle Arendtové
tvrdit, že Hitler zákon "jednoduše neodstranil", ale že jej
"deformoval", že jej navzdory všemu zachoval a převzal a v jeho
znetvoření respektoval? Anebo Zákon, který zakazuje vraždu, a nacistické vzývání "zákona", kde jeho jméno, které si přivlastňuje půda
a krev, opravňuje vyhlazování, kde hlučné dovolávání "autentického"
zákona jen zakrývá smrtelnou nenávist vůči Zákonu, šílenou vůli
skoncovat s ním a s těmi, kdo se činí jeho garanty, nemají nic
společného? Co v těchto fetiších smrti, jejíž emblémy se producírují
v pompézních průvodech a jejíž temná rozkoš vibruje v hlasu Vůdce,
zůstává ještě ze Zákona?
Je to zákon zobjektivnělý, přeměněný v přírodní řád, který si
nacista vypůjčuje z vědeckého diskurzu a jehož chce být přičinlivým
služebníkem a historickým činitelem jeho dovršení. Víme už ale, že
biologický determinismus je jen ideologickou fasádou. Ve skutečnosti
se hnutí organizuje okolo fikce všemocné vůle, schopné běhu historie
a zákonům života poroučet, přesněji řečeno, schopné ztotožnit se
"s nadlidským zdrojem, odkud zákony prýští." Až do té míry, že každý
z Fůhrerových rozkazů platí jako bezpodmínečný imperativ, že jeho
vůle v doslovném smyslu dělá zákon. Židovskou pozici Zákona a její
převzetí v Kantově etice naproti tomu charakterizuje právě to, že
umísťuje subjekt do pozice adresáta, že jej vymezuje jako zavázaného,
jako rukojmího předpisu, jehož původce zůstává navždy neurčitý.
Zákon bez původce a bez pána, který se vyhlašuje z prázdného místa,
jež je konečnému subjektu nepřístupné. Čistý praktický imperativ, na
němž "není nic k vidění" /Kant/, který nám nezajišťuje žádné teoretické vědění, žádnou moc ani žádný požitek, který jen vyžaduje
respekt v naslouchám, poslušnost zavázaného, jeho vyvlastnění.38
Prázdné místo Druhého by bylo místem Mrtvého otce, jehož skrytost
Zákon vyznačuje. Freud nás naučil chápat vraždu otce jako
praudálost, jíž se ustavuje symbolický dluh, který každý subjekt váže
na Zákon. Mýtus vyvolení, který konstituuje židovskou identitu, se
podle něj organizuje ze slepého bodu, z popření této dávné vraždy,
která se opakuje v "zavraždění Mojžíše jeho lidem". Což by vysvětlo92
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valo nejhlubší motiv západního antisemitismu, obvinení Židu z bohovraždy. "Jeho integrální text by zněl asi takto: 'Oni /Židé/
nepřipouštějí, že Boha zabili, zatímco my to přiznáváme a byli jsme
z tohoto zločinu očištěni.'"39 Židovský postoj přiznání k zakladatelské
vraždě odmítá a uniká tak osidlům "fantazmatu jejího odpykáni"'.
Nepodléhá iluzi vykoupení obětí, která chce dluh smazat a Zákon
suspendovat.40 Poslední smysl vyvolení Izraele spočívá v tom, že jej
nutí svůj dluh podržet, pamatovat si zapomenuté. Vyvolení tak znamená, že žádný vyvolený lid neexistuje, jestliže tím rozumíme nějaký
druh "vyšší rasy", která se těší nadpřirozenému privilégiu. Vyvolení se
tedy nesmí směšovat se svým imaginárním rubem, s narcistickým
"sebecitem" židovského lidu, který možná není ničím jiným, než způsobem, jak břemeno snášet. Neboť být Židem, židovská otázka, atd.,
to vše se vztahuje pouze na respekt k určení, jež vykonává lidskost
člověka.41
Lépe nyní chápeme, o jakou "deformaci" v hitlerovském bludu jde.
Tím, že si bere "Žida" za vzor, projikuje na něj svou vlastní
reprezentaci Zákona. Ale ve skutečnosti se tak odstraňuje celý soubor
symbolických určení Zákona a Druhého, vyvolení, vraždy a dluhu:
tato určení jsou znásilněna a odvrhnuta, ale také znovu instalována za
cenu posunu - jsou přepsána do jiného rejstříku, do nové řeči, která
z jejich původního smyslu nic nezachovává; jsou vyhnána do cizího
horizontu, kde se jejich pravda ztrácí. Vždy prázdné místo Druhého
se, transponováno do imanence, znovuvynořuje jako místo, jež je
třeba dobýt, jež je vydané na pospas dobyvatelské vůli Subjektu. Jeho
skrytost a jeho ustavičné vzdalování, které jsou známkami ztracené
transcendence, se pak budou vykládat jako znamení toho, že je už
někdo zaujímá, že je uzurpuje samozvaný rival. Prázdnota Druhého
a neurčitost Zákona, na němž "není nic k vidění", znamenají jen, že
všemocný rival se ze své vlády těší v skrytu, zpoza ochranného štítu
tajných společností: jedná z tajného a přece principiálně přístupného
místa v ústraní, které je zdrojem vševědy a všemoci. Je pak
samozřejmé, že takto halucinovaná touha zmocnit se zákona axyrčit
jej pro sebe, bude všude narážet na stopy neviditelného Nepřítele.
Bude napořád potkávat onu "obscéní a zlobnou" postavu, která není
než její imaginární projekcí, vyloučenou pravdou vlastního fantazmatu, vrženou do Druhého.
V tomto duelu na smrt jakékoliv zprostředkování Zákona, jakož i
možnost podílet se či uzavřít úmluvu, kterou Zákon sankcionuje,
scházejí: "Se Židem", prohlašuje Hitler, "se nelze paktovat, nýbrž jen
rozhodovat: vše nebo nic" a "vítěz bude jen jediný."42 Schází zde
možnost vzít vraždu Otce na sebe, jak to vidíme navzdory všemu
popírání a přemisťování v Abrahamově oběti nebo Kristových
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Pašijích. Možnost podstoupit zkoušku, která skrz obraz hrozícího
rivala zpřístupňuje Zákon a dluh. Místo nemožné reprezentace tu
zeje trhlina, jíž vražda vtrhává do reality. Nacista neuznává v ekonomice svého bludu žádný dluh: na rozdíl od judaistického popření či
křesťanského "Aufhebung", je v něm zakladatelskou vraždu "vždy
ještě třeba vykonat".43 Neúnavně ji opakuje, protože pro něj zůstává
bez účinku, jakoby k ní nikdy nedošlo. Vyhlazovací mašina se šíleně
točí na prázdno v usilovném opakování stále téhož neznázornitelného
zločinu. Tato nenávist se neživí ze žárlivosti, jak věřil Freud: ta totiž
předpokládá ternární strukturu, např. žárlivost bratří vůči synovi
milovanému otcem, nebo v krajním případě žárlivost Hospodina,
který svému lidu zakazuje uctívat jiné bohy. V této smrtonosné konfrontaci jde o zášť /envie/, o záštiplnou nenávist projikovanou do
zrcadlového obrazu zlovolného alter-ego.44 Nejde už o to považovat
se za Vyvolence Páně, který je Druhým předurčen a je jeho Zákonu
poddán, ale sám se vztyčit jako bůh a na místo Boha. V Célinově
zvolám: "Ale vždyť Pán Bůh je Žid!" lze snad zahlédnout poslední
význam nacismu jako metafyzické revolty, nenávisti vůči Bohu a jeho
Zákonu.
Revolta je to metafyzická v přísném smyslu, neboť se opírá
o postulát suverénního Subjektu, který se instaluje jako nejvyšší míra
v centru jsoucna. "Svěřím vám tajemství," řekl Hitler v rozhovoru
s Rauschningem, "zakládám Řád /.../, totiž řád Člověka - míry
a středu světa, Boho-člověka /.../, nádherné postavy Bytí, /který/ se
stane kultovním obrazem". Jinak řečeno, nacismus je "humanismem".
Jako temný výhonek metafyziky Subjektu, kde se modlářství Člověka
usilovně snaží vymýtit poslední stopu lidskosti, je opravdu dědicem
naší modernity. Nacistická reakce proti modernitě se ve svém úsilí
eliminovat všechny její výdobytky - demokracii, osvícenství, lidská
práva, oddělení moci a zákona - a vrátit se k mýtům primitivní hordy,
k divošství "plavé bestie", rozvíjí z ní samé a z revoluce, která modernitu založila. "Z demokracie a proti ní" - jak nás to naučily chápat
práce C. Leforta: jako nejradikálnější negace a jako "pokračování'
moderní demokracie, jako "protivná moc, která ale v sobě nese"
a která aktualizuje reprezentace, "jež /demokracie/ již virtuálně
obsahovala."45 K vypracování ideologie komplotu bylo třeba, aby
figurace božského v jejich sestupu na zem a úpadku doprovázel obraz
Zlovoníka, také aby se setkal s reprezentací moci bytostně nestálé,
rozdělené a omezené, která stále hledá vlastní legitimitu a jejíž
křehkost budí dojem, že opravdová Moc se musí nacházet někde
jinde, všemocná ale skrytá. K tomu, aby se Zákon mohl v nacistickém
diskurzu objevit jako "zákon rasy", který předepisuje vyhlazení, byl
napřed nezbytný onen ústup božského, ono ztroskotání theologického
94

politična, kdy se jeho nejvýznamnější figury přepisují do imanence, do
řádu Bohočlověka. Bylo k tomu nutné i to, že se Zákon vymanil ze
svého zakotvení v těle krále a Boží vůli a vystavil riziku své prázdnoty,
své inkonzistence, tj. oné neurčitosti, kterou pak chce totalitarismus
vypudit tím, že jej znova vtěluje v neoblomnou vůli Subjektu.
Freudovi obrovský dosah těchto transpozic a zlomů konstitutivních pro modernitu unikl. Jeho Mojžíš, sepsaný tváří v tvář
hrozícímu tlaku "nového nepřítele" jako závěť, chce nepochybně zasáhnout základy nacistického antisemitismu. Ale Freud v něm vidí jen
znovuvynoření starého západního antisemitismu. Jeho strategie
spočívá, jak víme, v předvedení toho, co v zakladatelském mýtu
židovského lidu podněcuje žárlivost ostatních národů. Nevšiml si a bylo to vůbec v r. 1938 možné? -, že klasická schémata už neplatí
a že nacismus se nezakládá na oidipovské žárlivosti, ale na primární
zášti, vyvolané zvláštním bludem a strukturované jako psychóza. Zdá
se, že Freud má nepřekonatelné potíže uchopit to, čím se moderní
antisemitismus liší od svých původních náboženských kořenů. Podle
něj jde stále o staré "fantazma světovlády", které připisuje Židům a
které "ještě přežívá u jejich nepřátel", když ti "úporně věří na spiknutí
Mudrců ze Siónu." Jakoby tatáž iluze přetrvávala po tisíciletí beze
změny. Bez váhání tedy ztotožňuje Vyvolení Izraele s jeho bludnou
antisemitskou reinterpretací v mytologii Komplotu. Ta se potom jeví
jednoduše jako odveta za židovský narcismus, jeho symetrický obraz
a soudruh. Frued se tak dopouští dvojího omylu: jednak ohledně symbolického dosahu Vyvolení, z kterého v Bibli nikde příslib
"světovlády" nevyplývá, jednak ohledně historického významu nacistického antisemitismu, jehož jádrem je moderní mýtus, který se vyvíjí
z Francouzské revoluce. Pro Freuda, jakož i pro většinu jeho následovníků, je typické chybění historického smyslu, což jej zde vede ke
smazání nespojitosti epoch a časového rozdílu vůbec. U Arendtové
jsme si všimli tendence právě opačné: její úsilí o určení specifičnosti
současného antisemitismu ústí do jeho úplného oddělení od theologického základu. V obou případech zůstává skryt právě dvojí pohyb
sestupu božského: v tom, co přetváří a v tom, co současně
z předcházející konfigurace zachovává, když ji nechává přejít
do imanence.
Arendtovou přinejmenším její postoj chrání před ulétnutím do
nadčasovosti. Proto se místy tajemství sestupu přibližuje na dotek. V
Totalitámím systému se zabývá otázkou, proč se imaginární mezinárodní spiknutí, které se zpočátku připisovalo jezuitům nebo svobodným zednářům, nakonec a poměrně pozdě začalo spojovat se
Židy. Na tuto otázku dává její studie O antisemitismu podivnou
odpověď. Zásluha za první verzi báje o židovské konspiraci připadá
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prý jednomu Židovi, totiž Disraelimu, který ji ovšem složil "z motivů
přesné opačných" důvodům antisemitů a "ve chvíli, kdy na to nikdo
vážně nepomýšlel." Disraeliho vedla, když sepisoval tuto
"fantasmagorii", která "se později stala příčinou pohromy, jež udeřila
na jeho lid", pýcha, falešná jistota, že je "vyvoleným z vyvolené rasy".40
Považuje-li Arendtová tento narcistický rasismus za důsledek "starého
náboženského pojmu vyvolení", zdá se, že se shoduje s pozicí
Freudovou. Nedělá z něj ovšem neměnnou charakteristiku
židovského postavení ve světě, ale rozumí mu jako denaturaci "dříve
autentických náboženských přesvědčení vůči pověrám." Ideji vyvolení
zmrzačila "laicizace Židů" která "zplodila onu neuvěřitelnou iluzi,
kterou sdíleli jak nevěřící Židé tak i ne-Židé, a dle níž je prý židovský
lid od přírody inteligentnější, lepší, zdravější a lépe vybaven pro
přežití: hybná páka dějin a sůl země."47 Degradace analogická té,
kterou prochází víra v peklo: v "židovském šovinismu" a fantazmatu
komplotu, který plodí, přežívá zmrzačená stopa vyvolení, které se
zbavuje své mesiánské dimenze a snižuje na nečistý nárok "považovat
se za vybraného, aniž by se věřilo na Toho, kdo vybírá."48 Nejde
přitom o žádnou fatální alternativu, která by nabízela jako jediné
možnosti buď návrat ke ztracené náboženské tradici anebo její znehodnocené převzetí v ideologii. Veškeré úsilí Arendtové spočívá
právě v tom, že se snaží uvolnit jinou cestu a znovunavázat křehké
pouto "skryté tradice" Židů v modernitě, jako "lucidních páriů", kterou
- od Heineho schlemihla po Chaplinova Tuláka a Kafkova Josefa K. ztělesňují postavy malého člověka, který s lucidním humorem klade
světu otázky a přitom je schopen vydržet tvrdost svého osudu.49
Pozornost, s jakou Arendtová sleduje vynořování nového
v historii, jí umožňuje symbolickou dimenze Příslibu neredukovat
a neztotožňovat ji s její narcistickou deformací. Pomáhá jí také
rozplést paradox moderního antisemitismu, totiž pochopit, proč "se
rozpoutal právě ve chvíli, kdy Židé o své veřejné funkce a o svůj vliv
přišli."50 Klíč nám k tomu nabízí Tocqueville, který rozpoznal
nejmocnější hnací sílu našich moderních společností v úsilí o rovnost
a také první poukázal na nebezpečí, které je demokratickému věku
vlastní: "poprvé se člověk bude muset střetnout s člověkem aniž by jej
ochraňovaly rozdíly v postavení a statutu. Právě nový pojem rovnosti
činí moderní vztahy mezi rasami tak obtížnými /.../. Neboť rovnost
vyžaduje, abych uznal každého jedince, ať je to kdokoliv, jako mně
rovného. Konflikty mezi skupinami, jež z toho či onoho důvodu
odmítají svou reciprokou rovnost uznat proto pak nabývají tak
úděsných forem. Např. čím se postavení Židů vyrovnávalo ostatním
populacím, tím kurióznějšími se stávají charakteristiky, jež je od nich
mají odlišovat."51 Arendtová tu má na mysli, že ve světě, z něhož se
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vytrácejí staré rozdíly v postavení a statutu, ponese všechnu tíži ztracené alterity a veškerou zátěž nenávisti, která se na ni vázala, poslední
rozdíl, který zbývá, tj. diskriminace "ras". Tuto analýzu je snad možné
ještě prohloubit. Skutečně se zdá, že nenávist ještě vzrůstá
v okamžiku, kdy chápeme, že se tato hranice hroutí a že nejzazší
známka alterity mizí. Tak jako se aristokraté podle Tocquevilla stali
předmětem nejhlubšího opovržení až poté, co přišli o všechna privilégia, tak se také antisemitismus vyhrocuje proti židovským pospolitostem, které přecházely do stádia konečné asimilace.
Tato situace prohlubuje úzkost z neurčitelného a proto vyvolává
víru ve všudypřítomného Nepřítele, tím více zneklidňujícího, že nic
nedovoluje jej rozlišit. Toto od-hraničení doprovází sestup božského.
Jde o pohyb redukce alterity, který smazává či odznačkovává rozdíly a
záchytné body, čímž si vynucuje vyhraničení nové, násilné
znovuvyznačení v realitě. Od Velkého zavření bláznů se historie naší
modernity pohybuje v rytmu panických pokusů vepsat Druhého do
rozdílnosti, znovu od něho vyhloubit odstup, který se napořád stírá, a
vypudit tak hrozbu, která se stále znovu uvnitř vynořuje. Ve
Francouzské revoluci spatřujeme v dekretu z měsíce Prairialu, který
neomezeně, až k úplnému rozkladu jakéhokoliv kritéria politického
úsudku, rozšiřuje pojem "podezřelého", nikoliv výraz rousseauovské
"logiky srdce" a slitování, jak se domnívá Arendtová, ale právě této
logiky od-hraničení, která nakonec konstituuje teror jako jedinou
instanci, schopnou označit nepřítele a vytvořit tak v sociálním
prostoru zbaveném záchytných bodů značku abosutního odstupu.52
Nelze snad v nacistickém teroru rozeznat poslední odnož této
historie, jež dovádí její logiku do extrému a završuje ji?
Nesoudíme tak. Tato logika by mohla nanejvýš vysvětlit gheto
avšak ne Osvětim: uvěznění nebo vyhnání, ale ne vyhlazení, nanejvýš
"omezené" masakry, autodafé či pogromy, ale ne Konečné řešení.
Úzkost, vyvolaná vymizením rozdílů, agresivita, kterou vzbuzuje
vstřebání alterity na ně zkrátka nestačí. Tocquevillovská
problematika, kterou Arendtová přebírá, zde nachází svou mez.
K vynoření nelítostného odhodlání beze zbytků zničit celý národ až do
posledního z jeho příslušníků je třeba jiné nenávisti, nenávisti mnohem hlubší a panické úzkosti mnohem radikálnější. Je třeba, aby ona
mizící alterita na sebe již předem soustředila veškerou nenávist
a zášť, aby se již ocitla projikována bludnou projekcí na pólu hnusu,
jako grimasa zejícího Čehosi, co si chce projikující držet za každou
cenu od těla. Když tato projekce selže, znamená to zhroucení
poslední obrany, poslední hráze před čirou hrůzou. Od-hraničuje se
právě tato odporná replika, která se vrací do Téhož, do "žáru
nemožné separace, do hrůzné nerozhodnutelnosti."53 Jen když subjekt
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odkrývá, že je dle Hitlerových slov "již vnitřně nakažen" zejícím Čímsi,
když se ocitá v nejtěsnější blízkosti svého dvojníka, takřka
s ním identický a přitom zbavený sebe sama tímto odporným
Druhým, jímž je, jen tehdy se úzkost zvrhává v paniku. Je tak nucen
projít oním bodem krajní beznaděje, kde se otřásají hranice subjektu
a objektu, kde si Bůh a ďábel nerozhodnutelně vyměňují své masky.
Kdyby zde šlo jen o úzkost z egalizace rozdílů, nepochybně by stačilo
ztracené záchytné body znovu vyznačit: zakázat všechno směšování,
vnutit nošení odlišující značky, poslat do vyhnanství nebo zavřít. To
však stačit nemůže, když tento Druhý, který se odhraničuje, už je
hnusem, abjektem samým: zlovolný dvojník, který vše nakažuje
a množí se opřekot, v jehož samotné existenci zeje chaos, do něhož se
hroutí všechna identita. Tehdy je i jeho nejmenší stopa nesnesitelná
a musí být zničena.
Historická dynamika sestupu a odhraničení sama o sobě nedovoluje Konečně řešení pochopit. Je k tomu třeba dalších analýz,
které by vzaly v úvahu strukturu nevědomého fantazmatu, logiku vylučování, od-vrhnutí /ab-jekce/, kterou nacistický blud implikuje. I to
by pravděpodobně ještě nedostačovalo. Tento blud sice vyrůstá
z paniky a nenávisti, ale okamžitě je přepisuje do jiného registru, totiž
do hutnosti tělově dimenze. Ne náhodou Mein Kampf mobilizuje nejarchaičtější obrazy parazita, upíra, rakoviny, sněti a srovnává
"požidovštění života" s "děsivou otravou těla našeho lidu přijicf'.54
Když se hranice vlastního a nevlastního, Téhož a Druhého, smazávají,
unikající rozštěpení nelze vyztužit jinak než vtělením. Řez mezi
vnitřkem a vnějškem, tělem vlastním a cizím, musí rozetnout maso.
Je-li pravdou, že totalitarismus si sociálno zpravidla zobrazuje
obrazem těla, neboť chce především "obrodit tělo" ve společnosti
odsouzené k nezvratné dezlnkorporaci, jedná se vždy, jak ukazují
práce Lefortovy, o tělo monstrózní, kde se "puzení k integraci všeho už
neliší od puzení k dezintegraci."55 Toto nestabilní, ohrožené tělo,
které je stále na hranici rozpadu, udržuje na okraji chaosu a smrti
pohromadě jediné pouto, a to nenávist. Nenávist, která je podle
Freuda "starší než láska", ale možná stejně stará jako maso, jako ona
panika původu, z níž se křehká jednota těla vynořuje. 56 Termíny,
které Céline projikoval do "Žida", ve skutečnosti popisují nacistický
obraz těla, monstrózní maso nacistického fantazmatu: "Není než zahrávající hnilobou. V hloubi jeho sračkovité substance je jen jediná
věc skutečná, a to nenávist, jíž nás zahrnuje, pohrdání, zuřivost, s níž
nás stahuje stále níže až do hromadného hrobu."
Nedostatkem myšlení Arendtové a její fenomenologie činu ve
viditelném světě je, že nebere v potaz dimenzi nevědomého fantazmatu, a ještě spíše, že se nedokázala přiblížit neviditelným hori98

zontům masa. Toho masa, jež je pro každý subjekt nositelem příslibu
vlastního zrození do světa a pro druhé a jež ovšem také podržuje
stopy původní paniky, nenávisti, která je stále hotova tento svět
zaplavit. V jistém smyslu není nic banálnějšího. Není nic obvyklejšího,
než ony značky zrození, zmrtvělé stopy, vtištěné do každého masa
zákruty a dramaty jeho geneze. Je snad zdrojem toho, co Arendtová
nazývá "úděsnou, nevýslovnou, nemyslitelnou banalitou zla". Tato banalita je znamením naší konečnosti? Lze radikalitu zla, které totalitami rozhodnutí implikuje, jednoduše redukovat na tuto banalitu?
Pokusili jsme se popsat toto zlé rozhodnutí jako ustrnutí, které se
v nejčernějŠím zoufalství pokouší vyhranit a rozhodnout nerozhodnutelné - a které se tu rozhoduje pro zlo a nenávist a projikuje do
Druhého všechny chyby, všechno odmítání vlastního masa a vyvrhuje
do Druhého i to, že toto maso je také jím samým, a snaží se je beze
stopy zničit. Okamžik rozhodnutí je vždy šílený: něco v něm chybělo,
nějaké znamení či výzva a rozhodnutí bylo tak ponecháno sobě
samému, tomu, co je v něm pekelného. "Banalita" pochází, jak jsme
řekli, ze stejného kořene jako "opuštění1 /abandon/. O mlýnu se
říkalo, že je "banální", když jej jeho pán opustil a jeho užívání bylo
přenecháno všem. Banalita je situací opuštěného člověka, vyhnance
/banni/. Člověk je ten, kdo se ptá: "Proč jsi mne opustil?" Bídou
našeho věku je, že si už ani nedokážeme tuto otázku položit, že už ani
nevíme, odkud jsme byli vyhnáni, že už ani nedokážeme pojmenovat
toho, kdo nás opustil. Právě to nás neodvolatelně vydává banalitě,
včetně "úděsné, neslýchané banality zla": na toto zoufalství nás
Hannah Arendtová naučila myslet.
přeložili M. Hybler a J. Němec
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Biografická poznámka:
Jacob Rogozinski se narodil ve Francii v r. 1953. Jako "agrégé" filozofie
vyučuje na Univerzitě Paříž VJII a je ředitelem programu na College
International de Philosophie tamtéž. Jeho první práce se kriticky
vypořádávají s marxismem /např. Le retour de polítíque, 1983/ v
současné době se zabývá otázkami etického zákona, radikálního zla a
sublimního u Kanta /Du sublime, 1988/ a připravuje k publikaci různé
texty o Heideggerovi, Sartrovi, atd. Je přispěvatelem antologie o
filozofických základech francouzské demokracie, která se chystá k
vydání v Praze.
Přeložený text vyšel v Revue des Sciences Humaines, tome LXXXIX, č.
213, leden - březen 1989. Jeho první verze byla přednesena na kolokviu
o Hannah Arendtové, které organizovalo v dubnu 1988 College
International de Philosophie.
M.H.
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Naděžda Plíšková Nůše na pivo II., keramika hnědě glazovaná, výška 41 cm,

recenze
Tato stať vyšla v PATERNOSTERU v roce 1983, kdy aktuálně
reagovala na tehdy v exilu vydané prózy Lenky Procházkové. Máme
dojem, že i v současném stavu otevřeného nakladatelského podnikání
je osm let stará recenze stále aktuální.
red.

VÍTĚZNÝ COME-BACK
SIROTKA Z PASTOUŠKY
ANEB
FILIPIKA PROTI HOSPODÁM
Martin Hybler
K tvorbě Lenky Procházkové, viz Růžová dáma, 207
str., Index, Köln, 1982. Slepice v klubu, Listy 3 4/1982, str. 109-116. Přijeď ochutnat! (úryvek), Svědectví 67/1982, str. 548-562.
1.

Sirotci z pastoušky mají neobyčejně tuhý život i navzdory
své zdánlivé neživotnosti a je
takřka pravidlem, že dovedou
patřičně překvapit a vynořit se
v plné vitalitě neznámo odkud
na nejnečekanějším místě
a v nejnečekanější chvíli. Procházejí dějinami a prostředími
s různými místními kolority
s obdivuhodnou adaptabilitou
a jejich adaptace je přitom na104

tolik skrytě agresívní, že dokážou nevídané, např. bez mrknutí oka pozřít ahistorickou
diskontinuitní realitu všednodennosti totalitního státu
a mávnutím kouzelného
proutku ji proměnit. Več? Inu
ve svou pastoušku, které přes
její chudobu a zchátralost nechybí na útulnosti.
Růžová

dáma

Lenky Pro-

cházkové nepochybně takovou
verzí věčného příběhu sirotka

z pastoušky je. /I/ Hrdinka příběhu, zvaná Kytka (užití přezdívky je v dané souvislosti
signifikantní) bydlí se svou tetičkou, „stárnoucí, věčně nemocnou ženou" (tetička, stárnoucí, nemocnost jsou signifikantní) na „okraji vesnice"
(velmi signifikantní) ve zchátralém (signifikantní) domku.
Prostorová vzdálenost od jádra obce, tedy jakási osudově
předurčená marginalita, zjevně harmonuje s osudem nebohého sirotka (o jehož nebohosti se ovšem mlčí, ta je jen stavěna před oči: jsme přece v „syrově realistické" variantě příběhu, proto je sirotek „moderně" emancipovaný - ale není
tomu tak prakticky vždy?)
a má proto velevýznamnou roli nenápadného symbolu. Kromě toho tato vzdálenost poskytuje prostor pro úvodní hrdinčino trauma: nejenže je sirotkem, ale navíc je v prvém rozpuku svého mládí zprzněna
(pardon: připravena o květ
svého panenství) chuligány
uprchnuvšími z nedaleké polepšovny, což ji samozřejmě na
celý život poznamená. Dnes je
v módě psychologie, a tak
i náš sirotek je nucen zařídit se
podle toho a opatřit si nějakou
psychologickou motivaci pro
své budoucí předpokládané
katastrofy. Věren Freudovi,

ubírá se cestou nejschůdnější.
Kromě toho tato ouvertura příběhu poskytuje - opět díky
prostorové vzdálenosti pastoušky - příležitost k prvému
předznamenávajícímu setkání
s Osudem, který v postavě
zhrzeného malíře Lukáše
(snad symbolická narážka na
stejnojmenného evangelistu?
- zmíněný výtvarník projevuje
jakési religiózní sklony v zájmu o restauraci fresek v nedalekém venkovském kostelíku a i jinak mu do svatosti —
ovšem do „svatosti našich dnů"
- zbývá jen málo) provází z nepříliš vzdáleného pozadí
hrdinku a nastavuje jejímu
osvojování světa zrcadlo své
rezignující neúčasti ve světě,
dá se říci jakési záhrobnosti,
až jej ovšem, ale až v závěru
v zájmu záchrany happy endu,
podnikavá sirota přeřízne. 121
Než k tomu dojde, je ovšem
nutno se prokousat mnohými
peripetiemi složitého vnitřního i vnějšího života hrdinky.
Jeho složitost se ovšem notně
zjednoduší, když si uvědomíme, že kapitoly jsou členěny
podle jednotlivých erotických
vztahů hrdinky (churavá tetička zemře samozřejmě nedlouho poté, co byla uvedena na
scénu - inu, odbyla si svoje,
tak proč by ještě překážela? a uvolní pole rušnému erotic105

kému životu v pastoušce) a že
její partneri představují přesně to, co taková „chudák holka"
může ve světě potkat: hloupého Honzu, světáckého doktora
(oboje pro sirotka signifikantní, kteiý Honza by nebyl hloupý a který doktor světácký?),
za dělnickou třídu je tu svalnatý řidič Martin, za prohnilou
bohému (avšak venkovsky bigbítovou, musíme přece zůstat
na venkově, kam sirotci patří)
kytarista opilec Petr.
Tímto způsobem je zajištěno, že se seznámí se „vším", co
je možné od tohoto zlého světa
očekávat, a bude tím příslušně
otrávena, až se konečně vynoří
osudová Láska, jak má být
i s tím svým příslovečným
vším všudy. Ale pozor, není to
Osud sám - ten je ponořen do
tvůrčího nadšení a maluje své
obrazy, mezi jinými například
onu Růžovou dámu, podle níž
se kniha jmenuje:
Byl to akt. Mladá dívka s tmavými
rozpuštěnými vlasy kráčela po břehu
rozvlněného moře. Okolo skály, nebe,
zapadající slunce. (Jelen tam sice chybí, ale snadno si ho můžeme domyslet
— pozn. M. H.) Viktora to zvedlo ze židle.
„Líbí?" zeptal se malíř úsečně.
„Moc," vydechl chlapec, „Je krásná,
krásně smutná. Má nějaké jméno?
Třeba Venuše?"
„Venuše? Ne. To je moje Růžová dáma." (str. 79)
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Osud se omezuje důsledně
na roli nezúčastněného „nerežiséra" (je jediný, kdo si v celé
knize může díky své non-aktivní předurčenosti dovolit čas od
času nic nedělat, což působí
velmi uklidňujícím dojmem
mezi tou smečkou schémat,
které si bez milosti a bez únavy pořád požírají navzájem své
rubriky). Osudovou Láskou je
Osudem rovněž předznamenaný protějšek sirotka Viktor,
i když sám ne sirotek, tak alespoň syn obecní štětky, což zaručuje marginalitu obdobnou
té hrdinčině. Nebudeme v podrobnostech sledovat jeho story, poznamenejme jen, že se
díky zřejmě vrozené (sic!)
ušlechtilosti svého srdce dostane do polepšovny (brání hrdinsky malou sestřičku proti
opilému galánovi své matky)
v Kytčině vesnici (vida, jak se
nám polepšovna znovu hodí)
a tam se do ní zamiluje při nákupu v samoobsluze, kde Kytka dělá pokladní. Tak vytrvale
nakupuje žvýkačky a různé jiné drobnosti (významnou příležitostí je zejména nákup panenky k vánocům pro milovanou sestřičku), až konečně překoná všechen Kytčin odpor
a unáhleně - neboť je podstatně mladší - se nejprve nechá
připravit o panictví a pak se
s ní bezodkladně ožení.

Věkový rozdíl nám tu od počátku signalizuje, že to nemůže dobře dopadnout, a skutečně, zanedlouho se Osud (samozřejmě, aniž by hnul prstem)
s mladíčkem prostřednictvím
své pověstné náhody v podobě
přistihnuté občasné návštěvy
svalnatého řidiče Martina,
který si ke Kytce jezdíval jednou měsíčně odpočinout od příliš únavného rodinného krbu,
rázně vypořádá s patřičným
využitím jeho vlastního
ušlechtilého srdce, které tuto
pohanu pochopitelně nemůže
snést.
Hrdinka je pak zralá, když
už zjevně vyzkoušela všechny
možnosti života včetně Velké
Lásky, spočinout v náručí
Osudově (po určitém nezbytném mezidobí, jež melancholicky zmoudřelý sirotek tráví
převážně opalováním na zahradě pastoušky), který, ač neschopen obrany, je tím přece
jen trochu rozmrzen, protože
to znamená vytržení z jeho bohorovnosti.
2.

Jestliže se pokoušíme určit
genus Růžové dámy jako modernizovanou verzi sirotka
z pastoušky, je ovšem nutné
ještě si toto tvrzení ověřit rekonstrukcí duchovního horizontu díla a potom také věno-

vat pozornost atypickým rysům prací Procházkové, tj. tomu, co se naopak ze schématu
sirotka na první pohled vymyká, co jej překračuje, tj. věnovat se analýze differentiae speciei. Nalezneme snad tam něco, co by napravilo dosavadní
dojem, totiž, že se jedná o šedivou pseudoliteraturu?
Oba tyto úkoly, jak uvidíme,
navzájem souvisejí více než by
se dalo očekávat. Prvý úkol
máme usnadněn tím, že v Růžové dámě nám mohou být vo-

dítkem reflexivní pasáže, kterých však časem ubývá (zřejmě
z dobrého důvodu).
Když se mladá dívka zamiluje do ženatého muže, nemusí to být nutně potvora. Takové případy mohou být
motivovány „Elektřiným komplexem",
nebo touhou stýkat se s dospělým člověkem, který už překonal poslední
zbytky infantility. /.../ (str. 57)
Dívky ženatých pánů nemají tak sladký a růžový život, jak se kritická veřejnost domnívá. Především se musí
o svého milence dělit s jeho manželkou, jsou tedy druhé v pořadí, a pokud
je tu ještě dítě, tak třetí. /.../ (str. 71)
Opravdu šťastný může být asi jen člověk primitivní nebo dítě. Ostatní vědí,
že po bílém pruhu přijde pruh černý,
/.../(str. 83)

Je zjevné, že tyto úvahy nemají prakticky žádný epistemologický obsah, nedozvídáme se z nich nic, naopak jsou
povětšinou opakováním frází,
které nalezneme např. v lis107

tárnách ženských časopisů nebo časopisů pro mládež (viz poradnu Sally v Mladém světě).
Tak jako tam, tak i u Procházkové je typické, že se tu jedná
v podstatě o více či méně skryté katathymní

moralizování,

jež je hlavním funkčním určením takovýchto frází: „argumenty" jsou vybírány jen dle
toho hlediska, jaké morální
hodnocení mají podpírat, přitom je důležité, že samotný akt
hodnocení se přenechává čtenáři, ten v knize nenajdeme.
Tím se hraje na čtenářovu intelektuální pohotovost (má
možnost „uhadovat", co z napsaného vyplývá, což je velmi
snadné a proto čtenářsky
vděčné), jednak na jeho vlastní
potřebu zamoralizovat si, přičemž čtenář je ušetřen nepohodlné nutnosti toto moralizování explicitně formulovat, je
mu dopřáno „nechat si ho pro
sebe" a tím se snadno vyhnout
konfrontaci s tím, jakou je případný výsledek tohoto moralizujícího hodnocení nebetyčnou
blbostí či banalitou. Tím se také vyvolává, či dost nestydatě
vynucuje, „hřejivý" pocit čtenářovy intimní participace na
ději způsobem ne nepodobným
tomu, jak to dělají profesionálové v této oblasti, např. tvůrci
televizních seriálů - Dietl
apod.
108

Postupem času a stránek
Procházková tuto metodu zdokonaluje a obejde se již bez
uvozujících úvah, přece jen
dost křečovitých a podezřelých. K tomu, aby navodila
moralistní závěr ponechávaný
čtenářovi jí stačí již jen deskriptívni „dokumentární" záznam dialogů a situací, zbavovaný čím dále tím více jakéhokoli komentáře, který by mohl
tento podvod přeci jenom prozradit. Tak je tomu zejména
v povídce Slepice v klubu (Lis-

ty 3—4/1982) a zřejmě i v knize
Přijeď ochutnat!

(úryvek ve

Svědectví 67/1982).
Z hlediska právě načrtnuté
analýzy je možno pochopit tvrzení Oty Filipa (Svědectví
67/1982), který říká, že v pracích Procházkové „chybí deklarace citů, morálky či vyšších
principů etiky", že „není schopna napsat jediné 'velké slovo',
že všechno co píše vyvolává citové zemětřesení."
Už mi je však nepochopitelné, proč práce Procházkové
srovnává s Vaculíkovým Snářem, když jde podle mého názoru o díla s intencí právě
opačnou: U Vaculíka slouží dokumentární deníková forma
k odkrytí hrůzy a bídy dnešního světa, v němž žijeme, hrůzy
a bídy toho, jak žijeme, jednáme a myslíme, jací jsme, od-

krytí propastnosti toho, čím se
dnes stal čas apod. U Procházkové žádné odkrývání nalézt
nelze: dokumentární styl tu
má jen sugerovat věrohodnost
naznačovaného banálního moralizujícího tvrzení typu:
„Chudák holka to má vždycky
těžký a chlapi jsou bestie" a je
tedy sám v sobě uzavřený, je to
vlastně pouhá výzdoba sirotkovy chudičké pastoušky lacinými barvotiskovými plakáty
a dokumentárními fotografiemi světa, jež jsou však pojímány toliko jako objekty sentimentální vzpomínky. Každé
moralizování umožňuje opřít
se pevně o „břevno v oku
svém" a nemuset se tedy vůbec
vydat do otevřenosti světa.
3.
Snad odtud lze pochopit autorčinu zarážející nenávist
k hospodě a pivu. Zároveň
nám úvahu o vidění hospody
u Procházkové umožní lépe
proniknout k jádru jejího psaní. Ressentiment proti hospodám se projevuje už v Růžové
dámě:
Nenáviděl hospody. Vždycky v nich
spatřoval přístřeší špinavých zkrachovanců. Nenáviděl blekotavé moudrosti
každodenních štamgastů, kteří si
v obraně tykali, aby umlčeli životní
osamělost. Zvedal se mu žaludek
z kombinovaného zápachu piva, cigaret a záchodů, svědila ho pokožka, při-

padalo mu hnusné, že i on sám jedná
čistě pudově, nenáviděl se, že se svou
bolestí utíká do putyky, zuřil, že ho
nenapadlo jiné řešení. /.../ (str. 188)

Ale povídka Slepice v klubu

je celá věnována výhradně tomuto tématu, proto se obrátíme především k ní. Předveďme si nejprve popis hrdinčina
(povídka je psána v ich-formě)
prvého samostatného vstupu
do hospody:
Vystupuji z metra a kráčím po setmělé
ulici. MILUJI TMU. Ze začátku jdu
poměrně rychle. Čím víc se blížím ke
KLUBU, tím víc se přesvědčuji, že není
proč spěchat. Pod poslední lampou
před cílem se dívám na hodinky. Osm
a dvě minuty. /.../
Klika. Je odporně studená. A já se
prostě nemůžu donutit, abych ji
zmáčkla. Stojím před klubem a chce se
mi hlasitě plakat.
Pak si naštěstí vzpomenu na starý
dobrý trik. Vsugeruju si, že j sem herečka, která má zahrát jednoduchou čurdičku: vejít důstojně do pivnice.
Režisér volá: „Kamera, klapka, jedem!" Zmáčknu kliku. /.../
Kráčím ze schodů, popíjejících komparsistů si nevšímám, tvářím se suverénně, protože to popisuje scénář.
Stojím u výčepu a režisér šeptá: „Dobrý, teď vejdi do lokálu. Děláš to skvěle!"
Stojím v lokále a pomalu zavírám dveře. Přátelsky se dívám na barevné
šmouhy. Jedna by měla podle scénáře
zvednout ruku. NIC! Jen kamera vrčí
dál. Tři krůčky a rozepínám první
knoflík. U rohového stolu někdo vstává. Je to on. JSEM ZACHRÁNĚNA!
Já: (po prvním zaslouženém šluku) Vypadala jsem hodně zmateně, když jsem
přišla?
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On: To nevím. Vším jsem si tě, až když
jsem vstal. Chtěl jsem jít akorát na
záchod.

Velmi charakteristické je,
že hrdinka je díky „zvláštní
zrakové poruše z dětství" (ibid.
str. 12) schopna v hospodě vidět jen barevné šmouhy. Hospodu popisuje jako klub s určitými posvátnými pravidly, jež
dodržují jeho členové, blíže nespecifikovaná amorfní masa
„kamarádů", o nichž se nedozvíme nic. Z vyznění povídky
ovšem vyplývá, že se jedná
0 tytéž „špinavé zkrachovance" jako v Růžové dámě. Kro-

mě obsáhlého popisu hrdinčiných psychických a vegetativních reakcí se něco dovíme jedině o jejím tehdejším partnerovi, jehož miluje a kvůli němuž celé martyrium s hospodou podstupuje. Dozvídáme se
zejména, jak se jí časem přestává líbit a to hlavně proto, že
se příliš často nemyje a nepřevléká a že má rád pivo. To vše
je hrdince čím dál protivnější.
Svojí omrzelosti pak nechává
volný průchod, když se rozhodne, že se s tím opileckým lumpem (který navíc nedrží slovo,
tedy lže a pravděpodobně
1 krade!) rozejde. Jsme tedy
zase u podvědomého morálního hodnocení:
On: Tak ty řveš nade mnou? Nebo nad
sebou?

110

Já: To taky. A taky ... nad touhle ubohou zemí. /.../
On: (uklidňuje mě) No tak holčičko.
Nad touhle zemí nemusíš brečet. Pro
tu se furt ještě dá něco udělat.
Já: Ale vy už na to nemáte čas! Dopoledne spíte, odpoledne se probíráte,
abyste pak večer mohli chlastat.
On: Nepřeháněj.
Já: Nepřeháním. Proč jste to vzdali?
On: Sakra, nech toho! Nebavíš mě. Co
jsme, hergot, vzdali?
Já: Všechno! I svůj život. To přece dávno není zklamáni. Ani vztek.
On: A co teda, vědmo?
Já: Sebevražda.
On: Bože. Ty sis to snad nacvičovala.
(Po chvíli) A i kdyby. Takovou sebevraždu docela beru. Víš co seš? Seš
hloupá naivka. Urážíš lidi, který
vlastně vůbec neznáš, který nechápeš
a bohužel nikdy nepochopíš. To je tvoje smůla, že si neuvědomuješ S JAKÝMA LIDMA D E N N Ě SEDÁVÁŠ
U STOLU!
Já: Ale jo. Uvědomuju. S Jánošíkama.
Celej ten váš lokál je narvanej Jánošíkama!
* *

*

Hrdinka je zde zjevně zcela
saturována svými odmítavými
psychovegetativními reakcemi, které - formulovány v řeč
- dostávají formu značně obecného moralizujícího odsudku,
aniž by se ovšem dostala k tomu, že by se situací a životem
těch, o nichž mluví, vůbec zabývala.
Můžeme pro zajímavost
srovnat hospodskou „zkušenost" Procházkové (jestli se to
tak dá nazvat, protože jakjsme

viděli, k žádnému zakoušení
tu vlastně nedochází) se zkušeností současného mistra
v tomto oboru Vlastimila Třešňáka. Mám na mysli zejména
povídku Dědo!! z knížky Jak to
vidím já (Index, Köln, 1979,
str. 13-79). Zde se naopak
o pozorovateli a vypravěči ani
o jeho vegetativních reakcích
nedozvíme vůbec nic, ačkoliv
zřejmě sedí v hospodě celý den
a nejen ten den, o kterém píše.
Za to se dozvíme tím více o lidech, kteří tam sedí s ním, nebo se tam zastavují jen najedno na dvě, zato však několikrát
za den. Také o paní výčepní
a zejména o hrdinovi, dědkovi,
jakého najdeme takřka v každé hospodě. Z brilantně odpozorovaných detailů a fragmentů rozmluvy a akcí (na rozdíl
od Procházkové nejsou vymyšlené, protože takové věci vymyslet prostě nejde), které
jsou hospodsky stereotypní
a nepochybně je dědek opakoval už 10 let každý den, Třešňák rekonstruuje celý jeho život, který volně prolíná mezi
jednotlivými servírovanými
pivy. A je to život skutečný,
třebaže by se pro Procházkovou nepochybně jednalo
o ostudně osamělého „špinavého zkrachovance" bez aury, na
rozdíl od sirotka z pastoušky,
který nemůže zkrachovat ni-

kdy díV své nadpozemské povznesenosti čistého schématu
(a tedy se nemůže ani ušpinit).
Přes veškerou špínu a zkrachovanost si děda Karlík dokáže do posledního dne svého života uchovat onu báječnou radost ze stolování, což je ladění,

které dává příležitost k tomu,
aby jeho život přišel ke slovu.
Hospoda je právě místem, které dává lidem možnost tohoto
ladění a tím jim daruje otevřenou přítomnost, v níž jsou pospolu, v níž je možné (ještě) vidět á slyšet se navzájem, promlouvat k sobě, anebo ovšem
se opít. Hospoda tak umožňuje
uzávorkovat svět a tím teprve
zakusit jeho přítomnost jako
čistý fenomén /3/. Hospoda tak
asi je již posledním reziduem
autentického slavení svátku.
Ovšem těchto věcí si sirotek
z pastoušky všimnout nemůže:
jsa nesvětským, mimočasovým
a mimoprostorovým obrazem,
ani nemůže přijít ke slovu, nemá, co by řekl, a nevnímá než
sám sebe. Proto se bojí hospody
jako čert kříže a piva jako tentýž svěcené vody. Sirotek vyžaduje uzavřenost do sebe ve své
pastoušce a konfrontaci v otevřenosti nesnáší. Dobře ví, že
jen jeho pověstná fragilita ho
chrání před tím, aby nedostal
v hospodě přes hubu.
Tak vidíme, že oba rysy, dolil

kumentárnost a nenávist
k hospodě, které se zdají v pracích Procházkové přesahovat
brakové schéma sirotka z pastoušky, jsou ve skutečnosti
součástí posedlosti tímto obrazem. Přičemž ovšem zejména
„dokumentární", „syrově realistický" způsob zpracování svojí suchopárností a neinvenčností zároveň vylučuje, aby byly přijatelné alespoň coby brak. Jde
tedy o brak nevydařený.
***
Poznámky
IV Původ tohoto příběhu by bylo pravděpodobně možně najít ve vzorech barokních, které samy jsou ovšem již do
značné míry moralistně sekularizovanou podobou tématu asi středověkého
a hagiografického.
121 Je zajímavé, že náš sirotek takto
nekonstituuje Osu dajako prostého sexuálního partnera, a což bývá typičtěj-

ší, ale jako takřka výlučně otcovskou
postavu, zatímco sexuální partneři
jsou líčeni s jakousi skrytou, spíše podvědomou záští - jeden je připitomělý,
druhý ženatý, třetí chlastá, další by
snad ušel, ale je moc nafoukaný etc...
Otcovské rysy jsou sice u typických
osudových partnerů sirot nezbytné,
nebývají to žádní frajírci, ale málokdy
se jedná o tak jednoznačně otcovskou
figuru. Těžko říci, co je tu příčinou snad, že do univerzálního schématu
sirotka z pastoušky proniká něco z individuální nezpracované problematiky autorčiny?
/3/Jistěže tato otevřenost daná radostným stolováním neznamená, že všechno, co se v hospodě řekne, zjevuje bez
dalšího život a svět tak, jak jsou, je
naopak také uvolněním stereotypního
pivního blábolu, který tvoří naprostou
většinu produkce, proto je nepřijatelná
i patetická idealizace hospody, jak ji
často nacházíme v pracích Hrabalových. Té je však Třešňák na hony vzdálen, což se projevuje v tom, s jakou
poctivostí zaznamenává i tyto žvásty
a nechává je přyít k sobě právě jako
žvásty a nic víc.

Spojení pro soukromé distributory a knihkupce:
PATERNOSTER, box 676,111 21 Praha 1
112

meditace
Dopis Martina Heideggera
Milý pane Kästncrc!
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
jakéhokoliv komentáře. Vidím však, 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? Od 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 atmosféře se zrodila filosofie). Osobně jsem jiného mínění, a o
tom bych chtěl říci několik slov.
Protože však problematika víry kolem nás krouží jako zcela
neodbytná, nebude můj rozbor dostatečný, tedy 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 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.) To 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. To je téma dobře známé
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od Hólderlina, k němuž se ostatně Heidegger mnohokrát přihlásil.
Jak to však jde všechno dohromady?
Tady 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. Dá 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. (Etymologický 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 PN (1985) jsem
publikoval sen o francouzském městě. Loni jsem navštívil francouzské
středověké městečko St. Léonard a myslel jsem, že upadnu... Na
středověkém náměstíčku vidím nápis "Arche de Noé" (Archa
Noemova) jako ve snu (nešlo však o pornografický časopis, ale o
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 Honzu
Dusa - proč? Protože sv. Leonard je ten, kdo rozvazuje např. pouta
vězňů, ale také chrání stáda - jako Hermes - 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 bdění skoro kryjí? Možnost takového krytí - to je ovšem víra...
To byla jen malá ukázka, malá konkretizace, že ačkoli to
nejvyšší "má všechna jména a přitom žádné" (Hermes Trismegistos),
přesto (ba právě protol) konkrétně nějaké jméno mít musí. (Srv.
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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: "Čekám 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 Otakara Fischera z knihy Angelus Silesius, B.M. Klika, Praha 1922.)

Jiří Němec
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Zenový příběh
Ze sbírky Jitokku se směje na Měsíc
Před třinácti sty lety žil v jedné korejské provincii velký zenový Mistr
jménem Won Hyo. Jako mladý muž bojoval v občanské válce a
shledal, že bylo zabito mnoho přátel a zničeno mnoho domů.
Přemožen prázdnotou takového života ostříhal si hlavu a odešel do
hor, aby tam žil jako mnich. V horách četl mnoho súter a dodržoval s
úzkostlivou přesností všechny předpisy. Ale stále ještě nechápal pravý
význam buddhismu. Protože však věděl, že v Číně může najít
zenového Mistra, s jehož pomocí by mohl dosáhnout osvícení, vzal
svůj tlumok a vydal se na Sever do velkých suchých plání.
Putoval pěšky po celý den a navečer odpočinul. Když totiž procházel
pouští, stanul na skrovném ostrůvku zeleně, kde bylo několik stromů
a trochu vody, a ulehl ke spánku. Kolem půlnoci se probudil a pocítil
velikou žízeň. Byla neproniknutelná tma. Lezl po čtyřech kolem, aby
našel vodu. Konečně jeho ruce nahmataly na zemi nějakou misku.
Zvedl ji a napil se. Ach, skvělé! Pak se hluboce sklonil před Buddhou
z vděčností za dar vody.
Příštího jitra se Won Hyo probudil a podíval se na nádobu, z níž pil.
Byla to roztříštěná lebka pokrytá zaschlou krví, z lícních kostí dosud
visely cáry masa. Na povrchu nečisté dešťové vody se proháněl
zvláštní hmyz.
Won Hyo viděl lebku a zachvátila ho vína hnusu. Otevřel ústa a právě
když tudy vycházel obsah žaludku, otevřel se jeho duch a on pochopil.
Protože minulou noc neviděl anemyslel, byla voda skvělá. Tohoto jitra
jej přivedlo vidění a myšlení k tomu, že zvracel. Aha, řekl si, myšlení
působí, že je něco dobré nebo zlé, že je to život nebo smrt. Myšlení
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vytváří celý vesmír. Je to univerzální ^ádce. Bez myšlení by
neexistoval ani vesmír, ani Buddha, ani dharma. Vše je jedno, a toto
jedno je prázdné. Už nebylo třeba hledat "Mistra. Won Hyo pochopil
zároveň život i smrt. Co se ještě učit? Tak se otočil a vydal na
zpáteční cestu pouští do Koreje.
Uplynulo dvacet let. Během té doby se stal Won Hyo nejslavnějším
mnichem v zemi. Byl to důvěrný rádné velkokrále z Šilly a učitel v
nejvybranjších a nejmocnějších rodinách. Kdykoli měl přednášku, sál
byl plný. Žil v krásném chrámě, vyučoval nejvznešenější žáky, jedl
nejlepší pokrmy a spal bezesným spánkem spravedlivých.
V té době žil v Šille veliký zenový Mistr - stařeček s vousem jak
chomáč trávy a s kůží jak zmačkaný papír. Bosý a v roztrhaných
šatech putovával městy a zvonil na zvonek: "De-an, de-an, de-an (tzn.
mír), nemysli, de-an je to takové, de-an klid ducha, de-an, de-an".
Won Hyo o něm slyšel a jednoho dne se vydal k jeskyni v horách, kde
Mistr žil. Již z dálky slyšel neobyčejně líbezný zpěv, který se ozýval
údolím. Když však přišel k jeskyni, shledal, že Mistr sedí vedle
mrtvého koloucha a pláče. Won Hyo užasl. Jak může být osvícená
bytost šťastná nebo smutná, když v nirváně není nic, nad čím by bylo
možné být veselý nebo smutný, ani nikdo, kdo by někoho mohl
rozveselit nebo rozesmutnět? Chvíli stál oněmlý. Pak se Mistra
zeptal, proč pláče.
Mistr mu to vysvětlit. Našel koloucha, když jeho matku zabili lovci.
Kolouch byl hladový. Mistr šel proto do města a žebral o mléko.
Věděl, že pro zvíře mu mléko nikdo nedá a proto říkal, že je to pro
syna. "Mnich se synem? To je ale zpustlý dědek!" mysleli si lidé. Ale
někteří mu dali po troše mléka. Měsíc vyžebrával tolik, že udržel zvíře
naživu. Pak už byl skandál příliš velký, nikdo nechtěl pomáhat.
Jednou byl při shánění mléka tři dny pryč, nakonec něco dostal, ale
když se vrátil k jeskyni, jeho kolouch právě dodýchal.
"Ty to nechápeš," řekl Mistr. "Můj duch a duch koloucha jsou totéž.
Byl velice hladový: Chci mléko, chci mléko! Teď je mrtvý. Jeho duch
je můj duch. Proto pláču: Chci mléko."
Won Hyo pochopil, jak velký bódhisattva Mistr byl Když byli všichni
tvorové šťastní, byl šťastný. Když byli všichni tvorové smutní, byl
smutný.
Řekl mu: "Prosím tě, uč mě." Mistr řekl: "Dobrá. Pojď se mnou." Šli
do vykřičené čtvrti. Mistr vzal Won Hya za ruku a přivedl ho k bráně
domu jedné gejši. Zvonil de-an, de-an. Otevřela hezká žena. "Dnes
jsem k vám přivedl na návštěvu velkého mnicha Won Hya." "Ó Won
Hyo!" vykřikla. Won Hyo se začervenal. Žena zrudla a její oči se
rozšířily. Zavedla ho nahoru, šťastná, vystrašená i vzrušená, že k ní
přišel slavný, dobře vypadající mnich.
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Když chystala pro hosty maso a víno, řekl Mistr Won Hyovi: "Dvacet
let ses zdržoval ve společnosti princů, králů a mnichů. Není to pro
mnicha dobré, žít pořád v nebi. Musí navštívit také peklo a zachránit
tam ty, kteří hovějí svým žádostem. I peklo je takové 'jako toto'. Tuto
noc pojedeš s tímhle vínem rovnou do pekla."
"Já jsem ale nikdy neporušil jediný předpis," řekl Won Hyo. "Šťastnou
cestu," řekl Mistr. Pak se obrátil k ženě a řekl přísně: "Ty nevíš, že je
to hřích, nabízet mnichovi víno? Nebojíš se, že přijdeš do pekla?"
"Ne," odpověděla žena. "Přijde tam Won Hyo a zachrání mě." "Dobrá
odpověd!" řekl Mistr.
Tak zůstal Won Hyo přes noc a porušil víc než jeden předpis. Příštího
jitra svlékl svůj elegantní hábit, běžel bosý a v hadrech po ulicích,
tančil a volal: "De-an, de-anf Celý vesmír je takový! Co jsi ty?"
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