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Ivan Martin Jirous

Magorův soumrak
Věnováno Evě Kantůrkové
* *

*

Cherubín něžný
se složenými křídly
leží a odpočívá
na louce střepy pokropené
O čem asi se mu zdá
O Isoldě a Tristanovi
či snad o starostech nových
které čekají je?
Z moří zoufalé lodi
odplouvají
jiné přístavy hledat
Co mi pomůže
že tě mám rád?
Co je mi platná
taková láska?
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Na pláži zbytky lastur
z písku vykukují
na lesklých částech jejich těl
nedůvěřivé oko Boží
zrcadlí se
Mořské panny rdí se
jod mořem
loře láska
cůpky sena shnilé
životy zmarněné
Cherubín tiše spí
skrz lupu nebeský strůjce
žábry jeho si
prohlíží

* *

*

Posypaná slzami
jak prádlo před žehlením
zvedla ses zase jinam
Bělají ovsy
bělají lidi
při ovsech už se neopálíš
už jenom soví zahoukání
u viaduktu vlak
v tom jemném duktu
kdy muj jazyk na špičce
dotkl se tvé slzy
jak oves zbělel jsem
však tma
rty tebe slzy přikryla
3

Laurova cihelna

/zbytky cikánské melodie/
Tři roky nemyjú už okna
abych tě skrze sklo neviděla,
kdybych skrze sklo čisté na ulici tě uviděla,
umřela bych touhou.
Třikrát už vystřídal se sníh,
dvakrát už vystřídal ho mech,
dvakrát omítka na mých zdech sloupla se
jako ze srdce mého okoralého
slupka po slupce loupá se,
jako cibule, kterou sami
všemi opuštěni v hrnci spolu
vařili jsme, vzpomínáš, miláčku?
V koutě místnosti,
kde jsme se kdysi důvěrně znali,
kde jsme se milovali,
leží peřina přichystaná pro tebe, pro mne,
prosím přijď,
než peří, zatím jen zteřelé
v ní zetlí.
Milý,
kdysi jsme se tak dobře znali.
Ňadra mi vysychají, hrubnou,
nejsou už hebká,
jenom tvým hlazením hladká byla.
Slzy mi tekou potoky
do skleničky,
ze které kdysi spolu pívali jsme,
ostrou hladinu sklenice té
slzy přetékají,
vlhkost vsakuje do zdí,
miláčku přijď,
naposled zazvoň u dveří,
ani nemusíš jít dál,
jen abych tvůj
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důvěrně známý stisk knoflíku zvonku
ucítila.
Pak ráda se srdcem okoralým
dočekám na smrt,
která se ke mně laskavě blíží.
Ach, miláčku,
tenkrát sklenice nepřetekla,
přestože hladina její vypouklejší byla
než moje prsa, která jsi tehdy tak rád hladil,
dneska zhrublá, jak skelný papír,
zhrublá jak skelný papír.
Prosím tě, přijď,
vždyť už i mně samé líto mi je
a slzy přetékající sklenice okraj
kdysi ti milé
hrozí, že v povodeň promění se,
a vlnou poslední mě smetou do náruče tvé,
která teprve potom náručí mé
vyhýbat přestane se.
Třikrát už vystřídal se sníh
na střeše domku,
kde kdysi svými těly slibovali jsme
teplo a lásku,
třikrát už střechu toho domku
prohlodal sníh a propadl krov
tak jako moje dásně propadly se,
ze kterých kdysi rty moje rudé trčely tobě
vstříc,
miláčku.
Třikrát už vystřídal se sníh
na naší střeše
třikrát už mezerami krovu
snesl se sníh
na moje prsa vychladlá,
která by přesto posledním žárem zahořela,
kdybys mě pohladil
milý.
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Vzpomínáš, jak jsme se hřáli opuštěni
svými těly?
Pavučinu v koutě cimry,
kde kdysi milovali jsme se
i pavouk opustil.
Aspoň tou mouchou poslední
pavoukem opuštěnou kdybych
byla,
tehdy bych aspoň doufat směla,
že jak ten pavouk krvelačný
pro mne se vrátíš.
K vychladlým plátům na kamnech
neblížím už se ani
abych svoje ruče prochladlé ohřál si,
omítce padající ze zdí pomalu jenom vyhýbat se
učím,
mučím se vzpomínkou, miláčku,
když do dlaně dlaň teplou vkládali jsme
a pláty doruda rozpálené na našich kamnech
tehdy asi
chladnější byly,
milý,
třikrát už napadl čerstvý sníh,
roztál,
z peřiny vychladlé studené peří
vyteklo, roztálo,
rampouchy peří na vychladlých plátech,
na kamnech rudě zadoutnaly,
milý,
poslední uhlíky mojí duše vem do dlaně,
nacpi je do dýmky,
prosím,
můj milý,
aspoň tím uhlíkem ve tvojí dýmce,
kterým poslední pokouřem
rozdýmáš,
prosím.
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Zdi zplesnivěly
v domečku, kde jsme se kdysi důvěrně znali,
zdi, v jejichž útrobách tak důvěrně
spolu jsme byli,
omítka z nich se drolí, vlhká, zelená,
laskavější než ty, miláčku,
protože drolí se, aby čaj mi osladila,
který netečně mícháš lžičkou.
Au!
Au!
Au!

* * *

Měděnkou pokrývá se láska,
potichu umírá náš vztah,
zachází
jak slunce za úbočí hor,
korodují mince,
bezúspěšně stěny brání se
plísni,
pod poklopem hýbe se sýr.
Tolik se v světě děje,
věže kostelů tyčí se a
kácejí,
kácí se dřevo
a listem odívá,
bortí se kůry,
varhan píšťaly hroutí se,
z balustrád padají kuželky,
altány putuje vítr...
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* *
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Na nebi zvlhlém a šedém
jak líh
potichu sleduju
oblaka nebem se
přesouvají
Co o mně myslí ti
kteří mne znají
Jenom občas
je mi úzko
Má lásko
úzká soutěsko
mezi nevěrou
a zradou
Ou
* *

*

Nad námi Velký vůz
v duši pusto
a půst ke kterému marně
jsem se chystal
Už si netroufám
žádat Tě ani
o odpuštění
Štěnice lezou po
jiných zdech než
kde na mne číhá
advent
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Před týdnem v dlani
z domu své ženy
odnesl jsem pavouka
Jestli zmrzne
odpusť
mi
a" v v i *
muzes-li
Pane
* * *

Jseš samá souhvězdí
nad zdí kde hnízdí
pavouci stonožky zeměplazi
sebranka podivná ve škvírách bydlí
Tvé tělo pihami tetované
totem ten milý vstyčený nad
tím co už si nevzpomínám
Pozítří vzdálíš se jinam
jinany spí
zimní
ve Stínadlech
Nech mě
nebo mě nenech
kéž bude to jak chceš
nebo nechceš
* *

*

Ty černá ze všech nejčernějších
tichá a zamlklá
kolem
níž zabodávám nože
•v
^v
mzamz

Tvůj obiys v cirkusovém stanu
není ten kvůli kterému
ráno předčasně vstanu
Inu ano kolem tebe nože létají
a zapichují se kolem tvých ňader
ano kolem tvé kundy jsou těžké nože
zapíchlé solingenské
Asi chceš se mnou mít dítě
ale já na to nemám
Počasí sviští na jedlích
pod nimi bosorka nahá
jedličky neopadané sbírá
Au
***

Je to ruina
co ze mne vidíš,
jak elegie z Duina
v dáli zaznělá,
blíž k zřícenině jsem
než si myslíš.
Padání věčné bez konce,
bez konce věčné milování,
něžná elegie,
vínkem ověnčelá zezelenavým.
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Václav Šťastný

KOUSEK CESTY
Prince George se rozhodně lišil od měst na jihu. Připadal mi tak
trochu staromódni. I lidé chodili jinak oblečení, než v jižních městech.
Většinou v jeansech a v kovbojských botách a vůbec spíš v pracovních
oděvech. Zkrátka, připadal jsem si chvílemi jako ve westernu. Tu a
tam se motal opilec, nebo prošel zarostlý chlap v kovbojském širáku a
taky výlohy. Za některými pušky, sedla pro koně a podobně. Zašel
jsem do banky uložit část peněz a něco jsem si nechal, protože jsem
potřeboval do práce nové boty, košili a kalhoty.
Bylo vedro a tak jsem zašel do jedné z hospod na pivo. Krčma se
jmenovala Evropa a myslel jsem, že do ní tedy chodí Evropani, že bych
se třeba,seznámil s nějakým Slovanem a popovídal si ve slovanské řeči.
Hospoda byla však nabitá Indiány a bělochy a mluvilo se všude anglicky. Nedopil jsem ani své první pivo, když mi někdo chytnul zezadu
kolem krku. Byla to stará, ohyzdná, ožralá baba a než jsem se probral
ze šoku, už mi seděla na klíně. Neviděl jsem ošklivější ženskou pod
sluncem. Měla aspoň metrák a hned na mě, že jsem její honey a abych
jí zaplatil pivo. Baba byla tak krotká, že mi chtěla dát pusu. Z bezzubé
huby jí tekla dlouhá slina a trvalo mi chvíli, než jsem ji ze sebe setřásl.
Baba se mi držela jako štěnice, a tak když se přitočil hostinskej s pivama, jedno jsem jí poručil a potom se jí konečně zbavil a vyšel z té
pazderny ven.
V hospodě jsem si všimnul, jak po mně pokukují různá individua.
Dělaly to zřejmě moje šaty a bílá košile s vázankou. Zašel jsem do obchodu, kde prodávali rančerské potřeby a také oděvy a boty a koupil
jsem si jeansy, kovbojské boty, košili s koženou vestou a kovbojský
širák. V jedné zadní uličce jsem se převlíkmil. Po chvíli jsem si už
vyšlapoval ulicemi Prince George, ruce trochu od sebe a smrtelně
vážný výraz v obličeji, jak jsem to viděl u kovbojů ve filmech. Tu a tam
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jsem nakouknul do některého krámku, u ševce jsem si nechal na
počkání okovat nové boty a také jsem si koupil několik cigár a v
likérstoru malou flašku whisky. Měl jsem ještě stopadesát dolarů v
kapse. V obchodě se zbraněmi jsem si koupil pěkný tesák. V krámě
viselo plno pušek rozličných kalibrů. Zvlášť se mi líbila dvaatřicítka
winchestrovka za sedmdesát dolarů. Koupil jsem ji ještě s Grossmanem-koltem, který byl, jak jsem později zjistil, na stíačený vzduch.
Přikoupil jsem dva kožené řemeny na náboje a krabici s patronama do
pušky a broky do pistole. V aleji za krámkem jsem nandal patrony do
řemenů, které jsem si připevnil přes prsa. Kolt jsem zastrčil za řemen
u kalhot a plný kuráže jsem vešel do první krčmy. Chtěl jsem se posilnit před cestou autostopem zpátky na pilu.
Bar byl zpola plný. Posadil jsem se k prázdnému stolu a když přišel
číšník, hodil jsem pětidolarovku na stůl a poručil si pivo. Zapálil jsem
si cigáro a zatímco jsem si ho převaloval jen tak ledabyle mezi zuby,
poslouchal jsem countrywestern muziku a nenápadně pozoroval okolo
sedící. Pokukovali po mně a něco si mezi sebou šuškali. Dopil jsem a
chtěl jsem odejít. Téměř ve stejném okamžiku jsem byl silnou paží
uchopený okolo krku a vyzdvižen dobrou stopu od podlahy. Byli to dva
policajti od R.C.M.P. v civilu. Jeden mi mával odznakem před očima a
druhý se mnou třásl, že ze mě padaly patrony na podlahu a málem
jsem vypustil ducha. Policista mi vytrhl pistoli a dýku, popadnul pušku
a už mi napůl vlekli a napůl nesli z baru ven. Před tavernou stálo velké
policejní auto a okolo několik čumilů. Policajti mě šoupli do auta a
důkladně prošacovali. Když viděli, že pistole je na vzduch a moje
puška prázdná a zjistili radiem podle dokumentů, že nejsem žádný
lump hledaný zákonem, zeptali se, kde bydlím. Vysvětlil jsem jim tedy,
že dělám na pile, odkud jsem přijel na víkend do města. Moc asi nerozuměli, ale nakonec mě dovezli na výpadovku z města, kde mně vrátili
zbraně.
Začal jsem stopovat auta směrem na Crescent Spur. Neměl jsem
tehdy s autostopem žádný úspěch. Projíždějící vozy spíš přidaly, než
aby přibrzdily. Nakonec jsem šlapal několik desítek mil a přespal u silnice dvě noce, až mi konečně zastavil jeden spolupracovnic z pily, který se vracel z víkendu.
Pracoval jsem ještě tři týdny. Potom jsem dostal výpověď, protože
nastala vedra a bylo nebezpečí lesních požárů. Práce byla zastavena a
svobodní jako já byli propuštěni. Na píle zůstalo jen několik místních
údržbářů, kteří bydleli s rodinami v dřevěných domcích nedaleko.
Vrátil jsem se do Prince George, kde jsem si vyzdvihl v hlavním
úřadě kompanie poslední výplatu. Řekli mi, abych se hlásil po měsíci o
práci.
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Vzpomněl jsem si, jak mluvili dělníci na pile několikrát o Vancouveru, velikém městě na jihozápadě při pobřeží Tichého oceánu. Neměl
jsem kam jít, a tak jsem si vybral z banky všechny úspory, že se pojedu
do toho Vancouveru podívat. Myslel jsem, že bych mohl ve velkém
městě sehnat stálou práci. Koupil jsem lístek a prvním vlakem se vydal
do Vancouveru.
Byl jsem sám se sebou spokojený. Bylo léto a v kapse u vesty mi
příjemně chladilo šest set. Plánoval jsem, že až seženu ve Vancouveru
práci, zařídím si byt a budu O.K. Cestou jsem několikrát vyndal peníze
a přepočítával je, protože jsem v životě tolik peněz u sebe ještě neměl.
Naproti mně v kupé seděla taková pěkná slečinka. Dala se se mnou do
řeči a radila mi, abych ty peníze moc nevytahoval, že by mi je mohl
někdo ukradnout. Byla zvědavá odkud jsem a uměla pár slov ukrajinsky, a tak nám cesta ubíhala vesele. Švitořila jako každá ženská a zatímco jsem jí odpovídal na sto otázek, oči mi jezdily po její figuře, že si
toho musela všimnout. Dělala jakoby nic, jen občas přehodila nožku
přes nožku. Mohlo jí být kolem pětadvaceti. Zkrátka, moc se mi líbila.
Vlak po deseti hodinách jízdy zastavil. Nádražák, který seděl vedle, vystoupil a Rita si přisedla.
Venku byla noc. Většina lidí ve vagóně spala. V kupé bylo zhasnuto a Rita měla volně položenou hlavu na mém rameni, ale nemyslel
jsem, že doopravdy spí. Já na spánek neměl ani pomyšlení. Byla to
řada měsíců, co jsem neměl žádnou ženskou. Dal jsem jí zlehka pusu
na čelo, a když se nehýbala, začala moje ruka pracovat na knoflíčkách
její blůzy. Cecíky měla jako baňky. Pěkně oblé, radost je potěžkat. Usnul jsem až k ránu.
Probudil mi skřípot a lomoz. Vlak zastavoval. Konečně jsem dorazil do Vancouveru. Rita v kupé nebyla a s ní zmizelo i šest set.
Myslel jsem, že mě raní mrtvice. Ta děvka musela ty peníze ukrást,
když jsem si hrál s jejíma ceckama, nebo ve spánku. Proklínal jsem tu
bestii, ale nic to nepomohlo. Zběhal jsem celé nádraží, ale po holce
ani stopy. Peníze byly pryč a zbylo mi jen něco drobných.
Vzal jsem pušku zabalenou do igelitu, nůž, pistoli a pásy s patronama a vydal se do města. Vancouver se mi zalíbil od prvního
okamžiku. Ze severu bylo město obklopené horami a zelení parků a
od zálivu moře přináší stále čerstvý vzduch nasycený vůní jódu. Loudal
jsem se ulicemi, až došel k plážím, kde začínal rozlehlý Stanley Park.
Tam jsem pod jedním stromem zahrabal pušku a ostatní věci. Ve
městě jsem pak vyhledal pracovní úřad-manpower, kde jsem vyplnil
několik dotazníků, ale práci jsem nedostal. Bylo to tady těžké. Vždyť
jsem neměl ani adresu, natož telefon, kam by mi mohli zavolat, kdyby
se něco našlo. Večer jsem se vrátil do Stanley Parku. Ráno mě
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probudila zima. Žaludek jsem měl jako návodě. Poslední drobné jsem
utratil za smažené brambůrky. Abych se trochu zahřál, loudal jsem se
prázdným parkem, až jsem došel k malému jezírku, kde plavalo hejno
labutí a hejno kačen. Okolo laviček byla nasypaná kukuřice, kousky
chleba a semtam oříšek. Bylo to lepší než nic, a tak jsem to těm
ptákům vyzobal.
Ve Vancouveru jsem zůstal týden. Ještě jsem zašel na dva manpowery, ale zase nic. Jednu noc jsem přespal v přístavu mezi bednami,
jindy v garáži a vůbec kde se dalo. Časně ráno, než vyjely do ulic čistící
vozy, jsem obvykle obešel několik bloků v zadních alejích, kde byly
skládky odpadků. Když jsem měl štěstí, vyhrabal jsem několik flašek
od sodovek, které jsem prodal u Číňana. Stačilo to na kafe a někdy na
polívku ve Whitelunch. Potom jsem hledal práci po různých stavbách, v
přístavu a v restauracích. Moje angličtina byla tak chudá, a tak jsem
byl s omluvami odbyt. Odpoledne jsem pak dospával na plážích.
Když jsem po týdnu nic nesehnal, vyhrabal jsem ve Stanley Parku
flintu a věci a vydal se na dálnici na stop zpět na sever do Prince
George. Doufal jsem, že tam spíš seženu nějakou práci. Dojel jsem
opět do Crescent Spur, kde jsem přerovnával převrácené hromady prken. Pracoval jsem dva týdny. Z lesů voněla pryskyřice, byly dlouhé
slunečné dny a tak jsem koncem druhého týdne po šichtě přibalil
chleba s masem. V sobotu jsem vstal před východem slunce, vzal
pušku a vydal se po trati, po které jsem poprvé přijel do Crescent
Spur. Chtěl jsem si udělat jednodenní výlet a vrátit se do kampu před
západem slunce.
Asi po dvou hodinách chůze jsem odbočil z tratě do lesa. Dostal
jsem se k břehu mírné řeky. Břehy byly místy strmé a zatarasené houštinami, a tak jsem se vydal opět do pralesa. Musel jsem často přecházet přes napadané stromy, které místy tvořily neproniknutelnou hradbu. Háje bříz, listnatých stromů a opět úseky jehličnatých velikánů a
cedrů, které vyrůstaly z vysokého mechu a keře divokých bobulí. Tichý
a věčný šumot lesů byl přerušovaný bzukotem moskytů, kteří se na mě
vrhali v celých mračnech. Šel jsem, či prodíral se lesem řadu hodin a
chtěl vyhledat řeku, která by mi přivedla k pile. Slunce již zapadalo,
když jsem se dostal do houštin smrků a vrboví a posléze k samotné
řece. Koryto řeky se značně lišilo od toku v Crescent Spur. Řeka byla
prudká a připomínala spíš velkou bystřinu. V lese se začalo smrákat a
na nebi vyšly první hvězdy. Na břehu jsem si rozdělal malý oheň, dojedl chleba s masem a přespal v nedalekém vrboví. Byla ještě tma,
když mě probudil štěkot kojotů. Od řeky táhla zima, a tak jsem nasbíral klestí, rozdělal oheň a proklímal u něj zbytek noci. Tu a tam zapraskala větev a od řeky šuměl tiše proud. Usnul jsem až k ránu, a
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když jsem se probudil, slunce již stálo vysoko na obloze.
Břeh na druhé straně se zdál schůdnější. Tvořil kamenitou pláž,
nad níž teprve začínaly houštiny a les. Přeplaval jsem řeku a vydal se
proti proudu. Byl jsem přesvědčen, že mě řeka přivede opět k pile. Po
dvou mílích jsem však musel od řeky odbočit a dát se podél lesa. Břeh
byl strmý, a tak jsem pokračoval podél úžlabiny a malými kaňony, kterými snad kdysi vedl potok. Bylo již pozdní odpoledne, když jsem se
dostal k řece. Protože jsem myslel, že nemohu být od pily dál než tři
míle, řeku jsem napůl přebrodil a přeplaval a pokračoval jsem podél
břehu stále proti proudu. V lese se opět začalo smrákat. Nohy jsem
měl od mokrých bot rozedřené, šaty promáčené a brada mi drkotala
jako starému dědkovi. Myslel jsem na večeři, kterou již zmeškám a na
suchou postel. Byla již téměř tma, když jsem se dostal do bažin. Začal
jsem se bořit po kolena do kaluží a nasáklého mechu, a proto jsem
musel odbočit od řeky do kopců, bylo dusno a začínala černá, bezhvězdná noc. Vzpomněl jsem si na železniční trať a vydal se směrem,
kde bych na ni mohl narazit. Šel jsem ještě asi hodinu. Dál to nemělo
smysl. Byla tma a nevěděl jsem, kterým směrem vlastně jdu. Bylo mi
jasné, že jsem zabloudil.
Do kampu jsem však nepřišel ani příštího dne a ani za týden.
Dvakrát jsem vyšplhal na strom v naději, že spatřím kouř od pily, ale
kam jsem dohlédl, táhl se jen nedozírný prales. Ocitl jsem se v ohromném údolí, přepaženém na východě hradbou skalnatých hor. Vydal
jsem se do středu údolí, kde jsem tušil řeku. Třetího dne mého bloudění se spustil z šedé oblohy studený déšť. Prales se ponořil v mrtvé
syré šero. Procházel jsem smutnými místy hřbitovů holých černých
stromů, které trčely z močálu jako morové sloupy. Život v pralese jakoby vymřel. Syrová půda páchla hloubovím a zetlelým listím. Na vyvrácených kmenech visely zplihlé, zelené řasy času, který se v těchto
končinách zastavil.
Zpočátku jsem o jídlo neměl nouzi. Zastřelil jsem a opekl zajíce
nebo koroptev. Když se však spustil déšť, všechna zvěř zmizela, a tak
jsem jedl na co jsem přišel. Houby, lesní bobule a veliké slimáky, které
jsem nacházel pod listy ohromných lopuchů při bažinách. Po týdnu mi
došly zápalky. Šetřil jsem s nimi, ale síra na hlavičkách se rozmáčela
od košile. Zůstal jsem bez ohně. Pod vrstvou mechu a listí jsem vyhrabával jámy na spaní. Lilo jako z konve, když jsem se dostal do pralesa
ohromných cedrů. V životě jsem takové stromy neviděl. Některé pařezy byly tak tlusté, že by je neobejmuli ani čtyři chlapi.
V plících mi píchalo a nohy jsem měl rozbité a opuchlé od mokrých bot, takže jsem nemohl v cestě pokračovat. Sedl jsem si do mechu a začal mnout oteklé kotníky. Byly jako led, mezi prsty mi to hni16

salo a žaludek se mi svíral v křečích od hladu. Dostavila se naprostá
deprese ze samoty. Prales byl ponořen v ticho přerušované jen padajícím deštěm. Myslel jsem tehdy, že zešílím. Nedaleko stál ohromný pařez po stromu roztříštěným bleskem. Vylezl jsem na něj a spustil se na
dno. Uvnitř byl zetlelý dřevěný prach. Zahrabal jsem se až po prsa. Od
země sálalo vlhké teplo. Abych se vyhnul neveselým myšlenkám, vydlabal jsem ze dřeva bílé larvy, které však měly odpornou, trpkou
chuť.
Byl jsem již desátý den v pralese, když jsem spatřil dálnici. Sestoupil jsem do kaňonu, který vedl tím směrem a vydal se podle potoka. Asi po třech hodinách jsem se dostal konečně na travnatý násep
silnice. Zanedlouho mi zastavil pick-up, který jel do vesnice Mcbride.
Od řidiče jsem se dozvěděl, že do Crescent Spur je to dobrých třicetpět mil. Když jsem mu pověděl o svém bloudění, dovezl mě až na pilu.
Z práce jsem byl propuštěný, když jsem se nedostavil do zaměstnání po třech dnech. Pila už pracovala naplno a všechna místa byla obsazena. Vrátil jsem se tedy do Prince George, vyzvedl šek za odpracované dva týdny a ještě toho dne zamířil opět do Vancouveru.
Ve Vancouveru mrholilo. Byl podzim. Loudal jsem se dlouhou
ulicí Hasting, která mě přivedla na Skidrow. Prošel jsem čínskou čtvrť
a ubytoval se v jednom malém levném hotelu. První noc jsem toho
moc nenaspal. Probouzely mě hlasy opilců, hádky a smích. Ráno jsem
byl pokousaný od velikách červených brouků. Lezli na stěnách a byla
jich plná postel. Hodně jsem jich rozmačkal. Praskaly jako ořechy.
Musel jsem koupit DDT, abych se těch neřádů zbavil.
Na Hastingu jsem objevÚ obchod s nebaleným masem, které bylo
levnější než v safeway. Obvykle jsem vařil letecké polívky z kuřecích
křídel. Starší maso šlo do gulášů a z mletého masa pro psy jsem dělal
fašírku. Opět následovaly cesty na manpower, vypisování dotazníků a
žádná práce.
Zbylo mi dvacet pět dolarů. Nůž a vzduchovou pistoli jsem prodal
majiteli hotelu a pušku zastavil za třicet. Když jsem se vracel večer do
hotelu, zmocňovala se mě opět deprese samoty a nejistoty z budoucnosti. Vycházel jsem z hotelu a loudal se oživenými nočními ulicemi
Skidrow. Hasting byla ulice, kde se scházeli všichni žebráci a lůza z
celého města. Po ulici se loudali bamové všeho druhu. Před tavernami
seděli nebo postávali žebrající opilci, na nárožích přešpapovaly kurvy,
zatímco pasáci hráli kulečník v okolních putykách. Občas přejela sanitka nebo policejní kára a sebrala na ulici ležícího opilce. Gastown-nejstarší část města-se kompletně lišila od Skidrow. Uličky byly dlážděné, všude panovalo ticho a staré lucerny na chodnících matně osvětlovaly malé, tiché kavárny a restaurace. Procházet se bez peněz však žádná romantika nebyla.
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Když mi zbyla poslední pětidolarovka, začal jsem po nocích chodit
do Stanley Parku. Podařilo se mi chytnout do pastí dva zajíce a klepnout kačenu. Kačka byla suchá, žádné sádlo, a tak jsem žil ze zajochů,
kteří byli vypasení. Poslední týden v říjnu jsem musel z hotelu. Došly
mi peníze. První dvě noci jsem přespal v bedně nedaleko B.C. cukrovaru a další dvě v garáži. Věděl jsem, že takhle dlouho žít nevydržím a
že mi nezbude nic jiného, než se vydat na sever B.C. a hledat práci na
pilách. Ještě jednou jsem se rozhodl jít na manpower. Dopadlo to jako
vždycky, a když jsem řekl úřednici, která mě už znala, jak jsem na tom
s financemi bídně, panička mi dala adresu na Armádu spásy.
Budova Armády spásy stála nedaleko centra na Homer Street. Bylo
tam plno mužských všeho druhu. Starci i mladí hippies, trháni i poměrně slušně oblečení. Řád v Armádě spásy byl jednoduchý právě jako
jídelní chody. K snídani ovesná kaše, k obědu polévka s chlebem a k
večeři obvykle víc jídla. Během dne se podle řádu měla shánět práce.
V jedenáct večer se budova uzavřela a kdo přišel pozdě, nebyl
puštěný. Jednou týdně se vyplácely dva dolary na tabák. Toho jsem se
už nedočkal. V jídelně jsem se seznámil s jedním krajanem. Milan
Gergel se jmenoval. Přijel ze Saskatchewanu do Britské Kolumbie
hledat práci a skončil jako já. Přijel autem, které zaparkoval v postranní uličce, protože neměl na benzin. Začali jsme shánět práci
společně a měli jsme Štěstí. Po dvou dnech jsme na inzerát dostali
práci na týden v manufaktuře na vydělávání kůží. Čistili jsme staré
kůže ve skladu od červů a potom jsme je nasolovali. Protože jsme
začali pracovat, byli jsme z Armády spásy propuštěni. Měli jsme nyní k
dispozici Milanovo auto a peníze na benzín. Když práce ve skladu
skončila, domluvili jsme se, že vyjedeme spolu ma sever B.C. Než jsme
se vydali na cestu, stavil jsem se v zastavárně a vyplatil pušku.
V Prince George byl již kraj místy pokrytý sněhem. Objevili jsme v
okolí městečka několik lesních pil, ale bez úspěchu. Asi padesát mil na
sever jsme pak objevili starý srub a nastěhovali se do něj. Před vánocemi jsme sehnali práci na železnici jako pomocní dělníci na opravu
tratě P.G.E. /Pacific Great Eastern/. Začali jsme pracovat v malém
železničním kampu mezi lesy asi třicet mil od Prince George. Naše
sedmičlenná parta udržovala asi dvacetimílový úsek. Vyměňovali jsme
staré pražce, aby trať byla rovná, na severu B.C. byly mrazy někdy tak
tuhé, že některé kolejnice popraskaly. Do práce se jezdilo v malém nevytopeném vozíku, každý den na jiný úsek. K obědu jsme si ráno připravovali svačinu. Než však přišla polední přestávka, jídlo zmrzlo, a
tak jsme chleba s masem máčeli do kafe. Vyměňování kolejnic a pražců nebyl žádný med. Půda byla zmrzlá a tvrdá jako beton a železné so-
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chory těžké. V partě s námi pracovali dva Indové. Jeden byl tak líný,
že se mu to nevyplatilo. Pořád by jenom postával. Omrzly mu prsty u
nohou, musel do špitálu, kde mu tři prsty amputovali.
O víkendech jsme chodili s Milanem do zasněžených lesů a cvičili
se ve střelbě. Plánovali jsme, že v budoucnu postavíme někde na severu srub, a začněme žít zálesáckým životem. Když byla výplata, jezdil
jsem do Prince George. Ve městě jsem se seznámili s Betty. Holka
byla hezká jako anděl a zbláznil jsem se do ní. Bylo jí sedmnáct a chodila na vysokou. Chtěla být zdravotní sestrou. Lesy a puška mě přestaly zajímat a nemohl jsem se dočkat konce týdne. Nebylo divu, byla to
moje první láska od příjezdu do Kanady. Můj hrubý přízvuk jí nevadil,
měli jsme se polu dobře. Domluvili jsme se s Betty, že spolu pojedeme
na měsíc do Francie. Vybral jsem Francii, protože už jako kluk jsem o
této zemi rád četl. Do Evropy jsme měli letět v druhé polovině června.
Po vánocích nás přeložili do Chetwinu, asi devět mil výše na sever.
O měsíc později do Fort St. John, kde se připravovala stavba nové
tratě dál na sever. Pracovalo se obvykle dvanáct až šestnáct hodin
denně. Po šichtě jsem byl vždycky jako přeražený, ale nikdy jsem neodmítnul přesčas. Léto se blížilo kvapem a už jsem měl stanovený den
odletu. Koncem května mi přišly letenky a poštou jsem měl vyřízená i
viza. Vzal jsem si na víkend volno a vyrazil do Prince George za Betty.
Do města jsem dorazil po půlnoci, a tak jsem nechtěl Betty budit.
Zašel jsem k domku, kde bydlela s rodiči, posadil se v aleji pod kvetoucí voňavý strom a hleděl na zhasnutý domek a snil, jak je to dobrý
mít peníze a hezkou holku. Okolo čtvrté zastavilo před domkem auto.
Pěkná sportovní kára. Když se uvnitř vozu rozsvítilo, poznal jsem
Betty. Zatímco já stál pod stromem a koukal na ni jako vůl, ta mrcha
klidně v autě pokuřovala, popíjela z flašky pivo a šmajchlovala se s
blonďákem. Když pak vyšli z vozu a ten cucák ji začal objímat, tak už
jsem to nevydržel. Skočil jsem mezi ně a klukovi namlátil. Holka se
ho ještě chtěla zastávat, a tak jsem jí střihnul pár taky a bylo po milostné idylce.
Vydal jsem se opět na silnici do Fort St. John. Čekalo mi tři sta mil
a nevím, kolik jsem jich tehdy ušel. Šel jsem po opuštěné silnici a bylo
mi do breku. Měl jsem tu holku moc rád. Byla to nakonec nejbližší
duše, kterou jsem v této zemi měl. Proto jsem dělal přesčasy, abych jí
udělal hezkou dovolenou, a ona tohle. Dostal jsem najednou vztek,
vzaljsem obálku s letenkami a roztrhal je na kusy.
Šlapal jsem po silnici chvíli zkroušený, chvíli vzteklý a bylo už
dávno světlo, když mi zastavil náklaďák do Dawson Creek, vzdáleného
od Fort St. John pouhých čtyřicet mil. Řidič byl rančér a choval koně
nedaleko města. Uvnitř vozu bylo teplo a já byl ospalý. Rančer mluvil
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s nadšením o rodeu, které se toho dne konalo v Davson Creek, a tak
jsem na všechno přikyvoval a přijak i nabídku k návštěvě jeho ranče.
Potom jsem usnul.
Ve městě jsem zašel na snídani, a protože jsem si chtěl urovnat v
hlavě trochu myšlenky a nechtělo se mi ještě zpátky do Fort St. John,
šel jsem do taverny na pivo. Ačkoliv bylo ještě před polednem, krčma
byla už plná. Mluvilo se jen o koních a všude se ozývaly sázky a
podobně. Potkal jsem tu několik dělníků z kampu a i Milana. Přijel
také na rodeo, a tak jsme po chvíli již spolu statečně popíjeli. Zapíjel
jsem smutek a proklínal zpočátku nevěrné ženské plémě, ale po několika pivech jsem si už na Betty nevzpomněl a začal jsem se bavit o
rodeu a o koních. Nakonec jsme se domluvili, že na železnici skončíme
a vypravíme se na sever do Yukon Territory.
Navrhnul jsem, abychom se šli podívat na ranč, na který jsem byl
pozvaný. Rančer byl dost zaměstnaný, ale rád se nám věnoval a zavedl
nás do stájí. Milanovi se jeden kůň líbil a zeptal se na cenu. Byl to takový hubeňour, ale po těch pivech v něm Milan viděl bujarého oře.
Stál stodvacetpět dolarů. Ceny dalších kusů se pohybovaly od dvou set
do tisíce. Při návratu z ranče jsme spřádali plány o cestě na sever
koňmo.
Vrátili jsme se na ranč. Kamarád koupil toho Šemíka a já za dvě
stovky starší klisnu. Měla jedno oko černý a druhý modrý, ale vypadala
jako kůň a byla moje. Oba koně byli vycepovaní, a tak jsme ještě večer
vyrazili v sedle do Fort St. John. Do kampu jsme dorazili ráno. Zadnici jsem měl samej puchejř a sotva jsem se hejbal. Zašli jsme za formerem ukončit práci a utábořili se asi mfli od kampu.
Začali jsme se připravovat na cestu. Ve Fort St. John koupil Milan
sedlo a výzbroj. Já jsem se rozhodl pro povoz. Udělal jsem malý dvoukolák osm stop dlouhý a čtyři široký a pokryl jsem ho plachtou, jak
jsem to viděl v kovbojkách. Z dvou olší jsem udělal oje, a dvě železná
kola z farmy jsem umístil tak, aby držela balanc. Ve Fort St. John jsme
ještě nakoupili teplé oblečení, jídlo a pár pastí. V polovině června jsem
místo do Francie vyrazil dál na sever a místo Betty jsem měl pětiletou
klisnu.
Vyjeli jsme časně zrána po prašné cestě mezi zelenými poli farem
a malých rančů. Večer nás cesta přivedla k hlavní asfaltové silnici
Alaska Hingway. Po dvou dnech asfaltová silnice končila a
pokračovala prašná cesta. Milan jel obvykle kousek přede mnou v
sedle. Jel jsem při okraji a musel jsem často držet opratě pevně v
rukou, když okolo přejel návěs s kládami a klisna se začala plašit.
Také jsem ji musel občas plácnout, protože se zastavovala u každého
trsu trávy a táhnout se jí zpočátku moc nechtělo. Ale v duchu jsem byl
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na ni hrdý. Po několika dnech si na vozejk zvykla a já zase na její
velkou zadnici, na kterou jsem civěl celé dny.
Byly krásné, slunečně dny. Příroda voněla zelení a okolní lesy,
ptáčkové vesele cvrlikali. Chvílemi jsme klusali, až mi upadlo kolo.
Bylo to týden cesty od Fort St. John. Musel jsem zpátky autostopem
pro dvě kola. Kola byla ohromná a těžká, ale pasovala. Zjistili jsme, že
koně potřebují nutně podkovy. Vyhledali jsme nejbližší ranč a dali
koně okovat. Od kováře jsme odkoukali jeho práci a později jsme si
koně kovali sami.
V prvním červencovém týdnu nastala strašná vedra. Slunce pálilo
od samého rána a odpoledne bylo k nevydržení. Alaska Hingway vedla
přímou čarou mezi suchými lesy a příkopy. Někde nás napadla mračna
malých mušek-black flies, které se zavrtávaly pod kůži, hlavně okolo
uší a do vlasů. Nejvíc trpěli koně, kteří jimi byli podél slabin a kolem
uší doslova zasypáni. Malé potoky byly vyschlé a tak jsme jeli, dokud
jsme nenarazili na tekoucí bystřinu a tam pak tábořili.
Jednoho dne bylo horko jako v Africe a pod Milanem se svalil kůň.
Lehnul si na bok a začal chrápat jako starý chlap. Milan s ním měl
vůbec potíže. Pořád by jenom žral a sral a žádný výkon. Na oves byl
čilý, ale šlapat se mu moc nechtělo. Bylo štěstí, že zrovna nejel žádný
náklaďák. Když se nám podařilo koně postavit, pokusili jsme se ho odtáhnout do příkopu. Po půl hodině jsme mohli teprve pokračovat v
cestě. Nahlas jsem si liboval, že jsem si nekoupil žádné hovado, protože moje klisna táhla povoz statečně a bez problémů. Cesta se svažovala z mírného kopce do prudké zatáčky, když proti nám vyjel znenadání Logging truck s kládami. Klisna se splašila, prudce vyrazila dopředu a mně vypadly opratě z rukou. Pádila jako bláznivá, ve voze to
praskalo a skřípalo, a tak jsem se jenom držel kozlíku, abych nespadnul pod kola a hledal vhodné místo v příkopu, kam bych mohl vyskočit. Neměl jsem však čas. Kůň znenadání namířil napříč silnicí k lesu a
přeskočil příkop. Ve voze to prasklo a už jsem viděl nebe, zemi, koně
a houštiny dohromady. Dopadnul jsem mezi keře nedaleko rozštípnutého smrku. V hlavě mi hučelo, z nosu tekla červená a z prstů pravé
ruky taky. Kosti jsem měl naštěstí v pořádku, ale když jsem se pokusil
vstát, udělalo se mi hrozně a vrhnul jsem. Pak už pfiklusal Milan a
pomohl mi. Klisnu jsme našli zaklestěnou mezi smrky a povoz byl taky
v bídném stavu. Obě kola byla uražená a pokroucená, plachta potrhaná a uvnitř vozu to vypadalo jako v mé hlavě. Kůň byl, až na několik
odřenin, v pořádku. Udělali jsme narychlo tábor, vyndali věci z vozu a
obstarali koně. Večer při malém táboráku jsme vypili láhev whisky,
která zůstala celá, a zapili ten perný den.
Milan vyjel po silnici hledat ranč, kde by mohl sehnat nová kola k
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vozu. Zůstal jsem v táboře a opravoval. K večeru se Milan vrátil s řidičem. Kola, která přivezli, však nepasovala. Nakonec jsme naložili
všechno na náklaďák i s věcmi a vyjeli do vesnice. Mechanik vsadil v
dílně na podvozek nápravu z auta i s gumovými koly. Pracoval celou
noc a taky si nechal dobře zaplatit. Byli jsme opět pojízdní.
Kára jela po cestě hladce, gumy pérovaly a můj zadek si konečně
odpočinul od odrkotu těžkých železných kol. Večer jsme dorazili k
pásmu skalnatých hor. Od hranice Yukonu nás dělilo zhruba dvěstě
mil. Doslechli jsme se, že jsou na Yukonu laciné pozemky, a tak jsme
při táboráku plánovali a propočítávali, kolik času nám zabere postavit
srub a traplajnu než přijde severská zima.
Před východem slunce nás překvapilo řehtání koní. Vzal jsem pušku a zamířil k nim. Zvířata vyváděla jako splašená a snažila se utrhnout. Snažím se je uklidnit, když na mě Milan kříčí, že mám za sebou
medvěda. Asi dva metry ode mě stál průměrně velký hnědý medvěd.
Kýval palicí sem a tam a zdál se docela neškodný. Chvilku jsme se pozorovali a potom huňáč zamířil k mé klisně, která se mohla vzteknout.
Chtěl jsem vystřelit do vzduchu, ale patrona mi zaskakovala v komoře,
a tak jsem začal řvát jako Hurón a sehnul se pro tlustý klacek. To
medvěda asi rozčílilo a ta bestie šla po mně. Stačil jsem ho ještě
praštit po čumáku pažbou a začal couvat do tábora. V tom Milan vystřelil. Kule mi hvízdla okolo hlavy a medvěd začal řvát, jako když ho
na nože bere. Válel se po mechu, cenil zuby a sekal tlapama kolem
sebe. Teprve druhá kule mu rozbila hlavu.
Medvěda jsme převlíkli a kůži, která pouštěla chlupy, vyhodily. Nechali jsme si akorát srdce na polévku. Nařezali jsme řízky, maso na
guláš a kýty, a uložili ve voze. Bože, to bylo masa. Samý libový! Zbyla
ještě hromada, ale bylo mi toho líto, tak jsem to naskládal do vozu ke
kýtám. V káře nebylo k hnutí, ale měli jsme masa aspoň na dva měsíce.
Asi dvě míle od tábora jsme zjistili, že právě projíždíme provinciálním parkem. Ani jsem nechtěl pomyslet na to, co by nás čekalo a
stálo, kdyby nás zastavili lesníci a našli ve voze čerstvé medvědí kýty.
Zastavili jsme hned u cedule a část masa vyhodili do lesa. Kýty s medvědíma prackama jsem přibil a upevnil provazy na spodek káry.
Slunce pálilo nemilosrdně, když jsme dojeli k malé řece s táborem
pro stany a trajlery. Chtěli jsme se vykoupat a taky vybrodit a vyhřebelcovat koně. Zatímco jsme brodili koně, přišly zvědavé děti turistů.
Okukovali koně a můj povoz. Ke všemu objevily medvědí tlapu, kterou
jsem nevědomky táhnul za vozem. Haranti začali křičet, a tak jsme
radši začali balit. Milan vyjel první, mně zapřahání trvalo déle. Ještě
jsem se musel vrátit k řece pro kartáče.
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Vracím se od řeky, když od mého vozu houkla rána. Poznal jsem
okamžitě svou pušku. Rozběhl jsem se ke koni, který se začal plašit a
spatřil asi desetiletého klučinu, jak pádí ke stanům. Utišil jsem klisnu
a všiml si své pušky, která ležela pod vozem v trávě. Chtěl jsem ji dát
do vozu a odjet co nejrychleji, když jsem uviděl po mostě běžícího
chlapa s puškou. Hrozně řval a klel a mířil do tábora turistů. Kdo
střílel?, křičel na turisty, kteří se rozběhli na všechny strany nebo
zalezli do trajlerů. Chlap mě taky spatřil a hned ke mně. Rychle jsem
odkopnul pušku do vysoké trávy pod vůz a když přiběhnul, začal jsem
nadávat, že mi někdo střílel po koních a že jsem viděl nějakého chlapa
s puškou, který tábořil u řeky. Byla ve mně malá duše, protože jsem
tak rozzuřeného člověka ještě neviděl. Parkoval totiž s rodinou na
druhé straně řeky a vystřelená kule mu provrtala home-mobile, když
právě rodina obědvala. Mával puškou a přísahal pomstu, zkrátka vyváděl jak pominutý. Já nadával taky a rozběhli jsme se spolu po břehu
řeky za tím střelcem, který nebyl.
Teprve po míli se chlap trochu uklidnil a když jsme nikoho nenašli,
vrátili jsme se a on mě pozval do trajleru za řekou. Jeho žena byla
padlý sníh a dítkám se naštěstí nic nestalo. Nemohl jsem odmítnout
jejich nedotčený oběd a nakonec jsme s chlápkem popili kalíšek kořalky. Ve vzpomínkách to vypadá jinak, ale tehdy jsem ten kalíšek opravdu potřeboval.

Tento text otiskl PATERNOSTER v roce 1984. Poslal jej tenkrát Vráťa Brabenec z
Toronta s tímto úvodním textem:
Nikdy v září 1983jsem se setkal s V. Šťastným na zahradě nakladatelství Sixty-Eight
Publishers na Avenue Road v Torontě. Právě vyráběl ze starého ručníku a z kůže postroj
pro psa. Pes hušky zatím spal pod keřem a zahrada byla plná cestovatelských krámu,
Které vozil na sáňkách s kolečky. Usadil se u nakladatelství, protože pfivezl z Britské
Kolumbie rukopis. Pak se nastěhoval k A. Březinovi, kterého za týden uvyprávěl.
Když mu ukradli před obchodem psa a za pomoci policie ho zase rychle našli, vyšel o
Šťastném článek v novinách. Při přednášce pro Čechy i při vyprávění většinu lidí šokoval.
Rukopis jeho románu je proti tomu jen slušnostní odvar. /Autor přiznává, že původní
verzi sám přepracoval a uhladil. Skoda./
Lucky Jim, jak ho pojmenoval P. Wilson, se toulá po Kanadě už patnáct let. Jeho
román je konečně skutečná cesta. Když si Jimjpotřebuje "srovnat myšlenky v hlavě", jak
píše, zajde do hospody. Rozhoduje se rychle. Pn popisu krajiny vyloví z paměti čítankový
jazyk, většinou se však vyjadřuje češtinou doslovne překládanou z angličtiny. Patří to k
žánru.
Pro potěšení J. Lopatky a N. Stankoviče k 45. narozeninám vybral a upravil V.
Brabenec.
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poezie

Ptáci

Petr Lampl

Padají ptáci
do krásný vesnice,
Koukaj na ně
pitomý slepice.
Vy krásný ptáci,
padejte pomalu,
jako ty hvězdy,
co měly odvahu.
Až jednou nakonec
spadne i slavíček,
přijdou ty slepice
klofnout mě do víček?
Andělé
Andělé svatí,
nutno se ptáti,
proč dívky nesmělé
sedají v kostele.
Andělé svatí,
třeba se ptáti,
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proč dívky nesmělé
lezou nám v postele.
Andělé svatí,
dlužno se smáti
té vaší plešičce,
co máte na šišce.
Vodník
Blbečku, blbečku,
máš dušičku v hrnečku.
Kostel
Postavím ti kostel,
v tom kostele.postel.
A v tý slastný posteli
zešílíme v neděli.
Otvírejte kostely
/Masochistická/
Otvírejte kostely,
našel jsem tě v posteli.
Ó, má krásko barokní,
z postele mě vykopni!
Když jsem šel z hub...
Když jsem šel z hub,
tak jsem se zhub.
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Meine kleine RUBINŠTAJNE
Meine kleine Rubinštajne,
zahrajte mně v ušní lajně,
Že je Pánbůh jenom eine,
jak kůl v plotě,
co by meme.
Blues záchytné stanice
Žárovka a stěny,

opilci - a provaz neni.
Sestry, starý babice,
pitomý jak slepice.
Žárovka a stěny,
podřežu si vény,
ať ty starý babice
viděj týct krev opilce.
Žárovka a stěny,
doktor zuby cení.
Slyším zpívat anděle,
už nevstanu z postele.
"Do básně patří slepice" (P.L.)
Blues pražského hudebního jara
Brahmsi, Brahmsi, Brahmsi
sám si, sám si, sám si.

Varovná
V tom lesním tichu
píchlo mě v břichu
a tu jsem poznala,
že jsem to přehnala.
Přes perlivé zoubky
míváš chlípné choutky
Přes perlivé zuby
smrdí smrt ti z huby
Přes všechny tvé vady
miluji tvé vnady
Jihočeské tanečky
Tancoval jsem buky - buky
chtěl jsem mít dva príma kluky
takcoval jsem rock and roli
pak mi řekli lip se hol
holím se a lip se češu
papír dělám, chodím k lesu
jen když někdy usínám
stydím se že bulívám
Panno Marie
Žárovky
I žárovky mají koutky
Možná, že tam skrývaj loutky
Jen tam nejsou slepice
Vždyť se bojí světlice
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Pánbůh

Pánbůh ten má čtyři oči
a ty oči po mně točí
Pánbůh ten má fištróna
archandělů kolona
Přesto je to smutnej pán
lebka holá, elegán
A ty moje smutný oči
Boha nikdy nepřemočí
71978/

Vráťa Brabenec a Petr Lampl
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Chorobopis básníka
PhDr. Vladimír Borccký
Žádá-li si básnik, aby jeho život byl chápán v termínech choroby, je to
výzva povýtce a zaslouží si zamyslení. Úvahy o patologii jako odchylce
od normy, které subsumují chorobu životu jako stav organismu
nepřirozený, by byly v tomto případě zavádějící. Básníkovi je dovolena
naivní dialektická hra, v níž se přehupuje od uhlířského pojetí života
vzdorujícího chorobám k adoraci chorob vzdorujících chorobnosti života až k ztotožnění života s chorobou. Tato hra odkrývá básníkovu
duši a v případě Petra Lampla, chemika anorganika a poety
sangvinika, odhaluje jeho základní témata návratů do neústrojného
stavu vzplanutím v básnické extázi i jeho povahu sebespalujícího se
krevnatce, který se dokáže v každé asonanci svého verše opětně znovuzrodit jako pták Phoenix ze svého popela.
Básník se narodil v ohňovém znamení Sagitaria dne 10. prosince
1930 o osmé hodině večerní v Kolíně, citadele našeho Polabí. Jeho
zrození bylo zahaleno sněhovou bouří a kulový blesk velikosti pingpongového míče posunul hodiny kolínské radnice o pět minut nazpět,
aby alespoň o chvíli prodloužil slavnostnost okamžiku. Plod s nepochybnými znaky mužského pohlaví vážil půlpáta kilogramu. Byl od
počátku neobyčejně živý, vyžadoval si neobvyklých pozorností a zvláštních ohledů. Pokopal porodní bábu, bigotní katoličku, v oblasti solárního plexu. Ta od robátka utekla v domnění, že asistuje při zrození
démona a nikdy nepřijala peníze za své služby. Chlapec musel být záhy
odstaven pro vysílení šestinedělky a mateřské mléko bylo postupně nahrazováno posilujícími hovězími vývary s kapustičkou, mrkvovou kaší,
medem a játry.
Téměř do konce prvého roku života udivuje své okolí obdivuhodným postřehem a chápavostí. V druhém roce, nezvládnuv ještě zcela
stabilitu chůze, usedá na tříkolku, jejíhož řízení se ujímá s neočekávanou suverenitou. Duševní život se exteriorizuje. Dítě objevuje rychlost a pohyb. Při zachování relativního pohodlí, podřimujíc v sedle,
dokáže se přemisťovat mnohem efektivněji než většina jeho vrstevníků. Narůstají pocity superiority. Batole dlouho odmítá s tříkolky se30

sednout. K spánku je ukládáno bonnou, až když únavou na tříkolce
usne, často však projíždí svou oblíbenou trasu po bytě mechanicky i ve
spánku, takže služebnictvo dostává zvláštní příkaz v takovém případě
udržovat tříkolku mimo nebezpečný dotyk se zemí, aby nebyla
narušena iluze jízdy a aby nedošlo k neštěstí. Před probuzením musí
být usazen do sedla, neboť probudí-li se v posteli, je podrážděný a
pláče. Tříkolku zastavuje prakticky v zimě u kamen, kde dlouho se
zaujetím sleduje reje salamander, kterým je tak bytostně nakloněn.
Probuzený Prométheus v pacholeti brzy objevuje funkci zápalek, které
v nestřeženém okamžiku vytáhne z otcova kaftanu, a začínají první
pyrotechnické hrátky, které ho již neopustí. Zakládá nečekaně své
první požáry hned na několika místech bytu a na svém tricyklu je
téměř nepolapitelný.
Chlapec je obklopen obdivem a láskou tří Marií, babičkou Marií,
Marií matkou a Marií bonnou. Láska, kterou přijímá s vrozenou
samozřejmostí, ho nikdy nepřivádí k samolibosti a pýše, neboť má
medvěda. Tomu věnuje subtilní duše rodícího se básníka svou
veškerou něhu a cit. Vozí ho na řídítkách své tříkolky jako přítele a
bratra, učí ho broukat půvabné kmochovské melodie, které sotva
pochytil od babičky, spí s ním, dělí se s ním o med i v dobách
pozdějšího válečného přidělového systému. Medvěda, zpočátku
většího než on sám, chlapec brzo dorůstá a přerůstá, a nikdy se mu
neodcizuje. V nitru pro něj zůstává prototypem přítele a jako s objektem sebeidentifikace se s ním konečně setkáváme v osobnosti již
zralého básníka. Své sympatie a úctu k medvědům si ovšem podržel
dosud. Neuvidíme ho v cirku či v ZOO civět na zubožené a zotročené
kamarády, ale přímo v aktivním centru hnutí usilujícím o emancipaci
medvědů. /Účast na konferenci medvědů-brtníků: Pierwaia konferencia medvedzonkow-brtnykow, Urga, Bolshoia Mongolia 1971,
Second Brtnik-bear conference, Klondike, Yukon 1973./ K hnutí se
básník připojil po své první fraktuře bérce v r. 1960, k níž došlo přímo
pod Hnědým vrchem v Krkonoších před jeskyní, kde byl v r. 1768
uštván a zabit poslední medvěd v Čechách.
V pěti letech přesedá chlapec z tříkolky na kolo a do osmnácti let
vystřídává devět velocipedů, jejichž společným znakem je charakteristický medvěd sedící na špačkách. Základům čtení se naučil již při jízdě
na tříkolce, kdy také zvládl veškerou dostupnou dětskou literaturu o
medvědech, ale nevyhýbá se jiným tehdejším literárním proudům s
odlehlejší tématikou. S neskrývanou sympatií hovoří o Ferdovi
mravenci a v Bonzovi přijímá do svého vnitřního světa i psy. Nevyhýbá
se ani klasikům, dokáže reprodukovat nejspletitější situace z českých a
ruských pohádek a z Hanse Christiana Andersena. Učaroval mu
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Šťastný princ Oscara Wildea a nad příběhem Slavíka a růže zakouší v
rovině cteného textu skutečný básnický prožitek. Pak již čte hoch vše,
jak mu knihy přicházejí do ruky. Z chlapecké četby je nejvíce okouzlen
Vernem, touží po hlubinách za kapitánem Nemem, vztahuje své dětské ručičky k Měsíci a k severnímu pólu.
Zmiňme se ve stručnosti o knize, která měla nejvýznamnější vliv na
chlapcův vývoj. Má za sebou spálu, spalničky, příušnice, zarděnky,
černý kašel, četné záněty horních cest dýchacích, bolestivou operaci
nosních mandlí a neméně bolestivé očkování proti neštovicím, záškrtu
a tetanu. Chlapci zbývají již jen krční mandle, slepé střevo a ovšem
nekonečné možnosti fraktur, když se mu dostává do rukou kniha s
magickým názvem "Anylín".
Oč jde v "Anylínu"? Především o dehet, ale také o Lotty. Anylínu
by nebylo bez dehtu, ale ani bez Lotty. Jenom básník sám dokáže
vylíčit přesvědčivě, jaká změna nastala v duši mladého plynárenského
inženýra Rungeho, když se ho jeho dosud milovaná Lotty při zásnubní
hostině tázala po podstatě dehtu. Tehdy se inženýr Runge uzavřel v
laboratoři a analyzoval dehet, až objevil zářivé syntetické barvivo Nigrozin. Lotty nečekala, ale nečekal ani inženýr Runge. Povšimnuv si
jednou dehtu, musel na Lotty zapomenout.
V "Anylínu" našel Lampl svou životní orientaci. Chemie! Střízlivý
vědecký zájem nemůže nahlodat pochybená láska žen. Vzpomínky na
školní lásku Zuzku byly mlhavé a plaché, polotajná láska k Marušce z
gymnasia jenom utvrzovala jinocha v rozhodnutí oddat se vědě a vyhnout se rozpakům a rozčarování. Nakupuje zkumavky, křivule, alambíky a kahan.
Druhým silným vlivem, který determinoval Lampla k té rozporuplnosti, v níž ho známe nyní, bylo nečekané vystoupení profesorky
češtiny v septimě kolínského reálného gymnasia Greinerové, která
jednoho májového dne vkročila do třídy, aby překvapeným mládencům zadeklamovala svým trénovaným, modulovaným altem beze
zbytku celý Máchův Máj. Expozé, vypočítané efektně na hodinu a
ukončené triumfálním odchodem zbožňované profesorky Greinerové s
lyrickou zvukovou kulisou symbolického školního zvonění, zastihlo
jinochy zcela meduzované. V Lamplovi pak roznítilo dřímajícího básníka. Od té doby, dle vlastních slov, již nikdy nepřestal psát.
Když se objevil osmnáctiletý Lampl ve svém meisterclasse DKW o
obsahu 750 ccm v Praze u příležitosti imatrikulačního řízení na
Vysoké škole chemicko-technologické, přinesl si sebou z Kolína nad
Labem již vyhrocený spor: volit mezi poezií a vědou. Intenzivně
studuje chemii, ale jeho básnická duše se v něm nezapře. Studuje dále
literaturu, hudbu a umění, a lyrizuje chemii. V alkoholu pak, dle
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Bachelarda v největším
vynálezu z dávných dob,

vynálezu thaumaturgického umění lidstva,
kdy chemici byli také básníky, objevuje syntézu vody a ohně, která harmonizuje živel střízlivého rozumu s živlem
vášně a pudů, syntézu vědy a poezie, tak vzácnou našemu rozpolcenému věku.
Stařičký Goethe nechává Eckermannovi zaznamenat jednu svou
myšlenku, určenou mladým literátům: "Podaří se vám možná rybář,
ale myslivec už ne." Tisíceronásobně větší vzdálenost, než dělí rybáře
od myslivce, bychom museli urazit od myslivce k složité osobnosti básníka Lampla. V tomto krátkém nárysu neduhů, chorob a spádů, jsme
se mohli věnovat pouze dětství a jinošství našeho básníka a snažili
jsme se zachytit nejvýznamnější vlivy, které ho formovaly. V zásadě
však možno uzavřít: kdykoliv chceme porozumět osobnosti a dílu ing.
Petra Lampla, mějme na mysli medvědy.
V Praze, 6. dubna 1974

Fanda Pánek
Devět bran
Lexe
Dvojitej kříž katolíků
je na věžích kostelíků,
Pěťák Lampl bohém byl,
vůbec nežral zato pil.
Devět bran je blaženství
co Chasidů tajemství nesplněnej slib byl vina,
soudili i Hospodina.
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Následující gratulace měla být otištěna ve sborníku, který byl v roce 1974 připravován
k básníkovu jubileu. Zatčením editora I. M. Jirouse byla realisace sborníku zmařena.

Gratulace k pětačtyřicátinám
Chci tolik vína pít, by dech té vůně vinné
šel ze země, kdy zem pojme v lůno stinné,
nad prachu mého prsť až přijde napilý,
že vína vůní tou se dopije a zhyne.
Omar Chajjám
Předrahý příteli,
je mi známo, že jsi nadán subtilní optickou diskriminací,
s níž dokážeš vychutnat barevné nuance slov, i příslovečnou jemností
chřípí, která na distanci rozpozná falešnou mataforu od čistých
obrazů. Nepokládám tedy za nutné zatěžovat tuto dedikaci zavádějícími předběžnými interpretacemi opusů sborníku, jejichž jiskrný
galimatyáš poukazuje k zvláštní integritě, nepředstíraje, že by to bylo
jeho úmyslem.
S tun, věnovat Ti sborník, přišli sami básníci a my víme, že z nejvzácnějších uznání jsou právě ta, která poskytuje básníkovi básník.
Nicméně dovol, abych se dotkl dvou oblastí, jejichž podivuhodné spojení vyvolalo v tolika poetických duších přání složit Ti tento zasloužený
hold: svérázu tvé poezie a Tvého svérázného života.
Mladí básníci znající tě pouze z prostoru, v němž jsi nakonec zakotvil, v Tobě nevidí toho obdivuhodného cestovatele, který po výbojích na polích vědy a technologie, po výpravách k chemickým substancím spirituální energie a k jejich transmutacím v těch nejdelikátnějších farmaceutických derivátech, byl uchvácen podstatnějším jevem,
jevem ohně, za jehož plameny a září procestoval půl Evropy v nejrůznějších hasičských uniformách, aby se po dlouhém a vyčerpávajícím
trmácení nakonec pouze zdánlivě stabilizoval v hospodě, ve
skutečnosti se však otevřel pohybu pobytu-v-hospodě /Ím-GasthausSe/rt/jakožto tento pobyt sám.
Neanalyzuješ ve svých verších pobyt v hospodě, tuto zvláštní formu
pobytu ve světě. Nereflektuješ typologii hospod ani žití času v tomto
Šťastném, vpravdě pohostinném prostoru, ale ve svých esejích jsi nám
načrtl tajemný rozpor, který s námi prožíváš: "Loutka, která dojde tak
daleko, že sáhne až k nůžkám, aby přestřihla své nitky, stává se tímto
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činem zodpovědná za vše, tedy i za svůj pád," říká Tvůj Absolutní
loutkář. "Je možné, že však existuje výjimka. Jde o ten případ, kdy
podobnou operaci má pimprdle předepsáno rolí. Je velmi obtížné přesně
rozlišit." Zdravý smysl pro fatalitu završuješ povzbudivou skepsí. K rozlišení je třeba času, času v příznivém prostoru, kam čas sám přichází a
usedá jako pocestný, kde je možno meditovat v zlatisté záři sklenic
naplněných
bazálním mokem, o němž-řečeno Sergejem
jeseninem-Chajjám nikdy nezpíval.
Ve svých verších nezachycuješ rozporuplný Čas a prostor, v němž
setrváváme. Povznášíš se nad něj obnovením klasických lyrických motivů v trojúhelníku muž-touha-žena, ale s optikou, která je nezaměnitelná právě díky Tvému zakotvení. Jediné zakotvení, které Tě
snad zbavuje nároků na absolutní originalitu, pochází od Václava
Plumlovského, ale i toho překonáváš nejen svým bezpříkladným optimismem a nezničitelnou odvahou, ale i dílčími obsahovými inovacemi.
Do svých kostelů vnášíš kultický oltář: obětní postel. Chrámová architektura, vzpínající se v touze k nebesům, je v Tvém vidění popřena
ohromujícím zbytněním lůna lodi, které v sobě pojímá nekonečné
množství postelí. Latentní muž a maskulinní energie nazírá reálné
ženství, z něhož opadává touha. Nepřibližuje se k ženě s patologickou
vyzývavostí svůdce, spíše se jí vzdaluje do svého štěstí v obrazu
šourajících se Pytliků, v obrazu skromnosti. Vzepětí a vzestup je
jenom vzpomínkou, nazíranou v osudovém pádu ptáků. Své Animy
přidržuješ pěkně při zemi, jak si to zaslouží padlí andělé, kteří sami
odmítají falešnou identifikaci s idealizad, a náruživě kopají, když do
nich bezděčně vrážíme, vztahujíce ruce po své touze na nebesích. Tvé
operace s básnickými obrazy mají zárověň adolescentní prvky
rozčarování bez bombastické koketerie a prvky kmetské moudrosti
bez nivelizující demence, aniž by se daly chytit ve vírech ješitnosti,
jimiž je zatížena předstíraná zralost průměrných bílých dospělých
Evropanů středního věku v jejich ustálených statutech a rolích.
Předávám Ti, předrahý příteli, tento vínek pestrobarevných květů
poezie nejrůznějších parfémů s nevšední radostí, že tak mohu učinit
nejen u příležitosti Tvého významného životního jubilea, ale i Tvého
nového citového dobrodružství, které s nesrovnatelnou odvahou korunuješ svým třetím sňatkem.

Tvůj přítel
Vladimír Borecký
v Praze 10.12.1975
*

*

*
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Eva Štolbová se narodila 23. července v Ostravě a rodině žurnalisty. Vyrůstala ve
Zlíně. Od roku 1951 žije v Praze. Absolvovala universitu a stala se středoškolskou
profesorkou českého lazyka a literatury. V Čs. televizi vytvořila řadu literárně-vzdělávacích pořadut později pracovala na pekařském a prodavačském učilišti.
V nakladatelství Nase vojsko vyšla kniha Přetlak /1991/. Lamento, vzpomínková
kniha na slovenského spisovatele Dominika Tatarky je připravována k vydaní v nakladatelství INVERZE. O okolnostech vzniku knihy nám autorka napsala:
Tuto knihu isem psala Dominikovi pro radost a byla dokončena ještí zajeho života.
T ú úprimnosť ku mne si zachovaj, zmeň mená a vydaj to," řekl mi tehdy. Oba jsme se
radovali z dvojjazyčnosti této knihy. Říkali jsme ií "makarónská". Dominik mi říkal: "Drž
so mnou, Eva . Slíbila jsem, že mu budu psát i 'pak...". Tímto svůj slib naplňuji.

Michal Matzenauer, kresba tuši
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próza
m
Eva Štolbová
Lamento
Koncem ledna zemřel Jaroslav Seifert.
Pohřeb byl stanoven na 22.1.1986.
Telegram - a 21. ledna jsem už stála, večer po vyučování, zase u
brány Dominikova domu. Čekal mne. Čekal mne i bez telegramu.
Byl připraven. Měl přesnou představu, jakou kytici položíme k básníkově rakvi.
Brzy mi přišel dopis datovaný 14. januára 1986:
Drahá Eva, Eva, EVA,
dnes v utorok som tam sedel skoro 3 h. Kdo ma odviezol do Prahy?
"Viete kdo, keď sa ma pýtate." S kým som sa stretol, kde som bol, koho
navštívil? Vy všetko viete, akože sa aj patrí, aby ste všetko vedeli.
/Spomenul som si a pomyslel, že všetci, ktorí si nás očividne všímali,
boli oni./ Spomínali Ťa iba po mene Eva, dokonca Evulienka. Pohoršovali sa: Čo na to povie manželka, čo povedia moje vzdelané deti,
slovenská verejnosť, že mám zas nová frajerku?
"Že som zaujímavý muž, to povedia." A vie o tom Sabine, ktorá vás
zvala do Francie? "Sabine odišla, tak vedela, čo sa stane."
A váš rukopis si odniesla na pamiatku? Hudú do mňa o Sabine a o
morálke traja /vraj/ právnici. Ale ja viem, že o to nejde. Ide o
Budapešť. Prehovoril tam slovenský minister kultúry, básnik. A tam mu
prečítajú meno slovenského spisovateľa. Minister a básnik sa nasral na
mňa a odňal mi 500 korún penzie. /Sranda, čo!/
Je to pre penzistu veľa peňazí. Jedna celá tretina, Evulienka. Ono by
sa to dalo napraviť, dokonce mohla by sa mi zvýšiť penzia, keby, keby,
keby som povedal, kdo mi doniesol ten manifest, aby som ho podpísal.
To, ak dovolíte, nepoviem. Ak nechcem povedať, aby som napísal /píše
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sa ticho, steny nepočujú/. A tak a tak, prišiel som o 6 000 korún ročne
azda o dve, azda o všetky stretnutia s Tebou, Eva, Eva Evulienka. C0
dostávam, je málo na živobytie. Ale ak veríš, nepláč.
Práve dnes 14. januára 1986 mal som úžasný sen o intuitívnom poznaní. Človek /taký je človek, aj j a / keď hľadí na ženu, má schopnosť
vcítiť sa a všetko sa mu zjaví, všetko vidí v obrazoch /nie v slovných
obrazoch reči/, ale v počiatočnej, predstavovej podobe a plynutí. Nahovoriť alebo napísať o tom týmto spôsobom to by stačilo ako satisfakcia. Hovorím v neslovnej pred-slovnej reči ako lovec zAltámiry.
Už asi nebudeš, ale keď si bola naozaj pri mne, so mnou, vo mne celá
moja pamäť bola živá, prítomná, priam tak ako sa mi žiadalo dotýkať
sa ťa všade ústami, žiadalo sa mi všetko Ti povedať a všetko Ti ponavrávať, pretože si na stôl položila v svojej spálni okrem nápojov i mašinu na počúvanie. To je pokrok a veľká sranda: Nikdy som nemal milenku, ktorá na stôl položí čaše a nápoje a zároveň počúvadlo - zrkadlo
- zvukové, hlasové zne smrť lovadla Nože, technicky je to možné, aby
sme sa ešte počuli, koľko pravdy a aké lži si navrávame. Evuliena, ja to
viem, teraz mi dávaš, nech sa něžním s Tvojím božským cecuľom. Keď
od Teba odídem, zajtra ma predvolajú. Kde ste boli, čo ste robili. Oni to
môžu, všetko. Ale je nemôžem nič. Nič. Evuliena, o ktorej tu bola takto
reč, je možno strelená žena, žena, že mi napísala a dojrčela za mnou
autíčkom, hoci už vedela, že ju sledujete. A čo som ja pri nej, pri Vás...
Čo som Ti chcel povedať o intuitívnom poznaní, už Ti asi nedopoviem. List zostáva nedokončený. Ale to nebolo to najhoršie. To nezrozumiteľné pre Teba zostane: Prečo mi nepíše? On ti píše, píše, ale pri
ňom, okolo niet nikoho, kdo ten list hodí do schránky. Aby si vedela,
dopadl som. Čosi som podpísal za seba pre Budapešť. Oni sa rozzúrili,
že som to podpisoval za Slovákov, preto ma ukrátili o tretinu.
P.S.
Miláčik, všetko im povedz, kde sme boli, o čom sme hovorili, ale
hlavne, že na to kašleš, či som spoza Moravy, alebo nie, ale že som
pěknější muž ako Ďuro Pičinec - herec známy.
Bozkávam Ťa, urob, čo vieš.
D.
Taková situace na ostří nože mne vždycky zvláštním způsobem rozjařovala. Démon si na mne vymyslel zvláštní muka. Stvořil mne k boji
a nikdy mi žádný boj neumožnil.
Zbývalo mi to nejkrutější a nejtěžší. Čekat v přítmí. Být trpělivá.
Dominik mi skutečně psával velmi často a hodně. Většinu dopisů
přinesl v kapse a předal mi je sám při našem setkání. Vždycky přivezl
také můj poslední dopis. Říkal, že ho čte snad třicetkrát. Nacházel tam
pak různá úskalí a tajemné nápovědi. Nejvíc prý mu prozradila bezděčná slůvka: už, přece jen, ještě...
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Smávala jsem se tomu, ale byla jsem především šťastná.
Jedinému člověk u druhých neodolá: skutečnému zájmu.
D o m i n i k stále pozoroval moji tvář. Někdy jsme jeli delší čas autem a
mně najednou bleskla myšlenka: otoč se, podívej se na něho, vždyť on
sC už na tebe dlouho dívá. "No, práve som si vravel, či sa na mňa
podívaš."
"Vieš, keby si mohla zohnať nejakú takú kraječku bielu ako z
dievčenskej spodničky. Tým by som chcel zaviazať tie kvietiky. Tak by
s a to asi Seifertovi páčilo. To by som naozaj chcel."
Koupili jsme kraječku, udělalai z azalky malý kulatý pugétek jako ze
starých časů a nesli na pohřeb.
Kytičku pokládala k Seifertově rakvi hrubá chlupatá ruka tajného
policisty.
Stalo se to takto. Jeli jsme autem. Celé okolí Domu umělců bylo
uzavřené. Museli jme zaparkovat v Pařížské ulici. Dominik byl ten den
obzvlášť rozechvělý, doslova se třásl na celém těle a kráčel jen velmi
těžce. Dali jsme se z Pařížské kratší cestou kolem zadní stěny Židovského hřbitova. Upozornila jsem Dominika kde jsme a on se znenadání zastavil, aby si tato místa důkladně prohlédl. Vtom se za námi
prudce zastavil také mladší muž, pěkně oblečený, dobře živený. Když
jsem se po něm ohlédla, rychle začal pozorovat oblohu. Vtahoval kouř
cigarety a zatímco všichni Pražané spěchali poklonit se básníku
Seifertovi, tento mladý muž v půl jedenácté dopoledne pozorně sledoval oblaka nad střechami právnické fakulty. Pohnul se zároveň s
námi.
Dominik řekl: "Áno, takto oni vyzerajú."
Od osmi do deseti mohli Pražané volně vejít k vystavené rakvi, pak
byl Dům umělců uzavřen a přístupen jen na osobní pozvání. Dominik
měl pozvánku od rodiny Seifertovy. Zapomněl ji doma. Nechtěli ho za
žádnou cenu vpustit. Plno mladých, dobře živených mužů v kožíškách,
civilních čepkách s kšiltem, v tmavých i světlých šatech zastoupilo nám
cestu. Z jejich tváří vanul chlad, nezájem, nijaké přesvědčení, žádné
dojetí ani vážnost. Dominik se přidržoval zdi, potácel se a snažil prokázat jakousi legitimací. Nakonec ho vysvobodila zdravotní sestra v
béžovém úboru s červeným křížem na čapce. Odvedla ho dovnitř.
Myslela jsem, že mě zachrání kytička. Nemohla jsem přijít dřív, jsem
učitelka, musela jsem být ve škole až do deseti. Ty květiny jsou od slovenského spisovatele Dominika Tatarky, který Seiferta osobně znal.
Nic plátno. Najednou se z davu policistů vysunula chlupatá velká ruka
v šedém rukávu a řekla: "Já to tam položím za vás."
Byla jsem bezmocná. Zašla jsem za zdravotní sestrou, aby vyřídila
tomu pánovi, kterého vedla, že čekám před vchodem.
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Něco mezi námi zajiskřilo: "Co kdybych vás tam odvedla jako
nemocnou?" A už mne vedla. Vedle Dominika bylo místo. Seděli jsme
až úplně anhoře. A dívali se po všech tvářích. Nikdo, nikdo nebyl
známý.
Mezi herci, kteří stáli čestnou stráž u rakve, jsem poznala jedině
Josefa Abrháma. Pak přišla druhá suita: František Filipovský, Josef
Větrovec, Vlastimil Brodský, Jiřina Petrovická a dvě recitátorky.
František Filipovský byl dojemně zkřehlý, ke straně trochu přikrčený,
obě ruce stočené v pěst. Byli vystřídáni českými básníky a spisovateli,
myslím. Nikoho jsme nepoznali. Navzdory pietni chvíli blesklo mi hlavou, kolik máme teď ošklivých básníků neobyčejně malého vzrůstu nedobře rostlých. Poslední šestici čestné stráže uzavíral František
Buriánek, o kterém jsem kdysi řekla Dominikovi, že je krásný. Upozornila jsem ho na něj. "Naozaj, ten tvoj Buriánek je krásný." Zdálo se
mi, že jsem rozeznala i Jiřího Marka. Dominik si nebyl jist, zda je to
on. Snad.
Kdysi spolu nesli na ramenou rakev Václava Řezáče.
Koncertní síň Domu umělců znám dopodrobna. Při hudbě se člověk
často zadívá na jedno místo. Znám i všechny členy České filharmonie,
která seděla v pozadí rakve, znám také důvěrně Smetanovu Vltavu.
Když však její tóny náhle zazněly v této chvíli, bylo to jako úder. Oči se
mi zalily slzami. Jsem Moravanka, bydlím v Praze 35 let, ale její mosty
a řeka mi nikdy nezevšedněly. Tolik jsem toho četla a recitovala ve
verších českých básníků ze Seifertova okolí i z jeho vlastní poezie o
Vltavě! Teď se mi to všechno vzácně spojilo v nezapomenutelný dojem.
Více slz jsem pro Jaroslava Seiferta neprolila.
Vyznávám takovou filozofii, kde smrt je zákonitým krokem k
dalšímu stupni vesmírné krásy života. Jsem šťastna, když je člověku
dopřáno tolik let, aby zmoudřel a stačil naplnit některé ze svých snů.
Ty, na nichž od mládí trvá.
Můj syn Jan je topičem v Umělecko-průmyslovém muzeu hned vedle Domu umělců. Vyšel prý v den pohřbu ven, uviděl to zázračné lednové slunce a řekl si: "Už stoupá ke slunci."
Slunce dalo jasnou modř také oblakům, která prosvítala třemi okny
v chrámu svaté Markéty v Břevnově, kde se konalo rozloučení.
"Katolícka církev pochováva proletárskeho básnika."
Kostel byl přeplněný už dlouho před začátkem. Dominika usadili
uprostřed chrámové lodi. K nohám si mu usedl po chvíli velmi bledý
mladý chlapec. Schoulil se do sebe, zářil na nás svými lesklými vlasy a
tiše meditoval. Na lavicích za námi sedělo zvláštní skupenství lidí.
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Kultivované obličeje žen nejrůznějšího věku, staří, velmi staří mužové

o holích a mezi nimi dobře oblečení mužové středního věku, z jejichž
tváří vynikala ignorance. Byli rovnoměrně rozděleni. Mladí lidé ve vynalézavých zimních úborech stáli, tísnili se všude. Chrámem se rozléhala tichá varhanní improvizace, přerušovaná občas lahodným hlasem, který žádal, aby lidé uchovali střední uličku volnou. Tento hlas
patřil mladému knězi, který sloužil mši.
Hovořil o tom, co se stane, odejde-li básník. Mluvil velmi zasvěceně
o Seifertově díle, citoval z něho a vytvořil jakési literární pásmo na vysoké úrovni.

Po chvíli se ozval chvějivý hlas Oty Sklenčky, který recitoval básníkovo Vyznání. Začínal: "Když jsem se narodil, usedl prý mamince
na pelest motýl..."
Zora s krásnými zrzavými vlasy, která na pohřbu nechyběla, mi
později řekla, že v kostele poletoval motýl.
Po chvíli se ozval řezavý, nakvašený hlas Josefa Kemra, který pronášel Kristovu řeč na Hoře: "Blahoslavení buďtež pronásledovaní..."
Odcházeli jsme z kostela předčasně. Davy lidí se před námi tiše rozestoupily.
Kráčeli jsme břevnovskými uličkami. Toužili jsme uvidět nějakou
známou tvář. Nepotkali jsme však ten den nikoho. Někteří byli hlídáni
ve svých domovech. Večer hlásili z Washingtonu, že pohřbu se zúčastnil Václav Havel a bývalý ministr zahraničí dr. Hájek.
Neodvážili jsme se nikomu zatelefonovat ani nikoho navštívit.
Bylo nám nekonečně smutno. Sedli jsme ke stříbrnému přístroji a
začali to všechno vypovídat. Od pohřbu jsme se dostali ke vzpomínkám. Jak byla přijímána česká moderna na Slovensku.
Dominik naléhal, abych vyprávěla o sobě. Co cítím, kým jsem, jaká
jsem ve svých nejniternějších hloubkách, jaká je moje láska, z čeho se
napájí. Tehdy řekl tu větu, že to stále ještě nejsem já.
Oravdu zvláštní. Přístroj byl tak citlivý, že zachytil i to, co jsem sama
o sobě nevěděla. Poslouchala jsem Dominika se skutečným zájmem,
vyjadřovala jsem opravdové překvapení nebo nadšení nad situacemi.
Přístroj zachytil ve vibracích mého hlasu jakýsi půltón falše.
Zachytil však také pravé rozjarení a nakažlivý smích při některých
vyprávěních. Při povídání o nesmírně chytrém beranovi, který na povel
Barony buc nastřelil nečekaně dospělého strážného ze sousední vesnice tak, že se chlap svalil jak špalek, hýkáme s Dominikem smíchem,
který se už potom sám rozplozuje.
Podařilo se nám také natočit náhodně dokonale nesrozumitelnou
pasáž, která vyznívá jenom jako hudební skladba pro dva hlasy.
Známe to z Čapkovy povídky. Z našich dvou hlasů se line taková
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blažená shoda, uvolnění, odpoutání od vnějšího světa, vzájemné
vyznávání, že je dnes poslouchám jen s hlubokým steskem.
Za dva dny jsme natočili téměř celou druhou část Navrávaček.
Svěřování, Vyznání, Kdo jsem já, Dálnice... a konečně kapitolu:
Pochovejte mne s oblázkem. Je to Dominikovo poslání Obci, vyznání
lásky Praze a všem českým přátelům, které zde v současné době má.
Vyslovuje své přání, jak by chtěl být provázen na poslední cestě
českými disidenty.
Nikdy jsem Dominikovi nebránila mluvit o smrti a o pohřbu.
Hovořili jsme o tom dlouze a podrobně. Chtěl by být pohřben vedle
svého prvorozeného syna na Martinském hřbitově v Bratislavě.
Kdysi jsem mu napsala, že mu budu psát i pak . Dodržím to.
Třetí den po Seifertově pohřbu našla jsem po návratu ze školy Dominika připraveného k odjezdu. Vždycky říkal, že miloval odjezdy a
příjezdy. Vždy rád "balil kufry". Býval nevšímavý a nepořádný, když
jsme "byli doma". Jakmile se však blížil odjezd, shromáždil všechny
věci tak dokonale, tak účelně je poskládal, projevil takový přehled, že
jsem ho musela obdivovat. Líbilo se mi to. Byla to sympatická vojácká
vlastnost a mladé tuláctví.
Rukopisy zůstaly zde, abych je mohla číst a pracovat na nich,
dokážu-li to. O Manuš a Mo.
Těsně před odjezdem se Dominik náhle zeptal: "Prosím ťa, ten teplý
sveter je kde? Ty ho chceš vyprať? Radšej mi ho daj už teraz."
"Už je dávno připravený v autě," odpověděla jsem. Věděla jsem v té
chvíli, že je konec.
Dominik se liž nechce vrátit. Shledává všechny své věci. Loučí se.
30. ledna je datován tento dopis:
Evulienka,
dnes v čtvrtok prišiel od Teba list. Veľkú chronológiu našej lásky si
zostavila, fakt. Na večné časy.
Dnes vynútili si ku mne vstup dvaja drabi.
Čo som robil? S kým hovoril? Seifertov pohreb musia zaznamenať
ako vyšetrovanie jedného a jediného účastníka z Tatránie. Tak som im
to povedal, vedeli, že Ty. Sranda.
Včera som Ti telefonoval. Ako obyčajne Ty nie si doma, pravdaže!
Čo? Koho? Ja som Tvoj jeden a jediný spoločník!
Tak som im to povedal, čo som vedel. Odišli před chvíľou. Ty sa
nedaj nič zastrašiť. Nič nebolo, akože nie.
Telefonoval som Ti. Evička, že Ti to odovzdá. Teraz ma nezabi!
Napísané nemala si odovzdať, ale Ty si prečítať. Čo Ty na to. Tak to
vezmi spiatky. To je a bolo napísaných mnoho strán, ktoré Ty nechceš
čítať, lebo je to!! o Manuš. Bože, aká slepota a nevraživosť. Prosím Ťa,
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ešte raz, vezmi spiatky, nejako mi to pošli, doručene, poistene ako poklad to sa nesmie stratiť. Kým mám cukríky, píšem ako boh. Prečítaš si,
povieš: To je to. Moja posledná blbosť. Posledné áno.
A to, čo si opísala?/svedomito, ďakujem./Nedá se korigovať, publikovať. Hovorený text je naprosto čosi iné ako písaný text. Ale čo máš,
prosím Ta ešte prepíš, veľmi riedko, široký okraj.
Keď som sa vrátil, kruto, kruto som skapínal, trpel.
Odporné, ponižujúce, čo len na to pomyslieť. Asi taký bude môj
koniec. Připusť to, ale nič viac. Všetko mi je už zakázané. Ale Ty na to
kašli. Urob ešte, o čo Ťa prosím.
Azda ešte nejako sa Ti odvďačím.
Ďakujem Ti a Bozkávam Ťa
beznádejný sklerotik D.
No, a vidíš, tak sa končí svetská sláva - ako tráva
Z našich imaginárnych výletov, kto vie, či čo bude
pápá, láska moja
Já jsem také dokázala vyčíst mezi řádky celou pravdu. "Ešte sa Ti
akosi odvďačím!"
Byla jsem zoufalá. Jak ho vytrhnout z té deprese?
Rukopis měl i Ludvík a Lenka. Byli ochotni ho zredigovat.
Dominik mi jednou řekl: "Ludvík je apoštol. A ty ho vo všetkom
počúvaj." No a Ludvík mi poradil, abych jednoduše rukopis sebrala a
přinesla. Bylo by dobré ho vydat. A Dominik měl k němu stejně ležérní vztah. Nakonec ho zase přivezl a teď už leží na pravém místě. Putovala jsem tedy tajně k Lence. Dívali se na mne vyděšeně a já jsem jen
krčila rameny: "Dominik chce rukopis zpátky."
Bolelo mne, jak byl Dominik nevšímavý k mé bezpečnosti. Říkat v
této situaci do telefonu o Písačkách, abych je přivezla zpátky, bylo vražedné. Můj vysoký plat profesorky na učilišti nás zatím všechny držel
nad vodou.
A tak jsem se připravila na cestu. Myslela jsem si, že to bude
poslední pouť do Bratislavy. Všechno jsem pečlivě zabalila, přidala
jako vždy jemný černý mikrofix, který Dominik miloval, čisté papíry,
dopisní papíry, všechny rukopisy, všechny naše "Navrávačky", přepsané
a opravené. Poslala jsem telegram, že přijedu 28. února. Něco mi našeptalo, abych jela o den později.
Když jsem se blížila k domu, zpotily se mi dlaně hrůzou a rozechvěním, jakého Dominika potkám.
Pozval mne nahoru, sedl si do křesla, pozoroval mne, jak metodicky
vykládám na stůl vše, oč mne žádal. Všechny rukopisy, kterým už
předvídal bůhvíjaký osud! Všechno stužkami ovázané, vodka v
růžovém krepovém papíru, já v černém sametovém kostýmu, vlasy
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čerstvě umyté. "Ty si veľká žena! Ty si úžasný človek! Včera tu strážili
celý deů policajti. Syn mi hovoril: ocko, komu si písal, komu si telefonoval, celý deň tu strážia. Mrznú tam, ale nepohnú sa z miesta."
A jeli jsme zase do Malacek jako za starých časů.
Byl mrazivý den, sněžilo pohádkově a my jsme na dálnici platili sto
korun za nedovolené líbání na okrajovém pásu.
Hotel Záhorák má uprostřed čtvercové zelené átrium. Už známe
všechny pohledy z jeho čtyř ochozů na druhou stranu.
Snížek se něžně snášel na dvě růžové bášně synagogy s Davidovou
hvězdou. Leželi jsme vedle sebe a zlé myšlenky z nás uplouvaly, klouzaly z balkónu a zapadaly sněhem.
Všechen můj žal z rozchodu, všechna Dominikova nedůvěra, podezírání, všechno rozhořčení nad mou intolerancí, všechny postranní myšlenky. Všechen můj spravedlivý hněv za nevděk, všechna má definitivní
rozhodnutí.
Hotel Záhorák ničím neupoutá zrak. Oči nemají kde spočinout,
žádnou stěnu, lampu ani kus nábytku si člověk v paměti neuchová.
Je to prostor bez tváře, kde milenci mohou vnímat jen jeden
druhého. Chtěli jsme mít slavnostní noc. Objednali jsme si telefonicky
šampaňské. Musela jsem však nakonec pro ně dojít dolů do restaurace. Dominik mne na tuto cestu dlouze vypravoval. Kontroloval, jak
vypadám v bílé blůze, černých sametových kalhotách a semišových
čižmách. "Nikoho tam nezvádzaj!" "Ukáž sa... nie, ešte sa na chvilenku
vráť!" Byla jsem v nebi. Nikomu nikdy na mně tak nezáleželo.
Dominik mne chodil vyzvedávat i do koupelny, kde jsem tak dlouho.
Než jsem vyšla z pokoje, musela jsem přísahat věrnost.
Přísahala jsem naprosto vážně.
Známe nejen Záhorák ze všech stran, známe i všechny stupně tmy a
přítmí, všechny zvuky každé noční i časně ranní hodiny, protože jsme
tu ještě snad ani minutu nespali. Náš Záhorák se nevyrovná žádnému
Hiltonu ani Ritzu. Ráno se vždy vydávám na dlouhou, nekonečnou
cestu plnou nebezpečí a nástrah; dolů do restaurace na horkou kávu.
Naše těla docházela k neuvěřitelnému souladu. Moje láska a vzrušení se vždy napájí ze studny přesvědčení. Když mne skutky mého miláčka přesvědčí o pravé touze a blízkosti. Dominik mne vždy učinil blaženou a vděčnou. Bděla jsem s ním, když odcházel ke svým cigaretám a
meditacím.
Dominik tehdy stále dumal o Boží milosti. To z milosti nám bylo dopřáno poznat se, setkat se, milovat se stále víc a víc.
Evuliena, miláčik,
slasť sa ti linie
stačí /od toho Sliač/
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z hrdla
ako lipy
Ticho nás hneď zaplaví
zúrodňujúca jarná i jesenná
povodeň
Sväté ticho
Už sa nepriem s vrchnosťou, která
ma drví
Je mi dobre na diaľnici pri Benešove
Je mi naj, je mi naj
vďaka Tebe
a teličku - púštnej ruži červenej
Dostaví se videnie
Nemyslím v slovách
ale vidím
vidím
ako Tvoje teličko
ústami pestujú-rukami nie lovci mamutov
púštni nomádi,
praotec Abrahám,
proroci,
Spasiteľ Ježíš
bradatí Marx
psycholiečiteľ Freud
Naraz tu si
To si Ty
ja som predsa tvaroznalec
čítam Ta v neslávnej reči
ako trojstupňový plameň sviece
čierny
biely
a belasý
že si priletela autíčkom
odviezla ma,
dávala mi
To si všetko spôsobila TY
za TO ŤA požehnávam
napokon vidím svoj život
ako smerovanie,
že smeroval som neustále
k láske

slobode
atakďalej
zbožňujem Ťa ako svoju mať
z ktorej lona som vyhŕkol
na Veľký piatok
letaPáne 1913
keď chystala veľkonočnú hostinu
A ja
A ja
karpatský pastier
po predkoch zbojník
posvätil som Tvoje božské teličko
Ráno se zase sputil sníh. Tiše, konejšivě se snášel, měkce ukládal na
všechny známé keře kolem dálnice. "Keby som mal teraz tisíc korún,
rád by som ich zaplatil za jediný bozk na tejto diaľnici. Zastaň! Zastaň
ešte raz. Nechoď nikde."
Musela jsem odjet až v neděli ráno. Evička hlídala sama doma dědečka. Telefonovali jsme jí z hotelu, dovolila nám ještě několik hodin
navíc.
Dominik nechtěl opustit hotel, nechtěl se oblékat, byl dokonalým
komediantem. Natáhl si, šašo nebeské, bílý rolák přes nos, nechal vykukovat jen oči a hodil se znovu na ustlanou postel jako nemohoucí
paňáca. Milovala jsem ho.
"Si pekná. Naozaj si pekná. A z toho usudzujem, že ma miluješ.
Keby si nebola pekná, to by som možno pochyboval. Ale takto..."
Rozuměla jsem té logice. To byl skutečně důkaz. Kdybych byla královnou v pohádce o Sněhurce, musela bych vždycky jet k zrcadlu do
hotelu Záhorák v Malackách. Jakou jsem tady vždy viděla tvář! "Ja
vždy ľutujem ženy, že sa nevidia, keď sa milujú. Ty nevieš, ako ti oči
svietia, ako sa ti ústa navárajú a kvitnú ako broskyňa."
Na tento odjezd z Bratislavy nezapomenu. Deset minut poté, co
jsme se tu naposledy objímali, už jsem zase jela obráceným směrem.
Něžný sníh se mi snášel na duši a hřál.
Klouzala jsem v závějích, pohupovala se jako na vlnách, všichni měli
problémy, jen já jsem plachtila jako v oblacích.
Musela přijít rána.
Mařenka jela navštívit Dominika při své cestě do Budapešti. Přivezla
mu obraz jako dárek k narozeninám. Ptala se mne předtím, jaké jsou
vztahy mezi námi a já jsem jí vyprávěla o všem.
Přijela, telefonovala mi. "Ale, Evo, on se o Tobě vůbec nezmínil. Ani
slovíčkem. Ty pro něho neexistuješ. Stále jen povídal, že mu jedna
Francouzka napsala, jaký má báječný horoskop na tento rok, Je prý
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rok ryb. Bude mít neobyčejné úspěchy a jeho finanční situace se výrazně zlepší." To byla Sabině. I já jsem ten horoskop znala, hned jsem ho
Dominikovi předčítala a on uznal, že prvních deset dní roku se mnou v
Praze bylo už tím začátkem štěstí.
Mařenka mne má ráda jako dcera a střeží moji důstojnost žárlivě.
Urazila se za mne. Jaký to byl rozpor mezi mým nadšením a mezi Dominikovým chováním! Přijela smutná a zklamaná.
Dominik ji představil své ženě jako hraběnku Thunovou. Dostala výtečnou fazolovou polévku.
Povídali si s Dominikem a kolem se mihl malý vnouček Oliver.
Hodil Dominikovi do klína jakousi kresbičku, Dominik ho vzal k
sobě a dostal odpověď: "Neľúbim ťa."
Mařenka z toho byla smutná. Padla na ni z celého prostředí těžká
deprese. Říkala, že skoro utekla.
Kam jsem měla utéct já se svým zmatkem?
Jak se v tom vyznat?
Napsala jsem Dominikovi rozhořčený dopis, že je zrádce.
Končil: Sbohem!
Později jsem se ale trochu uklidnila a posílala stále mírnější a
mírnější dopisy. Teď po roce už vůbec nechápu své rozpoložení, vím
jen, že jsem ho podezírala, že mne vlastně nemiluje.
Vyjádřila jsem se dokonce, že bych "ocenila jeho přímost a
statečnost, kdyby mi to rovnou napsal."
Ještě jednou přijedu, protože mu vlastně dlužím tuto cestu. Střídali
jsme se někdy ve financování benzínu.
Evulienka,
ďakujem. Dostal som telegram, že 5. 4. v 18 hodín prídeš.
Veľmi som sa na Teba celý den tešil, holil sa, kúpal, obliekal, dve
hodiny chodil ulicou hore dole, že sa v autíčku objímeme. Čo sa stalo?
Neprišla si. Autíčku sa sa zachcelo trucovať?
Stala se mi taková hloupá věc. Musela jsem nečekaně platit za
opravu auta, a tak už mi na cestu nezbylo. Otec mi slíbil, že mi půjčí z
penze, ale tu mu pátého nedali, odložili to až na pondělí. Tak musel
Dominik marně čekat na chodníku, já jeho telefon neznám. Zůstala
jsem tu jako polapená lvice v kleci. Zoufalá.
Rád. Veľmi rád som, že sa Ti nálada obrátila.
Mnohokrát, každý raz, každú chvíľu, čo sme boli spolu, bolo nám naj.
Ešte nám môže byť naj mnohoráz, na jar, v lete, jeseni.
To byla pro mne veľká slova! Na jar, i v lete i v jeseni.
Jak jsem byla za ten dopis vděčná!
Ale mi nič nevyčítaj.
Ničím som sa dosiaľ proti Tebe neprevinil. Ničím. Veríš?
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Ty si vieš vymýšľať krvavé scény, aby si ma trápila.
Následovalo dlouhé vysvětlení, že se musel věnovat jenom Marii,
když přišla jako gratulantka s obrazem.
E.
Mnohokrát, každý raz nám bolo naj, lebo s nikým, s ničím sme sa
nedelili. Na diaľnici, v okresnom hotelu, U Sojku, na Letné. Teba, viem,
to stojí všetko, chvíľa, čas, krása, peniaze, autíčko, pocity, ktoré už azda
druhý raz neprídu. Tak čo?
Pociťujeme sa, prežívame jednu jedinú, vrcholnú, neopakovateľnú
chvíľu svojej existencie. To je všetko, to je naj.
Napíšeš: Zbohom. A ja: Už Ti nestojím za nič. Pre-ťala si to. Máš
pravdu. Už Ti to nedáva absolútny pocit života.
Ja som Ti dal za pravdu. Vieš, čo som urobil?
Zriekol som sa všetkého. Zriekol som sa fajčenia, pitia, písania, jedenia. Postil som sa. Čítal Bibliu, meditoval, zasadil sladký hrášok pre
vnukov, keď prídu v lete. To mi dobre urobilo.
Eva si našla zámienku, už nechce prísť. Má pravdu:
už sa so mnou nepociťuje absolútne. Mne zostáva odriekanie.
E, odriekaním sa to možno začína. Modlím sa za Teba, nech Ti Boh v
teličku až do konca zachová radosť-potešenie chodiť s Toríčkom na
prechádzky, učiť deti, oslovovať stareny, vtákov, déti, zvádzať, že máš v
sebe raj nebeský.
Ak ťa autíčko bude chcieť poslúchnuť, prosím Ťa, vieš to, príď vždy.
Ale. Ale nikdy si nemysli, že z akejsi náhody bolo nám toľkokrát naj,
Naj. RADŠEJ EŠTE PRÍĎ!!
Ale tento dopis už nemá poštovní razítko. Dominik mi ho vložil sám
do dlaně hned za týden při našem setkání.
Jeho dopisy měly vždy zvláštní osudy. Některé odesílala snacha
Marta. Její zpáteční adresa mne uvedla v naprostý zmatek. Dominikovo písmo na obálce a zpáteční adresa neznámé ženy!
Některé nesla na poštu mladá dívka Kira.
Většinu mi však přinášel Dominik sám. Dal mi je vždycky hned na
dálnici v autě. "Tuto som Ti napísal list. Ale neviem, teraz váham, či Ti
ho mám dať prečítať."
V odloučenosti nás napadaly takové myšlenky, které se při osobním
setkání zdály absurdní, nesmyslné, zbytečné, opačné, nepříhodné, komické.
Byl už duben, ale jaro stále nepřicházelo.
V hotelu Záhorák poprvé pro nás neměli místo.
Našli jsme pokoj ve starém zanedbaném hotelu Tatra. Před dveřmi
ležel mrtvý šváb. Celý hotel patřil jakési venkovské svatbě. Čekali
jsme, že se budou dít velké věci. Zklamali nás. Nakonec se nám v tom48

to obyčejném pokoji s nesmírně vysokým stropem velice líbilo. Byli
jsme tam tři dny.
Dominik byl v té době silně zaujat osobností Apoštola. Byl to neznámý muž, lékař, hluboce věřící, člen vzácné obce lidí, kteří se dověděli o
Dominikově bídě a nabídli mu svou pomoc.
A Dominikova vznešená reakce: "Nie, nie, nič neprímem, naopak
ešte ja zo svojej penzie ušetrím pre vás, pre potrebnejších."
Apoštol rozebíral s Dominikem jeho život, otázky jeho víry, plány do
budoucna, přinášel mu knihy o křesťanství, o současném snažení
církve. Dominik se na jeho návštěvy těšil, nosil jejich datum neomylně
v hlavě. Apoštol měl na Dominika velký vliv.
Dominik přemýšlel o jeho slovech a pokoušel se i o askesi.
Vydržel tři týdny nepít a nekouřit.
Od té doby se datuje zázračná proměna jeho zdravotního stavu.
Jakmile vyšlo první sluníčko, začal pracovat na zahradě. Velice ráda
jsem poslouchala do všech podrobností, jak čistí a kypří půdu, jak připravuje místo pro dýně a zucchini, jak okopává keře malin a rybízu.
Toužila jsem, abychom měli takovou zahradu spolu.
Dominik trochu přibral na váze, pokožka mu zjemněla, vyplnila se,
byl krásně zlatově opálený /každý den se prý vystieral na dlouhé
fošny/, radoval se z každého květu a plodu.
/ . . . / v štvrtok bol som šťastný. Na svite sa zobudím, vyjdem na
balkón, vidím moje dve dyne, ktoré som s takou láskou zasadil do
hniezd humusu, svietia intenzívne oranžovo. V tej chvíli, tak ako som,
zídem dole. Kvety ako dlaň s prstami s hlbokým kalichom sa očividne
ešte otvárajú, päticípe. Nazerám na dno E, to si Ty. Vidím, ďakujem. Ja
som pestoval, zasadil, teraz sa mi otvárate /.../
Ešte sa teším, modlím sa, že ma zvedieš.
A pôjdeme, nech sme ešte. To by bolo veľké naplnenie vybehnúť hore
Považím cez Žilinu na Kysuce, Skalité /.../
Vzrušuje ma, ako mi píšeš.
Ale práve tak je možné, že mi tak píšeš, aby si podnietila moje senilnejúce sebavedomie. Že túžiš. Túžiš sa rútiť diaľnicou a Ty viesť,
pridávať, zastať kdesi. Pre mňa je naj, keď sa vo mne otvára kalich
kvetu. Píš, napíš, kedy prídeš.
Pošli nové modlitby, ktoré píšeš. Nepojmenované.
Čítaj medzitým aj žalmy - sebaprojekcie dávne - a ty dnešné.
Bozkávam Ta D.
První slunce jsme přivítali spolu jako hosté roubených chaloupek,
kteří otevřeli letos sezónu v Moravském Jánu.
Byl to vlastně motorest Sekule, ale my jsme říkali Moravský Ján podle nápisu na dálnici.
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Byli jsme sami a jediní v celém městečku chat, patřil nám svět.
Dominik mi předtím psal: "Slň sa, nech si krásna, nebeská!"
A tak jsme se oba důvěřivě oddávali radioaktivnímu slunci, abychom
byli jeden pro druhého krásní. Bylo to 8. května 1986.
Patřil nám svět, ale my jsme o něm nic nevěděli. Měli jsme malé
hospodářství - chaloupku, auto před domem, zápraží, les, dole koupelnu, nahoře ložnici. A zázraky.
Ten den se stalo, že jsem mohla s Dominikem zplodit syna. Rozplakala jsem se, když se to stalo. Všechno se nám splnilo.
Záznam verný pre našu pamäť na veky
10.-11. mája 1986 Moravský Svätý Ján
Ona, ona, ona... Eva vezme do lona svoju hlbokú kabelu, v ktorej je
všetko. Rukou sa v nej prezerá a hľadá. Ja viem čo. Ja viem teraz o Tebe
všetko, lebo teraz som Tvoj demiurg. Viem, že z kabely vytiahneš svoj
necesér. Z neceséru zrkadielko>. Budeš sa predo mnou maľovať. Keď sa
domaľuješ, vstaneš. Povieš: Žiaľ, musíme ísť. Nemôžeme nechať otca
samého po všetky tieto dni iba na Evičku.
Prezeráš sa dlho v zrkadielku, preto viem, ja Tvoj demiurg,
že
že tajíš predo mnou
myšlienku.
Akú? Že si skrásnela. A to Ťa naplnilo radosťou.
To všetko vidím a viem.
Ale Ty pokračuješ v uhádnutom rozhovore: A vieš, prečo som krásna,
krásna, aká som ešte nebola?
Miláčik, neviem, to naozaj neviem, hoci som Tvoj de-mi-urg
Demiurg
a osemnásty milenec.
No, preto, že som ťa vypila. Dva razy hneď za sebou som ťa vypila.
Tvoj chlapec dva razy za sebou mi dlouze, dlouze striekal v ústach. Ja
viem, túžil si mi urobiť chlapca...
Ab-so-lút-ne
si ma milovala
prehnutá v extáze ako luk
pravekého Indiána,
A ja som ti potom rozprával
o Salvátorovi Dalim a jeho
geniálnej milenke
ruskej Židovke
Gale
o jeho obraze, ktorý sa nazýva
Nanebevstúpenie Galy
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/o prekonaní zemskej gravitácie
silou lásky./
Ja Tvoj, v jednej chvíli
de-mi-urg
štyri rebrá na pravom boku
som si pri tebe nalomil,
ale nijakú bolesť som necítil,
keď som si před Tebou kľakol
Do mi nik
Moravský Ján rozvířil všechny naše myšlenky. Prudce rozvířil hladinu. Dominik posílal jeden dopis za druhým. Nevešly se téměř do obálek. Báječná snacha Marta Rašlová netušila, jak zápalnou směs nosí
na poštu.
Dominik doma v kouřové cloně svých cigaret, odtržen ode mne, obklopen jen mými slovy, která nás dělila celým čtvrstoletím rozdílného
věku, Dominik v zajetí svých představ a právě vytvořených spekulací,
téměř šílel:
Osvieť ma pravdou,
ak sa Ti dá.
Píšeš: Ty nevíš, Ty nemůžeš vědět, co mi ten Moravský Ján přinesl,
jaká to byla blaženost /dosiaľ môžem souhlasit, ďalej, to ma vrhá do
pochybností, jaká pýcha ženy./ /.../ Keby si nebola připojila tú pýchu
ženy, bol by som si mohol myslieť, že raz i ja som Ti chutnal ako Ty
mne tisíc ráz a každý raz. Muž a Žena sa jeden s druhým takto spájajú.
/.../ Cosi nás vždy prevyšuje, musí. /.../.
Evulienka, maj so mnou strpenie, prepáč, lebo tu nejde o slová, ale
cítenie, postoj, vnútorný svet. /.../
Mne sa skôr pozdávajú viac narkotiká dravcov /.../Hormóny - to je
pre mňa medicínska blbosť, blasfémia. /.../
Dávaš sa mi z MILOSTI
A ja to tak pociťujem, že sa mi dávaš z milosti. Keby som to tak v
Tvojom teličku necítil, nechcel by som Ťa.
Vrcholný milostný božsky spasiteľský akt sa tu degraduje na vpichnutie injekčnej striekačky. Viem, že tak necítiš,
To sú slová vyplývajúce z neznabožstva, že už o sebe všetko vieme,
keď a kým sa milujeme, hocikým, prijímame vlastne iba hormóny. /.../
Miláčik, z Milosti skrásnieš. Moje dyne z milosti rozkvitli v časnej
noci, lebo som zasadil pečoval o ne ako nikto.
Som už starý, starý, storočný chlap, preto Ti chcem čosi vravieť o
zbožnosti.
Zbožnosť, ktorú máš v krásnom teličku, tú si kries, uvedomuj - to je
naj, naj...
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Tebe sa dostalo málo opojenia. A neskoro?
Skús urobiť záver z toho:
Nie prvá láska, ako písali otcovia, posledná, naša posledná stojí za
úvahu.
Moja Astrová. Tvoja Janova.
Aleje to ešte stokrát ináč.
Nezůstala jsem dlužna odpověď ani na jediné slovo, jedinou
myšlenku jsem nepřehlédla. Odpovídala jsem po svém a některá má
slova Dominika silně dráždila.
Ale bylo to opojné, skvostné, nekonečně povznášející a inspirující
"nažívanie".
Často jsme říkali, že kdybychom měli mlýn, dokázali bychom ho
propít. Naše opíjení to byly šílené jízdy Bratislava-Praha po dálnici
každých čtrnáct dní celý rok. Někdy se Dominik vracel z Prahy po
třech dnech zase domů. Zavezla jsem ho a musela jsem jet ihned zase
zpátky. Ani jeden z nás to nepovažoval za nic bláznivého. Jeli jsme
tehdy, kdy nás to táhlo.
"Ale najskôr by sme museli ten mlyn mať."
Veru veru.
15. května už jsem zase brázdila dálnici. Uměla jsem to už za tři a
čtvrt hodiny. Dominik bydlí také na příhodném konci Bratislavy. Tentokrát jsme se hned obrátili na Moravu. Břeclav, Hodonín, Strážnice a
do Gottwaldova. Vyrostla jsem tam a byla jsem pozvána na schůzku
spolužáků. Splnil se nám další sen - bydleli jsme v desátém patře
mého milovaného zlínského hotelu.
Přivezla jsem Dominikovi plno pochoutek. Miloval pekařské housky,
které vyráběli moji žáci z učiliště. Vždycky mi je pro něho shromažďovali v pátek před odjezdem.
MěH jsme s sebou nahrávací přístroj a Dominik měl nové téma k
meditacím. Přicházel vždycky s něčím, o čem přemýšlel ve svých dlouhých osamělých hodinách. Tentokrát to byly MYSTICKÉ ROZKOŠE.
Vznikla z toho jedna půvabná kapitola naší knížky.
Vyprávěl mi o Sabině, která si pověsila jeho velký portrét na stěnu a
žije jen této metafyzické lásce. Když bývali spolu, často ho urážela, nazývala ho troskou, nulou, hádali se. A teď, kdy je od ní navždy vzdálen,
vytvořila z něj modlu.
Jak jsem ji chápala!
I já jsem vlastně žila ve dnech odloučenosti snovým, metafyzickým
Dominikem.
Skládala jsem si ho z útržků, které odrážely jenom to krásné.
Viděla jsem jenom nekonečně něžné tkanivo jeho pleti na slabinách,
které se řasilo do jemných záhybů, když usedl. Všechny deformace z
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nemoci ve mně vzbuzovaly jen soucit a něhu, viděla jsem v nich jen
prostor pro své konání. Milovala jsem ho jako sebe sama.
Ani na sebe samu se nedívám tam, kde bych našla špatnou zprávu.
Vím, ale nechci vidět. Skládám si samu sebe z mozaiky půvabných
filmových záběrů po zásahu dobrého střihače a kameramana s filtrem.
Druhý den odpoledne jsem odešla na schůzku. Setkala jsem se tu s bývalým profesorem češtiny, který mne kdysi tvrdě pronásledoval. Přistoupil ke mně, díval se mi pozorně do tváře a nevěřícně pronesl:
"...Nějaký mejkap nebo co..."
Nikdy se, profesore Šamánku, nedovíš, proč jsem tak zázračně vypadala! Ale ta krása byla v tu chvíli pravá, tak jako byla pravá moje
láska k veršům a moje recitace v době, kdys mi nevěřil.
Utekla jsem brzy za Dominikem. Seděl nepohnutě na tomtéž místě
a v téže pozici u stolu v hotelovém pokoji. Jen hora nedopalků povyrostla. Ale měl všechno vymyšleno. Hned jsme se dali do práce.
Uměli jsme se radovat z nahrávání jako děti. Nakonec jsem už
ležela s malým přístrojem na břiše, když nás nohy brněly.
Tady mi Dominik vyprávěl historku, jak přijel mezi novináře Klement Gottwald.
"Vošiel. Jeden tragický alkoholik. Tragický. Takmer ho niesli. Sadol
si a vraví: 'Kluci, co vám mám povídat, já jsem si to jinak představoval'
A niekto zo slovenských odvážlivcov si sadol dôverne na kraj kresla,
objal Gottwalda a dobiedza: 'Klémo, jak jsi si to přřředstavoval?'."
S půvabem taky vyprávěl o prvních družstevních dožínkách ve
Vlčanech. Václav Kopecký zahodil tehdy kosu daleko do pole a nazval
všechny Slováky baráčníky, když nedokázal s krásným Ďurišem,
Bašťovanským a Tatarkou držet krok.
Druhý den jsem byla svědkem, jak Dominik umí získávat lidi. Navštívili jsme sestru mojí matky, tetičku, kterou velice miluju. Žije s
mužem, který od mládí pracoval u Baťů, klasický zlínský obuvník.
Pozdravili se s Dominikem vřele, drželi se celý čas za ruce, dívali
jeden druhému do očí a vyprávěli. Strýček obdivuje Dominika jako
slavnou osobnost a Dominik v něm ctí ozajstného robotníka, který
poznal Baťu.
Vyprávěli si o lesním hřbitově a o Baťově hrobě. Dominik tu byl loni
s Obcí u Zikmundů.
Loučení bylo těžké. Už jsme byli úplně na dně s penězi. A tolik jsme
se těšili na prázdniny, kdy budu konečně volná a pojedem do
Trenčína, na Považí, do Plevníka, Skalitého. Po stopách Dominikova
dětství. Chtěli jsme zkusit i Budapešť.
Objednala jsem všude noclehy a naše velká cesta se opravdu uskutečnila. Poprvé jsme navštívili Trenčín už na cestě ze Zlína.
53

Hodovali jsme v hotelu Laugaricio. A poslali odtud pohled mému
otci, který používá Laugaricio jako zkoušku sklerózy. Pokud si vzpomene na Laugaricio a na jméno Flammarion, ještě to není tak zlé.
Poslali jsme také pohled malé Cílce Vaculíkové a Mařence
Procházkové. /Hned to měl Dominik na talíři od policajtů./
Skončil červen, rozdala jsem žákům vysvědčení a ještě ten večer
jsem popíjela vodku s Dominikem v Malackách. MěH jsme s sebou
krásný stříbrný přístroj, který jsem pašovala v červeném přehozu.
Dominik si přehoz půjčil a vypadal v něm jako Cézar. Ne, nepůjčil si
ho, já jsem ho do něj zahalila, když jsem se bála, že je mu zima.
Já sama jsem byla nemocná, měla jsem silnou chřipku, kašel, který
tentokrát předčil i Dominika. Můj hlas na této nahrávce je drsný a má
bluesový témbr. Podařilo se nám zachytit kouzelné švitoření ptáků nad
ránem. Kdykoliv je slyším, vidím před sebou růžové bášně a modrozelená oblaka s oranžovými pruhy, když se začalo rozednívat.
Dominik měl nové téma: hřích.
"Ja som zhriešil čímsi. Zhriešil som, keď som sa zúčastnil tohoto
násilia."
Na nic jsem se ho v těchto chvílích neptala. Měla jsem posvátný
pocit, že jsem přítomna zpovědi.
Dominik mne vždy překvapil. Nikdy se nestalo to, co bych mohla
předpokládat. Nikdy nezavolal, když jsem ho čekala, a jeho dopisy přicházely vždy jako nenadálý vzruch.
Udržovalo mne to ve stálém napětí, které zbožňuju.
Nikdy na žádnou větu nebo otázku neodpověděl: nevím.
Jednou jsem se ho ptala, komu patří on /poté, kdy jsem mu stokrát
odpověděla, že já jsem jeho/. "A čí jsi ty, Dominiku?"
"Ja? Mamin."
Nikdy žádné nevím. Naopak, každá moje otázka, námět, zapadla do
velkolepého systému jeho spekulací. Odpovídal často: "Vieš, to je zasa
taká..." A já jsem věděla, že to zasa znamená součást struktury, díl jeho obrazce.
"Mňa neprekvapí nijaká žena, keď sa obliekne podľa nejakého
Bazaru alebo Vogue. Každá žena si nájde svoju módu podľa seba.
Poľka vždy čosi belasé, bodkované, Slovenka má vždy svoj folklór... a
Židovka si vždy zvolí také púštne farby - sivú, pieskovú, hnedú."
Nosila jsem v té době sivo pieskovú halenu z indické tkaniny s
hnědými slony a stylizovanými vzory.
Dominik byl taky překvapivě praktický. Uměl si uvařit báječné jídlo
z plodů, které vypěstoval letos na své zahradě. Dával mi recepty na
pečené zucchini s česnekem, na zadělávané dýně. Často zkombinoval
obdivuhodně to, co jsem mu přivezla, se svými zázraky a se Sabininými
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přípravky. V té době ho navštívil Sabinin švagr, který přinesl neobvyklý
balíček plný zázračných sáčků s vitamíny a proteiny. Dominik mne
vždycky se Sabině potrápil. Stále mu telefonovala, vydávala vysoké
částky za telefon z Paříže, když čekala, než přivolají Dominika ze zahrady. Vždy se ho ptala, zda ji miluje a on vždy odpovídal: "Pravdaže."
"Stal som sa z donútení bigamistom."
Trigamistom přinejmenším.
Sabině byla vždy na chvíli s námi. Učila jsem se jejím prostřednictvím poznávat hlouběji Dominika. A poznala jsem tak bytost, která
na mne hluboce působila svým osaměním.
Vždycky se chvěji o ni, když slyším o dalším výbuchu v Paříži.
Podruhé v Trenčínském hotelu.
Historický hotel Tatra, z jehož terasy je vidět nápis starých Římanů.
Z okna našeho pokoje byl také vidět.
Dominik vytvářel teorii o potomcích Laugarů nebo Laugariků, kteří
zde museli žít, když po nich Římané nazvali město.
Byli tu zase na chvíli s námi. Tajemní Laugarikové. Velice zdatní,
vznešení, moudří, schopní rolníci i vojevůdci.
A ještě tu s námi byli vzdorovití Bosanci. Přivezla jsem nahrávku
bosenských lidových zpěvů, která se mi náhodně dostala do ruky.
Úplně mne okouzlila. Jedna z písní byla obzvlášť zajímavá. Skandované recitativy s mnoha známými slovanskými slovy: matere naše i naši
otci.
Dojímalo nás to také proto, že jsme oba studovali kdysi na fakultě
srovnávací jazykozpyt a základy slavistiky.
Věděli jsme, jak se tvoří minulý čas v polštině, slovinštině, srbštině i
makedonštině.
Pouštěli jsme kazetu donekonečna. Dominik pak v jiné souvislosti
nečekaně řekl: "Ja som taký vzdorovitý ako tieto Bosanci. To sú aj
moje piesne."
Začali jsme také nahrávat, ale Dominik byl brzy hotov se svou
odpovědí a stále začínal na jediné téma: "Já už musím odísť,
zomieram. Keď sa pozerám na všetky svoje prejavy minulé aj súčasné,
všetko hovorí iba o jednom - koniec."
Přístroj všechno stále zachycoval. Docela jsme na něj zapomněli. A
tak mám Dominika na stříbrné kazetě ve stříbrném přístoji. Představy
o konci, umírání, odchodu, jsem nikdy nepřipustila. Ale nic jsem mu
nevymlouvala. Sama nenávidím plané utěšování. Stále jsem před něj
stavěla nové plány, sny, společná tažení, touhy po určitých krajinách.
Spřádali jsme velkolepé věci.
Při posledním setkání řekl: "Teraz tu zostaň pri mne, nikde neodcházaj, veď budeš žiť dvadcať rokov bezo mňa."
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To mnou otřáslo. Jakoby na mne najednou dolehla skutečnost. Co
budu až do konce života dělat? Bez něho.
Před tváří Laugariků Dominik tuto větu ještě znovu opakoval.
Kreslil přede mnou můj budoucí život. Znal mne už natolik, že věděl,
jak asi bude vypadat. Znal mne dobře. Když mi v březnu napsal na
rozloučenou, vyslovil tam také všechno tak, jak skutečně ve své samotě
žiju.
Dvacet roků bez Dominika. Tehdy na mne sáhla smrt. To bylo jediné, co se nedalo ničím překonat: uplynulé roky jeho života.
Já sama žiju s představou smrti stále. Mne neděsí. Čím jsme
hlouběji nahlíželi jeden druhému do života, čím jsme více splývali, tím
se naléhavěji hlásila o slovo potřeba zpovědi životní. Ptali jsme se
každý sám sebe a ptali jsme se i jeden druhého, kde je naše víra.
Dominik mne učil poznávat Bibli, evangelia, vedl mne k tomu, abych
psala modlitby. Abych se učila modlit.
Jednou jsem se ho otázala, jaký má vztah k Ježíši Kristu.
Ne, vztah ne, spíš názor, čemu věří a čemu ne.
Řekl mi, že Ježíš je nejdokonalejší osobnost v dějinách lidstva. Věřil
v jeho historickou existenci.
"A Bůh, Dominiku?"
"Boh, to je taký vnútorný hlas v nás."
Pokoušela jsem se napsat modlitbu.
Myslela jsem, že to musí být pokorné poděkování za všechny dary,
které nám Bůh dal. A tak vznikla modlitba plná pýchy.
Když jsem vyjmenovala, co mi všecko Bůh dal, vyšlo najevo, jaká
jsem vlastně skvělá bytost. Nejenže mi toto všechno dal, tak mistrovsky mne stvořil, ale jsem mu za to i vděčná, vděčná si to vše
uvědomuju. Dominik už se na mne chystal, jak mě za tu modlitbu rozdrtí. Ale předběhla jsem ho. Sama jsem řekla, že to cítím, že to vím.
Od jednoho setkání ke druhému nežila jsem ničím jiným než magickými kruhy, které jsme spředli s Dominikem. Soustředila jsem se
hluboce na modlitby. Chodila jsem do přírody a vzývala Boží hlas.
Jednou se na mne snesl Vesmírný Bůh. Pocit Boží velikosti. Seděla
jsem na lavičce na kraji prostranné májové louky. Najednou jsem měla
intenzívní pocit něčí přítomnosti. Přede mnou ležely dva nepatrné
předměty a mezi nimi stéblo trávy. Po něm ručkoval pavouček se svítivým zadečkem. Pobavil mne, jak obratně si vedl.
Tu se nade mnou sklenulo VĚDOMÍ. Sneslo se tiše jako neviditelná
a přece tušená opona, která uzavírala prostor kolem mne. To je ON.
ON nemusí být vždycky jen Nazaretský s trnovou korunou a na kříži.
ON je VŠÍM. Je tím pavoučkem, ale zároveň tím, kdo je tu se mnou, i
tím, kdo mne sem v tuto chvíli přivedl. I tím, kdo je nekonečně
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vzdálen, a přece o tom všem ví.
Napsala jsem další modlitbu a poslala ji Dominikovi.
Ale nevstoupila jsem do světa jeho víry. Nacházela jsem svou.
Brána Tajemství mne nelákala proto, abych za ni vkročila.
Napsala jsem v další modlitbě o svém jméně Eva.
Nikdy bych nezatoužila utrhnout jablko ze Stromu Poznání.
Nechť je Bůh tajemný.
Nemohla jsem Dominikovi stačit v teologických meditacích.
Zůstala jsem mu také na mnohé otázky dlužna odpověď.
Dominik mi napsal dlouhý a složitý dopis o neřesti.
O Artemidě Efezské.
Nepochopila jsem, na co se mne v něm táže. Můj názor na neřest?
Řekla jsem mu později, že jsem mu na tento dopis odpověděla celým
svým konáním, každým svým pohybem po všechny dny našeho červencového putování. Když jsme se rozešli, jedné noci jsem po Dominikovi
silně zatoužila. Mívala jsem tedy stále stříbrný přístroj u postele blizoučko hlavy, protože jsem dlouhé večery stále naslouchala jeho hlasu,
abych porozuměla každému slovu a vryla si jednotlivé věty do paměti.
Spustila jsem přístroj a nahrála Dominikovi dlouhé milostné volání,
ve kterém jsem odmítla neřest. Jak bych mohla považovat na neřest
něco, co mne přivádí tak blízko k jinému člověku, co mne povznáší
právě tím, že s ním sdílím všechno, co přináší život.
Cítila jsem tu rozpor: vždť takové nás Stvořitel uvedl do světa, vždyť
stvořil i ty, kteří v něj nevěří!
Tady jsme se vždy s Dominikem shodli v základním pocitu smyslového života jako pravého, který byl od dětství hluboko v nás a my jsme
jej nemohli uznat za hřích. Tady byl prapůvod Dominikova odchodu z
církve.
Na této naší červencové pouti jsme stanuli u mnoha mezníků jeho
života. Nejdříve jsem v jasném slunci uviděla Manin. Kopec, o kterém
jsem četla v Písačkách. Kopec, na který denně vyběhl malý Dominko
překypující vždy nadbytkem sil. Vykřesali jsme z minulosti Jozefínku.
Na její podobu nikdy nezapomenu. Zářivé letní slunce, plevnický hřbitov plný gladiol a růží a před ním krásná sříbrně plavá modrooká první
Dominikova láska. Hladká tvář, jemné rysy, krásná hlava. Mystické
rozkoše vesnických vdov. Každého dne za poledne s konvicí ke hrobu.
Vzorné dcery, sestry, příbuzné, sousedky.
O každém věděly. Koho miloval a koho si nakonec vzal.
Co mi všechno Dominik o této Jozefínce vyprávěl!
Objali se. Řekla dokonce, že už ji dlouho nikdo takto poriadne
neobjal. Pochválila Dominika, "že nemá nijaké brucho."
Vzpomínala, jak spolu chodili na roráty a ke zpovědi. A do školy.
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Dívala jsem se jí pátravé do tváře, jestli tam najdu stopu minulého
hříchu. Zákmit zapýření.
Nic. Naprosto nic. Svatá tvář vdovy s nekonečně modrýma nevinnýma očima. Toužili jsme promluvit ještě s jedním živoucím svědkem
Dominikova dětství Rudo Kopačkou.
"Rudo! Rudo! Rudynko! Pán Kopačka! Kopačka!!!" volali jsme do
prázdného prostoru staveniště mateřské školky, kde měl být.
Neozval se, už jsme ho nepotkali.
Vidím Dominika stále na hrobě jeho mamy.
Nemohu o tom psát. Nikdy na to nezapomenu.

Dominik Tatarka s autorkou po pohřbu J. Seiferta
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Jiří Hlína

Bdění o mém otci
i.
Otče náS jenž jsi na nebesích...
II.
Oční víčka se pomalu otevřela, dva modří ptáci vylétli, chvilku poletují,
jeden mi sedá na rameno, druhý na hřbet ruky. Mrknutí a další, s
každým pohybem víček další modří ptáci. "Ahoj, přišel jsem se na tebe
podívat." Zeměkulička se kutálí po udusaný hlíně a jen taktak minula
důlek. Ptáci se proklovávají oknem, soukají skulinou a trochu se zraňují. Pod oknem-zůstává několik krůpějí krve. Proměňují se v jablka.
Zeměkulička se otřela o skleněnku a zmizela v důlku, ale cvrnk byl
příliš silný a kulička vyběhla zase ven. Modří ptáci pijí u oblohy a trochu se zraňují o vesmírné nesmírné trní. "A teď ti ukážu, jak už chodím," říká mi. Na dlouhé chodbě, jejíž konec se ztrácí v bílém světle,
jde proti nám dívka v nemocničním plášti. Má v nose sojčí pírko. Zeměkulička ztratila směr a zmizela v trávě. Budeme ji muset chvíli
hledat.

m.
Malý chlapeček se probouzí z narkózy. V podbřišku to trochu bolí, ale
horší je svědění z veliké záplaty, co na něj prilipli. Nemůže se skoro
hýbat a je celý poslintaný. Nad chlapečkem stojí rozkročený druhý
chlapeček a čůrá mu do obličeje. "Vizita" prolétlo vzduchem. Do dveří
vjíždí na tříkolce pan doktor, tlačí ho několik dvojníků a trojníků.
Druhý chlapeček vříská a bije pěstmi do všeho, co se mu postaví do
cesty. Pan doktor má koňskou hlavu s jedním rohem uprostřed a bosými prsty se prochází^ malému chlapečkovi po těle. Zvenčí je slyšet
hvízdání, to jak Péťa Špadrnů svolává armádu do boje, hola hej do
boje kluci z malýho rynku, pan doktor jednorožec se sklání nad chlapečkem a rohem mu proráží hlavičku, chlapeček se kutálí z kopce, v
krasohledu proskakují obrazce jeden druhým, já chci bojovat, pláče
chlapeček a kluci z malýho rynku poráží vobečáky do posledního
muže, já chci bojovat, pláče chlapeček, v krasohledu proskakují obraz60

c e jeden druhým, chlapeček se kutálí nahoru do kopce, pan doktor
jednorožec se napřímí, je to dobré, dobré, brumlá si. "Tu máte" povídá
chlapeček a podá mu krystalek vypadlý z krasohledu. "Tak nashledanou, pane Vizita!" Táta ho bere za ruku a odcházejí spolu na
nádraží. Mají ještě chvíli času, táta vytahuje krabičku plnou bílých trubiček, mají také pláště bílé a jsou cítit po kouři, jako pan doktor
jednorožec. Jednoho z nich si dá do pusy a na druhém konci zapálí,
pak ho hodí na zem a zašlápne. Dobře mu tak. "Dobrý den, už jsem
tu!" autobus pozdraví a oba polkne. Jedou domů.

IV.
...buď posvěceno jméno Tvé
přijď království tvé...
V.
Skrývám se pod maminčinou sukní. Bojím se. Jsou vánoce. Bojím se
bubáků, smrťáků, strašáků. Polem kráčejí lovci, ověšení pestrobarevnými ptáky. Buchy buch, klepe kdosi na okno. Okno se otvírá,
koleda koleda Štěpáne, rozcuchaná obloha se opile sesune a srazí
zkyslé slivky z barpultu noci. Doprostřed místnosti je vhozen mrtvý
pták. Vybíhám ven a nohy se mi boří v závějích z rybích šupin. Psi
Štěkají.
VI.
Bim bam bam bim bam bam, dřevěné hlavy stromů do sebe drncají,
potulný loutkář Matěj pobízí hubenou kobylku, no tak malá, hyjé, bim
bam bam, hlavičky loutek do sebe drncají, kašpárek, princezna, starý
dobrý král, Honza hloupej, bim bam bam, dva modří ptáci na kozlíku,
Sněhurka s rolničkami jeřabin, Růženko, probuď se, žadoním, Šípková
Růženko, chtěl bych zas k vám do hospody pro pivo a tátovi pro
cigára. Zlá čarodějnice zalovila v kýblu ve špinavé vodě s ledovými
střepy a přetáhla nezbedné prokřehlé větvičky páchnoucím hadrem.
Matěj zmizel za remízkem. Už ho nevidím. Jen malý bod, mizející v
pohádce. Tím směrem se jde na Kostelec, vzpomínám si. Oči mám
plné ledových střípků, bim bam bam, bílá hůlka vyťukává monotónní
rytmus, kde je cesta, ptám se, ale nikdo tu není, jen podřimující
převozník v loďce u břehu, nikdo tu není, jen párek labutí, tančící na
zrcadle vodní hladiny, jen rampouchy, co nevydržely vlastní tíhu, zabodané do těla Svatého Sebastiána, zabodané do polosvlečené krajiny,
převlékající se do černých šatů, protože se stmívá, protože noc právě
přichází, protože to tak je od nepaměti, bim bam bam, zazvonil
placáček o hladinu, umíráček definitivně ztraceného dětství, bim bam
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bam, placáček klesá ke dnu, nekonečné množství drobných bublinek,
zárodků budoucích souhvězdí, stoupá nahoru po stejné dráze. Panenka Maria na kopečku za městem drží v ruce srdce a mlčí. Mlčím o
tom samém. Oblohou prolétl meteorit, utržený ze střev vesmíru. V
papundeklovém zámku, napíchnutém na vrcholku skleněné hory, jejíž
obrysy pouze tuším, se rozsvítila okna.
VII.
...buď vůle Tvá jak v nebi
tak i na zemi...

vin.
Malého chlapečka vysvlékli do naha. To co měl na sobě odnesli do
desinfekce, ale kde to je, to neví. Asi někde daleko, tam, kam kráčejí
ty bzučící stožáry v polích. "V Číně jsou prý taky všichni žlutí a kolik
jich je a vůbec jim to nevadí," přemítá chlapeček nad tou nespravedlností. V bílé místnosti s krabičkou s drátem a jedním knoflíkem nade
dveřmi leží už zlatovlasý nažloutlý chlapeček a zlatovlasá žlutavá
holčička. Jakmile setřička odejde, zlatovláska se připlíží k
zlatovláskovi a začne ho štípat, zlatovlásek ji chytí za vlasy a cloumá s
ní, zlatovláska ho pohlavkuje, zlatovlásek ji rve za vlasy, nech si toho ty
náno blbá, ty seš blbej nejblbější tříská ho obrázkovou knížkou,
poskakují na posteli jako na trampolíně, teď jí zkroutil ruku,
oddechují, ale vzápětí boj pokračuje a nabývá na intenzitě. Namlouvají
se. "Ach jo," vzdychne malý chlapeček. Taky by se ženil. Ale kde je
jeho nevěsta? Za sedmero horami a sedmero řekami si teď ocucává
slaďounké prsty od tureckého medu nebo se producíruje v
bleděmodrých průsvitných šatečkách, pyšná na svoje opálená lýtka? V
krabici s drátem a jedním knoflíkem nade dveřmi nějaký zpěvák touží
mít kapelu ze samých pozounů a láska je nebeská. "Čau vole, já jsem
Rydlajz!" přiklátí se rozcuchaný kluk a dá chlapečkovi herdu. "Čau
vole ty krávo!" odpoví mu malý chlapeček. "Sem rád, ty vole, že máš
vychování,"-nově příchozí pacient je spokojen. Rozplácne se vedle na
postel a čumí do stropu. "Taky máš kurva tu žloutenici?" zeptá se po
chvíli. "Taky ji do kurev mám/ odpoví zdvořile chlapeček. Rydlajz si
bubnuje dlaněmi do stehen, povídám jí milá pudem do kina, vona na
to vole vole to je kravina, teď nasadil virbl, a pěkný voči máš, vona na
to vole vole proč mě nesvlíkáš, a z tý velký lásky narostly mi vlásky,
stal se ze mě chuligán. "To znáš vole, jak zavřeli pana Nováka vole, že
řek, že Novotnej je vůl vole? Dostal dvacet let, vole, prej deset vole za
urážku prezidenta a deset za vyzrazení státního tajemství vole!"
chechtá se Rydlajz. Zpěvák v krabici nade dveřmi dozpíval a láska
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nepřestala být nebeská. Den se překulil a zlatovlasou holčičku,
převlečenou do červených puntíkatých šatů, odvádějí. "Už tě nechci,
nechci!" zavrčí směrem ke zlatovlasému chlapečkovi a její bílé
podkolenky mizí ua dveřmi. Asi bude brzy svatba, pomyslí si
chlapeček, s ženskejma už nějaký zkušenosti má. Rydlajz sedí na
ldozetu a kouří. Vstane, frajersky se protáhne a spolu s chlapečkem se
dívají do mísy. "Hovnius žloutenkis," pokyvuje hlavou. "Správně, pane
kolego," přidává se chlapeček, "ale musím vás doplnit, nezapomínejte
na břečkius, hovnius břečkius žloutenkis," zdůrazňuje chlapeček. "Ale
to se rozumí samo sebou, vážený kolego, břečkius průjmus." "Hlavně,
že nemáme zácpus, zácpus trampotíš," zakončí chlapeček doktorskou
debatu. "To je vono, ty vole!" Rydlajz dá chlapečkovi herdu do zad.
Pořádnou a uznalou. "Jasně, ty vole kravskej!"
Zlatovlásek je už dávno pryč a Rydlajze pustili včera. Malý
chlapeček tu zůstal sám. Z klozetu se ozývá šplouchání, ždímání, klení
a smýkání mokrého hadru. Chlapeček se přišourá ke dveřím, vidí plechový kýbl a obrovský, skoro až do stropu veliký zadek, prskající a
rozčílený. "Paní uklízečková, já už půjdu taky brzo domů," chlubí s
chlapeček. "Ty, ty vocuď už nikdy nepudeš, ty chcípáčku!" vyštěkne
zadek a ožene se po chlapečkovi zapáchajícím hadrem. Zlá čarodějnice, zlá čarodějnice, lekne se chlapeček, nohy se mu smeknou na
vlhkých dlaždičkách, chce utíkat, ale nemůže, chce vstát a utíkat, ale
nemůže, pomoc, křičí, ale copak, copak to je, chlapeček otevírá oči,
copak se nám to zdálo, paní doktorka mu otírá čelo a vysvobozuje z
pout zamotané deky.
Je neděle a to je návštěvní den. Za oknem stojí táta, máma a
bráška. Podupávají ve sněhu a mávají. Sestřička přináší chlapečkovi
šaty. Vrátily se z desinfekce, to je tam, kam kráčejí ty bzučící stožáry v
polích. Táta a pan Vokál saniťák čekají na malého chlapečka před
nemocnicí. Pojedou domů. Komínem vylítla zlá čarodějnice s velkou
prdeli. "Tak čau ty vole krávo blbá," řekne si jen tak pro sebe malý
chlapeček.
IX.
...a chléb vezdejší dej nám dnes...
X.
"Bravo! Bravissimo Jožka!" Na provaze nataženém od kostela až na
druhý konec náměstí, před kulisami nebe, krásný artista Jožka
předvádí svoje kousky. Malý chlapeček s hlavou zakloněnou a pusou
otevřenou pozoruje to divadlo. Jožka teď zavrávoral, publikum
nedýchá, několik kroků dozadu, dopředu a Jožka stojí na jedné noze,
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publikum už dýchá, Jožka jede po provaze na motocyklu, publikum
žasne, svazarmovci závidí. "Bravo! Bravissimo Jožka!" křičí druhý
artista, Jožkův táta, přilepený na stožáru, publikum aplauduje, Jožka
se klaní a třpytí. Chlapeček se dívá do nebeských kulis, třpytící bod se
chvěje a rozhazuje kolem sebe vějíře světélkujících paprsků a tisíce
drobných zvonků, cinkající déšť. Bod se zvětšuje, promění se v
obrovský rozkvétající lotosový květ, postříkaný barvou Éla. Chlapeček
si mne oči, na dlažbu dopadají zvonící kapičky, chlapeček si zakrývá
oči, uvolněná tětiva uprostřed plujícího květu vypustí světelný, oslnivě
zářící šíp. Šíp prolétne chlapečkem, náměstí se zhoupne, publikum se
scvrkne do malinkatých figurek a skutálí se do rohu odhozené
šachovnice. Chlapeček se vzepne jako postřelený, zraněný kolouch a
utíká. U vchodu do parku stojí bledá paní s laskavým obličejem a zve
ho k sobě, já nechci, já tě nechci, křičí chlapeček, běží, ztrácí botu,
pojď ke mně, říká mu bledá paní s laskavým obličejem stojící u domovních dveří, já nechci, křičí chlapeček, vyběhne po schodech a skočí
mámě do náruče. Vyděšený, posmrkaný a počůraný chlapeček se
klepe a táta volá pro doktora. Bledá paní před domem zvedla ztracenou botu a odchází.
"A co ti to tenkrát bylo, doktor říkal, že je to přecitlivělost a byl si
taky tady v nemocnici a radili mi, aby si sportoval, a tak jsem tě
přihlásil za žáky na fotbal..." říká mi a opatrně spouští zchromlé nohy
přes okraj nemocniční postele. "Já už ani nevím, to je hrozně dávno,
jak byli na náměstí provazochodci," odpovídám.
XI.
Několik dnů nemohu spát. Bdím. Stav intenzivního bdění. Stav nezaznamenatelného snu. Odvrácená strana Měsíce. Stoupám v prostoru
podoben pouťovým fakírům. Klesám. Padám. Bořím se. Nějaké ruce
mě zachytávají. Zachraňují. Ty ruce odněkud znám: Na rozpálené tělo
mi dosedla vosková holubice. Ťapká po mně. Rozpouští se a protéká
do mě. Trochu to bolí, ale nic necítím. Znovu se tvaruje. Ťapká ve
mně. Ťapká.
XII.
...a odpusť nám naše viny...
XIII.
Pár kroků za tratí, v místech, kde se sbíhá několik kaštanových alejí,
setkali se v jednom těle dva muži. Sedí u stolu před žlutým domkem a
pijí pivo. "Proč na mne nepočkal, oni si teď myslí, že jsem ho zradil,"
říká muž s uhrovatou tváří, vyvanutým pohledem a sešlapanýma bo64

tama. "Jsem Jidáš. Jidáš Iškariotský." "Dáte si ještě jedno?" přeruší ho
žena s těhotnýma očima a postaví před něj kytici cmrndajících půllitrů.
"Už je to na mě těžký," posteskne si. "Marie, my si dáme taky!" volá
muž ve vatovaném kabátě s velikou palicí v ruce. "Hoď mi sem taky
jedno, eště do druhý nohy!" přidává se opodál další, sedící u ohýnku.
"A mně do třetí, ale zelenou!" zjevně unavený muž v nových montérkách se převalil z boku na bok blíž ohni. "Už by tady mohli bejt,"
zamumlal. "A těch třicet stříbrných desetníků sem vyhrál v kartách, ve
trojce v mariáši, vobouchaná stovka se sedmou, vlastně ne, prohrál
sem to, oni mi to nevěří, kdyby na mě počkal, hrál sem to jak ponocnej," drmolí Jidáš. Šimon zvaný Zhélóta si plivl do dlaní a palicí udeřil
do zamrzlé výhybky. Ondřej se zakousl do voňavého zavináče. "Sou
skvělý, Marie," pochvaluje si. Druhý muž u stolu prstem spojuje
loužičky vycintaného piva do magických obrazů. Ruce i plášť má
umazané od barev. "Ježíš Kristus mě oslovoval synu," konečně promluvil. "Čekáme s Marií děťátko. Brzy se už narodí. Ježíš náš Kristus
Pán," a napil se z ohryzaného půllitru. "Tady končíme, bude se to rušit,
ale támhleto tady nechám," ukázal směrem k plechové ohradě na
několik pískovcových kamenů, na dvanáct letmo vytesaných hlav.
"Ksakru!" vykřikl Tomáš, odkutálel se od ohýnku, nevěřícně strká prsty
do propálených děr v nových montérkách a kleje: "To snad není
pravda, to je zlej sen, stará se z toho posere!" Jidáš louskl prsty a vysypal na stůl doprostřed magických obrazů třicet desetníků. "Tady se neplatí," Marie oddělí od dvanácti balíčků jeden a zastrčí ho Jidášovi do
kapsy. "Sou fakt dobrý," usměje se na něj. Odněkud z dálky se ozve
skřípání, vrzání, výskání a halekání. Všichni otočí hlavy tím směrem,
kromě Ondřeje, hledícího do ohně: "Ty ji zas maj jak z praku." Na
přijíždějící drezíně sedí jako král muž v beranici a kyne přítomným. Je
to Šimon jménem Petr. Parta traťových dělníků, Jakub, Jan, Filip,
Jakub Alfeův, Bartoloměj, Matouš a Juda Jakubův poskakují za drezínou, výskají, halekají a parodují všelijaké taneční kreace. "To je dost,"
zvedá se mrzutě Tomáš. Všichni vstávají a loudají se ke drezíně.
Tomáš vrávorá. Jidáš se dívá na vyklenuté Mariino bříško a cítí jemnou bolest kolem srdce. Marie se obrátí k Jidášovi: "My jsme jen jako,
jakoby." Jidáš, který nespouští z Marie oči, potichu šeptne: "Vždyť já
taky." Otočí se a vydá se na cestu opačným směrem k vystrčené zadnici
velkoměsta, svítící za obzorem.
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XIV.
...jakož i my odpouštíme našim viníkům...
XV.
Je krásný červencový den. Malý chlapeček courá po zámeckém parku
s Míšou Uzlíkem. Míša Uzlík je maňásek. Táta mu ho udělal z
odstřižku huňaté látky. Nějak kouzelnicky s ní zakroutil a Míša Uzlík
byl na světě. Čumák, uši, tělo, díra pro prst a dva knoflíky pro oči.
Jdou se brouzdat do bazénku. Je tam docela málo vody a hodně
zábavy. Starý, dobrosrdečný potok lenivě protéká a stále něco vypráví.
Sotva chlapeček smočil nohy v chladné vodě, uslyšel za sebou hihňání.
"Ahoj." Opálená holčička v modrých šatečkách, proti slunci nahá,
pouze ojínělá modří, se na něj culí. "Přijdeš?" zeptá se. Chlapeček
usilovně schovává vzadu do kalhot maňáska, stydí se za něj, smála by
se mu. "Jo," odpoví, přimhouří oči a už vidí, jak vlezou do stodoly,
svléknou se a budou z úplně nejvyššího trámu skákat do těch homolí
ze zrní, bořit se a houpat ve zlatavých vlnách a potom vedle sebe ležet
a vzájemně si vyďoubávat uvízlá zrníčka z tělních záhybů. Ach, ty
sladké, rozkošné hrátky. "Ukaž, co to máš," přeruší holčička
chlapečkovo snění. "Ale nic" zapírá chlapeček. Smála by se mu, kdyby
věděla, že si hraje s maňáskem a nešla by s ním do stodoly.
"Tak si to teda nech!" holčička sebou pyšně cukla a odcupitala pryč.
"Vidíš, za to můžeš ty!" zlobí se chlapeček na Míšu Uzlflca. Položil
ho na ostrůvek mezi prsty lenivého proudu v bazénku a rozeběhl se za
holčičkou.
Pár chlápků v pocákaných kalhotách se motá kolem rybníka. Ten
největší z nich, s obličejem sumce, se opírá o stavidlo, ti menší
máchají, zatím jenom ve vzduchu, vyhládlými čeřeny.
Chlapeček dohonil holčičku a chce ji vzít za ruku. "Tak ukážeš mi
to?" dožaduje se svého zvědavá holčička. "Víš, to nic nebylo," smlouvá
malý chlapeček. "Tak jo nebo ne!" trvá na svém holčička.
"Dem na to, hoši," zavelí chlápek se sumčím obličejem a trhne se
stavidlem.
"Néé!" vykřikne nahlas chlapeček, až se tomu sám podiví.Přiběhne
k bazénku. Proud dravé vody s jahelníčkem rybích kůstek, s punčochou honící své uteklé oko, s plesnivým popelčiným střevíčkem, se
nemilosrdně valí. "Míšo Uzlíku, kde jsi, já to tak nemyslel!" zvolá
chlapeček a vběhne do proudu vody. Nohama hledá kamaráda,
rukama hledá Uzlíka, voda s ním smýkne a vhodí do odtokové roury,
do slizkého jícnu a opět vyplivne, chlapeček se vyškrábe z prohlubně
vymleté a hluboké, nalokaný stojí po kolena v potoce, který se změnil
z hodného upovídaného staříka v divého zarudlého hlídače letních
66

jabloní. Chlapeček se vydává na dlouhou cestu za Uzlíkem Mísou,
potoky se přece vlévají do řek, řeky do moří a nejdále tam ho musí
najít. Na pahýlu kořene vidí chlapeček zachycené utonulé kotě, voda
mu pohazuje hlavičkou a zdá se, jakoby běželo, jakoby pospíchalo do
kočičího nebíčka, chlapeček jde dál, prohledává všechna místa, ale
Uzlíka nikde. Najednou se před ním objeví kamenný most a černá díra
pod ním. Poleká se, bojí se, ale chce jít dál. "Ano, potoky se vlévají do
řek, ty se vlévají do větších řek, ty do moří a moře do oceánů a
oceány..." zazněl hlas z otevřené velrybí tlamy. "Kam, kam se vlévají
oceány?" chce vědět chlapeček. "Ještě ne, zatím ne, vrať se." Malého
chlapečka ovanul nasládlý pach z útrob věčnosti. Pomalými krůčky
vzad se vzdaluje od černé díry, nohama nahmatává zkamenělé lebky
zemřelých na dně potoka, jde pozadu proti proudu. U pahýlu kořene
se zastaví. Utonulé kotě vezme do rukou a pochová ho v ostružiní.
XVI.

...a neuveď nás v pokušení...
XVII.
Nemůžu nazout ty zatracený návleky. Ztrácím rovnováhu, kymácím se.
"Prosím vás..." oslovuji mladou sestřičku. Sklopí oči. "Počkejte
chvilku," a plaše odběhne. Stát jako solnej -sloup, nemoct se ani hnout,
just like a rolling stone, zní mi v hlavě stará Dylanova píseň. Trčím tu
v prostoru dlouhé chodby, vyhozen mezi řádky, překlep ve strojopisu,
zakován. Muž v bílém plášti mi podává ruku: "Váš otec dnes
dopoledne zemřel". Zeměkulička vběhla do důlku. Bye, bye, blue
birds, bye...

xvm.
Lidé známí, neznámí se scházejí. Potichu hovoří, potichu se dívají, z
úst vypouští prchavé andělíčky tělních par v tomto mrazivém
lednovém dopoledni. Slunce okusuje znuděným kamenným Kristům
za hřbitovní zdí bílé sněhové čepičky. Od úst se mi odráží anděl s
příměsí nikotinu, odraz je silný, několika kroky vzad vyrovnávám pád.
Vosková holubice v hrudníku se překulila tam a zpět. Dvě mladé
hezké holky položily kytičku.
XIX.
...a zbav nás ode všeho zlého.
Jiří Hlína, narozen 13. 3.1953 v Heřmanově Městci. Malíř a grafik. Studoval na gymnasiu v Chrudimi. Vystřídal řadu zaměstnání. V roce 1991 první samostatná výstava v
Praze /Galerie K/, realizoval Pocty R. Němcovi, E. Brikciusovi a S. Dalímu. Píše též
prózu a poezii. V Paternostern publikuje poprvé.
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hudba

Básník
undergroundu a piva
Když se v roce 1989 znovuzrodila undergroundová skupina 70.1et
Umělá hmota, bylo to pro její někdejší příznivce určité překvapení.
Když se v polovině prosince 1991 pořádal křest LP a CD Umělé
hmoty Barbara v Karlových Varech, vybuchla malá undergroundová
bomba.
Požádal jsem proto o rozhovor někdejšího i současného šéfa
kapely Milana "Dina" Vopálku. Byl sice autorizován, ale na rozdíl od
novinářských zvyklostí zůstal v syrové podobě - neupravován stylisticky
ani jazykově - bez dodatečného přidávání moudrostí. Ať už si o hudbě
a textech Dina Vopálky myslí kdo chce co chce, jeho velkou předností
je přirozenost a upřímnost. Snažil jsem se je v rozhovoru v největší
možné míře, i s vědomím rozdílného působení slova psaného a mluveného, zachovat.
V loňském roce jsi začal znovu zkoušet s Umělou hmotou. Nechce
se ti nejprve zavzpomínat na její předlistopadovou éru?
Umělá hmota vznikla v roce 1973 ve složení Karel Habal, já a Jan
Kučera, který se stejně jako já v té době vyučil malířem pokojů. Dost
jsme spolu kamarádili - nejen pro společné řemeslo. Měli jsme k sobě
prostě blízko - i v muzice. Rozhodli jsme se to zkusit. Vycházeli jsme
hlavně z Velvet Underground, měli jsme rádi AI Coopera, Edgara
Brougton-band, rock and roll a taky Franka Zappu.
Zkusili jsme to tak, že jsme se nedohodli na nějaké zkoušce, ale
prostě jsme se sešli na Vyšehradě v bytě 1+1, kde jsem bydlel s
babičkou a udělali jsme si hudební produkci. Neměli jsme vůbec
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žádné nástroje - místo bicích posloužil cestovní kufr, nebyly paličky,
tak jsem si vzal z kuchyně vařečky. Další rekvizitou byla stočená
elektrikářská izolace, husí brk se tomu říká, pak konvička na zalévání
květin, do které se foukalo a jak voda vevnitř bublala, tak to vydávalo
zvuk. Všechno jsme to nahrávali na starej magneťák B 400.
To jste jenom hráli, nebo i zpívali?
K tomu se hned dostanu. Měl jsem v té době nějaké texty - pamatuj u si na jeden, kterej se jmenoval Expres, pořád se v něm opakovalo,
že jede nějakej expres, expres... Pak jsme zpívali jednu věc od Karla
Habala Když slunce svítí: Žiješ, aby jsi žil/ slunce ti svítí... dál už si nevzpomenu. Taky jsme zpívali Super dívku, kterou původně nahrála
skupina The Fuggs - ta, se kterou dělal Ginsberg. A ještě jednu instrumentální věc. Všechno jsem natočili na takovej nalinkatej páseček aby se to tam vešlo, nahrávali jsme na čtyřku.
Nikde jsme se s tou páskou nechlubili, ale náhodou se o ní dozvěděl Josef Vondruška, kluk ze stejné ulice a pozdější člen Umělé hmoty,
kterého nejvíce zaujalo, že nehudebníci hrajou - nikdo z nás na nic
hrát neuměl. Od něj se páska dostala k Milanovi Knížákovi a on prý
řekl: "To je bezvadný, takhle by to mělo vypadat, ale mělo by se udělat
víc původních textů." To mne zaujalo, nějaký nápady jsem měl a tak
jsem je začal psát na papír a zrodily se první moje texty. Hlavně o
holkách a o pivu. Od toho roku /1973/ se dodnes hodně pohybuju v
hospodách a právě tam jsem jich napsal převážnou část. Hlavně v podolské restauraci Na čůrandě, kde byla jedna z centrál undergroundu.
Teď ty nejnovější texty, ty jsme psal vlastně s čistou hlavou. Někde
jsem byl, něco mě zaujalo, přišel jsem domů a sunul to bodově na papír, až vzniknul nějakej text.
Pak jsem se přes Vondrušku seznámil s Jirousem. Přišel tenkrát za
mnou a řekl mi, abych pokračoval dál v psaní. Říkal, že jsem vopravdovej undergroundovej básník. Odpověděl jsem mu tehdy: "Di do prdele, ty vole, tady sou úplně jiný lidi. Já jsem absolutně lidověj člověk,
žádnej básník." A on mi řekl: "Ne, ty seš undergroundovej básník,
musíš psát." Což mě samozřejmě postrčilo kus dopředu. Tak jsem
psal.
Když si tyhle texty Čtu dneska, po patnácti letech, tak zjišťuju, že
jejich duch se neliší od mejch novejch kousků. Třeba Flaška, Pivo II,
Alkohol z vodovodu, Opilcovo ráno - všechno se točí kolem hospody.
Ale taky vo přírodě jsem něco napsal. Jezdil jsem hrozně rád ven, na
čundry, s klukama z Pankráce - já jsem z Pankráce - jezdil jsem se
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vožírat a zpívat Bednu od whisky. Nebo Pivo - z roku 1973: Když si zajdeš na pivo/tak je krásně//zapomeneš na všechno/a zpíváš si krásný
verše...
Je současná Umělá hmota opět složená z nehudebníků ?
Z poloviny ano, ale naši sestavu doplnili tři hudebně vzdělaní
muzikanti: Jiří "Picek" Fryč - příčná flétna, Panova flétna, klávesy a vibrafon, Ondřej "Horrorák" Horák - basová kytara, akustická kytara a
Ota "Alfréd" Michl - kytary a klávesové nástroje. Kromě mne zpívá
ještě Jindra Belant a šestým členem kapely je Jan "Dlouhán" Kučera,
který hraje na bicí.
Kdo skládá hudbu, ty?
Ne, to už ne, dávají ji dohromady Alfréd s Pickem. Já zvládnu tři
akordy na kytaře a s tím se už nedá vyžít. I když stále zdůrazňuju a
stojím za tím, že Umělá hmota musí bejt monotónní kapela. V tom se
Umělá hmota od 70.tých let nezměnila. Když jsme hráli před lety na
církevní svatbě Jaroslava Kukala v Mokropsích, kde byli i různí intelektuálové, tak se tam jeden psychiatr z naší hudby poblil. Tenkrát
bylo naše heslo: Ladění kytar je buržoasní přežitek.
Několikrát padlo slovo underground. Četl jsem spoustu názorů na
to, co to vlastně bylo, jestli je underground ještě dnes živý. Názorů
různých, ale ve všech je underground spojován s politikou přinejmenším ve smyslu sffetů s komunistickým establishmentem. Jaký
je tvůj názor na underground a politiku, tehdy i teď?
V tý době jsme sice byli stíhaný, ale my jsme establišmentu vůbec
nevadili. Já jsem byl několikrát predvedenej na Státní bezpečnost do
Bartolomějský a voni mi říkali, že naše hudba a naše texty jim nevadí.
Moje texty konec konců neútočily na zřízení a když, tak - jak se říká obojetně, ale většinou o to vůbec nešlo. Jim vadilo spíš to, že jsem se
stýkal s intelektuálama. S Němcem, Jirousem, Knížákem, Brikciusem,
Kořánem, nakonec i s Havlem. Vadilo jim, že hrajeme pro intelektuály, který, jak mne poučili, škodí společnosti. Který chtějí rozpíchat
tu socialistickou ideu a vůbec jim nejde o hudbu jako takovou. To mi
tvrdili, takovýhle bláboly.
Jednou jsem jim řekl, že je to trošku jinak, že tomu asi moc
nerozumějí. Voni se rozčílili a šoupli mě do vazby.
Já jsem chtěl hrát pro intelektuály, protože jsem každým rokem
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zjišťoval, že to je společnost, která mi vyhovuje. Nechtěl jsem hrát pro
lopaty v hospodách. Ty by nám zatleskaly a druhej den by nevěděly, vo
co šlo. Určitý lidi nás prostě brali jinak, jako určitej druh umění...
Chci ale taky dělat osobitou věc a nestojím o monstrakce. Buď to,
co dělám, někdo přijme, a když ne, je to jeho věc.
Dneska máme hodne širokej poslucháčskej okruh. Ani ne tak co
do množství, ale choděj na nás různý lidi. Různě starý, různě vzdělaný.
Jestli jim muzika Umělý hmoty něco říká, je to fajn a o víc nejde.
Jezdíme často na koncerty mimo Prahu a i tam je vidět, že lidi, který
na nás přijdou, to baví. A potom to baví i nás.
Hrajeme věci starý i nový, ale chceme se přeorientovat na úplně
novej repertoár. Jestli to půjde, protože obecenstvo po nás stejně chce
starý fláky - Barbaru, Brouky, Alkohol...
Co když na vás lidi přestanou chodit? Nebojíš se toho okamžiku?
Bylo by blbý hrát před prázdným sálem. Když budu vidět, že lidi
přestáváme zajímat, budeme víc zkoušet a hrát třeba jen jednou za
rok. Pro lidi, který to bude bavit.
Takže život bez muziky už ne?
Není možný, ty vole. To je moje hobby - živím se manuální prací tak proč taky? Jsme undergroundová kapela, takže hrajem za minimum peněz - na benzín a pár pětek na pivo. Už jsem to říkal, prostě
nás to baví.
Co byl podle tebe underground před listopadem a co je underground
dneska?
V roce 1972 ještě mohli hrát Plastic People of Universe. O rok
později v Krumlově rozmlátili policajti koncert, nacpali kriminály,
ostříhali lidi... Tak jsme se semkli a udělali takový obranný společenství. To už nebylo moc příležitostí hrát ani v klubech, objednávali
raději Zagorovou a Olympie a podobný hvězdy.
Co je to dneska? Na to se hrozně blbě odpovídá. Myslím si, že
záleží na postoji člověka a na postoji kapely. Samozřejmě to není
hudební styl, to není. Je to postoj, kterej nepředstírá vůbec nic, kterej
je z těch podlah, shnilejch a pochcanejch rohů a poblitýho nábřeží...
Nemá dnes Část někdejšího undergroundu pocit, že jejich umění je
hodnotnější jen proto, že "nechcalo do větru"?
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Když si chceš udržet statut lidovýho umělce, tak se takovejm pocitům musíš bránit. Dneska hejbou muzikou prachy. I tohle - v Umělý
hmotě i v sobě - musím někdy těžce potlačovat. Je to lákavý, přestat se
denně šplhat po štaflích a míchat barvu. Začít vydělávat muzikou.
Jenomže to je komerce a ne underground. A to nechci. Přestala by to
bejt čistá muzika.
Underground kdysi stmelily akce establishmentu. Dneska nehrozí.
Nemusí se zákonitě rozložit už jenom z tohoto důvodu?
Lidi opravdu spojovalo i to, že je to něco zakázanýho. Kradený
jablko chutná lip, než když si ho koupíš v Zelenině. Spojovalo je to do
společenství, který bych se nebál nazvat dokonce rodinou. Dneska začali někteří odpadávat. Nechci jmenovat, spíš říct, koho si dodnes
hodně vážím: Jirouse, Vondrušky - těším se na jeho knihu o undergroundu - Brikciuse... Vážím si Bondyho-básníka, ale těžce mě zklamal svým levičáctvím. Taky důvod k roztmelování. Vážím si Brabence,
Mejly, Kabeše, mám rád Ivo Pospíšila, Ducháčka... Je tu spousta
mladejch, který jsou dobrý.
Jaké máš s Umělou hmotou nejbližší umělecké plány, jestli tě to
slovo neštve?
Chystáme se do Ameriky. Budeme hrát v klubech, jako tady, my
nejsme kapela do haly. Těším se, protože Amerika je země hudby a
nebojím se toho, i když je Amerika země hudby. Budu tam vystupovat
tak, jako v prosinci v Karlových Varech. Buď to vezmou, nebo ne. Ale
oni to vezmou.
Nemáš strach ani z amerického piva?
Určitě ho snesu. Když jsem přežil bavorský, proč ne americký... Já
hrozně miluju pivo. Pivo mě inspirovalo k tomu, co dělám. Mám rád
pivo, protože u piva vždycky najdeš nějakého dobrého člověka, se
kterým si popovídáš. To je taková haškovina, která v nás pořád je. U
piva je legrace, rvačka třeba taky... Mám rád pivo a hospody a lidi,
který v nich potkávám.
Ptal se Vlastimil Ježek
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Písňové texty Umělé hmoty
Pivo II.
Nestárnoucí zrzavá láska s bílou čepicí
z porodnice v bílých kočárech ji vezou.
Bílé kočárky uskladní v podzemí
vlhkého, studeného svého domova.
Klikatými cestičkami letí jako blesk,
do průhledných automobilů nasedá.
V dřevěném parku sedí spousta dek,
přijíždí pomalejší rychlostí - tichý vzdech.
V automobilu v bílém kroužku sedí,
kožené ruce po jejím tele hladí,
narůžovělé rty sladce líbají bílou čepičku,
zrzavé vlasy pozvolna mizí.
Odstavený automobil na parkovišti
čeká na odtahovou službu,
bílý jeřáb s kleštěmi
pevně svírá nárazník průhledného vozu.
Další stojí na stříbrné pláni
a čekají na svůj černý pohon.
Také pojedou do záhadného parku,
o bílou čepici se zrzavými vlasy přijdou.
/1978/
Mořské pany
Kdyby tak mořské panny
ve Vltavě se koupaly,
kajakáři, rybáři by se chladně koukali.
Vodu by vířily,
sportovcům svými nahými těly
cestu zatarasily.
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Na březích, na nábřeží dav by stál,
oči vykulené, sliny v koutkách,
pár lidí by tento div prožívalo v kukátkách.
Po hlavě bych skočil mezi šupinaté ocasy.
Pohladil bych je po šupinách,
pohladil po nahém těle,
pohladil jejich černé vlasy.
Radoval bych se s nim a
až by voda na všechny strany cákala.
Seděl bych na zádech jedné z pannen,
v doprovodu dalších krasavic
bych se nechal vozit sem a tam,
mával na lidi, kteří jen koukaj - nic víc.
Panny by se pozvolna ztrácely
v hlubinách Vltavy,
spodními proudy do moře vracely.
Kajakáři brázdili by dál Vltavou,
rybáři kroutili hlavami
a ten den by odešli s prázdnou.
/1978/
Znovuzrození
Složit velkou přísahu Bohů,
přikývneš hlavou a otřepaným vousem,
nebejt tebe, tak sedím na hromadě hnojů,
probuď mozek, který jsi usmrtil za jiskřících mračen.
Já jsem nesmrtelný muž oddávající se rozkoši,
všechny sliby jsem již splnil do radosti i blbosti.
Hněvu jsem pln, tak jako narvaná krosna turisty,
klečím před tebou, zpěv svůj jsem dostal od nebeských Bohů,
zdráv buď, nebeský Bože, dohlížej nad chvějící se zemí.
Složit velkou přísahu Bohů,
přikývneš hlavou s otřepaným knírem,

nebejt tebe, tak stojím v prostoru hrachů,
probuď srdce, které jsi usmrtil svým vladařením.
Otevírám flašku piva, pro lupiče těla,
líbezné květy, vzácné pestíky ustrašenosti.
Nadarmo mnoho býků sralo na olympských polích,
zlaté pruty z temné hlubiny zemské,
propouštím z nesmrtelných srdcí všechny ženské.
Složit velkou přísahu Bohů,
kopneš nohou s botou žraločí,
nebejt tebe, tak ležím uprostřed svých výkalů,
probuď mozek, který jsi usmrtil před smečkou lidí.
/1990/

Okamžik vyvrcholení
Radostí tancuju se smrtí,
je to okamžik mého vyvrcholení.
Na střechách vlném čardáš,
k měsíci již nikdy, očima vícekrát.
Zelený hlen ve žlábku klouže,
v zarostlým kanálku, život drasticky kouše.
Na dřevěný rohoži tiše podrážka zpívá,
za mými nechty, vápno pokojně odpočívá.
Dým na mé tělo obléká šaty,
pekelný řev, se do kapes schovává taky,
dřevo ožívá, s vílami chraplavě povídá,
v lebkách je, již ta pravá hodina.
V kostelní věži hodiny pomalu duní,
na chodníku se lid všemu diví.
Přišel okamžik mého rozjetého vyvrcholení,
radostí tančím, v blátě se svou smrtí...
28. 12. 1991 ráno
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Michal Matzenauer, kresba tuší

výtvarné umění

"Chrudošiví jsou borolové..."
Psáno za humny
Eugen Brikcius
Jak naložit s humenním umělcem, jenž má spadeno na anděly? Nikdy
jsme se netajili se svou inklinací k pohledu shůry. Jistě ani teď neprohloupíme, když Michala Matzenauera vyložíme půdorysně, a to nejen
proto, že oficiální bokorysný přístup, vyvolávající iluzi uměleckého
vzestupu, se metodicky opotřeboval. Právě ti, co z Matzenauera dělají
umělce humenního ražení, sice namítnou, že se nám to náramně hodí
do krámu, ale my bychom s ním naložili stejně, i kdyby ho namítající
strana měla za svižnějšího. Naopak: právě na příkladě Matzenauerovy
andělské avantýry ukážeme, jak bezedně mylné je tvrzení, že v případě
odborného pohledu shůry nemusí být eventuální vzestup rozpoznatelný, o údajné možnosti jeho půdorysného záznamu nemluvě. Nejde zde
jen o ústup od zprofanované metody prodlužovaného profilu, ale hlavně o demontáž skvělé představy, že status humenního umělce nepřipouští svislý rozvoj, ať už jde o ryze prestiřní pohyb nebo o výše
zmíněné tíhnutí k andělům.
Jak to tedy s těmi Matzenauerovými anděly vlastně je? Hledající
Matzenauer je nenachází za humny, jak by mu mnozí rádi podsunuli,
ale samozřejmě před nimi. Nebo ještě přesněji: sami andělé si ho tam
najdou, neboť jej prostě mají na starosti. Umělec pak těmto svým v
podstatě strážným andělům z vděčnosti věnuje celý jeden cyklus.
Ohleduplně je vybaví berlemi. Ne proto, že by byli tekutí, ale aby
nepadli. Leckdy jim místo berlí strčí do rukou tyče, jež jsou ovšem
dole opatřeny bambulí, aby s nimi andělé netloukli o Zem. Jindy se
andělé drží berlí, aby nevzletěli /viz olej "Jen vzlétnout" pro chovance
kárného ústavu/. Zdá se, že jen kunsthitorický blázen praví v srdci
svém, že andělé by bez Matzenauerových záchytných berlí odletěli vodorovně...
Jinak je před humny Matzenauerovi hej. Dobře víme, že než si ho
andělé našli, hledal je mylně, byť metodicky cenně, na druhé straně.
Hledal je ovšem v lidské podobě. Jak to ani jinak nemohlo dopadnout,
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objevily se záhumenní symboly. Teprve když si Matzenauer začal
myslet, že poznal abstraktní /jak říká neznámému/, bylo z toho najednou figurální. Takto vzniklé figury se pak v rámci nastaveného hledání,
poznamenány záhumenními symboly, vrací před humna. Tam nabývají
výtvarné podoby strážných andělů. V průběhu záhumenní fáze nalezené symboly ovšem v nových andělsko-figurativních osnovách zůstávají.
Autor cynicky tvrdí, že když ho lidé přestali zajímat, začal je malovat.
Je to taková malá umělecká lež, i když nepochybně zbožná.
Když Matzenauer hledal za humny "polidštělé anděly", našel předhumenní mechanické postupy podvědomí, jež mu, kromě přiblížení se
andělům, umožnily pustit se do portrétů. Většinou jde o dívčí přátele.
Do portrétu bývalé ženy Marie se někdy sám propašuje, aby se tam "s
ní mohl konfrontovat". Ačkoli se v portrétech vrací k Marii často, zůstává jeho velkým trumfem pluralita inspirací. Zatímco jedni mají jen
jednu, a aby jim nezevšedněla, lezou za ní po žebříku ze zahrady do
vlastní ložnice, druzí jich mají už deset let před smrtí dobré dvě stovky
jako třeba Mozart, i když většinou jen chronologicky. Pokud jde o počet Matzenauerových inspirací, prozradíme jen, že by mohl portrétovat zatraceně dlouho. Portrétuje i zezadu. Mnohdy mu přijdou vhod i
válečky na zeď. Jen do sklepa dětství, kde je deponován jeho jediný
autoportrét z doby, kdy mu bylo patnáct, se vrátit nemůže. Staronový
majitel domu dal na sklepní dveře petlici.
Ne všechny záhumenní symboly se proměnily v lidské figury předznamenávající budoucí portréty a anděly s prokazatelně nadhumenní
perspektivou. Některé zůstaly. V podstatě se dělí na prenatální a křesťanské - a autor dbá na to, aby docházelo k neutuchající konfrontaci.
Není třeba zdůrazňovat, že napětí mezi těmito přeživšími potencialitami portrétovaných dívčích přátěl a andělů s berlemi je značné.
Další určující osnovou, mimochodem bokorysně nedohlédnutelnou, je kaligrafie. K tomu se hodí především olej, ale dojde i na kresby. Matzenauer důsledně zachovává vlastní nečitelný rukopis. Ten se
pak táhne vším, neboť "vše je písemné". Jedná se samozřejmě o psací
písmena, nikoli o tiskací jako třeba u Jiřího Balcara. Výsledek má často formu dopisu. To proto, že Matzenauer nejen maluje, ale i píše, a
přitom vědomě dopouští, aby psané pronikalo do výtvarného. Na sáhodlouhé ukázky zde není místo, a proto jen půdorysně napovíme, že
podobné verše si čte Alenka v zrcadlové knize, když opět jednou nestačila vzkřísit na záda padlého Bílého Krále inkoustem, a snad ještě
podobnější vám nabízí proslulá mnemotechnika na Smetanovy opery.
Své obrazy věší Matzenauer nejraději na gotické stěny. Tam se garantovaně hodí. Starý poctivec Matzenauer totiž nepoužívá iluze. Maluje plošně, což jak známo nenápadně posiluje možnost neiluzivního
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rozvoje. Tím se také zdánlivé uzavírá jeho umělecká bilance: bokorysně nevyložen, za humenního označen, a přesto k andělům tíhnoucí.
Není divu, že si k tomu notuje původní variace na "...chrudošiví jsou
borolové..." či na "braprodali dvě hutačervi". Jsou to pouhé rutinní trylky humenního charakteru nebo se tu Michal Matzenauer přece jen raduje nad vzestupem?
Eugen Brikcius
17. - 18. dubna 1991, Vídeň

Michal Matzenauer
Postavy na zpracování
Obyčejný čepek tuší
Když mu ječný slibuje
Vzpomínám si za sou duši
Tupý mop zvaný kuby
S pozmánkou na oku
Nám mizancepka okuje
Na váhu s ním
Juvaj známý
Darmochlebem prozývaný
Korunková mardelína
Mánkem nyvý
Kuna mámí a tak širší
Že si čepek zavzpomíná
Káli je tu - neroztuní
To je křepší a tak mázem
Nýčeryčný zum vyzývavý
Doděj si kři škýři vrůny
Drýčelyčný simám daný
A tys raděj avšak na zem
1969
Michal Matzenauer /20.11. 1947 v Praze/, absolvent SPS chemické, soukromá studia
kresby a malby. Samostatně vystavoval několikrát v Praze. Vydal dvě knížky poezie
/samizdatová edice Popelnice/.
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Michal Matzenauei - Portrét Marie, 1979
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iteratura

K symbolismu pětice v literatuře:
srovnání Poláčka a Foglara
Martin Hybler
V analýze literárních děl je kvantitativní přístup spíše zřídkavý.
Ještě tak v linguistické rovině občas najdeme frekvenční analýzy např.
používání určitých slov, slovních obratů či větných typů u určitých
autorů při rozboru jejich stylu. Ovšem v globálním přístupu se s
kvantitativními postupy nesetkáme. Přesto si myslím, že by bylo
možné vypracovat určitou typiku fiktivního narativního diskurzu /mám
na myslí zejména román a příbuzné žánry/ v závislosti na počtu
hrdinů. Jako přídavné kritérium by bylo pravděpodobně nutné použít
jejich pohlaví. Měli bychom tak příběhy monoheroické /mužské či
ženské/, biheroické /homogenní mužské či ženské a pohlavně heterogenní/, triheroické /homogenní mužské či ženské, heterogenní
bimaskulinní-monoeminní, a monomaskulinní-bifeminní/, quadriheroické, pentaheroické, hexaheroickém, atd. s příslušnámi
pohlavními kombinacemi, jejichž význam se po pravdě řečeno se
vzrůstajícím počtem hrdinů stírá, zatímco se prozrazuje tendence k
pohlavní homogenizaci, častěji maskulinní: až na řídké výjimky dívčích
románků Červené knihovny /sextánky/, najdeme málokdy příběhy se
skupinovým ženským hrdinou, zatímco čistě maskulinní skupiny jsou
častější /např. vojenská tématika/.
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Tuto klasifikaci by bylo možné ještě zkomplikovat přibráním dalšího kvantitativního kritéria, jímž by byl věk hrdinů. Dostali bychom pak
již značně složité třídění příběhů /zejména o větším počtu hrdinů/ na
věkově homogenní-infantilní, juvemlní, adultní a gerontní-a různé
kombinace příběhů věkově heterogenních, determinovaných pravděpodobně rodinnou a generační problematikou.
Význam takové zdánlivě velmi sucharské klasifikace by spočíval v
tom, že pro každou přihrádku by bylo možné vyznačit množinu odpovídajících tématických typů příběhů, které by pak do značné míry byly
určeny kombinací zmíněných parametrů. Např. triheroický bimaskulinní-monofeminní příběh věkově homogenní, juvenilo-adultní dává se
značnou pravděpodobností drama žárlivosti, zatímco quadriheroický,
maskulinně homogenní, juvenilo-adultní figura vede spíše k dobrodružnému žánru Tří mušketýrů, apod. Všimněme si, že se vzrůstajícím
počtem hrdinů závislost příběhu na zmíněném kvantitativním rámci
pravděpodobně vzrůstá: monoheroické příběhy mohou skoro nekonečně variovat a jejich podmíněnost kvantitou, věkem či pohlavím hrdiny/nky/ se zdá relativně omezená /jde většinou o vystižení různých
poloh hrdinovy'/nčiny/ subjektivity/ zatímco např. pro pluriheroickou,
homogenně maskulinní, juvenilní či adultní konfiguraci je velmi obtížné vymyslet jiný příběh než dobrodružství anebo humoristický žánr
/Tři mušketýři, Tři muži ve člunu, Pickwickův klub, apod./.
Nikterak nezastírám, že myšlenku "kvantitativní analýzy" mi inspiroval název Poláčkovy slavné knihy "Bylo nás pět". Nezbývá než ji zpětně aplikovat na její výchozí bod. Příběh by patřil do třídy pentaheroické, infantilní a maskulinně homogenní.1/ Tato třída je vzácná, přinejmenším v české literatuře. Napadá mi jediný další představitel téže
třídy, definovaný takřka stejnými parametry: cyklus J. Foglara, jehož
hrdiny je pětice Rychlých šípů.2/ V obou případech jde o příběhy pětičlenné dětské party.
Pokusím se o velmi stručné srovnání pentaheroických děl obou
autorů, viděných z optiky naznačeného kvantitativního přístupu k literatuře. Význam pětice v literatuře je totiž možné definovat jako smysluplnou invariantní redukci množiny příběhů přiřaditelných k pentaheroické konfiguraci. Pravda, v našem případě s tím omezením, že jde
o pětice infantilní a maskulinně homogenní. Navíc je zřejmé, že naše
redukce, aplikovaná na toliko nejmenší možný - binární - vzorek děl
dané třídy, bude mít platnost značně omezenou.
V obou dílech najdeme zdůrazněnou snahu o rozvinutí určitého
prostoru a jeho popis, mapovaný tělesným pohybem akcí protagonistů.
V obou případech je prostor strukturován do dvou symetrických a přitom protikladných částí ovládaných naprosto odlišnými inkompatibil86

nimi zákonitostmi. U Poláčka je to podrobně členěný a velmi hutný
prostor maloměsta /domov, škola, náměstí, rybník, kopec, atd./
kterému je v druhé části knihy přiřazen jako kontrast prostor Petrova
blouznivého snu o Indii, ovládaný naprostou libovolností, časoprostorovou prostupností; zachovává ovšem výraznou smyslovost. U Foglara
jde o symetrii synchronní, která prolíná celou trilogií: o prostor
/velkého/ města, který se dělí na jasnou, přehlednou a domáckou
Druhou stranu s civilním neutrálním životem a nebezpečná, temná Stínadla, v nichž vládne zákon násilí a mlčení, tajemství.
Jde tedy v obou případech o členění na "naše", "známé", "domovské", "transparentní" a "jinde", "cizí", "neznámé", "fantaskní1, jež se
pravděpodobně opírá o lateralitu lidského těla. Zde se ovšem podobnost zastavuje, rozvrhované prostory jsou v obou dílech velmi odlišné.
U Poláčka jde o prostor smyslově bohatý, naplněný, hutný, oživený,
konkrétní, dějiště běžného života lidí, podřizující se hře ctností a neřestí, jež jsou s gustem popisovány. Prostor zásadně nesymbolický, a to
i v případě Petrova snu, který neodkazuje na žádný "latentní' smysl,
ale slouží k znovunalezení důvěrně známého, ovšem v koloristicky magnifikované podobě. Hyperbola slouží k ujištění o /dostačivé?/ vitálnosti všednodenních záchytných bodů. U Foglara naopak jde o prostor
vyprázdněný, řídký, schematizující a geometrizující; jeho složky se
zdají být znaky se symbolickým významem, ať již jasným nebo nejasným. Mnohem významnější než smyslové kvality jsou tu názvy míst,
která jsou ostatně abstrahována a izolována od svých funkcí v sociálním životě dospělých.
U Poláčka slouží dětský hrdina k proniknutí do maloměstského
života dospělých a k zachycení toho, co je v něm živoucího, jeho vitálního náboje, který prolíná všednodenním jednáním a oživuje je, obnovuje tisíckrát slyšené fráze v novém zaznění, činí z nich nositele
místy až ideálně viděné harmonie mezi lidmi. Půdorysem je v první
části knihy vitální koloběh roku a s ním spojených činností, v druhé
části pak snová evokace uzlových život stupňujících scén svátku, lovu a
svatby.
U Foglara převládá naproti tomu snaha o konstituci paralelního,
zcela autonomního stínového světa, nezávislého na obstarávání a sociálních pravidlech dospělých, řízeného v podstatě výhradně endogenními mýtotvornými zdroji. Jde o hledám jeho tajemství. Akce tak mají
schematický průběh podle předem daných sekvencí: náznak tajemství
/kresba, zpráva/-cesta za ním /výprava do Stínadel/-setkání se
svědkem /Tím, kdo ví/-vynoření nepřítele-hledám další zprávy,
tajuplného objektu-eventuálně pronásledování-následuje objev,
nebo útěk-návrat na Druhou stranu-zveřejnění/zvědomění v sa87

mizdatovém časopise Tam-tamu. Tajemství je u Foglara vždy úzce
spojeno se smrtí, ať již jde o tajemství někoho-vždy násilně-zemřelého anebo přímo o tajemství jeho smrti.
V redukci je snad možné říci, že pětice slouží Poláčkovi k evokaci a
zpřítomnění života v jeho silné, bezprostřední a banální podobě /jako
oživování banality/, zatímco Foglarovi ke schematizujícímu přiblížení
tajemství noci, stínu, smrti. Ovšem i u Poláčka je úzkost ze smrti přítomna. V Petrově snu je možnost smrti pozadím jeho blouznivých
toulek-Petr jde daleko, až do Indie a hrozí mu, že půjde ještě dále,
nejdále. Celá magnifíkace běžného života u Poláčka má úzkostný podtext, je vlastně zápasem proti neodbytně se vynořující možnosti jeho
ztráty.
Jistou analogii mezi oběma díly bych shledával rovněž v jejich
jazyce-v obou případech výrazně frázovitém a schematizujícím. Zatímco ale u Poláčka jde o velmi jemně a důvtipně provedenou práci s
jazykem, jejíž smysl spočívá v oživování banální fráze jejím ironickým
posunutím do dětské doslovnosti a vážnosti, u Foglara jde o nezáměrný schematismus vynucovaný fantazmatickým nábojem tématu,
který se sám prosazuje. Z toho plyne na jedné straně dojem jazykového bohatství, překypování u Poláčka, a jazykové chudoby, vyprazdňování, zestíňování u Foglara.
Pětice vystupuje u obou autorů jako kolaborující, solidární, asymetrická lidská pluralita v elementární, infantilní, tj. dospělou především erotickou komplikovaností nezatížené, podobě. Poláček ovšem
klade důraz na spontánní aktivitu, která se krystalizuje až a posteriori,
je orientovaná k vnějšku /často ke světu dospělých/, aktivně se s ním
konfrontuje. Je to pětice spíše jako ruka, ne ovšem ve smyslu pracovním, tj. jako nástroj účelné lukrativní činnosti, ale jako elementární
zásah do světa a požitek u něj, z aktivity samé. U Foglara jsou akce
spíše reakcemi, recepcemi z vnějška přicházejících podnětů a přitom
onen "vnějšek" symbolizuje spíše vnitřek sebe sama. Jde tedy o pětici
receptivní a reagující, směřující dovnitř k restituci tajemství autonomního introvertního světa okolo smrti. Její členové mají symbolický význam podle mohutností či smyslových modalit: Rychlonožka-motoricky muskulární schopnost bez účasti rozumu, Cervenáček-afektivita, Mirek Dušín-vůle, odpovědnost, "duše", atd.
V obou případech nás ovšem analogie přivrací k tělu a jeho problematice zpřítomnění a inkartace. Snad lze na tomto místě uzavřít naše
poznámky ke srovnaným dílům v tom smyslu, že jejich invariantem se
zdají být různé modality inkamace těla v prostoru a ve světě. Šlo by v
každém případě o modality velmi základní, opírající se o elementární
lateralizaci a předcházející erotickému obsazení těla. U Poláčka se ro88

zvíjejí především ve vztahu k banálnímu sociálnímu životu lidského živočicha, jak se inkarnuje na rovině každodenní samozřejmosti, u
Foglara pak ve vztahu k symbolickému, mýtickému schématismu tělastínu, jehož úběžným bodem je dezinkarnace ve smrti.
Poznámky:
1/ Úmyslně zde abstrahuji od variací Poláčkovy pětice, která není zcela stabilní: občas je do ní
počítán i pes Pajda, nebo dívka Eva Svobodová, což narušuje maskulinní homogenitu. Další
otázkou je, zda by nebylo záhodno klasifikovat Poláčkovi knihu jako příběh monoheroický
/maskulinní a infantilní/ vzhledem k výrazné převaze vidění vypravěče, s ním? se ostatní členové
pětice neoritají na téže úrovni. Především z heuristických důvodů trváme na pentaheroickém charakteru díla; právě v něm totiž spočívá ze značné části jeho originalita, kterou by při analýze z hlediska monoheroického nebylo možno postihnouti.
2/ Přihlížím především k Foglarově městské trilogii s Rychlými šípy /Záhada hlavolamu, Stínadla
se bouří, Tajemství Velkého Vonta/; paralelní sérii přírodní vidím jako jejího pouhého pendanta s
výslovně didaktickou finalitou.
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teorie

Eugene Minkowski

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

Vezměme běžnou definici metafory: „Rétorickáfigura,která přenáší
vlastní význam slova na význam jiný, který se k němu hodí jen díky
implicitně rozuměnému srovnání" (Laroussův slovník). Jak se zdá, tato
definice věrně reprodukuje naši obvyklou představu metafory. Přesto
je diskutabilní.
Odpočátku mechanismus metafory racionalizuje: připouští, že vlastní význam slova je zvláštním aktem přenesen ve význam jiný, jako se
z místa na místo nosí předmět. Ale pak bychom se takových přenosů
mohli zdržet a dosáhli bychom matematicky přesné řeči bez metafor,
kde by slova byla používána výhradně v jejich vlastním smyslu. Někteří
by v tom pravděpodobně viděli výhodu, jiní tu naopak začnou svrchu
uvedené definici nedůvěřovat: veškeré živoucí bohatství řeči její totiž
zpochybněno ve jménu špatně pochopené přesnosti.
To není vše. „Přenést vlastní význam slova na jiný, který se k němu
hodí pouze díky implicitně rozuměnému srovnání" totiž mlčky předpokládá, že reálně existují dvě naprosto odlišné domény: zatímco v prvé
se slovu může dostat smyslu vlastního, ve druhé nemůže mít jiný než
metaforický. Naše definice metafory tedy spočívá na myšlence radikálního dualismu, a protože nepřipouští mezi oběma doménami žádné
intimní pouto, vede nás nadto k předpokladu paralelismu, okolnost,
která nás vůči ní musí vést k ještě větší obezřelosti.
Připustíme-li, že metafora skutečně spočívá v přenesení smyslu slo91

va, co nám pak dovoluje rozhodnout, který je jeho význam vlastní? Tato
otázka se může zdát na první pohled zbytečná. Nebudeme přece váhat
mezi hořkou chutí a citem hořkosti (1): je to evidentně hořkost chuti,
která nám údajně zjevuje vlastní význam slova. Ale proč vlastně?
Uvažujme chvilku. Položená otázka možná nepostrádá tak zcela smyslu.
I když pozorně prozkoumáme fenomény hořké chuti a citu hořkosti,
neobjevíme v nich nic, co by mohlo zdůvodnit, že vlastní význam slova
„hořkost" je připisován prvému z nich. K rozhodnutí otázky existuje
jistě jednoduchý postup, který spočívá v tom, že předpokládáme jako
neochvějný postulát primát slova smyslového. Avšak pochyba přesto
trvá. Je tento postulát skutečně tak neochvějný, jak věříme, a jestliže
ano, odkud čerpá tento svůj charakter?
Na fenomenologické rovině totiž nenajdeme nic, co by nás přesvědčilo o primátu smyslového. Jistě, jeden ze zkoumaných fenoménů má
smyslový charakter, druhý charakter „citový", ale znamená to nezbytně, že k upřesnění pravého smyslu „hořkosti" je vždy třeba se obrátit
k prvému? Je skutečně hořkost citu méně hořká než hořkost chininu?
Kromě předem dané ideje to nic nedokazuje.
Cit je v zásadě právě tolik hořký jako chuť: je ovšem hořký jinak.
Toto „jinak" se hořkosti nijak netýká a pochází výhradně z toho, že
v jednom případě máme před sebou smyslový údaj, zatímco v druhém
se jedná o údaj citový.
Cit hořkosti má nepochybně, jako všechny citové údaje stejného
řádu, cosi méně hmatatelného, pohyblivějšího než chuťhořkosti. Ale to
znamená v zásadě jen jinými slovy opsat zásadní rozdíl, který jsme
zahlédli před chvílí, když jsme postavili do protikladu charakter smyslový a charakter citový. V citu hořkosti prožíváme zvláštní formu, která
se dotýká naší duše, v chuti hořkosti se přímo „dotýkáme" věcí a jako
v každém smyslovém fenoménu se tak zakoušíme v přítomnosti primárního údaje, či přesněji primárního údaje ve vztahu k oněm věcem.
Ale z toho, že smyslový fenomén je především charakterizován tím, že
se nám jeví bezprostředně jako primární údaj ve vztahu k věcem, a že
z toho pramení náš dojem, že „máme pevnou půdu pod nohama", vůbec
nevyplývá, že tato jeho povaha by nám měla nezbytně skýtat základnu
pro přirozenou hierarchu fenoménů, z nichž se skládá náš život, ani, že
bychom měli vidět ve zvláštním případě smyslových údajů, ať již se
jedná o metaforu či o jiný problém, cosi v genetickém smyslu slova
původního.
Upřesňuji svoji myšlenku: smyslové údaje se nám prezentují bezpro92

středním způsobem jako údaje primární ve vztahu k věcem; vyznačují
se stabilitou a svou hmatatelnou povahou, obsahují ideu opory, skýtají
dojem pevné půdy. Citové údaje jsou ve srovnání s nimi pohyblivější,
vnitřnější a umístěny jakoby nad nimi. Ale bylo by nedorozuměním
vyvozovat z těchto charakteristik, že smyslové údaje jsou skutečně
původnější než citové, protože nikdy není a priori řečeno, že „původní"
význam musí být nutně postaven na roveft charakteru „být primárním
údajem ve vztahu k věcem". Když se vrátíme k našemu problému, pak
na fenomenologické rovině nenalezneme nic, co by dokazovalo, že je
oprávněné situovat primární význam hořkosti do smyslové oblasti, či
obecně spojovat vlastní význam slova s materiální realitou.
Z omylu, o němž jsme právě mluvili, vychází senzualismus. S týmž
omylem se setkáváme i při běžné interpretaci metafory. Její dva termíny
jsou zcela odděleny jeden od druhého a vlasmi význam slova je bez
jakékoliv diskuse situován do smyslové oblasti. Ať již se jedná o extroči introspekci, o vnitřní život, o vznešenost, o hloubku či o hořkost,
vždy se postupuje stejně. Interpretace metafory postuluje nejen radikální dualismus, ale nadto ještě bez diskuse tvrdí absolutní přednost
smyslového. Tak se dopouštíme násilí na řeči, která nikterak neváhá
používat stejný pojem k označení kvalit, jež pouze diskurzívní myšlení
samo považuje za disparátni. Z toho pak před námi vyvstávají nesčetné
potíže. Jde stále o tutéž nadvládu aritmetické koncepce čísla. Tam, kde
v sobě celek nese jakoby zárodek náznaku diferenciace či „podvojného
bytí", hned trháme ono diskrétní podezření dichotomizace ve dví,
transformujeme je ve dvě jednotky a pak je marně s námahou znovu
lepíme k sobě.
Jako i jinde, tak i zde se nakonec hledá argument pro zastávanou tezi
v ideji vývoje, ve vývojové sérii, kterou je nutno konstruovat, neboť
reálně je nevykazatelná. Zdá se zcela přirozené připustit, že během
vývoje, a to jako onto- tak i fylogenetického jsme se nejprve naučili
nazývat věci jejich jménem, abychom pak používali v daném případě
takto vykované termíny v metaforickém smyslu. Než začneme mluvit
o citu hořkosti, je prý třeba, abychom již získali znalost hořké chuti.
Tato teze tzv. empirického původu se zdá na první pohled natolik
přijatelná, že již tím je podezřelá. Tím chceme říci, že fakta uvedená na
podporu výše citované filiace jsou možná jen důkazy a posteriori ve
prospěch jistého názoru, který má své kořeny úplně jinde. Řekli bychom, jakoby duch, poté, co rozštěpil ve dví to, co bylo jednotou, dojde
jakéhosi klidu jen tak, že umístí takto vytvořenou antinomii v čase
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a pokusí se nechat jeden z našich termínů vyplynout z druhého. Je to
jediný prostředek, který mu zbývá, aby znovu slepil to, co rozpojil.
Odtud ono nekritické použití vývojového principu, určeného k potlačení uměle instalovaných tak řečených zlomů v životě.
Ani s takto stanovenou tezí se však skutečnosti ne vždy shodují.
U problému, který zde zkoumáme, je tomu tak od té doby, co vykrystalizovala myšlenka, že cíl výzkumů, ať již se jedná o děti či primitivní
národy, by neměl spočívat v interpretaci pozorování podle norem vypůjčených z našeho vlastního způsobu nazírání, ale naopak v pronikání
do zvláštní struktury psychiky dítěte či primitiva, struktury ve skutečnosti právě odlišné od naší, která není strukturou zmenšeniny člověka
či divocha ve vztahu k nám, ale právě struktury dítěte či primitiva
s jejich vlastním životem, který je sice odlišný od našeho, nicméně však
vytváří v sobě uzavřený charakteristický celek. Co se týká zvláštního
případu řeči, víme, že slova používaná dítětem či primitivem mají smysl
mnohem širší a nepřesnější, lze snad říci „metaforičtější", než naše.
Přechod z „dětské" či „primitivní" formy mentálního života k formě
„dospělé a civilizované" by tak byl charakterizován ani ne tak schopností tvořit metafory jako spíše postupným zužováním a rostoucí přesností smyslu používaných slov. I zde je však nutno zachovat rezervu.
Jestliže v duchu sledujeme takto naznačenou vývojovou linii, jsme
nuceni se zastavit u našeho vlastního vědomí a naší vlastní řeči. Zde
vývojový princip končí. Postupuje pro zásadní projevy našeho života
až k nám, ale dál nejde. Necítíme se nikterak jako prostředkující příčka
evoluční řady, ale naopak vše, co obnášíme, se nám jeví přinejmenším
do jisté míry jako dokonané, úplné. Evidentně nejde o pýchu, ale
o výraz toho, že jakmile se dostaneme ve sledování vývojové řady
k „dospělému a civilizovanému" člověku, jsme nuceni udělat čelem
vzad, vzdát se místa, o kterém jsme věřili, že mu je takto srovnáním
s tvorstvem určujeme, neboť se ocitáme v přítomnosti vědomí, nejvyššího kritéria a prvního zdroje bezprostředních údajů a tedy i veškerého
poznávacího úsilí. Je tomu tak i pro naši řeč, která nám připadá dokonalá a jakoby ani nemohla být než taková: vývojová řada, o níž jsme
mluvili, v nás nikterak neprobouzí přání proniknout k ještě větší přesnosti, tj. k řeči nakonec algebraické. Obzvláště vůbec nezakoušíme
potřebu zavést nové slovo pro cit „hořkosti". Naopak jsme si povšimli,
že na tom, jež používáme, trváme ze zásadních důvodů, neboť se nám
jeví ne-li dostatečně přesné, pak přinejmenším zcela adekvátní k bezprostředním údajům vědomí, jejichž výrazu slouží. Podobně je tomu
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s ostatními metaforami, které jsou daleky toho, že by byly „nepřesné",
či pouhými rétorickými figurami, ale naopak střeží pravý charakter
života.
Učiňme přesto ještě jeden ústupek. Připusťme na chvíli, že hořká chuť
nám skutečně poskytuje pravý význam slova hořkost. Nemusíme se pak
tázat, co umožňuje přenos tohoto významu do jiné oblasti, co mu
dovoluje dávat „metaforický" smysl a mluvit o citu hořkosti?
Jestliže se postavíme na půdu výhradně smyslovou, musíme v hořkosti rozlišovat jako v ostatních smyslových datech její intenzitu, její
kvalitu coby chuťového údaje a u hořkosti obzvláště ještě nepříjemný
pocit, který ji doprovází a který z biologického hlediska snad může být
interpretován jako výstraha našeho organismu před nebezpečím zvenčí.
Všechny tyto charakteristiky se nacházejí na stejném plánu, rozumí se
smyslovém a odtud není vůbec zřejmé, jak by se „hořkost" mohla
aplikovat ještě na něco jiného, především na něco z připuštěného hlediska tak zcela odlišného od hořké chuti. I kdybychom měli sklon
vyrábět za každou cenu metafory, nemohli bychom u každého nepříjemného duševního stavu rozlišit např. cit hořkosti od citu smradu. Ve
skutečnosti se něčeho takového snadno vystříháme. To proto, protože
cit hořkosti obsahuje zvláštní nuanci, kterou nechceme za žádnou cenu
směšovat s jinými.
A tak jsme nuceni připustit, že chuť hořkosti obsahuje mimo výše
vyjmenovaných charakteristik ještě jinou zvláštnost, zvláštnost, která
přesahuje čistě smyslový plán, která se zapichuje do hlubších vrstev
psychického života a vykonává právě specifický způsob, jímž se hořkost lidské duše týká. A tato zvláštnost právě působí, že o citu hořkosti
můžeme mluvit. Je to také ona, která reprezentuje to, co je na hořkosti
obecně nejcharakterističtější, aťjiž se jedná o cit nebo o chuť. Bez ní by
hořká chuť byla jen nepříjemnou chuťovou kvalitou, ale neměla by
v sobě nic hořkého.
Mezi metaforami nejsou metafory základní vůbec metaforami ve
vlastním slova smyslu. V našem případě nepřenášíme vlastní význam
jednoho slova na význam jiný, ale jedním slovem označujeme zvláštní
způsob doteku lidské duše, či lépe svého druhu jedinečnou kvalitu, aniž
bychom potom štípali význam slov ve dví podle oblastí života, kde se
dotyčná kvalita realizuje. Hořkost je, jak tomu chce naše řeč, vždy táž,
aťjiž se jedná o chuť či o cit hořkosti. Co se liší, jsou pouze průvodní
údaje, které působí, že mluvíme o smyslové sféře v prvém případě
a o citové v druhém. Ale, jak jsme právě viděli, nic nehovoří pro jednu
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nebo druhou z těchto sfér, když jde o to vědět, jaký je vlastní význam
slova hořkost. Ten je právě tak „vlastní" v jednom i druhém případě.
Jistá slova jsou bytostně „metaforická" a právě v nich sídlí „věrohodnost" řeči. Řeč se nijak nepokouší udělat ze slova algebraický znak,
ale chce naopak pomocí slov označovat blízkosti, ba stejnosti fenoménů, jež naše pitvající a juxtaponující myšlení neuznává a příliš snadno
ničí.
A právě proto je před námi úkol popsat realitu života tak, jak nám ji
představuje naše řeč a nedbat na to, co nás učí naše diskurzívní myšlení
a naše „věda" o takzvaných metaforách.
To je jedním z úkolů, které sleduje „kosmologie" v tom smyslu, jak
jí rozumíme.
*

Tato studie je pro mne vnitřně spojena s duchovním obrazem zesnulého Amauda Dandieua. Často jsme o problémech vyložených v tomto
svazku a obzvláště o problému metafory mluvili, sdělovali jsme si
navzájem své výzkumy a úvahy, společně jsme rozvrhovali projekty.
Ty dnes musím uskutečňovat sám. Přesto stále pociťuji Arnauda Dandieua ve své blízkosti. I za hranicí smrti zůstává duchovní úsilí nezmarné. Tomuto úsilí v osobě svého zesnulého přítele vzdávám vděčnou
poctu.
#
(1) Úmyslně zde ponecháváme stranou metafory poetické, rozpoznatelné i v próze podle toho, že mohou být snadno nahrazeny nemetaforickými termíny; studujeme především „metafory", které jsou inherentní samému běžnému jazyku jako jedna z jeho konstitutivních partií a jež
by mohly být proto nazývány „metafory základní" (A. Dandieu).

Eugene Minkowski, pionýr francouzské fenomenologické psychopatologie, zemřel v roce 1972.
Více o něm ve stati J. Němce: K metodologickým základům psychoterapie, Zprávy Výzkumného ústavu psychiatrického, Praha-Bohnice, 1976, č. 30.
Z knihy Vers une cosmologie ¡Vstříc kosmologii, Aubier-Montaigne, Paris 1967/ vybral
Jiří Němec, přeložil Martin Hybler.
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Michal Maízenauer, kresba tuší
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Emmanuel Levinas ¡vat. 1906 v Kaunasu na Litvé v piavověrné židovské rodině v roce 1923 přesídlil do Štrasburku, kde studoval filosofii mj. u Charlese Blondela a
Maurice Halbwachse, v letech 1928-1929 se ve Freiburku setkává s Husserlem a
Heideggerem, r. 1930 získává francouzské obřanství, studuje dále na Sorbonně, spolu
pracuje s Léonem Brunschvichem a Gabrielem Marcelem, válku přežije jako francouz!
ský voják v,německém zajetí, od roku 1947 přednáší na Coiíege philosophique, stává se
ředitelem École Normále Israétite Orientale, od roku 1964 přednáší filosofii na universitách v Poitieis, v Nanterre, gosléze na Sorbonně/, jeden z nejvýznačněiších filosofa
současnosti, vyznává, že pro neho "filosofie je odvozena z náboženství". Následující text
je vybrán ze sbírky výkladů a rozprav o Talmudu Lau-dela du verset /1982, Les Editions
de Minuti, Paris/. Levinas tu vystupuje jako brilantní talmudický exeget, hluboce zakotvený v judaistické tradici a přitom ochotný nést svou kůži na agoru.
Text byl převzat v roce 1986 do PATERNOSTERU ze samizdatové revue PARAF
1/85. Z původní Poznámky překladatele jsme čerpali i u předcházejících životopisných
údajů.

Předesíláme vysvětlení několika termínů, které se v textu objevují:
Mišna - sbírka názorů, učení, polemik mnoha jednotlivých rabínů
a jejich škol, sestavená za redakce Jehudy ha-násího koncem 2. stol. po
Kr. Je rozdělena na 6 dílů podle tematiky (zemědělské, sváteční, manželsko-rodinné, civilně-trestní, obětní, čistotní), do nichž je zařazeno
celkem 63 traktátů. V těchto traktátech jsou jmenovitě citováni rabíni
pěti generací (tzv. tanaité) cca od r. 10 do r. 200, kteří ovšem tlumočí
i látky tradované a mnohem starší.
Bárajtá - doslova „to, co zůstalo vně"; tanaitské tradice podobného
žánru i obsahu jakoMiŠna, které však do sbírky Jehudy ha-násího
nebyly zahrnuty.
Gemárá - komentář k MiŠně, jehož autory jsou rabíni šesti generací cca
od r. 200 do r. 500 po Kr., nazývaní ámorové. Jejich výklady, často si
oponující, nesmějí však protiřečit tradici tanaitů, jejich autority ámorové nedosahují.
Talmud - v podstatě druhá redakce Gemáry včetně textů Mišny a Bárajty. Vznikl v Babylonii kolem r. 500 po Kr., rozsah asi 6000 stran.
Midráš - komentář k určitému biblickému textu (na rozdíl od Mišny,
která je spíše komentářem ústní tradice).
Rabi - rabínský učenec z generací tanaitů, nebo i z ámorů, pokud byl
ordinován ještě Jehudou ha-násím.
Rav, Raba nebo Mar - rabín z generací ámorů, působících převážně
v babylonské diaspoře.
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Kdo bude mít
poslední slovo
Traktát JOMA, 10 a
Rav Jehošua ben Levi řekl jménem Rabího: „Řím padne do rukou
Persie, neboť je psáno (Jeremiáš 49,20): Protož slyšte radu Hospodinovu, kterouž zavřel o Idumejských, a to, což myslil proti obyvatelům
Temanským: zajisté žeťje vyvlekou nejmenší tohoto stáda, zajisté že je
poplení, i příbytky jejich".
Raba ben Ula namítl: „Jak se ví, že mláďata zmíněná u Jeremiáše
49,20 označují Persii?" V knize Daniel 8,20 je psáno: „Skopec ten,
kteréhož jsi viděl, an měl dva rohy, jsou králové Médský a Perský". Co
když je to Řecko? Neříká se v závěru verše „kozel pak ten chlupatý jest
král řecký?" Když přišel Rav Habiba bar Surmaki, položil mu tuto
otázku jeden rabínský učedník. Odpověděl: „Ten, kde neumí vyložit ani
verš Písma, má námitky!" „Nejmenšími tohoto stáda "je třeba rozumět
mladšího bratra a Rabi Josef učil: „Tiras znamená Persii".
Raba bar Hana řekljménem Jochanana to, co převzal odJehudy ben
Rabi Elaie: „Římpadne do rukou Persie." Je tu o důvod víc: jestliže
Kaldejci, kteří zbořili první chrám, postavený Semovými syny, padli do
rukou Peršanů, není tím spíše spravedlivé, aby v případě druhého
chrámu, znovupostaveného Peršany a zbořeného Římany, upadli do
rukou Peršanů bořitelé Římané?
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Rav řekl: Persie padne do rukou Říma. Rav Kahana a Rav Assi řekli
Ravovi: „ Což stavitelé mohou padnout do rukou bořitelů? " Odpověděl:
„Ano; je to královské rozhodnutí". Někteří říkají, žejeho odpověď byla:
„I tito bořili domy modlitby ". K tomu bárajtá: „Persie padne do rukou
Říma. První důvod: bořili domy modlitby. Důvod druhý: podle královského rozhodnutí stavitelé upadnou do rukou bořitelů".
Rav Jehuda řekl jménem Ravovým: „Syn Davidův nepřijde, dokud
ničemný římský stát na dobu devíti měsíců neovládne celý svět, neboť
je řečeno (Micheáš 5,2): Protož je vydá, až by ta, kteráž rodí, porodila,
však ostatek bratříjeho navrátí se s syny Izraelskými".

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

2. Rozvrh
Text jako celek je jednoduchý, ale jako vždy plný narážek a významů
skrytých v drobných jednotlivostech, proto vyžaduje interpretaci.
Čtyři odstavce mého překladu popisují nebo odrážejí čtyři body
reflexe či dialektiky, kterou nám text nabízí. Odstavce 1 a 2 představují
první bod, odstavec 3 druhý, odstavec 4 třetí.
Odstavce 1,2,3 ohlašují vítězství Persie nad Římem jako konečnou
událost politických dějin světa.
Čtěme začátek odstavce 1 a odstavce 3:
„Rov Jehošua ben Levi řekl jménem Rabího: Řím padne do rukou
Persie (...) a Raba bar Hana řekl jménem Jochanana to, co on převzal
odJehudy ben Rabi Elaie: Řím padne do rukou Persie."
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Řím padne do rukou Persie: událost jedna a tatáž. Proč však dvě
verze a dvě různé tradice? V čem se teze Rav Jehošuy ben Leviho liší
od teze Raba bar Hany?
Teprve v posledním odstavci je teze převrácena: Řím dobývá Persii.
Rav řekl: „Persiepadne do rukou Ríma ".
Nevím, zda „Persie" našeho textu je ještě Persii či jí už není, „Řím"
však rozhodně už nelze lokalizovat do Ríma.

3. Vítězství Persie: animální síla
Čtěme znovu od počátku:
„Rav Jehošua ben Levi řekl jménem Rabího "
- to znamená jménem toho, kdo sestavil Mišnu, jménem mistra velké
autority - „Rímpadne do rukou Persie ".
Odkud to ví? Ví to díky jednomu verši proroka Jeremiáše:
„Neboťje psáno (Jeremiáš49,20): Protož slyšte radu Hospodinovu,
kterouž zavřel o Idumejských, a to, což myslil proti obyvatelům Temanským: zajisté žeije vyvlekou nejmertší tohoto stáda, zajisté žeje poplení,
i příbytky jejich".
Nezdá se, že by v Jeremiášově textu šlo o Persii, i kdyby Edom, který
podle Bible znamená Ezaua, bratra Jákobova, měl dle tradiční rabínské
exegeze symbolizovat Řím, a přitom se vztahovat i na Temana, rod
Ezauova vnuka (Genesis 36,15).
Proč tedy Persie? Řím je identifikován, ale proč Persie? Touto
otázkou začíná odstavec 2. Vskutku také:
„Raba ben Ula namítl: Jak se ví, že mláďata zmíněná u Jeremiáše
49,20 označují Persii?"
Odpověď: ví se to díky jednomu verši z knihy Daniel, který umožňuje dešifrovat 20. verš 49. kapitoly Jeremiáše.
V knize Daniel 8,20 je psáno: „Skopec ten, kteréhož jsi viděl, an měl
dva rohy, jsou králové Médský a Perský".
Konec Říma je předpovězen přece jen poněkud zvláštním způsobem!
Proroci Jeremiáš a Daniel si vybrali zoologickou symboliku: pokojná
malá domácí zvířata svou silou „vyvlekou" hrdé římské legie. Jak
potupná to porážka pro Řím! Ovčince stád (tak lze přeložit text) se
zhroutí na věčné město a rozdrtí velkou metropoli Západu! Dvourohý
beran, spatřený v prorockém snu, je ztotožněn s perskou a médskou
říší; to on přemůže římskou moc.
Věnujme pozornost tomuto začátku: neříká nic o důvodech, které by
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měly zničení Říma ospravedlnit; nic nevysvětluje motiv vítězství Persie
a její moci, od té chvíle definitivního. To, že verš či kombinace veršů
umožňuje předvídat událost, znamená, že podle autorů textu se události
nedějí bez vědomí prozřetelnosti. Avšak v tomto zvláštním případě
a obzvláště ve srovnám s druhou verzí teze vyhlašující konec Říma,
zaráží první výpověď svou morální neutralitou: Boží vůle zůstává
transcendentní vůči událostem, které nechává ať si probíhají po
svém. Pro předpovězenou nadřazenost Persie neexistuje žádný vnitřní důvod.
Leda že by - a to je má hypotéza - sama animalita symbolů, použitých pro předpovězení událostí, vystihovala nádavkem i povahu událostí. Animalitu symbolů bychom totiž mohli pojmout jako filosofii
války: válka jako konfrontace sil čistě biologických, střet brutality
zvířat; její výsledek jako by byl předurčen nerovnováhou mezi vstupními energiemi bytostí; politika jako by byla předem vepsána do
chromozomů.
Někoho by ovšem mohlo napadnout, že lze zoologické symboly
v Bibli a Talmudu vysvětlit jako přetrvám' totemických představ. Tomu
se já bráním. Bible a talmud, proroctví a kritický duch znamenají právě
roztržku s mytologiemi. Odvolávat se na totemismus, to může podle
mého názoru být pokušením jen mladých mužů, zamilovaných do toho,
co tu i onde nazývají „moderností", a kteří, jak dále vysloví Rav Habiba
Bar Surmaki, „nedokáží dosud komentovat verš Písma", ale již se
odvažují stavět se proti tradici.
Domnívám se tedy, že užití zvířecí symboliky znamená, že pro
rabiho Jehošuu ben Leviho, který promlouvá jménem rabiho, je ona čirá
politika, v jejímž rámci spolu jednají národy, jen rozvinutím animálních
energií sebezáchovy za účelem vzájemné represe. Jde o energie uložené
v genech, o energie vitální, definitivně, avšak nestejným dílem a tudíž
nespravedlivě rozdělené; energie hýbající rasami silnými i slabými,
energie, jejichž střet znamená právě střet sil vzdorujících každému
uvedení v rovnost; energie, jež na sebe berou vnější podobu teorií,
kultur a ideologií.
Tajemno sociální a politické oblasti, zápasů, porážek a vítězství je
ovládáno animáhií energií; od ní odvisí i přísnost logiky, síla úsudku
a všech „idées a léndroit". Život států je předurčován animální energií
bez morálních ohledů! Úsilí zvířete o záchovu v bytí, conatus,je netečné vůči jakémukoliv ospravedlnění i obžalobě. Na nic se neptá.
Myšlenka, že při vítězství Persie nad Římem triumfují biologické
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síly, je ještě podtržena důrazem na mládí. Přečtěme si znovu konec
druhého odstavce:
„Nejmenšími tohoto stáda je třeba rozumět mladšího bratra a Rabi
Josef učil: Tiras znamená Persii".
Zvířata, která rozdrtí Římany, budou nejmenší mláďata stáda a Tiras
- jméno vyskytující se v Genesi 10,2, které Rabi Josef ztotožňuje
s mytologickým předkem Persie - je nejmladší.
Nuže, kladu si otázku, zda v duchu našeho svatého Rabenu Hakadoše, který tuší tento triumf jednoho impéria nad druhým, aniž může
cokoli uvést ve prospěch vítěze - velice ponurá vize světové politiky neznamenají judaismus a jeho mesiánské poslání zpochybnění či „denukleaci" oněch atomů života o nestejné atomové váze, jež jsou nerovnoměrně, tudíž nespravedlivě rozdělené. Tedy zpochybnění přirozených nerovností, zpochybnění, které můžeme nazvat právě náboženstvím, tedy vytvořením společenství, kde by tyto nerovnosti, pokud
existovat musí, byly kompenzovány. Táži se, zda právě toto není
opakem politické vize Rav Jehošuy ben Leviho, zda prvotní zjevení
judaismu není zpochybněním nepopiratelného práva samého conatu,
práva na setrvám v bytí a s kauzalitou jako jediným svým raison détre.
Chápu, jaké pohoršení vyvolá v očích spinozovců zpochybňování conatu. Otázka namířená proti přírodě, proti samé přirozenosti přírody!
Avšak setrvání v bytí, analyticky, animálně v bytí obsažené, tento
požadavek přirozenosti, který se nezdůvodňuje, požadavek životního
prostoru - je toto spravedlnost? Spravedlnost, která implikuje ne myšlenku zákona „abstraktně" závazného, aťjiž právního či matematického, nýbrž tomu předcházející odhalení lidské tváře, tváře bližního
a odpovědnosti za druhého člověka. A právě z této odpovědnosti se
odvozuje sám Zákon, namířený proti politice „síly, která kráčí", síly,
která se rozmáhá sama od sebe. Navazuji tak na knihu Bernarda-Henri
Léviho„Le Testament de Dieu" stejně pochmurnou jako první odstavec
našeho textu, knihu, která říká tolik pozoruhodných věcí o zákonu o tvrdém zákonu, který nám nepřináší snadno a rychle radosti „rodících
se úsvitů", j ak to slibují někteří příliš lacino optimističtí mladí mužové,
o tvrdém Zákonu, jenž je naším údělem, údělem lidu pravého zákona,
údělem nejlepším. Ptám se však, zda autor není příliš přísný k Řecku,
vůči němuž činí jediný ústupek, totiž připouští, že dialog je možný. Já
bych byl přejnější, z úcty k vědě a k Platónovi. Domnívám se, že kromě
dialogu s Řeckem potřebujeme jeho řeč i pro naši vnitřní promluvu.
Vida, pokušení Řecka, dosud nepřekonané! Vždyť co když má Bernard104

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

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

5. Vítězství Říma
Zkoumejme poslední odstavec: Řím porazí Persii.
„Rav řekl: Persie padne do rukou Říma."
Není tím však krutě popřena vedoucí úloha morálky v dějinách, která
se zdála být zaručena tezí Raba bar Hany? Toto pohoršení vyslovují ve
svém příspěvku Rav Kahana a Rav Assi:
„Rav Kahana a Rav Assi řekli Ravovi: Což stavitelé mohou padnout
do rukou bořitelů? "
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Rav odpovídá kladně. Tradují se však dvě verze odpovědi. Podle
prvé z nich měl se zmínit o jakési „královské vůli", která rozhoduje ve
prospěch Říma. Jde snad o rozhodnutí Boží? Či je tato „královská vůle"
postrádající jakoukoli motivaci, neoblomnou realitou, lhostejnou vůči
dobru a zlu, která se prosazuje jako suverén a jejíž vnitřní kauzalita
vyžaduje, aby Zvítězil Řím, ten silnější?
„Ano; je to královské rozhodnutí".
Podřízení dějin etice je tedy utopií! Vždyť jak by se .mohla etika
prosadit proti řádu přírody, netečné a determinované, nebo proti řádu
svémocně nastolenému všemocným Bohem, který se potvrzuje v „Sic
volo, sic jubeo"? Jak by se etika mohla prosadit proti kauzalitě sociální
přirozenosti, proti svébytné nutnosti událostí, založené na záchově bytí
v jeho bytí, jehož právo nezná otázek a z něhož politika čerpá svou
techniku a umění?
Mohl však Rav rozumět zmínce o královské vůli v tomto smyslu? Je
tento smysl, dokonale přijatelný sám o sobě, zasaditelný do Ravova
duchovního vesmíru? Ctěme druhou verzi odpovědi, kterou dal Rav
Ravu Kahanovi a Rav Assimu:
„Někteří říkají, že jeho odpověď byla: I tito bořili domy modlitby."
Rav tedy zřejmě nepochybuje o pozornosti, kterou morální Bůh
věnuje lidským dějinám. Persie však pro něj nemá ruce dost čisté na to,
aby Boží úmysly mohla naplňovat. Pomohla znovu postavit chrám;
nicméně i ona bořila synagogy, místa, odkud se měl šířit Boží duch. Od
politiky, jež je čiré násilí, tu nelze očekávat nic. Role přisouzená
v ekonomii lidské spásy politice tedy není vykořeňovat zlo válkou.
Mesianismus nespočívá v tom, že by těm kterým národům, rovněž
provinilým, svěřoval trestám národů jiných.
Královské rozhodnutí však morálce neprotiřečí: Nemůže mít třeba
právě s ohledem na morálku úplně jiný politický cíl? Zde je citát z jedné
bárajtá, v níž nalézáme - ale spojeny jako dva motivy téže odpovědi dvě verze odpovědi Ravovy, byť v pořadí opačném. Odpověď podle
druhé verze figuruje jako první motiv, odpověď podle první verze jako
motiv první.
„ K tomu bárajtá: Persie padne do rukou Říma. První důvod: bořili
domy modlitby. Důvod druhý: podle královského rozhodnutí stavitelé
padnou do rukou bořitelů."
Jaký je asi záměr krále, který takto rozhoduje ve prospěch Říma?
Slova Rav Jehudy, který opět mluví Ravovým jménem, dávají do
souvislosti světové rozšíření římské moci a příchod „syna Davidova".
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Více o tom neříká.
„Rav Jehuda řekl jménem Ravovým: Syn Davidův nepřijde, dokud
ničemný římský stát po dobu devíti měsíců neovládne celý svět, neboť
je řečeno (Micheáš 5,2): Protož je vydá, až by ta, kteráž rodí, porodila,
však ostatek bratříjeho navrátí se s syny Izraelskými. "
Není královým záměrem to, aby konečným vítězem v politických
dějinách byl právě Řím? Zločinný stát, ale stát dokonalý; násilí, ale
násilí mimořádně úspěšné, jemuž se podařilo dosáhnout rovnováhy.
Stát, který nezná etický zákon vyvozený z bytí člověka pro druhého,
stát, který však dosáhl zákona, jenž vykročil z animality, aby nakonec
dialekticky vyústil ve formální univerzalitu zákona, byť jeho východiskem byla situace „člověk člověku vlkem". Zákon morální jen zdánlivě,
ale formálně zákon, v této zdánlivosti i v tomto formalismu. To zřejmě
chce vystihnout jeden midráš (Berešit Raba LXV, 1 ), když přirovnává
Edom, to jest Řím, k vepři, jehož kopyta jsou sice rozeklaná, jenž však
není přežvýkavcem, a v důsledku toho je nečistý a podle Tóry nepoživatelný: tento vepř „lehaje si, natáhne nohy, vystrčí kopyta a volá:
Hleďte, jsem čistý. Stejně tak zločinná moc loupí a krade, přičemž se
tváří, že nastoluje právo." Zvláštní způsob, jak ukrýt svou „špatnost":
poskytnout jí přístřeší v zákoně a pečovat přitom o rovnost.
Jsou tedy dány dvě možnosti: Prvá hypotéza: Syn Davidův přijde až
po nastolení celosvětové vlády Říma, neboť tvrdý zákon, zločinný svým
původem i podstatou, se musí rozšířit po celém světě. Je nutné, aby lidé
vypili až do dna kalich utrpení; Mesiáš přijde do světa zoufalého. Toto
téma najdeme i jinde v Talmudu, byť často spjaté s náhledy diametrálně
odlišnými. V tomto smyslu je charakteristická pasáž z traktátu Sanhédrin 98 a, čtoucí znamení budoucího vykoupení z krajní nouze lidí: „Rav
Eliezer řekl: Nebude jasnějších znamení než toto (Zachariáš 8,10): Před
těmito dny nebylo totiž co dát za lidskou práci, natož za práci dobytka.
Kdo vcházel a odcházel, neměl pokoje od protivníka. Co znamená kdo
vcházel a odcházel, neměl pokoje od protivníka? Rav podal vysvětlení:
dokonce ani ti, kdo studují zákon a o nichž bylo řečeno (Žalm 119,165)
hojný pokoj mají ti, kdo milují tvůj zákon, nebudou míti pokoje. Šemuel
vysvětlil: všechny ceny dosáhnou stejné výše. Rav Hanina řekl: Syn
Davidův nepřijde, dokud nouze nebude taková, že se na trhu nedostane
ani ryba pro nemocného".
Můžeme se však odvážit i jiné hypotézy: Poslední soud a skoncování
se zlem nepřísluší nikomu jinému než Synu Davidovu. K tomuto triumfu spravedlnosti je třeba náboženského činu, kterým je právě příchod
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Mesiáše. Proč však ono kruté rozhodnutí krále, které nejprve vydá
Persii Římanům a potom rozšiřuje římskou říši až na sám kraj světa?
Podle druhé hypotézy je celosvětové rozšíření římského impéria nezbytné pro spravedlnost a pro sám mesiánský mír. I ve své zločinnosti
znamená pro Západ počátek Řádu. Je něčím víc a něčím lepším než
pouhým rozmachem válečnických sil a rozkvětem bytí v jeho divoké
vitalitě. „Po devět měsíců, až by ta, kteráž rodí, porodila", říká náš text.
Devět měsíců, devět let nebo devět století příprav na příchod Mesiáše.
Svět obtěžkaný novou budoucností! Politika, jak ji představuje Řím, je
zárodkem mesiánské štědrosti. Dává život zákonu, který, ač vzešlý
z animality, skoncuje s animalitou lidských smeček. Římský legalismus je pozitivním účinem své negativity. „Modlete se za stát, nebýt
jeho, sežrali by se lidé zaživa", prohlašuje ctihodná Mišna v traktátu
Pirke Aboth, jemuž se vyučovalo za nejtvrdšího útlaku římským impériem. A zde je jiný, v témže smyslu podivuhodný text z Berešít Raba
X,13: Rabi Šimon, syn Lakišův, vyučoval o verši z Genesis 4,3 „a viděl
Bůh vše, co učinil, a hle, bylo to velmi dobré" takto „velmi dobré" je
nebeské království. Ale ono „hle", jež předchází hodnocení „velmi
dobré", značí římskou říši. Dá se říci, že římská říše je velmi dobrá?
Ovšem, Řím vyžaduje zákon a pořádek od všeho stvoření.
Řím, to je velký řád, který ovládl středomoří a stal se Západem.
Hřmot právě tohoto Říma, ač teprve jen z dálky zaslechnutý, tolik
zaměstnával největší z velkých, Rabiho Akíbu a jeho druhy, jak se
dočítáme v jímavé epizodě, kterou končí traktát Makoth 24, a.
Arciže není dovolené dělat si o politickém Západě jakékoli iluze.
Avšak příchod Syna Davidova možná vyžaduje, aby se nejprve prosadila západní jednota, nikoli jednající hned podle zákona inspirovaného
láskou k druhému člověku, ale průpravně podle zákona, kde si zlo
ukládá, že se bude chovat jako dobro. Svět zorganizovaný kolem
Zákona, který nad ním bude mít politickou moc. Planetární Západ je
nutný, aby mohl přijít Mesiáš.
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Nové knihy z nakladatelství INVERZE

Věra Linhartová — Twor
Autorka, v současné době více známá ve světě než doma, naposledy publikující v Československu v šedesátých letech se opět
představuje domácímu čtenáři prózou, která se ocitá na
pomezí osobní meditace a poesie. Věra Linhartová napsala
Twora francouzsky v roce 1971 a Anna Fárová text přeložila
do češtiny ve spolupráci s autorkou v roce 1981. Naše vydání
publikuje souběžně originální text i překlad.

Quido Machulka — Příživník
Verše básníka střední generace z prostředí undergroundu. Přinášíme výbor, sestavený Martinem Machovcem podle sbírky
"Písně příživníka" (edice Popelnice 1984), doplněný o další
autorovy sbírky. Předmluvu napsal Ivan Martin Jirous a knihu
ilustroval Jakub Zich.
Knihy si můžete objednat na adrese — INVERZE, Vjámě 4, Praha 1
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