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Dámy a pánové
Na podzim před deseti lety, za babího vídeňského léta
a za asistence po vinných stolech poskakujících albínských vrabců zkrystalizovala myšlenka na uměleckou révu i PATERNOSTER, aby při našem neustálém nevěřícném údivu dorostla do dnešních dnů. Citlivost k vývoji
věci nám jemně pokynula, abychom v této podobě a nyní
skončili. Tedy toto třicáté číslo je posledním.
Důvodů je několik:
Naprostá většina redakční rady zaměstnala sama sebe
v osobních dílech natolik, že na nutně systematickou a
efektivní redakční práci není pojednou kdy a hledat /byť
i nalézt/ pokračovatelskou redakci by znamenalo takový
posun, že by šlo o jiný \ýtah, a to se nám zdá velmi nestylové.
Dále se nám zdá, že byť je na redakčním stole kvantitativně přinejmenším stejná hromádka textů, jako před
deseti lety, jejich kvalita není taková, aby nás, když už nic
jiného, alespoň ona motivovala tisknout PATERNOSTER dál. Rozbor tohoto úkazu přesahuje téma tohoto
sdělení.
Můžete klidně považovat uvedené předcházející důvody za předvyprázdněnou příčinu /pre-empted cause/.
Především jsme ale nabyli dojmu, že směřujíc k tomuto poslednímu číslu se přirozeným způsobem vyprázdnilo to, čemu se souhrně dá říct naše vydavatelská idea.
A proto neprodleně přistupujeme k neodvolatelnému
AMEN!
redakce

DŮKAZY
EXISTENCE BOŽÍ

Tak pravil Norman Malcolm
Neprávem se zapomíná na to, že i ontologické důkazy existence
boží mají své osudy. Osud toho mého se vlastně datuje už od konce
padesátých let, kdy jsem se zabýval dosavadními důkazy, k nimž jsem
pod vlivem kantovské kritiky přiřadil i důkazy běžně považované za
neontologické. Začal jsem pochopitelně u sv. Anselma a pokračoval
přes sv. Tomáše Akvinského, jenž se za svou nominaci mohl poděkovat právě Kantově denunciaci, až ke slovutnému Renatu Cartesiovi. O
úvahách profesora Normana Malcolma jsem tehdy neměl nejmenší
ponětí...
Když jsem se později s těžkým srdcem se sv. Tomášem rozešel,
mohl jsem si v roce 1968 na Londýnské univerzitě s o to lehčím srdcem pohrávat se skutečnými ontologickými důkazy. Tím jsem začal neuvědoměle klást základy toho nejontologičtějšího důkazu - svého
vlastního.
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Náznakové kladení důkazních základů bylo v roce 1970 přerušeno
návratem do Prahy, kde jsem se ze špatného filosofa stal dobrým filosofilem a ve jménu lásky k filosofii na svou milovanou zapomněl. To
jsem ještě nemohl tušit, že se po tuctu let znovu ocitnu v Londýně.
Abych za svého druhého londýnského pobytu získal prostředky pro
práci na verbální Sladkovodní hudbě, rozhodl jsem se účelově dostudovat. Jako terna se velmi vtíravě nabídl odložený ontologický důkaz.
Tak pádným námluvám jsem ovšem odolat nemohl, což dosvědčuje
stejnojmenná dizertační práce, o níž vlastně pojednává tento komentář.
Můj slavný návrat na univerzitu byl poznamenán pozoruhodným
fenoménem. Už v roce 1968, kdy jsem v Londýně debutoval, jsem byl
o dobrých osm let starší než moji spolužáci a stejně starý iako většina
mých učitelů. Když jsem se tam po zmíněné mnohaleté pauze vrátil,
připadal jsem si jako v Bergmannových Lesních jahodách. Až na to, že
celuloidový stařec to měl v porovnání se mnou zatraceně snadné.
Vstoupil si vesele do svého dětství, aniž by s ním při této konfrontaci
jeho minulostní spoluaktéři museli věkově držet krok. Zato já jsem
coby čtyřicátník začal být opětovně vyučován svými vrstevníky-učiteli,
kteří zcela nefilmově za mnou věkově nezaostali. Zaostali ovšem kolegové ze školních škamen, kteří z nich zmizeli a byli nahrazeni mladistvými osobami, jež v době, do níž jsem se bergmannovsky vrátil,
byli odrostlými batolaty. Představa, že v případě opětného přerušení
studia budu třeba v šedesáti spolu se svými potenciálními vnuky naslouchat přednáškám svých stejně stařičkých profesorů, pak humoreskně předznamenala další osudy mého důkazu.
Svou variantu jsem piloval tak dlouho, až jsem nakonec mohl o :
podstatněně konstatovat, že sice nelze dokázat, že bůh existuje, avšak
lze dokázat, že existuje nutně. Ježto jsem už žádné filosofické ambice
neměl, nijak jsem se svým objevem nechlubil a pouze se chystal dizertační práci včas odevzdat. Těsně před jejím zapečetěním jsem byl pozván na filosofické soiré, kde jsem byl představen mně dosud neznámému, ale jinak světově proslulému profesoru Malcolmovi. Při následující konverzaci jsem se ke gaudiu zasvěcených kibiců dozvěděl, jak
že to s mou verzí ontologického důkazu vlastně je, a to od samotného
jejího autora. Když jsme si druhý den s Normanem Malcolmem ukázali své totožné verze - on vázanou v kůži a já vyklepanou na Consulu,
sedl jsem si pohotově k Mistrovu stolu a za každou z mých objevných
formulí připsal: "jak praví Norman Malcolm..."
Když jsem se pak v roce 1982 dekorován titulem bakalář umění v
oboru filosofie vrátil do Vídně a Zbyněk Benýšek mě vyzval, abych do
prvního čísla Patemosteru napsal šeplavou povídku, přišel jsem brzy,
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jak na to. Původně jsem chtěl otisknout kompletní dizertaci, jsa si jist,
že i v povídkovém žánru obstojí, ale pak jsem se rozhodl pro bezpečnější experiment. Beze všech skrupulí jsem z textu vyňal odborně objevný prostředek plný popisů důkazních technik s dovětky "jak praví'
Norman Malcolm" a díru vyplnil svižnou parafrází Poláčkových Mužů
v ofsajdu. Do protagonistického páru jsem nenápadně dosadil sebe a
svou ženu a pak už jsem dohlédl na to, aby počet zachovaných řádků z
původní práce byl co největší a v úvodu i závěru povídky kvůli symetrii
stejný.
Z níže uvedené jubilejní reprízy jsem bohužel nemohl ještě experimentálněji vyjmout popsaný poláčkovsfcý střed a navrátit tam vykuchané formule potvrzující dokazatelnost toho, že milý pánbůh existuje
nutné*. Na mé práci s ontologickým vnitřkem totiž sedí a tím se o její
cbjší osud stará Jiří Němec, jedajý
filosofický
učitel^ jenž je přiměřeně starší, a nevypadá to, že s odborným posuzováním mého a
Mtefcolmova textu v dohledné době skončí...
Eugen Bríkáus
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GOTT
MITTWOCH
aneb
STŘELNÁ
MODLITBA
ZA ŽERTOVNÉ
PŘEDMĚTY
GOTT MITTWOCH - a zlé pryč.
...aby i Škaredá středa nám zkrásněla.
Poslyšte, jak začíná dizertační práce Emana Habásko mladšího o
ontologickém důkaze existence Boží:
"Sv. Anselm praví: "Blázen pravil v srdci svém: není Boha".
Descartes by býval.mohl změnit slova Žalmistova a dát k lepšímu:
"Filosof pravil v srdci svém: není Boha." A vskutku by se kartesiánský
filosof mohl ocitnout v pokušení dát k lepšímu právě toto, aby - jakkoliv
to zní paradoxně - nebyl jako blázen, který dal k lepšímu totéž, a aby
nakonec mohl pravit v srdci svém: je Boha. Anselm potřebuje svého
blázna, aby jej sám předešel v pochybách a zodpověděl je. To vše proto,
aby potvrdil sebe sama, rádoby vědoucího věřícího, v žádoucí roli
bezpečně vědoucího věřícího. Descartes vstupuje do role pochybujícího
filosofa sám, aby potvrdil nepochybného Boha. Důkaz existence tohoto
Boha má pak potvrdit mezi jiným Descartesovu vlastní existenci.
Přestože jsou motivy obou zcela odlišné, docházejí oba k témuž
nepochybnému závěru, totiž že Bůh je, čímž se údajně dopouštějí neodpustitelného zločinu - nelegitimního kroku od Boha samého, mezi Jehož
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vlastnosti patří i nepostradatelná existence, k Jeho skutečné existenci.
Anselm tvrdí, že jeho verze skýtá krystalicky čistý pojem Boha, tak čistý,
že o něm nemůže pochybovat ani blázen..."
Nu a teď slyšte troj nový příběh obecního správce spíže /viz báseň
Emana Habásko mladšího Vězňovy věčné návraty z kulinářské sbírky
Po jídle je každý tvor smutný/, jenž v novu prvém vystupuje jako
správce vinice, v novu druhém jako správce stadionu a konečně v
novu třetím jako správce svatby. Celý příběh je doprovázen andělským
chórem.
Nov prvý: GUMPOLDSKIRCHEN
"Prosit," pravil Eman Habásko mladší a pozdvihl číši Rotgipfleru,
dohlížeje láskyplně na to, aby Emilka Sefelínová nezůstala se svou
čtvrtkou pozadu.
"Prosit," vydechla zamilovaně Emilka, okouzlena Emanovou
hezkou larvou.
Chvíli pili a stejně dlouho mlčeli, poněvadž vše již bylo řečeno a
peripetie další měla teprve přijít. Nakonec dopili a Eman se znovu ozval.
"Ich habe Durst wie ein Tram."
"Das passt dir nicht in den Kram," odtušila zardělá Emilka a dodala, "Das weiss ich, mein lieber."
Jakoby akustickým zázrakem se tento dialog donesl od bílého
stolku v oleandrové besídce na nejvyšší terase kaskádovité zahrady
nejbohatšího vinaře ve vsi Glanz-Schlumbergera přes labyrint
růžového sadu na nižších terasách a dvůr zakrytý stinnou révou až na
Wienerstrasse, která tvořila osu oslavové topografie a po které
pochodovala kutálka dělníků z vinice Boží nahoru a dolů, nahoru a
dolů, nahoru a dolů. To vše se - ke spokojenosti správce vinice - dělo
mezi pozdním odpolednem a raným podvečerem v Gumpoldskirchenu, dědině od Vídně coby vinným kamenem dohodil, v době
weinfestu, kdy - jak známo - kulminuje jinak fádní vinařský rok.
Kapela měla po obou stranách své pochodové trasy k nahlédnutí patnáctero otevřených bran do vinařských stavení s hlubinnými průzory
přes rajské vodotrysky a růžové keře až ke zmíněným oleandrovým
besídkám v perspektivním závěru. Právě do naší besídky, která přece
jen vynikala nad své duplikáty, se vrátil náš dialog jako bumerang,
když kapela zrovna stoupala kolem Glanz-Schlumbergerovy brány po
Wienerstrasse vzhůru k patě vinohradu a vinaři burácivě zpívali:
"Wir haben Durst wie ein Tram
Das passt uns nicht in den Kram"
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Echo dorazilo do besídky a ochlablo.
"Gott Miltwoch," zašeptal užasle Eman a vzápětí se zarazil, neboť
ucítil, že se neodvratně přesáhl až do holbachovského blázince teologie. Aby před Emilkou zaretušoval svůj pokleslý krok a protože už
dlouho, předlouho nebylo co pít, zalamentoval:
"Teď nás tedy doopravdy žízeň má. Ta pravá kosíkovská."
Emilka pokývala hlavou, neboť ihned pochopila, že se Eman
odvolává na báseň z raného bodobí své tvorby, která se jmenovala Jeden Kosík rovná se dva Koperníci a ve které v jádře šlo o poctu
radikálnímu kosíkovskému obratu o 360 stupňů. Dochovala se jen
první strofa a stojí za to uvést ji v plném znění:
Hnedka dvakrát o stošest
Otočil se kol své osy
Kosík
Oněch nepřesných "stošest" Eman svého času sám sobě obhájil odkazem na básnickou licenci.
Ale nyní kvapem zpět k našemu ději. Sotva Emilka dokývala zasvěcenou hlavou, objevila se jako dea ex machina děvečka v dirndlu a z
obřího tácu na stůl složila novou rundu čtvrtek. Stolovací riuál se
bezchybně zopakoval, jen koncovkové lamentaci nad prázdnými nádobami se Eman vyhnul optimistickým monologem, který by bylo
škoda nezaznamenat:
"Netruchli, Emilko. Nikoliv jedné opony, ale nepočítaných - jako
padlých andělů strážných na špici jehly - se nám dostane za náš veselý
výstup před tou železnou - nebo snad za ní? - a tak veselý ten náš
výstup bude, že si nás zde za něj bondyovský pánbůh nechá o něco
déle."
Emilka sklonila hlavu a snad jen ona jediná uslyšela chór všech
těch padlých andělů strážných, jak si jakoby v nekonečné dálce notují:
"Pater Noster, qui es in caelo. Pater Noster, qui es quies, qui es
quies..."
A poté se na jeden ráz všude rozlilo předznamenané ticho.
Zešeřelo se, nakonec i potemnělo a úplně nakonec i barevné
girlandy v naší besídce - i ve všech těch duplicitních - zhasly. Emilka se
probrala z andělského snění, do něhož ještě za Božího světla upadla, a
spatřila, pokud to, za novolunní noci jako byla tato, vůbec šlo,
nezřetelnou siluetu Emanovu, jak si obřadně přistřihuje vous, což se
za novolunních nocí činit má, neboť to už činíval osvícený hrabě Lev
Nikolajevič blahé paměti na radu svých musulmanských přátel.
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Nov druhý: H Ú T T E L D O R F
Za pět minut měla odbít půlnoc. Eman Habásko mladší, ruku v
ruce s Emilkou Šefelínovou, přelezl ohradu a slavnostně se připojili k
rovné tisícovce zelenobíle livrejovaných schlachtbummlerů, stálých
černých návštěvníků Hanappiho stadionu, na západní tribuně. Ticho v
novolunní tmě bylo takřka posvátné. Všichni čekali na první div této
noci.
Dočkali se a posledním úderem půlnočních hodin, kdy správce stadionu rozžal věžové reflektory ve všech čtyřech rozích magického obdélníku, jakož o každé novolunní noci činíval, aby vigilanti mohli sledovat, jaJc osvícená tráva roste. A vigilanti se taky mohli usledovat.
Fascinovaně se poddali masové negativní halucinaci, kdy věřící nevidí
dvaadvacet fotbalových fantomů se čtyřmi stíny vrženými, jak dole
provozují svůj věčný gala-mač, ale přesto v ně věří a věří, jak to jen v
Hiitteidorfu umějí.
Jen Eman jako skeptik, byť rovněž hutteldorfské skoroprovenience, nepodlehl čárům a střízlivě vyňal z kapsy program. To si ale
dal. Z programu vypadl na dno řady gutschein na kapesní měsíční
hodiny, poslední novolunně časovaný šlágr levičácké kampaně fedrující žertovné předměty. Eman dobropis zdvihl a zamyšleně z něj složil
bouchačku. Rozhlédl se po bližních kolem a pak se bezradně otočil k
Emilce. Ta ale právě doklimbávala dvacet, které si mezitím dala.
Eman tedy bouchačkou mocně mávl a probuzené Emilky se alibisticky
zeptal:
"O čempak se ti zdálo, myško?"
A že dál šel dialog velice pěkně, můžeme se na čas zdržet komentáře.
"O černochu v tunelu se mi zdálo, Emane. Víš, o tom tvém."
"To se ti dobře zdálo. Však víš, jak jsem se na tom eposu nadělal."
"No jen se tak, miláčku, nenaparuj. Stejně jsi mezi rasistickými
básníky až po Kiplingovi druhý."
"I kuš, Emilko..."
A teď je zase na čase vrátit se ke komentáři, neboť Eman málem
dodal: "Ty jsi sama druhá," ale hned se naštěstí zcenzuroval a už
nekontraverzně pokračoval:
"Viz třeba mou báseň 'Když a jen když', v níž jsem přebil Mistra,
který, nota bene, mým mistrem nikdy nebyl."
Opusťme na chvíli naše přátele a pro úplnost uveďme zmíněnou
báseň. Bude to v původním znění, neboť vznikla za Emanových anglických studií a dodnes zůstala nepřeloženou. Na vysvětlenou se sluší jen
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dodat, že výrokotvorný funktor "if and only if' se podle kódu výrokové
logiky zkracuje v "iff," jež se ovšem od holého "if' foneticky rozlišit
nedá. Báseň sama je poctou - jak se ostatně praví v podtitulu štípačům, kteří byli na sklonku šedesátých let postrachem londýnského
metra. Tento fantomický fenomén fungoval tak, že se nestalo, aby lady
ujela v undergroundu třeba jen jedinou stanici, aniž by se její zadnice
stala terčem pozornosti jednoho ze statečných štípačů. Nu a nyní
slíbenou báseň:
Iff
or
Homage to All Brave Bottom-Pinchers on the London
Underground in the Years 1968-70
If and only if you're stiff
Your fair lady needs a clinch
Overground then have a tiff
Underground her bottom pinch
But if you're not manly gentle
Gentlemanly every inch
Who'll be far from sentimental
Levying your dental rental?
Her fair gentleman called Lynch!
"No jo," pravila v místním nářečí Emilka, která si pamatovala
všechny Emanovy básně, byť byly sepsány v nejednom jazyce.
"Tak vidíš," uklidnil se Eman, "A i kdyby. Vlastně jsem na tom sám
jako černoch..."
"Ale bílý, ty můj milý," skočila mu do řeči trefně Emilka a obrátila
mu ruku dlaní vzhůru.
"Těžko si vezmeš chlup na téhle růžové dlani..."
"... bílého černocha, když ani není k máni," dorýmoval větu Eman.
Pýše však stále ještě nebyl pádný konec.
"Na druhé straně se nezapře," rozjel se znovu Eman, "že jsem tak
trochu pobořil tabu." Odmlčel se, aby sdělení mohlo vyznít. "A tabu to už je nějaké slovo. První, které sám Dali vyřkl po odstřižení od
matinky. Ještě před 'papá' a, nota bene, před zákazem vstupu do
kuchyně."
Z toho už byla Emilka trochu zkoprnělá, ale na věci nebylo stále
dost. Eman se zastavit nedal a přitom Emilka dobře věděla, že k
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inkriminované básni Černoch v tunelu použil Eman z humanitářskorovnostářských pozic nenapadnutelné motto z Krále Leara:
Be thy mouth or black or white
Tooth that poisons if it bite...
jež by nebohý anglofil Matěj Kuděj zřejmě přeložil takto:
Ať jsi huba černá nebo bílá
Stejně ses jedově zazubila...
"Tak dost!," vzpamatovala se Emilka, když vodopád marnivosti ne
a ne ustat a ona sama toho měla opravdu tak, jak řekla. A aby Eman
nestačil nastartovat k nové narcisistní orgii, dodala tak, že to odmluvy
nesneslo:
"Už kuš!"
Emanovi nezbylo, než se tématu se ctí vzdát.
"Ale, ale, Emilko. Spass muss sein, i kdyby Fotra Našeho věšeli..."
Ale nežli Eman stačil definitivně vybruslit z bryndy, pustil správce
stadionu mistrovsky načasovaný šum z ampliónu. Jenže místo objednaného - i když trochu blasfemicky - Patera Nostera zazněla k vlasteneckému úžasu všech přítomných levičáská verze rakouské národní
hymny:
"Wir fragen nie: Was ist not
Für unsere lieben Farben?
Aus dem feind machen wir Schrott
Ohne Rücksicht auf die Narben
Das ist unser täglich Brot
Nur unter unseren Farben
Superfarben: ROT-WEISS-ROT"
Tón dozněl a masa opět usedla. Jen Eman se ještě více vztyčil a
vyzývavě zvolal směrem k Wienerwaldu:
"Jak je ti, Rakousko?"
A v odpověď se z ampliónu ozval v neopakovatelném refrénu jakoby druhý andělský hlas:
"Lange Stiegen
Vor uns liegen
Aber uns ist eigen
Beständig zu steigen
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Von den Siegen
Zu den Siegen"
A teprve poté konečně přišel druhý a poslední div této noci. Snad
aby si samo nebe vynahradilo správcův lapsus se záměnou desek, jako
by se samo nebe chtělo připojit k Emanově apologii špásu, objevil se
na temném nebi ten největší bleděmodrý pudink, jaký byl kdy nad
Hůtteldorfem k vidění.
Nov třetí: KAISEREBERSDORF
Svatební noc dospěla do malátně růžového rána. Eman Habásko
mladší se probudil a ježto bylo prvního v měsíci, zapudil obavné
myšlenky na správce svatby, uvízlého ve výtahu mezi půdou a střešní
zaJbiradou1 a třikrát bezchybně zaskandoval "white rabbit," aby učinil
zadost magické formuli, v níž ho ještě za univerzitních studií na britských ostrovech vycvičili tamější folkloristi. Kdo se prvního hned po
probuzení třikrát slovně ožene "bílým králíkem," dožije se pak konce
měsíce bez větší újmy. First thing in the moming on the first day of the
month. First thing in the moníh, zkrátil si to jako vždy i dnes spokojeně
Eman a hned si představil, jak všechny své tři imagináry učiněné tělem
následuje králičí dírou do ranního závěru své svatební noci. Jakmile se
z formule ocitl opět po oblém boku Emilky Šefelínové Habáskové,
střeleně se pomodlil k postelovým nebesům.
Nox nuptiarum byla nadobro fuč. Manželská premiéra začala
revolverovými novinami, které Eman vytáhl zpod dveří. Neue Kronen
Zeitung. Sotva je Eman pozdvihl, rozletěly se po koberci guscheiny.
"Dobropisy, moje dobropisy," zvolal Eman a rychle se shýbl pro ten
nejbližší.
"Hast du auch
In Gebrauch
Uns'ren explosiven Rauch?"
"Výbušné cigarety," zašeptl Eman vzrušeně a hned si zapálil
poslední z minulé rundy. Blaženě zatáhl, a pak znovu a znovu, a když
cigareta vybouchla, probudila se Emilka.
"Gott Mittwoch," zareagovala na detonaci zbožně a dlouze se protáhla.
1 viz následující úryvek z rozhovoru mezi dvěma dedikanty tohoto textu nad slohovým cvičením: "Jak se vlastně
řekne latinsky •výtah'?" optal se Martin Fanda Hybler. "No přece 'Pater Noster'," -odvětila Petruška Fanda
Šustrová.
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Eman se sice rozběhl jako hodný manžel založit na postnupciální
kafe, ale hned poté se dal do probírání dalších gutscheinů na další
žertovné předměty: hodinky s vodotryskem, klobouk bez dýnka, telefonní budku s propadlem...
"Hrome, je to všechno stará vesta," mumlal si pro sebe opakovaně,
neboť těch samých měl už celou sbírku.
"Emane, Schátzchen," doprotáhla se Emilka a Emil musel volky
nevolky zahájit první společný den ve stavu manželském holdem
společné lásce.
"Emilko," začal jako obyčejné něžně, jenže tentokrát šlo o něžnost
spíše strojenou, "Krejcirik, Weigl, Knaller, Kuna, Igesund. Co je to?"
"Forward Admiry Vídeň," vyhrkla bez rozmýšlení Emilka.
"A Drabitz, Gasselich, Dihanich, Steinkogler, Petkov. Co je to?"
"To je forward vídeňské Austrie," nepletla se ani tentokrát Emilka.
"A co je tohle: Gross, Brucic, Krankl, Panenka, Keglewitz?"
"To je přece forward našeho Rapidu, Emane," odpověděla do
třetice dobře Emilka a rozevřela náruč, aby se jí dostalo, co jí ode
dneška patřilo.
Eman se však obrátil, vztáhl ruce k neviditelnému nebi a zvolal:
"Mám chytrou ženu!"
Pak už šlo vše ráz na ráz. Eman kvapně políbil udivenou Emilku,
nasadil si klobouk bez dýnka a opustil náš příběh. Proběhlo to takto:
Eman vyšel z pokoje, vyšel i z bytu a domu, na chodníku před domem
se co nejhlouběji nadýchl a vydal se za roh k veselé budce s
propadlem, aby zjistil ten pravý čas. Vstoupil do budky.
"Klobouk bez dýnka dolů před takovou budkou!" stačil ještě ocitovat patrona žertovných předmětů Jiřího Mordechaje Daníčka a pak už
se mu jen všechny gutscheiny i psí kusy, jako že jich byla požehnaná
spousta, střelně promítly na niternou sítnici. "Gott Mittwoch" bylo
úplně poslední, na co se ještě zmohl, a bylo to, jako by ho nic nemělo
přežít.
Emane, Emane. Všechno je fuč. Všechno je fuč. Je na tomhle nejlepším ze všech možných světů hodně druhů žertovných předmětů,
ale nikdy ten samý dvakrát. Hanbou ses, Emane, v žertovné budce
propadl. "Gott Mittwoch" jsi zvolal a jehlou jsi bodl, tou v kupě sena
nalezenou, však na špici její se ani jeden anděl, tvůj strážný, nevešel...
Zbývá ještě závěr dizertační práce Emana Habásko mladšího o
ontologickém důkaze existence Boží:
"... budeme se tedy zřejmě muset smířit s tím, že existence není
predikát. A je-li nutná existence variantou exitence, pak ani ona není
predikát. Jestliže však obě kategorie nemají společného jmenovatele, pak
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výrok "Bůh existuje nutně," i kdyby vyplýval legitimně z důkazu, neimplikuje, že Bůh existuje.
Podlehněme na závěr pokušení a pokusme se zformulovat konec
tohoto textu tak, aby byl symetrický s jeho počátkem: předpokládejme,
že "filosof pravil v srdci svém: je Boha". Odkud to ale může vědět? Je
patrné, že jen těžko ze samotného pojmu Boha. Spíš se to mohl
dozvědět na základě Božích účinků všude kolem (a ty jsou Jeho, jen
když On je), mezi nimiž se vyskytuje i zmíněný pojem. Mýlí-li se,
přestal být filosofem. Nemýlí-li se..."
GOTT MITTWOCH...
Trojtečkou ale modlitba nekončí... Teď všichni andělé s sebou!
GOTT MITTWOCH
GOTT MITTWOCH
GOTT SEI D A N K
LEBENSLANG
*

*

*

Poděkování dr. Břetislavu Hodkovi za nezištnou shakespearovskou
pomoc při re-edici povídky.
Petrušce Fandovi Šustrové, Martinu Fandovi Hyblerovi a - last but
not least - Fandovi Fandovi Pánkovi
věnuje Eugen Fanda Brikcius
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JAKUB HRON
METÁNO VSKÝ
/1840-1921/

Matematický důkaz existence Boží
Je-li poměr prostora / p / ku hámě / h / roven bůh / b / , pak je bůh
měřítkem prostora a hámy:
p:h = b
p = b.h
p/b = h
l/b...= p : h tj. bůh ku jednotě = jako prostor ku hámě.
Bůh nad prostor i nad hámu!
Pozn.: háma - Hronův neologismus značící hmotu /materii/
Z profesorského notesu Jakuba Hrona citováno z článku Vladimíra Boreckého
Libomudravna - ludická filosofie profesora Hrona, Filosofický časopis, 1992, č. 3.
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GÓDELŮV
ONTOLOGICKÝ DŮKAZ
BOHA
/Petr Vopěnka, pondělí 23. 11. 1987, Ječná 7/

Důkaz nalezen v G. pozůstalosti. Probíhá v modálni logice.
Označení:
x, y,
proměnné pro nějaká jsoucna
<p, Y,
vlastnosti jsoucen, <p / x / znamená, že x má vlastnost q>
P (<p)
vlastnost <p je positivní /některé vlastnosti považujeme za
positivní - nemůžeme však říci, které/
P
„je nutné
o
.je možné
ostatní značení std.: 3 V & - » - 1 »
Axiomy:
AO
AI
negativní
A2
positivních

[P (<p) & • Vx («p(x) - T(x)] >» P (Y) nutné důsledky
vlastností jsou positivní.

Tvrzení:
TI

P (ip) -» o 3x <p(x)

P (<p) - » O P ((p) "trvalost positivity"
P (—-«p) »
P (cp) každá vlastnost je buď positivní nebo

Důkaz: /sporem/...P (cp) a
o 3x <p(x)
o V x - 1 <p(x)
• Vx («p(x) —
A2

P (—-qj) což je

q>(x)) /tím spíš/

P («p) spor
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Definice 1:

Lemma 1:
Lemma 2:

(p Sss x "je esencí x"
(p Sss x s d f <p(x) & VY (Y(x) - ( • Vy q>(y) - Y(y))
<p Sss x & T Sss x -» • (p = T
<p Sss x
[ • Vy (p (y) -* y = x]

Důkaz: Nechť (p Sss x za Y (y) vezmeme y=x, platí tedy T (x).
Podle definice pak platí:
Vy <p(y) - Y(y)
Tedy: esence může být jen jedna /pokud existuje/ a může být esencí
jen jednoho x.
Definice 2:

G(x) být "Godlike"
G(x) =df V <p (P <p - <p(x))
Tedy: x má každou positivní vlastnost.

Axiom: A3

P (G) tedy vlastnost býti Bohem je positivní.

Lemma 3:
o 3x G(x)
Důkaz: bezprostřední důsledek T I a A3
Lemma 4:
G (x) & Y(x) =» P (Y)
Bůh má tedy všechny positivní a žádnou negativní vlastnost.
Důkaz: předpokládáme, že G(x) & Y(x) a že neplatí P (Y), tedy P
(-•Y) má všechny positivní vlastnosti, tedy i - 1 Y(x) - spor.
Tvrzení: T2

G(x) -» G Sss x -

Důkaz: předpokládáme G(x) a Y(x), chceme dokázat • Vy G(y)
Y(y)
předpokládejme, že neplatí, tedy, že:
o 3y (G(y) & - Y(y))
protože Y(x) pak nutně P(Y) a G(y) má všechny positivní vlastnosti.
/Poznámka: Zde je použit axiom AO a nelze jej vyloučit./
Definice 3:
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NE (x) "nutná existence"
NE (x) s d f V<p <p Sss x - • 3y cp(y)

Lemma 5:

3x NE (x) & <p Sss x -» • 3y <p(y)

Axiom: A4

P (NE) "nutná existence je positivní vlastností'

Tvrzení: T3
Důkaz:

o • 3y G(y) /zesílení tvrzení T l /
G(x) - (NE (x) & G Sss x)
3x G(x) - 3y (NE (x) & G Sss x) o 3y G(y) — o • 3y G(y).

Co je možné, to je nutně možné:
Pravidla:
Pl:
P2:
Důkaz:

o Vy (p(y) -» • o
<p(y)
o • 3y <p(y) — • 3y q>(y)
• 3y <p(y) =» QVy (-• q>(y)) -»
• o Vy <p(y)
-> o • 3y <p(y)

Závěrečné tvrzení: • 3x G(x)
Důkaz z T3 a pravidla P2

poezie
Andrej Stankovič

Variace na Bezruce
("Pořád krocan doloval...")
I.
Pořád Soso
sondoval,
až všechno vysondoval:
1) Nět zděs moloka
2) Ty liché břízy jsou součástí mé velkoruské schízy.
II.
V ráji či pekle jezdí Nobile
na lokomobile
s Ladislavem Klímou
z Nového Bydžova do Chlumce
nad Cidlinou
a vozí opilé, na klíně dvě houně:
Filozofie budoáru těší:
1) Chudou Ženu,
2) Divou Báru
(ty v chýších).
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III.
Příležitost Cosa Nostra
dělá zloděje i z Foerstra:
Každého patnáctého
se v AUSu
nalejou...
Nočníma tramvajema
jezdí bezhlavý Kléma:
1) Kde myšlenky má, čí?
2) Kdo také tak učí?
Ty hlavičko upírova,
mráz tě bude tupírovat.
Variace na P.L.
(předjarní pijatyka)
Moja (bo hovna)
lýra bojová
s hmaty
z Jedovnice do Senetářova
(čo Štoll tam tára u oltára?
- "...František Halas překoval - ovál jeho "Tváře" brechal Rouaulta v "Ara bar...")
(Každý rychle všech ech nechal:
Moje řeč: Pech.
Panen... Kých! - Je s námí ámen)
"Šila a Silová, never, veď Ilava!",
vykríkol Vasil
a ďalej
diabolsky zarábal.

22

V a r i a c e na "Post i I iu kacířskou"
(Výlevy nad výjevy z lední revue)
Josef pověsil remeslo na
hřebík a dal se na chlast
Bolestiphiý po splnění
všech plánů, v nichž
však příští není
trucovitě jde rosomák
jenž předtím uklouz v so(p)(k,l)u
nějak v (tu, tom) so(p)(k,I)u
mezi palci, prsty
vso(p)(k,l)u křtu,
jenž (Mu) v dlaních chrastí - střechýi: "Hraj, hraj, hraj...!" neboť tu mrzne, až to praští:
Jordán je ráj,
ráj na kluzišti
a nad Betlémem
místo Gloria
"A.rbcit maeht frei"
Syn pluku piští
jak Ferdinand nad Konopišti.
K tomu Kokokokodák volá abbé Vyjídák.
V a r i a c e na R o z a n o v o v o t é m a
("mal som psa a besný je...")
(Ustarané
Mámě se mstím):
Egyptská noc
(blízko Vánoc).
Led ková Nil i Ob.
Padá mana
atamana
("Papá!", "Mamá!",
"Papá!", "Mamá!"),

7

padá mana
pro Vašku.
(Hada má na podvazku.)
Pod šibenicí
(v očích denici)
sedí Job.
Tma vyhovuje
jeho vemeni:
(Noe..., Je, nebo ne...?)
Variace na Morgensterna?
Při "Dni otevřených dveří"
myš si Bílou paní měří.
"Honem", vzkřikla Bflá paní,
"jsou kojoti zajebaní?"
"Ráda bych prchla
z těchto zdí, jenž jednou
mou tvář zohyzdí.",
myš na to dí.
Variace na de Amicise
Tluče bubeníček
Entartete Kunst
a svolává chlapce
Entartete Kunst
Máme plínky a boláky
zahrajem si na vojáky
Entartete Kunst
Entartete Kunst
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Plamenná (pštrosí) variace na
Čajkovského
Miklucho -Maklaj - činovnik tli dějatěl
vytrhnul jí trn z ňader
Vždyť je to dávno,
co takto pták v cval zval...
Prostořece:
Och, jitra děs a pach!
Rarach Basilej v temných barvách
líčí,
zatímco na březích Torysy tlím
v Otcově pytlích.
Už je to dávno, co takto pták
v eval zval (tož chvátám!):
"Řeko popelavého potu, plyň
v Černé moře dál!..."
Vaječný koňak: "Pal?!"
Copak foťák, ten by
pořád jen slzy polykal
a lhal a lhal a lhal:
"Vojna je vojna!
(Ňam ňam, ňam ňam...)"
Jaká to teskná píseň,
jak bůh by mrdal s labutí
a ladem ležel bál,
a ladem ležel bál
v té lebi (co nemá
obutí?)
V té lebi...
Najdete tam makety saun
(zástupy žump),
jež rubá Hekuba,
elementární flus.
Ta vojna...
Zaznamenali jste již

dvojdílné "Dějiny trusu"
od Pavla Koyna...?
...U ústí (S cizím peřím žádný sraní)
Allaha chval!
Pánkovsko - kafkovská variace z podzemí
Má vlasti - na krtka pasti,
být pastí
je as ti
slastí!
(Mrtvolný sliz
vonnou mastí!)
Variace na gruzínskou lidovou píseň
(Ad maiorem Const. Bieblae et
Dem. Tiomkinae gloriam)
Klus bílých slonů,
kytička černá,
krtkové pohřbívaj Kittikačorna
(Calamity Jane ve starém převleku
přišla s tímhle jednou zrána ke Flekům):
Lávy a tufy sopečné
čemusi čímsi opačné.
Je to už jasné
Vše je úžasné
Poťomkinova vesnice
točeného salámu.
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Schizoidní variace
na "Mě! jsem šest psů..."
"Každodenní" je zbořena
a já si nevidím z hoře na
špičku nosu,
do zobáku Mejly...
(z Tbilisi do Baku
poslední zbylý
čubčí syn
pod nohy pána, jindy intrikám,
se ohýbá
a lízá).
Bacha, bříza!
2. i 1977
Variace na (mytí) Gmmga(Vý$tup

na Ararat)

Železných pěstí bál...
' D ar uj ou vodě nic...
Tom ťa Mnata premilený...
(Durynk vzpomíná):
Nebude z blbouna slanina
ani z Noha baranina,
z národa browning,
browning barda.
"Co život vzal,
nezmar dá" atd.
Dá. Co tomu roba říká?
Tříkrálová variace zebu na Nezv.
(cum grano Huelsenbeck.)
Hormony, má drahá, mý valem
ubývají,
brzy budou vejce naruby
obrácený.
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F

Do Arábie jede Bam,
hle, dříti,
a i Bim by se chtěl umoudřiti,
arabskou gumou..
Ind (Střelhbitě):
Kam, mouchy;
mouchy, kam,
flirtujíce se mnou, míříte?
Do ghetta do Lodži,
z Buddhy do Dohody,
znám vás, jsem yak (Šemík? to tak!)
Ach, hvězdo, ach, hvězdo,
kdo se Tě, zjev, (ech!)
vzdá?
Další větve k plynovodu...
...jsou první vlaštovkou.
(čs.rozhlas - zprávy z 10. 3. 1973)
Z i m n í rokoková variace
(vzniklá pravděpodobně v letech 1957-1967)
Jindrovi Koblihoví
Prašná brána otevřená,
kdo je z Letné,
ten se setne
(cherry brandy,
beze srandy).
Na tenis ten já se dostal,
mnoho set ne.
Míč: tête à tête
ve Strašnicích...
V mých tesknicích
pitoreskních
míči, zhezkni!
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-"Ni TJ, SK ni!",
zakukala.
(Kukačka
se tenkrát vdala.)
Variace na H a n s e Christiana Andersena
Václavu Havlovi
Kurva, to je doba:
Ta doba je róba
neskonale iluzívní
na Pankráci i v Ruzyni.

ANDREJ STANKOVIČ
OSVOBOZENÝ BABYLON
(SLOVENSKY RAJ)
Nejznámější
slovenského
slovní šifry,
propojeními
jazyka.

básnická sbírka česky píšícího a v Praze žijícího
básníka. Nezaměnitelný básnický a básnivý jazyk,
významové "novotvary", vzniklé novými jazykovými
řadí Andreje Stankoviče mezi největší mistry českého

Vydává

INVERZE
nakladatelství a vydavatelství

Objednávejte na adrese
V jámě 4, Praha 1
tel. fax: 02-22 06 12
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POEZIE
MIROSLAVA
KUBEŠE
Nepřirozenost
Nic se nestalo
jenom ta nepříjemná
chvíle
na půl cesty
a řekneš
Ale bože nazdar panenko
anebo neřekneš
vůbec nic
i když jí to sluší
jako ramínko od podprsenky
místo kravaty
Ale smích
nějak nepřichází
a kamsi zarůstá
s kamennou samozřejmostí
nebo spíš zkostnatělou
suverenitou
až pán si nasadí
gumovou rukavici
a dá si nohu
za krk na důkaz
že to nebolí
ačkoliv tě nepřesvědčí
o nutnosti se omlouvat
Červen 70
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* * *

Quo vadis posero
Mlíko ti teče po bradě
a už si hraješ na generaci
Za pár grošů uděláme
díru do světa
Ne ne to přece nejde
díru do světa jen tak
Pro koho
Ach tak díru do světa
jako takovou
lid se ukloní
svému oblíbenci
dá palec vzhůru a všichni
budou moci dát
skromný peníz
na děti postižené
oční vadou
bez rizika
že nebudou mít na cigarety
Korunka ke korunce
říká maminka
a ono je to všechno
den ode dne
dražší
Že už bys byl
človíčku
přece jen generace
Jaká čí generace
Není to vlastně jedno
Hlavně ale ta díra do světa
Díra do světa jako taková
Červen 70
Skiipenské přeměny
Vynalezl jsem perpetum mobile
a hned mi ho zakázali
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Prý ničím ideály
To je mi ovšem velmi lilo
že lidem beru to poslední
co ještě mají
kromě předsudků
Já přece také mám
ideály
jako všichni
celé galaxie
ideálů
a ideály
v kapalném skupenství
louže ideálů
láhve ideálů
a láhve od ideálů
ideální
kapalné skupenství
Bože jak krásné
perpetum mobile
Červen 70

Pocit
Všichni jsme v podstatě ze slušných rodin
neubližujeme
bližnímu svému
tam kde přímo nemusíme
a každý z nás si občas rád zazpívá
nebo zahraje
na černou ovci
Que usque tandem říká Cicero
To v míru říká babička
Ten už to má za sebou říkají lidé
To dítě bude nadosmrti mrzák říká doktor
Trhněte si nohou říkám já
a cítím se najednou O. K.
Listopad 70
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6.00

Senzitivní vteřinová ručička
závodí s kumuly
jemné ťukání spoutaných
hvězdných poníků
hraje druhé
housle
Ruku zastříkánu
Akutolem
rozpačitě žmoulám cigáro
darované
městským hrobníkem
jenž jediný ví
že každé ráno je chladným unaveným
útěkem
ze Zámku Odcházím na nezbytnou gulášovku
loupající glazuru
oceánem duší a sítí
obličejů
stydlivě schovávám
ruku
za záda a doufám
že ji budu ještě někdy potřebovat
Jsem starší
o jeden
život
a koukám jak
holubi šerou na dominanty
města
Je totiž ráno
Září 71

Tóóméé
žádná odpověď
Tóóméé
volala chaloupka strýčka Toma.
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a koncertním sálem
to překrásně reésoónóvaloó
Tomáš Akvinský
se pravděpodobně ani neotočil
ve své tuplované blow-up
ornátu
politého acetoorceinem
Únor 73
Odpolední
... a jinému
zase tovární komíny
připomínají vztyčené
ukazováčky
A mimochodem si pamatuj
soudruhu strážný
že ta hvězda nad fabrikou
druhá zleva
je moje
Srpen 73
Blues 18-B
Mou diagnózou
je blues
blues je můj život
blues je 18-B*
model skutečnosti
nepřiznaný
chtěný
křečovitě napjatý
a poslední
blues možnosti
a uskutečnění
/ t o jste si nemysleli
že zde uslyšíte Franka Sinatru/
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Blues
je vymilovaný pohled
do studny
na Andělském hradě vypreparovaného štěstí
blues je uvolnění
křeč a jediná varianta vyrovnanosti
/když nechcete nikoho vidět
celý den - čtyři stěny
a nedělitelný smutek - nezdělitelný smutek možnost promluvit a odhodlání zpívat to je blues neboť tehdy vy jste
blues/
Blues
je též 18-B
pokud si to schválně
nezaměníte s kankánem
A že jste zde
Franka Sinatru neočekávali Ten totiž nemá
s blues co dělat
Přirozeně
ani se mnou ne
neboť já jsem blues.
Únor 74
F-DUR
Otáčel se
na dřevěném pólu
vysílače
zakázaného
ovoce a snil
o etéru
listů
vlajícího dějepisu
vkládaného
do kysličníku siřičitého
v digesteři
historicky neodmyslitelné křivdy krvavá skvrna
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jiskry
červeného vína
na saténové tváři
udávala takt
předenům
jeho mozolnatých
prstů
vykoupení
neminutelných mezistupňů
těhotenství
tušeného impéria
/dopracovávajícího se
své konečnosti
s nevidomým
voláním
kyrilicí krásou
a kohortami/
Pochopil jsem
že lze hrát
i Gershwina jako když
ho do vody
hodí
Březen 74
* * *

Roztržení víček Božského Nepokoje!
- siluety potištěných knižních sloupků
suverenně míjejích další desítku kalendářů Mazlivé panoráma niterného zraku!
- konečné opouštění krakonošovy zahrádky Vařící lázeň násobků nočních dekád!
- štítivé proražení noční clony A et non A!
- učesaná tvář briliantové špacírky
vykloněné z úst vodovodu - třaslavě tupírované paže vodotrysku - slintající penisy
přišlápnutých zahradních hadic - rdousivá chapadla vodních děl 36

Pláže přesýpacích hodin
neuskutečnitelného memoriálu poslední kapky
Roztržení víček
První zrnka písku Červen 74
***

/rodokmen/

Pavle
jsi tragikomickým vycpavačem zmijí
Tvůj jazyk
je rozeklaností nejsvětější zeleně
pravidelně rozestoupené a broukající
puchýřovosti šroubů
/Skřípání zvonivosti
kumulativní
mateřské
bolestné/
Tvá vylosovaná patrola
nad podiem volebního práva
argonové kříže žulové oděrky oceánu
Pavle
nehovořím o skokanském můstku
jménem Generál
Pavle
nehovořím o konjugaci černi & bělosti
konkurující závitnicemi litině
osmiválcového lůna
Nehovořím
o pancéři soucitu a mlýnském kole revolverů
nehovořím ani o normativu
skla
nářků
a najednou ticha
Hovořím o Tobě
Pavle
konečně líbaje čelm konečný chlad
anonymity krvácejících cihel
Červen 74
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§r
* * * /šíleně modré oči/
Jsem přestřílený jako řešeto
chicagskými pijány cukrbliků
toho děvčete z "dobrého německa".
Ona si v předehře poopraví fazónu
imaginárních rajtek
& práskne o podlahu podkovou drážďanského dialektu
jauvajs o dědečkovu norimberskou holínku
vyhořelou zářijovým nebem
buekinghamské konečné zastávky
Z poslední věty zní cosi jako
... liebe...
- těžko říct komu to patří
srpen 1974

Mlha se mrouská
s dlažbou omlaskanou barumkami trojhvězdí nad křižovatkou
ukazováčkem přidržuje
vrkající procesí
za předloktí první kapoty říjnové slzy
legionářského deště
ženou ukýchané ptáky do hospod
Olomouc
Září 74
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/Achabovské mávnutí před sedmnácti lety/
Vynořil se dýmově ode dveří restaurace Kotěrova prostějovského
Národního domu, gymnasiální aktovku vrásčitou poznáváním přehodil
přes pultík smutné slečně v černém, která věčně obracela oči ke stropu.
Vešel v teniskách, popsaných věčnou tužkou jmény amerických beatniků, nechal si přinést od zrzavého okresního Morgemstema pivo, na
stůl rozložil černý školní sešit a začal zapisovat krátké, skákavé řádky.
Tak jsem ho uviděl poprvé, básníka Miroslava Kubeše, budoucího
spoluzakladatele a centrálního herce budoucího Hanáckého divadla,
romantického klauna, k ránu zapomínajícího na omezující povinnosti
příštího dne a s krabičkou letek odjíždějícího za dobrodružstvími,
neoznamující nikomu kam, za kým a na jak dlouho.
Končívali jsme pak - nebo začínali - své klábosivé noční túry v nádražních bufetech na umakartových pultech, ve "skleněných zámcích",
on přednášel z černého školního sešihi ranním opilcům své ferlinghettovské básně, naplněné farmaceutickou terminologií - studoval tenkrát,
po gymnasiální maturitě farmaceutickou fakultu v Hradci Králové.
Utíkal na další a delší výlety, tu do Tater, tu na Šumavu, až končil svá
studia u divadelní vědy na olomoucké filosofické fakultě. Schovával se
před dopoledním shonem v růžku hospody U musea, snil o beckettovských absurdních textech, hladil je Kafkou i Haškem a nostalgicky je
solil pocitem své generace liippies a rocku. Dobová chvíle ho přivřela
hrát pak v kusech, které byly odvarem té absurdity, kterou si vysnil nad
ranním pivem a dvojnásobným odvarem absurdity života první poloviny
70 tých let.
Naposledy jsem ho viděl jednoho rána u sluncem ozářeného rohu
ulic, kdy jsme se loučili; on pod paží černý školní sešit plný básní, oba
ochraptělí z noci, kdy jsme v maringotce okresního klavíristy zpívali
švadlenkám Trh ve Scarborough a šňůru černošských spirituálů. On
mizel za sluncem nepřirozeně ozářeným, zbělelým rohem, den začínal
žhnout, já položil k cípu domu láhev zteplalého vína a on ještě zamával,
jako bájný Achab.
Pět dní nato jsem vytáhl z pražské schránky v dopisní obálce složený
fotografický papír, na kterém byl otisknut obraz ležícího básníka
Miroslava Kubeše s jizvou pod srdcem. Připsáno stručné oznámení a
krátká vysvětlující zpráva:
"Vylovili ho ze dna Plumlovské přehrady, položili na břeh a přitiskli
ucho - jako ke kolejnici - na prsa. Poděšeně vyskočili, srdce už nebilo.
Dr. V. nahřála nad plamenem zapalovače starou pionýrskou rybičku a
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vfízia se jí k jeho srdci. Fotograf P. stál nad tím, kapala z něj voda a
cvakal spouští..."
Nevěřící jsem jel do Prostějova a pak musel uvěřit. Ležel v rakvi,
žádný mejdan, žádný výlet, žádné zpěvy. Pitomé
krematorijníplameny.
Seděli jsme po pohřbu, už zdánlivě po všem, v temném pokoji a
pouštěli si jeho písně o tom, jak z nedělného korza vpadnout do flámu
se často stává i o tom, jak se strachem vítáš toho, kdo ti s dámou
spává...
Přenášel jsem téměř vyhořelou svíčku na malý stolek s karafou a
vosk mi pokapal džínsy. Tma, má ruka a bůh ví kdo ještě vytvořili na
koleni souhvězdí.
Příští den jsem si vzal mapu oblohy, toho lidsky nepřesného průzoru
do prostorů božího těla. Kapičky vosku na modré látce se vzácně přesně
kryly s hvězdami v souhvězdí Vodnáře.
Tam odtud a takhle mi tedy snad píše své absurdní dopisy.
Zbyněk

Benýšek

Miroslav Kubeš /1952 v Prostějově - 1975 v Plumlově/ básník, herec, písničkář, po
maturitě na prostějovském gymnasiu studoval farmacii a později divadelní vědu na
olomoucké universitě. Spoluzaložil Hanácké divadlo JHa-divadlo/, kde vytvořil řadu
hlavních rolí. Zemřel tragicky utonutím na Plumlovské přehradě. Jejo básně a povídky
jsou dosud v rukopisech.
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Jiří Načeradský V okně, 1967, olej na plátně 175x194
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próza

Bob Bohumil Krčil

Bazén
Odpočíváme na slupku ve vchodu do Mahmudova krámu, krámu
narvanýho všemožnejma starožitnostma, od prstenů pouštních vzorů
přes pracně a jemně vyšívané košile k stejně pracně utkaným "kalifům"
- pestrým kobercům. Právě jsme z chodníku před jeho osvíceným obchodem srolovali poslední z těch koberců, které jsem mu dnes přišel
vyfotit; Polaroid naštěstí fungoval a Mahmud teď nemusí neustále rozbalovat a balovat pětimetrové nádhery rozmarným zákazníkům. Stačí
sáhnout do šuplíku pod pokladnou a nastavit barevné fotky... Mahmud
je spokojen, pokuřujeme, a přestože se jeho obchod nachází na Manhattanu, mám pocit, jako bychom seděli před obchodem někde
uprostřed Kábulu v jeho rodném Afganistánu. Zboží v krámě voní
pouštními velbloudy, kozami, truhlemi ze zadních světnic hliněných
domečků kdesi vysoko v horách - ta vůně proudí vchodem na ulici a
Mahmud se v duchu ocitá ve své daleké zemi...
"Můj strýček měl podobný obchod na Chichen Street v Kábulu,
znáš to tam, ne? A pokaždé, když k nám přišel zákazník, byl pohoštěn
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buď čajem nebo jídlem, poseděl s námi, pokud kouřil, nabídli jsme mu
ten nejlepší hašiš, popovídali jsme, pojedli melounů, hroznů - a jestli si
něco koupil, nebo ne, nebylo tak důležitý, hlavně že byla pohoda a
všichni byli spokojeni. Můj dědeček zase, ten vlastnil krásnou obrovskou zahradu na svém pozemku v Kábulu, byla velká jako odsud z
Desáté ulice až na Pátou avenui a Čtyřicátoudruhou ulicí, plná stromů
a zeleně, s altánkem, verandou a malým plytkým bazénem. Jelikož
byla tak rozlehlá, udělali jsme z jeho zahrady Jezdecký Klub pro Američany, žijící v našem hlavním městě. Napřed jsme koupili pár koníků a
postroje a pronajímali je členům klubu. Žádný Afgánec tam nesměl,
ale já, protože zahrada patřila mému dědovi, jsem tam mohl kdykoli a
vodil jsm si tam i své dívky na projížďky koňmo... Ale po mé první
návštěvě Itálie a shlédnutí tamních bazénů, jsem dostal nápad, který se
zamlouval i dědečkovi: rozhodli jsem se zvětšit náš zahradní bazén,
prohloubit jej, tak aby se v něm dalo opravdu plavat. Tak jsme najmuli
dělníky, začli kopat a pracovat na tom. Na to jsem se vypravil přes
Irán, Turecko, Bulharsko a Jugoslávii nazpět do Itálie, kde jsem s pomocí pár místních přátel začal shánět všechno potřebné zařízení a
materiál pro náš zahradní bazén v Kábulu. Neměl sice mít filtr a každodenní automatické vyměňování vody, ale pumpa, potrubí, kachlíky,
všechno bylo italské, všechno jsem zjistil, objednal a zaplatil. Co se
dalo koupit hned, okamžitě jsem buď lodí nebo letadlem poslal domů
dědovi, a na ty věci, na které jsem nemohl čekat, jsem peníze nechal
jednomu italskému příteli s tím, že mi to všechno postupně doručí do
Afgánistánu...
Mezitím jsem potkal překrásnou Italku a zamilovali jsme se . Když
přišel čas mého odjezdu, navrhl jsem jí, aby se mnou jela autem do
Afgánistánu a podívala se, odkud že to pocházím. S radostí můj návrh
přijala a spolu jsem se vydali na deset tisíc kilometrů dlouhou cestu.
Byl rok 1973 a zatímco jsme se blížili k Turecku, dozvěděl jsem se, že
v Afgánistánu se udál převrat a král Mohamed Zahir Šáh byl svržen.
Skoro jsem to nebral na vědomí, cesta ubíhala a všechny mé myšlenky
se soustředily na moji italskou krasavici. V Turecku jsem měli plno
potíží s Turky, kteří přestože viděli, že jsem z Afgánistánu a ne nějaký
bílý nezkušený turista, mi moji dívku pořád chtěli pokoutně ochytávat
a já se musel prát a bránit ji. Osmdesát procent lidí, kteří projíždí tou
zemí, mají podobné problémy, nakonec ty to tam znáš sám, že?
Odtam jsme se během týdne dostali pouští do Teheránu, kde jsem
jednou dělal půl roku taxikáře a kde jsem měl pár afgánských přátel.
Odpočinuli jsme si v hotelu a vydali se na východ Iránu do města Meshadu, a odsud potom na iránsko-afgánskou hranici...
Teprve tam mi došel rozsah toho, co se za mé nepřítomnosti u nás
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událo: všude byli vojáci nového prezidenta Daouda, důkladné kontroly, obrněné vozy a tanky. Nikdy předtím jsem u nás tanky takto
neviděl, byl jsem stejně prekvapenej jako moje Italka, které jsem toho
cestou o Afganistánu tolik pěkného napovídal...
Přestože se to normálně dá sjet dobrým autem během čtyřiadvaceti
hodin, trvalo nám to od hranic do Kábulu přes čtrnáct dní, protože
moje auto koupené z druhé ruky v Itálii strhalo všechny náhradní řemínky pohánějící vrtulku u chladiče motoru. Originály se v poušti
hned tak neseženou, tak jsem musel nakoupit desítky řemenů od
kalhot a připínat je jeden po druhým na tu vrtulku u chladiče, než se
vytahaly nebo přetrhaly. Ale i ty řemeny, co vydrželz, věčně proklouzávaly, takže nakonec jsem to vždycky rozjel na plný pecky do kopce
chlazení nechlazení a z vršku už jsem potom sjížděl na neutrál bez
motoru. Jak víš, některý ty kopce táhnoucí se třeba mezi Ghazni a
Kábulem jsou pěkně dlouhý a prudký a i bez toho motoru jsme s větrem v zádech občas dosahovali pěkných rychlostí.
Jednou večer, to už jsme byli skoro u Kábulu, jsme museli přenocovat v městečku při cestě a pronajmout tam místnost ve skromném
hotelu. Nikdo nám zdánlivě nevěnoval pozornost, ale v noci se do
našeho pokojíku najednou vřítilo sedm ozbrojených vojáků. Vojenská
policie. Skočili na mne, strhla se šarvátka, moje přítelkyně se dost vyděsila a křičela, ani já jsem napřed nerozumněi, proč nás takto vyrušili. A oni, co že to tady dělám sám s bílou evropskou ženou v jednom
pokoji? Jak si to dovoluji, co jsou to za mravy? Chtěli si mě odvést, tak
jsem musel zalhat a říct: "O čem to mluvíte?! Toto je moje italská
manželka, jen se podívejte do pasu, mám v Itálii permanentní vízum,
vzali jsme se tam a já ji sem dovezl, abych jí ukázal svou zemi. A vy
sem vtrhnete jak banda a budíte nás! Co si to můj host o nás má pomyslet??!" Ona chudák moje holka byla opravdu dost vystrašená,
pochopitelně nám nerozuměla, o čem mluvíme. Když ale policajtům
došlo, že vyrušili 'manželský pár', hned se o překot strašně omlouvali a
vše se vysvětlilo. Na druhý den konečně dorážíme do Kábulu, přijíždíme k domu mého strýčka a těším se, jak se budu moct doma ukázat se
svou evropskou snoubenkou.
Ale hned, jak mne strýček a zbytek mé rodiny spatřili, měl jsem po
radosti. Ukázalo se totiž, že vzhledem k mé poÚtické činnosti za předešlého režimu jsem byl tím novým za své nepřítomnosti odouzen k
nepodmíněným dvou letům vězení a současně na mě byl vydán zatykač. Rozhodně jsem se za těchto okolností nemohl promenádovat se
svou dívkou a provádět ji po městě, nebo se zabývat bazénem v té
krásné zahradě svého dědečka. Naopak rodina trvala na tom, abych
ihned nepozorovaně odjel z Afganistánu, než se přežene nejhorší
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povyk kolem převratu. Kdoví, možná, že nová vláda brzy udělí amnestii a potom se budu moct bez nebezpečí vrátit, ale teď že musím co
nejdřív zmizet, než mne zatknou. Do vězení se mi opravdu nechtělo. A
tak jsem se se svou krasavicí domluvil, že zatímco ona na mne počká v
hotelu u mých afgánských kamarádů v Teheránu, já odejdu nepozorovaně přes hory do Pákistánu, odtam hned přiletím za ní a z Teheránu
potom pojedem spolu nazpět do Itálie. Při své první návštěvě jsem tam
navázal obchodní styky a našel zájem o zboží z Afgánistánu - usnesli
jsme se tedy, že v Palermu otevřem tedy afgánský obchod. Starožitnictví. Zboží mi bude posílat podle mých objednávek rodina, z utrženého
výdělku se nejen uživí, ale budou si moct přikoupit a poslat zboží nové.
Vše bylo dohodnuto.
Nato jsem v noci odvezl svoji dívku do města Heratu a během příštího dne se postaral, aby ji jeden z mých starých kamarádů doprovodil
v bezpečí až na hranici a tam dohlédl na to, aby se v pořádku dostala
přes přechod do Iránu. Sám jsem se "vrátil co nejrychleji těch tisíc kilometrů zase do Kábulu, kde jsem své ojeté italské auto bez potíží prodal. Potíž byla ale v tom, že hned po převratu bylo novou vládou vydáno nařízení, že všichni Afgánci nacházející se mimo Afgánistán se musí vrátit domů a že žádný Afgánec nesmí opustit zemi. V mé situaci
jsem si nemohl dovolit zajít na pákistánskou ambasádu a pokusit se
získat vízum do té země legálně, a pro to jsem musel vyřezat jednu
stránku ze svého pasu a nahradit ji stránkou půjčenou z pasu jednoho
z mých bratrů, na které bylo platné pákistánské vízum.
Rozloučil jsem se s rodinou a společně s jedním ze svých nejlepších
kábulských přátel, synem ministerského předsedy zrovna padnuvší
vlády, jsme se rozjeli k Jallalabádu u pákistánských hranic. Přestože
díky převratu většinu svého vlivu už ztratil, otec mého přítele měl stále
ještě vliv na jednoho generála, na kterého jsme se po příjezdu do Jallalabádu obrátili o pomoc. Tento generál mi přidělil průvodce, jenž za
mne ručil svým životem, a který dostal za úkol mne bezpečně převést
přes Khyberský průsmyk a přilehlé strmé hory na druhou stranu hranic, do pákistánského městě Pešavaru.
Po silnici je to jen 160 kilometrů, ale pouští a přes hory to bylo dva
dny nepřetržité chůze. V Pešaváru jsem potom hned napsal generálovi
do Jallalabádu dopis, potvrzující, že jsem se v pořádku a ve zdraví dostal do Pákistánu a s tímto dopisem se pak můj průvodce mohl klidně
vrátit do Afgánistánu. Bez něj by jinak po návratu ke generálovi přišel
o svoji hlavu.
Ubytoval jsem se v levném hotelu u pešavarského nádraží a na
druhý den jsem se s úmyslem obstarat si vízum a letenku do Teheránu
vypravil na iránské zastupitelství. Tam mi ale k mému překvapení
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úředník sdělil, že mi vízum do Iránu vystavit nemůže, protože nová
vláda v Kábulu dala na vědomí všem ambasádám a zastupitelstvím po
celém světě, že si přeje, aby žádným Afgáncům nebyla vystavována
víza do cizích zemí. "Sorry," povídá mi, "ale nemůžu pro vás nic
udělat."
To jsem nečekal: jak se teď dostanu za svojí láskou do Teheránu?
Nazpět do Afganistánu nemůžu, vyjet z Pákistánu nemůžu, protože mi
nikdo nedá vízum, co teď?
Zkoušel jsem se dovolat nesčetněkrát do toho teheránského hotelu, abych své Italce vysvětlil situaci, ve které jsem se ocitnul, ale marně, nedovolal jsem se ani jednou. Stýskalo se mi po ní, týdny ubíhaly, a
východisko jsem pořád nenacházel. Když jsem byl takto v Pešaváru už
přes tři měsíce, jednou večer jsem v depresi bezradně polehával ve své
hotelové cimře a abych se uvolnil, zakouřil jsem si trošku hašiše. A jak
tak zhulenej ležím na posteli a nevím jak dál, najednou jsem to měl!
Vzpomněl jsem si, že do Turecka jsem zatím vízum nikdy předem nepotřeboval, vždycky mi je dali bez průtahů přímo na hraničním, přechodu. Poletím do Istambulu a když mě nezastaví po příletu na celnici,
zajdu v Istambulu na iránskou ambasádu, kde mi tranzitní vízum budou muset dát, protože můžu říct, že jsem na cestě z Evropy nazpět do
Afganistánu!
Celou noc jsem se potom nemohl dočkat rána, až budu moct
koupit letenku, nemohl jsem spát. Ráno jsem skočil do taxíku a když
na letišti pákistánské aerolinie otvíraly svůj prodej letenek, byl jsem u
okýnka jako první. Úředník začal vypisovat moji letenku do Istanbulu,
znova si prolistoval můj pas a povídá: kde máš Cé-Dé kartičku??"
Neměl jsem ponětí, co to může být: "Jakou Cé-Dé kartičku? Já
žádnou nemám."
Úředník zvážněl a ptá se: "Jak dlouho jsi v Pákistánu? To ti při příjezdu sem nedal nikdo na hranicích Cé-Dé kartičku? Copak nevíš, že
každý návštěvník s úmyslem zdržet se v Pákistánu víc než tři měsíce se
musí pravidelně hlásit na policii s Cé-Dé kartičkou a že ji musí odevzdat při odjezdu ze země!"
Nemohl jsem mu pochopitelně říct, že jsem se do Pákistánu dostal
přes hory a ne přes celnici, tak povídám: "Ne, opravdu mi nikdo nic takového nedal. Ale nedá se to nějak zařídit i bez ní? Já se do toho
Istambulu musím dostat, já jsem obchodník se starožitnostmi, očekávám tam zásilku zboží a ..."
Tak různě jsem se jej snažil obměkčit. Úředník kýval souhlasně
hlavou, vzal si můj pas a řekl, že se musí poradit se svým šéfem, že se
pokusí udělat, co je v jeho silách - a s tím zmizel v jedněch dveřích.
Cekal jsem na něj v letištní hale. Čekám půl hodiny, hodinu, dvě, čekám tři hodiny a úředník nikde. A jak tak čekám a dívám s na ruch
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před letištní budovou, vidím, jak se k ní žene policejní džíp a jak brzdí
a jak z něj vyskakuje pět vojenských policajtů v košilích a šortkách
khaki barvy, opásáni řemeny s náboji. Kromě dlouhých solidních holí
byli vyzbrojeni pistolemi a hrozně spěchali...
"Pro koho to asi přijeli?" říkám si pro sebe, zrovna když se ve dveřích blízko hlavního vchodu konečně objevuje úředník, který mi má
vrátit pas a vystavit letenky. Ale místo toho, aby se rozešel ke mně, se
úředník rozbíhá vstříc těm vojenským policajtům a ukazuje na mne!
"Támhle je ten, nemá Cé-Dé kartičku!"
Hned na to jsem byl obklíčenej, nasadili mi náramky na klíč, a za
velkého zájmu ostatních cestujích mě letištní halou dostrkali do svého
dřípu a odvezli na policejní stanici ve městě. Tam mne prošacovali,
všechno včetně zbytku mých peněz a pasu mi vzali, a po dlouhém výslechu mi řekli:"Čekej na rozhodnutí."
Měl jsem obavy, jestli si v mém pase nevšimnou té vlepené stránky
s jejich vízem, ale nikdo o tom nic neříkal, zato se mne znova přeptávali, kdeže prej to bydlím? Dal jsem jim tedy jméno mého hotelu, zavolali tam a správce hotelu jim potvrdil, že jsem tam až do včerejška
opravdu bydlel. A tak mi nakonec řekli, abych se vrátil na hotel, a než
bude rozhodnuto, co si se mnou počnou, musím se každé ráno v osm
hodin dostavit na tuto policejní stanici, pro případ, že by se mnou
chtěli ještě o něčem mluvit. S tím mne vyšoupli na ulici, ale pas a
všechny mé peníze si nechali.
Zkroušenej a bez vindry jsem se vrátil do svého hotelového pokojíku. Správci hotelu jsem vysvětlil svou situaci a ten, protože mne znal,
nechal mě tam do dalšího přespávat a jídlo mi dal na úvěr. Každé ráno
jsem se v osm hlásil na policejní stanici, pokaždé mne tam nechali čekat do šesti do večera, aniž by se cokoli změnilo, aniž by se se mnou
kdokoli bavil. Potom mne zase vždycky poslali do hotelu.
Takto se odvleklo přes čtrnáct dní a moje čekání nebralo konce.
Nadarmo jsem se snažil telefonovat do Teheránu - o své dívce jsem
neměl žádné zprávy. Byl jsem v pasti...
Až jednoho dne se v hotelu objevil jeho majitel. Byl to obrovský
Pathan s hlubokýma černýma očima, dlouhým vlnitým černým vousem
a turbanem na hlavě. Měl tradičně plandavé kalhoty a pestře vyšívanou vestu, opásanou křížem krážem širokými pásy s náboji do pušky,
která se mu houpala na rameni. Pathan znamená v řeči 'urdu' to samý
co 'Afgánec' v řeči 'farsí' a majitel hotelu se tedy ukázal být můj krajan, a to ne ledajaký, ale ze staré vážené afgánské rodiny. Jmenoval se
Khán Mašrek.
Když mu správce přinesl knihu se záznamy o hotelových návštěvnících, Khán Mašrek si při jejím prohlížení všiml, že jeden z hostů mu
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už přes dva týdny bydlí a jí v hotelu, aniž by za to cokoli zaplatil.
"Co to má znamenat? Kdo je ten člověk a pročpak neplatí??" zeptal se.
A tak mne správce hotelu představil pověstnému Khánovi Mašrekovi. Popsal jsem mu svoji situaci a řekl, že bych rád zaplatil, ale že
peníze a pas mi už přes čtrnáct dní drží zamčené v trezoru na místní
policejní stanici.
"Cože?!! To že se stalo tobě, mému krajanovi??! Jak se to opovážili!!?", vybouchnul Khán Mašrek a když se trochu uklidnil, hned se mi
začal upřímně omlouvat za všechno nepohodlí a nepříjemnosti, kterým
jsem byl takto vystaven. Na to hned správci hotelu oznámil, že jsem
host domu a ať mi okamžitě uvaří co nejvydatnější jídlo a připraví to
nejlepší občerstvení a navíc že všechny moje dosavadní útraty bere na
sebe. Potom mne naložil do svého auta a vyrazili jsme na policejní stanici. Khán Mašrek se opravdu zlobil.
Hned jak se se svou puškou v ruce objevil na policejní stanici,
zařval: "Kdo je náčelník tady té boudy!!? Okamžitě mi jej sem přiveďte, nebo vám to tady rozsekám a zapálím, jakože se jmenuji K H A N
MAŠREK!!!"
Skoro jsem nevěřil svým očím. Protože jakmile přítomní policajti
uslyšeli jeho jméno, hned začali vyklizovat cestu a překotně shánět
svýho šéfa, kterej byl odpovědnej za můj případ. Když se šéf ukázal, už
zdálky se Khán Mašrekovi smířlivě omlouval, ale ten jej hned drapnul
za žrádlo a vyzvedl hravě jednou rukou do vzduchu tak, aby měl policajtův obličej v rovině svých očí a zařval ještě víc: "Jak to, že se bez
odůvodnění odvažuješ držet čtrnáct dnů tady mého přítele a krajana?!!
Okamžitě mu vrať vše, co mu patří!!!"
A když jeden policejní poskok přinesl pytlík s mýma věcma, Khán
Mašrek mi přikázal, abych pozorně zkontroloval, jestli něco nechybí.
Přitom pořád ještě držel šéfa policejní stanice jednou rukou ve vzduchu... Peníze, pas, všechno bylo v pořádku, ale Khán nebyl hotov. Přitáhl si náčelníkův obličej tak, že se skoro dotýkal jeho a hromovým
hlasem zaburáce!: "Jestli se ještě jednou dozvím, že ty a tvoji policajti
jste jakýmkoli způsobem kterýmukoli z mých krajanů dělali potíže, opravdu ti tady tu boudu spálím a zabijú tě!!! Nikdy nezapomeň, že
jsem Khán Mašrek, vůdce Pathanů! A teď mu vlastní rukou, přede
mnou, vystavíš tu vaši Cé-Dé kartu!!!"
Teprve teď postavil zbělelého náčelníka znova dolů na podlahu a
když tento bezhlesně vykonal, co mu bylo nařízeno, beze slova jsme
nechali zkoprnělé policajty jejich osudu. Opět jsme skočili do auta a
nadávajíce na pitomost místních úřadů to Khán Mašrek stíral s pedálem na doraz směrem k letišti.
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Tam mne požádal, abych mu prstem ukázal toho prodavače letenek, který mne nedávno udal a přivolal na mne vojenskou policii. Jak
mne úředníček zahlídl vedle obrovského rozzlobeného Khána Mašreka, snažil se nepozorovaně zmizet, ale Khán jej doběhl a vzduchem si
jej přinesl s sebou do úřadovny Šéfa celníků, kde se vzápětí opakovala
podobná scéna jako před chvílí na policejní stanici. Celníci museli slíbit, že Afgánci od teď nebudou mít žádné potíže, ať už při odjezdu
nebo příjezdu do Pákistánu, jinak že to s celníkama moc špatně dopadne.
Načež jsme se vrátili k okýnku s prodejem letenek a Khán Mašrek
mi tam sám od sebe koupil letenku do Istanbulu, přes tři sta dolarů jej
to stálo, ale nechtěl ani slyšet o tom, že bych si to měl zaplatit sám.
Naopak říkal, že to je to nejmenší, co pro mne může udělat, aby odčinil takovou křivdu, jaká na mně byla spáchána na jeho území. A doprovodil mne až ke schůdkům k letadlu, aby si byl jistý, že jsem
opravdu na cestě tam, kam si přeji...
Takový je K H Á N MAŠREK.
V letadle jsem si dělal obavy, že po mně budou chtít vízum, vystavený předem, zase Turci, pro změnu, ale k mé velké radosti si mne po
přistání v Istanbulu na celnici nikdo moc nevšímal a vízum jsem dostal
na počkání. Spíš si všimli toho, že zatímco oni se před zimou schovávali do kabátů, já jsem si to vykračoval v tenkým tričku a plátěných
kalhotách, jako bych byl ještě v teplém Pákistánu. Do hotýlku ve staré
čtvrti poblíž mešity Sultána Ahmeda jsem přišel celej zmrzlej, přestože
jsem si cestou tam přikoupil v bazaru zánovní svrchník. Jakmile jsem
jen trošku pookřál, hned jsem se znovu snažil dovolat do Teheránu, do
toho hotelu, kde na mne čekala moje Italka. Ale napřed bylo špatné
spojení, potom to nikdo nebral - prostě jsem se zase nedovolal.
Na druhý den jsem podle očekávání dostal bez obtíží tranzitní
vízum do Iránu a ještě ten večer jsem byl na non-stop šedesátihodinové prašné cestě pouští z Istanbulu do Teheránu. Když jsem tam ale konečně dorazil a doběhl do hotelu, kde jsem se měl setkat se svou
dívkou, bylo mi řečeno, že ta asi po měsíci čekání potkala nějaké Italy
vracející se dodávkou do Evropy, a ti že jí nabídli svezení domů. Odjela s nimi.
Neměl jsem stání. Co nejdřív jsem koupil za poslední peníze jízdenku Teherán-Palermo, za poslední drobný kus chleba a krabičku cigaret a sednul na vlak. Dalších šedesát hodin nepřetržité jízdy pouští z
Teheránu do Istanbulu a odtam jsem pak přes Bulharsko pokračoval
hladnej jak pes Jugoslávií směrem k italskej m hranicím. Chleba i cigarety mi došly hned první den, teď už jsem jel čtvrtý den bez jídla. Vlak
se šinul pomalu jugoslávským venkovem, cestující v mém kupé pomalu
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přistupovali a vystupovali a mně nezbývalo, než se na ně dívat, jak se
cpou přinesenýma dobrotama, protože sám od sebe jsem nikoho žádat
o nic nechtěl a sám od sebe mně nikdo nic nenabídl. V jedné vesnici
přistoupil náramnej tlusťoch, bodrej jugoslávskej zemědělec a měl s
sebou koš jídla. Chleba, sýr, hrozny, kus kýty - hned se přede mnou
začal krmit a zapíjet to z jedné jeho butýlek domácího vína. Dal se se
mnou do řeči a když se dozvěděl, že jsem z Afganistánu, vyskočil a
začal mě objímat a poplácávat mastnejma rukama po zátylku a s velkou radostí mi vysvětloval, že Jugoslávci a Afganci byli odjakživa jako
bratři, jak to dokazuje smlouva, kterou prý zrovna před pár dny š
novou vládou v Kábulu podepsal jugoslávský maršál Tito. A nepřestával mi vysvětlovat, jak je to pěkný, že jsme jako bratři a přitom do sebe
přendával rychle obsah svého koše, aniž by jej napadlo něco Z toho nabídnout. Teprve když načínal druhý demižónek se optal, jestli náhodou
nemám žízeň. Když viděl, s jakou chutí jsem to víno vypil, teprve nyní
mi dal kousek chleba a divil se, jak rychle jsem ho zhltál. Ale než stačil
nabídnout víc, musel vystupovat a tak mi po něm v kupé zůstal nedopitý demižon červeného vína a nějaké cigarety, které mu náhodou
vypadly z kapsy, jak se tak radoval, že jsme bratři. Demižon vína na
lačný žaludek ale dělal divy, náramně jsem se opil a hlad mě přešel.
Probral jsem se až na hlavním nádraží v Milánu - taktak že jsem stihnul vlak do Palerma. Moje dívka bydlela asi dvacet kilometrů od Palerma v malém městečku. Na autobus jsem pochopitelně dávno neměl,
tak jsem potom z Palerma šel běžky v nádherném lijáku, do toho mě
tečka, kde jsem se zastavil až před domkem, ve kterém bydlela moje
dívka společně s několika přáteli. I já jsem v tomto domku měl před
odjezdem z Itálie pronajatý vlastní pokoj, hned vedle pokojíku své
dívky.
Teď, skoro osm měsíců později, jsem se v dešti díval ze tmy oknem
dovnitř. Tam byl uprostřed místnosti prostřen veliký kulatý stůl jako k
hostině, kolem něj jsem rozpoznával tváře mých italských přátel - a to
už jsem nevydržel, zaklepal a vstoupil k prostřenému stolu a jedl a
jedl, cokoli mně přišlo pod ruku. Ani jsem nepozdravil, nic. Teprve,
když jsem se dosyta najedl a napil, obrátil jsem se k stále ještě zkamenělým přítomným a řekl:
"Čao, čao! Tak jsem zpátky. Jakpak se máte?"
Načež se strhlo hrozné jásání a radost neberoucí konce a teprve
teď jsem pomalu přistoupil k své italské dívce, která byla celou tu dobu mezi shromážděnými přáteli. Ta se na mne vrhla a nevím jak dlouho jsem se líbali, než jsem jí mohl vysvětlit, proč mi to tak dlouho trvalo a kde jsem celou tu dobu byl. Od ní jsem se dozvěděl, že hostina, ke
které jsem takto přišel, byla připravená na uvítání holky, která měla
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zrovna po mně převzít můj dřívější pokoj. Mí přátelé měli zato, že
mne už nikdy neuvidí, že jsem asi zahynul někde v horách, anebo že
sedím v Afganistánu ve vězení. A zrovna tu noc měla v tom mém pokoji ta nová nájemnice spát poprvé. Ale nespala.
Spal jsem tam já se svojí Claudií..."
Mahniud se odmlčel a zahleděl se do večerní ulice. Přesněji do Desáté Západní ulice v newyorské čtvrti Greenwich Village, tam co se
křižuje s ulicí Bleecker. Byla plná procházejících se párů, většinou homosexuálních. Na rohu pod pouliční lampou se právě svalnatý dlouhán
s vyholenou lebkou, nacpaný do černé kožené uniformy, dlouze a
vášnivě líbal s vychrtlíkem víc než zženštělého vzevření. A že dlouhánův vychrtlý milenec byl navíc krátký, musel si jej lesklý koženáč vyzvednout v náručí do vzduchu tak, aby spolu měli rty v jedné rovině.
Ten kratší ale asi začal ztrácet dech, protože v tom namodralém světle
bylo ze strany vidět, jak se jeho nožky najednou roztřepetaly do
prázdna a tun kopáním se snažily dát najevo, že jejich majitel chce
dolů...
Mahmud odvrátil oči a zatřepal hlavou právě když se nám za zády
v jeho krámě rozřinčel telefon. Zvedl se, obrátil se na mne a dodal:
"Už je to dvanáct roků a ten bazén v zahradě mýho dědečka v Kábulu
je dodnes nedokončený..."
S tím se Mahmud ztratil mezi koberci a večer pokračoval obyčejně
dál, bez nás na slupku.
/New York, červenec 1983/
*

*

*

Bob "Bohumil" Krčil /24. 2. 1952 v Prostějově/, umělecký fotograf, kytarista, v roce
1969 emigroval do Švédska, později žil v New Yorku. Vytvořil řad.u fotografických
cyklů z cest po Indii a Blízkém Východě. Do tisku Dřipravil knihu Ccská fotografie r
exilu a sborník Sebráno v New Yorku. Zemřel 10. 7. 1992 v New Yorku.
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Zbyněk Benýšek

VÝZKUMNÝ ÚSTAV

VÍDEŇ
/Druhá
j

kapitola/
Děj se odehrává ve Vídni v letech 1984 - 1985.

Do Výzkumného ústavu jsem se vypravil na Silvestra kolem poledne; ten čas se mi zdál mít magickou schopnost zvlažnit jakékoliv chladné a nepřístupné duše. Vzal jsem si starý a temný kabát a do kapes naskládal veškeré doklady, nutné pro přijetí do Výzkumného ústavu.
Eduard několika náznaky vykreslil ve mně představu, že funkci šéfa
výzkumníků tvoří bývalý Cech, odmítající mluvit česky.
Vraty se zlatým nápisem Výzkumný ústav Vídeň jsem vešel na teplé
kamenné schodiště a bludištěm chodeb došel ke skleněným dveřím, za
kterými bylo slyšet hlasitě srkat tekutinu. Nasadil jsem předem vyhlédnutou masku loajálního mladého muže, napoleonsky vsunul ruku do
kabátu, abych zakryl utržený knoflík a vešel do provoněné úřadovny.
Za monitorem kompjútru seděl šéf výzkumníků ve své uniformě jemně proužkované košili a povoleným uzlem kravaty u krku. Na tastatuře doklepl poslední příkaz a pozoroval obrazovku, co mu odpoví,
aniž se na mne podíval. Napoleonsky jsem nad ním stál a díval se na
jeho čekání, oči bloudily po jeho skloněné hlavě až vklouzly do jeho
vnitřních krajin. S podivem jsem tam neviděl obraz nějakého problému, který by mohl vzniknout v souvislostech úkolů Výzkumného ústavu, ten chlap na obraze své představy stál vedle rozlehlé bílé vily, u
azurového bazénu, pozoroval dvě opálené dámičky, jak si z rohu do
rohu bazénu posílají korkový podnos s rozehranou partií domina a s
vysokými sklenicemi zeleného likéru, ten chlap se uložil do houpavě
visutého křesla, rozsvítil obrazovku televizoru a lhostejně pozoroval,
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jak americký president rozmlouvá s ním, jak se k němu žoviálne naklání a důvěrně mu sděluje, že...
"Was wollen Sie?" zrušil násilím svůj děj a usrkl kávy. Já rychle vyskočil z jeho vnitřní krajiny.
"Měl bych zájem pane šéf pracovat externě pro váš Výzkumný
ústav," řekl jsem. Šéf se na mne, napoleóna, podíval pohledem pekařského mistra na učedníka uprostřed minulého století. Na tastatuře
vyklepal šifrovanou otázku, nepatrně zvedl hlavu a jeho malá očka u
kořene nosu začala klouzat po obrazovce, po které přebíhala zelenkavá písmenka, jako mravenci z Marsu. Mravenci se zastavili a utvořili
obrazec s potřebnou informací a šéfova očka se rozeběhla vodorovně
a pročítala text o mých možnostech. Během studia nahmatal poslepu
ouško koflíčku se studenou kávou a srkl. Koflíček položil, oči pořád na
marťanským mravencích, sametové prsty vnořil do kapsy saka a vytáhl
hedvábný kapesníček. Podíval se do jeho obsahu, pak s ním zakvedlal
jako by zuřivě počítal růženec, hedvábí nasadil na nos a smrkl si. Pozorně si prohlédl nový obsah kapesníku, zmačkal ho a jedním prstem
vsoukal do kapsy. Pak se sklonil, prsty obrátil nehty vzůru a pozoroval
je tak bedlivě, jako by na nich měl napsán vzorec kámene mudrců, řešení perpetua mobile, plán úkrytu pokladu kapitána Nema. Zvedl oči a
podíval se na mne.
"Víte o co jde?" řekl vysokou němčinou.
"Selbstverständlich," zmačkal jsem své oblíbené německé slovo,
"několik mých přátel pracovalo pro Výzkumný ústav a ti mě rámcově
informovali o co jde," mluvil jsem a řečnil.
"Vezměte místo!" vystřelil proti mně hebké prstíky, poklepal tastaturu, maršový mravenci zmizeli, jenom zelený rámeček čekal na má
data.
"Name?!" nadechl se šéf, prsty jako klavírista před prvním akordem. Stejně tak se mě zeptal na ostatní data a kde jsem nezaměstnaný
a nakonec se mě zeptal, jestli jsem byl v ČSSR na vojně.
"Nein, šéfe," postavil jsem se do pozoru.
"Und warum!?" zahrál na klaviaturu nešťastné bé?nol a jeho obočí
se zvedlo pomalu a těžce, jako by neslo Atlas.
"Leber," vzpoměl jsem si na jediný německý název vnitřností, který
jsem znal z jídelních lístků.
"Tak to zkusíme," zřítila se jeho víčka a na mahagonovou hranu
stolu položil spojené prsty, jako ploutve. Špičkou naleštěné boty se
odrazil od kovové nohy stolu a na židli se rozjel k oknu, kde stála skříň
s různobarevnými formuláři. Několik jich odpočítal, odrazil se od stěny a s formuláři, jako s utrženými husími křídly přijížděl schovat své
břicho za monitor.
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"Pod jakým krycím jménem se budete hlásit?" připravil se ke koncertnímu přídavku.
Už už jsem chtěl říct 'Napoleon', ale podíval jsem se na malá očka
u kořene nosu šéfa Výzkumného ústavu, kterého živí český problém,
ale česky se bojí mluvit.
"Lvíček," oznámil jsem česky.
"Was? Lficekch?" vzal tužku na kus papíru napsal Lwitzsekh a papír
přisunul ke mně. Napsal jsem své Lvíček, ale šéf výzkumníků zakroutil
hlavou.
"Nein, žádný háček ani čárka ve jméně nesmí být! Co je to německy?" mluvil svou řečí.
"Junger Löwe."
"Wunderbááá, napíšeme J. Löwe, ja?" a už hrál dédur, pak zahřměl
poslední akord, marťanští mravenci zmizeli a obrazovka lekla. Ustaranou hlavu sklonil nad malou krabičku, cvakl knoflíček a z krabičky
tupě cinklo: "Bitte?"
"Posílám novinku, krycí jméno J. Löwe," mluvil šéf do krabičky.
Odcházel jsem k mléčným spojovacím dveřím, než jsem je otevřel,
ještě jsem se otočil, ale šéf Výzkumného ústavu se díval do mrtvé obrazovky. Vskočil jsem rychle ďo jeho vnitřní krajiny a ten chlap ležel v
houpavé visuté síti, dvě hnědé dámičky opřené o kraj azurového bazénu srkaly brčky zelený likér s ledovými kostkami a rozzářeně pozorovaly děj na barevné obrazovce. Americký president na ní držel šéfa
Výzkumného ústavu pod paží, z druhé strany k nim přibíhá houf novinářů a les kamer, všichni zaznamenávají, co sděluje šéf americkému
presidentovi, ten podává rozesmátému šéfovi obálku, šéf z ní vyjímá
barevný papírek, novináři jsou tiší, kamery vrčí, dámičky v bazénu
ustaly v srkání, šéf obrací barevný papírek ke kamerám a všichni vidí,
že je to šek na šestimístnou částku v dolarech...
Dáma z vedlejší místnosti dovřela mléčné dveře, sedla si za miniaturní mramorový stolek a usmála se jak mořský koník. Vklouzl jsem jí
rychle do oka a tam viděl obrovské ledové smítko, které by neodvalilo
ani deset zamilovaných Kájů. Stál jsem tam zachumlán v temném kabátě, rychle si nechal vysvětlit všechno, co jsem už věděl od Eduarda a
za chvíli rád opouštěl její ojíněné a mramorové království s výzkumnými dotazníky pod paží.

II.
Rozhodl jsem se, že udělám první rozhovor ještě dnes. Za prvé
bylo možné předpokládat, že ve Výzkumném ústavu předpokládají, že
nový výzkumný pracovník bude mít v zásobě alespoň jednoho okamži-
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tě použitelného turistu, za druhé se mi zdálo být jisté, že na Silvestra
nebudou revizoři pobíhat po zasněžené Vídni.
Vytočil jsem telefonní číslo nového exulanta, vysvětlil mu situaci,
ten měl radost, že si udělá zadarmo základ na silvestrovskou oslavu.
Domluvili jsme se před Prater a tam se za hodinku sešli. Mrzlo, takže
jsme zahnuli do nejbližší postranní uličky a v ní zapadli do první hospody, útulně vyzařující červeným neonkem.
Posadil jsem svého turistu do rohu, zády k temné hospodě, vyšel
ven, přečetl si jméno ulice, název hospody a z budky vytočil číslo Výzkumného ústavu.
"Výzkumný ústav," ozvalo se, "až domluví tento hlas, oznamte své
krycí jméno, čas, jméno ulice a název podniku nebo místa, kde se nacházíte. Artikulujte přesně!" domluvila smyčka ve Výzkumném ústavu
a prskavě vyčkávala.
Všechno jsem artikulovaně uvedl a chvilku čekal, jestli se smyčka
poděkuje. Ale nic, odprskla si a dotočila se.
Když jsem se vrátil do hospody, seděly u mého turisty dvě slečny v
krajkových plavkách a průsvitných blůzičkách.
"Von je to nějakej bordel;" zašeptal mi nový exulant.
Vysvětlil jsem brokátovým slečnám, že jdeme jenom na skleničku a
že jinak jsme vlastně žebráci, potulující se kolem dunajských kanálů a
že jim nemůžeme dělat společnost. Slečny mrkly metrovým obočím,
zatřepetaly krofkami a odlétly přinést nám dvě třetinkové láhve piva.
Ještě jednou udělaly pokus stulit se k nám, opět jsem se jim smutně
omluvil, že jsme tu úředně ve věci provedení výzkumného úkolu pro
amerického presidenta, rychle jsem vytáhl formuláře dotazníku a začal
je rozdávat, jako karty na lízaný mariáš. Slečny vyhrnuly fialové rtíky
až k temnému stropu, kmitly krofkami a frrr.
Jelikož jsem neměl ještě přesně spočítáno, jaký typ turisty by měl
být dnes zkoumán, musel jsem improvizovat. Od Eduarda i od mramorové dámy jsem ale věděl, že ze čtyř prvních rozhovorů má být 75%
dělnického původu a 50% nad čtyřicet let a 50% z měst pod 50 000
obyvatel. Vepsal jsem tedy do úvodního listu prvního dotazníku, že
turistu jsem potkal v bytě svých známých, že je tu na dvoudenním
zájezdu "Silvestr nad Dunajem", že je dělník a člen komunistické strany,
že však chodí dvakrát za měsíc do kostela. Pak jsem položil tužku na
formulář a zeptal se souseda, proč se vystěhoval z Prahy.
"Chci do Ameriky, ale nechtěli mi dát devizák. Tak jsem podepsal
Chartu 77 a žádám o Ameriku tady v Rakousku," kýval hlavou na
souhlas se sebou.
"Co tam budeš dělat?"
"Vydělám prachy, pak si zřídím studio a založím gramofonovou
firmu," kýval, "v Kalifornii."
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V ten okamžik se rozrazily vrátka lokálu a dovnitř vplul zasněžený
chlapík. Podíval jsem se rychle za bar a viděl, jak verunky se schlíplými
křídly vedou spor, která je na řadě obsloužit zákazníka. Zasněžený
chlapík se kymácivě zastavil u našeho boxu, několikrát se zhoupl ze
špiček na paty, z kapsy mu čouhala anténka vysílačky, která se kymácela radostně s ním.
Zasunul se do vedlejšího plyšového boxu tak, aby viděl na mne,
vytáhl zápisníček a napsal si myšlenku o tom, že rozhovor probíhá jak
oznámeno. Ani nestačil udělat tečku a už u něho seděla jedna s
verunek a bylo zřejmé, že revizor jí vysvětluje, že tu je jenom na skleničku. Pak se úděsně zarazil, z vrásek na čele se mu utvořily silokřivky
jak úporně promýšlel situaci, jak škobrtavě docházel k poznání, ke
kterému musel, jako řádný revizor Výzkumného ústavu dojít, totiž že
pokud má zůstat inkognito - a to musel - je nucen přestat verunce
cokoliv vysvětlovat, nechat ji vedle sebe a poručit jí nápoj Romance de
Paris, který ona jedině ráda, drahoušku sladkej!!!
"Je tu revizor," vzal jsem tužku a podal ji budoucímu generálnímu
presidentovi kalifornské gramofonové firmy."Přišel zkontrolovat, jestli
rozhovor probíhá podle toho, jak jsem to nahlásil smyčce Výzkumného ústavu."
Verunka se věnovala revizorovi profesionálně, takže když my jsme
dostali další třetinky piva, revizor objednával třetí Romanci a po perleťové blůzce mu bloudila ruka, po které se verunka občas ohnala jako
po ovádbvi, avšak s úsměvem oddané služky. Od zubů jí do rudého
temna lokálu létaly modravé jiskry vzteku, které ale její soused neuměl
vidět.
Zalistoval jsem nazdařbůh dotazníkem, vytrhl stránku a položil ji
před budoucího hudebního bosa. Do plyšového šumu rubínového bordýlku jsem z dotazníku přečetl otázku:
"Který typ pravdy jste ochoten nejraději akceptovat?"
Viděl jsem, jak blýskavá verunka s vážnou tváří obchodnice vysvětluje revizorovi, kolik ho bude stát hřích s ní. Jde do tuhého, milánku
sladkej!
Majitel budoucího studia se začetl do alternativ:
1. Tu část pravdy, která zdůrazňuje kladnou stránku skutečností?
Revizor luskl prsty, že zaplatí, ale verunka mu položila podušky
prstů na kalhoty a pomalu doplouvala k přístavu:
2. Tu část pravdy, která zdůrazňuje zápornou stránku skutečností?
Revizor si sáhl na srdce, kde měl portmonku a třeštivě se díval do
jednoho bodu mimo tento prostor.
3. Tu část pravdy, která se snaží vyvážit zápornou a kladnou stránku
skutečností?
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Uprostřed ztmavlé místnosti se rozblikaly červené reflektůrky, pak
se uklidnily a ozařovaly bazének s malými lekníny tmavofialové barvy.
4. Tu část pravdy, která též povzbuzuje a dává naději?
Revizor se otočil ke zdi a pod stolem to zašustilo bankovkami.
Ruka brokátové verunky byla opět na stole.
5. Tu část pravdy, která pomáhá překonávat naše problémy?
Revizor si přiťukl novou a dvojitou Romance de Paris.
6. Tu část pravdy, která též uspokojuje naše potřeby?
Blikající brokátová verunka se pomalu zvedla, uhladila si kožený
pásek, který měla místo sukýnky, do jedné ruky vzala svoji Romanci,
do druhé dlaň revizora Výzkumného ústavu a s oběma odešla za záclonku v rohu za bazénem s lekníny, mezi kterými vyčuhovala z vody
decimetrová kovová rourka. Na špičce j í kmital ostrý a ohnivý odlesk.
"Ještě dvě?" ukázal jsem na třetinkové láhve se schwechatským
pivem a odcházel do opačného rohu než před chvílí revizor. Na záchodě u stropu, jako na nástupišti v metru, zářila modravým světlem
televizní obrazovka a vysílala přímý přenos toho, co dělá v této chvíli
revizor v místnůstce za plentou v opačném rohu.
Malá piva už stála na stole a budoucí Roy Silver byl začtený do poslední z alternativ.
7. Tu část pravdy, která je neosobní a objektivní?
V rource uprostřed bazénku to vzdychlo a kloktlo, z ústí vyrazil
jemný proud vody až ke stropu, spadl na lekníny a pak už jen poklidně
šplouchal rudým světlem prozářený vodotrysk. Kdybych měl pingpongový míček, zkusil bych ho postavit na vrcholek gejzírku.
"Tu poslední pravdu," řekl můj turista, já jeho mínění zakroužkoval
a volné slečně za barem ukázal, že zaplatíme.
Revizor vyšel ze svého rohu, vzal si kabát, podél kterého klimbala
splihlá anténa pípátka a rychlými kroky opustil bar. Vyšli jsme pár
minut po něm, ale před podnikem jenom tichounce padal silvestrovský
sníh, i stopa před vchodem chyběla.
III.
V hostinci Pestrá kráva, kde se měla konat silvestrovská oslava otevírají až o šesté, byl tedy ještě čas a tak jsem navrhl Pepíkovi z Nuslí,
budoucímu kalifornskému Josephovi, že pojedeme do nějaké levné
hospody poblíž Pestré krávy a uděláme ještě jeden rozhovor pro Výzkumný ústäv.
Šlapali jsme čerstvým sněhem a zatímco Joseph hlasitě promýšlel,
jakým systémem bude objevovat v Kalifornii nové Elvisy, já dumal,
jestli je pro vyhodnocující kompjútr Výzkumného ústavu stravitelné,
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aby tajně věřící dělník šel ve Vídni do bordelu. Měkce padal sníh a já
vymýšlel masku pro Pepíka z Nuslí, ačkoliv jsem nevěřil, že by se revizor znovu objevil, protože by to musel být s velkou pravděpodobností
ten sám.
Den ztmavomodral, protli jsme podzemkou střed Vídně a vystoupili u Blešího trhu, kde přes ulici je hospoda Mario.
Černooký, černovlasý Mario stál za pultíkem, ruce položeny po
straně pípy jako Kristus na Leonardově Poslední večeři, pípa mu sahala pod bradu, kovově se leskla, díval se přes ni dveřmi přímo na ulici
před svou hospodu a na nás, vcházející. Nepohnul se ani nezamrkal,
jako obraz mafiánce, došel jsem k němu, přes pípu objednal dva budvary a šel dozadu k telefonu ohlásit se smyčce Výzkumného ústavu.
Posadili jsme se s budoucím kapitánem kalifornského gramofonového businessu do rohu pod rytinu sicilského Montelepre a zatímco impresário vyprávěl, jak pirátsky stočí koncert Pink Floyd a za stržené
milióny pak představí světu pražský Žabí hlen a živě Sen noci svatojánské band na planetárním turné,já vpisoval do úvodního listu dotazníku, že interviewovaný zastává v Československu místo referenta u gramofonové společnosti s platem do 2000 Kčs.
V druhém rohu prázdné Mariovy hospody setlěla pod rytinou Etny
starší dáma před čtvrtkou červeného, dívala se do okna stejným směrem a stejně nehybně jako Mario za pípou, ruce sepnuté před pohárem, jako k modlitbě.
Vytáhl jsem dotazník Výzkumného ústavu, Pepík z Nuslí si přehodil
nohu přes nohu, opřel se v křesle, jednu ruku položil na koleno, druhou klepal do stolu, jako Manetův Mallarmé.
"Ovšem," klepl prsty a zaklonil hlavu jako bankéř v Dynasty, "kdyby
pro mne Kundera napsal seriál o Johnu Lennonovi..."
"Dobrý nápad," podíval jsem se na jeho účes, předepsaný americkým velvyslanectvím.
Starší dáma pod Etnou rozepjala ruce, vytáhla si z oka smítko, podívala se na malíček a ruce sepjala k další modlitbě.
Revizor tentokrát vešel jinak než do bordelu. Dveře se napřed rozevřely a opět zavřely, nikdo v nich. Mario to pozoroval bez mrknutí
zpoza pípy. Dveře se otevřely znovu a do hospody v mírném předklonu, zrychleně, několika cupitavými krůčky vkráčel revizor s anténkou
kymácející se jako stožár plachetnice v orkánu. Zastavil se až o pípu,
hlavu několik palců před nehybným pohledem Maria, anténka se mu
vzpříčila o pult, prohnula se jako udice, pstruh se vysmekl, anténka se
vymrštila a cinkla o pípu, Mario ani nemrkl.
Sebral jsem dotazník, sykavě řekl Josephovi, ať zůstane sedět jak
sedí a jako stín stínů jsem vklouzl skloněný za boční část pultu a pak
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prošel kolem revizora pod rytinu Etny a sedl si naproti starší dámy.
Viděl jsem, jak Mario poslouchá revizorovu objednávku a jak po ní
kroutí rozvážně hlavou, jako by pozoroval tenisové utkání, oči ale stále
na síti. Revizor vyšpulil dolní ret, pokrčil rameny, pootočil se, aby viděl
na polovinu lokálu s Etnou, loktem se opřel o pultík a spojil ruce, jako
by sám sobě podával pravici. A přimhouřil oči a ještě víc vyšpulil lesklý
dolní ret.
Bodl jsem prstem do listů dotazníku, neutrálně jsem se na dámu
usmál a zeptal se hlasitě česky:
"Jak často chodíte do kostela?"
Starší dáma rozpojila ruce a začala hladit čtvrtku po jejím těle.
"Polen?"
Tužkou jsem si zapsal její odpověď do papírů a pokýval zadumaně
hlavou.
"Also aus Jugoslawien?" ukázala mně oči, černé jako Mariovy
vlasy.
Zakroutil jsem hlavou, jako bych sledoval pingpongový míček a v
dotazníku udělal špičkou tužky ornament. Starší dáma stiskla rty,
jemně vypoulila tváře a začala se smát jako pomalu startující parm lokomotiva. Pak plácla jednou rukou o hranu stolu, zaklonila hlavu a
vlasy černé jako Mariovy oči jí spadly na rameno.
"Chááá, Mááário!"
*
"Herr Ober, bitte!" vlétl můj hlas i zdvižený prst do její už už se
chystající italštiny. Mario se pomalu odlepil od pípy, přicházel k nám a
čisté ruce si utíral do utěrky, zavěšené za kalhotami, černými jako jeho
obočí. "Pro dámu šnaps a pro mne krigel," řekl jsem celou větu německy a Etna nade mnou jen jen vybouchnout.
"Bitte," uhladil si Mario zástěrku a odešel pro nápoje. Starší dáma
se smála, růžovým nehtíkem si hladila obočí, černé jako Mariovy kalhoty. "Also Tschechen?"
"Ano, správně!" řekl jsem nahlas česky a zakroužkoval její poznatek do dotazníku.
Revizor měl spodní ret málem až v rovině s uzlem kravaty a místo
očí přísně potemnělé škvírky. S podlahou hospody a pultem svíral dva
stejné úhly a zíral na náš stůl pod Etnou, jen jen spadnout. Podíval
jsem se pod rytinu Montelepre, ale Pepík z Nuslí měl hlavu v New Musical Express.
Mario přinesl starší dámě v malé odlívce na šťopce slzu nahnědlé
tekutiny a mně pivo.
"Was wollen Sie?" sklonil se ke mně a ukázal prstem na rozevřený
dotazník a bradou na starší dámu.
"Nichts, garnichts, das is nur..." Etna začínala vypouštět páru jako
rozjíždějící se parm lokomotiva.
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"Sie ist meine Dame, wissen Sie!" ukázal znovu bradou na svou
paní a ta si opět pohladila růžovým nehtíkem obočí černé jako Mariovy oči. Už už jsem myslel, že Etna začíná chrčet, ale byl to host u výčepu.
"Chrrrrr!" zvolál revizor, úhel jeho těla s podlahou se zmenšil, "ein
Kriegel, oder..."a Etna přece jenom nechala vyšlehnout plamínky.
Mario, pořád ještě skloněný nade mnou, se pomalu narovnal, horníma
zubama dvakrát zaškrábal o dolní ret, otočil se a pomalu přicházel ke
skoro již ležícímu revizorovi Výzkumného ústavu. Vzal ho za klopy,
narovnal ho, anténa pípátka se rozkymácela, jak ho Mario nesl splihlého ke dveřím.
"Posloucháte pořad Radia Svobodná Evropa 'Vaříme dobře a
rychle'?" přečetl jsem mu na cestu z dotazníku.
Mario otevřel dveře špičkou bot, černých jako oči jeho paní a nebohého revizora vyhodil známým způsobem na ulici. Dveře se dovřely
tiše samy.
Sebral jsem nebohý dotazník, poklonil se Mariově dámě, vzal ojíněný budvar a přešel k Josephovi, který celou scénu pozoroval s ukazováčkem v místě článku New Musical Express, kde přestal číst.
Podíval jsem se ještě jednou pod rytinu spící Etny, vzal svůj půllitr,
kousek jej pozvedl, Mariova žena stiskla růžovými nehtíky šťopku se
slzou nahnědlé tekutiny, zvedla ji k očím, černým jako Mariův motýlek
a naráz šňaps vypila, já udělal to samo s budvarem. Mario stál už za
svou pípou, všude byl mír, došel jsem k němu, Mario řekl cifru za tři
piva a likér své dámy, já položil peníze na tácek před pípou, Mario
kývl hlavou, jako by sledoval závod ve skocích do vody a my vyšli na
ulici. Oknem jsem viděl, jak Mario stojí nehnuté za pípou, ruce jako
Kristus na Leonardově Poslední večeři, jeho dáma za stolem, ruce jako
by se modlila a oba se dívali před sebe, ven s lokálu.
Naproti přes ulici stála ve tmě postava opřená o zděný záchůdek a
zvracela Romanci de Paris.
IV.
Ráno na Nový rok jsem se probudil tichem v kuchyni Pestré krávy,
přikrytý temným kabátem, z kterého vyčuhoval kornout dotazníků
Výzkumného ústavu. Televize syčela nad dřezem a pod ní, s hlavou na
New Musical Express spal Pepík z Nuslí, budoucí Joseph I.
Posadil jsem se, mokré krpály zanechaly na linoleu stopy ve tvaru
půlměsíce, vytáhl jsem z kapsy kabátu dotazníky a na jednom z nich
četl tento zápis:
Turista je buddhista z vesnice, t. č. v psychiatrické léčebně.
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Tak to ne, to by nešlo, pane presidente! Vyšel jsem z kuchyně.
V sále Pestré krávy to vypadalo jako uvnitř hory Blaník. Neznatelně
jsem zakroužil rukou nad celou tou krajinou a vykročil krpálem do
plískanice Nového roku, do bleděmodrého ranního prvního první.
Fén hřměl nad hlavou, před sebou jsem měl dlouhou cestu přes
celou Vídeň a stejně dlouhý nový rok.
Šlapal jsem plískanicí proti fénu, ruce vražené do kapes a ramena
přitisknutá k bradě, moravské vnouče Jamese Deana, kterému místo
básní Gregory Corsa vyčuhují z pod paží dotazníky Výzkumného ústavu.
Šlapal jsem ulicí dolů ke stanici podzemní dráhy a zvedal si límec
kabátu.
Šlapal jsem blíž a blíž konci ulice a jak z prostoru unikala modrá a
světlal den, svlékaly se ostatní barvy na předmětech a objektech městské krajiny. Cítil jsem, že potřebuji obléknout a zahřát svou síťku
nervů.
Docházel jsem k rohu ulice, nade mnou chřasti jakýsi zvuk, lomený
a tlumený rohem ulice, stačil jsem udělat jeden dva kroky k samému
domovnímu rohu a před ústí okapové roury, z které vytékal čůrek vody
z tajícího sněhu, dopadla hlava, na setinu vteřiny se ještě odlepila od
plískanice, jako by se film chtěl vrátit, ale hlava se jenom o kousek poodsunula od zdi domu, z kterého spadla. Z hlavy do plískanice vytékal
červený pramínek a razil si cestu ke kraji chodníku. Udělal jsem
poslední krok a uviděl pomačkanou postavu v saku, které další červený
pramínek vytékal z rukávu. S ním se stékal čůrek z ústí okapové roury.
Oči jsem měl přibité k obrazu na chodníku jako pohled bílého králíka do očí chřestýše.
Přeběhl jsem ulici a v telefonní budce vytočil 144. Nahlásil své
pravé jméno, adresu, kde se nacházím s umírajícím, přes ulici jsem
uviděl dva pány, jak se sklání nad rozbitou hlavou a jeden ukazoval
druhému rukou přes ulici na mne, na prchajícího vraha. Ve třetím
patře nad tímto obrazem bylo jediné otevřené okno, všechna ostatní
měla zavřená víčka a ještě hluboko spala.
Na římse nad otevřeným oknem potancovávala albínská hrdlička a
vedle ní nehybně stál dunajský havran. Ten v okamžiku, kdy jsem ho
zahlédl odstartoval, slétl pod úroveň rozevlátého okna, z kterého vláli*
záclona jak bílý jazyk studeného plamene, havran slétal dolů až na telefonní budku, ze které jsem jeho let sledoval. Byl tak blízko, že jsem
viděl jeho špinavý špičatý zobák, ke kořenu bělejší. Havran se naklonil,
přelétl zábradlí a zmizel dolů v dunajském kanálu. Podíval jsem se
zpět, ale bílá hrdlička už seděla na televizní anténě na střeše a tam
hopsala. Sjel jsem očima k sousoší na chodníku, kde právě Stan
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Voskovec, skloněný nad ležící postavou vysvětloval vzpřímenému Oliveru Werichovi něco rukama tak, že to vypadalo v tichu telefonní
budky, jako by pral o valchu prádlo, jenom dlaně měl smutně odvrácené od sebe.
Vyšel jsem z budky v okamžiku, kdy z jedné strany přijížděla sanitka a z druhé policie. W&V se postavili k rohu domu, ruce připažené a
s výrazem jak L&H před vězeňským zubařem. Auta zastavila čumáky
k sobě a pozorovala se rozsvícenýma očima. Ze sanitky vyšel bílý lékař
a naklonil se k ležící postavě. Z druhého auta vystoupil policista v
černé uniformě, rozhlédl se, přitáhl si opasek, urovnal sako a nad ležícím zasalutoval.
Prošel jsem mezi nosy aut a policistovi oznámil, že sanitku jsem zavolal já.
"Co se tady stalo?" vytáhl zápisník.
"Nevím," ukázal jsem prstem nahoru k zácloně, povlávající do ulice,
jak bílý prapor vzdávajícího se.
"Viděl jste něco?" bodal hrotem tužky do notesu.
"Přišel jsem odtud," sjel jsem rukou od plápolající záclony a ukázal
za roh, "a ten tu už ležel." Popsat pád hlavy do plískanice jsem německy neuměl.
Policista zapsal moje věty do notesu a oba jsme se dívali na lékaře,
jak vstává, prstem přiráží střed brýlí ke kořenu nosu a kroutí hlavou.
Naproti přes ulici se na patníku kymácel člověk s plechovkou piva a
vesele se smál.
Bílý lékař mávnul ke kabině sanitky aby nenosili nosítka a šel s policistou k jeho autu, policista vytáhl sluchátko, udělal oznámení o nálezu mrtvoly a lékař mu to podepsal.
"A vy nám nahlaste," zaklapl mapu s lékařským podpisem "jméno a
adresu."
Nadiktoval jsem mu co chtěl, pokyvoval hlavou a já viděl, jak se
Stan Voskovec s Oli Werichem naklánějí nad zmačkaným tělem, jako
by se dívali do obory s mědvědy a měli strach, že přepadnou.
"Běžte," odmávnul mně policista a chystal se na smutné komiky.
Fénem jsem odcházel, záclona vlála do ulice jako utržená lodní
plachta.
V.
Ze zlatých poštovních kotců jsem vybral silvestrovskou poštu, v kuchyni postavil na čaj s podíval se na obálky. Jedna byla zvlášť tlustá a v
adrese vypsané jméno, v něm místo háčku stříška a místo příjmení
iniciála. Uvnitř vmačkáno dvanáct stránek, vytržených z Kronen-Magazin.
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Na stránce 10, pod titulkem SMRT ZVE D O SVÉ ZAHRADY dvě
fotografie a pod spodní, na které byl v barvě zarostlý hřbitov náhrobních kamenů, bylo napsáno kuličkovým perem uspěchaným písmem:
Sáhni si na smrt, mistře!!, s dvěma vykřičníky.
Nohy se rozkráčely po kuchyni, nad domem burácel Boening 707
na Alpy a do Paříže a z bílé nevinné obálky na mne civěl půlmetrový
komár s hlavou leguána. Do toho zadrnčel telefon.
"Šťastný Nový rok!" oznámil mě kdesi na druhé straně Vídně Eduard a já odhadoval z jeho hlasu, kolik ranního veltlínského ochutnal,
"poslyš, potřebuju udělat jeden speciální rozhovor."
"Kde sedíš?" prohlížel jsem další poštu.
"V hospodě Muzea moderního umění!" ohlásil vítězně.
"Ale oni mě znají. Dělám od včerejška pro Výzkumný ústav."
"Výborně! Pod jakým krycím jménem?"
"J. Lówe," pochlubil jsem se.
"Znamenitě, tak přijď!"
"A už mě viděl i revizor," prohlížel jsem si pražská jezulátka na novoročních přáních.
"To nic. Vezmi si tmavé brýle, zimní čepici a pletený svetr. Budeš
lyžař, co projíždí Vídní do Alp." A zavěsil.
Položil jsem sluchátko, pohlednice s jezulátky a pražskými mosty,
přání leguána vhodil do krabice na odpadky a oblékl se do lyžařského
kostýmu. Dopil jsem čaj, vzal krabici a vyšel z domu.
Krabici s tvým novoročním přáním jsem vhodil do kontejneru, blbý
leguáne s tělem půlmetrového komára.
Eduard seděl nad čtvrtkou veltlínského u velikého okna přízemí
Muzea moderního umění naproti bílé Segalově soše. Slečně za
výčepem, která měla vlasy jako páže císaře Rudolfa a velice vzdělané
brýle i pohled a která jistě chápala op-art a pop-art a mladý muži, Picassovo modré období na mne dělá neodbytně dojem, jako by předjímalo cosi, co bych nazvala existenciální malba, ano, ano...tu slečnu
jsem požádal o víno a přisedl si k Segalově soše a Eduardovi, který mě
přivítal úsměvem přes skleničku. Napil jsem se zhluboka také, na Nový
rok, americké poplatníky, na Segala a na smutek zbytečných leguánů s
komářím tělem.
Eduard zvedl ruku s prstem jako Kristus na Tizianově obraze,
sklonil se a z diplomatky vylovil štos dotazníku, na první pohled silnější, než běžný dotazník Výzkumného ústavu. K mému překvapení
udělal ještě to, že prst zvedl o něco výš, jako by byl z nebes povytažen
a z diplomatky vytáhl volkmena a šňůrky sluchátek navlíknuté na malíčku.

64

Jako by v nebesích přestali mít o Eduarda zájem, spadl Eduardův
prst, celá ruka se roztáhla jako vějíř a pokryla jak štos papírů, tak
volkmena.
"Teď ti vysvětlím problematiku speciálního rozhovoru," řekl a já vysoukal zpod vějíře volkmena. Byl bíločervený, jako rakouská vlajka.
"Doba normálního rozhovoru, jak víš, je čtyřicetpět minut."
Nasadil jsem si sluchátka na uši, ale tak, aby Eduard viděl, že ho
slyším.
"Jsou ale ještě dvě varianty interview, a ty jsou lépe placené."
Zkpušel jsem na volkmenu EJECT, jestíi je M»něm kazeta.
"Jedna verze, které říkají prodloužená, je delší o dvacet minut."
Vrátka vyskočila, kazeta tam byla.
"Tahle verze rozhovoru je rozšířená o kratičký dotazník k aktuálním politickým otázkám."
Zaklapl jsem dvířka volkmenu.
"A pokud na to turista přistoupí, tak já po uplynutí normálního času znovu zavolám smyčce centrály Výzkumného ústavu."
Hledal jsem zdířky, do kterých bych zastrčil dva minibanánky sluchátek.
"Ohlásím, že turista souhlasil zodpovědět otázky aktuálně politického charakteru, no a my můžeme vypít o nějakou skleničku víc."
Oba jsme souhlasně přikývli a připili vínem.
"Druhé verzi říkají sluchátková. Když turista zodpoví politický dotazník, tak se ho zeptám, jestli by si poslechl některé modelové pořady
Radia Svobodná Evropa."
Podařilo se mě strefit se do správných otvůrků volkmena.
"A ve spolupráci se mnou pak vypracovat recenzi na vyslechnutý
pořad, například..."
Zamáčkl jsem PLAY.
"...například na situační zprávu o stavu lucemburské ekonomiky..."
A ze sluchátek se do mé hlavy rozjásali staří Beatles! Vouoááá!
Díval jsem se na Eduardovy němě se pohybující rty a po chvilce
viděl jeho očima, jak zjišťuje, že ho neslyším. Prst, který z počátku byl
zavěšený na nebeské šňůrce přeskočil teď stůl a zamáčkl STOP. Ruku
pak rozevřel před očima, u mé tváře, jako by se opřel o neviditelnou
zeď.
Podíval jsem se, co tomu všemu říká soused, bílá socha, ale ta pozorně sledovala svůj bod na stole, hlavu podepřenou a plnou věčných
starostí.
"Co za to?" podepřel jsem si hlavu s touto starostí.
"To je taky úměrně složitější," odlepil Eduard ruku od neviditelné
stěny a položil ji zpět na dotazník, "turista má podle propozic
Výzkumného ústavu dostat honorář 350 šilinků..."
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Nadzvedl jsem obočí a pomalu sunul ruku k PLAY.
"A oba spolu propít a projíst 200 šilinků."
Eduard si všiml mého pohybu k PLAY, jeho ruka vyskočila a opět
se opřela pantomimicky o neviditelnou zeď před mou tváří. Sundal
jsem definitivně sluchátka z uší.
"Vedením Výzkumného ústavu," pokračoval Eduard, "bylo doporučeno, abychom turistům dávali 200 a propili s nimi 100. A tak dáváme
turistům 100 a propíjíme s nimi 80 šilinků." A Eduard rozepjal ruce ve
smutném gestu. Pak dopil víno a prstem několikrát bodl do vzduchu
tak, aby si toho uměnovědná slečna za pultem všimla. Ta zvedla nepatrně hlavu, podívala se na nás, pak ještě na několik nutných vteřin
sklopila řasy ke knize, kterou četla, knihu pomalu zavřela tak,
abychom viděli, že studuje monografii o Viktoru Vasarelym a s
pohledem do oken přišla k nám. Eduard dobře slyšel jak v ní hřmí myšlenka o tom, že u Segalových soch se ztichle hovoří o neodbytné nutkavosti nitra umělců vyjádřit samu esenci bytí, úsměv nad tím slušně
skryl do dlaní, slečna vzala skleničky a šla pro veltlínské.
"Kdo dostane ten rozdíl?" zeptal jsem se.
"My," rozepjal Eduard ruce ve veselém gestu a slečna před nás položila čtvrtky vína. Soused si zamyšleně prohlížel stále tentýž bod.
Eduard vstal a odcházel k telefonní budce ohlásit, kde se nachází
Robot Emil, což bylo Eduardovo krycí jméno.
Nasadil jsem si na uši sluchátka a zmáčkl PLAY. Vouoááá jásali
Beatles a já zvolna přisunul před zamyšleného souseda svou skleničku
tak, abych mu překřížil přímku pohledu na jeho bod na stole. Bílý soused se nepohnul, pouze se teď díval do skleničky, hlavu pořád podepřenou. Pomalu jsem si hlavu opřel taky a díval se mu do očí. Na chvíli
jsem očima uhnul a za pultem viděl slečnu, jak nás v tichu Musea
moderního umění pozoruje, jeden prst u rtů, jazyk pod prstem, přichystaná prst olíznout a obrátit stránku. Vrátil jsem oči tak, abych viděl
svého zamyšleného souseda a tiše mu řekl:
"Napijte se, hochu a vykašlete se na ni," ale soused pořád jenom oči
ve skleničce. Ani jsem se nemusel dívat; slečna jistě zakroutila hlavou,
olízla prst, obrátila stránku a hluboce se zamyslela nad dalším Vasarelym. Poposunul jsem v tom muzejním tichu nepatrně skleničku a před
souseda položil jeden list z dotazníku. Vouoááá! Zapálil jsem si cigaretu.
"Kouříte?" ale soused studoval dotazník. Položil jsem cigaretu do
popelníku tak, jak by ji tam položil on sám, kdyby kouřil. A hluboce
jsem se zamyslel. Vouoááá!
Od telefonu přicházel Eduard, kolem hlavy ještě opar rozplývající
se masky Robota Emila. Viděl slečnu za pultem, jak s dalším prstem
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na jazyku kroutí hlavou a dívá se na nás, podíval se po nitce jejího pohledu a roztáhl ruce ve šťastném gestu.
Sundal jsem sluchátka, zamáčkl STOP, vínem přeskočil popelník,
vzal cigaretu a papír z dotazníku vrátil před Eduarda. Bílá Segalova
socha se zamyslela nad svým bodem.
Eduard šáhl do diplomatky, vytáhl kaštanovou paruku a posunul ji
přede mne. Prsty jsem začesal vlasy dozadu a paruku si nasadil. Eduard přes stůl prstem zasoukal to, co vyčuhovalo na čele. Vyhrnul jsem
si rolák a nasadil temné brýle. Bílý soused jemně zhnědl, uměnovědná
slečna přestala kroutit hlavou a jenom jí potřásala na souhlas se sebou, pak se za pultem napřímila, hluboce se nadechla a ještě hlouběji
vydechla. Nesměla vynechat jediný úkon rituálu, který prozrazoval její
chápání všehomíra. Nad postelí má určitě reprodukci Mondriana.
A tak jsem seděl, český lyžař před odjezdem do Alp a odpovídal
Robotu Emilovi celé odstavce, co si myslím o americkém zásahu v
Grenadě, američtí poplatníci zaplatili náhled českého lyžaře na činnost Charty 77 a americký president chtěl ještě vědět, jak se dívám na
problematiku etiky Boha v souvislostech k právě probíhajícím válkám.
Připomenul jsem Robotu Emilovi, že český lyžař, který jede poprvé
do Alp o takových dějích nepřemýšlí a Eduard do příslušné kolonky
pečlivě vepsal:
Objekt uvádí, že mu není znám žádný názor na projednávanou problematiku, že jeho hlavním tématem jsou hory, sport a slečny.
V tu chvíli vešel revizor Výzkumného ústavu, v tmavých brýlích
proti slunci, jak já, jako Jaruzelski a Pinochet.
"Nasaď si sluchátka," řekl rozvážně Eduard a obřadně přede mne
položil prázdný list dotazníku a tužku, abych si mohl dělat poznámky o
lucemburském hospodářství. Nasadil jsem si sluchátka a Eduard stiskl
PLAY. Vouoááái
Tmavé brýle zakrývaly směr mých pohledů, takže jsem ve zhnědlé
krajině Muzea moderního umění viděl, jak si revizor objednal pivo a
sedl si k další Segalově soše, tiše rozevřel Cosmopolitan a prohlížel si
dámy bez plavek. Slečna za pultem novému sousoší nevěřila ä
nevěřila, ale řekněte articifitní dámo, jak vypadá současné sochařství?
Napsal jsem si tento odstavec na bílý papír místo poznámek o lucemburské ekonomice a Eduard si dělal podobné poznámky v rýmovaných
sevřených verších.
V jednom okamžiku odsunul revizor Cosmopolitan do středu stolu,
takže to bylo, jako by on i Segalova socha prohlíželi opálenou slečnu
bez plavek zároveň. Podíval jsem se na sochu u našeho stolu, přes sluneční brýle byla zhnědlá, opálená, živá, Eduard objednal nové víno,
snědá socha jen jen vzít odložené pero a začít vypisovat dotazník
Výzkumného ústavu. Vouoááá!
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Slečna postavila na stůl sklenky, pořád víc na ní bylo vidět, jak zásadaě odmítá tato rozbujelá sousoší v jejím ztichlém muzeu, kazeta
dohrála, stiskl jsem STOP a odložil sluchátka.
T e ď si pět minut něco piš, pak mé papír předáš," řekl Eduard.
Psal jsem si pět minut o představě plánu, který se mně začínal zamlouvat. Ano, jedině tak je to možné dělat, revizore s hlavou hollywodského statisty.
Pak jsem položil papír před Eduarda a místo o lucemburském
hospodářství jsem mu vyprávěl o silvestrovské oslavě v Pestré krávě a o
mých prvních výzkumech. Potom mi Eduard dovolil znovu si nasadit
sluchátka, stiskl PLAY a Beatles se rozeběhli k vlaku za perným
dnem.
Revizor vstyčil prst, jako by zkoušel, odkud vane vítr a sykl, že chce
platit. Slečna s ukazováčkem na jazyku ani nekývla a nechala si od
sousoší plaše zaplatit. Hned na to revizor s Cosmopolitanem pod paží
zmizel i s brýlemi proti slunci.
Sundal jsem z nosu brýle, z hlavy paruku a viděl, jak slečna za pultem, s prstem na jazyku přejíždí pohledem od zavřených dveří, za kterými zmizel revizor, k našemu stolu, kde Eduard vkládal dotazník a
paruku do diplomatky. Ach slečno z muzea, drátky se ti nespojí, dál si
studuj svého Vasarelyho. A Eduard zvedl prst, jako Kristus na Tizianově obraze, že budeme platit. Já při tom pečlivě složil papír se
svými poznámkami o novoročním vouoááá a s brýlemi je dal do náprsní kapsy.
Slečna napsala svoji veršovánku plnou čísel, vytrhla ji a položila
před Eduarda. Ten jí za ni zaplatil a požádal o razítko Muzea moderního umění. To už jsem nechtěl vidět, rozloučil jsem se se Segalovou
sochou, opět sádrově zbělelou a utíkal do plískanice, křičící k nebi, že
tohle už mkdy více, Výzkumný ústave!
Čural jsem se souhlasem Rimbauda a vánku do výklenku Muzea
moderního umění a hlavou vyhlížel Eduarda. Slyšel jsem nezvyklé pleskání, podíval se dolů do výklenku a viděl, že čurám na bílou hrdličku,
která neuhýbá, jako by zahřívala vajíčka.
"Umírá," poznamenal za zády Eduard.
Vycouval jsem ze zděného kouta a nechal hrdličku láskyplně
zemřít.
Přijížděla moje tramvaj, rozeběhl jsem se plískanicí a začínajícím
šerem k refyži a vykřikoval na Eduarda zmateně to, co jsem si psal na
papír místo poznámek o lucemburském hospodaření. Tramvaj dojela,
na střeše hejno živých bílých hrdliček, nastoupil jsem, tramvaj se rozjela, Eduard se zmenšoval zároveň s ponurým Museem moderního
umění a nemohl slyšet, co mu přes zadní okno tramvaje volám.
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Třetí kapitola
I.
Ráno druhého syčela nad mou postelí televize a přímým přenosem
vysílala záběry z mezigalaktického prostoru. Vypnul jsem ji, pořád se
všechno opakovalo dokola a nikdy to nebylo stejné. Vyladil jsem rozhlasové zprávy, nezačal-li mír nebo válka, ale stále stejně. Za oknem
to samé permanentní modravo, jako včera večer, když jsem se domů
vracel. Podíval jsem se ještě do sebe a rychle vstal, šel k ledničce a
otevřel ji. Nebyl v ní žádný nápoj.
Oblékl jsem kožíšek a vydal se k benzinové pumpě pro plechovku
piva. O pultík s barevnými autopotřebami stál opřený muž, na zeleném popelníku s reklamou benzinové pumpy mu planě hořela
cigareta, v ruce držel malou cestovní flaštičku vína, oči zavřené, takže
jsem neviděl, kam se dívá.
U tlustého spáče v zelené kombinéze s reklamou benzinové pumpy
jsem si koupil plechovku piva a postavil se naproti muže s vínem.
Chtěl jsem to udělat co nejtišeji, abych nevzbudil benzínmistra za zeleným pultem s reklamou benzinové pumpy a nevyrušil muže naproti,
ale uzávěr plechovky hlasitě pšoukl, benzínmistr mlaskl a muž naproti
otevřel oči, pomalu, jako když se zvedají železniční závory. Ještě pomaleji, jako když startuje obrovská kosmická loď, začal zvedat ruku s
vínem, láhev se s cinknutím zastavila o zuby a muž se napil, aniž mě
opustil pohledem. Pak film běžel obráceně, zuby se scvakly, ruka s vínem se pomalu spustila dolů a víčka se přetáhla přes pohled. Cigaretový popel se ulomil a zbytek cigarety přepadl na zem.
Za oknem zářila proti zimnímu svítání barvy chrpy zelená reklama
na benzin, napil jsem se a díval se na muže naproti. Byl jako zpředmětněná Segalova socha. Vouoááá! Obrazy včerejšího děje se začaly
objevovat jako divadelní scéna, na kterou se rozsvěcují postupně reflektory, až přede mnou stála ozářená do všech podrobností a utíkala
někam do budoucnosti. Vouoááá!
Byl jsem probuzen.
A probudil jsem benzínmistra za pultem, ten si zapálil cigateru zeleným zapalovačem s reklamou benzínové pumpy, já si koupil ještě
dvě plechovky a šel rychle domů.
II.
Z poličky nad stolem jsem vzal nový školní sešit, otevřel jej a první
čistou stránku nadepsal: TĚLO
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Obrátil několik dalších listů a opět nadepsal: DUŠE
Potom jsem se vrátil k první stránce, položil tužku na list, vstal
jsem a postavil se před knihovnu. Postupně jsem vedle školního sešitu
položil:
Umělé hmoty ve výtvarné praxi
Hyperrealismus v sochařství
Aplikace computerů ve výtvarném umění
Divadelní a filmový maskér /Historický přehled a současná
praxe./
Potom jsem se začetl do knížek a dělal si podrobné výpisky.

Ukázka z delší novely /první kapitola vyšla v římských Listech/
Celý příběh o Výzkumném ustavu Vídeň
spplu s dalšími povídkami
Večírek u dr. Simona, Valentýnka, Pád labutě a j.
se připravuje ke knižnímu vydání
na 1. čtvrtletí 1993
• • •
»
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lin Načeradský Vrtký Hubu, 1966, acronex 116x89
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Petr Pálenský /25. 10.1968 v Brně/, studuje angličtinu a maďarštinu na filosofické
fakultě MU v Brně, kytarista skupin Skimmed a Insania /kazeta instrumentální hudby
Revolta per ChilarraJ, poezii a básně v próze publikoval v časopisech Sklepník a
Iniciály.

Petr Pálenský

BÁSNĚ V PRÓZE
Fantazie ožralého rybáře
Prskání tenkého ledu vrylo značku do místa, kde sebevrah tiše
vklouznul do vody.
Každý si rád chvíli počká na poslední bublinky vzduchu, zatímco
rybičky si můžou zpestřit jednotvárný život nějakou tou vánoční
legrací, nebo se naučit mnoha užitečným věcem. Již od malička honí
špatně schované pulce, kteří však chtějí také žít a to je právě nadmíru
zábavné i když trápit starého, nemocného sumce a čmárat mu na
hřbet posměšné a sprosté nápisy patří již mezi úhlavní záliby
dospělých.
Díra mezitím znovu zamrzla, takže lidé odcházejí pomalu k městu
sdělujíc si rozpustile své dojmy, přestože ani nezamávali rybám, co
zůstaly uvnitř. Všichni jsou umělci a který z nich zítra naplácá na
plátno větší bordel, ten usedne na trůn za mocného skandování davu
ktuck druxul kedrlub blurulb.
Mrtvola s maskou slavíka
"Konečně se tě zbavím," zaskřehotal slavík, znečistil lahvičku u
zahradního altánku, nasadil si masku mrtvoly a vletěl otevřeným
oknem do domu, ze stromů ho pozorovaly desítky závistivých pohledů.
Dům se zlomyslně zasmál, zavřel pusu, zamrkal spokojeně na ostatní. Začalo trávení. Z ulice ho sledovaly desítky závistivých pohledů.
Vnitřnosti byly většinou zamčené a cestování pokračovalo jen velmi
pomalu, nehledě na to, že postup ztěžovaly pavučiny předčasně tělesně
vyspělých, zlých pavouků.
Odkudsi zazněl přiškrcený řev. To když jsme vykoukli ze slepé
chodby, ale jinak byla místnost úplně prázdná, když nepočítám
hrníčky, co visely dnem vzhůru.
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Stále jsme byli blíž a blíž světlu, zatímco ze tmy na nás zíraly
desítky závistivých pohledů.
Tlak se stále stupňoval, až dospěl k bolestivé extázi. Vzadu se rozlítly dvířka vedoucí do dvora, za nimi seděl slavík na záchodové míse a
nádherně zpíval.
Výhled na oblohu
Všude je tma. Postava usedá na židli, v tom okamžiku se židle rozpadá a postava se rozteče po zemi.
To je mi pěkný nepořádek - ozve se mumlání, přibelhá se mátoha,
podlahu vytře dosucha a přitom vrhá nenávistné pohledy na larvy červotočů, které se odplazUy do bezpečné vzdálenosti, odkud vše vystrašeně pozorují. Mátoha se rozkročí, zahrozí tím směrem pěstí a
zmizí mezi harampádím.
Skladištěm se rozneslo ticho, takže mátoha může opět v klidu
tvořit své barevné symfonie. Za malý úplatek si nechala zjistit, že interval mezi bílou a černou je oktáva a na tomto principu jsou
postavený její kompozice. Tam venku, ve světě lidí, občas některá její
skladba způsobí rozruch. Potom se uvnitř začne motat lidská postava,
ale s mátohou se bohužel nikdy nesetká, protože brzy umírá vysílením
a tím je vina ta banda nicnetušících červotočů.
Mátoha se zničehonic zvedne, odpotácí se do kouta a šátrá po
stěně, kde má ukrytou malou špehýrku. Přisaje se k ní okem a smutně
se dívá ven, na nebe.
Prostor za zrcadlem
Večer jsem se podíval do zrcadla na zdi a očima se propálil skrz až
kamsi dozadu. Byl to prostor plný živočišného hemžení a já je všechny
začal pozorovat.
I mouchu jsem pozoroval, jak přistála rovnou z letu na svítící
žárovce a ptáky, jak usedli na stromy bez listí, které potom rozkvetlý.
Tyto úrazy se musí léčit okamžitě.
Napadlo mě, že je všechny musím zachránit, ale nikde jsem
nemohl najít mouchu.
Pak jsem ji uviděl. Nesl ji popálenou v náručí holohlavý muž, který
na mne s nepřátelským pohledem házel hlavou zrcátka. Nasedli spolu
do nosítek a ostatní museli jít pěšky. Někteří zůstali, uložili se na noc
do květů, ale ty se za nimi zavřely, uschly a opadaly. Nikdo je už nikdy
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nespatřil. Žárovka přestala svítit, zatímco já ve tmě křičel a kopal do
dveří.
O několik dnů později jsem se dozvěděl, že zemřela. Mucho, cítím
teplo tvého těla, tvých dlaní, kterými jsi se mne dotýkala.
Je konec. Brouci se mají. Chytnou kufr do ruky, roztáhnou krovky
a letí. Já jsem zůstal sám v prázdném prostoru.
Letos se vydávalo vysvědčení na jaře
Pán v županu přistoupil k oknu a otevřel ho dokořán. Záclony
okamžitě obživly a snažily se utrhnout, aby mohly utéct. Před chvílí
vyprovodil ze dveří rozzuřenou včelu, která se zde probudila ze zimního spánku a nemohla si vzpomenout, jak se sem dostala. Byla celá
zpocená a zanechala po sobě štiplavý pach, který bylo nutno vyvětrat.
Ve městě pod mrakodrapem se to jen hemží. Vyzáblí slimáci lezou
na první jarní procházku a jak se plazí po chodníku, v jejich vyschlých
tělech chrastí kosti. Děti vyběhly s křikem ze školy a hodně jich
rozšlapaly. Mávají nad hlavou vysvědčením se samýma jedničkama a
dívají se zasněně vzhůru, do dálky. Proto je nemohly vidčt.
V baru přes ulici je už ticho. Všichni hosté se odpotáceli se zpěvem
do svých domovů kromě zkrachovalé herečky, která se celou noc
plazila před přítelem přítele asistenta režie. Zůstávala sama uvnitř.
Visí na dámském záchodku.
Na dvorku někdo hvízdnul a vzápětí se ozvaly svižné kroky. Parta
chuligánů prošla rychle průjezdem ven, o smutných událostech neví
nic a muzikanti ukrytí v jejich magnetofonu vyhrávají bloodyssimo.
Naštěstí je hluchá domovnice na pavlači neslyšela: "Tak mě v nemocnici trápili s tím mým měchýřem zbytečně."
Černé vozy přijíždí a odjíždí, rodiče provinilců jsou smutečně oděni
a jdou v průvodu. Jsem jeden z těch, co nesou rakev. Mrtvý ke mně v
jednom okamžiku otočí hlavu a řekne: "Nemám je rád."
Mám slzy v očích.
"Ale vždyť já taky ne. Nepatřím k nim. Do žádného z těchto kruhů
nepatřím, všechny nenávidím bez většího rozdílu, jenže jsem proto
věčný vyděděnec."
Kdybych mohl žít ještě jednou, chtěl bych být blázen, ale tak, aby
to nebolelo, myslel si pán v županu, když přelézal okenní římsu a díval
se dolů. Potom skočil a letěl, dlouho letěl s otevřenýma očima.
Hlupáci namítnou, že se dole zabil, ale oni nikdy neletěli.
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O labutích a zvonech
Po minutě ticha se vzduch začal tetelit, holoubci se vznesli k
obloze, neznámí poutníci naříkali, vytrhávali si chomáče vlasů, vrhali
se na zem, ale přitom se cpali jídlem, neboť tři dny již sousta nepojedli.
A zvony se klátily a zvony zvonily, vibrovaly i jídlem stařen bílými
vousy, které se zde ve věži usadily a chtěly se posilnit před dlouhým
spánkem.
Asi by se slušelo pochválit dnešní počasí a skutečně několik
bystrých pozorovatelů na místě srazu před kostelem usoudí, že je
krásný den. I výrostek v pubertě to ocení. Vyhřívá se, pokukuje po
hemžícím se pískovišti a pohrdavě se usmívá. Po třech měsících již
umí mladé labutě létat.
Zvučící klaksony upozorní všechny na slepou maminku s
kočárkem, která se nemůže vymotat ze středu světelné křižovatky. Má
černé brýle, bílou hůl a prosí kolemjdoucí, aby jí pomohli přejít na
druhou stranu, kde je park.
V parku pod železnicí je krásně. Na lavicích několik dědků: "Hele,
myš! Támhle v trávě... ale už uletěla. Mám ještě dobrý zrak." Ticho
"Už jede. Dnes mešká tři minuty." Sloní troubení je již slyšet zblízka.
V tom vlaku sedím já, u okna, ale nepříjemné zvuky dráždi můj
sluch. Zapražení sloni táhnou sice dobře, ale od doby, co se těm
zvířatům přestaly tupírovat choboty, se to ve vagónech prostě nedá
vyydržet.
"No prosím! Má počítat příklady a on se učí žonglovat!" zařve mi
kdosi do ucha. Vzápětí jsou mi míče zabaveny. V následujících hodině
literatury si vše vynahrazuji. Můj návrh, aby spisovatelům byla za každou napsanou knihu useknuta jedna paže, byl třídním výborem jednohlasně přijat. Den nudně směřuje k odpolední vycházce.
"Avavava, a já to řeknu," povídala holčička nad mrvolou chlapečka
z vedlejší lavice a běžela za soudružkou družinářkou. Vlna odporu
proti mé osobě stoupá. Přesto každý ví, že v brzké budoucnosti bude
muset každý občan po dovršení věku padesáti let na porážku a později
se tato hranice ještě sníží.
Raději nastupuji do výtahu s instalovanou záchodovou mísou a
kolovratem. Je to výtah pro pradleny, které si rády zpestřují toaletu
dlouhých zimních večerů a horizontálně obíhá celou budovu. Vystupuji o několik pater vpravo a přidávám do kroku. Na sraz před
kostelem jsem doběhl uřícený, ale včas. Jezdím rád na hromadné
turistické výlety s chlebníčkem přes rameno a koukám okouzlit svou
osobností věčné studenty, kteří mne ještě neznají.
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Večer, za naprostého šera, jsem oknem zpozoroval mihnout se na
dvorku, u pískoviště, stín. Seděl tam na bobku výrostek a zkoušel dělat
z písku bábovky. Nevšiml si mne a netuší, že ho při tom někdo viděl.
Některé labutě se létat nikdy nenaučí.

O jabloni
K ránu zní ticho a tma nebezpečně srozumitelně. Co zbude ze
života, kde měsíc slídí po jabloni?... z balkónku své cely vidí nemluvně
jezírko v parku a nad ním ptáček vypustil z hrdla zvukovou vlnu:
"Děťátko, víš co je smrt? Po použití hajzlu sezobávám vše vlastním
zobákem tak, jak mě to učili."
Je opět tu - čas, kdy do zrcátka se díváš kolik je hodin a před hodinami si češeš vlasy - se stínem plíží otrhaná postava. "Místní blázen.
Toho si nevšímejte. Neškodný." Život se nemazlí s tvory, kteří marní
čas přílišným přemýšlením /postava s nářkem mizí dírou v plotě/.
Bezbolestně Anežce stříhají bezbolestně nemocné vlasy,
bezbolestně pod jabloní se žlutým listím brouzdají se žlutým listím,
ještě jako děti zkoumají jablka, jestli nejsou červavá. Píchnout do něj
špendlíkem a poslouchat, jestli uvnitř červ zakřičí.
Můr nade mnou krouží, nechce se mi spát, po celým mým těle si
spokojeně masturbují mravenci.
"Ne! Ještě ne!" křičí červ a v zoufalství dělá v písku otisky svých
dlaní.
Nesouhlasný šum.
Nedobře baví společnost, protože pěkné tvářičky zná už nazpaměť,
cítí neodolatelnou potřebu je lisknout, aby se probudily.
v
Ohlušující rána - stromy padají. Povedení pornoramatičtí umělci
ještě tvoří na zdech, plotech, škoda, že znenadání hynou smíchem,
padají do hlíny, žaludky červíků a broučků tuto syrovou stravu mimochodem výborně zpracují, ptáčci na obloze volně poletují, rybičky v
akváriu, bílá plave na hladině.
"Víš, co je smrt? Tma se rozsvítí, ticho se rozeřve, zůstane jen
smrad po jabloni."
U jezera
V krámku na břehu jezera si každý týden veverka kupuje od
vetešníka nové oči. Ten krám je součástí velkého bílého domu se
záhonem růží, jehož majitel je sem nedobrovolně zlými zvířátky
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přivážen každou sobotu a neděli. Já ale nic neřekl. Každý tady dělá, že
nevidí a neslyší, protože se bojí pomsty. Zákazníci splácejí dluhy za
poslední měsíc a vetešník škrtá v tlusté knize.
Raději stojím na břehu. Krása panenské přírody svádí k veselému,
nezávaznému laškování: "Vykloubíme ti všechny ruce, zlámeme
všechny nohy a hodíme do hluboké vody," volají na mne rozpustile
jezerní krysy, houpají se na vlnách, jak to často dělají a pisklavě se chichotají, takže každý správně usoudí, že jde o velmi mladé krysy. Mávají na mne, abych šel dovádět s nimi, ale já dbám tabule se zákazem
vstupu dvakráte do stejného jezera.
Shora se ozve nářek. Vmžiku jsem na stromě, abych se přesvědčil,
zdali je malé vrabčí kuře v pořádku ve svém hnízdě. Díky bohu
spokojeně spí, jenže co je to platné, když proti mně leze mravenec se
vzácnou hajzlovou muškou v kusadlech a mrmlá si nespokojeně:
"Nemám rád, když mi krev stéká po bradě a špiní můj límeček." Jak
jsem do něj strčil, spadl ze stromu dolů. Snažil jsem se sledovat, zda
pustil mouchu z kusadel, aby ve vzduchu volal o pomoc a jestli také
roztahoval při pádu ruce ve snaze zachytit se větví, jak by to učinil
pavouk. Bohužel, experiment nepřinesl zamýšlený výsledek - výhled mi
zakrylo listí.
Z nejvyššího stromu je vidět do nedaleké vesnice, kam směřuje i
kolona nákladních aut s obrovskými sloními vejci. Z místa, kde si tkám
novou pavičinu, je mohu snadno pozorovat. Sunou se opatrně vpřed,
aby drcáním nepoškodila zárodky a na návsi začíná být rušno. Jelikož
se blíží doba obědu, pomalu se objevují psi z okolí se svými dědky na
vodítku. Všechno vždy sežerou, takže jim náves vděčí za to, že vzácné
hajzlové mušky se musely stěhovat o dům dál. Ony si nemyjí zadky,
proto je kolem nich vždy tolik smradu a nikdo je blízko sebe nestrpí.
Zato jejich vyšší vývojový stupeň je přechováván s přehnanou péčí v
mateřské školce poblíž, kde obrýlená obluda právě vypočítala další
rovnici o čtyřech neznámých a prohlásila, že chce být kosmonautem. "To je ale chytrý chlapeček, běž sj s ním honem hrát."
Nutno je použít ocelové mříže, neboť drátěné pletivo děti snadno
překoušou, venku na světle rychle hynou a chytráci, kteří se pod sprchou odmastí pomocí mýdla, druhý den zrezaví.
Obracím zrak opět k jezírku. Vetešník konečně zavřel krám a na
dveře dal cedulku Přijdu po deatháté. Na tuto chvíli čekalo disidentstvo
ukryto za stromy blízkého lesa. Šeptajíce buřičská hesla se hodná
zvířátka tiše přikradla k velkému bílému domu, utrhla se záhonu růži a
celý dům spadl.
Z telegrafních drátů mě zlýma očima pozoruje stádo vlaštovek...
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výtvarné uměn
v /

JIRI

NAČERADSKÝ
Hořiž, Jiří Načeradský
Mnozí se na to budou ještě pamatovat. Někdy na přelomu šedesátých a sedmdesátých let vyšel z pražské vinárny U Ježíška bizarní průvod, jenž pod názvem "Pochod plagiátorů" vstoupil do dějin nepůvodního umění. Pozdravováni svými kunsthistorickými denuncianty prošli
plagiátoři Spálenou ulicí a dále pokračovali Národní třídou směrem k
řece, kde pochod zanikl. Originelnější umělci - mezi nimi i autor tohoto textu - mohli jen užasle přihlížet.
•
Dnes už lze s jistotou konstatovat, že pochod výrazně ovlivnil další
tvorbu mnoha účastníků. Např. Jiří Načeradský, jenž přes svou evidentně původní plamennost nemohl v průvodu chybět, dodnes nepřestal Rudolfu Němcovi závidět jasný náskok před utrápeným pelotonem.
Jako by nevěděl, že Rudolf za cejch "plagiátora plagiátorů" vděčí
odbornému udavači Petru Královi, jenž si nevybíravou denunciaci
škodolibě vycucal ze svého surrealistického prstu. Jiří Načeradský měl
tu "smůlu", že samozvaná kritička Naďa Plíšková "ohleduplně"
pojednala kontraverzní dubuffettovský prvek v jeho díle jako přímo
převzatý od starého francouzského vinaře, a proto musel pochodovat
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jako pouhý plagiátor. Však také hned po marši, ztrémován nedostižným předstihem Rudolfa Němce, bystře pochopil, že mu nezbývá než
se polepšit.
Od té doby se polepšuje nepřetržitě. Někdy dokonce, aniž by
mUsel. Skončit s posouváním rukopisných vzorců francouzského učitele do poloh luperkálních bejkáren bylo samozřejmě žádoucí. Méně
žádoucí už bylo vale, jež dal Jiří prsatým překážkářkám, jež byl zvyklý
velmi rasantně obšlehávat z fotek. Přitom jej k útěku před nimi nenutila ani uštěpačná Plíšková. Seriózní kunsthistorička Milena Slavická
tvrdí bez uzardění, že zmíněné sportovkyně mu tehdy umělecky otvíraly cestu do Evropy. Než vzal Jiří nohy na ramena, stačil milé dámy
ještě svléknout, což v něm zřejmě jen prohloubilo prudkou potřebu se
polepšit. Přestože nebylo žalobce, a tudíž ani soudce, skončil i s atlety
opačného pohlaví. Za mnohé stačí uvést sovětského šampióna Kuce,
jak v rouše Adamově vášnivě objímá rovněž vysvlečeného Brita Pirie
těsně poté, co společně porazili Emila Zátopka. Nebo nahého přítele
Antonína Mládka, poťouchle vymalovaného v životní velikosti z anfasu
a navíc opatřeného nepřehlédnutelným telefonním číslem.
Ne nadarmo prohlásil kdysi známý zahraniční kritik Jiřího za
Crazymana. Sám postižený mi tehdy vysvětlil, že neobvyklá diagnóza
se opírá především o rasantní styl jeho malby. Sluší se ovšem dodat, že
Rudolf Němec to u tého kritika dotáhl na Madmana. Milý kritik bohužel netušil, že oslnivě planoucí Crazyman se dočasně zalekne blízkosti cíle a to vlatně kvůli bohorovně plagujícímu Madmanovi.
Je to věčná škoda. I začínající kunsthistorik by snadno doložil, že
tehdy šlo o předzvěst nynější fáze "pohlavních chlapů", k níž se dostaneme později. Zatím můžeme spolu s Milenou Slavickou splakat nad
ztracenou Evropou. Jiří prostě svou direktní pohlavnost obnovil - a
ještě direktnější učinil - příliš pozdě. Při nejmenším pro Evropu. Dnes
už se do ní tak "snadno" vstoupit nedá.
Leč vraťme se do doby, kdy Jiří s dubuffettovskou vaničkou vylil i
slibně se vyvíjející dítě. Prasárničky sice zůstaly, avšak provádět je začali marťanští členovci. Jejich členité krunýře sice nezkrotným pudem
zrovna praskají ve švech, ale jde o pohlaví spíš provinčně tušené než
světově zjevné. Ještě že Jiří už tenkrát tušil, že teprve čirá pohlavnost
bez zbytných frivolností jej vyvede z umělecké krize.
K dobrým vlastnostem Jiřího Načeradského vůbec patří, že se nedokáže věčně trápit uměle zproblematizovanými samozřejmostmi.
Má-li pocit, že mu třeba pivo brání v uměleckém i rodinném životě,
bez dlouhých cirátů je na čas odloží. Nelže do kapsy sobě ani nám.
Nepřipojuje se jako mnozí další k nesnášenlivému povyku kolem branžovně zaběhaného trianglu sestávajícícho ze suverénního malíře,
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měšťanské manželky, jež malíře vnitrorodinně stabilizuje a vychovává
mu děti, a nevyzpytatelné milenky, jež ani nemusí vystupovat jako malířova fingovaná modelka.
Ostatně Jiří model vlastně nepotřebuje. Dokonce i v období sportujících těl se bez něj obešel. Stačilo mu obšlehnout novinové fotografie a občas při tom z mistrů sportu stáhnout přebytečný dres.
Později spolu s atlety odložil i sportovní noviny. Své nynější "samce"
maluje po paměti nebo si je prostě zrcadlově domýšlí. Jedno je každopádně jasné. Důstojně prezentované figury pohlavních chlapů nepřipouštějí pochybnost o blížící se erekci. Ta se taky vpravdě mohutným
způsobem dostavuje, když jsou tito výtečníci párově doplněni nedočkavou ženskou. Co následuje, to už nejsou pseudo-dubujfettovské
potutelnosti, za něž byl Jiří právem nominován do Pochodu plagiátorů.
Jiřího vítězná pohlavnost je neklamným potvrzením umělecké vzpoury^tedy bohulibého polepšení.
Plamenného Crazymana nepochybně posiluje vědomí suverenity
biologické i občanské. O jeho mužnosti nepochybují ani nezasvěcení.
Její přebytky si Jiří úspěšně sublimuje do virtuózně artikulovaných
monologů - stolních a zřejmě i postelových. O občanské kuráži našeho
umělce jsme se přesvědčili v průběhu a zejména závěru jeho učitelování na Akademii výtvarných umění. Je to jako v knize Srdce. Jiří Načeradský si uvědomuje, že je svými žáky upřímně milován, a proto jej
nezviklá ani hrozba vyhazovu, jež je později nesmiřitelným představeným realizována. Nemohu si v této souvislosti nevzpomenout na
setkání obou před mnoha lety, kdy dnešní vyhozený velkoryse poskytl
tehdy skomírajícímu vyhazovači přístřeší a tím mu pomohl z notné
bryndy.
Jednou Jiří podal pomocnou ruku i mně. Když jsem koncem sedmdesátých let pořádal neoficiální výstavu svých juvenálií, chtěl jsem ji
mystifikačně doplnit o dvě plátna se zvětšenými a olejovými barvami
vyvedenými detaily původních dětských kreseb. Obrátil jsem se na
Otakara Slavíka a Jiřího Načeradského. Zatímco Otakar se s českou
krajinou z Vězně na Bezdězi mořil tři dny a tři noci, zhotovil Jiří olejomalbu obří opičky na porcelánové palmě z mého dětského zátiší zvaného Hamadryáda bleskurychle - ostatně jako většinu svých vlastních
obrazů. Hned druhý den po vernisáži, jež byla policejně přerušena, si
však Jiří pro překvapivě nezkonfiskované plátno přišel, aby je mohl
bez průtahů plamenometně přemalovat...
Ježto je Jiří po výtce planoucí umělec, podařilo se mu to hravě. Už
1 Úiyvek z Pohádky o rozbitém hrnečku, kterou E. B. přečetl 15.5.1992 v p o ř a d u Kulturní revue na stanici Vltava
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Jiff Načeradský /Panty/

1973, olej na plátně 130x110

jako malířský učeň si potrpěl na každodenní umělecké požáry. Ani
později mu tři rasantně střihnutá plátna denně nedělala potíže. A když
jej dnes nerozumný mocipán postaví na hranici, je mu to samozřejmě
vítanou příležitostí, aby zaplál ještě více. Hořiž, Jiří Načeradský!
Při příležitosti tohoto oslňujícího autodafé si dovolím přiložit
kunsthistorické polínko. Zdá se, že náš Crazyman bude muset překonat i další závist. Jejím adresátem je samozřejmě opět Madman. Když
nedostižný Rudolf pyšně předvedl fotografie své právě vzniklé Křížové
cesty ve Velkém Boru u Horažďovic, neodpustil si Jiří ironickou, ale
přesto závistivou poznámku o tom, že "Rudolfovi učarovala holá lýtka
zbrojnošů". Jako by Jiří chtěl za všechny světské malíře říci: kdo by se
rád čtrnáctkrát nezastavil, aby vzdal těm vysmívaným lýtkám cechovně
žádoucí hold.
Odpíraná lýtka ovšem Jiřího malířsky neoslabují. Planoucí Crazyman odvádí zářné pohlavní umění i bez nich. Přesto se mi zdá, že jejich vizi zcela nezaplašil. To spíš si je pouze pojistně uzávorkoval.
Ostatně bych se vůbec nedivil, kdyby jednou právě na ta lýtka došlo.
Eugen Brikcius
30. 7. - 1 . 8 . 1 9 9 2
Horný Smokovec

J i ř í Načeradský fl'dké ucho/, 1987, olej na sololitu 172x275

>
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Rudolf Němec

Jak se uzdravit
Sedím na zahrádce v Galerii K., sluníčko už pere, já se ošetřuji z
chlastu, odnesl jsem to já se svým věčným třeštěním, ležím zazděn za
zdí pavilonu č. 6. na č. 3. - věčného pokoje a nepokoje. Po bohnické
anabázi na pavilonu č. 23., kde byly též zajímavé ženy. Na pavilonu č.
6. - ukazuji pacientům své práce otištěné v Revolverové revui č. 15.
Jsou tu samí a slušní pacienti, mladší i starší s berlemi, rozdávám
cigarety a půjčuji peníze, kterých také moc sám nemám. Dnes je
slunečno a mám vždy dobrou náladu když svítí, mám opušťák. Zase
budou "báječné dny", trvám na rozhovoru s J. T. pro Ateliér. Podivná
je to doba, předvolební guláš se nevaří a nevaří, soudci jsou připraveni
soudit ty lotry, stále stejné. Do Mladostova jsme dorazili na oběd s
polévkou a chlebem.
Okamžitě reaguji, jdu dolů k mé skále, kreslím křídou Anděla
světla, a na menší kameny skicuji Venuši se zlým amorkem, těžký
pískovcový balvan rvu nahoru na chalupu. Zkouším psát básničky, též
něco pro děti a povídku o kudličce.
Po rozhovoru Eugena Brikciuse v rádiu na stanici Vltava dopisuji
oslavnou báseň, též i o psovi Načeradském.
Začínám malovat Anděla světla na karton, skicuji další obraz, mezi
tím makám na chalupě. Vivat profesorům titanicum!
Pohádka o rozbitém hrnečku
Uvař si to synečku
Devotní chování Knížáka
Provokuje mne žáka
Mistr Hus byl skvělý řečník
Mně chybí ale nočník
Z keramiky Plíšková
Hovno trpasličí uchová
Vivat Anno Domina
Podminovaná je mina
Víc rozumu mívá ten
Kdo z Vlasti byl vyhoštěn
Evženovi vivat
Aport si jdu schovat
Praha 17. 5. 1992
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Paradoxy vědomí a meze automatů
Úvod
Tato kniha se zabývá paradoxy vědomí, nikoli paradoxy o vědomí.
Použití paradoxů má tu výhodu, že zkracuje výklad. Paradoxy jsou tu
nicméně uspořádány a následují za sebou v systematickém pořádku.
Už samotné utřídění může mnohé odhalit a vyloučit řadu falešných či
zbytečných teorií.
Protože je to kniha o vědomí a ne o paradoxech, užívám slova paradox v širokém smyslu. Zahrnuje klasické paradoxy, ant¡paradoxy,
pseudoparadoxy, aporie, antinomie, logické a kvaziologické nesnáze a
také překvapující a klamná zdání, či ještě častěji pseudo-nesnáze, plynoucí z neopodstatněných postulátů.
K uváděným paradoxům zaujímám obvykle jasné stanovisko a
udávám, zda jde podle mého soudu o skutečný paradox, to jest paradoxní pravdu, nebo o falešný paradox, o omyl. Uvádím také, j de-li o
autentický paradox nebo pseudoparadox. V několika případech však
ponechávám rozhodnutí na čtenáři.
Zdání paradoxu vzniká nejčastěji ze sklonu považovat vědomého
člověka za fyzickou věc. Nikdo si vážně nemyslí, že by vědomý člověk
byl robot. A přece se s podivuhodnou nedůsledností připouští, že studium automatů může neomezeně přispívat k vysvětlení života a člověka. Hledisko klasické vědy, kterému jsme skoro všichni přivykli,
vede automaticky k zhledání mechanistických vysvětlení. Ve vztahu k
této samovolné iluzi se vědomí, zkoumané přímo, zdá být paradoxní.
Řadu uvedených paradoxů mi poskytli Bernard Ruyer a Dominique Ruyer. Také pánové Vax, Lechat a Vallin mi přispěli řadou podnětů, které jsem použil.
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I. Základní paradox
M a n i f e s t a c e v televizi
Nějaký divák pozoruje z okna průvod manifestantů. Sítnicové
vzruchy následují jeden za druhým a jim odpovídají vzruchy occipitální. Kdo je přehlíží v hlavě diváka? Nějaký mozkový super-divák,
který pozoruje průvod vzruchů?
Stejná manifestace se přenáší televizí s použitím různých postupů
snímání scanning* na vysílací a přijímací straně. Nějaký divák sleduje
televizní přenos. Jakým způsobem se u něho děje konečné vnímání?
Zase dalším postupným snímáním, tentokrát v mozku? To musí někde
skončit. Nakonec je tu informace jako poznání bez postupného
snímám, bez přehlídky jednotlivých prvků informace.
Paradox p o č í n á n í
Jak mohu spočítat nějaké množství předmětů? Musím nějak
přenést tuto mnohost do sebe. Ale abych se sám nestal mnohostí
(která by pak ovšem mnohost už spočítat nemohla), musím jí nějak
uklouznout a zůstat jeden.
Postupné s n í m á n í foveou nebo ukazováčkem
Někteří živočichové nemají sítnici, ale jen jediný čípek na tyčince,
podobný prvkům, z nichž se skládá naše sítnice. Tato tyčinka se
posouvá po optickém obraze, vytvářeném zornicí, takže je stimulována
postupně různými částmi tohoto obrazu*?
Ale kde si živočich tvoří vědomý obraz tohoto optického obarzu,
který postupně snímá? A v čem ten vědomý obraz spočívá? Nemůže to
přece být snímání snímání.
Ani člověk, vybavený dvěma sítnicemi, nepostupuje o mnoho jinak,
jakmile pole předmětů, které chce zkoumat, přesahuje zorné pole,
anebo, což se stává skoro vždy, je větší, než se mu vejde na foveu.
Musí kroutí hlavou nebo ičima a přijímat velký počet postupných
vjemů. Totéž se děje, kd9ž ve tmě ohmatává koncem prstu okraj stolu
a hrany nábytku.
Kdykoli prohlížím složitý předmět kousek po kousku, dopadá na
moji sítnici řada obrazů, které ji a odpovídající mozkovou oblast informují krok za krokem, jak snímání postupuje. Tyto obrazy se od
sebe značně liší - a přece si uvědomuji předmět v jednotném čísle.
* Zde se myslí postup snímání obrazu, používaný v televizní technice, při němž snímací
i reprodukční zařízení souběžně prochází obrazové pole, bod po bodu; obraz se tedy
přenáší jako posloupnost signálů o jasu jednotlivých bodů. /pozn. překl./
**Například Copilia, malý korýš, kterého studoval Exner.
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Výsledné poznaní není obdobou syrových výsledku snímání. Kdyby
totiž bylo, nebylo by poznáním. I když se dívám na útvar tak
jednoduchý jako je kruh - jen příliš velký, než aby se dal obsáhnout
jediným pohledem nehybného oka - není v mém mozku v žádném
okamžiku kruh, a přece vidím kruh.
Prostorové a časové f o r m y
Čípek s tyčinkou u Copilie, stejně jako naše fovea a náš ukazováček, provádějí postupným snímáním prostorovou formu na
časovou. Přesně totéž dělá snímací televizní kamera (a přijímač dělá
opačný převod). Ale jak je vnímána či poznávána časová forma?
Přímo? Jenže bezprostřední vědomí melodie není o nic méně záhadné
než bezprostřední vědomí nějaké prostorové formy. Nepřímo? Je zase
převáděna zpátky na formu prostorovou? Často se připouští, že by
posloupnosti zvuků mohly být zaznamenávány v temporální oblasti
jako prostorové formy. Pak by ale musely být zase snímány?
Zkušenost ukazuje, že existuje vnímání a pamatování melodií a rytmů
stejně jako prostorových forem. Jak se odliší časová melodie od prostorového tvaru, když se jedna musí při vnímání převádět na druhou?
Nemůžeme při vnímání prostorových forem jen donekonečna odkazovat na snímání a formy časové, a pak při vnímání té výsledné časové
formy zase na její rozestření v prostoru, které pak bude vyžadovat
další snímání. Jednodušší bude připustit, že máme bezprostřední vědomí právě tak melodie jako tvaru a že v jistých případech jedno může
zastoupit druhé.
Paradox začleňování, které nesměšuje
Nejsme o mnoho dál, pokusíme-li se pochopit okamžité vidění nehybného oka, vybaveného velkou sítnicí s milióny prvků, obdobných
jedinému prvku Copilie. Odkaz na mozkové snímání zrakové oblasti
nevede, jak jsme viděli, nikam. Kdo by ji snímal, a pro koho? Nějaká
nervová kamera pro jakýsi přijímač, který by to zase zaznamenával?
Protože jsme s to odlišit každý vizuální detail (pocházející
například z jediného prvku sítnice), zřejmě se s ostatními detaily
nasmíchal. Ale protože celek všech detailů tvoří přece jeden tvar v
jediném vědomí, má se obvykle za to, že je tu jistá míra vzájemné
závislosti, to jest, řečeno oblíbeným slovem biologů, jakási integrace.
Ale jak pojímat tuto integraci, ne-li jako nějaké směšování buď
látek nebo energetických úrovní v homogenizované rovnováze, v
jakémsi částečném dání dohromady třeba neuroelektrických nábojů v
mezineuronovém elektrickém poli? Ale zorné pole se nepodobá
něčemu napůl smíchanému, to jest souboru prvků, které na jednom
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konci splývají a na druhem zůstávají odlišné. Zorné pole
krátkozrakého není lépe integrováno proto, /.c v něm informace více
splývají. K čemu by bylo to, co se ještě občas podle Pavlova nazývá
mozkovými analyzátory, kdyby se výsledky jejich činnosti daly využít
jen tak, že se zase smíchají jejich výstupy ?
I když dochází ke smíchání vjemů (například sluchových), je to
něco jiného než obyčejná směs. Proč by se lidé při záznamu hudby
namáhali s tolika mikrofony, kdyby poslouchání spočívalo v tom, že
všechno splyne? Když každý mikrofon snímá zvuky jednoho nástroje,
může si posluchač vybrat a sledovat tu či onu část orchestru; jeho vědomí se tím nerozpadá na části.
Lokalizace bez "isolantů"
Zatímco ve fyzickém světě je zapotřebí isolantů, které brání samovolnému vyrovnávání, je ve světě psychologie právě isolovanost
příznakem beztvarosti a desinformace. Ve vnímání i v motorice si
přesná lokalizace jemného detailu vyžaduje dobrý funkční slav celého
pole. Pro správnou lokalizaci bodového dotyku je třeba citlivosti celé
kůže. Pro správný pohyb prstu je třeba, aby byla v dobrém stavu celá
motorika.
Nemoc, která izoluje nějaký nervový prvek, sníží přesnost
lokalizace jeho funkce .
Re-reprezentace
Rychlost a účinnost nervového systému živočichů plyne do značné
míry z toho, že je to reprezentativní systém celého organismu. Jako by
to byl dvojník organismu, ale na úrovni, kde se zmenšené modely jednání snadno sestavují a zkoušejí.
Tato reprezentace sama se ještě často děje v několika poschodích.
Vezměme nervovou soustavu sepie. Na bázi každé bradavky je nervové ganglion a všechna ganglia jednoho chapadla jsou spojena s jedním velkým gangliem. Všechna velká ganglia jsou spojena s mozkem
zvířete. Ganglion každé bradavky je tak re-reprezentovánó v mozku,
který soustřeďuje informace o celém organismu a může ovládat
celkové pohyby. Tato reprezentující transpozice je jistě v úzkém vztahu k vědomí, přinejmenším k vědomí cenestetickému, jako informativní faktor chování. Mozek sépie je skutečně něco jako malý živočich
v živočichovi (jako homunkulus frontálního laloku nebo homunkulus
paretální u člověka jsou něco jako člověk v malém). Ale co integruje
tento integrátor? To nemůže být další re-re-řeprezentativní systém. A
skutečně se s ničím takovým ani u sépie ani u člověka nesetkáváme.
Mozkový homunkulus nemá mozek. Jednota vědomí (zorné pole nebo

89

cenestézie), tělesné schéma i celkové chování zahrnují jistou auto-intcgraci, která se děje bez jakéhokoli zařízení.
"Ovládá se sám"
Tuto větu lze vyslovil buď o nějakém mechanismu se samočinnou
regulací, anebo o dospělém a slušném člověku. Na mechanismu lze
ukázat, kde je regulační orgán, ne však, kde je ten on, který se ovládá,
neboť nic takového tu neexistuje a všechno dělá příslušný orgán. Stejně jako i u člověka lze ukázat, kde je centrální nervová soustava
jakožto orgán regulace, ne však kde je on, který orgánu používá. Je to
také proto, že žádný on neexistuje a je to jen zbytečné slůvko, neboť
všechno dělá příslušný orgán? Proč se pak snažíme ovládat, místo abychom prostě zaznamenávali výsledky mozkových řídících operací?
Návštěvník v továrně a dvě otázky
Malé dítě nebo naivní návštěvník přijde do továrny. Velice si přál
vidět továrnu. Ukazují mu postupně všechny dílny, stroje, kanceláře,
nakonec se zeptá: "Ale kde je továrna?" Jiný návštěvník si také
prohlédne dílny, kanceláře, stroje a ptá se: "Kde je ředitelství?" První
otázka je naivní a absurdní, druhá má jasný smysl.
Stejně je tomu u živého organismu. Když někdo prostuduje
všechny orgány a zeptá se: "Ale kde je organismus", klade nesmyslnou
otázku, kdežto otázka: "Kde je v organismu ústředí, kde je ústředí
všech informačních ústředí?" má dobrý smysl.
Ale teď přichází pravý paradox. Ať člověk je či není naivní, ať je či
není rozumný, v případě ředitelství, samotného integračního ústředí
(homunkula nebo re-reprezentativnílio systému sépie), musí položit
otázku podobnou naivní otázce-. "Kde je jednota integrátoru?" jako by
se ptal: "kde je továrna v továrně" - a na tu ovšem není odpověď. Kdo
integruje integrační zařízení? Zařízení to být nemůže.
Vidět bez očí, slyšet bez uší, jednat bez hlavy a zacházet bez
rukou
Paradoxů tohoto typu je téměř nekonečná řada. Funguje-li oko
jako zařízení pro příjem optických informací, je-li sítnice, zrakový nerv
a nakonec zrakové centrum v pořádku, existuje zorné pole s
množstvím strukturovaných podrobností. Jest jako viděné, aniž by bylo
viděno ve smyslu trpného slovesa, či přesněji je přítomno ve své absolutnosti, aniž by bylo prezentováno. Viděn je předmět, ne zorné pole.
Fungování oka je jen technická fáze, která se už nepodílí na způsobu
existence vidění, vědomého zrakového pole. Stránka písma, kterou
oko probíhá, se musí číst sama ve zrakovém poli, kde už na ni nikdo
nepohlíží, kde ji už nikdo neprobíhá.
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Stejně za vnitřním uchem nenásleduje už žádné ucho, které by
poslouchalo slyšené zvuky. A stejně i ve sféře chování mozkový homunkulus už nemusí promýšlet koordinované a řízené jednání v nějaké hlavičce, odpovídající hlavě našeho těla. Ruka motorické kůry
jedná bez ruky.
Z centrálního paradoxu vychází celá řada jiných paradoxů, paradoxních otázek - či spíš otázek naivních, naivních právě v důsledku
neuvědomění centrálního paradoxu.
Proč nevidíme okraje zorného pole?

/
Okraj plochy S může existovat jeii pro nějaké snímací zařízení,
které postupně snímá plochu S\ přičemž S' přesahuje S (šipky b).
Pokud plocha S vidí sebe samu, toto sebevidění (svorka a) nemůže být
viděním svých vlastních okrajů. Protože zorné pole jest jako viděné, ale
není viděno, nemůže být jako viděné tam, kde není. Okraje vidění
nemohou být viditelné, protože vidění samo není žádná viděná věc.
Odstranit okraje plochy
Při počínajícím odchlípení sítnice pacient vidí okraj svého zorného
pole v oblasti odchlípení. Přesněji řečeno vidí hranici mezi zdravou
částí a částí odchlípenou, která je slepá (jako kdyby plocha S měla
hraniční oblast B, kde sebevidění je černé nebo zakalené, ne však
nulové). Po operaci, která spočívá v připojení okraje sítnice koagulací
odchlípnutého kraje (přičemž se řada zrakových buněk nutně zničí),
vidění okraje zase zmizí.
Paradoxní charakter tohoto jevu vůči tomu, nač jsme zvyklí u
předmětů, které vidíme, ukazuje následující chytačka. Učitel říká
hloupému Honzovi: "Tady máš list papíru; chtěl bych, aby neměl žád
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né okraje!" Honza vezme nůžky a oslníme kraj v šířce jednoho
centimetru, A diví se, že nový list má zase okraje. Chirurgický nástroj
dokáže v oku právě to, co učitel z legrace chce po hloupém Honzovi:
odstranit okraj.
Vědomý život nemá okraje
To, že nemá okraje, platí i pro celek individuálního vědomí. Neviděli jsme se narodit a neuvidíme se umřít. Nevidíme se usínat či
omdlévat. Nevíme, že zapomínáme. Vědomí je vidění sebe sama, ale
vědomí nevidí samo sebe jako část nějakého celku (leda v symbolických postupech, které jsou vždy nedokonalé a nepřímé). Tento
paradox je právě tak závažný pro lidskou situaci vůbec, jako pro statut
lidského poznání. Náš vědomý život není ničím ohraničen. Pro já,
které je jednotou tohoto vědomí, vědomý život je vším. Já nemohu
opustit své vědomí, omylem z něho vypadnout. Smrt se netýká já.
Rozdíl mezi neviděním a černým viděním
Vidím černě, když zavřu oči nebo když mám poškozenou sítnici:
pole vidění pak vykazuje jen jakýsi základní šum. Ale nevidění, mimo
pole vidění, neexistuje vůbec nijak - leda v mýtu o přístroji na vidění
vidění, který vidí i mimo své hranice, anebo v ideální rekonstrukci na
základě schématu, vycházejícího z pole vidění.
Záměna černého vidění s neviděním je analogickým klíčem ke
spoustě omylů, ctihodných i docela moderních. Bytí nemá protiklad,
stejně jako nepřítomnost vidění není černá, není opakem jasnosti nebo
bělosti, Nebytí, nicota, nemůže hrát vůbec žádnou roli. Jenom žertem
se dá říkat nemyslím, a když myslím, tak nemyslím na nic, nebo jako
Alenka: "I see nobody".
Třídní kniha docházky
Jeden žák ve třídě je vybrán, aby nosil třídní knihu, do níž profesor
zapisuje, kdo chybí. Když vypukne chřipka, chybí všichni žáci mimo
nosiče knihy. Profesor zapisuje, kdo chybí (černé .vidění). Nakonec
onemocní poslední žák, takže už nemůže přinést třídní knihu
(nevidění). Pro ředitelství školy už nemůže nikdo chybět, když není
třídní kniha.
Ontologický důkaz, který chce z podstaty Boha dokázat jeho jsoucnost, znamená vlastně positivní použití paradoxu třídní knihy. Existuje
dokonale vzorný žák, který není nikdy zapsán do třídní knihy. Svěří-li
se mu třídní kniha, bude tedy vždycky existovat třídní kniha, aby se do
ní zapsalo, že vzorný žák nechybí.
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Paradox hcrcc
Herec či tanečník používa sám sebe, když hraje svou roli. Je
zároveň virtuosem i nástrojem, koněm i jockeyem. Oddává se své hře,
a přitom se sleduje a ovládá. Protože psychobiologické fungování má
řadu poschodí, a také proto, že existují špatní herci, kteří mají se
splýváním koně a jockeye potíže, paradox není příliš zjevný a zdánlivě
snadno řešitelný. Říká se, že se herec zdvojuje. Fyziolog může
dokonce zdvojení vysvětlit pomocí různých úrovní integrace nervového
systému. Ale i pak v nejvyšším poschodí musí nakonec existovat sebezdvojení tak, jako existuje sebevidění - a to je zdvojení v jediném
poschodí.
Zámečník odsouzený k smrti
Jak tomu u paradoxů vědomí bývá, může tento paradox nabývat
komických forem. Odsouzenec k smrti vidí, jak se kati lopotí kolem
porouchané guillotiny. Protože je to šikovný zámečník, odstrčí je stranou, závadu opraví a s hrdostí vyzkouší přístroj: dá hlavu pod nůž a
stiskne knoflík.
Sacculina
Herec hraje svým tělem přesně tak, jako ze sebe nálevník dělá
ruku, ústa, žaludek atd. To není metafora, nýbrž skutečnost, aspoň pro
poslední poschodí hercova
organismu: chování jeho motorického homunkula je přesným protějškem chování náievníka. Dokonalejší motorické spoje a efektory,
které má herec k dispozici na rozdíl od náievníka, na věci nic nemění.
Malý korýš, Sacculina, který parazituje na krabech, se proměňuje v
injekční stříkačku a pak se sám do kraba vstříkne. Jeho larva se
svlékne z kůže, zbaví se všech orgánů a stane se váčkem, do poloviny
naplněným nediferencovanými buňkami. Nad nimi se vytvoří jakýši
osten, který propíchne krabí kůži a umožní naočkování buněčné
hmoty. Celá sacculina se tak úplně promění. Kdo se promění? Kdo tu
proměnu řídí? a čí proměnu? Obě zájmena označují tutéž bytost.
Proměna Sacculiny však není ničím výjimečným, podivným; je to
základní jev u všech živých organismů, jen zvýrazněný okolnostmi.
Zárodečná proměna buňky v chomáč buněk a v dospělý organismus je
ještě daleko úžasnější. Tento základní jev je překryt a zahalen fungováním už vytvořených forem, ale pokračuje dál v nervové soustavě
dospělého v podobě tvořivých improvizací chování. Herec se
proměňuje jen mozkově, kortikálně.
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Paradox zvratných sloves
Většina zvratných sloves vykazuje tentýž paradox: \yvíjet se (což je
něco zásadně jiného, než být vyvíjen, kopírován, obtiskován)-, pohybovat se (zásadně jiné než být pohybován)-, činit se, namáhat se, pospíšit
si (zásadně rozdílné od zrychlení třeba motoru); rozptylovat se, trápit
se, přesvědčit se, obrátit se...
Velitel, podnikatel ve společnosti řídí proměny, kterými působí na
své panství, svoji oblast, svoji doménu. Zde se doména proměňuje
sama, jako by byla zároveň pánem a panstvím - a každé vědomí je
skutečně zároveň pánem i panstvím.
Absolutní plocha a přehlídka bez odstupu
Zorné pole i melodie, jakmile jednou dík správnému fungování
zrakového a sluchového zařízení existují, jsou podívaná bez diváka,
slyšení bez posluchače. A přece jako by přehlížely samy sebe.
Přehlížení v běžném fyzikálně-geometrickém smyslu však žádá jistý
odstup, jistou vzdálenost od přehlížené oblasti ve směru kolmém k
rozměrům té oblasti. Mám-li vidět plochu jako plochu, musím být
někde mimo ni v prostoru. Já zde označuje mé tělo, mé tělesné oči.
Vidění předmětu jakožto fyziologická operace se řídí tímto geometrickým zákonem. Když přiložím oko těsně ke stránce, nevidím žádnou
stránku. Ale zorné pole, jakmile se jednou vytvoří, se sice. podobá
ploše (tak jako se melodie podobá vlnité čáře), nepotřebuje však už
být viděno zvenčí. Naštěstí, protože jinak by bylo třeba dalšího pozorovatele, umístěného mimo pole, aby viděl vidění a tak dál až do
nekonečna. Vědomé já (na rozdíl od já jako organismu), je-li skutečné
a není-li to fikce, rozhodně nemůže hrát úlohu druhého diváka. Mojevědomí-mého-zorného-pole nelze odloučit jako abstraktní přízrak od
mého-vědomého-zomého-pole.
V obdobném případě vědomí melodie je to ostatně zřejmé. V
jakém rozměru, kolmém k času odvíjení melodie, by mělo být vědomí,
které slyší?
V jaJcé vzdálenosti od vidění by se mělo nacházet vědomé já, aby je
mohlo vidět? Neexistuje žádná mentální akomodace, změna mentální
vzdálenosti pro vědomé vidění, jako existuje změna vzdálenosti oka
pro ostré vidění. Přehlížení bez odstupu je přehlížení bez přehlížení.
Divák - přízrak
Dojem paradoxů zde vzniká z neoprávněného očekávání. A toto
očekávání zřetelně plyne z hmotného uspořádání vidění a slyšení, na
které jsme zvyklí. Chceme-li dobře vidět a slyšet, zaujímáme správný
odstup od předmětu.
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Navykli jsme si vidět sebe samy, jak se pohybujeme ve trojrozměrném světě mezi předměty. Tento zvyk, který se stal jakýmsi
racionálním požadavkem, vnášíme samovolně i do každého úsilí o
porozumění vědomému vidění. Zdá se nám,
že vědomé vidění
musíme vztahovat k nějakému prízračnému pozorovateli, který vzniká
neuvědomělým zdvojením našeho organismu a jeho zrakových orgánů.
Plocha-subjekl
Zorné pole není předmět, je to absolutní pole přítomnosti či existence. Proto, ač má povahu plochy (nebo kvazi-plochy), nepotřebuje
žádný kolmý rozměr, rozměr odstupu. Je to absolutní plocha, která
není vnořena do trojrozměrného prostoru, je to plocha-subjekt. Výrok
existuje absolutní plocha znamená totéž co existuje vědomí, neboť vědomí není nějaký bod-subjekt, který by k té absolutní ploše přistupoval
navíc, zvenčí.
Sputnik a poznání odvrácené strany Měsíce
Výrok A zná B znamená za prvé, že A je s to přijímat informace o
B, a za druhé, že A je svou vlastní strukturou, svým bytím jisté sebepoznání, náhled sebe sama, s případnou intencí vůči B prostřednictvím
informací o B, které ho modulují. Jinak, bez sebepoznání A, by informace o B, které modulují A, nebyly o nic víc poznáním než je fotografie v krabičce. Naopak sebepoznání, bytostná poznávací struktura
A už nepotřebuje nějaké další podmínky, aby byla s to přijímat informace o A, neboť pak by to šlo do nekonečna. Snímací zařízení je v nejlepším případě s to sbírat věrné informace.
Sovětský sputnik zřejmě nepoznal odvrácenou stranu Měsíce dřív
než člověk. Byl v místě, odkud byl s to snímat. Ale teprve vědomý
člověk, který si prohlédl a rozluštil fotografie, poznal odvrácenou
stranu - bez snímání.
Pojednání o člověku-robotu
Člověk může napsat pojednání o člověku-robotu. Ale člověk-robot
nemůže napsat pojednání o člověku-robotu. Robot jako je Spisovatel
Jacquota Droze, který píše myslím, tedy jsem, tím nedokazuje, že
myslí, stejně jako stroj, navržený Putnamem, který vytiskne jsem ve
stavu E, když se na jeho programové pásce objeví E, dokonce ani
kdyby vytiskl trpím podle programu, který mu předepisuje vytiskni TRPÍM, je-li v nějakém obvodu chyba a na pásce se objeví E.
Vědomí spadá v jedno se skutečnou rozlehlostí
Povaha vědomí je samou povahou skutečné rozlehlosti. Skutečná
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rozlehlost (to jest prostorová oblast, doména, která je skutečně doménou, rozlehlou ze sebe samé, nikoli dík nějakému mýtickému "oku"), je
tedy doménou vědomí. Vědomí není vlastnost, která přistupuje navíc k
rozlehlé hmotě, jak se naivně věřilo v 18. století. Ani není podstatnou
vlastností nějaké jiné substance bez rozlehlosti, jak se domnívali
karteziáni. Vědomí je samou podstatou skutečné rozlehlosti. Žádná
rozlehlost by nebyla, kdyby byla jen rozlehlost, vymezená jako partes
extra partes.
Karteziánské rozdělení myšlení a rozlehlosti bylo na místě proti
mlhavému renesančnímu vitalismu (duch jako subtilní plamen), který
se znovu dostává ke slovu v 18. století v protidescartovské formulaci
hmota může myslet. Toto blouznění jen zdánlivě ztotožnilo rozlehlost s
myšlením a s vědomím; ve skutečnosti učinilo z ducha jakousi magickou kvalitu, přidanou k rozlehlé hmotě.
Je příznačné, že velcí karteziáni, Malebranche a Spinóza se sami
vrátili k vědomí jako rozlehlosti v podobě inleligibilní rozlehlosti
(dnešní pojem pole uskutečňuje psychofyzickou syntézu téhož druhu).
Zejména Newton ztotožňoval prostor s božím sensoriem a - což je
méně známo - ztotožňoval i naše vědomé obrazy s jejich přítomností v
našem mozkovém prostoru.
Vědomé vidění se "neukazuje"
Patří-li vědomí k samé vnitřní povaze absolutní či skutečné rozlehlosti, znamená vědomí prostě existenci zde a nikoli existenci poznávanou Já jako nějakým třetím, filosofickým okem. Axiom Esse est percipi je jenom vedlejším produktem iluze třetího oka. Existence není
prezentace nebo reprezentace.
Existence zde nyní čili přítomnost vědomí neznamená, že by se vědomí někomu ukazovalo, říkalo mu, že je přítomno. Komu by se mělo
ukazovat - leda mýtickému oku, neskutečnému a zbytečnému dvojníku
skutečného oka?
Skutečné oko, jehož správné fungování je podmínkou vidění, už
nepotřebuje být znovu předváděno, jakmile tu vidění je.
Tabule u očaře.
Když se díváme, hledáme spontánně předmět a vyvíjíme úsilí, abychom ho viděli lépe: otáčíme a přimhuřujeme oči, otíráme si brýle
apod. Někdy, třeba u očaře, potřebujeme však pozorovat své zrakové
pole a dávat lékaři o něm zprávy. Přesněji řečeno, potřebujeme získat
posudek o našem zrakovém poli buď prostřednictvím odborníka, na
něhož se obrátíme, anebo sami v roli improvizovaného očaře, když se
snažíme vidět nějaké předměty: "Přečtu tam E, H, J, X, ...". Při tomto
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sebepozorování se ovšem nedíváme na své vidění, nýbrž přímo
zjišťujeme úspěch či neúspěch vůči ideálu či normálu.
Stejně nemůžeme přímo soudit o své pronikavosti, prozíravosti,
inteligenci či velkomyslnosti - leda prostřednictvím testů inteligence,
které hrají stejnou roh jako písmena u očaře. Tato skutečnost
vysvětluje paradoxní neúspěch čisté introspekce v psychologu.
Zrakové zkoumání
Dívám se na dokumentární film. Kamera zkoumá předmět. Ale já
mám prchavý dojem, že zkoumám předmět sám podle toho, kam se
obrací moje zvědavost. Ve snu je iluze intence zcela běžná. Ale u kameramana, který řídí zkoumání předmětu kamerou (ale u mne, když
zkoumám předmět podle svého zájmu), intence zkoumat nemůže být
iluzorní nebo druhotná, protože už tu není žádná vnitřní kamera a
vnitřní kameraman. Zrakové pole se tedy musí zkoumat samo a samo
od sebe. A přece není ukazováno někomu.
Zaměřování fovey na předmět a zaměřování pozornosti v
zorném poli
Toto sebepozorování se zřejmě musí dít bez přemisťování fovey.
Na okraj pole se nemohu dívat foveou jako jejím středem.
Když očař zkoumá stav okrajů sítnice tím, že tam promítá světelný
bod, těžko odoláváme pokušení obrátit oko a podívat se tam přímo.
Toto praktické pokušení odpovídá spekulativnímu pokušení považovat
zorné pole za předmět k prohlížení.
Jak můžeme vidět trojúhelník?
V zorném (nebo hmatovém či sluchovém) poli jsou části nějakého
tvaru dokonale odlišitelné a přece je to jeden tvar (integrace bez
splývání). Slyším melodii a ne tóny, ale slyším i tyto tóny v tom smyslu,
že melodie není jejich výslednicí, nýbrž tóny jak jdou za sebou. Každá
podrobnost je umístěna v celku a přece není tady a tam, leda když
prstem ukážu na detail viděného předmětu. Ale v mém vidění jsou
všechny. podrobnosti stejně přítomny. Ani zdůrazněním nějaké podrobnosti nepřejdou ty ostatní jinam.
Tato skutečnost se zdá podivná a paradoxní jen tehdy, když zapomeneme na statut plochy s absolutním přehlížením. Na obyčejné,
předmětné ploše, třeba v elektrickém poli na povrchu vodiče, mohou
různé prvky tvořit sjednocený celek jen tak, že na sebe vzájemně působí a vyrovnávají své působení po čarách na této ploše (například
trojúhelníku A, B, C, kde A, B, a C jsou elektrické náboje).
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není žádný pozorovatel S ani nic podobného, a přece - a to je celý
základní paradox - ABC zůstávají odlišné v jediném tvaru.
Když je však už tento paradox jednou přijat, není třeba se vracet
zpátky jako Köhler a Hebb a většina fyzioiogů a vysvětlovat zorné pole
zase polem fyzickým, hledat interakce fyzické povahy, jako kdyby
takové interakce mohly vysvětlit artikulovanou jednotu zrakových
forem.
Jak můžeme sledovat identitu trojúhelníku, který se vzdaluje nebo otáčí?
Zmenšování vzdalujícího se předmětu na sítnici neruší ve vědomí
jeho identitu se sebou samým v absolutní přítomnosti vidění. Trojúhelník vnímáme jako trojúhelník, i když se posouvá a otáčením mění
tvar. Ani zde nemá smysl snažit se tuto transpozici vysvětlit jako
transpozici interakcí.
Úsilí neurologů a kybernetiků vysvětlit stálost vjemů a vnímání
universálií (jako rozpoznání trojúhelníku nebo domu vůbec) neuronovými mechanismy, schopnými odhalit ekvivalence zjevů, spojených
vztahy podobnosti a kongruence, jako jsou zjevy téhož předmětu,
viděného z různých stran - takové úsilí je zcela marné a míjí se s problémem.
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Může automat rozpoznat svůj domeček?
Dá se vyrobit automat, který pozná svůj domeček z libovolného
úhlu a na libovolnou vzdálenost pomocí mechanismů transformací a
ekvivalencí. Ale každý úspěch v této oblasti je zároveň neúspěchem,
neboť vědomá bytost poznává předmět ve svém zrakovém poli bez
předchozí transformace. Člověk, který se vzdaluje, se na mé sítnici
zmenšuje, ale zůstává totožný se sebou v absolutní přítomnosti mého
vidění. Inženýr, který by chtěl dosáhnout téhož výsledku
(rozpoznávacího chování) u automatu, by musel použít docela jiných
metod. Chce-li dosáhnout stejných výsledků jako vědomí, musí
použít docela jiných postupů.
Klíč v zámku
V hmotném světě, to jest ve světě působení na blízko, je jeden
případ, kdy tvar působí jako tvar vcelku. Kdo chce otevřít dveře, musí
mít správný klíč, jehož tvar odpovídá tvaru zámku. Malá odchylka v
některé části tvaru může zabránit správné funkci. Když vědomá bytost
rozpoznává tvar nebo jedná podle nějakého znamení, je situace obdobná. Mechanistická kybernetika tvrdí, že je víc než jen obdobná.
Snaží se vysvětlit rozpoznávání tvaru, modifikovaného perspektivou
nebo vzdáleností, vícestupňovým zámkem s předřazenými transformátory. Ale znaky a znamení nikdy nepůsobí tak, jako klíč v zámku.
Tak třeba jazyková znamení jsou tvořena i působí vždy tématicky.
Telegram
Rozdílný účinek telegramů Náš otec zemřel a Váš otec zemřel tkví
zdánlivě jen v tom, že se liší jedno jediné písmeno. Ale gramatické
shody už většinou ukazují na jakousi všudypřítomnost tématu: Odešel
nám náš drahý... a Odešel vám váš drahý.... Text Tatínek je mrtev by
způsobil přesně totéž, co Náš otec zemřel, i když všechna slova jsou v
něm jiná. To, čemu lingvisté říkají exprese nebo syntagmata, nabývá
významu tématickou kombinací slov, která jednotlivá slova přičesává a
spojuje do jisté posloupnosti.
U výrazů jako předevčírem, v loňském roce, paní k dětem, jedno po
druhém, kus po kuse tendence k amalgamování jednotlivých složek působí, že výraz se chápe vcelku, dokonce i když by ho posluchač nedokázal rozebrat slovo od slova. A přece tu zjevně nejde o účinek mechanického klíče: výrazu je rozumět jen proto, že nabývá jistý kvalitativní aspekt.
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Paradox smyslových*kvaiit
Chceme-li v černobílém znázornit barvy, používáme instinktivně
různá uspořádám pravidelných čar:

Je jisto, že nekonečný počet čísel stačí vyjádřit všechny rozdílnosti
smyslových věcí (Descartes, Regulae XII).
To je konvence, a tajemství smyslových kvalit zůstává, jak bylo.
Vztah n a akustických nebo elektromagnetických kmitů k tónu c nebo
k červené barvě není konvenční v tomto smyslu, ale přesto mu
nerozumíme o nic lépe, než kdyby byl zcela konvenční a libovolný.
Smyslová kvalita, stejně jako vědomí samo, zůstává záhadou pro klasickou vědu, pro mechanistickou fyziku, jejímž pravým počátkem v 17.
století bylo právě to, že se zřekla porozumění kvalit.
Podívejme se na tyto dva obrázky, složené z pěti stejně dlouhých
čar.

1

2

Jeden má vzhled vyrovnaný, druhý nevyrovnaný. A přece obsahují
stejné čáry. Tělesné oko, které je za účasti mozku fyzicky přehlíží,
dovede spočítat na jednom i druhém pět čar a rozdílný vzhled přičíst
posunutí jedné z nich. Nějaký inženýr by mohl zkonstruovat automat,
který bude na každý z nich jinak reagovat. Ale onen kvalitativní aspekt
zůstává mimo tato vysvětlení a mimo konstrukci automatu. Tudy cesta
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k rozřešení záhady nevede. A pomyslíme-li místo pěti čar na 880
kmitů, vznik tónu a zůstává nevysvětlen. Připomeňme si teď, že na
vidění obou obrázku se nikdo nedívá, že to je absolutní plocha, a že
slyšení nikdo neposlouchá. Právě to počítání jednotlivých čar je dodatečné a druhotné, přilepené na existenci absolutního pole, a právě
ono vzbuzuje falešné očekávání, že povaha detailů vidění bude kopií
povahy viděných předmětů - i jejich skládání a sestavení. 880 kmitů
nemá skutečně nic společného s tónem a. Ale 880 detailů sluchového
pble je něco docela jiného, než 880 fyzických událostí. V jejich absolutní přítomnosti je nikdo nepočítá, počítají se samy. Jejich kvalitativní
vzhled spadá v jedno s jejich počtem, je to vzhled bez diváka, počet
bez počtáře, jinými slovy, existuje kvalita.
Paradox terciární kvality
To je harmonická a vyrovnaná kresba. Ale kde je její harmonie?
Hodnotící adjektiva se často považovala za výrazy terciárních kvalit,
vycházejících ze sekundárních kvalit (vjemů) tak, jako tyto vycházejí z
kvalit primárních (rozlehlost, pohyb, atd.). Někdy se také tvrdilo, že
tyto kvality-hodnoty nejsou přirozené a vyžadují zvláštní intuici (G.E.
Moore). Potom se přestaly považovat za inherentní kvality a udělaly se
z nich pouhé reakce mluvícího subjektu, a to emotivní (Harmonické!,
Ohavné!) nebo funkcionální (To je dobré, nechte to nebo Dejte to pryč),
a tvrdilo se, že hodnotové soudy nejsou ani pravdivé, ani nepravdivé a
nemají vůbec žádný význam. Terciární kvalita, jako sekundární, se zdá
paradoxní a ne přirozená jen proto, že se nerozlišuje viděná kresba od
kresby jako inkoustových čar. Slova jako harmonický nebo půvabný se
samozřejmě nevztahují na molekuly inkoustu na papíře, ale dobře vyjadřují inherentní kvality viděné kresby.
Paradox novosti
Co je vysvětlitelné, to jest co lze učinit srozumitelným rozložením a
analýzou v prostoru, není opravdu nové. Co je opravdu nové, není
vysvětlitelné. To je Meyersonův paradox. Zřejmě úzce souvisí s paradoxem kvality. Dokonalejší i méně dokonalá schémata molekuly vody
- od Davyho až po vlnovou mechaniku - ukazují stejné atomy před i po
vzniku molekuly, tak jako stejné čáry na našich dvou kresbách. A
přece je voda něco jiného než vodík a kyslík. Oba paradoxy mají také
stejné řešení. Připustíme-li statut absolutní plochy, jde všechno tak,
jako kdybychom mohli očima sledovat přemísťování prvků tvaru, a
přesto novost tvaru byla absolutní a zároveň zřejmá. Obě kresby jsou
tedy totožné, když se tváříme, jako by jednotlivé čáry byly předměty, a
je tu něco nového, bereme-li absolutní plochu jako takovou (jejíž vzhled je samo její předivo).
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Proč háček věší?
Proč se dá na háček věšet? Díky jeho tvaru, ale také jeho pevnosti.
Háček musí být pevný a musí být také pořádně upevněn (maltou, lepidlem atd.). Jak může lepidlo lepit? Tím, že z tekutého ztuhne? Ale
proč je tuhý stav tuhý? Dík vnitřní soudružnosti částic, dík mezimolekulárním vazbám spolu s vazbami uvnitř molekuly. Ale co je to
chemická vazba? Odpovědí na takovou otázku je celá fyzikální chemie.
Lze vcelku říci, že vždycky dospějeme k poli interakcí, v němž vázané
částice částečně ztrácejí svoji individualitu a dávají dohromady jeden
prvek, který už není lokalizovaný (vazební elektron, foton, výměnný
mezon).
Zeptejme se teď fyzika, jak může pole interakcí svazovat? Co
může odpovědět, leda že vyjmenuje určitý počet zákonů zachování a
symetrie. Důvod nějaké vazby zřejmě nahlédnout nelze. Lze
nahlédnout topologické důvody, proč drží řetěz DABC, ne však
důvody vlastní pevnosti D, A, B, C (pokud neřekneme naivně, že
chemické valence jsou háčky, nebo že molekuly drží pohromadě

vahy: je nutně obdobná jednotě pole s absolutní plochou, jehož prvky
jsou zároveň mnohé a sjednocené. Fyzik nemůže pochopit vazbu o nic
víc než fyziolog vědomou integraci - a přesně z téhož důvodu. Už když
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si představuji nějakou absolutní doménu, nebo nakreslím její schéma,
vztahuji ji tím podle definice k nějakému vnějšímu pozorovateli, který
ji nemůže nahlížet jinak, než jako partes extra partes, a ne jako
partes in unitate. Pozorovatel S může vidět topologickou soudržnost
háčku a provlečených kroužků, ne však vnitřní vazby molekul a atomů
kovu, které jsou právě tak subjektivní a pozorovateli nepřístupné, jako
vědomí druhého. Atom, molekula, skupina soudržných molekul, mohou být jedno jen tak, že se samy přehlížejí.
Jednota balíčku karet
Jednotlivé karty jedné (hmotné) hry nejsou k sobě materiálně nijak
vázány, a přece je daleko větší pravděpodobnost, že je najdeme
pohromadě, než každou zvlášť (Dupréél). Nepozorný mimozemský
pozorovatel by mohl hledat nějaké lepidlo nebo přitažlivé pole mezi
nimi.
Z energetického hlediska tu žádný paradox nem. Když se karty
náhodou nebo úmyslně rozházejí, musí je člověk sebrat a vynaložit na
to svalovou námahu, kterou spotřebovává energii z potravy. Ale toto
sebrání a shromáždění je přesto funkcí mentální jednoty karetní hry.
Karetní hra nemá svou vlastní jednotu vazeb, jako háček nebo
kroužek, a právě proto musí svoji jednotu odvozovat od jednoty lidského vědomí.

II. Paradoxy sebeinformace
Špatně srovnaná knihovna (Costa Beauregard)
A a B jsou dva velcí intelektuálové, kteří se právě přestěhovali.
Spousty knih, které mají, leží na policích na hromadách, jak je tam
nakladli stěhováci. A nemá tajemníka a je manuálně líný. Nechá knihy
ležet v nepořádku na hromadách, ale za krátkou dobu se v nich
dokonale vyzná. B je stejně líný, ale za několik dní po stěhování si
najme tajemníka, který mu knihy srovná tak dokonale, že bez něho
nemůže žádnou najít. A ví, kde najít kterou knihu v nepořádku, B nenajde žádnou, ač jsou v pořádku.
A přece je podle Shannona, Wienera a většiny fyziků informace v
převráceném poměru k entropii (neuspořádanosti, spontánnímu
promíchání). Uspořádání (negentropie) je mírou informace a informace je funkcí uspořádání.
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Zde však máme u A informaci bez uspořádání a u B uspořádání
bez informace. A má totiž umístění svých knih, jak se říká v hlavě. Až
se B naučí tomu uspořádání, které mu udělal tajemník, dokáže najít,
co hledá, stejně jako A. Ale pak to bude dvojí sobě rovná informace (v
jejich dvou hlavách) pro dvě nerovná uspořádání. Subjektivní informace se tedy nedá bez dalšího zaměňovat s objektivní.
Chtějí-li přistoupit k nějaké činnosti, třeba vybrat knihy o matematice, může to A vykonat stejně snadno jako B. Může-li A vybrat
všechny matematické knihy ze své neuspořádané knihovny stejně
dobře jako B, lze říci, že knihovna A je uspořádaná - přes objektivní
neuspořádanost - prakticky a teoreticky.
Paradox v y b í r á n í bez výběrového systému
V systému třídění s okrajově děrovanými kartami mohou být karty,
které chci vybrat, v krabici libovolně přeházeny: zůstávají fakticky
spolu svázány a mohou být vyjmuty jako jeden celek mechanickým působením provlečené jehly. Naproti tomu uspořádání v hlavě A - jeho
informace o knihovně a jeho způsob, jak může vybrat knihy o matematice a potom o zeměpisu - je něco jiného, než mechanický systém s
děrovanými kartami. Výběr prvku v absolutní ploše se neděje zvenčí,
nějakým lokalizovaným a místně působícím tlačítkem nebo táhlem.
Vybraný prvek zůstává, alespoň prozatím, na místě a dříve či později,
byt' s energetickými komplikace, které necháme stranou, subjektivní
informace vede nakonec k objektivnímu uspořádání. Je-li přede mnou
rozložena karetní hra tak, že všechny karty najednou vidím, je pro vědomí málo důležité, zda jsou uspořádány nebo ne. Pro vědomí jsou
totiž vždycky uspořádány v tom smyslu, že může kteroukoli nalézt bez
postupného prohlížení jedné po druhé, bez stereotypního opakování
pokusů a omylů a že může vybrat kteroukoli kartu bez předem
připraveného systému dírek a jehlic.
P a r a d o x působení podobnosti
Už dávno si lidé všimli bludného kruhu v tom, jak působí podobnost, ať vnímaná, nebo evokovaná. Vidím Petra a všimnu si, že je
podobný Pavlovi, který ani nemusí být přítomen. Má-li se podobnost
ověřit, je třeba oba předměty konfrontovat, pokud možno mechanicky
přiložit na sebe, nebo přeměřit stejnou šablonou. Podobnost přesto
působí jako síla ještě dřív, než je ověřena, neboť to vypadá, jako by
ona šla hledat Pavla, když jsem se setkal se samotným Petrem, a to jen
kvůli podobnosti, která ovšem může mít smysl jen, když už je pár Petr
- Pavel utvořen. I kdyby byl Pavel přítomen, lze působení podobnosti
porozumět jen pomocí absolutní plochy, jejíž všechny prvky jsou zde a
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přitom zůstávají různé. Snímací mechanismus může na podobnost
nanejvýš padnout, přesněji řečeno, padnout na předmět, který
odpovídá šabloně.
Zapomenuté jméno, které samo řídí vzpomínání
Mám na jazyku něčí jméno, na které si nemohu vzpomenout
Zkouším různá jména, Moreau, Moret, Mairet. Cítím, že to není ono.
Pak si vzpomenu: Mercier. Mé vědomí fungovalo zdánlivě jako
výběrový mechanismus, jako třídička. Ale jak se může uplatnit
šablona, která tu není - zvlášť, když se právě ona sama hledá? Jak by
mohla působit, když to, co hledám, je právě přesný tvar této šablony?
Když jsem zamítl jméno Moreau, řídil jsem se ovšem šablonou
Mercier. To, co nemám a co hledám mi slouží jako nástroj hledání.
Roztržitý člověk si nemusí všimnout, že hledá brýle za pomoci brýlí,
které má na nose. Ale ty brýle jsou rozhodně aktuální, kdežto Mercier
aktuální není, ani jakožto hledaný a nenalezený, ani jako hmotná
šablona. V rozpomenutí je obsažena vazba bez aktuálního ověřování,
které se přesto řídí tímto podivným ověřujícím přízrakem.
Mohlo by se namítnout, že při hledání zřejmě působilo jisté téma:
dvouslabičné jméno, na první pohled francouzské atd. Ale nepřítomná
a přesto účinná šablona byla přesnější a působila zároveň tématicky a
přesně, protože jsem zavrhoval i jména, která tématu odpovídala, ale
nebyla do písmene stejná.
Koupit si tabulku náhodných čísel
Napodobit náhodu může být paradoxním způsobem obtížné. Informace, inherentní v absolutním přehlížení, to jest subjektivní
uspořádání i v objektivní neuspořádanost, přímo vysvětluje podivnou
obtížnost např. vybírání skutečně náhodných čísel, nebo náhodné
odpovědi na vybavující se slovo v asociaci opravdu volné. Je to
dokonce tak, že se kupují tabulky čísel, náhodně tažených strojem.
Existují mechanické a elektronické randomizery.
Člověk může s dobrým přiblížením kreslit náhodně rozložené body
tužkou nebo štětcem na list papíru před sebou, ale musí přitom zavřít
oči, aby potlačil povahu absolutní plochy, kterou jinak list papíru, jakmile je viděn, nevyhnutelně nabývá. I prázdná plocha, obyčejný list
bílého papíru před očima, je doménou anti-náhody, doménou virtuálního uspořádání.
Právě proto, že náhoda je v poli vědomí paradoxně obtížná, ba
přísně vzato vůbec nemožná, mohou vědomé bytosti náhody používat,
nejen pro výběr na základě pokusů a omylů (metody Monte Carlo),
ale i takříkajíc v syrovém stavu - tak jako majitel knihovny ji může
používat i když není uspořádaná.
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Umělec může užívat automatického psaní (Breton), hudebník
může komponovat podle nahodilých hrbolků na papíře (aleatorika),
malíř může malovat abstraktní obrazy pomocí mixem barev a tvarů
atd. Tam, kde se geologické a biologické tvary nahodile setkaly,
vidíme my krajinu. Malíř znázorní a uspořádá. Teoretik umění napíše
pojednání O krajině. Jakákoli náhodná kombinace se v doméně
vědomí stává tvarem, dělá figuni. Básně, které skládá třeba robot
Kalliopé (A. Ducrocq), skládám ve skutečnosti až já, když je čtu.
Vyplňování bílých míst
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V krabičce s devíti přihrádkami je osm dřevěných kostek, devátá
přihrádka zůstane prázdná až do skonání věků. Když někomu
předložím schéma krabičky jako psychologický test, přijde okamžitě
na to, co do prázdné přihrádky patří (zde velký trojúhelník). Máme tu
tedy skutečné tvoření tvaru, in-formaci (v etymologickom smyslu
"ztvárnění, vtisknutí tvaru i když ne v užším smyslu zprávy).
Přihrádka byla prázdná, teď je ztvárněna, informována. Kdyby informace byla jen synonymem negentropie, byl by to víc než paradox:
bylo by to flagrantní porušení těch nejbezpečněji zjištěných fyzikálních
zákonů. Tak tomu jistě není. Informace jednak může předcházet
skutečné uspořádání, jednak když zkoušená osoba informaci realizuje,
když skutečně kreslí trojúhelník do prázdné přihrádky, spotřebovává,
jak ukázal Brillouin, negentropii. Jistou malou spotřebu negentropie
lze dokonce připustit už ve chvíli, kdy zkoušená osoba vymýšlí řešení
testu. Ale i když neruší fyzikální zákony, paradox tu přesto je. Je tu
tvorení určitého uspořádání a toto tvoření nelze vysvětlit fyzikálními
zákony. Nerušit neznamená být vysvětlitelný. Pro každý takový případ
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nebo pro káždý typ případu lze jistě vyrobit stroj, který řešení provede,
zde například stroj s elementární logickou indukcí a pantografem jako
výkonným ústrojím. I když testovací matice obsahuje slova, lze si
představit konstrukci takového stroje se čtením a s pamětí, podobného
překládacím strojům.

modrý

nebe

žlutý

zlato

červený

???

Kdybychom si nechtěli pro každý typ testu konstruovat zvláštní
stroj, mohli bychom se pokusit o nějaký univerzální stroj v podobě
silového pole, schopného simulovat indukci, elementární extrapolaci.
To je téze Gestalttheorie. Mezery, prázdná místa v poli se podle ní vyplňují podle gradientů potenciálu pole, jakýmsi vyrovnáváním, které
dovoluje transpozici tvarů.
Ale tyto fyzické modely, ať mechanické nebo dynamické, jsou vesměs založeny na působení nablízko, na transduktivních
operacích,
kde se nabývání tvaru šíří podobně jako při krystalizaci, a proto se
všechny už z definice míjejí s otázkou. Kdyby to, jak zkoušená osoba
nachází správné řešení, bylo jen vědomým zdáním, za nímž se ve
skutečnosti skrývá fungování mozkového pantografu
nebo
přerozdělení rovnováhy v mozkovém poli, nemohla by zkoušená osoba
bílé místo vůbec vidět. Zkušební matice by se jí musela bezprostředně
objevit jako vyplněná a ne jako problém k řešení.
Stojí za povšimnutí, že to se někdy skutečně stává. Například subjekt, kterému rychle prezentujeme přerušený kruh, vidí ho obvykle
jako úplný. Podobně i vnímání pohybu ve stroboskopickém osvětlení
působí jako výslednice, na níž není patrná diskontinuita jejího složení.
Tyto případy dokazují reálnost faktorů, jichž se dovolává Gestalttheorie. AJe tím víc vyniká podstatný rozdíl v samém základu. Bílá místa k
vyplnění se subjektu normálně jeví jako ještě bílá. Subjekt vidí
současně vyplněné i nevyplněné přihrádky. Jeho tělesné oko může
přecházet z jedněch na druhé, ale řešení vzchází z jeho vidění jako
jednoty a jako smyslu, který je na tuto jednotu vázán.
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Paradox žolíku
V různých karetních hrách je nějaká neutrální a volná karta, žolík,
který může nabýt libovolnou hodnotu a doplnit tak hru toho, kdo ho
drží. Je to jakási substancializovaná prázdná přihrádka. Možnost
žolíku dokazuje stálost bílých míst v každé doméně, jejíž jednota a jejíž
vazby jsou toho typu jako vědomí.
Chuť ne-soli
Chybějící koncovka může podle lingvistů hrát roli pozitivního
prvku. Je to znamení, dávané nepřítomností znaemní. Když mi někdo
řekne "Pracuj!", rozumím, že jde o rozkazovací způsob slovesa pracovali. Foneticky je pracuj jednodušší než pracovati a přesto ho spontánně rozkládám na to, že
1. jde o činnost pracování,
2. jde o radu nebo příkaz,
3. se obrací na mne.
Z bílého místa, z nepřítomnosti materiální informace vytěžuji informaci psychologickou. Neslaný chléb, neslazená káva mají pro
člověka, který je zvyklý na slaný chléb a slazenou kávu, zvláštní chuť.
Existuje chuť ne-cukru a ne-soli.
Vězňova žena a sdělování nulovou zprávou (Ashby)
Žena smí vězňovi donést kávu v termosce. Hlídač kontroluje, zda v
kávě není ukryta nějaká zpráva. A přece je od prvního dne patrno, že
vězeň dostal důležité sdělení: jeho komplice nezatkli. Káva totiž
nebyla oslazena. Samozřejmě tu musel být kód, konvence, která ustavuje skupinu možností. Informace, jako zpráva je ve své podstatě
volbou ze skupiny předem definovaných možností.
Stejná materiální zpráva může přenášet velmi rozdílné informace
podle toho, z jaké skupiny možností byla zvolena. Dovoluje-li stát A
svým válečným zajatcům posílat zprávy, spočívající v zaškrtnutí jedné
ze tří předtištěných vět "Mám se dobře", "Jsem trochu nemocen" a
"Jsem vážně raněn", kdežto stát B pouze jedinou zprávu "Mám se
dobře" nedostávají stejnou informaci. Zpráva ze státu B znamená jen
"jsem naživu" (s alternativou "žádná zpráva").
Sdělování nulovou zprávou, bílým místem ve skupině možností, je
obdobné vyplňování bílého místa ve zkušební matici pomocí invence.
V obou případech se informace zvětšuje, jak pro příjemce nulové
zprávy, tak pro zkoušenou osobu, která zvládla test. V prvém případě
příjemce dostává informaci přenesenou jaksi horizontálně. Ve druhém
případě (vyplňování zkušební matice) se informace znovu tvoří "na mís
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tě" díky jakémusi "vertikálnímu" spojení se soustavou možností, která
se doplňuje jako by sama od sebe. Kdyby existovala jen horizontální
komunikace, informace by se šířila, ale vlastně nezvětšovala.
Nicméně je třeba poznamenat, že i příjem jakékoli zprávy - u
nulové zprávy je to zřetelnější - vyžaduje na příjemci, aby byl seznámen se systémem možností, aby zprávu nebo její nepřítomnost zařadil
do tétol soustavy .možností, a obsahuje tedy také jistou "vertikální'
komunikaci se soustavou možných voleb. I fonologie zdůrazňuje
soustavy možných voleb, dokonce i v oblasti fonetiky, a lingvisté říkají,
že každá výpověď předpokládá volbu nebo řadu voleb v nějaké soustavě, a správný příjem této výpovědi nutně předpokládá, že tu byla
volba v nějaké soustavě.
Ale to zřejmě předpokládá, při příjmu i při vynalézání, přítomnost
domény s absolutní plochou, neboť bez ní by řeč o vertikálnosti zůstala
pouhou metaforou. Znamení, ba ani obyčejný signál, nemůže na vědomého příjemce nikdy působit jako pouhý fyzický vybavovač, který na
určitém místě uvolňuje spoušť pružinového mechanismu. Každé znamení je v jistém ohledu obklopeno bílými místy a jinými možnostmi.
Proto může i samo být bílým místem, prázdnou přihrádkou v soustavě.
Volba a "absolutní volení".
Automat, který zdánlivě reaguje na nepřítomnost signálu právě
tak, jako na výskyt signálu, lze snadno vyrobit. Počítač s klopnými
obvody pracuje podobně jako tlačítko, jehož stisknutí střídavě
rozsvěcejí a zhasínají lampu. Nestisknutí tlačítka může tedy způsobit,
že lampa zůstane rozsvícena. Takové zařízení zaznamenává tedy nuly
stejně jako jedničky. Ale rámec možností je zde zřejmě materiálně
vestavěn přímo do struktury tak, jak ji navrhl konstruktér, který zvolil
soustavu možností. Je zřejmě nesmyslné tvrdit: "Můj vůz je
inteligentní; rozumí nulové zprávě: když se nemá rozjet, stačí abyste
nestiskli startér." Řidič má možnost volby, kterou mu konstruktér
ponechal. Použití stroje s materializovanými možnostmi vždycky
vyžaduje, aby někdo jiný a vnější volil. Ten, kdo volí, nemůže už tedy
být stroj, jehož možnosti by byly materializovány v aktuální struktuře.
Kdo by stiskal nebo nestiskal vybavovací tlačítka? Nemá-li to tak jít
donekonečna, musí tu být doména s absolutní plochou, na níž jsou
možnosti jaksi přítomny v bílých místech aktuální soustavy, přítomny
tak, že se volí samy.
Paradox sebeinformace (Reichenbach)
Ptám se někoho, kdo se příliš nevyzná v geometrii: "Kolik
úhlopříček vychází z jednoho vrcholu pětiúhelníka?" Neví to z hlavy,
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řekl by, že tři nebo čtyři. Představí si pětiúhelník a zkusí to na mentálním obraze. Zjistí, že právě dvě. Má-li chabou představivost, nakreslí
si obrázek na papír.
Zajímavé je, že se informuje, poučuje sám. Skutečně, i když
pětiúhelník kreslí, vjem té kresby nehraje úlohu empirického objevu.
Když smíchám roztoky dvou neznámých solí, očekávám, že mi vnímání
řekne, zda se utvoří sraženina. Zde však má kresba či mentální obraz
docela jinou funkci, totiž normativní a přinucující. Je to zkouška
možností. Kresba i mentální obraz jsou jen prostředky. Obrázek také
opravím, je-li nevhodně nakreslen (např. příliš otevřený úhel u některého vrcholu). Normativní funkce jakoby byla dána spíš duchu než
obrázku, protože duch zkouší a zpřesňuje obrázek a tak se sám informuje. Dotázaný člověk nevěděl, já jsem mu nic neprozradil, s nikým se
neradil a teď už ví. A nejen že ví, ale také ví, že ví. Poradil se sám se
sebou a našel pravdu a ověřil ji, aniž by se obracel k něčemu vnějšímu,
neboť tu kresbu nakreslil sám od sebe a ze sebe: je to současně sebeinformace i sebeověření.
Paradox sebeinformace je patrně pro teorii poznání ten nejdůležitější. Od Sokrata a Platóna až po Spinózu, Malebranche, Kanta,
Hegela a Husserla vystupuje všude jako ústřední. Je to šťastný paradox: nevede do nesnází a slepých uliček, aleje plný neurčitých příslibů.
Co může být krásnějšího než informovat se sám? Vyplnění bílého
místa ve zkušební matici je už také sebeinformace, ale věc má konvenční povahu pouhé hry: test někdo udělal tak jako se dělají křížovky.
Zde naopak ten, kdo klade otázku, není nijak podstatný: dva hlupáci
se mohou ptát sebe navzájem: "Kolik je úhlopříček?" Jeden hlupák se
může ptát sebe sama.
Skutečnost sebeinformace je tak všeobecně známa, že o ní lze
nevědět jen žertem.

Kniha Raymonds Ruyera Paradoxy vědomi se pripravuje k vydání
v nakladatelství I N V E R Z E

Z francouzských originálů Paradoxes de ta conscience eI les limites de ľautomatisme,
Albin Michel, Paris
1966, a L'Expressivité, Revue de métaphysique et de morale, 1955, č. 1-2, str. 69-100, přeložil v r. Î980 Jan Sokol.
Uspořádal Jiří Němec.
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J i n Načeradský Pohla\>tiíchlap /., 1990

meditace
Nazírání Boha
/ F r a n z

B l e i /

Kdo viděl Boha,
mluví o něm pouze v obrazech.
Existuje druh poznání,
které nutí poznávajícího zamlčovat je
nebo maskovat.
Kdo je zcela v podstatě věcí,
ten nemůže říci nebo dokázat,
že je tam nutno být.
Vytržení mu může dát nepochopitelná slova
anebo mu zavřít ústa.
Někdo si jednou řekl:
"Nemáš věci, když je počítáš," - a aby to bylo možno takto hněvivě říci,
musel by ten, o němž je řeč, někdy počítat - nebo to ještě dělat? - a nebýt mučen
zapomenutým počtem.
Opravdu: kdo filosofuje o symbolickém člověku,
člověku cesty tam a zpět,
bude jeho alegorií, jeho číselnou hodnotou,
neboť tajemství masky nevyzradí nikdo, kdo ji nosí.
Kdo mluví o Bohu jinak, než v obrazech,
je trápen něčím, co je rovno zradě.
Z knihy Pudřenka prince HippoliiayMnichov 1920/
vybral a přeložil Jiří Nemec.
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oblasti/
Ivan Martin Jirous /rocker/ Jan Lopatka /recenze,
kritika/
Jiří Němec /filosofie/ Andrej Stankovič /poezie,
Hrobka/
Vlasta Třešňák /frankfurtská umělecká
škola/
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