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¿oft people
¿ou resemble the jelly hyenas screaming in the nurseries!
(Alain Jouffrov)

"Démoni jsou vypuštěni ze stáje mýtů a pitvorně se převlékají
za počestné muže ¿C.století, kteří nevěří no strašidla..."
(Václav Havel - Thrrller)
•v

"Ne věe, v".e, co lidi znepokojuje a drtí hledět j e n
j«ko
ne plasma, 3oheir.v mu dané, aby 3e smíchem je modelloval dle
Své
I Í O Ž Í Libovůle."
»Ladislav Klíma - Má praxe)
"v žaludku se mi

Velí

Špek, kterej sem spolk..."

(Pavel Zajíček - Dopi3,y z vězení)
"přes perlivé zuby
smrt ti smrdí z hubyH
(Petr Lampl)
" .¿uo vadis domine na pivo že aby ne V"
(Fanda Pánek)
"Snad se dá bydlet 3 urnou, ve které je popel blízkého člověka,
tělo, které změnilo svou substanci a ničím už se nepodobá bývalému živému. Ale vím, že nejde žít se zlomkem těla, které
•je nenávratné mrtvé. Dotýkat se existující části neexistující
bytosti."
v
(Jana Černá)
"Vyspala ses s věčností
- strašná bolest
místo naplnění rve ti z těl* útroby"
(Anne . á^nerová)
'Dospěl jsem už do stádia, kdy mi žádná žer» nepřipadá skutečně žádoucí. Neujde tri jediný defekt. To je iupotence. Toalety,
korzety - vidím skrze ně. lieošálí mě už líčidlo ani parfém."
(Isaac Sa^hevia oingar • ¿Cafkúv přítel)

"Na zub zmije
tvůj zub nestačí
mé žíle
patří jinačí."
(SOCRLFI )

Jednou jsem se ho zeptal: "Janči, byl jsi v iYaze?"
"Samozřejmě
"A jaká je Praha?"
"Krásná, člověče, měl jsem taro ženskou, kozy měla TAKOVÝHLE!"
"Za kolik 3 tebou 51a?"
"Z lísky, člověče, to mě milovala, tn po mě bláznil«!"
"Ani dáreček jsi nedal?"
'Dal, sedn stovek jsem jí dal n je^tč mi osrn stovek ukradla."
Stejně si nedal vymluvit, že ho milovaln.
(ro;.iští anonymové)
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Václav Havel

Přede mnou leží slavná " Okultní filosofie H Jindřicha Kor nelia Agrippy z Nettsheymu a já M u , že požití živého /pokud možné ještě tlukoucího/ srdce dudka. vlaStovky, lasičky nebo IWtka
dává člověku dar věšteckých schopností. Je de>ět. hodin večer a
pouštím rádio, Hlasatelka čte sachvm, věcným hlasem zprávy: Paní
Indíru Bandhiovou zasřelili dva Sikhové z její osobní stráže.
Z vodní nádrže no Visle byla vylovena mrtvola pátera Popieluszka,
uneseného důstojníky polské policie. Je organizována mezinárodní
pomoc "Rthiopii, -kde hladomor ohrožuje miliony lidí, zatímco tamnejší režim investuje téměř čtvrt miliardy dolarů do oslav svého
desetiletého trvání. Američtí vědci vypracovali projekt stálé observatoře na Měsíci a lidské výpravy na Mars. V Kalifornii bylo jednnomu děvčátku úspěšně transplantováno srdce paviána, ptoti čemuž
vzneslv různé protesty spolky pro ochranu zvířat.

Dávné mýty nejsou zajisté jen realizací ardhet.vpálnich obrazů
kolektivního lidského nevědomí. Jsou však nepochybně i tím. Mnoho
tajemství bvtí i člověka, mnoho jeho tenrajíoh vidin, obsesí, tužeb,
tušení, nejasného "předvědec'<ého" nebo "mimovědeckého" vědění
a možná mnoho důležitých metafyzických jistot je zřejmě ve starých
mýtech zašifrováno. Tv mýty samozřejmě piesahují své tvůrce: skrze
jejich tftňrce promlouvalo cosi vyššího, cosi mimo
cosi, co oni
sami nedokázali asi plně pochopit a pojmenovat. Autorita, kterou
měly mýty u lidí starých kultur, svědčí o tom, že tato vyšší moc
a¥. už je jí cokoliv, bvla kdvsi pociťována a uznávána obecně.
Zůs + aneme-li u junpovské interpretace mýtů, pak jp zřejmé, že mýty
vnášely i jakýsi částečný nebo prozatímní Ppořádek" do složitého světa nevědomých tušení, neprokazatelných jistot, skrytých
instinktů, vášní a tážeb, patřících bytostně k lidské duši. A že
autorita mýtů vykonávala nad těmito Íilnmi lidského nevědomí
cosi jako kontrolu Či dozor.
.
Novověká civilizace zbavila stré mýty jejich autority. Vsadi- la na chladný, d«skriptivní karteziánský rozum a uznává jen myšlení v pojmech.
Nechce se mi věřit, Že by celá t^to civilizace bvla jen bludným ramenem d ě j i n y osudným omylem lidského ducha. Spíš asi piedatavuje jen nějakou nutnou fázi,ktrou musí Člověk a lidsto proiít a
'-.t^rou člověk - pakliže ji přežije -posléze na nějaké vyšší úrovni,
bez současné fáze oT7-šera .nemyslitelné, překoná.
A£ už je tomu jakkoliv, jistéje, že celá tato racionalistická
orienta .e nové dobv, rezignujíc na autoritu mýtů, podléhá velkému
a nebezpečnému klsmu: zdá se jí, že není ani oněch vyšších a temných mocnosti, at. už v lidském nevědomí nebo v záhadném vesmíru,
kterých se mýt?* jakýmsi způsobem dotý-alý, o nižchž svšr<řily a
jejchž relativní "kontrolu*1 zajišťovaly. Dnes převládá názor, že
vše lze tak zvaně " rozumně w s v č t i i t " , logickým popisem bděléh*
rozumu. Nic temného není - pokud něco temného je, pak je třeba na
to vrhnout paorsek vědeckého ooznání a přestane to být temné.

- HavelJc 8pravdu je grandiózní sebeklam moderního duch?;.
Tisíckrát totiž může toto tvrd.it, tisíckrát může popírat onu "odvrácenou tvá i" světa alidské duše, nikdy ji však tím nezruší. Zažene
ji pouze ještě hlouběji do stínu. Dosáhne marimálně toho. že celý
ten složitý svět skrytého si nalezne své zástupné, zamaskované
a ještě víc matoucí způso^v projevu. Že pořádek, který do tohoto
světa vnášel kdvsi mýtus a dík kterému měl č] ověk aspoň mírný
přehled o jeho mocnostech a aspoň omezenou kontrolu nad nimi, zmizí
spolu s mýtem a že onv"ftořnísíly" budou působit nadále již zcela
chaoticky a nekontrolované a že budou vždy znovu konsternovat člověka svou - pro něho už zcela nevysvětlitelnou - přítomností, prosvítající ,moderním rouchem, do* něhož se skryly. Ale nejen to: s temnými mocnostmi byly pohřbeny - jak- vlasně taky temné - imocnosti
dobré : Olvm byl zrušen jako cel"k - se svými potměšilci i svými
správedlivými. Takže už není ani nikoho, kdo by zlo trpstal a strašidla odháněl. Dobro má ve své zdvořilosti tendenci vzít tercie
velký pohřeb vážně a vymizetj zlo naopak cítí, že nadešla jeho chvílejlidé na ně toti# piostali věřit.
Dodnes nechápeme, jak mohl velký a civilizovaný evropský
národ - nebo aspoň jeho znavná část - podlehnout ve ?C. sotleťí .
podivné fascinoi jedni** směšným a zakomplsxovaným maloměštákem ,
uvěřit jeho ps^udovědeckým teoriím a jeho jménem hubit národv,
dobývat kontinenty a dopuštět se neuvěřitelných krutostí. Pozitivistická věda, včetně marxismu, nabízí rozmanitá věáecká vvsvětloní totoho záhadného úkazu, tato vvsvětlení však jeho nevvs ětlitelnost spíše zdůrazňují, nož odstraňují. Neboč "objektivní"
chladný rozum, který k nám z těchto vysvětlení promlouvá, vlastně
jen podtrhuje podivný nepoměr mezi sebou samým - jako mocností, pro
tuto civilizaci, údajně rozhodující - a oním davovým šílenstvím,
nemajícím' s žádným rozumem nic společného.
Ano, g tradičním mýtem byl pohřben i j^kýs takýs "pořádek" v
temné oblasti našeho bvtí. A to, Čí-n se novodobý paxásíF rozum pokouší t«nto pořádek nahradit, resp. t.or v č^m nalézá tato te^ná
oblatf. /nobo aopo^uěkr.eré jo ií sílv/ svůj"háhradní" pořádek" a
"moderní výraz", se ukazuje stále znovu jako scestné", falešné a zhhouhné, protože vždy jaksipokoutní, náhražkovité, bez kořenů, bez ontolcrie i bez morálky, ha dokonce až rměšré tak , jako kult Nejvvšší
Byr^ti za francouzské revoluce, kolektivist.j cký folklor totalitních svatém^ nebo jejich oslavně realistické umění.
Připadá mi t.o tak, jako bv pohřbením mýt.u bio rezi^nváno na
osvědčenou stáj, v níž po tisíciletí bvla držena záhadná zvířata
lidského nevědomí, tato zvířata jal;o bv byla puštěna na svobodu - v tragicky rovinám piesvědční, že jde peze o přeludv - a nvní tedy pustoší krjinu. Pustoší ji a zároveň si vvt.vái^jí své " náhradní stáje " v místech, kde bvchom t.o nejméně očekávali, například
sekretariátech moderních politických stran. Tvto svatostánky moderního rozumu jim přitom propůjčují svou výbavu a autoritu, takže pusté plenění je posléze zaštítěno nejvědečtějším názorem na svět.
Lidé tuto hrůzu začínají chápat obvykle až ve chvíli, kdv už je
pozdě: to+iŽ v okamžiku, kdy zjištují, že tisíce jej ; ch bližních
bylo vyvržd'vno z důvodů naprsto iracionálnach. Iracionalita v převleku střízlivého r o z u m u ^ vědeckého výkladu o nevyhnutelném cndu
ději>\ který si Žádá miliny obětí v zájmu štastié budoucnosti miliard,
se zdá být podstatnř iracionálnější r tudí-^t nebezpečně jsi, než iracionalita přiznávájící* sr mýtem k sobě samé, přizpůsobující se
v něm imperativu " kladných mocností" a oobětující převážně aspoň
zvířata. Démoni si prostě dělají, co chtějí, zatímco bohové se~pla-še
ša skryv.-jí v posledním ůtulk^, který j^m bvl w k á z á n a který se

- TTavel-

nazývá," lidská svědomí". A tak nakonec, krvelaěnost, převlečená
aa nejvědečtější světový názor / úeíčí ostatně, že svědomí jo. třeba podřídit dějinné nutnosti/, vrhá do Visly Jana Nepomuckého ¿0.
staletí. A jeho národ svého mučedníka okamžitě ve §\'é du*i kanonizu je.

Zprávy, které náhoda svedla do jediného zpravodajství o d Lší
náhoda propojila s Agrippou, se mi náhle stávají něčím víc, než jen
běžným zpravodajstvím ze světa : vnímámjo jako rafinovanou) kol 'ž,
která nabývá dimenzí sym bolu, obrazu, Šifry. Nevíro, j°ké skrvt.é
posr-ls: ví jp o.saženo v t o m t o bezděčném artefaktu, který by se mohl
jmenovat "Thriller" podle slavné Jacksonovy pírniíky. Cítím jen,
že tu náhoda-tento velký básník - koktá cosi nejasného o zoufalství dnešního světa.
Marxističtí démoriologové nejprve píší v polských novinácK), že
Popieluszko jc černý máp, pořádající za asistence uábla v kóst«lo
Svatého Stanislava Kostkv ve Varš°vě černé mše nnt ikomuni srnu j jiní
vědečtí marxisté ho v noci přepadají, bijí vraždí n vrba :í do Violy,-další všdci na ploše Šestiny světa m k tvrdí, že o* 'zn tímto finem skrývá přestrojený éábel, totiž CIA. Je to celé ryz^ středověká historie. Jenomže jejími akt.érv
scientisté, lidé zaít.i íující se v*dou a vlastníci' údnjně světový n..zor.O to je ta věc ovSepi
šílcně.iší. Démoni jsou vvpuštěni ze stáje mýt.', a pitvorně
převléká iyza pocestné muže 20.století, kteří nevěří na strašidla.
Sikhové re/již ani nepotřebují převlékat, za věd co. Cítí se být.-t.váiří v tvář tomuto modernímu sv^tu a s moderními samopalv v rukách - nástrojem Prozřetelnosti: trestají přece jen v soulrdu ÍI dávnou
věštbou znesvětitelku svého Zlatého chrámu. Finduis^é vzápětí.vyvraždují a zaživa upalují Sikhv, jako by e na vraždě p-- ní Indíry
podíleli všicni do jednoho. Jok je +o všechno možná ve století vědy a rozumu? Jak to jde dohromady fe kolonizací Měsíce a piípravou
cest.v na Mars? Jak to souvisí s věkem schopným tronspa] nt ovát '•'lidem srdce paviána? Nechystáme se na Mars s tajnou nadějí, že»své
démony necháme na Zemi a tím se jich zbavíme?A kdo má vlastně srdce pnviána? To malé děvčátko v Kalifornii nebo ethiopská marxistická
vláda stavějící svá mauzolea v době hladomoru, důstojníci polská
policie či Šikhové z osobní stráže indická ministerské předsedkyně,
která nvne - dík jejich víře v sílu dávných věéte.b - jsko starivěký
císař rukou svých služebníků?
Zdá se mi , že člověk má to, černu říkáme lidské srdce, ale že
má v sobě i cisi z paviána. Moderní doba ručí Lato podobenství, zv
srdce dělá pumpu a přítomnost paviána v nás v prostě popírá. A tak
se zno"u a znovu s^ává, že tento o fičiálně neexistující pavián řádí nepozorován, aíuž v převleku za oéobní ětráž političkv nrbo v
uniforměnejvčáečtější policie dějin.
Moderní člověk, tento spořádaný úředník světového Velcúřadu,
lehce frustrován krachem svého způsobu poznání světa, vypíná posléze
vidsor -kordér s M. Jacksonem, hrajícím upíra n^-ne j prodávanější vide»
kazetě svět« / " Thriller"/) - jde do kuchyně, ebv vyjmul z termosky
zádv všech spolků pro ochranu zvířat-jěště srdce dudka a pojedl
ho ve snaze být obdařen darem věštby.
wQ
'/Napsáno na žeádost Hessenského rczhalosu pro jeho cyklus o problematice mytu/
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Soustředí no v j e d n o m
slově, vyjadřujícím myšlenku myšlenek, atar stavů:
J u o m N a p r o s t ý - tu, čem» se říká Bůh,tj. superlativ všech swperlati--

vů; nemyslitelné člověku v celém dosuhu a rozsahu, ale velmi značné tusitelné;
scházejí aloVu: Nejvjáóí, Nojvotňí, Nejlepsí, Nejzářnéjší - všechno nic proti
tomu Tušení... Lidstvo to vždy r ó t ř i l o v p o j m u B o h a . Nevědělo
vsak, *2o B ú h a J s w m B ů h , - poněvadž nemožno zhola nic odloučit vskutku
od pojmu Kgo; kde kdokoli spojoval u ideou "Bůh" intensivní, vznešenou představu,
«talo HO ti o a ra o X ř e j m č jen proto, žu vmíchal do toho své já; každý
nad člověkem vytýčený idol ju člověk oáxa, jak ui to otřepané: homo creavit Deum
ad imaginera. uuata - -praví.
Ono olovo neamí byt žádné božně lidské; jinak - otravař Nazveme 3i je zde,
namátkou, třeba Vigodasi (zkrutkn "V"). V š a v něm obsaženo; "netoliko",
co patří k filosofické praxi, ale vüboc V ů e. "V" je mikrokosmus. Kdo by je
doved «tálo si vyslovovat a upojovat o m m vždy intensivní ideu, nepotřeboval
by nic víc: byl by stálo, pokud u člověka tak možno, Bohům, - třeba ovšem DPUS
minoriu (jonti.a. Je to prozatím nemožno. Nutno tomuto 3lovu bližším systémem napofdáliut. lüoco miij:
"V" (jeho ruwnLální, ovuntuellně i více méne fyzické vyslovování) jo z á k l a d n o ú jeho. - Z nouze a tač i i t o k ustavičné clovuci. A Ui(h p r a k t i c k y
třeba při Boží Praxi rozeznávat tři momenty: 1. Vlastní vědomí "JSttitt -ililh" ("VM) - S e b o o b j e t í - věčné Uovráeuí a Klid a
Zář, 2. To, oo jo jakei (pro ubohého člověka - animala) předpokladem toho (pod
tíia)i L h o u t v j ri o c t, üpovr¿> ní vsím, Nedotknutelnost cizím, stoická •
adiaforia. 3*Co je "nad" tím: co násloduje jako appondix: S e b e a f f i ř m a o e uutavxčhá, oouvuraumí P 'hrávání vsím, Victoria retorna, - stálé tvoření uVčta * Ničeho... - J iko čtvrtý moment přistupují k praxi jisté taktické
(pro člověku) neoousity. - Vu "V" jo uvuun obsaženo jak Sebeubjotí, -Lkk Lhostejnost, tuk Sůboafí'irmaoo, tok 4•moment* Ale v praxi nutno člověku tyto momenty
pod «(cr tnout. - Vah ledem k tomu tedy celkový systém uuj:
X.

*'VH

II. 1, V í t o 1 i t j e n l
2. N i c t o v ¿ o I 3* J s e m
jen
m á z á ř . (Veo jest j e n >¿L Zái), 4. Zde tři pravidla, o nichž za chvíli
blíže. - Ala vše tvi vyžaduje jictá vysvětlení - :
a/ Pořad v mé praxi jout pozměněn: dříve přijde Soboaffirnaee než Lhostejnost.
Nutno: po každém pocitu Mó absolutnosti (ktory jo jednou provždy základem, primům) musí nastat vždy ihned spočetení $cho Sebůaffirmací, Vččnym Vítězením, eniešno by bylo, postmittere vždy odůvodnění, proč jsom absolutní. Toto oáúvodně* jní, aoi.1 ,Lhoí.tojiv?st,
sl ouíit¡ tu a tar; jen, - jako něco samozřejmého, ale
Člověku C Í E Í I I O , býi vytaženo, aby "V" ecsílilo, larev mu do žil nalilo - u člověka" trpí bohužel "V" vždy aiiaemií»
b/ Co se II.3. t;ýee, je to určitější vytýčení "V"; jo to jeho nejvnitřnější
jádro (a nojtížo praktikovatelné - - ale přece); je to Subeobjetí oebeobjotí.
Idea "V" je přespříliš -široká - iuikroLosnus - řekl jsem, - je tedy v praxi *¿hodno něco určitého z ní vytýčit. Je-li maxima - Jsem jen iíá Zář - prakticky
pro člověka ne jvhodnějai, zůstává m n e dosud otázkou, ¿.oxina: Zař to vše i -
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jednodušší - sloužila mně solidněji.
c/ Ony tri maximy (II. 1. 2. 3.) jsou trochu nezvykle vyjádř«*y. Jmx následkem ~
dlouholeté zkušenosti.
př.: má-li při Vyslovení takové paroly vyvsta.4 slunná
idoa, D U S Í slovo, na němž hlavni důra», vysloveno být n e j d ř í v e
( Z á ř
to váol N i c to vsal - místo V«« jest jen zář, vse j e s t nie, s t e j » « místo:
Jun vítězit 1: V í t ě z i t juni) Dálo musí býti taková hosla co mujfíc* • t r
u č a á . . ; - alo naopak zvolil jsem pro slovo všech slov slovo čtyřilabičné čím delší, tím více možnosti, aby idoa měla čas na no so p ř i l e p i t . . A I « kdo mviíw o tom mluvit!
d/ Vítězit j e n I nejpraktikovatelnějéí > přišerností, animalitň ci«í, které
mohly by byt parolí Sebeaffirmaco. - N i c
t o v s e l - osvědčilo se u mne
též jako nejlehčí parole Lhostejnosti. - Myslím, »« jsem Vám kdysi napaal, jaký
má gloriola, jun hymnus na Uno, t.j.
jo význam* maximy: Jsem jen Má Zář: J i *
hymnus na hymnus na hymnus awd. Jádro «věta, paradoxní a absurdní; proto pravdou
e/ Fri II. 1. rozjznávám několik podpravidel, - tři - aby Slováku bylo Věčné
Vítózoní pokud možno umožněno:
./ Co ja vítězství? dosažení cíle. Umet vždy dosáhnout cílo, který právě mámí
v tom v š e : zdraví, štěstí, boží požehnání. Vítězství jedině hojí, judině
hřeje, jedině činí vznešeným; je všelék; je vše; proto je Bůh Victoria li«t*rm>
Otázka, jak to u m ě t :
pro člověka n e j d ů l e ž i t w j ě í
*o v ¿10 cli.
Věc dobré mothody, Nemožno se zdo o tomto ohromném thomatu ¿sířit. iVusíw jon říci, že parolo má zdo je prostě: C í 1 I Já a tímto slovem apojuju ui idoui
Cílu d.vsáhnoutl - a co důložito: cíl, který právě tumnň mim, M Í
S V Ě T L E
n a j í t .
Je totiž příčinou největší části alaboeti, huositaoí, oocillování,
že nevím, co ju právě mým cílem, co je příčinou mého troublu.. ňoknu-li parolii
Cíl! - n e j d ř í v e
úsilně vyjasním ei, c o c h c i
(rozumí s0, žo jde
tu pcnejvíco o čiré intellektuální cíle, ne o všelijaké praktické crvinstvo, ktoró žádných method nopotřubujo, stejně jako yes nebo želva, při svém jednání)^
d á l o :
znám-li, co chci, - druhý stupeň: Myšlením najít prostředky k eílx:
celou věc hledět vidět; vidím-li ji, vyvctano myšlunka - rozhodnutí (čolek jsou
tato dvo slova už): toto jo pravá cesta k cíli (jsou zde ovuom ještě strašné
nuance); a d á l o :
toto rozhodnutí proměnit v č i n .
Toto troje - tol
s i l n é
j e d n á n í
(u lidí odehrává so to váe instinktivně). Možno první
(-najití cíle-) s druhým (prostředky k němu a nalezeni jioh) epřáhnout v jodnoi
v m y š l e n í , - a vedle toho postavit třetí: čin - : Mysli vždy jasně o ce16 věci - a to, co se ti nejlepší zdá, rázně vykonej: tol celá "energie"l "Allen
lcann dor Ldla leiaton, der v e r s t e h t
a und rasch e r g r o i f t "
(Goetho). Člověk musí, může se stát j e d n a c í
m a š i n o u .
Slovo C i
stačí u ano tak dost k tomu všemu. ftevítězí se v ž d y
- ale jaké pocity božsicosti vyvolá třeba jen jedno vítězství 1 Ostatně illuse vítězství je tož vítězstvím; viz II. 4. Joat - ale thama je nevyčerpatelná. ../' hlavním prostředkem vítězství, hlavně ve vyusích aférách, j« dobré m y L
l o n i ;
a to v těch vyšáích sférách tak "často" - haha! - selhává! Obyčejně
jedná se Y těchto mlžných chaosech jen o trochu jasné myšlení (zde je nutno myšlení komandováno a b s o l u t n í
Vůlí! ). iíoje parole zde je prostě: V ž cl
(V těchto oblastech uchyluje se duch. obyčejně z c e l a
od věci...; praktické
prase necdchýlí se od-> ní n i k d y ) . Nemožno zde více so šířit. (Důležitá podr~
pravidla zdo: 1. které jo mé thema? 2. ilyslit o zdánlivě ne jmlhavějčíra logicky
přetno! 3« Co největší úailíl)
.../ J e n m ý m
p l a s m a t e m
je v s e l
Wa vše, vše, co lidi znepokojuje a drtí hledět j e n
jako na planna, Bohon mu dané, aby se saíchau j»
modelloval dlo S v é Boží Libovůle. Úplná božskoat. Lhostejnost už v této oaximě - s l o u ž í c í
jen
k e o l í l o n í ,
k n e z a p o a í n á ní m a x i m y :
V í t ě z i t
jenl
í/ Ad II. 4. Ona t ř i 'slíbaná pravidla: 1. S i g n u m .
2.
FodiJcr
t á v á n í stálo v praxi II.l. (Vítězit jenlU
2* J a k é k o l i
p r a k
t i c k y
f i l o s o f i c k é
i d e y .
- ¿ d l . : Plné dosažení nils, • i d y
cky, je člověku nemožno; Victoria Aeterna je řemeslo Boha
nebesích. ¿1» je
možná člověku z valné části - hledí-li na vše filosoficky) j a mu moiato být fiéj»"
brčkem na zemi. Prostředek jak každé »edobjtá vítSzztví, kfti4é odraze*! i j a m *
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zatni proměnit rázem a lehce ve vité«s%ví, - tel ono "giganta** J» to jakýkoli poli y b t ě l e s n / (mávnutí ruky, trhmttí hlavo*, atiskawtí rtu, pohyfc palce
u nohy atd.), který »nam^ná K o i 1c i : « m e n ! dekretcváaí, 2« to co ee
právě a Vilo, L.t to byl uepěeh nebo naúspěak, bylo dobré, na př. *í proto, že se
to stalo; znamená vidy sebeuspokojení, epoiívánl • každém okaniilcu jako v a věčnosti... Předpokladem jsou mnohé filoaoriaké pravdy« - ne. př. poráíka je vždy
illusí (sub specie aeternitutis je každá "porážka** vítisstvím), fakticky j* vse
Vítězstvím, Záři, částí Boha; nabo: vše je kdykoli tím, čím to nit Chci atd.
3itjnum- je jen petrefaktem nesčetných takových poznání: do té míry, že kdykoli
učiní člověk takový pohyb, ucítí vždy uspokojení, oá pocit vítězství, Stanutí,
Absolutnoati - - . juyslím, ža ani Deus in coalis oe bac nójakého Signa neobejde,
stejně jako bea slova slov ('"/") ne; deulus in tarra potřebuje ho "jako soli",
provozuj«-li Boáí praxi, ilusí si uvyknout užívati tohoto ušlechtilého surrogatu
Vítězství atále; i po Vítězství akutečnémr t o
ja signem dovrcholeno, slavnostně zpečetěno, zfiloaofičténo. Signum ja krátce pocit (třeba temný) Své Absolutnosti, Božakouti váeho, s jistým geatem už neroslučné srostlý. - Co ¿sam o tomto podivném předmětu řekl, ja nanejvýš q ú 1 o , ale kdyby toho bylo stokrát
víc, nestačilo by to tomu, kdo to sám neakuail a bylo by mu tw tím směšnější.
Ala experte crede ¿uperte. - Jtd 2. Člověk v hlavním aspoň nejdimonsionellnějším
oddílu Boží praxe, t.j. T sebeaffirmujícím Jan-vítézení, strašně snadno umdlévá;
aby sa tak nadělo, nutno zdůrazňování, stálé a atálá, tohoto bodu: pevnou vůlí
knždou minutu, při vauaožné pi-íležitoati, nějak zvítězit; tu je oním "podškrtáváním" - prakticky velmi potřebným; vždyx každé vítězství jo lampou, ozařující
jiotou' dobu i po zhasnutí oelou duši a uschopňující ji k Božskému, přeměňující
ji, činící zdánlivě tómwř nemožné lehounkým, samuzřejiným, samo-aobou-jdoucím.
Ad 3. Jak řečeno, oboažany jsou ve "V" všechny prV.-1 icko-f iloaofické myšlenlcy.
Ale při stálém jun jeho vyslovování předně neobjeví ' 3e téměř nikdy myšlenky
podrobnější - a přaco k praxi nutné; a »a druhé i idwy nt-jvšeobecnější druží se
se alovuui tím «pravidla nějak schematicky - v jiatém čase vládne vždy nějaká a ne vždy nejúČelnějií - nemá to dost žádoucí životnosti. Tomu čelí bod
t ř e tí.
Nutno za různýoh okolností vyvolávat v sobě idey, okolnostem přiměřeno,
- 00 raožná Životně} lépe buz uráitýoh parol, - ale i pomocí jich; iduy, které
mohou patřit k n<jjvúuobecnějéím Boží praxe, na př. upanisádská "praetar mo uns
aliud non uut.." jako k velnii podrobným, na př. "nubuzpečí ju svůdné"; per aspera ;id astra... Několik takových jiných ideí zdw: leh wollte e a . - In der
Lwigkuit budou tut d a a - ^A^tv/ort! - nach eigenur <Valtan šicht). Allea lieben!
- Allan v/ollunl - Allen Trauml - All^a Illuaionl - iilles ist Jfeerisch aussur
nir. - Biu unvorwuudb;\r. - liin unantaatbar. - Bin bestialea Vieh. - Nichta furchten und Nichta vmnjchen. - Die Kwigkeit ist nur ein grosaos H ius, welches nur
mir (johort. - "Duu ganze Luben, goschweigo denn aeine Gůtor, ic,t, kuinea feigun
Lrbobona wert." (Schop.) "Daa Labon ist Nichta, wwnn es nicht ..usolut Allem
Gtirn bietat." (Urabbo. ) lieroisuiua! iitd. - slíbil jsem Ti, že e těchto dcvisách
napíau jednou víc a udělám to. - Nějaký človčk hleděl mně v hospodě mi papír,
když joom tyto n o m o o k é řádky psal.
Detaily praxe - uuoOycejnyl - Jen to: Pořad praxe tentýž, jako napsáno. "V" ja
iundamont. Todaří-li uu vyvolat Slovem slušnou myalanku - buď nedělat chvíli
nic a nechat její světlo dálo se šířit. Signum (pečel) často zde velmi dobré,
- Anebo - co je lopaí a u mnw č a s t ě j š í
- okamžitě - po cítění sa Bohea
- j e d n a t
j a k o
Bůh
- : Sebuaffiruiaca, vítězit jen; lhostejno, jak
dlouhoj závisí na duuevnín stavu; časté a dlouhé pausy v Boží praxi naprosto
nutný; nejaou pausami; světélkují více méně Bohem; suspendovat často vso - na
dny, týdny - úplněl Nevidět v tom desarci, - jen řádný strategicky tah Soha...
Zda
n u t n o
u p á t
víc
než
kde
j i n d o ; (zabil jsem sa napolo jen proto, ze jsem vždy myslil, že Bůh neroí spátl - a On spít a jak epíl...)
to umím j á z Boži praxe stále ještě nejméně a proto stal jsem sa idiotem a do—
aálíl jseu: Božího atavu tak málo. - Mimochodem - patřilo to výšei Nad čím vítě»it?
Samozřejmě nade vším, od uejvšednějšího - zjasněného ovšao filosořicl^c. posadím,
až - ke t v o ř e n í
a v ě t a
z n i č e h o .
Činnost "Y" můie být hlavni
jan t o t o ••jovět neníl - a a i č a h o
každou chvíli tvoří j a j věčaě iúk není nio d a n é h o , lépej váa ja daně mméajaé, »ad&ně dané, via ja Km« 1
v .
i • «i. " L^ki'
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Jako t r a t í
následuje: ií i c t o V š e .
K d y k o l i «
bezo systému v tom, to vyslovit^ - ale přiroze&ě iastinktivně. Výhodu vwlkái posiluje ¿¡a
tím neobyčejně jak "V", tak Jebeaffirraace. "V" ta vsedni, nízké, tím více silně passiYnl nálady nechá se je* velmi těže« r y c h l e
vyvolat, jasno vyvolat. Je to sice možno i p.\k, j—3-i člověk v drápech největsí rotmržalosti, starosti, strachu - ale s jakým nadpřirojeným úsilími Dobré "V" chce »tála podklad
- tí:j je Lhostejnost. Jak krásně vyhoupne se najlepší pocit Svó iibsolutno»ti,
vyvolána-li dříve jasná myšlenku, ze vďe je nepatrné, liché, niootné, bezvýznamné, - a tatc myšlenka je vždy daleko . 3 n á t a vyvolátelna než "V". Za třatí: Puroli: Jsem jan »¿á Zář vyslovovat hlavně jen v těch nejlopsich, nejvítěznějších chvílích jako koronaci všeho. - Co spadá do II.4., praktikuju to
icela inetimktivně laxně - kdj mna to napadne nebo- ledy to vynaoo duševní proud..
Aby celá tato praxe byla úspěšná, nutno: V y t r v a l o s t 1 nwodstrašit se sebe přísarněji vypadajícími ztroskotáníčky. L>tále a stálel Uutta, cuvat
lapidam., - Dála ú s i l í
a ú č e l n á
s í l a
m y š l e n í : ca nu.jvětt;í snaha, aby 3d při "V" a o sta tni dli parolách vyvolávaly vskutku intensivní,
žhavé stavy I jo diny dělá divy p o celé hodiny, xa kazdyca západem .takového elun-^
ce následuje víc^hodinový, krásný, blahy červánek. - Dále:
A k k u m u l u - r
co
s t a v ů
m é n ě
i n t e n s i v n í c h ,
třeba i dosti temných rychle po 3obě, několik minut; na př. říci si: rychle energicky musím vyvolat
n ě j a k á
a s p o ň
"V" - pak jtřelhbitě, bazo skrupulí vyjasnit si. na př.
pocit, dojem, který právě mám: světelný, čichový, myšlenkový - j o dno nezdařili se, beze skrupulí skočit k pokusu o jiné vítozstvíčko, - třeba rychle vymyslit si synonymu k nějakému slovu, - pak třeba - ihned ai pomyslit myšlenku:
Vůlí vse se zdax'í - utd. - skákat sem tam, z neúspěchu nio si nuděluje, úspěchy jo vyváží, - až konečně je následkem n a p , j a t á
e n e r g i c ká
n á l a d a ,
z níž vytryskne několik třeba intensivních, vítfiznýoh stavů. - Dálo: o p r a v d i v o s t : colá praxo neomí být dělána jalově jen k
vůli aobě samé, ale k vůli radosti, povznesení z ní plynoucíoh. Vážit si toho,
že je člověk Bohen, těšit se na výhody z toho plynoucí, nořit se do slastí toho, přirozeně, jak lidé do jídla. Co je Sebeaffirmaco? iíic jiného, než
dan
G e n i e s 3 e n
(dvojnásobné G). Atd.
X X X

,

Tato praxe způsobila u mne dvoje: Změnila a povznesla celkově mé vědomí
zcela Znatelně, zmenšila počat nízkých affektů aspoň o polovici a dala mě permanentní lhostejnost a povznesenost, kalné sice, ale vždy patrné a tak ui se
mnou srostlé, že jsou nazničitelny; i v dobách, kdy tuto praxi úmyslně vůbec
neprovozuju, je stav tento patrný. Za druhé, p o k u d
ú m y s l n á
p r. a x e t r v á ,
zvýší sa stav ten nápadně, někdy až k docela pěkným 3tupnům...
Není stavu, - vyjma velni značnou opilost - kdy a vynaložením energie někdy ovšem volmi Kruté, nepřeměnil Dych náladu svou tak trochu-aspoň v božskou.. a jsem stále opilý nebo více méně poopily - a vůbec stále ještě ve vysokém stu-*pni intellektuálné rozbitý a nemocný. Kdybych byl zdráv jako každý pes, co bych
tu dokázali *le to je klatba zdraví na této zemi, že je nízké, a vznesenosti,
ze je nemocná.. - To nutno napravit. Wutno uniraální noc proměnit v Den. Uutno
za základu změnit trpící, strachující se, zrní tanou animalitu v tíoží Blaženost,
Nejanutost a Záři. Tuto mou
i povážuju za to, co, v p o d s t a t ě ,
j e d i n ě
k tomu vede. Cílem jejím: pozvolné, na myriády let vypočtené, 3y»tomatické, architektonické, strategické pracování k, f u n d . a r o e n t á l n í
přeměně animalního ducha. Dosavadní pokusy o ni neslibují nic solidního: buS
hysterické nebo jinak chorobné, dlouho trvající stavy - hlavně u religiosních
lidí,"ekstatiků - nebo pouhé stálé m e d i t a c e
- n a př. Spinoza. AI« první je praktické filosofii, pouze - a jen někdy .analogické; a pouhé meditace j»ou
jen prvním schodem k Cíli -: jen č i n ,
jen železně organizující
v n i t ř
ní
j e d n á n í
- pojem lidstvu vlastně neznámý - může přivésti ke zdánlivě nemožnému - učinit z červa Stvořitele světa. Tento můj systém a*pon trochu
je nejprvnějším - po mém vědění - pokusem o toto v n i t ř n í
j e d n á a l
aspoň poněkud ee osvědčil - a na kom a za jakých okolností! Hepochybuj^» že jo-
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ho podstata je věčná; forma, jeho oude se měnit a sdokonalovat. ¿yalín, že i Tobě
bude 30 jeho lektura v celku xdát- tím rw.jnwzáživnéjé£m a nujaostrusnějším, co jsi
kdy četl; ale tet nutno, jo střihnut pravé jun aa mne, - a jakým jsem přivě jen
ted. Je to p o d s t a t n ě
loktura jen pro nne. A pak sepsal jsem to jen tak,
jak píšu všechno jen ^ro mne uréenéí rychle, nedbale, subjektivně, beze všech
literárních výprav a ambicí P ř i d a v e k s - A b y základ tohoto systému byl osvětí©», stůj zde toto přirovnání: System ten jo rostlinou, na př. lilií, slunečnicí» "V" je touto rostlinou
c e l o u , - "V" v nejsirším smyslu; v užším ("V" znamená: Jsem Naprostý = Sabeobjetí) je centrum byliny t.j. s t o n e k *
Lhostejnost je k o ř e n .
Sobeaffirmace, Victoria Aotorna je l i s t o v í ,
z© stonku kol do široka se rozprostírající. Ji dovisa: Jsem jon Uá Zář, t.j. vrchol Sebeobjetí, je květ, ktorým
stonok končí.
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Je slunečnej den a čtvrtek, taky chvíle norušenýho klidu, kteroj jo přímo nezbytná j pro započetí tady toho DOPISU, ktorej budo pokračovat a vázat »o útržkovitě na aebe, aby ee ti aloapcň trochu přiblížila moje FríÍTOMIJOST,. která se zdá bejt tak nejistou. MOÍUT NLJISTOTÍ, do, kterýho srno vstoupili....
Šílenej přechod z bouře každodenního pohybu, do akoroklidu malý místnosti,
kde ses závislá 3w.ira na sobě a hlavou ti kmitaj miliardy barevnejch myšlenek, který sou plný vzestupů a pádů, bouřiivosti i útlumů, radosti i
smutku.
Slunce je pomeranč nssálclej krví a můžeš ho spatřit jen na několik málo vtořin a pak nenávratně zmizí KDoilSI — kam až oko nedohlídno. Vlahoj a teplej
vzduch mí vodhazujo nu IDDóLltCI SKoNÍ do Mařenic - kdo zanoobávám kouook avýho cejt^ní jako malou nenápadnou relikvii; ptáci maj svý koncorty a taky
vrzající žídle; praskající potrubí, houkání vlaku, řev letadel vysoko nad
masitým mozkem —....hučení v hlavě....
iíoje"p£ýcha" i muj "obal" sou v poměrným pořádku, jak bych řek: "už cij
aklimutir,ovály v novým prostředí"...
Fadácj v noci do mejcii snů a taky malá Mísa - která »rovna včera kouřila
Partyzánky a seděla ca vrcholu skály - so sebevědomým výrazem a několika
dalšíma milejma tvorama.
...naše cesty (snový) se protínáj a přesto rozcházej - vždy tako.ý krátký
setkání a rozchud na DVOU CLGT^CH-opětný sotkání-opětnej rozchod—tak několikrát za noc... zmč.ny prostředí - desítky podob a dosítky míst - jako na«
še nečekáný setkání na úpatí sopky X
která spolu s proudem lávy vypouštěla duhový bubliny CDÍ.ICH rozměrů-a ty bubliny se vznášely a barvy ae v letu roztejkaly do kouzelnejch vobrazců - na', zemi ležela ledová tříší - vod
který se celý DIV-'» ..¿.O ''.X-ÍXJIÍ-S vodráželo jako vod zrcadla - a my dva om© byli
u vytržení - nebot nic podobnýho erae nikdy předtím (ani nikdy potom) nespatřili-. .Naše snový cesty se protínaj a přesto rozcházej...
....vstávám a skládám deky - koukám okenní škvírou ven - meju tělo-zub»
češu vlas (neboí lebka zatim holá neni-ale jak dlouho eatí..) chvíli

PavelZajíček-Dopisy%vězení
a* zámysl in nad
ClIEÍříItí daso a vyhodím nijakou ayšleaku-kter*ou pak s sebou nosič ve svým •celodeania přouo w sloní"...
...dokázal jsem si udržet prarnon nadějo - a tento pramen mé vyžvrujo a posiluj». .Nadějo 'je muj přítel»..
Promítám si hlavou všechny krásný lidi, který már. rád, promítán si tebe, snim
vo všem, pozoruju bílý mraky a pohyb stínů — - - koukám dlouhý minuty na bílou zel—jako by « ní mělo něco vypadnout a překvapit - a sku-ečně - svítí HLAVA-rai»5Í-objevujou se další nový tvary a obličejetakoyá kmitající výstava—výstava BÍLÝ ZDI.
Včerejší noc jsem prožil s tebou-navstívili eu® vzdálený místo-i "plán uprostřed leoa"-tam sir.« nalezli překrásnej gotickej oltář kterej stál na hromadě kamení a shnilejch stromu...
Posílám pozdravy všem krásnejn duším-ktorý potkáš
7/4/76'
X X X X X

...mnoho pozdravu a vzpomínek z dočasnýho azylu trosečníků. Je nedělní ráno
a skoro uem se nedozvěděl (nevěděl) že sou veliký noce, což je znamením rychlyho lotu času, kterej unilcá "bezohledně" kolem našich životů. Vzduchem
litaj první ko:;iáři a tou malou škvírou je cejtit teplo a vidět modro na o&lozu. lialim novinový vajgly neb ne ni co kouřit, chodim vod dveří k oknu a
povidám si sám 00 sebou (...nejspíš nějaký blbosti). Tvoje SLOV* přinesly
velikou poťěohu..Silně se cojtim a oojtim budu..Tvojo modlitba za nás je + aky krásná..
..llěkdo uvnitř poletuje anděl, kter/ej svojí pevnou rukou zpevňuje-—
Paprsky slunce řozuj vzduch. (...Taky však mnou probíhá zběsilcj pokušitel,
k tor oj so sna'.íí vše bourat a zne jist otnit... takže 3tály vnitřní bojování,
kturý ani jeden okamžik nenechává prázdnéj.)
Nu ¿0 by mi ru papír padaly perly, alo moje slova sou jediným možným pohlav n í m , který můžu poslat. Bohatost snů, vo který sem mluvil, je stále silně jěí. Mam radost, noboí. uo okr ze tento noční stav ocitám v místech pro
moji wsoučasnou skutečnost" nedosažitelnejch..
...Dout často so zjevuje mařonickej barokní kostel-3tařoc. Jo podivný jakou
stopu ve mě zanechal.. Jo krásnoj a skoro živoj. Je nad hrobem, umírající a
přesto nohama pevně v zemi. Jo chladnoj a přesto každyho přijmo..
• To byla taková "mařenioká nostalgie—ozvěna"..
Dnufapi, že mařenickýho ataroe spatřím dřív než úplně zmizí v podzemí-než
Se zdi rozpadnou a vutoupěj do hlíny.
Jo vůbec zajímavý jakou má okolí iiařenic magnetičnost...
(Muaim ti napsat oon: hřbitov u mařenickýho kostela, kde 3e procházím a
prohlížím si náhrobní kameny. Dostávám se do míst, kdo končí veškorá kamenná nádhera, nebol hroby v těchto místech sou jen navršeniny hlíny. Potkávám otarýho hrobníka, ktůrej no3e lopatu a krumpáč. Obojí ze zlata. iUká
(aniž si ho všímám .nebo ho zdravím): '"Ib.dy le*oj sirotci, žebráci a hrdlořozovó." Obraoim so k jednomu z hrobů. Líšto věnců a květin je ozdoben pilama
u pilkám© VŽOoh velikosti, kolem jo cejtit nasládlej mrtvolnej pach, kterej
vychází z hrobů. "To jo hrob hrdlořeza, kteroj byl popravenoj"-řiká hrobník
(aniž uo ho ptam) "ty pily sou symbolem zločinu, kterej spáchal."...sem zděšeno j, prchám pryč ..)
—Listě že' člověk ;.iá tu nevyčerpatelnou knihu, vo který si stále může cist,
škrtat, přepisovat, ničit, měnit, stavět. Tou nekonečnou knihou je "člověk
sám" — a toprv v takové jch extremních situacích "závislosti sama na řobě"
se přesvědčí, jo3tli ta "kniha" není úplně prázdná, vysclilá, chudá, povrchní..

Nácvik podmíněnajch reflexů, al už je to pravidelnost jídla, spláchnuti záchodu, vrznutí atolu atd. lakie kručeuí v břiše přesně 3x za den...Někde v okolí
žijou 3 nebo 4 kohouci, který celý dny příšerně ječéj, ala lepší nějakej
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zpěv než ž_dnoj.
Svit T zrnku pisku jo růžov»j...

Michalko, budu ti vyprávět v o skále, která ja baruvm. Vsedmy skály aou
sedý, jen tady ta hraja vsema barvama jako chamoleón. Prou? Irotoso jednou na jaře přišli k ty dle akále lesní rnuřové, který maj místo fousů mech
a tito mužové nesli 4 kýble plný baruv. Ptal sen se jich kam jdou a 00
chtěj dělat. Řekli ni, že jdou barvit skálu, zdobit skálu. Sel sem s nima.
Skála byla obrovská, šedá a měla tvar KLaVY ; taky dvě travnatý oči. Lesn:f
mužové vyšplhali až na vrcholek a polili HLAVU proudem barev. Tak se z
kamenný HLaVY stal kameimej CHAMELEÓN a tondle C&isiELEÓN sárí po celým
kraji....

; přesto aem ulovil pár paprsků při dopolední vycházce a byl to blohej
pocit. Stromy jistě kynou «voji bělostí, vo který se pouze domnívám, že
je. Dny ubíhaj se spirálovitou monotonností a už jich je přos 30. První
čtvrtstoletí už nám taky aa sebou a šláp aom do druhýhe, sice na poněkud jiným místě než sen čekal, ale tak to chodí, člověk au musí. naučit
zdolávat překážky, který mu pídaj do eoaty. Izolace se stává sebevýchovou.. Svůj život žiješ všude bez ohledu na "Vnější okolnosti". Každý
nový poznání nese svoje nový straati. Jo to oeata se včema proměnám;
vstupuješ na mnoho plošek "diamantu žití"..

Věci sou v pohybu, jer. ai jich všimnout. Vytržení «0 x netočnonti.
Přijínání a rozdávání, který je možný i n;a dálku. Kroky, klerý nemusej
mířit jen na známý místa. Poznání novejch prostoru, stálá a jasná chut
lt ž i t í...(pryč jo jakákoliv sklealoat)...
• *

1
ranní rychlosti a zběsilosti (bohem necelý hodiny úklid i se snídaní).
Za chvíli budu muset tonto papír odevzdat, aby se mohl vydat na pou£...
Předej pozdrav všem bližním.
huzyně 21/4/76
X X X X X X

jaké byly ;.lařenice-čarodějnice?
iíalej prostor působí tísnivě, avšak přivykneš si. Jako by se nafukoval
a splaskoval, ¿tanní probouzení, kdy nevin, jestli to, co se mi zdálo,
není SkUTIiČNOST, a to skutečné jestli není snem. Nějak podivně je to do
sebe vklíněno...A vůbec vše co jsem prožil se v nárazech znovu vrací
(aniž bych to nutil). Zrcadlo přítomna naDÍzí "vaudypřítomno". Jiskřivě
a čerstvě, ¡¿ám ještě jeden prostor a tam už není vůbec nic. Jen ticho.
Útočiště, ve kterém se můžeš skrýt, abya neotravoval sám sebe, sám jiné
atd. Tam už neexistují žádné myšlenky ani souvislosti; tam vše je NIC.
—
**

Takový malý primitivní trpasličí kmeny raaj krásný představy o nebeakejch
bytostech. Nazývají je č e n o i. Tyto Dytosti dle jejich představ žiji
v květinách a s prvními slunečními paprsky vycházejí, tetovány ble«kem ve.
tvářích a všude se ozývá "primitae creations"..»zpěv prvotin tvorů.
Rozdej moje skromný a plný pozdravení A vzpomínání
Ruzyně 1^5/76 úterý

V £ E lí

Paval Zajíěak
..Co přinesou ¿říétí doy? Majpčtí, kt»rá opadat* jjři doaai^ni
cil».
Zatim pcbíed do mlhy, kterou neprohlédne*, jen ai vše předatavujeá a ř e í í á .
Nednaíur,oé se ovšem stejně nikom. Takže nezbývá nic jiného než trpělivé Sekání. Blankytná obloha je sladká. Vzácný uchopeni kousku nekonečna. Změna,
která ukazuje i jiné tváře skutečnosti, líoje útočiště je vlastně vynucenou
parů.vitou, se kterou ^e musím vyrovnávat. Jako bych procházel po jiné planuté. '/stup do neznámého prostoru, když ti je předurčeno, abys ho poznala.
Příliš to netěší ani nehřeje, ale pořád můžeš být nad tím i aniž by té to zavalilo)..
S'

/

Ticho a nečinnost. Tělo je unavené a rozluiauné. Hlavou skáčou milióny spojitosti vúuho se véin. Pod drobnohledem myšleni so zrcadlí všechno prožité...
Celý život ae ti najednou zjevuje jako pozpátku běžící film. uřemeno je těžší, ale dá so nést. Jdu si lehnout, naskákat tic. nočního zapomenutí...

. alanní modlitba a trochu rozjímání. kueín svoje "nitro" trochu pročistit a
rozjaanit, aby dnešní cua nebyl roztřeaene j..

..Taky jac-Jta ai vytvořil "mnloj vnitřní svět", který aé nemůže nikdo vzít a
v něm ao pohybuji—oruduji i smutním. Je to sice bludiště, ale barevné bludiště - východisko nenacházíš, pohybuješ ae otálo uvnitř. Jakýsi lot prgatoreni...
.

woc so už tmcousla a přemohla úterní don, úterní alunco. Pozoroval jsom
plující mruky-výetavu. Zlatá zářo «lunce těsno před západem je skutečný«

bal zdaněni u. utěšitelem.
V hlavě mi avoni zvony. A s i "MAft&NICKEJ CTAfiEC"...
4/3/76
x x x x x x
. .Poulouclium "ruzyňský varhany". Jo to hučící nástroj, kteroj se ozve několikrát duniví (akřípající-huČící-vrzající vodovodní trubky). A mnoho jinejch
zvuků.. VarúsQVy klukaony-airóny, oloktrická pila kdesi venku, kohoutí řvaní.utd. Odpolední .papruky proměnujou celu vo"vyst~vní síň": stínový obrazce
zanášoj atěny svým pohybem. Všechny drooný skvrny skrýváj "tvářo". Zapadající alunco vypadly z olakeovy vize*.
— — —

f

Mozek nerozaví - duch nehnije - mysl noupadá do černojch propastí...

..(henůohat so zviklat jakoukoliv nt*toono3tí či lhoetojností. Namáčet svoje
cítění do novejoh vod, prožívat všechny chvíle jako no jvětéi dar. Nebot od
poěiitku ke konci jo příliš krátkoj oblouk. Otvírej ncvy prostoty, nahlížej
do ni cli a pojtnúvt» j..)
Neviděl jsem (nuspat/il jsurn) svoji, tvář celej ton čas zde. Jsem vlastně
bez "podoby a jména", což je možná lopbí. Vidim jenom svůj křivéj nos, a
to; pouzu kdyč; znvřu jedno oko. Kromě mojich lid&kujch očí je zu jeste oko
AúuliCki. Jo slú.ononý a za nim so skrejvá "pozorovatol", ktorej je taxy bei
podoby. Toho sklon^iiýho so občas d^siiu
*
—
V
lihoj michalko,
pohádku chceš? Nevin, nevim...Alo xxuaíce to.

(Kradenou)}

•

PixVtíi
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Přilít aors na zem Marian. Byl žlutuj a coloj z mejdla. ríemdl ani krav ani
srdce ani oaso. Procházel su t o náměstí. Nomoul au domluvit, protoie nómul
ani j-zyk. Koulel, koukal. Chodil, chodil. í.loěl, nloel. Všechno mu připadalo divný. £lvsel pláč a nevěděl proč tito tvorovu tak hlasitě řvou. Kobylo au ani smutno ani veselo, protože nomol řádný cítění, .úujdlo se v num
vařilo-z nojdla byl živ-r, mojdla au narodil, »\ovnimal čas-novnímal tuplcnovnímal zimu. Neznal zvířata, ilenól nikoho rád ani nerad. Judnou, když au
plavil přes širokou řeku, nastala silná bouře, která Mariana srazila do vln.
Tím taky skončilo jeho marlunství i joho žlutoct. Coloj jeho mariánskéj život au rozpustil a zůstalo jen několik žlutojch mejdlovojch bublin v proudu
řeky (konec)
ruzyně 30/5/76
X X X X X X X

lionech unikat čaa svojuho žitíl Chop ao hol
..Bor doch žití tak, jak přichází a vybírej z něho ty nojkráonějčí a nejconnější úlomky..
Středa je vrtkavéj don (ale klidnoj a suchej). Výheň, do který kápno kus
tvýho těla jako kua vosku (úsok jednoho snění) — tělo so rozpadá:- kus vo
výhni, kua Y prostoru, mozek v podzemí, oči na vrcholu skály. Srdce tepající uprostřed mořo, uši naslouchá j zvukům ticha, cit ao vtělil do blotikú,
který šlohaj prostorem, rty áoptaj monotonní opakování stojnejch alov a
jsou uzavřeny v cele buddh.kláštera, dotok je ukryt v paprscích a diuilovojch k»pkách(a TŽLO so rozlítlo prostorem..)

..provádím dopolední skok, kterýmu říkám: "alespoň na chvíli"...
Vyschly už alespoň všechny řeky, rybníky atd.(Sucho v tělo, sucho venku i'
uvnitř. Dešíová kapka odmítá osvěžit. Nebo tam 1(1)231, blízko tebe, pral?
...víc nežli so sluší?).

"Věčný poutníci vsoch věků", vo ktarojch přemejňliin...
Foul, která nemá svůj CÍL tak jasnoj, spíše ho tušíš, cítíš, Y.nažíš se ho
nalézt» vytrhnout z mlhy a temna, ^ostavit do abčtla. Jako z hlíny tvarovaná postava, ktorá praská a rozpadá so, ty však začínáš stále znova (trpělivost a vytrvalost vede k c.) -nebo jinak (ad au^neta per au^usta) - nosnázo,
který so musej zvládnout, zmizet. Tak so asi člověk snaží tvarovat svojo
zití, který mu pod.rukama popraskává, rozpadá ao..Stálo začíná znova..
Hledat (USILOVaT) se stejnou "maximální dychtivostí"...
...Aby se vykrystalizovalo NÍXJO, a čím jo možno se plno ztotožnit a co jo v
sobě možno shromažSovat jako nezcizitelnej poklad.

(v žaludku sem uložil kus poledního prasete)
»

"kdyby se všeho dalo snadno dosahovat, prázdnem bychom ae zadusili..."

Posílám ti moc svojich hvězd, aby v noci pokrývaly tvoje tělo a zářily-. Já
tuto drsnou koupel přežiju bez úhony, ty zas dbej na sebe
nic neztrácíš.
Nerad bych, aby tento čaa byl pro tebe 1ÍKTVYM ČAGLM.
Rozdávej mojo vzpomínky na potkání po tunách VŠEM!
Pankrác 11/7/76

- • .

Povol Zajíček
Sen: jdeme spolu fcrajea. Obloha není vidět. Všude kolem jsou stříbrně pláty,
od kterých se odráží f i a l o v é paprsky (sluneční?). Slunce vsak je ukryto kdes i pod «enií. Jame poslední 2 ž i j í c í byt&3ti, nebol nějaká katastrofa »ničila
véechen život. Zbytky trávy mají modrou barvu. Losy jsou xarudlý. l.evímw kam
j í t , nebol nexnámo východisko s tóhoto bludiště. Veškerá snaha nám připadá
jnarná. Vzduch j e huotý a visí jcolejn náa jako pavučiny. Napětí, které nás svír á , nás také nutí pokračovat v načaté eestě. V jednom okamžiku se protrhává
stříbrnými pláty pokrytá obloha. Jako blesk se rosjíždí oslepující duha. Pohled, který se nám naakytl, je přerušen dalším sokem: v e l k ý
prat nám
ukaxuje a naznačuje směr, kterým máme jít. Procházíme "vrstvou", kd*> mizí
naše těla. Na druhé atraně, kdesi na neznámé druhé straně, kde ae probouzíme, kde dýcháme, kde cítíme, kde 30 vaoho dotýkáme, na této "straně" opadává otrach, aizí tíseň, přichází uvolnění. Octli jsme ae v "rajských krajích"
..váude kolem náa se usmívají známé tváře...

Zvykám si teprve na nový rytmus, který zde na Pankráci vládne. Trochu unavenoj mozek ae opět muaí probudit (provedl jsem takovou nulou koupel koupel umyvadlovou - j e dusno, který se ze všech atran na tebe tlačí a je
dotěrný)

. .Neviditelný vlákna mi sloužoj k mizení. Po nich ěplhám, skrze ně se odesílám. ..
Taková noc nebo skorono«w V břichu se povaluje špok, kterej jaem apolk.
Venku so chystá k bouři—alespoň rozezvučí prostor a "rozble3kujo" oblohu...
Navitívíú-li itínřonice, neopomeň vstoupit do útrob UAAENICKÝMO barok 3TAHC£
(x zanechat tam muj vzlcaz-pozdrav...
13/b Pr.nkráo
X

X

X X

X X X.

Jě to jakýsi »aakoěoní touto papírovou plochou, která Čwká na naplnění.
Nedokonaloj pouol... ale díky »a něj, že aloapoň papírovéj ON udržuje apcjuní mezi námi.

Snad au víc atahuju do sebe, aniž bych v sobě chtěl nalézt to, co ve měnění. Nechci so propadnout do mělkosti a rozbředlosti, nechci se nechat vclupit a vubroucit monotonnoabí zdejší kAŽdodenoati. Jaem stále čoratvoj, v
tom aiayolu, ¡¿o nepropadám do beznaději, »ni myšlenkové ne senilním. Jijem votevřunej pro přijímání, l.terý budu ^v Časo kdy3ij hltat. Spoustu věci jsem
ui ujuanil. Notvrdira, ¿0 bych ae stal dokonalejším. Ováum to
u j a s ň o v á n í
a 1 jo nos.-iírně coiuiý a přinoany. Jakojsi Zuklad ncoo pod.clad něčeho, 00 aj v tobě hremadi u ty se v tom CI-íOLŽ vyznat, aby ses vylinula "rozbřodlýmu ýkazu" — nebol rozbředloat nonavidim*

Změna u aituaoe moji dočasnosti z d e
— to lze vskutku přirovnat jen ke
vstupu na jinou planetu, kde platěj jiny zákony, ktorejm se musíš neustále
přizpůsobovat, aby bylo vůoec možno přežít, musíš respektovat každej zvuk,
takže véeoimy tyto "drobný' zvuky" máš rozdělený-seřa zený -na skládaný do takový přehledný stupnice. Každej odstín zvuku máš ve svejch představách "skoro zhmotněloj" nebol ai za ním představuješ "činitele", kterej tento zvuk
»působil. ¡aás-»náš púvodce-přičinu, následkem-reakcí je tvůj bleskovej pohyb.
Takže ucho je napjaty, po »orný a vycvičeiý..

Favul Zajíček - Dopisy z \ ězení

kaucía se chápat ^xny lidi, s kterejma xde vytváříš "společenství cely". i«ezbejvá
nic jinyko, než xe aabe vydolovat maximum pochopeni, klidu a trpělivosti, potom a
tě,itc lidmi, s nimiž žijaš na jedný koDce, můžeš naváxat spojující nit a vytvořit
prostor, Y kterým nemusit zrovna zahnívat. 03udy, s ktorejma ůe Sutkáš, jsou vlastně novou volbou plochou poznání, který se v tobě usazuje a zanechává stopu.

Představy jsou "tlustý". S timto opařen, a touto vnitřní bouří máš stále icudy bloudit - stál« čím se zaDojvat - stále kap mířit - - xvoatřený přomojšlení..

r
ach to vedro trýznivý.., ktorý se v podvečer cpe do oknu a bodá. Je to "živelná
zmije", přod kterou se nenáš kam akrejt (jen si muzea ochlazovat hlavu pod vodovodem. *lo výheň tě za chvíli uchopí xnovu a smyká s tubou...)

Jedině citlivý jedinci mužou naleznout "skrytý a krásný poklady". líojsrno 'pohádkový bytosti, abychom se dokázali vyhnout nástrahám. Jame živoucí tvorově, odsouzený
k tomu, že ČAS nás bude "čas od času" xatěíovat poněkud těžším břomonom. Veškorej
pocit nepříjemná při"nesení" tohoto břemena je nutný zapudit. Poznání zaplacený §
: "ustřihnutí ptačích křídel, zastavení letu, klec.." TEMTUCi EDAX RMÍUiá (čas, ktorý vée zničí)- - ano zničí a taky nabídne další možnosti, další proměny, další
SXUTbčřJOST, která se dá tvarovat, barvit, nasycovat představuma - nebot jo to
skutečnost NfiŠE. Nobo - -: vzlut, zmizení, splynutí, navštívení, takžu sos HOST a
viechno vnímáš nově. Všochno je"paneri3ký", setkáváš ae a tím "poprvó". Do každýho
okamžiku se rodíš nově - otevřeně
a to je 3KUTK0ÍMOST:
SLÍÚTEČNOFITprocitnutí
SÁUTtíčtíOST-tajemství
SKUTEČNOST-nuše-tvoje-všeoh-mojo- N A. S E
SKUTEČNOST JElií...

(Pozdrav jak

Ií lí « D

všem)

Pankrác 27/6/76
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Dostal jsem také něco jiného, takže 30.srpna začíná naše souzení, alo o tom nic
víc než že jsem rád a že ZNAtó
DLN.
Vybavoval jsem si Studenou - hraa: kamenný obrubník, sklo, palandy, mnoho tvorů
vbóch velikostí a stáří, .viichalčinejch 5 lfct na tyto zemi, Javuřici...

..Nemám žádné nově "zážitky", nebot zde na "zážitky" není místo. Ty musíš býi raojim ¿¿SOtíUVAluLELÍ, abych so dozvídal o tvojich (vašich) krocích a mohl se % nich
tfcfcjit.
Ani já však nechudnu. Také se procházím.
..Procházím horami proměn, vytvářím si UaíuLL situace u UiviSLYiíI bytostmi, s tímto
světem rozmlouvám — zachováván noproniknutelnost jeho skutečnosti..
..výhled jediným otvorem, pokrytym tvarovaným mřížo/ym (skoro sametovyin), barvy
tekoucí po obloze, stále nějaký nový zvuk, který V pozdních hodinách rozoehvívá.
ucho — BUdCUJE představivost. Toto jo TO malé, co mě obklopuje. To jsou "věci*,
s kterými jsem srostl, to jsou zvuky, které jsem se naučil třídit, to jsou barvy,
které jsem odhalil v jejich prostotě, to jsou VŽČiiiL pochody věčným BLUDlSlSjí
(..o tom ale píši stále..)
(Co však s tím, když právě TÍLITO se OBOHACUJI? Nezbývá nez sdělovat každý nepatrný pohyb, pohled, sen, vidění... Přijmi VŠE; i v tomto nakupení a CHAOSU.)'
—

—

—

*

* -

• 1

,-'

/ ,

/

*

Beckett: "Co célá ten muž v popolnici?" - "Pláče.." - "Pláče" Pak tedy ¿12!" .
(To jsou drobné nitky, z nichž můžeš tkát svůj r.eviditelnej HÁBIT)..Obracím po-

/\

Pavel Zajíček-Dopisy%vězení
zor no a t ké • tínohře noci. Náš vočný ¿¡Z.3ÍC osvětluje tSsně pod stropem naše .ncč»
ní chvíle-..
Nodolní probouzeni životu, ótípautí zdejší oLcutečnoati - upozornění, žo jsem
Ziw;. Uklidňující pohled na m^draVo zářící torzo oblohy, viditelné jediným otvorem kdesi pod stropem.' Uncho ^jtruh-I alunucních hodin (komíny, roh domu,, stěnu' pod střechou), ktoró ukuuují čas ev/sui «tiny. ¿těket rodiny ^..-bť.-lok, která žije /e vyhásíém-mrtvém konině. iíoluoice usodnjilcí na drut vedoucí z "ne?xiár.ui do"neznáwu". Přilétá Každé ráno. Potoa nizí vo svých nevyzpy t* siných cestách. Vrací ao přod oetměrim. lioni bílá ani" mladá. Jo opolicÍLiná dc barvy topole. Stá/á z ní vyzařuje. Upřeno nu, mě zírá, jakoby "enápala"„.. (Juanocx^ retová oodmikroková chůze '¿1m a TJ.JL atd...Holubice odlétla, .třecj, CÍ J vaší olízkoerti...)
bny mají stále stojnou tvář. jiuoky ae nemění...
mm

mm

mm

'

/

J?;«ru "ponořen v prostých rituálech" primitivních kmenů, které žijí na úrovni
doDy dřevěné. .»iatoriál: DiLiVO — v mnoha proměnách, jejich o o řady jsou jednoduché, prosté, čisté. Neznají vraždu, krádež, násilí..
Nfjní možné uchopit vee naju&nou, .naučil jsora so všiiúat si těch "nejdrobnějších drobnosti"..V té nokonucné řado nacházím vždy no jaký ton Jali. .Stal se
ze mne UCIIVATITJEL drobnosti. Uchvacuji a plním "nádoby" vo kterých so máčí
moje přemýšleni. f.oupu se v příjemných i nepříjemných poznáních. Pronikáni
k vám i so od vás vzdaluji, nejistota jako fatálý host a průvodce; spečené
přodatavy; trosky na ktorých vzniká nové, bej života za jakýchkoliv podmínek,
vidoni i slepotu, kroky, ktord ti připadají olízkc, přesto jejich vzdálenost
ju ne smírná..bezmocnost brouk i ložícího na zádech...
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Favul Zajíček - Dopiay z vězení
MY
KHAÍ

jako trpěliví čekatelé muším® VYBtíiciT
« 2 FO SKOIMČAÍÍI.Í—nebo jinak
^našem) Z N O V U O B J E V E N Í S L - P O KAVÍÍATU ZE ZKAMÍHO N E Z I ^ M * . . .

PO

Všechny "body", jichž jsem dosáhl, všechna nová poznání, všeclmy nápady, všechny" touhy"—ponechávám ve stavu zakukleném, abych jejich &iOD, skutečný zrod,
provedl tam, kde se pohybuje moje mysl-, tj. ve vaší b l í z k o s t i . Poskakuji po vrásčitých stráních, které jsou osvětleny "podivným" vnitřním klidem.
Z těchto strání sbírám "vše cenné". Mám obnažený kaidy nerv. Jsem ai vědom důležitosti každého okamžiku. Zasazuji drobná SÚ&L£SNA a moje představivost s nich
vxkličuje do TiJSMNÉ R0S1LINY — fantastický cli tvarů, velikostí, hloubolc. To je
mojo malé bohatství...

Michalko, posílám ti slíbenou yohádku, i když to pohádka asi vůbec nebude; jen
takové vypravování o tom, co jsem viděl...:
Viděl jsem celené dveře, z kterých roetla tráva, která byla tak zelená a jaaná,
až oči bolely. Po trávě so plazil had, který zářil jak diamanty; místo oČíraěl
2 skloněné koule, místi jazyka ohnivý plamen. Had byl dlouhý a tlustý, nikdy
však nikomu neublížil. Každé odpolednu oe připlazil, aby so ohřál na slunci. Vztyčoval své mohutné tělo, až hlava zmizela mezi oblaky. Odcházel a první večerní rosou, která začala padat; vše pokryla svým vlhkom. Z hadích oči tryskala dobromyslnost; jeho syčení jsem so nemusel bát. Přihlížel v culó své velikosti
chaosu drobných tvorů. Lidé mu připadali jako šílený mravenci. Pozorovali a d.ivil
so našemu ZLU, které mohl spatřit. Nechápal nicotné důvody, ktoré nechávaly
proudit řeky špinavosti. Do svojí skrýše se plazil zničeně a smutně. Z očí mu
kapaly skleněné slzy, které se proměnily v těžké,tomné mraky, vznášwjící se nad
zemí. Nedokázal si zlo a všechny špinavosti vysvětlit. Takto prožil mnoho a «uioho staletí.. Každá jeho skloněná slza, proměněná v tumny, těžký mrak, se rozlétla k nojbližsí hvězdo, liad 3tárnul a usychal. Jeho moudrost mu napovídala, že
se blíží konec. Vztyčil naposled ./voje dlouhé, mohutné tělu. Rozsvítil vuucliny
hvězdy. Jeho oči se proměnily v Slunce a Měsíc. Diamanty, které zářily na joho
těle, v jednom okamžiku zhasly, ^ycení so proměnilo do řítícího se větru. Plamenný jazyk se objevuje vždy při veliké bouři. Svoji moudrost - uvojo viděni
DOBíOi a ZLA zanechal jako nerozlu&titelné dědictví nám všem.
iiho j-hoj-ho j

Pavel

se
Běženec v času a prostoru.. Stále někam řítím; když dorazím k "cíli" - táhne
mě to dál..(a dál). Představoval jsom si různá "prostředí", kdy každé JINÉ je
charakteristické svojí barvou. I zápach a "náplň" prostředí jsou spřízněny o
touto barvo». I tvůj vnitřní stav je spřízněný s touto barvou., (s barvou"prostředí", uvnitř kterého se pohybuješ). Skrze tuto"symboliku" jsem vstoupil do
mnohých prostorů — každý s jinou "charakteristikou".. i-'ojbližším prostředím
bylo prostředí "absolutno černé". V tomto zdánlivém NIČ-oM jo obsaženo VŠÍ;.
Čerň je dokonalá, i když se v ní "zdánlivě" ztrácíš...
Takto 30 trmácím, taicto se vzdaluji. Odhrnuji závoje, za nimiž ao skrývá
n e p o z n a n é .
Vytyčuji si SMÍ-K, kterým se dát, a tento SM&ii je mi dost jasný. Pohybuji 30 po ostří, které mě nenechá usnout. Bodliny se mě vrážejí do
útrob a ženou mě dál. Jsem si vadom, že ve své situaci nejsem s á rn (osamocen). Jsem pln dechu, který bych mohl krájet a rozdávat.. Rozhlížím se po stěnách - jsou v nich ukryty NOVE FRESKY (k obšlastnění)... Mám prolínání, p r o ž i t é h o
snu...

..Všechno se mi znova a znova"zhmotňuje" před očima. Vnořuji se do jícnu, jahoi
horkost rozevírá všechny moje pory, aby vnímaly.. Ocitám ao v ledovém kra^i,
jehož skleněná krása zrcadlí obrazy jsoucna. Lkleněnej chlad, strnulost a údiv
nad vším, co S V Ě D Č Í 0 V Ň Č K O S T I (do které se vstupuje tiš©..).
"Neobyčejné obyčejnoeti
obyčejné neobycejnoeti".. Setkáni, X nichž jceš t o -

Pavel Zajíček-Dopisy%vězení
lile překvapen, že vůfcec pochybuješ o svojem -pv.ý t í. vxtowluva 3 ^kztijax lidmi
--—jejichž téla zemřela
: »iianem jtochem a Ríéou Sompekem-Vokem. L>ex_<ání tuk
í í v é ,
že jsem skutečnu pochyboval o jejich dávné SxfiLTX. 5
Kozcluvy ti vlastním stínem., který do tobe vstupuje, oDjúví st» vedl<= tebe na stěně, chvíli SQ plíží po z'jmí, opět do tebe vstupuje, objevuje se za tebou, za; do
teee vatupuje, na stropě, kde se rozplizne, vidíš svoji "rozteklou" sxínoVou
hlavu, avuj not», který ee v roho tříutí atd-.
Jedna ¿áíSSKA, kterou mám na otěnéi ábDÉL, který ztratil svoji ZAÍt A iíOC — netečně a přihrberiě (vodnatelně) sleduje osudy, s nimiž se zde setkává. .Tato drobnost jc kouzelná;tflUSSiUiS iUkUlCKfa POZADÍ^..

Vidím světlo. • .světlo mé vede. ..neuhýbám...
Pozdravuj VSEChKO ŽIVÉ
Pankrác 25/7/76
X X X X X X

Trávím dny v "Činné nocinnoati - nečinné činnosti". Obklopon angličtinou - Tarasem - omozenym prostorem - myšlenkami.. Jsem odhozen do dalšího čekání; jsem
však trpěliv. Pomalu se blíží daléí roční období, Které prožiji zde - ve své uzaVřenouti — uzavřen. Dopiay přilétají jako avědkové dávno zašlých časů, nebol
v okamžiku četby jo vóa úplné jinak: posunuto a pokřiveno..
Dostal jaom dopisy-pohledy z různých míst - Síichalčiny obrázky - pohledy - pohledy (i praioký)... Dlouhý čas jaem neměl zvonění—ušních—vzpomínek: až včera...
"atomový hučení" roztřáslo ucho. Tiková vzpomínková exploze, kdy myšlenky ae srážejí v prostoru, aby za.jytily ucho a nejen ucho.. Navázaná nit so akutecně nedá
přetrhnout.. Ju neviditelná u pevná. Zůstáváme kazdy sám ce SODOU, každý ve své
"pudobé přítomnosti", bez možnosti bližaího kontaktu, přeoto s vědomím " n a v á z á n u
nxi t i", n myalenkuv,/:.. plným odevzdáním se,.čímž so rusí vzdálenosti,
nebol žádnu vzdálenost není doat velká, auy dokázala TO'I\> VSaií Zul ČIT., (..vědomí
ju uouUek nad télonu.)

».nuprdiiVfún zatměni; wpíue "runeaanci bez vzletu". Zakotvení na jednom mÍ3tě,
který ti. nuni vlastní a přesto so s ním dekážeš "ežit". Člověk nechudne ani v
nulaci. Teprve oám ae aooou, v tomto S123EEÚJI, můžeš aloaovat „ry^U-liz.ici
uvého uitea, Icteré pr icuje u kvasí. Juo,:> stule něčím poháněn kupředu. Jsem vytrháván z nutuononti uz d> stavů maximálního užasu. Padající otázky i padající
udpbvědi jtiou blesky sra,;ející ue uvnitř hlavy (. přenášení z místa na místo zatnamonáni jakýhoei pohybu - živouoí proměny: aby nonastalo tlení..)
biil jaom ae o touto místností, protožo voci člověku nikdy neublížily. Poznal
jsem půlroční Čekání v prostoru;!? kroků dopředu 3 kroky do strany a celý ten
oas re dá vt?unat do jedné vteřiny, nebol není o nic delší. Poznal j3em ztrrmlost i ohlnd zdí, němotu slunce, které ao ti dokáže vylinout, poznal jsem ticho
n plno "divnéjeh ZVUKŮ", poznal jsem vrcholy i pády, z kterých procitáš a začíje iJi jl jít a s t á l e
je PROČ tar.i jít.
náš stále znova.. .nebol s t á l o
Svoje viděni DJÍIJEK ai necháváš pr > své sny. Svůj poutničkoj šat
z marností
a nejiytot. Toužíš po KxiOKU, který nebudu vázán číslům 5 nebo 3 uhi Kamenným
prostorem. Toužíš po planoni, který v dálce plane..
Světlonoši a poslové přicházejí v tichosti a radosti. Všechny pohledy - dopisy pohledy - myšlenky - p^ihludy vystupují po strmých utesuch až do mé "nujbližší
blízkosti". Nabírám z těchto vuoch drobností "tvořivý výtažek", který zůstává
skryt jako: "TORZOSTOPA HC&KO-L£r.>OVQ-SL*.NRJCR ČASu"...

Zalepený zrak: vsuclmy pohledy jsou obráceny dovnitř. Vnitřní přetlak: vse se
hromadí, 3 nemožností dalšího př»dání, s nemožností kontaktu. Stíny, které lezou kolem prstů: v pozdním odpoledni spadla temná rouška - světel není. Naše
UkíuUi SLUNCE nehází paprsky, naše ticho hází ticho atd. Z teto JliiÉ planety po-

Pavel Jajíček - Dopisy z vezeni
3Íláa zmatené chuchvalce myšlenek, aby NIKOHO NÍ&BB »^stihly. Přenáším se v symbolech slov. Zanechal jsem pe sobě SriDPí, po kterých se vsak nemohu (ani nechci)
vracet zpět. Cesta zpět je nemožností. Vykřiky, s kterými jsem se setkával vo dne
i v noci, které DNDS mohu přivolat a dávat jim nový S:>i)£SL, za kterým se skrývá
všechno to LÍNOflO: lepenu trpělivostí a jasností. Ženu se xa"tečkou" cíle, zenu
aa za pociten i za laskyplnym pohledem, ženu so za myulenkou, která je předána
v tichosti a nenápadně a stává t>e tím "nejkrásnějáím darem"( který nemá skořápku
xa zlata, uyšlenka je climurný poutník, který prochár.í OliNIVíU KÚT^u (x plamenu
vystupuje nezměněn - nezdeptán).. L-Iyalenka, která nemůže zroznuut uni «hnít: je
přenášena citlivě, s vědomím n e z n i č i t e l n o s t i . . .

Posílám také kousek svého ticha...setkej se a ním..
Dělím se o malo svého mála. víc nemám. I když bych snad měl víc, atále
bude
to m á l o . .
Betonuji jakousi pevnost, v té pevnosti přežívám, tato pevnost
dýchá (chci
p e v n o s t ) . .

Jedinou možností zůstává NEĚÍOJLNOST: s k o k . . Kukla, která mě obalujo jo příliš pevná. Je to kamenný oblek, do kterého jam« byli oblečeni; neseme jwho chlad
a tíhu.. Kolena so mi nepodlamujou. Zůstávám stát a nepřestávám žasnout. Celé
hnutí mojí mysli vystupuje po hladkých stěnách až do vaši blízkosti. Navázaná
nit se nedá přetrhnout...

lúíšo - peču si "sluneční piškoty". Mám takovou formu, mám také tukovou pec, která je pověšena na zdi. Čekám, až paprsky přelítnou piškotovou sluneční formou
(mřížovou) až do pece. Ze zdi proudí dav malejch piškotu, Kymácejí ue rtem a tam.
Tak si peču svoji sluneční-piškotovou pochoutku, protože " p i š k o t y
m a in
n e j r a d š i
pečený.'.."
(kořán - konec)

Kašo podoby vstoupily do píbina.. Hra s novým chápáním a novým přístupem. BareVňá
mlha vše zahalující do tajemného B^ZTVAitU. Protiklady "složitosti", která se ti
zamotané zasekne do myšlení, takže nevíš, co s fil a"jednoduchosti", která ti
vystupuje před očima jasně, v celé své ijOhotě.. To je moje luíl\ - mojo SLEPOTA g, moje JINOST, která pálí a osvěžuje...
Plody izolačního přeludu, který všechny zážitky i "osoby" deformuje do plochých
stínů, nehybných soch, zkamenělých vět bez pohybu. Vidění Jhb VŠ.KC1Í za sklem,
bez možnosti zasahovat do vašich chvil
krčím co ve své zakuklenuati bex prozatímní vidiny jakékoliv změny. Tak to chodí...
atd.
"""

«

»•

"...duch se vznáší nad vodami.." šílená výheň - průzračná výheň. Následování
kroků (utvrzení 3c v následování). Ledové skály, které jsou věčnou proměnnou
překážkou. I stěny mají svoje ozdoby - předměty k okrášlení. x<ud dvořnu se vytvořila zduřelá-oteklá vidina: "žluto-hnodo-sedy znak", Který vystoupil z omítky.
Napodobení nenapodobitelného. Tušení jiného smyslu v každé nepatrné maličkosti.y
V záhybech se skrývají další t v a r y ,
v kterých jsou další
s k r ý š e .
Sestup po vratkých schodech až do hlubin, kde narazíš hlavou do zdi. Obnažení
všech "vředů" — : bodavá, nutkavá bolest, která vytrhává ze ztrnulého stavu. Sestupuješ dál, prokousáváš se zdí, nebol tento s e s t u p
nelze zastavit. Rozžhavené jehly pronikají každým nervem. Svutlo, které tuto poul osvětluje—:
n e z h a s í n á .
Potkáváš památky, zoytky, avšak "skutečné ozáření" přichisí
z věcí ž i v ý c h , rozpínavých, z věcí a okamžiků, kterých ae můžeš dotknout,
které můžeš tvarovat... "Skutečné ozáření" vychází z LIDI, o jejichž
ž i v o t n o s t i
v í m .
Jsem v objetí Dláznívé POTĚCHY A POSILNĚNI při uvědomění ai
"tohoto". Nemohu zmizet v nějakých steskem naplněných prohlubních, v nějakých
sobeckých, sebelítostných propastech. Tuším smysl každé nepatrné maličkosti,—tuším také ŽIVOT' vás všech, které mám rád pro nesmírnou
b l í z k o s t . . .

Pavel Zajíček -Dopisy%vězení
L i d i hlodající - l i d i nabit/ na sobeckou touhou - ohnivým «loupla, kterej a e » r t VOl. .

Koueek každého min 8 sebou na cele. Rozmluva, postavená na posledním fotografická™ záznamu parní ti. Jsen okován trpělivostí, stýkám se s dojmy bez okras, tvoří®
si jakousi bariéru, zn kterou jo«a ukryt s poci^-a monutný
s o u n á l e ž i t o s t i
u vámi se VuLJI. Stojím na pokraji propastí, na jejímž dně se převaluje nejistota. Čekám "pád" a tohoto "pádu" se- nebojím
Jsem s vámi ve své přirozenosti a nahotě. Vóe je otevřeno, /ee dýchá. Váe se mě skrze neproniknutelnou
mříž dotýká..

Končím citátem z Kiplingovy povídky (leopard mluví k žirafo: já k sobě samému):
"De ¿uiot yóu person v/ithout any form - - - Ůu3 zticha bytosti bez podoby..."
(nojak tak...)
Tr-.kže mlčím..
Pankrác 5/<J /76
X X Z

X X X

— p í š i na poslední chvíli na papír, který j3em okleótií - zmenšil. Důvod? V
úterý jo soud, kdo snad oudurae mít trochu času na "trochu toho mluveného"...
Půlroční čas pr-jjol télom jako blosk-zábleuk-nwpatrny zlomek, .váe připadá nesmírně krátké—jako oolé naše žití., (nebo: vau
krutké-malé-nicotné).
Spouuta drobných (ObROVSRÍCR) zmon zamilovala moje myšlení k radostnému uvědomění a i ."ZNOVUZROZENÍ .NÍKTEaÝCH bYTOSTÍ"..
Cola zučíná byt nažloutlejší, šedivější, tmavší - nere na aebo podzimní převlek.
2'u oknem tečou proudy do^lovujch slz. Jinak klid - až moc klid. Víš, do čeho se
probouzí« - víš, co budou colý don dělat..cely ton don musíš se sebou prožít,
i^ozuejvu mi uni chvíle na "nudu", Někdy so mi dokonco zdají dny krátkými (což
ani jisti nesmírně absurdně)—, noboí toho cnci u d ě l a t
co nejvíc (což je
jOntě absurdnější). V každém prostředí můžeš naleznout způcob, jak se "vyvíjet"
dul.. Jaoiné, uo mi ohyoí jo LI.T—kturý je pro mé pohybem nejcennójbím, pohyuem
plrvm proměn.. A styk u lidmi—kontakt nabitv»j čoratvostí...
—: m
Dňosni don jwom prožil v "malé přípravě", až do coly vstoupila odpolední temnota. Vlnobití svitla u tmy jo našim měřičem času. Uvědomil jsem si nezbytnost
S (LY
a PLNOSTI, kterou člověk muaí do lca-dóho okamžiku vkládat. Prožívat chvíle
v uchvácení, oo nejvíoo ao obohacovat, co nejméně ubližovat—skrze véocnny ty
hov uliny, ktorojmu jo Sobflctví, pokrytectví, závist, notečnost, zlhostejnění atd.
atd... aby prožité neslo stopu "hluboce prožitého" a no stopu "desu-zloby-prázdnoty". Vín, kdo stojím» VÍ.N tak trochu na co mám a na co nemam—i když ve své rozpolcunoati dávám svým činům čr.ato jiny smír..
ít -zřozal jsou! uo uvnitř a zjiatil jaom co: žo strašně teažím po všem, co je plné
Života - žo chci hltat okamžiky - že jsem zůstal novychýlen
stálo je ve mě
"biči", který mě žono za POZNA^IÍJ - chul k pronikání - stále je v« mě radoat, která noa Lučila odumřít. Citlivost so no^tupila. Ve vlnobití 3větla a tmy mš oslovuje každá maličkost. Nit jo pevně přivázaná - jsun k ni CELE připoután. Kráčím
krajam stínu - na oas jsem se stal také stínom. Rozdávám pronikavý pohled - těmto čtyřem stěnám - alo je urěon vám V O L L Í . . . S Y U 3 0 L Ž I V O T A , který posílám přilepen
XUX toto ploše...
Pankrác 19/9/76

Pavel Zajíček - Dopisy % vězení
Viděl jsem tě, viděl jsem vas VŠECHNY v celé "kráse" a toto vidění jae moc posílilo.. Dozvěděli jsme se, na co jsme tak dlouho čekali.. Nesu v sobě KONKRÉTNÍ břemeno, které donesu.. Přemyslím o všem - přemýšlím intenzivně a živě. Přemýšlím
také o "umění-hudbě-tvorbě"..v dost). Svůj vlastní pohled srovnávám se vším, co je
skrze střet dostupné mému vědomí. Nedocházím k žádným dokonal«.)«tem, pouz® k syrovým pravdám..

V prvním říjnovém DNI.. Matné představy přibližuji nejbarevnější roční období.,
podzii. Zmrazení nebo mrazení?

Vy "krásní a milí lidé" - vaše blízkost se atává mojim noonim i denním kouzolným
proudem, V kterém se koupu. Neztrácím svoje SNY; je jich stále víc. Stavím z nich
všechny ty "podivné" stavby, které jsou blíxké mému žití. Jsem silně spjat a vašimi životy. Dál a dál vedu dlouhé monology se stíny (obtisky) všeho, co v sobě
nosím. Samomluva, která mě vždycky proválela
nořím ao do: v tomto okamžiku nedosažitelných mÍ3t a střetnutí. (Vzpomněl jsem si na: líurouac: ňíjen V železniční zorni - protože jeho peuní mám rád a říjen taky.)

Nesu v sobě svoji ŽIVOTNÍ PŘEDSTAVU, kterou uo budu snažit uskutečňovat, i když
vím o trnitosti a nesnadnosti coaty směřující TAM.. Nikdy neopustím BVOJO sny.
Nechci se stát 03ALEM a jen OBALEM z "masa-kuže-koHtí-krvo". OBAL, který by se
hnal svým m<jchunickýra-n«my3lícíra pohybem k nějakému zreVna tak prázdnému cíli.
Chci zůstat ČLOVĚKEM, chci existovat se avým přemýslonim. Nechci svůj čas prožívat bez kouzla, boxe xměny
PibtZDNÍi.. .atd.

iilhy, deště, 3obotní ráno., ¿áxruky se nedějí: přoael jsem Zo svého nočního «věta
"snů a volnosti" zpět do akutečnoati jedné cely, jednoho etvoru vu zdi polena?),
zelených dveří atd. Kyvadlo a spirála, na které se navíjí monotonní prožitoki
odděluje prostor - krájí čas. Slunco už zmizelo, ani paprsek tě nepronikne. Podzim si je všechny ukrad. Rozdává je jen někomu a jen někdy..

Někde mezi leží POCHYBA...která je mozaikou slepenou z malých pochyb. POCHYBA,
která té dráždí, nenechává vyschnout studnu tvojí snahy; POCHYon, která tě strhává do propasti, uvádí do bludiště - POCHYBA-pokušitel. POCHYBA, která tě jidáfiaky obejme, aby tě posléze mohla zadusit; POCHYBA, která tě políbí, aby do tvého
těla mohla pustit JED - vzít ti veškerou chul - udělat z tebe trosku nebo paralytika čekajícího na smrt. POCHYBA, s kterou bojuješ (..namlouvá ti sladkým tonem
tolik MRTVOLNÝCH NESMYSLÍ), mate tvoje cítěni, zkresluje "SKUTEČNOST", která ti je
blízká..). Život je boj (bez možné rezignace..). Slaboši padají do děr - končí v
bludištích sladkého opojení, ve slastném chvilkovém objetí se stanou OBŽTI povrchní touhy..atd.
Proč mluvím o POCHYBĚ? ..protože mluvim o životním boji, o nutnosti udržet ai
všechny SNY, "zbořit předsudky" (Neruda) - jít rovně a VĚDr/T...

Chci vidět SVĚT - lidi - Slunce - lesní vůni - okamžiky, ve kterých ae něco děje
- kameny - 3kály - krásný mozky -.proměnu - hvězdy - dotek - atd...
P R O S T O R

atd.

Michalko
Je tady ae mnou KUKLÍK. Ž ije pod stropem, kouli jedním okem, je sa—
halen do flekatého hábitu. Kdo-co je KUKLÍK? Neznámej tvor. V noci vystrkuje svoje dlouhý ruce, který však já nevidi^i. KUILÍK je skvrna na zdi, KJJKLIK je stěhovavá bytost, která se v mojí místnosti narodila. KUKLÍK není oám.. Má svýho kámoše,
ktarýmu řikám NOSÁL. NOS^L, to ge železnej nos, kterej nemá ani obličej, ani ttsi,

\

PavelZajíček-Dopisy%vězení
ani Óči. Je to N O S / Í L - H O S . K U K L Í K mlčí, nerostl, ¿fen koulí očima. N O S Á L píaká, řve
a v noci, když to nikdo nevidí, se dlouoe v nc-se. KUKLÍK vypadá jako enek ntoo
jixko želva. Je žlutočedfcj, svoje tělo ukrajvá v hnědéjch teplákách nebo krunýři.
Dulsírn tvorem je STOPA. Ta je úplně mrtvá. ííenejse se, neřve, nedlouho se v nor.-.,
nnroste. Zůcti-.la na stropě od ti doby, co se tas někdo procházel., otopa je spíš
obraz nož tvor. Poslední, nejvc-téí a stále se mor'si jo tvor, kterýmu fikám STIft,
HAÍ) nebo JÚHjLL. Je největáí, nojkrá3nójší, nejživější.. Všichni tito tvorové jsou
z vjdy a všichni žijí ve zdech.
Přál bych ti je vidět (..nebo radši no,.}.
TOÍ Vat.
•
Ahoj-hoj-hoj

Pavel

Pročítám právě jakýsi dějiny Česku. Takové malé oživení slovanských chůzí a nesnází, průchod staletími...

Uzavírán se uzavírám tonto bludný kruh těchto bludných slov.. Sdělv.j mi vře možné.. Bul trpělivá a hlavně BUÍ>..
Pozdravuj všechny lidský mravenečky - vzrostlý mravence - Líejly atd.
«

Zapálím® mnoho
j a s n ý c h

Pankráo

a

k r á s n ý c h
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Pozorovut jeden culuj můj den zde :iuaí budit zdání, že jaam zašílol.. Jak chodím Vavim-tam" u maskou vážné zumyilunosti. ObČaa sán k s.»oě pronesu několik hlasitých vet, pak za« mlčím; uamSju »o nějakému nápadu, který mi prolít hlavou,
nu chvíli swdnu rn židli, vstunii, «.utočím vodu, kterou vypiju vskutku ubrédnó,
geutikuluju rukama ^uóm k sobu), jako bych řoůil něco důležitého - neodkladného,
u puk zuu chdíiu, pokuřujíc nekonečny "Torasovy doutníky", ai k večerní zuoně polohy, kdy ulehám u v ticné wcaltovunonti odlétán nu nahromaděné bublině celodenních PiWtZUMt
...

OBtroV v útrobáoh rruhy..juk podivně blizkoj vám všem, přosxo kdesi DALEKO: na
odlatu, na ceatě, která vede imaginárním krajem ledu a chladu. Zvyk, který jo
spíš zlozvykem, prytože je ti vnucen - vubuc a nim vlastně nechceš mít nic společného. Stáváš se takovou hořící svíci, jojiž plamen odnáší chmury a vnáší do
tobě fivotlo, ubya prosvítil tmu u no jasný obrysy svoji přítomnosti..

Vidím, jak těžou ao dokážu orientovat v situacích, icteré vyžadují "okanžité řešení". íttám avůj obdiv k jednomu velkému ČLOViikU, který toto všo má a ještě přesně
u jasně VÍ., Je to Martin. (Není to slepý obdiv..jo to spíše radostný pocit, když
ai uvědomím joho p e v n o s t , ttoc so těším, až so s ním zas nÓkdy setkám..)

"To jediné, co jsme si zvolili, jo pokročovot v životě; otáčení na denní dráze
zeměkoule se skálami, kamením a stromy" (G.Groon).
Tato Groonova slova jsou zlomem v mém dnešním piTaní. Vyjadřují drásavou touhu,
s ktorou se člověk váže ko všemu živému (bor vázuno6ti). Prolínání pádů a vzestupů. Prolínání tvrdosti usínání na ostrých kamenech; zocelení trpělivosti, která
se atává Rovným prstenem. (Zástupy malicherností, z ktervcli jsou vystavěné "marné hruuy"; všech malichernosti, které jsou n i č í m
v tom obrovském proudu

Pavel Zr> jíček - Dopiay x vězení
FiiÍTOiílíŽHO DECEU. "Probírání" paprsků sluncí, která pálí a vyzařují zevnitř.
Drobné drahokamy - vybroušení mnona plošek mnohotvárnosti žití, Vnímáš stromy,
změny, skály, Vody, vnímáš lidsky pohleu, který proniká silnými zdmi bludiště.
Probouzíš se sám se subou - mluvíš sam se sebou. Vidíš svoje stíny - jseš sám v
sobě - á přesto na osaměly, a tak odkrýváš vrstvu za vrstvou - radost za smutkem atd.- uvědomuješ si, že vsi- cenné, vse hluboké je na, dosah,, látačí se „ jen
trochu odvážněji ponořit pod povrch - proniknout >pod krunýř (každý v sobe nosí
svůj "vesmír" - svoji představu, Lierá dává v každém okamžiku možnost nového
ZRODU).. Jsem přivárán lantj soucítění k vaší DÁLCE.
iáoji neživí poslové letí po částeěkách vzduchu..
I

..sen jako jasný obraz:
"Jsem mumie uložoná v sarkofágu. AÍumie. zemřelá před dávným časem, zabalená v bí
lóm plátně, pomazaná vonnými mastmi. íáůj příbytek so pohybuje prostorem. Nej.iem
úplně mrtev: žijou moje ¿¿YŠLENKY. Za colý dlouhý čas jsem nenavštívil žádnou
pevninu. ¿iojí pevností je kamonna rakev, mojí cestou: let věčnosti. Až do dno,
kdy nastal ZVRAT',' jsem nepoznal klid a spočinutí. ZVi-JtT: kamenná rakev dosedla
na pevninu.. Víko se odklápí. Rozhlížím s<. ze své mrtvolnodti—roahlíží se moje
1.IYČLENKY. -Obloha jo velké 0110, kt~-é mrká. Pevnina, na ktwró jsom so ocitl, je.
pokrytá sálající-teplou-živou-lidskou kůží. Mohu so postavit. Moje mumifileované
tělo se dává do pohybu. Obzor je holý, v dálce bojují blesky. Pokládán jednu né
hu na PODIVNOU PEVNINU a ta se začíná potit a měkce propadat, elytíím hlas JÍ zo
svého minulého života, za kterými 30 však nic neskrývá. Obloha—OKO—mrká. Žáří
cí blesky se přibližují. Fo několika krocích se zastavuji. Kolem mě se plíží 2
stíny. Tyto 2 stíny spolu rozmlouvají. Rozeznávám hlasy - rozeznáván tvary.
Jsou to 2 bytosti, které byl^ v mé blízkosti při štěpení mého minulého života 3tíny těchte bytostí. PODIVNm F E V N I N A se .potí. Narů:. <vělý vzduch mě začíná dusit. Z obichy-GKA-padá kapka na moji tvář. Jo slaná. ..První vesmírná SLZA. V
okamžiku se spouští husbý déšl těchto SLZ. Blesky sjíždějí po svých nevyzpytatelných drahách. Vnikají do PODIVNÁ P E V N I N Y , která začíná krvácet z
m n o h a
r a n .
Utíkám - nevidím nic než krvavé rány a plačící cblohu-OKO..Plátno «e
začíná odvíjet z mťho mumifikovaného těla. V okamžik zatmění zakopáván a padám.
Padán de -.propasti, která mě vlídně přijímá. Moje tělo se lepí v medové vrstvě,
v které se postupně rozpouštím - zanikán. Vrhán poslední svůj pohled ry.. oblohu0K0.. OKO mizí za vráscityii povrchem plátna, které se cuvinulo z mého těla.
P l ^ L L D N I ZjibLuGK: na plátno se promítá černobílý film, ukazující moje ZROZENI.
Obloha praská - rudne - hoří. Hukot. Poslední záblesk: T I C H O . . . .

konec jednoho snu - konec jednoho dne - konoc měsíce a magickou číslicí 7
skorokonec mojich slov....
' ,
, ,.

Pankrác 17/10/76
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Před oknem (nebo snad spíře otvorem) •"yrůstá Babylónská věž z rezatých trubek vrcholu nedohlédneš. Rez odkapává na zelenou plochu, Je slyšet mnoho jazyků,
mnoho- troubení, vrzání, klepání, pískáai, řezání a všechny tyte zvuky jsou "symfonií konkrétna".
Chicago: sól naproti, zpěv., vůně-pachy, smažení-vařoní-pečení, ulízaný ostříhaný hlavy. Chxcago třicátých let. - Pankrác kuchyně..

Den zamrkal. Opět to střídání bílých a černých hůlek., (není silnějšího světla,
než které svítí zavnitř). Kolem mne nehybné artefakty všednosti..
"Upleteme cop z myšlenek - které se budou prolínat, navazovat - upleteme cop z

Pavul Zajíček
:a7*ltnok# které proírtoupíi nedosažitelné dálky a navážou spojení našich ^zelov.*
nych přítomn-^atí..

..Běh prodlužujícími «o stíny eluaibtv. ZuvŽšenoj xwriditclsej buoon, johoz údery napřimujou bdělost Svoje "vnímaní" k váti vystr^iuju c maximální možnou adernoatí.. Noc kváká svůj noční zpěv. 1jrrí wu svých snů...

iWST jo obklopen JQ&wi. VZiUUKi,.; proniká ŽIYCXÍ BLESIC. Jibté prctiénv a přechody, d- kterých se musíme ponořit
n^ chvíli oslopnout nebo ztratit výhled v
houstnoucí mlze. Tato opona no rozjtna a nastane dělení NA ÍIGH PNÍTOmNOSTI:
"i OČÍ NO cCÍ"..
ťiechátár.ta na sobe působit Vbo loptavé, co nás při cestách potkává. V t roudu
"všooorovnych řočiéV1 narážíme na stálo nové obrazy, které se obtiaknou do vědomí

UNGOYLl-S ¿POUT WATJSB.." (cJirličo chrlí v.-du). Asociace: Valeč 74, kamenné chrliČo vo tvaru ryb, baro-k)£-,ol v rozkl/.du, pwdivné obtisky lidských těl ve skále
iíoxofc chrlí my¿l^nky, ve kterých rioní barokní kamenný klid. Náé rstrov - kůra
načich stromů - dřevo našich atromů - kořeny naáieh stromů.. Myšlenka zůstává
dotoiami.. p jZ.iroVi.ini z ulity - poznání ti. ktorym jdeš.. Strupy do dalších proat'jrú jsou rwpjuté, průhledné blány.. í'tačí .opatrný pohyo; můžeš vstoupit..

Ca« nié-jaí; mái' Oojom, ¿o vše, co ti zůstalo je opálenibtt, chuoe, trosky. Nemůžeš vyti;XIIÍ tíhu trv-BOk - tíhu einoau. Vuochny fotografické záznamy so stanou
».¿•úloni.-; btf.'-.. ¡Sár, který tč roztřásá - bouře, která tě vrhá proti ostrýir, propast
nýt. YýbV^kŮT,... 'i L/Uflka - p-kuboni. Všochny body, kterých jsi svým myšlením dosáhl , ti bhvřoly před očimu.
CaB stavění: uu trouluich >; Spáleništi vystavět novou PŘEDSTAVU - plnit žití aový
v.i iupulzy - at.ipořit vnímání.
..fr/ud
prudký, divuky, drsný. Vytrhnu jedon sen zo avého trhacího žLvoti i .>lo„íi„ r..-»lú/iu.<u tužku - roalúnaný tělo - rozlomenou počul dnešního dne..
¿Vutupny mizení. .

b->to O o poelu ni dopis před soudem. Band se naskytne krátká možnost k výměně několik. ulov.

¿j,-o6iAuti v náruči unělúho ouvótloni, ¿ujcové trávy, klenutého slunce...
:v.¿dau nudili poslouchán TIoHO.. Nosím svoji, horečnatou - rodící se
StfK. Druhá osoba jo n<rmá n^bo vůbec ne ni. Zaměřuji všechny ostny dovnitř - aby
cimaiécvuly ťány-díry-propaati. Voda, kto-rá no:ií kalná a v ktv.ro se nikdo neutopil. Třpytící ao bytosti jd..u ao z ¿sněným pohledem za svý-u nehmotným cílen. Pocit, který tě nosv .zuju ani nedrtí -... Povzbuzení k letu.. Dá ao snad podržet
utín, ktcry za Ubou aůtitúvd?
• .Jun dl' <bnó stopy—i s v ě d k o v é
n a š i
p ř í t o m n o s t i . . .
S trpělivostí prožívá;;. K.a;-.dý slotech ČRSU. Vin o proudu, ktarý se žono v p ř o A
—
znám pramin, který nevysychá.. ( T A
l v I T , která sa nedá přetrhnout..)

"půlnoční vítr se .orátí na východ slunce..."
První don vpádu liptí - upío vpád aněhu-mrnzu-ledu...
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Pavel Zajíček - Dopisy % vězení
Sobotní ráno, časová jistota po těch skoro Gmi měs ích st.ilého "tušení a čekáni". Vidční té vaší spontánní masy, kteří nás radcooně proválela při posledním
rorbodování se o našem dalším osudu, vidění mosaiky lidských tváři, úsměvů, gest,
per.- 3<n; su jících pohledů: to vše byla obrovská "posila", jo jíž znamení jsem si
odnorl s r ^ o u na sby>»o!ř "podivuhodné pouti", de svého "domova přítomnosti"..
y *byl jsor tentokrát klidný a vyrovnány, připraven hájit tuto naši
" n o v o u
1 i a s k o s t ;i; byl jsem též připrav on na případné zvětšeni ořeme no» Propast
zůstala stejná (wau..).

Včera padla "vlasová cpcna". Z hlavy odešly podivní "vlasoví tvorové", leteří
byly mojim mnohaletým průvodcem na mojich životnící, cestách.. Zjevila se lobko.
a vso na vrcnclku těla se proměnilo do b^dlin.. aiozok zůstal na uvym místě..

Krátký sen: "Na pusté pláni, pokryté vrstvou vlhku tmy a temna, potkávám BYTOST,
která je slisovánu z rosy - stínu a trávy. Čím víc so ke mě blíži, její podoba
se rozpadá do neurčitá. B&S. ..lííjí mě těsně před dalším Setměním. Upřeně vbodává svůj pohled do mojich očí.. Jojí "tvar" i "podoba" se začínají rozpadat. 1
R O Z P A D , před j^hož vyvrcholením vyslovuje BYTOST tato slova i
"ÍSUSÉÍE

SÍ

NAUČIT

ZAPOMÍNAT..."

Loje kamenná píároda.. Stromy - oot"< aky prosakující vody. Klenutí KONEČNÍ oblohy. Ocelové srdce, které nefunguje. Slunce a ¿iěsíc, střídající svoje umělé paprsky o Vodopád kchoutku - žebroví sopečných výbuchu - litinové zebroví. Svoje
loze vystýláš tvrdostí přítomného i "příštího". Tvoje nicotnost přežvykujo jiné nicotnosti. Transfúze proudícího vzduchu - trunsfúzo pronikavých zvulců, které zaznamenáváš jako vytrženou maličkost z tohoto"jednolitého—různorodého" pohybu. V ncci, když jsem zavalen pochody doutnájících snů, v noci, když se probouzím a přeříkávám tiché formulky papírovýho aPsolutna, které jako jehla při—
bodává moje napnuté cítění
(a vyVolává papírovou představu světa).
Upizorn^ní plně až po oleraj
upozornění: žo jsi na TETO cestě, 3 které nemůžeš
sestoupit, nebol tato c e s t a
do tebe vrostla. Přemýšlím o podzimech-létoch
-zimách-jarech. Přemýšlím o smyslu KilCkQ — o Jhni, xt.;ry opaluje papír, ale ka~
lí ducha. Přemýšlím o "neuskutečněném - uskutečnitelném - neskutečném- skutečném" , které člověka provází. Vynořil jsem 3o K D Í S I ze zatrpklosti a hořkonti—
poznal jsem lidi a navštívil jeem prostory, které nenechají uhasnout proud ŽITÍ.
Prolínání c.i příliš duhových barev ode nao k VhiA VČxJíá.

Torza, která přikládáš ke své radosti.. Torzajelabik-výkřiků-přerusoných pohledů-okamžitých izolací.
Ua^net skal, který mě přitahuje. Kámen v nových tvaroch. Ozvěna iíařenic jako
posledního místi:, kde jsem žil.. Stále znova a znova so pokoušíš zdolat příval
"SNU-Iřo-dstav" a P O K O U Š Í Š se dát jim TĚLO. Dáváš SJ do dalšího pohybu, aniž by
se tento ¿¿ohyb stal setrvačností nebo zvykon. Odlaryvás nepatrné poklady, hlodáš
nové pohledy, jsi v obklopení"záhadného mrazení": skutečné se stává tvým 3nem ~
3en skutečností..

Konečně jsem si pořádně přečet' Nerudu» Svůj názor na néj joem překopal., (především fejetony: "Škodlivé směry", "0 novém hneji"... ala taky povídky., částečně básné)

- nú pohyb a Činnost..

Pavel Zajíček
Dohnaly tě moji prooásledovatelé-poslové:

Vlaaová

"relikvie"?

P r o ž í v á » « pnuj ž i v o t pod "hladinou ž i v o t a " . ¿lonzervujen myšlenky, abychom s n i m a s v á d ě l i b o j a naskákali do d a l š í c h kroků, v kterých se odráží lesk snů
které se Kiusí"*hDOtnit" - uskutečnit«. Všechny vzestupy a ^ády, pochyby, radosti i
zhnusení, jsou stálým průvodcem: doDyvatolem hradu —
s p o l u t v ů r c e m . .

štěkající útroby noci, kturó kmitají a ty oe v nich poi^alu rozplýváš. Zadržuji
deca, abych co uajtiššuji prostupoval těmito mlžnými kraji.. Budiž přeneseno to
kamenné,« Směr jo mi jasny.. Propast se uzavírá a na srázích se hromadí úsměvy..

-lise - posílám ti pohádka: Chodí oe mnou můj títín. Kíicám mu "¿ÍJ STÍN" nebo "líhRT1J lik bíL^ui IvCťiX". ííczu budu padat sníh a "iitfj STÍN" sedí na zemi a zrovna jí.
Neopouští mne. Stolu ao nu tobě vyptává. Je to skříňka plná otázek, které kreslím
nohou do sněhu, který napadnu za 7 nebo za 20 dní. až budeš sáňkovat, tak si vzpomeň nu "nÍjJ STÍN", Někdy ti ho přivedu ukázat. Zatím ax ho nechám pro sobo,
aby byl se trnou ON a jeho skleněný úsměv. Zatím, zutím...

P inkrác 2 l A l A d
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Uléhám u juunou raýoli. .'.»ojo přítomnost je obohacona o přítomnost blízkého člověka (lú), a kterým ux výměnu jen mnoho nu shromážděných olov. Základem jo puvnowt a jasnost.. Neopustila náa kypící CHUŤ JÍT..
«insku, která opadne
zbyde na tne j flek slatejch keřů. Stojíš ae svým obnaženým
tělem uprostřed ohnivé zkoušky. Tvojo trpělivost - tvoje vidlní blízkých podobúnměvů-oinů..

Taj o u n o — n e zchudnutí.. X-tá sobota prožitá na těchto celách. Sobota zde má svojo kouzlo, ueboí poskytuje do3ti klidu, aby ses mohl soustřodit ni 3vé h R Y ..
;td. Letní u>cx dáVuo vy n třidány.. "í CL inu cely" jo stejné p o o< lý rok. Dočasný
domov, jak řikánu "(lúov přítomnof.ti".
0»věm z i
Tolstoj: k r o u t z e n v u c o n á t á — :
"V Číno jo hudba otúlní záleŽitnuti. « jo to v pořádku. Copak je možné připustit, uoy každý, koho to napadne, hypnotizoval nějakého člověku nebo mnoho lidí
pak ui s nir.i dolal co chco? .'i nlavno, uDj tím hypnotizérem byl první nemravný
člověk, ktury ao naman»?" ....

ivu.ouy odkryvuji nodolni SKOilONOC. Kočičí oči jako tajemné vidiny... ja!;o v jednom 1'LU.V-filmU; kde však mrkaly jiny tola a jijiy části...

Pankráo

28,11/76
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Růno, které obrací tnu.. Sněinuj host prokrvil nedělní xemskcu kůži. Mystický
-/uky
jako by vycházely z podzemí»«

Mrazivá noc před několika dny - za okno« souhvězdí S t ř o l c o - měsíc v úplňku a t d .

Pavel Zajíček - Dopisy % vězení
Se svoji holou lebkou - so cvýn tělem - 30 svým vnímáním. Dýcháni uvnitř klenby nové klenby - bezedné klenby. Střed osmi paprsků, který pronikaj mnoha strvko-i .
těl. Ir zim se svcjich drobných
. . Úkrojky podivných časů, betonové prostory,
zrcadlení mnohosti.. Člověk hlodající — formující svoje 3ny a představy..

Llichalko, znáš SNIŽUÍ V L K Y a S K A I M K Y ? S I Ú V L Á C I to jsou takový pevný bytosti z úlomků kamene, Který bych chtěl potkat, protože žijou hrozně blízko. L > K A L « C I zpívaj krásný planě c pak rychle zulojrsaj, aby je nechytli SliÉŽNÝ VLCI, kterojm se
tydlo picne nelíučj a Si^maKY by nojradši sežrali. Si;IŽNi VLCI jsou ze snobu a
když začnou pálit paprsky SLUríCL, r: ztečou so a zůstane po nich kaluž špinavý vody.
VLCI neina j rádi, když se SKALÁCI radujcu. Ostrý r.uby SNŽŽNEJCH VLKU
jsou vždy připraveny zasáhnout nebo zakousnout.. Tento SioiLnK je z.j.lozloj v díře,
protožu je zimu. v noci ho slyším zpívat. Snad so s ním potkám nubo taky ne. Chci
ti říct, aby tis vzala kýbl barvy a ala nabarvit sníh. Udělej se svjmi kamarády
hodně obtisků a stop. ¿Jěiito mezi skály a iirozně křičte, wložnu, ¿0 v^la uslyší ně-1
j a ke i S&ALiK a přijde vám zazpívat. Třeba přiletím i já na svém PLJW\iEIaa^"«l L I T A J Í CÍií ZAJÍCI. Pozdr..v vseti cvrkom-atěiintum-šívrňalum a r-d^stom. neutopte ae v
sn-^zny záplově a pozor na SK-U.ZNÍ V L K Y . .

..nesmíme zůstávat pasivní
nabitý náloží předsudků a obav. Nalézání a odkrývání - maximální odevzdanost ž i v o t n í m u
proudu, který má liii"£ u jasný směr
- pocit elektrického mrazení a vytržení nad tím, co poznáváme, co tvoříme. VzAjE¡¿ÍMCST. I.itj na Které se houpem ve své: uzavřené otevřenosti—otevřené uzavřenosti. Frotipwly - ponory - operaco vlastních viděni. A nelze kráčet jinak, nuž v
tomto proudu "uskutečňování snů bláznívejch"..: Papírový alaolutnO"- kov.>vý uPsolutno-kamenný fPs-lutno-sklenéný aPsolutno-tichy aPaolutno....
"Do sk .1 vytesáno zvony"..
1

"měsíc a slunce
sou naši znání
pomáliaj nár skutečnit
natie pření.."

Pozdravuj O K O L Í plné
Plzeň-Sory 12/12/76
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..Upnuli jsme se na život, pře3to na něm n e 1 p í u e (a NarciaoYakou sebeláskou). Vtrhli jsme do plamenů života, kde ae kalí spletonce naších "barbarských"
úvah - styků - uskutečňování.. Pokračujem v započatých poutích.. Táhnom krajem a
výrazoi:. uZn SU.. Žití těch všech blízkých uiOZKU ge pro mě živým SNEM, který jo na
své dráze "lotu prostorem" skutečně ŽIVOU PEČETI..
" 10.-o v ní oběh" našich pocitů - ztvárněných pocitů - nových tvarů.

Nesen bouří a pomíjivostí - noaen radostí a kruhy "podivného vytržení".. Každá
myšlenka má svoje "tělo"—svoji barvu-vúni-tvor-pohlod. Každá myšlenka je syrovou
stopou přítomnosti, moutkové uivaalo—: dřevená symboliku: — : dřevěné pevné kmeny s pevnými Kořeny, které se plazí hlubinami.. Jaes na věčném žíznivém ůtrku na cestě plné přízraku a kouzel..

sítě - zavěšené pavučiny.. Hlas volající - hlas duáleí - hlas pr/vzbuai*,
jící. Mjšleaka. "všeobjímající blízkosti", která je Aěluna js&lýa. tamAtýn příkopem.
Propast se zj.celu.je» — obnažená ráaa nekrvácí«..

»
P^vel Zajíček
hlas l.s "žízním" — hlaa 2.: "zde je veda. pij.." — hlas 1. s "voda neuhasí moji zízeň" — hlas 2.: "vezmi jinou tekutinu a pij" — hlas l.s "není tekutina,
která by mojí žízeň uhasila, ¿áojiis osud-c. je stálé žíznivé putování. ¿:ojim nasycením je každý NOVÍ PCELEI» - POZNANÍ - CESTA ZA PAPRSKEM.. Nemohu se zastavit..
Nemohu se vysvětlit.. Nemohu vysvětlit cvoje žíznivé putování., ¡¿ojim vůdcem je
CIT - mojím osudem HLEDÁNÍ.."

Naše těla jsou "planety" poseté mozaikou jinosti.
Naše těla rozhvězdnily prostor: svítí i zhasínají — přibližují se i vzdalují.
Na vaoch koncích roztažených sítí, visících volně v našich představách, zanecháváme drsný svědectví - ctopu. Stojíme na okraji propasti, pod kterou se rozevírá
n e p o z n a n é .
Navštěvujem místa, ktorá voní .- místa, která páchnou - místa, kdo se otevírají srdce - místa, kde hnijou^srdce.. Čteš povrch 3vého těla hmotného a těžkého - prorážejícího zdi překážek - těla, které zná taky bole3t..

Plzeň-Bory

19.12.1976
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Vody uo uzavírají. Utápím don po dni. Jsem nezměněná "mrtvola z nutnosti". Ze
svého záhrobí vystoupím "znovuzrozen"..
"Invalidní sourozenec v pasti" - těšící so rva střet s další skutečností.. Průchod zo skutečnosti do skutečnosti..
Píšu "noční knihy". Probínají nú.io mojí niavou. čtu si jo sám v temném nočním tichu. Umírají v okamžiku svého vzniku. H H A . .

(i/iojo snaha není placatá a povrchni. Nasol jsem zalíbení v divnoutech. Odkrýván:
slupku po slupce. Objuktom ju slzotvorná cibulo, ktorá nestačila zosmutnět —
blízcí jsou všichni, kdo nestačili zošpatnět..)
i

(Neuchvátitolné je uchváceno - nepochopitelné je chápáno, .uiždý se s v y m
c h á p á n í m ,
v otevřenosti, která je mnohéjm netočnojm pokrytcům nopříjemná. Zrcadlený prooos "stárnuti bez stárnutí" - "volnosti bez kotvení".
Vatup na «vět» za otazníky - za poznáním - za okamžiky, které bó dají tvárnit...
Držme dohromadyt)

Plzoň-dory

9/1/1977
X X X X X X X

Byl jsem roztříňtěn jakousi četbou (CH)..okloštěný-nojasný-jednostranný...
Myšlenka vztahující se k vaši vzdálenosti a hybnosti - k vašim "tíhám a obnažonootem" - s ktorojma jste všorau vyotavoni
zatímco já: klid, nepřítomnost, zaatrčunoat.. Polykám útržkovité záchytné body — které jsou zkreelca.u nicotností
(spíš no Záchytnými body..).. Takže si představu d o t v o ř u j u ...

Nase l i d s k é
p o 1 u j«* no zachytitelné. Osaháváme slepeckou holí nu známo
dalších cest.. Let na trochu "andělských křídlech nopozemskosti".

Těšení jara la naopak). Přechod ze "světu oez květu" do nových s t r u k t.u, r
"zvuku-tvaří-tvarú-dechu". Struktury, které asi přinesou mnohá "překvapení"
(skrz VŠETuiSlsaCÍ ¿MÍNU). Uvidíme..

Pavel Jajíček - Dopisy z vezeni
Zrody jara - Líařonice 76 - pukáni nsěžných ploch jako když puká tělo, ktoré se
třese a mění. (mařenickej chameleón proměn - zvratů, noviditulnej ve avý životnosti, v jak:' S ů zjevoval, až se STÍK pře trh a nastalo postupný MIZÍCÍ..)

Snad to kvasivě naleznu—jsem obnažen a otevřen. ...oje roční cesta změnila moji
podobu, jinak iíIC. Noční a k c J trpělivosti.. VŽL KOSTÍ—(snad trochu hlouběji a drsněji. . )
*
»

"Uspořádámo hostinu myšlenek - pečetí budo náš dech - ohniv ist našich přítomných kroků - uspořádáno hostinu nyšlonok..."

Vzpomínám často na našeho blížence Martina, v jaké klidně a Mírově pohodí prožívá svůj čas. Posíláni mu pozdrav ze zakletě blízkosti (tuším se na STJXET s
tímto ČčČlovčkom..)

V kouzelným kraji bez kouzla. Řetězce "záchytných bodů" (záchytnéj b o d je
kdo?)..
Je možné strhat "magické okovy" a navštívit život trochu j i n a k Y
Nit, ktorá je vodítkem "z dob do dob". Rozmotávám splotence norozluštitůlnýho..
Doufám, žo jsto všichni V P 0 ¿t « D K U . . .
"Zbytky uojoho č e h o s i "
jsou dosti pevné. Aochci prožívat život v depozitáři nečinnosti...
Jako relikvie "člověka"—Klausi—polovičaté, podržme ¡.;i svojo směry a trpělivost
"nošení břemene"...

Plzoň-Bory

2 3/1/1377
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- dostal jsem Braboncovc svatotmí oznámení. (B+D)., Vránovi a Max-ii vzkazuji:
ŽIJTE VÍC!

Vracím so 1c "3tarojm pákám": D>etojevaký, Gogol, Tolstý..atd. Poslední oavěžoní: D-.stojevského BŽiSI. .
"Na hlavě 5 jeden vlas.."
Cely svůj život nosíme nějaný maaky. Maska mojí
přítomnosti—"rádoby ZEN žák"
Přovleky-masky, o kterých jsme. naposledy mluvili a Vráťou v Bojanovipích..
Magorův "převlek": "truchlící pozůstalý"..atd. .

Budem se učit vnímat-dotýkat-vidět-tvořit-žít..
Skica neproniknutelných chvil. POCIT: že cokoliv, c-> prožíváš, není "nahnilou
zdechlinou". COSI, co té n u t í
pokračovat v ŽITÍ. Existence c&nnýoh STYIítí.
Sn^ha trhat maximum z každého prožitého okamžiku. Pohled pod vrstvy, vrstveni,
samo o s,bě, odkrývání těchto tajomných vratov. lilaay "afér", které se překrývají - prolínají - tuiavnou i jasní. Vrstvoní všech nových zkušeností. Každý Aon.
zjevující 3ů panensky. Prach cest je jon novou - nepřebranou srašaí myšlenek.
Po této coatě člověk kráčí fázovité:
vytrženě i akli-sle - slepecky i jasnozřivě.'. Tato cesta jo télom, kterého ao
něžně dotýkáš a které jo stále něčím NOVÉ. Zatímco Slunce so střídají a'Měaicii.
zatímco hvězdy plamenej oblohu svými pády
v dosahu člověka ao objevuje atálo
CCSI iíC^il.
ES .twÁjnš divc-t - při^ínsit, - áo+.ýkat. . )

Pavel Zajíéek
r/iaxinum coby absolutní sepětí lidskojch s n a h (Ideál nojtvrdšího kovu, jehož existence jo pouze

.
t u š e n á

)

á

. .mam u Pipbu haídej kabát (kabát: Ginsoerg), který jsem stale nosil.. Vyzvedni
a přivé»..

Končení - brzo pukání zimy - K1SZKAÍ40 ZA MLHOU..
Plzeň-Bcry 13-14/2A7
x x x x x x x
..naposled se ^eývárn ze svého podivného osmicípého ostrova. Tento list je posled-r
ním psaným článkem řetězu. Dělící "Bosch-blány" budou deflorovány v Čase TEĎ
—
přenosu oe při svém znovuzrození do vskutku n o v ý c h
sfér. Vzkřisování nahro
maděnejch sní... Hase žití ao zřetězí k tomu: DRŽIiT DOHROMADY..
...přece jen do toho živoucího proudu nějak patřim....)

Plzen-Bory

20/2/77
X X X X X X X X X X X X X X X

Pavel

Z a j í č e k

(nnr.15.4.1951 v Praze)

Po maturitě aul průmyslové škole r.1970 studoval několik semestrů ni Vysoké škole
stavební. Poté zaměstnán v různých dělnických profesích. Od března 76 do Dřozna
77 vóznun (spolu s Jirouaem, Bruboncem u íCaráBkem) jako jeden z odsouzených v pro
cusu s hudshniky undergroundu. Wa počátku 00.lot so vystěhoval do uvédska.
Od r.1973 Uw účustní práce liudobni skupiny DG 307, na jejichž programe cti méÍ°nlŽv
ni; jo uuturem textů této skupiny. Jo svými pracemi přispěl do ineditních (většinou underg" undovych) sborníků, d. sborníku Pohledy 1 (197b) uj. V rjce 1977 uspo
řúdal sborno. !c k 45.narozeninám J.Němce a k návratu Ivana Jirouse z věznice liírov.
Bibliografie;
^ s
V
¿«ařonickej Stařec (1 J77, duníkové zápisy), Úlomky skul (1979, deníkwo zúpisyj,
Roztrhanéj film (1900, uoníkové zápisy), oodej don (1980, deníkové zápisy)
Literatura:
Ivan Jirous: Zpráva o třetím českém hudebním obrození (1975), J.Lopatka: Lliucřádný zájem o poezii (1976, oborník Pohledy 1), Ivan Jirous: Kundy Rty Tváře ilasky
(1979), Ivan Jirous: Pravdivý přib!h Plastic Toople (1901 - nedokončeno).
(Podle samizd tovóhd rlcvnil-.u óe.spisovatelů)

Výť;u uvoděný' výbor zo svých dopisů z vězení Zajíček sepsal a věnoval přátelům
před svým'odjezdem z republiky. Do pravopisu a interpunkce j$c.e nedělali žádni.' zásahy. 'Pakžo jo to na něm. (Redakce)
X X X X X X

(197 9)

Pavel
Zajíček

jricr. ^e r I.rs-npl

/zv^ný Petik/

^•vkolik

LOUTK£$OVA

básní

+

Ptáci

Pluca záchytné stanice

Ped^jí ptáci
do krásný v°snice
Koukají HP ně
nito^ý slepice.
Vv krásný ptáci,
padejte so~alu,
jako tv hvězd.v,
co m^ly odvahu.
Až jednou r.r'conec
spadne i slavíček,
p: i jdou t.y slepice
klofnout n? do víček?

.rovka a stěny,
opilci a provaz neni.
Sestry, starý bnbic.e,
pitomý jek slepice.
Žárovka i st*nv,
podřežu si v^nv,
aí tv rterý b^bice
viděj ttfct, krev ooilce.
*árovkn n stěnv,
doktor zu^v cení.
Sivě í ni zpívat andělo,
u:i nevstanu z postele.

Tr

-V chovná
•

V"dvž jse-n tě vez z Treblinkv,
dělala jsi blinkv, blinkv.
TO^
t.'Y V P Z U z n elzenu,
vezmu si tě zn ženu.
' á krásko z Jericha
Vá krásko z Jericha,
kopni ně do bi icin,
Til rsooň ne chvíli
lib- j n* 'i-o týl i.

•

no

•

básni* p a t ř í

slepi c o . '/V. T./

Přes perlivé zoubky
Pies perlivé zoubkv
•Tiíváfi chlípné choutky
Pies perlivé zuby
s^rdí smrt ti z huby
Přes všechny tvé vrd.y
miluji tvé vnadv

/září I97*/

f

-'or-tol
vidění

•^ortnvín ti kost°l,
v t.o^i kostele por-tel.
K v tv eler T.ny postel i
zesílíme v neděli.
Veine kleine 3abinčtpjne
Voiní kleine Rubinstejne
s^hruite ně v učni l^j.ně,
že je Pánbůh jenom pine,
kul v plotě,
co bv 'Peine.

milostná.
Pozbi'1 jsem si du5i, ku^nu
a myslel si, že neužnu
& p z e s e při zářivkách,
prosnil jse^ sen o vozhfivkéch
r> ¿¡novu zase v deliriu
vid?-l jserc, že krev jen bliju
mát- věšk lásku
Trápení
TV err jsem měl v.idění
PRAtře

LAl^L
LOnTKÁfc

'A Ž A M V Š L £ * Í

/l 0'7 «••/ '
li

,

l

Kdvž bvla loutková premiera baletu ž i v á č e k , stala se politováníhodná událost. Loutky vSi se rozbř>sněně utrhalv z nitek e naskákal^ z hlavního představitele do hlediět^, aby zde slavily
krvavé hodv^ ...
,
'-Tiž mí? nenapadají žádní
ani oodobní. Hlavou se mi honí
pouze smutné loutkv. Srr<idrov4, tfiedníci, ^lázni.. .Příčin« jak
so zdá spořívá snad v samotných základních principec'. loutkového
divadln.
'Stojím za tím co tu řekl Kaépáre*'křičel charakterní loutkář
staré Školy, v troskách svého demolovaného divadélka - 'stojím
za tím i za tu ceno, že moji scénu zapálíte, což mě bude st^át
život. Cožpak nevíte, že správný animátor opouští loutkové
divadlo jako poslední.
Je zntfoo,

Vodník nám uhnil poměrně mlád.

Loutka, která do,jde tak daleko, že sáhne až k nůžkám, abv
pí'.-střihla rvé nitky, stává ne tímto činem zodpovědná za vSe,
todv i za svůj pád. Je možná, že vgrk eristuje výjimka. Jde
o ten případ, kdy oodobnou ooeraci má pimprlo piodepránu roli.
Jo volni obtížná přesn* rozliSit.
Ttonad oc ni nopodaiilo vyřezat loutku ^ k s . ^rždv mi vznikne vůl.
Domnívám sa, že v nouíaeném pinprdlovém divadle není hloupý
Honza pimprdlí veselou, ^a práví n^ops-k. Zjiftíuji totiž, že v
jistých okamžicích kdy se obje-cí na scéně a zařne být hloupý, běhá
mi po zádoah loutka Strachu.
.»..a Vodníka miluji ze v*och loutek nejvíce. řTe snad ze soucitu
s jeho samotou, což bv pro ní*'koho důvod b^t oohl, ole z důvodů
zcela sobeckých. Jeho barva je velice zdravá m,ým očím.
T mezi loutkami jsou jednótníci tak pobloudilí, co se domnívají,
žo o svých poavbech rozhodují samv.
*

Nikriv nezapomínejte, Se je moí.no vvt.vořit i loutku Loutkaře.
Svistu jí i t.ncí nezodpovědní nnimátoii, že jim není nic s\-atého.
Ubohé loutky. Kolikrát si navý^ýálí bezBzdností, abv vysvětlily
rámy sobí své chování na scéně.
Jod na lout.kn povídala, že není loutkáie. Našla ron»ho přívrženců,
kteří o tom před tím ani potom nepřemýšleli.
lá^ěř vSechny loutky umírají pohozeno. A není v tom ani náznak
bolestínství»
Když aa vviezávají loutkv trk létají tiísky. Proč zrovna
to jsem nikdy nepochopil.
X

X X X
X X
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Předsilvestrovská
ť . F . 1982

Léta marně v den i noo
jsem zanilovanej moc
měřím celý hodiny následky i příčiny
parohy i dlouhej nos
proč nemoha metat los:
bádám jak si pomoha
dál se honit nemshu
velkej Nimrod po bohu
Socialistická
Letos jako loni zase načerno -sme píchli prase,
krkat prdět badem zas
průsečí je hodokva3.
Knedlo zélo na kmíně
$unlra v státním komíně,
das ví čím je nabito
z&špejlený jelito,
Fraryment
Mám dnes Olga rád anad víc
než kdy dřív bych mohl říet,
Madona i Démona obě bych chtěl za ženu.
Sára ředitel zeměkoule
nekopal mně včera koule^
Chléb a hry
V starým Římě chléb a hry
pro sprostej lid zavedli,
léta Páně jak se dočtem už před naším letopočtem
zato v našem století
na měsíc se doletí.
V

Hygiena jede s kopce:
zip3 se zadrh u poklopce,
v době plný pokroku d£l se drbem v rczkroku
v socialismu byl nám
též i striptýz zakázán
kromě hajzlu žádný není
sociální zařízení - v deset zavřou hospody
kvete veksl obchodyI

Robertck
Motto: čurák čurákem zůstane
i když mu nikdy nevstane
(Magor)
Ráno ae do toho snu
Robertek zase probouzí
a slyší hlaay z ulice:
"a co tam má"''
ten nic to je král
ten si prostě hcní čurák«
e eště tak šikovně tak to tedy máme pěkný.H
A podobně v noci
"když 3ine tady my
tak si Čurákn honit nebudešlw
Do prdele co je komu do toho
myolí si v duchu ale po chvíli 3e optá
•'a budeš mně ho honit ty?"
ale za zdí oe jen hyatericky oave
"já ti rozbiju hubu!"
A hla3 už třetí den trpí
zatímco Robertok ai dál honí čurákí:
mÍ3to aby Šel za M.
"za tou huaou ale on je hodnej hoch
on ho přeci neopustí
však se má taky na ce těšit
jeho 3i upečou na pekáči."
•

Interpunkce
Mistr Leonerdo sklízí
věčnej ésměv Mony Liay
dříve než se 3ešerí
před poalední večeří
Úgcn Bundy velkej svůdce
neužívá interpunkce
Z jeho prózy na nás civí
oabataj Cví jako živý
V odpařovně lid3kých těl
v 3auně jsem za3 včera Alěl
buzerant a blbeček
nápi3 na můj hrobeček

Fanda Pánek
Devět bran
Lexa

F • válce U Kalicha
Na motivy dobrého vojáka Švejka

Dvojitej kříř katolíků
je v na věžích kostelíků,
Peták Lampl bohém byl
vůbec nežral zato pil.

Teprv Hašek bejval tím čím Neruda^byl rád vším,
když psal Švejka tak tak pil
že ho dopsat nestačil - —

Devět bran je blaženství
co Chasidů tajemství nesplněnoj alib byl vina
soudili i Hospodina.

Ne Hradčanech dnes §yn šejka
platí kurvám místo Švejka z Ruska přibyl hejtman Ságner
ten je vládním generálem,
ministra financí Vaňka
čeká sečíst státní manka
Beloun fouká do kaše
poručíka Lukáše.,.

Poslední program kina Pilotů
Ach ty Starý Vršovice /.,./
v těch to straší čím dál více
čtu si program Pilotů
bydlím totiž taky tu:
'Blízká setkáni třetího druhu'
odpoledne přijdou k duhu
večir zas 'Kazdýmu jeho nebe'
já mám hlasy a sám 3ebe
Kčs to opraví dvacka
týdon končí filmem 'Facka',
V okno aneb Magorova krabička
Julianě
Dál nevydávanej hřímá
filosof Ladislav Klíma,
Demla jnk číst čtenář noví
Svědectví o Březinovi Smrt na ťivěr od Céllna
táž cenzura vybílila.
Magor dostal Valdice
novrátí so snad V £ C Q ,
dva o půl dostal Cunaa
takovoj jo tody čas - Bílá Hora dneska jo
na konečný tramvaje,
letohrádek Hvězda stále
v oboře stojí na skále:
do posledního tam nuže
Cech bojovat nemoh hůře
Jiráskova doba temna
povinná je žilcolní četba.

U nás nejdřív vyde«hla
prababička Josefa — a hned po ní dada Kamil
toho vývod bokem zabil
i babička Marie už tu s náma nažije
+

Deaáte.1 rok
Desátej rok utek právě co hlídám sklad státní správě,
v podniku co na lid šije
spodní prádlo v kterým žije,
Jindřich tak jak už se děje
bez brejlí slít na koleje,
chlupy na hlsvě mi vstávaj
rozšmolaovala ho tramvaj.
No Františka z Assisi
přihnu zase asi si narozenoj ha dušičky
na marasmus prababičky,
Karel IV.
•
Karel IV. císař král Otcem vlasti též je zván,
s Buškem z Vilhartic jak znáno
chlastali jak opěváno:
toky to je jeho vina
žo tu roste réva vinná.
Rámat-lechí

Don'a

é

Rod Bretschneidrů v putyce
rozmoh se nám nejvíce,
polní kurát Otto Katz...
propil oltář dřív než hlas
o tři prsty o palec točí pivo Palivec!

+

Dřív trápila velice
lopra lemony v Africe-,
po zruštní otroctví
študujou u nás Češství»

Ze
ze
to
to

žrouta vyšal pokrm
siláka sladkost místo se nazývá Rámat-lechí
je Výšina čelisti

Pytlík hobit jak byl krátký
podnik cestu tam i zpátky,
s trpaslíky za zlatem '
s Čarodějem Gandalfem.

F a n d a Pánek
H 984)

Fanda Pánek: 3ásně z l e t 1982-8Í?
K + M + B
¿\iM98JHod boží vánoční a po něm Tři králové.
Tři králové s černým vzadu
vystrkují na nás bradu
takovou mám oční vadu.
Ve snách jsem v náručí Máni
kde má nroo + + +
voak nevim ani.
Ma/^or
Když jsem chtěl psát dnešní dobu
zatlouk jsem si do zdi skobu,
ted kolem tý skoby chodím
čekám kdy si mašli hodím:
Dalibora to mé rmoutí
bída naučila houti;
slaměná je Juliana vdova z rodu Floriana.

Leden
Jak nám na rftdiu hrají
i v lednu je jako v máji
cenová nám stoupá láco
l.máj jo 3vátek práce
JZD má holý pláně leto3 sníh nenapad na*"ně
beze sněhů jsou i hory
i Brežněv natáh bačkory
Krajjna Julese Věrna
Martinu Hýblerovi
Dva roky prázdnin u Trioly
jak deset mě uplynuly sopka dětí i led se tříští
každá chvíle už jo příští
kdo by to kdy jenom řek
že konec jo ve lkej /jeg?
Úner
f

Magor zas rr.51 soudní stání
po^posledním odvolání,
ted jsou jeho bojovníci
vrahové a pistolníci!

Unor bílý pole sílí
to zas bude pejru býlí
jak po uherským roce
loni bylo ovoce -

olepej j^ko patrona byl Jan Žižka z Trocnova,
mladšího data má parte
Napoleon Buon^parte.
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Lysohlávka
Lysohlávka roste v trávě
letos už je po otavě Dobytí ¿1.1e

Můj portrét jo hotovej
buzerant jsem pitoměj
na adresu pana Pánka
zlej duch si hrál na beránka
v blázinci mu spravěj hlavu
inzulínem apestřej stravu
až dostane na Borech
zahulit jak v žádných 3nech
a bude mít po roupech

Ol.

I

*

il

a

a

j J j tu noc předtím
3trávil pak Jozue uprostřed lidu,
ajští pak nechali město otevřené
aby pronásledovali Izraele.
Ale aj aj ajského krále dal potom Jozue pověsit nr kůl,
a večer pak předčítá] ze Zákona
požehnán.-'' i zlořečení.
Rukavičky
- r ' s
Maše

V zimě mé zas rukavičky
zkrášlej jako prase cvičky,
abych na jaře pln hnusu
svlík je s křížkem po funu3u.

Psaným slovem na. papyru
Kudolfu Battkovi
Ps@ným 3 lovem na papyru
v Cíně písař hladal míru
bohužel se nešlo vždycky
vyjádřit nepoliticky Pro pravdu na hranici
šel Mistr Hus v Kostnici
polní kurát utto Katz
když kázal byl podobraz
V kriminále za -nás sedí
chudáci aniž to vědí
včera ještě nevináí
alkohol byl příčina

Fanda Pánek
Z knih;/ v z práni ne k prof.MUDr/'Ondráčka DrCs_.
Když Pelnář potřeboval peníze
přeložil tedy 'Pud pohlavní 1
a o tím pak sjezdil Jvropu...
Hugo tíondy byl démonický Žid
pravý příslušník kmene aefardira,
k jeho za&noub¿ní došlo atylově
na X.sexuologickém kongresu
jnad kolem roku 1934 - -

/

kde se objev.il jak Čestný předseda
»papá ríirschfelď patron homosexuálů se svým tajemníkem
jenž prý noail krátké kalhoty.

•

XI.
Osudy mnoha členů Purkynovy společnosti
tyly strašně tragické a dramatické
Bonóy hyne sebevraždou morfiem a barbituráty
někteří zamřeli předčasně
několik mladých v koncentráku
paní Réaa Bondyovó patrně v Osvětimi
iíoyole podřezáním
Taussig v plynové komoře
Kafka a GjuriČ na p pravišti
Procházka zastřelen schizofrenikem
'3ruckoor přejet rychlíkor.i
;.'atrťin umírá otravou CO
noštostnou náhodou
1» orná o í rókol ?, doskriptlvnl geometrie
Morlťó ÍH5

.

Oo®t.he starecký měl vrásky koyž jako vích nhořel t lá^ky
os,*,4.j
Jv&tej Cyril Metoděj
po 3vutj už npehoděj
dnaske každoj devět tříd
prolož o i pomocných:
t ^ ^ a z u m l é d 2 ? e
jo u.t.n svazu mitcieže

Reportáž je na oprátce
umělecky cenná krátce:
Fučíkovo heslo Bděte I
lid doplnil neblbněte

Strana v mezích zákona
Íníín i L ^ n
TwS!
Jarda Hajek
ovl velitel

í í ^ J ^ T
k překoná
bez újmy
Bugulmy

'ŤČiyi
í6?11 ^ í C h
? ÍS ^ Á t 1 3 m Í x
i
č
t
e
n
á
nářadí zkřížený bude

Reportáž psaná na oprátce
V Juldě Fuldě oddechu
dav se tlačí bez dechu
letos jako loni v parku
Z as na matějským jarmarku '
ruský kolo Icchneska střelnice je ten dneska
perníkový srdco z pouti
zas nejednu holku rmoutí

C^ustáv Husák v kriminále
sebe gel vskatku ale
¿rroa?alom
ka
lu ge
posilaj tam jiný valem

do
d

ř

K Reportáži ze šuplíku
omlouvám se v obrtlíku
ů
m
i Husákovi
a í k 3 o a d r u h u Duchačovi
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Golgota
Svět má jako sing-aing mříže
jimiž nás smrt k sobě víže
svázal jsi ji Ježíši
s nevěřícím na kříži
aby s vírou v Jidáše
čekal až ho rozváže!
V Babylonu
Cyrilu Hochslovi
e

V Babylonu mezi řádky
mizej diskuze i hádky
i můj jazyk bez řečí
zaplet se v tom nářečí
čím víc hlav tím rozumu
ve frontě kol konzumu
John Lennon se obětí
stal tohoto století:
Magor dělá programu
v kriminále reklamu
Beránek se v plný 3láyě
peče ve 3vý vlastní štávě
micku trhli mezi vrátky
tak to chodí se zvířátky
Lva s Bruncvíkem zem3ká tíže
k jantarový hoře víže na svatýho též vždy Jiří
vylízaj hadi a štíři i svatej Jan z Nepomuku
drží nad námi svou ruku
Já 12.5.1983
Karlovi Kubínovi
Buzerant bez konkurence
co mu hrozí impotence
třicetčtyři let
už mi bude hned
impotent muž
lazar bůh
inferno
Spirála
Pavlovi
Teprv dnes j3em v Klubu viděl
blejt jak bych se sám nestyděl
už i mně se přetrh film
tak Zajíčku svoje vim
Svědomí je technická
vše čím dál víc nelidská
též ve filmu nekryje
nějak se nám režie

Bible písmo svaté
Bezatomové mírově" páamo
v
Zaplat pánbůh starej lháři jen blázni ai čtou v tom snáři
Nejdůležitější úkol
uhajzlit mír!
Kartouza parmská
Cáriímu
Dvě souběžky tvořej tečnu
protínaj se v nekonečnu
od nenávisti je nelhal
jen krok k lásce
jak řek Stendhal
¿sex zlomí sílu našich pout
a dá náin v otci spočinout:
Nova li a
Pod Králickým Sněžníkem
Pod Králickým Sněžníkem
bábo běhá s deštníkem
Deus Klíma omnium
LSD i opium
Doží mle/jny
>
Boží mlejny pomalu
od těch dob co stojí
melou jako postaru
svět je zo mír v boji
Při odchodu z práce
na //ilhelma Píka
napadlo mi krátce
do zad patří dýka
Torzo Betonárka Uhříněvež
Nice 14.S".l5I3T
—
Vám Niko jen pár alov v 3kladbě
vše nojlepší chci přát k svatbš
v Kristu všech nás počátek
bud konec i začátek!
Sokrata si nejvíc cením
protože vim že nic neviní
bod pro páku jenž mi víže
mám v geometrii kříže Vstup na 3kládku zakázán
stroze na zdi ghetta
které k nebi z betonu
se pne kolem světa

Male.j insplromat na úrovni prasete
aneb pár sloganS z pera amfetaminového mesiáše
Julii Novákové
Impotent přichází vča3
Impozantní buzerant
Buzerant jakýho jsme potřebovali
Buzerantské volenka
Hrdina Křížovnické Školy
Řetězová reakce
Dítě Adolfa Hitlera
Fízl to není
Bvakuace...
Schizofreniku opíchej se sdm
tfifcdo ti ruku pomocnou nepodá
Ted uděláme my tobě co ty nám
Zacházíš příliš daleko
Co ti jinýho zbejvá
Mezi životem a smrtí
Imunita o tebe spadlo
Jsi mrtev Vyjmut
Mrtví prd ví...
Zrádce republiky RAD
Mutujo s celým ústředním výborem
V celým SSSR už je jenom hajzlpapír
•Ole sovětské metody spláchnom hovno bez vody
Vokno anob nad to noní nad tgtální nasazení
Smutek pršškomono smutek vrat vstupenku
V životě neopíchal ani /jednu holku
Continontal Praha 83 - Světověj kongres za mír?
Za mír v boj proti jaderné váleo
Nýčko
Janu Lopatkovi
Když 30 tak nýčko ohlídnu nazpátek
smutek prátfkomane smutek
tak takovýho bych si tě tedy nepředstavoval
já ničím nevyuěenoj bejvalej šprt zédéešky
se zastydlou pubertou
Samosobou žo v průseru
budu když se nevysoru
nejinak než při. vší klice
venkoncem slovní kolice
Dávno jsem měl právě
srovnat si to v hlavě
Všechn» oo se rýmuje
poesií nesluje...
Schízo opíchej se sám
uděláme ti cos nám
taková je dohoda
ruku nikdo nepodá
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Vzpomínky na budoucnost
Jiřímu Němci
I když slunce nemá skvrny
Sternenhcch je bez poskvrny
v bezmanželství totiž je to
též groteskní romaneto
Jak už čas pokročil moc
vzpomínám na budoucnost
dříve byla slepička než novej typ vajíčka

/

Na památku zesnulýeh
Janu Vankrri
Bůh s« skryl či »oděl rbořen
k obrazu mu člověk stvořen
aby pro prvotní hřích
Adam 3 Evou byli lip
0 Křtitel» hlavu sveden
Salome boj tancem beder
Achmatçvou Život syna
stála oda na Stalina

Světlo světa zvečera
uzří dítko Hitlera
čárka tečka vykřičník
Hitlerek byl uličník

V Karáskovi básník kněz
jak zřídka se v Cechách snes
dávno už Stanislav
Mráz
napsal Překřičenej hlas

jjuo vadis dominy Kesotovi |
"

Chořte dneska váží víc
na StB oč dřív nic
a v otisku palce mřížky
identifikuju křížky

^uo vadi3 domino na pivo že aby ne?
Rybáři ty poměre
kapr na tebe bere
Z českého parnasu 50.let
Jáchymu Topolovi
Za Františkem Halasem
ohlížím 3e s ohlasem
i 3 Holanem taky rád
do výšky bych volil pád
Zahradníček v kriminále
na propustce měl na mále
když tam trávil hodiny
hub otravou rodiny
po výkonu trestu hned
krátce skonal jakbysmet
If
Spravedlivě z víry své byl živ
Edmond Dantes na pevnosti If
Sčot
hlávkovi Oatřížkcvi
Statisticky máme hned
přeraoženej celej svat neb se už přeci sice »
píše rok 2000 evakuovat inu
židy je zas do plynu
Dnes kladení urny
táty bylo chmurný
taky tety Evženy
léta už jsou sečteny
zůstale tu sama
prababička Anna

Nejlíp ocení se fráze
sama na umělce dráze
artist dík své kreaci
poroučí se v kremaci
Frotoktorát byl ztichn
až do vraždy Ileydricha
Němcům při ástupu záda
kryla Némá barikáda
Letos barvy podzimu
hýří škálou odstínu
díky duáe vděčné .
zatracení věčné
Bohemia
Uhnij si ty koruno česká
tak si uhnij uhnij si
když jsi zpychla zapomněla
co jsi měla,když jsi chtěla
a na sebe nemyslela
zítra té tvé slávy doera
39 slepotou zasnoubena
caput Praga Bohemia
na prahu a vydražena
poslední a beze věna
máš jen cenu toho jm<n*

Fanda Pánek
Inzerát na dům ve kterém bydlíc
My nájemníci domu žádáme potřetí
o odvoz Bati a trámů hromada zabírá půl dvora
a silně máčí byt p.Pánka
taktéž zahrazuje dveře od klozetu
Již více než před rokem si stěžovala Siaků
a spol. podomní obchod se p3y
na Spinu a harampádí ze které lítají hejna much
a krom toho krysy...
Dnes 15.9.1983 tomu budou dva roky
co vyléčenej skolaboval třetí manžel né matky
a přes měsíc na cukr otec léěenej na ekzém
však se.mu taky už aceton vyrážel z kůže
svým vnukům neskonale milým dědečkem
a na obou maximálně vydělal berňák
Naruby
Magorovi do krabičky
Kriminál a putyka chléb vezdejší básníka
v socialismu už dělají umění všichni
to napsat by si moh dovolit loda mladoj Hrabal nebo Lautréamont
V podstatě není národa jonž by snad druhému nepřál
jo to jen jeho vlastní sobezbožnění
namlouvající si nepřítele
Na horách jo Lenin v říji
v ústavech óílenci vyjí
za dveřmi je listopad
loni tak rok nodopad
Z x U J M

Do piva a do knedlíků
an^a žo.v ane j o h s t ra ní ků
pad jsem díky náhodě
nu vcřojném záchodě
Honza Placák a Alicí
zamotal mně palicí
kdyby tomu dob$, chtěla
snad bych .vstoupil do kláštera
Letos ¿3,1.1964
^etos už jsem přaříz málem
Čapka ještě před kvartálem
dělal jsem mu od Célina
co cenzura vybílila Heroina si zlatou ránu
nakonec dá a je v pánu
_X* J ._ v
* A. _ T . yj»vi.
přijd
už Kriste
Ježíšku
nemůžeme od křížku!

: Arthur« Rjnbauda
Králov nou že„myší
Verlaina chot slyší
Leliana milý Rimbaud někdo jiný
barvy hlásek jmenuje
jednou p9vím slibuje
před sezonou v pekle
pro obchod vším sekne
V generála hledí tváři
Běhounek v polární záři
v kalendáři neděle
usměje se nezebe v barometru lihu není
gastronom to nedocení
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Slavin

Sckulariiae»
Ladislavu ífeTjdánkovi

Stai^ch povéatí k chvále
v troskách stojí na skále
Jam kdr do vln ve Vltava
Šemík se vrh z Vyšehradu

Bůh se velkým písmena»
píše svým vlastním jméntu

Svatá Máří Magdalena
vlasy jak Ion po kolena
přes prsa je do kučera
má zrzavé obtočena
César vavřín ze zvyku
zdraví v římském publiku
aréna vře aby ne
quo vadis domine

Smůlo se nám na paty
lepí dílem odplaty
Kříž od Bílka do věna
bez příčného břeVena
I ta dědičná role
národa so dooře
Zbyněk I-lojda slyšet dal
se v Svědectví že mrdal

Církevním 21„2.1984
Církevním jak známo není
laik knězem v bez vysvěcení
a tak zpověď mého jitra
patří ministerstvu vnitra
jPátek Robinson František Pánek Bohumil cop.
bvandovi
Serve si nervy
červ plnej vervy
v jednu zrána
kráká vrána
Má.j
S Máchou v máji potence
bez konce impotence
Havlíčkova hlava 3rdce;
sexuální revoluce
Na literárním kolbišti
dva kohouti v hrť)jišti
DolOGjevskij div se tomu
spiklenci mrtvého domu
'reta Elsa chronická
na dně jako perlička
nad plátýnke® zapláče
i otec u krumpáče
Kde je Polák intrika
dávno už se neříká
Varšavské není více
U Šlechticů ulice
ani sbory obrody
neubrání svobody
i vládní opozice
dr-ží svoje pozice
Krymská 10 Strašnice

Štír
fflarRtě

V pelu mládí naahodě
pad jak stojí v z£eho<Jš
v rozkroku se řatáasa®
na le3bu se povezeni
neřestná jak od lízátka
ulepená pacholátka
i clezlej otoman
v parcioyce zachován
ve znamení štíra
s pokušením víra
/

Kdyby s radši zkameněla
nežli se jak•poupě rděla
pro nevinnost ještě včar«
své máti poslušná, dcera

Fanda

Bramborák
Bondy mysticky jak král
bramborák jí na svůj grál
s Julií v bývalém psinci
je jim lip než v chudobinci
Černá mše
Stanislavu Drv otovi
V Bohnicích je kostelíček
v secesním slohu na klíček
černou mši v něm slouží
duše když 3e souží
Na Golemové čele
po polibku pócele
pietné má svůj stánek
holubice beránek
Předplatné do ukrytu
nad turnikety i tu
rofloxí podmíněna
at. I.P.Pavlova
Hádám vypsat vespolek
konkurs v soutěž křížovek
k rozmotání gordického
uzlu pouze roztnutéh®
Ples fialek uvila
už nám sv»Sofia
Ponimaju chnraša
Ivan i Natašo!
Columbia
Ceně kávy v Columbii
od včora ne podivuji
ruská ač je 'íejdražší
nad tu irskou vynáší
Lajqismus
Karluftepraš ovi
Po ox-plozi laicismus
vlastní umělecký iamus
v renesanci shrnujo
státní blaho co tu je
Šmidro dej si. do nosu
za lámání pat03u
a rač točit bez kliky
v prismatu své optiky
Samizdat
Samizdat opisuj 9 péčí
na své vlastní nebezpečí
Charta se mi nevyplácí
podepsal jsem spolupráci

Pánek

U Staré školy.
Honzovi Malému
U Staré Školy
Sadovský sedí
přes^pivo do sálu
na Bohma hledí
dřevěné obložení
z3 stropu světlo
bílé jak denní
slunce zapadá
jaké nálada!
Brko modré za komínem
v Škamnách zastrčené šmírem
Poznámky na o.kraj aneb
Podkarpatské zemi'kus
ukradl nám bratr Hus
V3kutku vlastenka i žena
Prošků Barunka Němcova
Václav Benda skrze mříže
psal nám jako rytíř kříže
Dr.Dubský pravdu říká
alespo n co mě se týká...
Učit se! Učit se? Učit se!
Co 30 v mládí naučíš
k stáru jako když najdeš
Vladimíre Iljiči Lenine
Učit sel Učit se! Učit se!
Rusky pro pokročilé začátečníky
poznámka překladatele
Ruda Němec
Ruda Néraec maluje
ženy které miluje
staré boří
nové tvoří
Ne kulturně chemicky
Ne kulturně chemicky
na hnoji a navždycky
Hrabalův kapoun
perličku vyhrabal
aby se vzorkem
bez ceny stal:
'Made in Japan'
technicky chápán
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Nic
Nic se tomu nediv světe
nové koště dobro mete
Jagoda i Ježov v ruce
nástroje jsou revoluce
Na Žofíne v ijjáji chtěla
láska sloku Sěipačeva
Sovětským svazem i nám
Mistr Bulgakovem dán
Kubo -jak se.můžeš cbtrt
na ocích nam závrazcTrt
S křížěm jiti rroti Bohu
3 Václavem Bendou nemohu
Lopatka by na kapičce
utopil nás vody lžičce
Nováková Julie jako stará mumie
Týden konči neděli
od Kristova pondělí
Co se v lidské oslici
dělo v ITnoké^ ¿znici?

NedbPje pranic ke své ostudě ex p"io z i onal i s mus
Nedbaje pranic ke své ostudě jaký bych pomník postavil dneska
kdybych perem lépe vládnouti uměl
tobě moje milé babičko!
(1985)
V e lká ztr o sic o té n í
Val en t i nč TěréSlcov o v é

< i

První človšk ve vesmíru
ve hvězdách byl v Gagarinu
ve sputniku Laika i sovětská vlajka!
S apoštolem Pavlem přeme
se že hřešit nebudeme
Na obranu Pána
meč tasila skála

Ani nevim co iriám
že jsem sám Mníšek
petrcvi š.
Jako už stářím zahnědlým zlatým rám em
se slovy: "Zkrvc kvítek vykvet nám _ tt
vcházel jsem ve snu do tohoto obraz u
kde v lavicích řadou úzkých stolil
seděli jako muklové ost/xhaní mniši
a jako v pohádce dvanácti měsíčků
jeden z nich za obzor
zacházel s aurou červánků okolo hlavy
Poručili na strážnici
abych se svlékl vzrušeně 3e tedy.
...ale policista s
chrupem jako kobyla
vrhá se na můj ubohý úd -

Podrobnosti o zločinu

-Jdeš taky?" ptá se J.
Bundavám si tedy svitr a na přání„muže s nožíkem
píši na zeď veřejného záchodku:
"Sde padl v máji (.datum a podpis)" dábel jako amatér lepší než profesionál

Metra
navíc
a tak
jinde

pozdě bych leč ale k smíru
sdéliti chtěl Vladimíru
kaktus 'Lenina' jsem zvenku
ukr§<31 když vzpíral sklenku
i Bodovi vrátit boty doufám bez nadávek sloty
trasa není krátká
přestupovat zkrátka
snad se uvedu
lip než dovedu

Básníka A.Ste.nkoviče
kritizuji jako pice
rozum se vá3 zastane
režisére Formane

Fanda Pánek
Souostroví

K .Battkov".
oouostroví Gulak
hrdina i kulak Jan Palach se upálil
v občt by ses nespálil
rno^er

m, gor sedí za ideologii
»jen aby nezmizela radost'
paták kříže harakiri krišna
vlastní umělecká jméno
x x x
•

X
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P A NE K

František

(na*. 2.11.1949 v Praze)
V

Autor lyrická poezie a písňových textů.
Narodil so v rodině úředníka, prviléze dělníka. Po absolvování základního vzd ílání byl tři roky v odborném učilišti (potrubář).
Pro lei různými dělnickými a pomocnými zaměstnáními, nyní pracuje jako noční hlídač.
Debutoval v ineditním sborníku Invalidní acuro^enci (1975).
iubli.kovnl v rukopisných^sbornících (napr. Pcble q y 1, 1976).
Jeho některé toxty (Físen brance, Eliášův ohen) byly zhudebnlny
skupinou The Pleatic ťoople of the Universe.
Bibliografie: Poezie (básni, 1977).
(podle samizdatového Slovníku českých spisovatelů, 1931)
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1.pokračování

UŽ poznání spotřebuje tolik síly
kolik by teprve spotřebovalo nepoznání ?
Franz Kofkn mDODÍ SV Mileně"

Až dn konce války, tedv ještě rok po Milenině smrti, joftn
nemohla uvěřit, žc je skutečně mrtva. Přesvědčila mě o tom jedna z Rawensbruckských žen,která s ní byln téměř až do poslední
cvílc.Napsala mi dlouhý dopis o mámině pobvtu v lá/rru, plný popi
sů složitých vztahů,kterým jsem tehdy ještě zdaleka nerozumělo
jmen, které mi tehdy ještě zdaleka nic nciíkala. Doipis, který
bv rát o sobě sot.va stačil k tomu, abych pochopilo prostý' n přitom pro mnr tak těžko pochopitelný fakt, že Milen» není.
Ale po několika dnech ke mně přišla a přinesla mi darem Milenin zub, který od ní dostala, kdvž je mámo při paradentoze
vyndávala z dásní jeden po druhém.
Viděla jsem MIonu naposledy v jedné kanceláři Pečkova poláce. A pot cm jsem viděla ječtg její obráze, kresbu jedné Polkv
z Rawonsbrucku. Ale nikdy už živou Milenu.
Až to3 ležel předf mnou na stole kousek jejího těla, zlomek
jejího úsměvu, součást úst, která mě kdysi oslovovala.
Vysvětlení, kterého se mi k tomu dosltolo, bylo docela pros
té: " Toje všechno, co zbylo z Mileny. Chtěla jsem Ti udělet radost, tí>k ti hc nesu."
Ona bývalá Milenina spoluvězenkymě je jedním z n^jleoších
které znám.Jenomže i těm ncjlepšín lidem je dán jistá dávka krutosti. Wcbo přesněji řečeno - i nejlepší lidé jsou někdy donuceni wjádřit celou krutost realitjry. Myslím, že pokud jde o Milenu,
re tos tak úděsnou a P Í J Í X R B I H stručnou přesností už nepodařile nikomu jinému. V každém případě to byl oro mne nrvní důknz máminy smrti, který už nebylo možno vyvrátit.
Sned se dá bydlet s urnou, ve které je pop^l blízkého Člově«
kr., t"io, které změnilo svou oubetanci a ničím už ee nepodobá bývá i-'mu živému. Ale vím, ž e nejde žít se zlomkem , které je nenávratné rar tvé. Do týkat se c-yistující čátxi neexistující bytosti.
vím to, protože jrem se o to marně pokoušela. Nemohla jsem
žít a namohla jsem se od toho odtrhnout. Neměla jsem odvahu tuto
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nenahraditelnou relikviix zahodit a nemohla jsem se odhodlat ji
někomu darovat. Ale protože nemám Milenino•neoklamatelné vědomí,
pomohla mi nakonec milosrdně moje paměS. Někam jsem ji založila
a víckrát nenašla. Domnívám so totiž, že zapomínat pat.ií k nezadatelným právům člověka, k jedné z mála neomezitelných a a neuzmutelných svobod, který každý z nás má. Kdyby si dítě mělo p ^ t o vat všechno, co prožije nežli se smíří se světem, který je obklopuje y byl by z něj pravděpodobně v pěti letech těžký neur-tik,
vo dvanácti by zrálo pro blázinec a v patnácti pro sebevraždu.
Koneckoncůje i to málo, co člověk v paměti uchovává, na samé
hranici únosnosti.
'
Zapomínání neúnosného je - et.ejně jako ztráta vědomí při
nesnesitelné bolesti - jedna z t.ěch mála obran, ktoré človčk má
jak před okolním evStora, tak i sám piod sebou. A před obojím je
mu někdy obrany po ¿ortech tieba.
Milena této t.nk samozřejmě používané výsadv, pokud vím, nepoužívala nikdy. Uchovávala každou minutu svého života atikovou
jasnosti, žo so zdálo, Jakoby její pomět nejen cdmítala milosrdenství zapomenutí, ale sokonce vytvářela Časem stále přesníjší o dokonalejší obraz minulého. Myslím, žo právě v tom je jedon z kllíčů k jejímu životu, k jeho průběhu i k jeho konci.
Když jsem ji po její smrti začala shledávat, v paměti, vo výpovědích jejích plátci i nepřátel, v dopisech, v článcích a v těch
několika drobnostech, které po» ní zbvl.v, OVČÍovala jsem si st.ále
znovu, jakou zátěží pro ni toto jasné vědomí bylo. A současně jaká v něm bvla utnjoná sil.«.
Mluvila jsom o ní po je^í smrt.i s celou řadou lidí. Téměř každý z nich je přeavědčen, že ji dobře znal a žo jo práv, vydat oni
svědectví. A to je vlastně hlavní důvod, proč jsem so rozhodla,
třiadvacet lot, po její smrt.i n patnáct lot po prvním vvdání Kafkových "Dopisů Mileně", napsat, co o ní vím.
Žádný lidský život nevydá svá tajemství snadno, i jednoduchý
Život jednoduchého člověkajo ve skutečnosti nezbndrtelný a úplné
svědectví o němtěžko w d á v á i on sám, net.ož jeho okolí. Protože
tO'ilo "elmi dobřo vím, nemohla jsom se dlouho odhodlat cokoli oMileně napsat. Ani dnes nozačínnám s jistotou, že . se mi podaří říci
o ní všechno. Spíš jenom s jistotou, žo se tozatím nepodařilo nikomu, kdo se o t.o pokoušel.
Jo aŽ napodiv, jnk dvacáté století křesíanské éry, věk nazývaný věkem rozumu, duche, osvícenosti a Čerti vědí Čeho ještě všeho ješiě, těžko snáší holou pravdu. Jak těžce přenáší přes své racionálně tlukoucí srdce pomyšlení, žo milenka slavného člověka se
tok dokonalo nepodobni.^ andělu,, žo jí už za její života provázela
pověst člověka plného podivných
nepochopitelných rozporů., kterému jo těžko rozumět a se kterým noní jednoduché existovat./ jakoby
bylo vůboc jednoduché
o nčkým existovat a hlavně jakobv bylo jed^
noduchés existovat s jednoduchým člověkem.../
DíkV tomu se jí vět.Šina t*ch, kdož sn o ní zniňovali v souvislosti s Kafkou, poouSola alospoň trochu zidoalizovat a v každém
případě zamlčet některé skutečnosti, kt~ré připiš křiklavě odporují
představám o andělské milence pénia. Trochu to připomíná naivitu
poutových obráaků pxwwx Pany Marie, sladké, líbezné, kvetoucí a
dívčí, obrázků matky ^oží s růžovými tvářičkami a blankytně modrou plenou na vlasech zářivě zlatoskvoucích. A et.ině jako tvt.o
obrázky je tr> také mylné - a stjně jako ony je v tom i kus podivné
pravdivosti.
To na jedně straně. Na dru^é straně zase srmý předpoklad, že
byla-li už jednou Milena velkou láskou Franze Kafky, byla taky po-
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vinna být. stranickv dispiplinov >ná a ukázněná a jevit, ochota k
páchání vřech chvb, které z toho v jistém období nutní vvplývňlv, ^bv jí tento fakt bvlomožno oiiznat. a aby bvlo riožno o ní
mluvit a psát alespoň v souvislosti s ním. Jenomže taková nebyla
a ochotu nejevila.
Takře Milena Jesenská střída ě figuruje jako zrádce, rozvracející morálku v koncentračním t.áboř tvrzením, Že stalinská poli
toká omezuje ředu lidí z politických d-vodů na svobodě, nebo j.'-ko
zapálená čská vlastenka procházející se po Příkopech ři po Ferdinandee v bílé iíze a kázající lásku k vlasti.
V zásadě se ale domnívám, že pro Čtenáře jo důležitá Milena
předevšim ve dvou obdobích svého života» v době, kdv vznikl jojí
vztach ke Kafkovi, kdy probíhal a kdv skončil, v tomto časové sice nedlouhém, ale zato pro oba dva pravděpodobné nesmírně důležitém období, a potom v době, kdv odpadla od komunistické strany
a přestala véiit, že Sovětský svaz tak, jak t.ehdy vvp^dal, je jedinou a skutečnou záchranou nejen dělnické t.iídv, al n také světového míru a pořádku.
Ani jedna z těchto období nevzniklo náhodně. /Ono vůbec
dost málo věcí v lidském životě vzniká náhodné, mat.ož pak věcí
důlcži+.ých./ Oběma předcházel složitý vývoj Milonina charakteru,
jejích vlastností a celé její osobnosti. Jedině díky tomuto vývoji a díky všemu, co piedcházelo době, než se prvně setkala
s Franzem Kafkou jnko se spisovatelelm, mohla rozpoznat, jeho cenu a být prvním Člověkem, kt.,:,rý jeho literární práce u nás překládal.
Paní Gustina Fučíková ve svém Článku v Kulturní tvorbě kdysi
orohláslla, že se nolze dívat na Milenu jenom jako na Kafkovu
piítelkvni, ale také jako na člověka, který pochyboval o úloze
komunistické strany a Sovětského svazu.
V
A že přítelkyni Franze Kefky nelze oddělovat od žurrialietky z let
před druhou rvětovou válkou.
Snad mi bude prominuto, když dám paní Fučíkové v tomto
bodě za pravdu.Skutečně nelze. Člověk, kt.rrý poznal Kafkovu velikost a pochopil, odkud pramení jeho věčná úzkost, byl tentýž
člověk, kťrv po stalinských procesech nebyl schopen překonat úzkost
která so ho zmocnilaz dění na obou stranách, na. nepiáteldké německé
stejně, jako na té, kterou kerou tehdy ovládal J.V.Stalin.
wč-kolikrát, jsem už slyšela vzhledem k Mileně opakovanou výtku,
že takto tříštila před drhou světovou válkou a během ní síly, že
tehdy nebylo možné současně a jedním dechem se postavit proti
Německu i proti tomu, co b^lo v nepořádku ve vlastních řadách.
Je to možné a dokonce jc t.o asi pravda. Jenomže Milena nebyla taktik. Milena bylya cholerik. Počkat až boj skončí a teprve potom
očistit vítěznou stranu od jgíchkazů ji prostě a jednoduše nenapadlo, protěže ji to ani napadnout nemohlo. Nebylo to z jejího
světa, Dokázala až bezhlavě mnoho obětovat pro něco, pro co zahořela. Ale asi nedokázala nikdy zachovat jasnou /„ klidnou hlavu,
kdvž milovaná věc nebo milovaný člověk zklamali. Pokud je mi známo: Milena pro Sovětský svaz v době svého vstupte do strany skutečně hořela. A pokud je známo obecně: Tento Sovětský svaz, řízený
J.V. Stalinem, krvavě a zle ty, kdož pro něj hořeli zklamal. Jestli
že se mýlím - a jak ráda bych se mýlila -pokoro se mi lét-a do dvacátého sjezdu /o těch po něm pomlčme, protože ta už oprnvdu 6 Milenou nesouvisí/ jen zdála a odhalení, ke kterým na něm došlo, jsou
jen ošklivým snem. A jestliže se nemýlím, nedovedu si představit,
z jeké pozice by bylo možno zazlívat Člověku, který ve svém zklamání se neubránil a dal svou hořkost najevo.
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Zplodil-li by kdo sto synů * živ
b:/! mnoho let, s jakž bv koli rozmnoženy bvl.y dnové jeho, jestliže
by život jeho n^bvl resvcen dobrýai
věcmi... praví, že lepší jest způsob toho, kdo děti zplodit nemůže,
nežli jeho.
Šalamoun

Mikm» ot? narodilo na přelcuru století, 10.srpna 1896 v Praze.
Její otec, universitní profesor MUDr. Jan Jesenský, bvl dokonalým
typ en selfmademana - o zřejmě to nebyla jen jeho individuální vlast
nostg ale jakýsi, abv se tak řeklo, téměř rodový -rys. Byl z osmi
»eoror.enců, z nichž ae ani jeden n e z t r a t i l y třem se dokonce- podařilo dostat, tok či o w k do Čítanek či učebnic svého oboru.
Snad není docela nezojímavé, že z? všech osmi sourozenců Jesenských .jsem já už díky přiro onému .ýběru dědovu i Mileninu zn«la
právě jen tyto 'úročšné tii.Ostatní jsem poznala teprve až DO dědovi srnrti, v jeho b.yt.ě plném hodin a starožitností, kdvž mě ujišíovaii, Ž? jsou Mt,a hodná teta" n^bo "ten hodný st.rýc", na které
f. . jistě budu, pmatovr>t a kterým jiFt* dám z dřdi t.ství na pemátku
r věčná čae.y alespoň kousek zubního zlat*> DO starém pánovi nebo
t< n obruz, který vísízrovna nad tou ídí, u které stojíme... /Sej e m se, a dčditntví jrem si stařila bez jejich pomoci zlikvidovnt
s^iM.a v p/írno rekordním Čase, t,ak2<-> se dodnes dozvídám, že js^m
celá TMvninka - ale to už jo jiná historir-./
Pokud jd< o Kilonina ot.ce, byl podivínem v klasickém smvslu
oloví. Jntživ
nedokázal beze zbytku dorozumět se °vým okolím
n ono jaktěživo bezezbytku nrdokáznlo pochopit jeho.
Vystudoval za nejhorSích možných podmínek, živil se na studiích j"k so dalo. Měl absolutní sluch, naučil se tedy hrát na
hnaal i a ^o večerech vyhrával pánům a dámám do ouška. Kromě toho
ř-ávr.r hodiny a dokonce prý - podobně jako Milana později ve Vídni - nosil bohatým cestujícím
kufry na pražských nádražích. Prostě
byl chudý i m^zi chudými , a nesl 4so hůř než dával najevo. Utěšoval se a n^sl svou uraženou hrdest s t.ím, že j • potomker Jana Jes c, nin, prvního profesora med idiny na Karlově univereitě, s velkou
slávou popraveného na Staroměstském náměstí s dvaceti českými pány 21 .Června 1621 - jemonže t.o sice uklidňovalo hrdost, ale nezbavovalo blýskané kalhoty lesku a kufry na nádražích tíhy.
Kd rž dostudoval r oŽonil" so s dcoiou zemského školní* o inspekto
re, Milenou Wcjzlflrovou, jejíž včno mu umo.nilo zaiídit. si vlastní
ordinaci. Pokud vím od Wilenv, dožadovlai se jak pan inspektor
t.n.k
jeho chéí na svém zetialespoň nějaké vděčnesti za dceřin
majetfck, domnívajíc se pravděpodobně, že je jim ji dlužen. Nuže-,
klidně jim ji dlužen zůstal, své ženč nikdv neodpustil ani J.uto
po->oc,ani je jí rodiče. Zarvtě a upřímně je všechny v duši nenáviděl
všemi proletářskými vzteky, které se v něm během studií v barech
a na nádražích nahromadily.
A a chudého studenta re posléze stal pražský dandy, jehož
skříně byly nabité spoustou dokonale ušitých obloků a jehož páry
bot dalo dort. práce práce i jen spočítat,natož je udržovat v dokonalém stavu, v jakém kategoricky žádál, abv bvly udržovány.
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• ^vla doba, kdv hrával hazardně karty a prohrával neuvěřítri né Částkv, bylo období, kdy měl řadu milenek a řadu "Zlostných
pletek, z nichž jedna dikonce skončila posledním seuboj-m, kt.<rrý
se v Praze vůbec odehrál a při kterém sice nikdo nepadl, ale nějá ^a krev přece jenom bvl a ro^antickv prolita - a při tom
dřel s pílí téměř nepředstavitelnou a snažil so vvchovat rvou lecoo nejpuritánštěji. ^yl nedůtklivý, pyšný, vzteklý, cent i mentální,
dravě zdravý a chorobně odolný. Zemřel dva rokv po Milenině smrti
v 75 letech a na smrtelné posteli se ještě stačil. očenit sr> svou
milenkou, se kterou řadu let žil, ale kterou si do té doby nevzal,
že so ztrátou svobodv a s maželst.vím ho dokázala smířit jedině
jistota nadcházející smrti.
Miienina matka, Milena Hejzlarová, bvla krásná, křehká a nevyléčitelně noraoer.á bytost, zemřela, když bylo Mileně 16 lot. Dlouhá léta oř ad smrtí nemohla chodit, Milena e> otcem ji vozili na vozííu pro mrzáky pro arzáky astiídaUi se u její postele colé dlouhá, únavná noční hodiny. Ještě před svým zavřením se Mivleno noc
co noc probouzela v jednu po půlnoci, propžc to bývala hodina,
kdv nbmocná brávala lélcv a kterou t.edv jako elitě nesměla u jejího
lůžka z?epat.
Milena nebyla jediným dítětem, které se z manželastí Jana
Jesenského a Milenv Pejzlarové narodilo. Byly jí řtyii roky, když
30 už tehdy ne docela zdravé, anemické paní Jeí/onské narodil ehln- .
pec, přivítaný s velkými nvdějemi a pokřtěný
rodovým jménem Jan.
+
Jenomže- ma co už nestačily síly a vyčerpána porodem a númocí
nemohla syna odkojit. A doktor Jesenský pln odporu ke věewú, co
nebvlo stejně dravě silné a nezničitelné jako on sám, odmítl přijmout k dítěti kojnou.
"Když moje Žene nemůže kojit děti, nemá j<> mít", prohlásil
prý tehdy a nechal chlapce živořit několik týdnů u cúmlem a soucitem' služek, odkázaného na chvil.kv, kdv se někomu podařilo ne
urvat ostatním domácím povinnostem a namočit, nemluvněti cíp Šátku de slaťké vodv nebo mu zavázat trocnu kaše do hadříku.
Nevím přesně, jak douho malý Jenífck vydržel cumlo, soucit
služek a nenávist svéhootce, ale moc dlouho to nebvlo. KdvŽ. po
několik« týdnech dostal katar o za nějaký eis na něj zemřel, 'začal opět pro doktora Jesenského existovat. Byl pohřben do rodihnéh hrobky se věemipříslušnými obřady a jeho jméno přibylo na náhrobním kameni. Od té doby byla, myslím, Milena jediná* která
se o něm odvážila zmínit.
Jak je možné, že při tom všem dokázal doktor Jesenský své dceři připravit i řadu příjemných chvil, že s ní chodil na dlouhé
procházky, které si oblíbila tak, že je nedokázala úplně oželit
ani když až byle na jednu nohů chromá a že na něj v některých
chvílích vzpomínala docela dobře, je jeěna z věcí, které patří
pravděpodobně do' oblasti tajemství a nikdy se nepodaří docela
ujasnit. Ale každopádně byl Milanin vztah k otci to nejpodivuhednejší, co jsem kdv v této oblarti viděla. A kromě to ; o s" tato
směsice nepochopitelného strachu, lásky, odporu, nenávisti a úcty
£ak podobala Kafkovu vztahu k otci, že už jenotrr toto muselo být
pojítkem mezi nimi. A snad ani ne tento vztah ve své konečné
ponobě, ale hlavně to, co jej utvářelo, muselo íýt v hlavních
rysech téměř totožné.

Jsna Černé
Pokud se oama+uji,neslyšela jserri od Mileny ani jednu historku. která byse podobals tonu, cá si člověk představuje, když se
řekne "historka z dětství". Všechno, co mi z té doby vyprávěla,
bvlo vždyckv nějak ošklivé, zlé, smutné n«bo trapné a^větši.xou
všechnotohle dohromady. I v těch nejjednoduších, téměř směšných
příhodách bylo kus dětského strachu, který měl s dětstvím jako
* Slastnou dobou života? pramálo rpclečr.ého. Ur^lď vyprávět tak
kouzlině, že jsem se jich nikdy nemohla dost ¿zaposlouchat. Až
mnohem, pozdějijsem si uvědomila, že nejen to, co vím <*. jejím
dětství", ale všechno, co o ní vůbec vím, je vlastně sestavená
mozaika z řady jednotlivých hictorek, pointovaných a zdánlivě
vyseknutých z čn*?ové souvÍ3lo*ti. Jakoby pro Milenu čas neexistoval a všechno, co zažila, bvlo docel' Čerstvé.
Pamatuji
že jsem ilovala skleněné kiniikyy kuličky, které měly uvnitř točitou duhu. Kupovala jsem j? v hračkářství v Metru,
kdvž mě Milena nebo táta vzali sebou nahoru do kavárny a já jsem
se tam srdečně nud i 31a. r.Tmčla jsem to dát dost nepříjemně najevo
a tak jsem vždycky v/koledovala korunu na '"duhovky". Když to
byla koruna na skleněné kuličky, dosttala jsem ji od Milenv vždycky.
Nlkdv jsem neviděla, proč práv^ tato láska byla Milenč tak pochopitelná, až nedávno jsem dostala do ruky článek z Národních Listů
z roku 19?5, ve kteréví Milena píše: "Když jsem byla maličká, vedle
maminčiny lenoškv jsem vedla válku ne skleněnými kuličkami a velkými bobv. Vždycky jsem to zařídila tak, aby boby prohrály, neměla ¿sem tie rád^." A těžítka ne Mileninč psacím stole byly skleněné koule s duhovými vnitřky nebo zalitými barevnými bublinami.
Zůstávala evým dětským láskám všrná sn.^d prává proto, že jich
THičla tak málo...
Jiná její historka, jedna z nejstarších, je pro tehdejší dobu
atojrtě tvpická, jako pro Mileno samotnou»
Chodila snad do druhé nebo do tietí třídy, když se ve škole
ehvotnlo přivítání nějakého školního potentáta, k jehož příchodu
mělo být. připraveno všechno jak patří a náleží, tedy také jedna
pohlrdnj, recitující holčička s kytkou v ruce.
Milena měla tu smůlu, že se k ničemu tak dobře né^odila, jako práv/ k tomu, n bv byla oním dítkem, které s pukrlctem a vinšování/v přivítá vrchnost.^ Splňovia až podivuhodně všechnv předpoklady. PecruŠkn prm'j doktfcra a vnučka pana zemského inspektora, jeSt.ě
ko všemu hezké dítě s dlouhými, vlnitými vlasy a velkýma modrýma
očima* už samo o sobě bvlo vhodné. Ale ke všemu byla Milena dítě
dost chytré na t.o, aby ¿okázala zarecitovat a vědě+a, co na stupínku vůbec povídá a kdy má udělat pukrle a předat ulítající pukét.
A byla je;'tě příliš malá, aby dokázala vyslovit hrůzu, kterou měla z i věccli situací, ve kterých byla - jak tomu říkala později - používána j-iko "cvičená opička".
n
vlo to někdy v roce 1903, prostě na začátku století. V době,
kdy služebnictvo bylo pyšné .na krásná děti svých panů. Kuchařka
doktora Jesenského byla na malou Milenku hrdá jako na vle£tní
dítě a toto tyla pro ni samozřejmě slavnostní událost. Nebyla líná se Mileně věnovat r musí přece "svou děvenku" na takovou slávu
připravit.. Vyprala jí dlouhé, vlnité vlnsy, namočila do cukrové
vody a pečlivě je dloho do noci pramínek po pramínku natáčela
na papírky. Dalo to dost práco Milena měla vlasy dlouhé a husté.
Kdvž šlv spát, bvlo nčco pe půlnoci. Kuchařka spokojená se svým
dílem a Mil*:-na zoufalá z odporné lepivé košatiny, která jí vznikla
na hlavě.
A ráno tu byla panenka s vlásky jrko ovečka, s Černošskými
kudrnami,kt.or é odstávaly od hlnvy jako dráty, ztužené sladkou vo-
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dou a nero z řešitelným žádným hřebenem. Stála před zrcadlem ošklivá v slavnostních šatech a představovala si, co se stane' , a.Ž
příjdo do Školy. Viděla zlomyslné pohledy spolužaček a předem
slyšela táhlé "jééé...", které ji přivítá. Do školv došla ohromená studem a kdvž ji přivítal ke všemu sních ti idy, rozbrečela
se a zač-¡In si rvát vlasv tak, že jí musela nakone učitelka zadržet odvést, k vodovodu, vyprat znovu hl';vu a potent.áta v "celoškolnírr •sšiítkir vítala s čňrkv, stékajícími po napt.ro jených sádech.
Jindv šla domů a bála se jít sama, tvářila re t.edv, Se zabloudila a nechala ca dovést domů od jakéhosi neznámého hhlapíka,
kteréno so zeptala na cestu - jenomže to prasklo a jí se dlouho
smáli :"To ra^š strach, žo tě někdo ukradne, vid?" škádlili ji
a Milenu to k smrti dopalovalo, protože ji nikdo nechtěl poctyptfit,
nebála se toho, že by jí někde ublížil, jenom se bála být sama...
I tento pocit jí zůstal v paněti. V jednom z článků v Národních
Listech píše: Seděla jsem na kládách pod Letnou a stavěla si hradv z červenohnědých kaštanů. Když jaen tila přes most donů, zastavila jsem někoho a ptávala se , kudy so jde, jom proto, aby v torra
klubku spěchajících, cizích lidí, ně kel o .na rno, -naličkou promluvil.
Když byla maminka nemocná, dostala Mi 1 ona j-odnou strašnou
chuí jít von. Maminka usnula, otoč nebyl dyna - za tu chvíli ao
určitě nic nestane... Potichu vyšla z pokojo? seběhla po schodišti
na ulici. Nebyla venku dlouho, sotva půl hodiny to mohlo být.
Vrátila sc stojně t.iře jako odcházela. Maminka měla jrřtě zavřuné
oči, všechno bylo v pořádku. Až za dlouhou chvilj oe ozvala: Jáse
ti holoikc ani nedivím. Já bych taky utekla aspoň na chviličku,
jen kdybych mohla,..*
Jednou doccln výjimečně se stalo, že přinesl dok.toř Jesenský
své paní fialky, Bylo to nějak brzv z jara a jemu so zžolelo ženy,
ležící c lý den na lůžku. Měla z nich radost, pořád si jo prohlížela a Milena je musile několikrát za báainu postavit na jiné místo*
Ale večer přišla pana doktora navštívit jedna z jeho půvabných
pacientek. Vešel do pokoje své ženy, omluvil so jí a vzal firlky
z vázy pro svou pacientku.
Milena si sice tuto histrku, jako všechny přesné pamatovala,
ale fialky měla ráda a nikdy n"> ně nepřenesla svou trpkost z tohoto zážitku, přestože to někdy dělávala. Byly v*ci nebo květiny,
ktoré nesnášela právě pro vzpomínky, které se k nirn vázaly.
Jednou jen" šly spolu okolo okna,*K za kterým byla srdcovka.
Mně se líbila, byla košatá a květv vo tvaru srdíček mi připadaly
hezké. Divila jsem se, proč 3e Milena odvrací. Vysvětlila mi to - nikdy nenechávala .nojo otázky bez odpovědi, i kdvž joom byla
docela malé. Vázala eo k tonu taky jodna z dětských příhod.
To už byla babička nemocná a bvl^> v nějakých lázních. Milenu
m*la so'-ou. A jednou se stalo, žo ji Milona nemohla najít, hledala
v lázeňském pokoji, hledala vo společenských mírtnortech, ale nikdo
ji nenašla. Až st vvdala do parku. A tví pod keřem rozkvetlé srcTcovkv seděla maminka a objímala 30 s cizím oánera, Milena so odplížila
do pokoje a nikdy manincc neiokla, že ji přistihla při nevěře. Ale
srdcovku od té doby n-' snášela a oťpor- k rií neztratila ani jako dospě'
lá.
Novin, jestli 3Í někdo z jejích př átel ještě dnes vzpomene
na něco jiného*? jejího dětství. Alo pokud to bude její vlaftní
vzpomínka pon^Se^pčč:í ošklivosti, smutku a strachu.
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Kupodivu oo z Mien.y přes všechny dětské zážtky nestal« pasívní
zakřiknutá dívenka. Ani matčin* nemoc ani otcův despotismus nea-tačily vzbudit poddajnost a pasivit,«, o kterou oba - i když každý
jinak - u svá dcery usilovali. Tato reakce se sice dostavila- a l e
terprve, kd^ž bvl^ Vil ona z otcovského domu prvě.Pokud v něm bvla
reagovaly na tlak protitlafcem., na násilí vzdorem.
Po obecná škole začala chodit na Minervu. Minerva tehdv nezna-'iona.la jenom šVolní vzdělání, ^yt to pojem a ž-^ěky tohoto
gymnasia mělv být elitou mezi příštími vzdělanými ženami. A současně to bvlo semeniště omancipaěních snah, o ktr.rých Milena mnohem později - kdvž^už byla zbavena i nejelementárnější lidské
svobody v Rawenebrucku - říká : "Tak tohle je výsledek celé té
emancipace se kterou js^e nadělaly kdysi tolik křicu a kraválu!"
Na ririrvě se Milena
poznala s řadou divčat, se kterými už
zůstala ve styku až clo dospělosti. Nejenže tu byl v spolužačky s
podobný ni záj*iy a s podobnými těžkostmi - tíha rodinné výchovy,
která měla z větbiny udělat pověstnou panenku v koutě, pro lapší dojem vyzdobenou i-zdeleností, doléhala na všechny - ale navíc
, byla Milena ve věku, kdv se přátelství snadno navazují, protože
je Člověk potřebuje, A ke všemu měla prudkou vznětlivou povahu
n bfz lidských vztahů prostě nedovedla existovat.
Milovala a obdivovala v té době kromě některých starších spolužaček hlavně horce, zpěváky a herečky, zahrnovala je svým obdivem, květinami zakoupenými ze svého kapesného a zářícími pohledv
z híedižhě. Chodila na všechny jejich představení a Čekala s kyticemi u vchodu pro horce.
Jednouše jí nkutoěně podařilo proniknout «ž k jednomu ze zbožnovenýoh idolů, divě, kt.rcu v té době obdivovla nejen Milena, ale
Celá Minerva. PyLo to nr,jaio, kvet.lv kařtany a bábv n» rozích rozprodávaly z oěatek první svpzky nedomrlých fialek a bledulí. Milena jich nakoupila cslou náruč - nikdv nedovedl« dáva + jin^k,
než plnými hrstmi - a odhodlaně zazvonilau dvoří jejího bytu. Byla přijata daleko vlídněji než doufala. Divo ji pozvala dál, panská v (VneČku a aiv:.dt:lní zástěrce přinesla vinný stiik v tenké,
brr>n.ren'é skleničc-' a hostitelka oslovující ji "děvenko", jí vyprávěla n^jen pííhodv z divadelního zákulisí, ale dokonce se i zajímal^ o j- jí život '•> její zájny."A jestlipak »ná, děvenko, trky nějakou přítolkvii?" Milena
si netroufala re ani rozhovořit. Nebyla
nesmělá. Ale obdiv ji téněi zbavoval odvahy.Vykoktalo jen, že má
a znovu mlčela, ohdivně piit.om poohlížejíc svůj idol.
"A jestlipak je jeií příteikvně hezká?"
Milena kývla. Staěn Procházková bvla hezká.
"Ale tok hezounké táťičkv,j°ko má ona, jistě nemál"
Milena ao trochu zarazila. Neměla, doien, ž~ bv měla hezounké tvářičky. Sn»'d si ani rak moc nopiála jě mít.
"Ví piece, že je rozkošné děvčátko?". PereěČin hl*s se nepatrně zadrhnul,
Milena jeStě pořád nevěděla, co se vlastně děje.
"Já? To snad opravdu ne, milostivá paní!" o h r ^ i l a se.
"Alo anoj děvenko, ona, práv* ona, to jí ještě nikdo neřekl?
Ani ta její píitelkvně jí to nopoěeptala?"
At^or.f4ra
v místnosti začala houstnouta tak, že už i Milena
chápala, že to není sa~>o s.sbou. Polekal** se , ala stála ještě neměla odvahu so zvednout a utéct, úcta přežívala str e eh a ochromovala
ji. Seděla na sarém krajíčku židle, žmoulala rukáv mezi prsty a nevěděla kudv kam.
Teprve když se ji velká diva pokosila políbit, kvikla a dala s e
na bezhlavý- útěk... Uražená, zahanbená tí, jak nalítla na vlastní
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ješitnost, zalykající se odporem, hnusem a ponížením.
Tuhle historku mi vyprávěla dobře třicet, let po tom, co re
udála, a ježte Byl plamínek nenávistilc dávno už zemřelá lesbické
herečce.

Těžce nemocná paní Jesenská umíralo pomalu ň bolestně. Poslední dobo bvla stejně zlá pro ni jako pro její okolí. Konečně přicházela smrt, kolem lf:žka bvli tii lidé, Milena, její otee a lékař
a v."ichni tři věděli, že už jde jen o ninutv, '
*' " zť\er,ř
Ale lidský život se musí udržovat do poslední možné -ninutv, takový je zákon, kterým je vázán lékař. Když nemocná ztratila
vědomí pokusil se jí ještě jednou injekcí přivést k životu. Považoval to ziejnř za svou povinnost.. Milena 'r»u vytrhla stříkačku
z ruky a mrštilo s ní o podlahu, až se st.řepv rozlítly ne všechny
strrnv. představa, že by celé t.o tápení mělo jeřtř jednu jedinou
minutu pokračovat., bvla příliš hrozná... Ne jenom pvo ni, ani1 otec
ani lékař ii v jejím činu nezabránili.
A kdvž posléze nnstpl konecm ehrňzou zjistila, že jediný pocit, kterého je ještě schpna, je úleva. Všechno ostání bylo na
dibibuho smazáno matčinou nemocí, únavou, nekonečnou péčí a ošetřováním.
To bvlo reku 1914, rok před tím než Milena maturovala. A ,je8~
tě^před vlasní smrtí, tedy o ticet. let později, stláv^la v Rawonsbriicku postel sobě i nemocným na r<>víru tak, jak se to naučila v
dobš, kdy matčino proležené t'vlo obracela několikráte denní a kdy
každý záhyb na prostěradle znamenal živou ránupro nemocnou. Pa^ěx
je podivná věc...
Ponaturitě de.l Milenu otec samozřejmě zapsat na medicínu.
Kdvž už neměl svna, chtěl, aby v trdici pokračovala aspoň dcera.
Jenomže Milena se ne medicínu hodila tak špatně jnko málokdo.
Nesnášel" pach krve, nesnášela mrtvé při pitvách a mám^ dojem, že
nesnášela ani živé nemocné. Nikdy nezapomněla ni přípnd, který
viděla n-2 otcově klinice. To bylo už za váli v a doktor Jesenský
nedělala jen olomby do zkažených zubů a nové chrupy pro stárnoucí
krasavice. Mebvl no to čas, Ryli tu ranění, nčkteří patřili k němu.
"Přivezli mu tehdy tek.y vojáčka o ustřelenou spodní čeliátí. Nemohl
mluvit ^a jediné, co se naučil říkat,/ bvlo slovo "bolí" - říkal je
sice nezřet-lnř s protáhlým"é" - "bolí", ale vyslovoval je dost
j~cnš, aby nebylo pochyb e tom, co chce dát nejevo. Milena ho na
otcově klinice viděla a nikdy nemohla zapomenout na to slovo ani
na tón, kterým je vyslovoval.
Soucitná, netrpělivá a přecitlivělá mohla no medicíně udolat
víc škodv než užitku. Když při první pitvě, které musela být přítomna
omdlela jako špalek, starý pán rezignovel a Milenu zase z medicíny
vvpsal.
To už Milena mělo za sebou svou první lásku, skoro ještě dětskou, která t-^ky dětsky skončila. Jak dlou o s Jiřím Foustkou chodil^, nevím, e.le jednoho dne se stélo, Že se s ním vydal:« no procázku na hřbitov.Bylo to už večer, svíčky na hrobech byly rozsvícené, hřbitov voněl tlejícínr listím a podzimní mlhou a Mileno, doj ta scenerií a vlastní dospělostí se odhodlala vyznat ze své lásky;
"Já tě nilujtí", řekin odevzdaně - a docela zapomněla, že má vedle
sebesyna jaz.vkozpytce Břetislava Foustky, kterého její pro jeho
uši a tehdejší dobu tak odvážné zacházení s jazykem pobouřilo víc,
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nežli sdělený fakt sám.
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"Neříká se miluju, Mielnko, říká se miluji!" opravil ji dotče
n*.
Jak dlouho se od té příhodv neviděli, nevin. Každopádně tím
.-jejich láska skontíla a kdv a za j-kých oklností se potom znovu
sešli mi Milena nikdv neřekla a ,já jsem se jí na to nezeptala. Asi
P * O T O , že jsem tehdv jětě nevěděla, jak je těžké se znovu sejít
s člověkem, se kterým jsme se jednou rozeěli.
Když jsem se narodila - nebo přesněji řečeno, když jsem už
začínala rozum a hlavně zuby brát. - chodily jsme k nřmu s Milenou
obě, byl to jediný zubař, kterého se Milena nebála. Pieddědečkem
ě b . j e návřtěvy u něj tajila přísněji, než by tajila před manželem
nevěru.

Po matčině
smrti zůstala Miena jenom s tátou. Doktor Jesenský už bvl tečí na výchovu své dc^rv sám. Podařilo se jimoběma
svorn* zkalit na svém vztahu všechno, co se na n?m zkazit dalo.
A přitom se jim nepodařilo sni jednomu ani drubému, zbavit ae lásky .
Tát.si bvl pro Milenu nejen strašákem dětských let, sle trvalou
hrůzu nahánějícím tvorem, před kterým se nedokázala zbavit strachu
až do samého konce. A por doktora Jesenského byla jeho dce^a ^ž
do konce života, nčkým, kdo neustále způsobuje nová a nová soužení.
Tentbo hazardní hráč karet, nevčrný manžel a nevěrný milenec, se
marnč po'.oušel vvcbov.at. svou '¡ceru k úzkostlivé Šetrnosti a poctivort4- Milena rozhazovala plný"^ rukama a nerozl azovala jenom ze
svého.íStarý pán ri nikdv necht.xl položit ot.ázku^ p^oč
se mu dceřina výchova nedaří. Povahoval za mnohem jednodušší dceru jí>k se patří zmlátit a prohlásit ji za zločince, který jeho, ustaraného otce ,
připravuje o nervy a dobrou pověst. Pokud jde o Milenu, připravoval:.! ho klidně o obojí a je"tě o ledacos dalšího, často způsobemkteraso
vmvkal nejen občanským zvyklostem, ale pravdčpodobně byl
na St í^u ti .i t '"6, tni n zákoníkei.
První pjíb ¥ bv 1 o oto druhu - a opět je ná.n odx ní, protože
se mi je nerozpvkovalp vyprávět bez ohledu na to, že mi bvlo teprve
de r et nebo jedenáct let - te y první příb x hv tohoto druhu jsou na
aan,\o hranici rrotqskv.
Plné skiin*
prádelníky provokovaly Miienu, jejíž přátelé
bvli aásobeniprádlem a šatstvem poněkud chuději. Ale věděla dobře,
ře její nevyhraněný pomčr k najetku bv asi nesdíleli. A tak jim
nosila dědečkovo prádlo a ponožky, ale samozřejmá neudávala zdroj.
A oni je t.rdv našili bez obav, že budou přistiženi a obvinčni
ze snoluúíN ti na této krádeži.
se jednou .^t^o, že starý pán na svém asistentovi /nebo
žákovi, to ni; předně onravdu nevím/ poznal své ponožkv podle výstřední ~ dandvovrkého tvpu, který přece jenom nebyl co Pra ze tak běžný.
«\iiv-na, kdvž už dávala, dávala to nejlepší co bvlo k máni, v tom
bvla ve Lkorvsá•..
Ale otnrý pán si ..akládal na to, že se nedá tak snadno w v é s t
z míry.Patřilo to ostatně k celkovému obrazu dokonalého dandvho,
nedat, so rozčílit. A kromě toho měl smysl pro humor. Když zjistil,
>že ponožkv jšou zcela nepochybně z jeho zásob, snadno si domyslel,
jakou cestou se dostaly z domu.
"F*>ne koledo, co máte s mou dcerou mi není znáao, protože
ni-do neuznal za vhodné mě o torr informovat. Ale st. už je tomu
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jakkoli, byl bvch vám povděčen, abv -..i váš vztah k nim zůstal
atejně utajen, jako je mi utajen váš vztah k má dceři IQ, oslovil
dotvčnébo nepříliš vlídně, ale bez křiku. Ten si nechával domů
pro Milenu.
Ostatně starý pán nerbíral jen prádlo ¿o štů< 1.2 a šaty na
ramínka. Jedno šuple velikého psacího stolu bvlo plné zlatech mincí. Měl je přesně spočítané a to dceři + akv oznámil.
"Vím pře?n x ,kolik jich tom jer Doufám, Žo s:i rozumíme!"
Nerozuměli si. Milena sice pcče.t. kusů zachovala, al? všechnv
zlaté dvacetikoruny vyměnila za destikorunv. Měla tolik výdajů,
tolik licí, vterýi> musela Vouoit něco, co by je těšilo, nebo něco,
co se domnívala nebo co so domnívali oni, že nutn,v potiebují...
D
vio +o ve válce a doktor Jer-enský byl jedním z těch mála
lirí, kteií m'*li plnou spíš a zásobv nejen jídla, ale .i jiných
v*cí, tehdv tak vzácných. Pednv fnýdla, krabice krémů na boty,
to všechno byle * vlo v f .i^io oeti pana d o k M r a v dostatečné míře
a stačilo to nejen do konce války, ale ještě i na první mírová létě. Snad to bvla bídn, kterou předěl«!, co ho přivedlo k udělání
zásob tak důkladných, snad to byl jen strach pxed nedostatkem vá lečoýefi .Let, ale nauze +u opravdu neb via po celou dobu válkv.
jenomže bylo jinde. Atxk Milena pod sukněmi vynášela pytlíky
s moukou a kostky mýdla a roznášela je po přátelích. Až jednou - protože pět. neudávala zdroj - někdo potkal starého péra a v domění, že nu bvly zásebv doCány s jehorsvolením, zahrnul ho vděčnými
díky. B'l z toho malér, tate se zase zlobil - ale tentokrát měla
Milena pocit, že nenrávem a nikdy mu noodpurtila svolovnkou lakotu s jakou na svých zásobách lpěl.
Dávala a
a se stejnou suverenitou. Nikdy pro ni, nebyl problem peníze sehnat a nikdv neuvažovala, něž je zn něco vydala. A jako většina vlastností, které získala nebo - poku^ jí byly vrozené prohloubila v této ''obě, i tato ýí z "..'atria až do smrti.
Milenino dospívání ovlo prudce dovršeno jejím seznámením
s Ernstem rolakem, Poznala ho v Areu, v téhle kavárně bp tehdy notváhali lidé. kteří nsr.li, chtěli psát. nebo aspoň chtěli poznat, ±lidi, kteií píší. Takovými tato změ oplývala odjkžíva, na tom by nebvlo nic divného. Ale v Areu sedávala skupina docela, zvláštní, která
ve své době nemela obdoby ani u nás, ani - pokud vím - jinde na
fvěTě: skupina literátů žioovakébo původu, příslušných do Čech
a pídících němeekv.
Milena sama v té dobč cned ještě ani nevěděla, že -'ude někdy
chtít psát. Snad ji ieště ani nenapadlo, že piíjde dobá, kdy bude - stejně jako oni - sedávat v kavárně nad papírema rovnat myšlenky
do řádků.Zatím jenom sedává s nimi u jednoho stolu a naslouchá jim.
Čte v tě dobr to, o čem..oni h-vorí a myslí na problémy, které oni
řeří. A oni mají daleko ke všenm lokálnímu nejen formátem o intelektem, ale prostě a jednoduše původem a zařazením.
3rnct Polák je jedním z nich. Jeho slovo t,u má váou. Sám ne_~
píše. Ale přeto - nebo právě proto - je tu ctěn a vážen. Jeho úsudek
pro všechnv platí. Jeho názoru jsou ochotni podrábit i odlišný názor vlastní.
A tento "Ernst se zadívá do Mileny.»Má oči je pro ni. Jakmile
se ona objeví v kavárně, oživne, je milý, společenský a přívětivý.
Naelochá ji stejní v á ž n ě , jakoby naslouchal člověku c hotovými,
dokonalými názory. Okouzluje ji,jak umínejlépe. A umí to dobře.
Milena se nechá snadno okouzlit. Očaruje ji všechno dohromady: jeho^
obci ?- k ní i vlastní obdiv k němu, jeho lichotící pozornost a soue'
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středění, 3 .jakým naslouchá .je/jím slovům i nadření pro slova,
která slv^í od. něho.,Je z v toho láska, veliká, obrovská láska, v
té době ještě oboustranná^.
A doma je táta, prosáklý až do morku kostí šovinismem, antisemito, aer kterého je Uěmec nepřítel, žid nadávka a Ernst Polák
ve spojení s jeho dcerou katastrofa.
Tečí by bylo nejsnažší, omluvit Mileninu tvrdohlavost a neposlušnost tím, co zažila od tátv do té doby. Vysvětlit jeí neocho
tu respektovat tátův názor nebo i jen pochopit, jakou ranou pro
něj její láska k "Ernstovi je - jeho zacházením s dcerou v předchozích letech. Anebo dokonce zdůvodnit její vztah k Ernstovi přímo
vzdorem proti despotickému tátovi, který odjakživa trval na tom,
abv jeho slflvo bylo v ror inř z-.koněm.
Pravda je - jako pravda většinou bývá - daleko jednodušší.
Milení táta p?ostě ořestal zajímat. Zamilovaná do Ernsta, n°dokáza
la už myslet na to, jaké pocity má její otec. Jeho vlastenecké,
šovinistický vyhrocené cítění pro ni b^lo jen překážkou jejího
styku r. milým. Antisemitismus, e kterém do té d.obv ani příliš
neuvažovala, se stal teČ nebezpečným, protože jl bránil v setkání o Eivist.ern-A táta byl v první řadě nepřítel, kterému teprve
teil vvěttá ňcdoatatek láflkv a pochooení.
Ernst zabral všechnv její myšlenkv a všechen její šos. Z aval.il'a ho svou fantastickou, obrovskou a vášnivou láskou tok,
žé pod touto tíhou so c.va d^ehal. Cht y la o ním sdílet všechno a E
ehtivla, a by ori všechno sdílel s ní. Kdvž se jí líbil východ slunce musil jej «/idft i Fjrnst, bez ohledu na to, že pro tohoto kavárenského žid- bvlo ranní vstávání martyriem a piíroda jednou
0 hr'"jz, kterými jej otíhá Wospodin. Otrávený jako šváb se s ní
tářjne do kopro, za kterým "'ají spo"i u pozorovat červenou kouli, až
ee vyhoupne nad obtfor, "ýcheviěnř a vztekle ji doprovází po strmé
ee.i tiěea na vršek a brumlá něco o přepjatých slečinkách a nesmyslech, VitorVmi jim zamořil'1 hlavu Minrva a obrozenecká literatura.
Ale Milení byla zr ni]ováná a tak mu promíjela i to, co bvior
bvla neprominula nikomu. T když nikdv uebyla příliš schopna se pod
robit. Nikomu r\ ničemu.
Má v té době už klíč od Ernstova pokoje. Jenou tedy prostě
očeše Stromovku a ze střízlivé místnosti, ve které Ernst žije,
ud\*"UA kv? ti M«li st ví. Potom odejde, přesvědčena, že Ernstovo nadšení po n. vratu nebude znát. mezí. Netrpělivě Čeká a kdvž předookláiá, že už jo Ernst doma, telefonuj°mu a z j m l e se ho ptá,jak
so ran líbí kvšíinv, které mu přinesla.
•VTvjště jsem si ani( Milenko, n*>v ši ml, že tu nějaké jsou. Promiň
mi, opravou jsem byl. trochu zamyšlený..."
Snad to bvla pravda, snad to bvla ienom dnaha se zbavit. této
dusivé, fantastické a překvpu.iíeí péče, to už je dnes těžko říci.
AT o Milena promíjí i to.
Situace vrcholí Mieniným těhotenstvím. V roce 1937 mi o něm
jeltČ vvpráví o trochou nostalgie a ptá se :"Mohla bvr teč mít
dvacetiletého bratra, chtěla bys ho?" Nechtěla jsem ho, nedovedla
jsem a,i už v těch dorotí letech dost dobře představit, kam b^ se
k náji bvl vo*el, do této poc ivu odné domácnosti ještě bratr.
Krom,v. tdho re mě v té obě už tak sousedi ptali s významným cohledem, jak je mošně, Že se maminka jmenuje Jesenská, tatínek Klinp-er
a já Krejcarová. Nevěděla jsem, >>roč bvch si měla jěště mocí mermo přát, aby s mě ještě také vyptávali, proč že se bratříček
jmenuje Polák.
_ Ale kdvž Milena t.ehdv otěhotněla, podařilo se najít nějakou
pomoc. Neví, jestli t© bvla bába, nebo to byl lékař a nevím ani,

Jana fterná
od které chvíle měl v této historixi prsty Milenin táta. Ale každopádně se o .iejím potratu dozvěděl a
jeho posledních fázích mu
i asistoval. Seděl u ní, držel ji za ruku a vyprávěl ji nekotečnou
pohádku o ovčákovi, který Sel po lávce a z-> ním šla jedna ov/ěčka,
potom čl a druhá - ta pohádka nerá konec, protože ovcí je nekonečná řada ~ l;.vksr je úzká. Zkombinována s dávkou morfia docílila
tátova laskavost a ieho uklidňující hlas, že MiSžma usnula, vysílena poir^tem a ztrátou krve.
Ale kdvž se po pirátu sebrala, když se jí vrátily síly a
hlavně tcer.a po Ernstcvi, měl toho táta právě tak dost. Vydržel'
koneckonců svoje: falešné směnkv, ze kterých byla aféra, kterou
se-mu jen e nejv*tší n'mahou podařilo ututlat. Zděěoní pražské
dobré společnosti a kolefů» kte^í vídali jeho dceru chodit po městě
zavěčenou do ži a. Tajné Mileninv odchody z domova v denní i noční době. Její pokus o sebevraždu, ke kterému ještě ke všemu použila morfia z jeho ordinace. To v.vochno - i když těžco a nerad - vydržel . Ale pollžida jako potomka své krve, na které si trk
zakládal, to už vvdržet nemohl. A p c ud je dcera doma, není nikzáruka, že historie se nebude opakovat.
Odvezl j i ledy v Červnu ) oku 1917 z moci lékaiské i ot covské
do sanatoria pro duřevně choré ve veleslavíně.
Neučinil tí nic, co by bvlo v rozporu o jeho svědomím. Nejenže tyl piervědče.ny že uchránit dceru před tím Sílaným Židem, který ii svou vilnou láskou málem k robě navždycky pi ipouta'1, jo v jejím záj nu. Je k tomu jeát.ě navíc taky prvně s piesvčdčen, 2t.» ho potkalo to nejhorší, co ho potkat, mohlo: totiž jeho dcera je jednoduše bláznivá. Protože jiné w a v ě t l e n í pro její cnování nemůže najít, alf se snaží sebevíc...
Milena neměla mnoho svobody ani u táty. Jenomže tam až ni dovedla najít zrusob, jak uniknout. A táta měl už dont vlastních zájmů, nestačil jeětě na každém k£Q|íu hlídat dceru. V*děl jenom, že
je kažrtý krok spolehlivě prot¥'rozkazu, ale zabránit tomu nedokázal..
Ve Veleslavíně to bvlo o něco horši. Trvalo dost dlouho, než
se Mileně podaiilo najít cestu ven. Než získala srdce jedné z ošetřovatelek, která nakonec pod vlivem Milenina zoufalství a vlastního romantismů půjčila Milen? klíč od zahradní branky, r>bv se mohla
znovu scházet s Ernstem.
Do té dobv Ernstův práh stiežily Mileniny přítelkyně z Minervy.
u
lídalv každý Ernstův krok. Historie této lásky splňovala všechno,
co si představovaly.Držely Mileně palce a byly odhodlány, ubránit
Ernstovu v?rnostaaž do jejího příchodu. Jak dalece ae jim to podaiilo, nevím, Milena p tom později, když už znala Ernsta blíž,'dost
pochybovala. Ale každopádně sex jim podařilo zkazit mu pověst v celém šiř okém okolí. Chudák bvl - ostříhán emancipovanými xwxírZúx
vestálkami - prohlašován za kurevníka, děvkare a prochvosta, který
má každý den u dveří jinou ženskou. Oddané Minervistky se totiž ve
své službě střídaly...
Sotve se Milena doslala z branky sanetorní zahrady, pochopitel-,
ně pelášila žíznivá čára za ní - rovnou za Ernstem. A historie začal a znova. v ež se starý pán dozvěděl, co se stalé, stačili ti dva
už zase vzbouřit utichlé pověsti a obrátit proti sobě mínění pražských dobrých ~odin, takže když v březnu 191P Milena vvšia z Veleslavína, nedalo se už mnoho zachránit. Krom Jí toho v tom roce taky dosáhla plnoletost.ima táta by jí byl mohl ve sňatku bránit jedině tím, že by ji nechal na delší dobu zbavit svéprávnosti, a to
přece jenom nechtěl.. Nemyslím, že by mu v tom bránil ohled na dceru,
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zdá se -li d-leko pravděpodobnější, že se mu nechtělo žít. se- soucitnými pohledy, kterými ho ntklopovrlo oklí, že chtěl čelit neustálému; "Chudák Milenka, tak ona /je tedy blázen!" a "Nic si z toho,
oane doktore,nedělejte, třeba to bude česen lepší."
0 tom, že to nebude lepčí ani Časem ani ničím jiným, se už
přesvědčil doftetočně, a -tak nakonec svolil k tonu, aby se Milena s Ěrnctem zasnoubila* Kl^dl ai ale svoje podmínky a kladl je
veloi kategoricky. Předavším po svatbě budou žít novomanželé ve
Vídni, d*>l?í' orftudlu v Praze dělat nebudou. A k orně toho do svatby
se budou vídat, jen v přítomnosti jeho sertrv, nebudou se scházet
nikde- potají a nesmí re dozv^dřt , že by byli zákaz přestoupili.
Pokud bv se n"co takového dozvěděl, dceru vydědí, výbavu od něj
nedostane a o věnu nemůže být ani -teči.
Milen- b^la ráda, že se nakonec přece jen nod^řilo dosáhnout
jakéhori smíru r tátou, a Icrom? toho ani skutečnost, že po rv-atbě
nez°f:t/mn docela bez- prostředků, nebvla opominut.elná. Podrobila
n n tedy a tři měsíce do svatby se scházela s Ernstem u tátovi sestry, Mařeny Eoerstrové*
Tuhle tetu Mařenu jsem .je"tě poznala i já, bv" a to báječnt
stará není, která
svému bratrovi nepodobala skoro v ničem,
především ne ve zpátečnických názorech. Kdysi se provdala za bratra
hudebníka <7.3. F o e r o l m , který dělal mozaiky. Jen/e předčasně ovdověla a v mužově pracovně jedna z rnozaiek z .ist ala nedodělaná. Mařena T- troch
lítosti, trochu, proto, aby zeporunčla na smutek T sedala a mozí..5ku dodělala. Potom udělala druhou a třetí a kgvž
jsem ji, nosnala já, dělala už podle návrhů Karla Svolinského nosaiky
pro chrán svaténo Víta a basiliku svatého T iří - oni Jesenští - pokud se povedli - se vyznačovali dost značnou houževnatostí.
Navíc oe o této tet.* kdysi říkalo, že chce vstoupit do komunistické
strany - prostě tota p< všech st.ránkáeh výborná a po výtce ještě
t ikv pokroková.
Al e přes vŠechnv t.vto vloonotí se bála svého bratra a úkol,,
kterým ii oověřil. pí lila svědomitě a důkladně.Dv»krát v týdnu napekla anýzové pokroutkv, navařila Čaj a posadila snoubence ke svému par-idnímu stolu. Po každé straně seděl jeden, z jedné strany
Milena, z druhé Ernst a nic nebylo platné., že vrhali dílem na ni
a díle n na roba výslovné pohledv.Vzdálila se ořesnš jen na t.ak
dlouho^ jak mohlo podle jejího názoru trvat jedros snoučenecké
políbeni.
Milenu brali Čerti, Ernsta takv, ale nedalo se nic d.xlat, teta Meiens bvla milá, vlídná, laskavá a neúprosná,
A tak v Hradčanské Ulici, v pokoji s vyhlídkou nr petřínské
strání*, ee po toni po všem - po potratu a po několikaletém soužití - konví as tarosvět.ská idylka a nebilo proti ní odvolání.
Po 'avatbč skuteční novomanželé odjeli do Vídně, jak si doktor Jesenský přál. Začátek nebyl nejherši, Milena si v z l a sebou
docela slušnou výbstvu a nejela s prázdnýma rukama. Ale tohle
zabeBpeěoní nevydrželo na dlouho. Ernst něl své požadavky, jeho
přátelé měli taky své požadavky a Milena bvla velkorvsá a dávala plnýma rukama. Kromě toho plnýma rukama utrácela i pro sebe
x.pxpsr^ a pro svou domácnost a kkvž peníze u$ nestačily, začala se
t.edv sstavovat výbava.
Ernsta se domácí potíže příliš netýkaly. Většinu Čajů trávil
v ka 'árně> oož^d^vkv vlastně Žádné neměl, a to, čím ho Milena
z a h r n o v a l p o v a ž o v a l za její kapřice a rozmarv, nikoli za nutnost.
Nutnost, pro nčj bvli vídenští přátelé. Eranz Werfel, který ořijel
do Vídně krátce před nimi- a celá řada dalších, kteří bu<3 už ve

Vídni bvli nebopřijeli ponich a kteií patiili k jeho životu.
S Milenou to bylo trochu jinak. Vídni nepřivykla, i kdvž
ji měla docela ráda. Ale dona tu nikdv nebyle. Ernst bvl žid,
snadno piivykl kdekoli. Fo celé generace bvl zvyklý se aklimatizovat, po celi generace jeho rodina nežila ve vlasti. U Mileny
to bvlo přesně naopak. Nebyla tu dona a nebyla tu ráda.
Když se ukázalo, Že je nějakým způsobem nutno sehnat peníze
na donác.iort, začala učit ve škole češtinu a dávat soukromé hodiny. V secesních pokojích učila slečny z dobřých rodin, oslňovala je - jakovětšinu iidí - svým neodolatelným humorem a hlavně
způsobem, jakýn s nimi jednala. Nechtěla pro ně být autori.toil,
nebyžadovalo od nich bezmyšlenkovitou poslušnost, jako vyžadovala
většina ostatních učitelů. Její hodiny ve škole se neodbývely tak
jako se odbývaly ostatní hodiny. Fři češtině neděli žáci na lavicích a kolem atupínku a povídali r>i s učitelkou, která seděla
klidně n-1 stole, povídali si o všem možném a ani nevěd x li, í© se
přitom učí.
Slečnv bvlv nadšené, paní Milena emancipovaná a všichni
dohromady zpiáteleni. Až potud so to docela dobio rýmovalo.
Horší to bvlo dál, protože slečnv přitom byly najedené, zatímco
paní Mileně zpíval žalude^ alelujá a nezbavilo jí toho ani
nejupíínější nadšení a přátelství jejích žák-"ň.
Nakonec začala kroně hodin ještě nosit na nádraží kufrv.
Ernst si svoje manželství představoval trochu jinak, unavená, utahaná Milena už neměla dost Času zahrnovat ho obdivem a
kromě taho kolen sebe viděl řadu žen daleko lépe oblečených, evěžícb a okouzlujích. Vzal na pomoc avou filosofii a Mileninu
enancipovanoat a w ž á d a l si od ní svobodu pro $vé tělesné nevěry»
Milen-* mu ji dala, dílem na něm stále příliš vveela, dílen se
jí zdálo, že je to jediná ceat.a, hodná moderní ženy. Ernst tedy
nastěhoval do společného bytu ještě svou milenku, nepříliš chytrou
alo zato vel^i krásnou a mondénnč so obléká/jící Mici Poorovou
a tak tedy Šili vo třech pohromadě.
Ernstovi rozmarná, hloupá Mici docela vyhovovala, měl a ní
míně trápení než s Milenou, rieb^la rice chytrá, ale za to t.iky niř í-:> nez^t.ěžovla. Konec konců nikdy nechtěl mít z postele filosof ick:
probléro,'* na to měl kavárnu a. přátele.
A Milena zatím klesala někam, odkud už nebvlo arii vi'dět nahoru. Žárlila krutě a bezhadějn*, ale nechtěla dát avou žáríinoat
najevo. Kdvž přece velkorvse a emancipovaně oamn k nevěře svolila.
Upadala, bída se změnila v vídačení, saota v opuštěnost n tow&Mtf*
bolest v otupTlou hrůzu.
L z této hrůzy, z hnotné bír^v a z nedostatku všech opor jednoho dn^ wror.tl první literární pokus.
Pvly to jen nějaké drobné překlady a dva nebo tři fejetony ,
které Milena poslala do Tribunv Staše Jílovské. Ale odpověrí čekala e napětím, j°ké až nepoznala dávno. Trochu se na ni těšila, trochu se jí bála - a pro jistotu Ernstovi o svém pokusu nic neřekla.
Co kdyby jí poslali Články zpátky a napsali, žo se jim nehodí, že
jsou nižcroé a abv tohc raději nechala...
Sána je považovala vlasrně za špatné - nepodařilo se jí tc,
co chtěla a hlavně vlastní Článkv jí připadaly sentimentální ae
naivní.
Odpověď nepřicházela dort
dlouho. Milena zatím učila, nosila kufrv a do^a se hádala G Brnaten - tak jako kdvkoli jindy.
Až konečně přišel dopis z Prahy* článkv se- hodí, ná poslat další
a překlady budou otištěny rovněž. Mi 1 ena byla hrdá jako dosud nikdv. První vydělané peníze a jného vytištěné tiskařskou černí jí
naplňovaly pýchou dosud nepoznanou. Když dostala do ruky výtisk
se svým f ejetonc-n, poslala ho okamžitě tátovi. Neodpověděl. Ale
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věděla, že je na ni. yyány. Byla o tom přesvědčena, nsmusela čekat, až jí to táta
potvrdí, yamozřejmě nepřestávala dávat hodiny ani nosit kufry, nemohla si ještě zdaleka dovolit postrádat některý ze svých příJDU. Ale přesto prese všechno
těch několik fejutonů, které v Tribuně vyšly, bylo 3oučasně začátkem jejího povolání. Jimi teprve definitivně dospěla. Její osobnost i její charakter byly
zformovány a mnoho ao \xi na nich nezměnilo až do samého konce. Všechno, co přišlo po tomto období, souviselo s lety před prvním pokusGm o článek - a není náhoda, že to byl právě novinářský článek, ne báseň a taky ne povídka.
Volila svoje povolání s naprosto jasnoiřivou jistotou a zcela neomylně je
vyhmátla hned napoprvé. Protože novinařím jí odpovídala po všech stránkách.
Milona potřebovala okamžitý kontakt se čtenářem a potře oovala, aktivně zasahovat
do událostí kolem ::ebu. Kromě toho nevystačila nikdy s dechem na dloubou prózu.
Vyjadřovala se nejlépe na malé ploáe.
Vybrala si tedy v oněch vídeňských dn^ch svoje povolání a zůstala mu věrná
až do smrti. Ono ji seznámilo s Kafkou, ono po léta spoluvytvářelo její osud a
nakonec to bylu toto povolání, na které Ylastně umřela. Jenomže k ní patřilo a
ona patřila k němu. Jiné si prosté vybrťt nemohla...

(pokračování, příutě. juutli to vyjde, redakce. )
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(Omlouváme ao za spoustu překlepů - dílo našeho jednorázového
externího spolupracovníka. Provádět korektury není bohužel v
.našich současných možnostech. Příště by to ale každopádně mělo bejt lepší. J.N.)
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ExploeionaliGmus
Umění

24. března 1949, Praha

Lidé. Pronikáte tajemstvím věd, společností a sobo sainýoh.
Přesto jsou na svTjto prvky, které • vás zatěžují. Jc to umění a
jeho mluvčí. Kolik z vás stál, mnohdy upne z m a t e n ě p ř e d obrazy
uroitýoh malířů a odcházelo od nich zklamaně a o lítostí nad
vlastní nechápavostí. Co filnů a kolik set propagačních apiaů
vyelo a mnohdy ani jediné z obou nevzbudilo vo vás hlubčí zájem
o v"c. Doufán, že ji o pře č toni násládujících řádek budote mí ti
nejen zájem, ale že budete v mnoha případech lopŠími výtvarníky
nežli ti, kteří vás deprimovali. Většími, je-li váš život prožitý bohatším způsobem nežli život uvodoných výtvarníků. Pioaseo,
surrealisté a zn.ší uodernisnů vám budou srozumitelní. G-loria boŽgtví jiti spadne 2 hlav. Svět se záchvějů pod n5.stupom umění vyvřelóho u lidu. Xíase planeta budo nepřobornou klenotnicí tvarů a
nových podnětů. ííadchází umělecký vrchol lidstva.
Rozbor, ifěkdy so nehodné g o znám?' ta s cizím člověkem a když ho
opustíte, derb let ván nepřijde na něj vzpomínka. Po desíti lotech ho opět potkáte. Op St a v onom okamžiku si uvědomíte, že
^
jste toho člověka někdo viděli. Tvar jeho tváře vvfrolá vo vás
vzpomínku na základě, v minulosti vytvořených., představ. Prává
tak je tonu s city a s prožitky, která se ukládají ve vašem mozku a i kdvž jsou uloženy jen v podvědomí vytváří vás jako konečnou výslednici v řetězu 00 sobi jdoucích přítomností. Když tvoříte obraz budujete jej na základě nředchozích vlivu, starších
nebo rnlakších, - tedy na základe inspirace, ITikdp tedy nemůže
vzhledán k vesnímd-.nu dění předejít současnost - leda vzhloder/i k
cinosti současníku.
Každý z vás si pamatuje, že někdy si v y t v á ř í pomocí Jrfantasie"
z nraků, skal, z litého olova o vánocích..., různé světsko podoby. Právo tak je tornu zahledíte-li se na oprýskanou zo2, mramor.
Vidíte ve skvrnách tváře, postavy, plocha se stává prostorem, vše
se prolíná, oživuje. Zde se vlastně vaše představy rozjitřují uakupenincu plošných tvarů odpovídajících onom představám. Vy vlast-

ně vidíte svůj vlastní život převsdený do dvou rozměrů. - tedy do
plochy. Pochodující fante2i'j rráže ".a základnícn prvcích "budovat!
sta a sta pvvodních tverO. a komposicí, Hozamějte, na základě životních prožitků' o '.'"ědomění ci jich proetřsdnictvím skvrn. 2/"oktjří z várj .jdou '".o Skol, aby cc naučili kreslit a malovat. Po pěti, Šoeti letech ee vaše předsevzetí vyplní a to je mnohdy vcc,
líe zřídka plemen nadšení vyha.ne bohem . tudia a vy,vzdor řemeslná dovednosti, nevíte 00 cv^tu říci. Kdyby jste se vCak soustřeďovali k tvorbo pomocí skvrn naučil: by jste rjc výtvarně vyjadřovat za několik dnů, r.cjvýšu týdnů; a o co bohatší by byla vaše
bvorba. Bohatší o tolik o 00 více zr.ilých arožitků rod váš život
oproti vycvičenému umčloi zo skol. i f e z á l o z í na tom jstoli havíř,
inženýr chemik, žr-na...; nebyli to lide života kteří obohatili
nejvíce kulturní evot?í Jo pochopitelné, že un v lecké školy budou
existovat i nadálo Ale o-.rroti minulosti nebudou unění řemeslné
vyučovat, nýbrž budou urraí ze svého kolcktiÝa vydávat.
Kdybychom žili od n <.rození v bílé místnosti a neviděli více
nežli bílo sťíny, rovnali by se n-aSs fantasie nule. My však vidino dolino tiíříootvarů, tisíce pohybů, icto však ee ukládá ve spirilách" mozku i když někdy podvědomé. Vzbudí-li okolnosti ve vás
flostabečně silný zájem vyádřitieso, jda o to žádoucí vnitřní stav
vyjádřit. Prostřednictvím skvrn as v aŠa bouhy uekuteční. Odstraní l;o předsudky vůči umění, zo svých duší, tím, žc je cami ovlálnote a tím i uoohopíto, Zejména unění nová. Opakuji: um"109, tody
čilovok, který chce upřímně dávat svoje nitro, musí vyjít z rcaliqfliiv života. A dnešní 2 vot jo ne tolik bohatý, že je hříchom a
ařešinen proti přilitím generacím, aby city a vědění umíralo a
Íid..itv:in jodinš pro to, žo jo ono neumí za sobe vydat. Ho zhlédneto no kolem cobo! ÍTa špinavou zocí, mramor, lota dřeva..., co vidíte jo viTo nitro. Wapodcoruijto skvrny, objetífceja -rstem, překreploto nu papír... Zmocňujtc 30 svého nitra. Proč se dávat stále ov Livr.ovut cizími vzory a epi^onnky se jim plazit u n*hou. L'^
Tvořte z vl .u/bníoh podnětů. Máto co světu říci! Věřím, žo z vašich řad vy ron tou noví geniové. Geniové'zdravého života .
Budou i konzervativní ^od'iot3ivci, ktoří budou tvrdit, žc v
tvořenC"podle"skvrn převládají a 'hody. Já však tvrdím, žo v onom
sjyťunobu jo ví00 důlllorlaooti citu a výtvarné kázně aož vo znúsobu,
v n ě m š ec duševní nřoclstavy roalieují manýrou, paušálním skiszov '.ním nebo dok ono o za použití fotografie odpovídající zhruba před
staVám, V nos lodních příp:Joch vyjdo dílo obvyklo úplně cizí původní myšlenoo. Obraz noemí být monontkou. Od toho máme fotogre.fio, Obrriw muní byt filmovým pánem o nesčíslném množe tví napětí
a puydholoftickýoh explozí zhuštoných do aohybnó plochy .1 vředvoda mých. v ne ko 10 čně krátkém čase. Pohyb "filmového"pánu jo' zdo
v h r a ž o ň pohybem divákovy ^ředet'vivsc-tn a fantasie.

Kouření, alkoholismus a vliv zrcadel na uzavírání manželství
nozi lidmi nhódaých rysů ve tv '.ři
5 . března 1952
c li
3 j r
--' Sada lidí vidí v kouření eouze onu skutečnost, Že
li Ické telo přijímá nikotin a še činnost tola v době návyku je
nerušena pouze íohey^ je-li zásobeno obvyklou dávkou. Lidé se
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brání domyslet, poukáže-li ec na to, že při, kouření je zabojováno množství hodnot, domole pokládaných sa podřadné; oponují, dokazuj o -li se jin, 2o podvědomí a vědomí kuřáka pracija obdobná
jako vědomí a podvědomí člověka, jenž má vyhraněno urči.to oatotické hledisko či lásku k druhé osobč oi nějakému přednotu. Odnau
čit kuřáka kouřit je právo tak těžké, jako změnit v člověku zásad
ně jín přijímaný filosofický násor.
P^ř_í_k l_a_d : Průmšinc myslící, člověk tři léta nekouří. /Užívám přoío čen^o příklra abych aemusel zacházet při nnalyuo do
krajností, jak by by-1 o nutná při rozboru příkladu, v nons by dominoval kuřák bez oné přestávky./ Tedy: no tet") době si člověk,
dříve vášnivý ku^ák, zapálí cigaretu. Je zásadní omyl Přisuzovat
vinu nikotinu, počne-li onen ělovok no třílotó přostávoo opět
silně kouřit. Při -použití experimentálního mutoriAlu /citaroty,
jenž má shodná irona odpovídající cigareto božná, ale bez nikotinu/ pocre onen člověk právě tak kouřit, i so všemi nast iva jícími
aúslcdky, jako by se j ounalo o cigaretu normální. Pro jeleno rozbor
subjektivní rozrušená zábrany, projevující so prestižním vodomin,
jímž GG onen človok vychloubá, že namol po tři lota cigaretu v
uštech a příčinu obnoveného návyku rozvedeme na základe nauky o
po^níncných reflexonh.
Při v de cli. utí kouře se podráždí čichové a chuťová norvstvo,
vc6';:J; narvu, tlumočících hmat /byč dotyk.en rtů/', V nožku
so nr. základě myšla:i!:o,rých •"'Gociaěních pochodů rozjitří
akunulovaná hodnoty, koerá ae ukládaly v mozku icuřťikově v
době, kdy tento aktivně kouřil, a tudíž ukládání předotav
bylo provázeno příslušnými pochody, nezi jinýiv, vyplývajícím z uvědomení si spoluúčasti požitku opatřovaného cigarotou. Je prokázanou'skutečnosti, že utváření mozkové kůry
je u.zcs spjato s vlivy vnějšího prostředí, Ifa uvodonám přík
ladu kuřáka lze demonstrovat, nroo lidé, převedeni na jinou
Vvíru", v mnohdy po Minimálním podnětu se zvýšenou intensitou
uskute cňuj í návr at k:i víře " minulé.
AltokobLhjo: 1 i s m_u_s ; Při požívání alkoholu /v jistých stá3ircn7~se'^IčunuIovanc~Hodnaty v podvědomí pojí s centry vědomí a
to tak, že. ne. př. představy se člověku v onom dotyku e vědomím
jeví statičtější a naskýtá se možnost 'lohcí raalisace objpktivisujícíni prostředky. Je logické, že rento tvůrci proces jo v průměru nezdravý. Uv '„din jej pouze pro dokreslení situace.
¥_l_i_v z_r__c_a_d_c
u_z_a_v_í_r_á_n_í m a n Jž e
_s tv £ ra G z i 1 i_d m i
s h o d n '¿_c h _r y a
v
V^IčIí^nycH^nirovyc^por^recH ňo^R^vriiňo^ňapoUJi^^nnoSa^vI^vo^Ic^
¿nuž, žena/ se shodným výrazem vo tváři. /Uvádín hlavní příčiny k
ukazu se pojící./
Příčiny: í. "kumulované představy poboby rodičů
II. Poznání vlastních rysů orostřodniotvírá zrcadel. Vliv
zrcadel při výběru clc/Čka druhého pohlaví qq z e s í len v době dospělosti, kdy základní centra v mozku
/či nozkove káře/ jsou nasycena :: y pře de tav o. r.i a
ělovoku konvertuje, dotýkají-li so těchto conter
představy obdobné.
Lze též počítat s výjimkami: získávání vyrovnanosti
por.-ocí protikladů potloby^ nebo vlivem objektivně azíiávLuiých kánonů krásy či naplnáttí fixovaného požadav
ku, vytvořeného za Tí psychických situací / - tvář

ho rocky, sochy atp. /; trvání onoho požadavku, "bývá
podmínáno labilními hodnotami jako je např. moda.
Většina lidí vztahuje přísloví " orot:'.vy ae přitahují"
neraístnJ
výrazům tváří. Přísloví je prooeniuelně
platná při porovnávání tšlesnych rczdílít a O P S t nřeváž:i5 u onuch lidí u nichž převládají oproti jiným
lidcn komplexy..
Dopis jo doplňk.jm li do^isvj/i, ronících vztah olov olea k výtvarnému
umoní. Vlivem nedostatečné Kritiky kornpetentníc h niíet jsou nucen
psáti touto íornou krátkých doplen.
Vladimír Bcudník, Priha XI., Žižkov,
ul. Jana Želivského
S. 31/1.y.

Pan' profesor MTJDr Vladir.iír Vo Klr:'cok, Praha
25. března 1$52
Vášaný pane profesore.
Minulý týden jLori získal váni oc ísanou knihu
níí m á n í "
•.i V', lihu "0 smyslových xlusíoh a jejich fornálni ¿janoso",/vydanou
r. 1949, autor IvIIJDr S. Nevole./
Po nhohnletá šiivosti r.ii bylo unožněno, oveřiti c,i sniírodatný všdoolcý iS.Zc(r ňa problcšiny, ji.niž se 2 abyválu. Do ';ó doby jsem byl odkázán m nirioduoná objevsnéi čil'.nky či nauČnč olovníky -/-j. jaro ho
data/'. Stalo b .1 uu n8 na příklad, ze jsem Ván ^oslal -opic výsledku r.iýoh acnorimentí'.., oba ažonýoh ->cd názvem sileoisnus, v domSní,
ío jťjm objevil věc zcoln povodní. Odkázal jste írs rn příeluš •
nou literaturu, avšak m votši.iu dopisů nedostanu odpovod vůbec,
tukŽSf-Í šaato pracuji. na v J C Í , o
jsou již obšírná pojednání.
J3 .-J nálio názoru, doč isná o ú i s o l c a n o u t od nazorf- všdeckých nr.st
vytvořila vo tino disposice, vlivem nichž jsem ae oddal zkoumání
dílů problánO. i b5<,i'.i ae jvšadnty\iš£č)áphktcr6 bych jinak chápal s
uou^ukbum a povrchni.
/ l y l bych V :mipovd:'oon, bude to. li číst dopis dál, abyste na jeho
oto&nh nepohlíftol
hlediska, jako by Vím jej zaslal ¡xoniak. Při- •
I U , : Í Í M So pokud no:.'no popivu nroSló a přítomno skutečnosti, bez
sr.ekul fcivních don/.ruk pro budoucnost, a -jez míst, budících reOd roku 1§47
začali a přítelom B. vSdomč kreslit podle skvrn
• M sáklaOU; myolenkovc asociace. /Od oné doby je ani ušíval tento
lipusob i nadále, joljkorí jsem byl absolutno Spatný kreslíř a tento ,ipůsob pro mru znoasn^l muohonácovná zlepšení. Teprve v poslední oh lotech 1951+52, sleduji psychické pochody a zákonitost při
kreslení zpamoti,/ 1949 III.,*json vydal první donie obsahující
soukromé názory na celou zálezitost. Do září tého:-; roku jsem byl
pV'0;iVod6en, r.c zveřejňuji r.yuleukv. původní. /¡«anifesty "s-nlosio.ialismus"./ Bili jsme napadáni, že netvoříme vedonS, iiýbrs jsme
závislí na náhodS. Povrchnost, s jakou jene byli odsazováni nás
vyprovokovala natolik, ;:c jsme šli tvořit přímo Co ulic. Průběhem
5> noeíoti jsme uskutečnili přibližné. 40 diskusí s lidmi /zhruba
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3000 aktivně zúčastněných/. V roce 1950 až 1951 30 dis. so 4000.
i^tivně zúčastněných -/jelikož jsme yolili místa, kde chodilo velké množství lidí/; nino to jsem zkoumal schopnost lidí «vcřit.i
iluse a v onom psychickém stdiu krosby, přímo na pracovištích,
jelikož jssni mohl soustavně ••>•&. obit. v dobo v ý z k u m jsem sledoval
v lid.eej podstatu zákonů avsrsc vůči věcem novým a nezvyklým, důvody, proč dospělí kreslí hůř3 nežli d ti atp. ftnaoí silou ni bylo, že v onen oas jsem si vědomě přotvořoval stony domů v obrazárny a depresi, způsobenou myšlo kou, že aa celý^život nonakroslím
ani desetinu toho co vidím za den, jsem odstraňoval tím způsobem,
ž3 jsem probouzel v jiných tutéž schopnost.
4000 lidí o možnosti tvořit oi obrazy ze
skvrn nevědělo /nebo co případu
mnozí z nich dotkauli průběhem
života povrchně/.
¿500 lidí se onou možností zabývalo tajně,
oi v úzkém kruhu přátel, pošitáiae~l:
v to vánoční pověry,
300 lidí odešlo nepřesvědčeno.
100 lidí možnosti takto tvořit aktivně užívalo /výtvarníci, hudobníci,../
Zbytek se choval k případu různě.
Měli jsme možnost mluvit se ženou, jež nalezlo po objasnění vnitra
řní klid. Asi před patnácti, léty bvla pokládána za choromyolnou
proto, jelikož viděla na zdc.ch.ch kostelů a domů vo skvrnách obličeje, postavy, zvířata atp. ITŠkolikrát se svánu okolí svěřila, ale
byla zeuněšněna. Po celou dobu trpěla tín, Žo so bála někomu svěřit. TJčel našich demonstrací tkvěl také v tom", že jsme bočili v
lidech předsudky vůěi obrazům různých smorů a slohů a snažili jsmo
se jir.i vštípit tvůrčí sebevědomí. Lituji, žo v oné době jomo nezískali jako p o n d c c lékaře psychiatry či odborníky. Z počátku,
jelikož jsme byli laici, unikala nám mnohá zákonitost, jiý jsme
objevovali plným vědomím až nnoham později.
Mnoho lidí, mezi nimi i lékaři, tvrdí, žo vidí krásná obrazy,
ale neumějí je nakreslit. Osobně jsem špatný kreslíř; záležitost
řešín jednoduše tím, žo si skvrny rozČtvereěkuji, jako fotografii,
nsbo užiji průsvitného papíru ěi epidiaskopu. Totéž jsem rodil
lidem na ulici ěi v práci,
!• linulo nosíce jsem obesílal vysoké školy s oddůvodněním, proě^posluchaěi procentuelně špatně kreslí. Důvody: Absolutně spatně řešené k r e s l í m y . Při krášlení společného nadolu žák vidí přáci
svého spolužáka, viděné akumuluje v nožku a ona cizí představa
rusí představu vlastní, podepřenou fysickým cvičením /úkony ruky/
a v době, kdy chce nacviěsné neužít, impulsy z mozku, dávající
rozkaz svalům ruky, jsou současrii nasycovány představou, jíž noodpevídá žádný z pohybů, v předchozím životě kreslícího; /a když,
tedy pohyov aplikované/. JJDoporuěil jsem dát mezi kreslíře mezíotěnv, a odevzdat obrazy, kresby, aniž by je viděli po dobu několika dnů spolužáci. Jinak dochází při pozdější realisaci k dualismu. /Eorikující podléhá jiným psychickým procesům./
Dále kreslířskou neobratnost zapřičinují abnormální zásoby představ, získaná prohlížením reprodukcí a z toho vyplývající neschopnootivymezit xy představu natolik, aby byla schopna reprodukce
realizujícími prostředky.
Domníván se, že páni lélšáři-psychiatři si nlně neuvědomují vli''

filmu, fotografií a obrazů na psychickou stavbu lidského mozlp. a
neuvědomují ni p l n z e dneání průměrné děti prochází obdobným
vývojem, joj^o déti v malířských rodinách, v nichž byly již od
narození obklopovány dvourozměrným zpodobneníin skutečnosti.
Ha případech z ulice a při náhodných setkáních s lidmu, léčených
následkem inVJ inacc k iluaím v ústavech, jsem seznal, ze se n a
celou záležitost hledí pouze z hlediska po.thologického. Praxe ni
ukázal:?, toto: Fčkteří l'.do jsou. zužováni vzpomín/ou na dobu, kdy
při ^áČkrtu, při vysokých horečkách, za nezvyklých okolností, se
jim p ř o t v o ř c a l i známí neb předměty vo věci jiného smyslu. Přinutíte-li je, aby vám viditelná nakreslili dojdon vyrovnání v onom
okamžiku, kdy souhíasrČ v dobo, kdy vlastní ':rcsbu prohlíží, vnímají. i souhlasná oorozumění ořihlíŽejícího. /Nebo v oobo, ve ktare
trvá .vzpomínka na vlastní kresbu. Jnad jsou vlivy sdílnosti piopracovaná. Hschci Vás unavoval ;;ím, žc bych je opakoval./
Ho překladu části Vinchonova "lila z r. 1933 jsem si ovořil, ^je-li
boto dílo kompatentní ; že pisatol si neuvědomoval, žc lidský rao^jzok pracuje obdobná^při prohlížení fotografií, jako při pohledu
na skvrny, za oním účelem vidčti v nich něco. V prvním přípsdč
nu aoociaoo váže konkrétními tvary, v případě druhém probíhá proces za součinnosti mohutnějších tvůrčích vlastností. Analysami
;jsom zjistil shodné znaky mezi dobou naší a doboa před 30000.ro.ky, v údobí puloolltu. /Tenkrát stíny v jeskyních, dnes množství
fotografií a příslusnými společenskými průvodními 'znaky./
V Imizo Vámi sepsaná uvádíte, žo ve skandinávských zemích jc zvykán hlodČti do skvrn .1 vybavovati si
11''.ich podoby lidí, zvířat
a že se dle vldšnóho věští., což má za náslodek, žc vo školách
proti tomuto zvyku bojuje. Heshlodávára to sprivným; byl by na místč logioký výklad proč 00 to neb ono vo skvrnách vidí. /O statickém názoru na vČo oři pevoráoli, a o ustavování názvů skalnim útvarám, krn.Mnám atp., nám podrobnčjší jodnání. 'Vorozepisuji so
zde o tom./
Xluuenvi M haluoinaoomi 00 nezabývám z úzce vyhraněného hlediska.
Snažím so vldčt celou záležitost zapojenou v eclkovčn Učníjiívašc
kniha a kniha MUDr S. Hovoloho je mi proto tak cenná, jelikož výrovu via v mám mozku řadu psychických noci.tu neukončenouti. Jeden
z nich: Minulý rok na podzim jsem se oosel s akademickým malířem,
jenž osobná absolvov il po» usy s 110skalino01, Při diskusi jsem so
POkouiSol mu dokázat, žc p/ůbčhon tří /čtyř/ hodin vyvolám v nczasvčeenám elovoku obdobné příznaky, co do psychického požitku,
orýiítíoího z možností p^stvořovati skvrny v obrazy bez předsudků
a na víc, je-li oxporinent prováděn za součinosti diváku, stívá
sc zmčna trvalou vlastností, Množství lidí hlodí n a tuto vlastnost
jako na výjimečnost, mizi nimi i malíři. Pamatuji ss, že při počátečních akcích mČ zarážely projevy nedůvěry, spojeno s nadávka»•ii a nařknutími, žo jsme stoupenci odsouzených smčrú. Teprve později jsem poznal, žo jsms "stoupenci" onoho smoru, vůči němuž měl
tqn neb onon člověk právo odpor. Pozdčji jsem zjišťoval, z: tentýž druh lidí aktivní oponoval i proti vecám 100%. reálným. /Jednoduchá mechanismy,/ Začni json sladovati zákony, vedoucí lidi k
odooru vůči novéna. 'Ha konvenci nehledím jccUiostrah&ču. Jsem si "vědom toho, že na příklad konvenční lpční na starých myšlenkách umocňuje lidstvu rcalisovati praktická"hodnoty. Pro subjekt vlastníka oné myšlenky jo myšlenka stará, pro společnost bude nová v budoucnosti, po realisaci, a naonak,/uvedl jsem ;pn příklad/.
KdyŽ jsem maloval 11a ulici /byc neumele/, mnozí lidé mi hleděli
po mnoho hodin na kreslící ruku. Jsem-li eivákem já, mám pocit.

Vladimír Boudník
že^ni brní příjemně mozole. Jev si vykládám tím způsob o m^ že příslušná centra v mozku jsou přiváděna do akco jimž příalusí pohyb
vlastní ruky, pohyb není vykonán, ala mozek přijma správu o pohybu, by£ -vykonánom rukou cizího. Jc ".noho variaci, U dští nudoohází k potlačení a tyto opakují co vidí.
Minulý rok při malování reálněno objektu ;ia karmě, momoděk přihlíželo caoromyslné děvče. Objekt viděla roztříštěno. /líapř. místo
oken v nichž byla odražena obloha, v id6la otvory do'zdí, strom pro
ni rostl za střechy ač ve skutečnosti rost sa domšm./ Tím, 2o mna
pozorovala jak kreslí9, tvořila se v jejím mozku další představa
spojená o předlohou v a byla schopna objekt logicky popisovat v Noehy
ci případ zevšeobecňovat, ale snad by to urychlilo léčbu v ústavech,^ kdyby pacientům byla skutečnost ozřejmována kresbou. V posledních týdnech jsem poslal nakolik dopisů parnu prof. Myslivečkovi a prof. Hennorovi.Po přečtení některých míst z Vaší knihy
"Vnímání" sil.no pochybuji, že mne budoa chápat jinak nneiSli jako
přÍpaS.
Při popisu jevu, kdy jsem si vidci zornici s cévkami týmž oltom
při pohledu za dveří olektrik^ do tmy, bylo-li oko prudkým uhlam
ozářeno mne bylo vysvětleno, žc se jedná o Kandinského psoudolullucinace, dostavující se po Mikroskopování, jízdě, hlodání hub.
Při bližším studiu nenacházím s vysvětlením spojitost a pokládán
viděné za fysikálně podmíněný úkaz.
Byl bych Vám pane profesore zavázán za posudek mé činnosti a bylo-li by účelné, v experimentování dosavadním pokračovat.
Vladimír

Boudník, ul. Jana žolivského 6 . I . p .
Praha Xí., Žižkov
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Má matka /z normálního stanoviska/
22*. září 1955

Llatku jsem prakticky osobně pohnal v 7.roce svého vSka^uPokud so
pamatuji, byla vždy nadprůměrně pracovitá, o rodinu so starala
svědomitě, a nestrpěla ponySloní, že bychom trpěli pocitem nedost«*
tatku. Mě i mému nevlastnímu bratru v v Š n o v a1a pozornost, jako bychom byli vlastni bratři. líebylo takřka dno, aby nám nepřinesla
něco na přilepšenou. /Dle finančních možností./ Když otec' /nevlastní/ onemocněl a nemohl uživit řádne rodinu, odešla do zaměstnání. Ilimo 8 pracovních hodin, cesta do zaměstnání a zpět trvala
3 hodiny. Přesto po příchodu domů pracovala pozdě do noci. O rodinu se starala obětavě, nebylo tudíž divu, ze byla někdy nervosní. Otec začal ne matku žárlit, neboí matka byl" po fysické stránce krásná,a oblíbená ve Gnolecnoeti. Patrně otec trpěl nadměrnými komplexy méněcennosti, mol defekt na páteři a pomyšlení, že
matka není finančně na něm závislá. Vlivem komplexů a hypochondrio
otec prácineschopnost zveličoval a též proto, aby se mohl věnovat
zušlechťování menší zahrady. Pakcr.ee otec propadl lenosti, velkou
část dne proležel v posteli a oddal se lehká četbě, specielně
Hcdokapsům, .Rozruchu, Weekendu atd.
ITev.lastrí otec byl povoláním stavební inženýr v mladších letech
aktivní Člověk a odborníck. oppluúca-tmil se při stavbách divadel, monumentálních hotelů, dómů, řešil zajištění základů Fenixu,

Cclal výnočty pro část pensijního ústava, atp./Průbehen doby pr* *
vých dvou manželství /matka byla jeho třetí sena/ byl i samostatn ý m podnikatelem. Po ^finančním zhroucení jednoho zákazníka však
přišel otec o vlastní investice, a jeho fir-.a se rozpadla./
Pochopitelně, že stav jisto leihargic do níž otec upadl nezůstal
pro rodinu bez následků, fíozkol byl umocněn štvpvým půeobcaím
matčiny tchyně, /otcovy matky/. Za těchto podmínek
ostávalo manželství pochopitelně dramatický spád, takže nebylo divu, že se
mluvilo o sebevraždách, ci se improvisoval pokus o nč.
My do ti, bez životních zkušeností, nebox mijohé bylo pro nás prvot
hírj vjemem, byly stavěny před situace jako dospělí lidé.
V údobí vánočních svátků se rodiče přemáhali, ale po svátcích se
0 to silněji hádali. Postupem let jsem vyciíoval v době svátků
přemáhané napětí, uvodomaval jsem si, co bude následovat, včetně výčitek, na říklad " /yslíš, žo eie mě koupil tím kusem hadru
/myšleny např. saty/,. když
děláš celý rok to nejhorší".
í/aso dětské dárky za íiéholik korun byly po vánocích pojnenovávány bezcenými střepy, uniatky za schválnosti, zlomyslnost. /Vánoce z tu'JO davocu USsnáším./
Reálná sterostlivo.j c matky v:"ak nebyle oslabena. I v době nojprmd
cích sporů poc.ával:; jídlo.
Mimo vánoc bylo údobí hIdole a klidu takřka boz přechodů. Matka se
naučila být absolutně samostatnou, nechtěla být a i'-.omu zavázána.
1 v eobáoh, kdy byla nemocná a sotva se hyb4la, odmítala po,oc a
naiiáhavo ne plazila pro vodu sama.
Přísně au trestala lež. j^3pamatuji si žo bych clo 21 let svého
života vědomu lhal. Oasto, abych se vyhnul nutné lži, volil jsem
n a i v n í , jednoduchý způsob života.
Bratr 00 vy ví/jel pochopitelně odlišně. Zachovával si reálný synov
ský cit alespoň k otoi, aoboť v jeho blízkosti vyrůstal od nnroao/aí.
Já' nul k oliěmu rodičům vztah na podkladě rozumovém, a nejen vlast
ní a nevlastní jsam p o c h o p i l v a ž ao 15.roce.
Přítomnost rodičů no" zncklidňov la, nenáviděl je. n mazlení. Bral
jsem ód nich to .
' j." £ # j 'mítl jsem jot k moři na rekreaci
o dětmi,/bylo mi .ani ljUot/ a byl jsem velmi díyvěřivý. Kamarádi
ně obelhávali u má huboná po;-tav n pavoucími udy je evádšla k
tonu, aby si ze mě udolali panáka na lírení. ...bych dokázal užitečnost, snažil jaem cc být pracovitým. Odmotal jsem chodit do škol,
abych nebyl, rodičům a a dně m ě z iváz.ua.
V mýoli 15 letech se rodiče rozvedli. 3iyl jsem nucen bydlit s matkou pohronědo v jadnon pokoji.
Př3S nanjatou eituaci moci n á m i »ni natka věnovala kradní péci. Po
oílal ni jak jen mohla zásilky do tfěrueoka i n a svůj u'-or. I přes
tuto vzdálenost jeen^cítil nadměrně zavázán, a abych pocit ztlumil, dulil jsem se s ke1 šarády. Mates jsem m a m a psal, aby nic
neposílala. Matka nu podporovala n~. studiích. V domácím prostředí
jnom mol tok silné komplexy měnoccnoeti, že jsem postupem foby ne
byl schopen vykonat ne i jednoduší práce.
Sklon k eeboobštování druhémtiL u nátky vyplývá též z jejího povolání. i)3QÍtky let pracovala jako sáravotní sestra mezi nemocnými .
U lidí je matka oblíbená,
Vladimír 3oud:iík
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V l a d i m í r Boudník
Jvxp 1 o s i 021 n l i s n u s

•2. března 1956
Poslání o x ") 1 j s i ono lis mu, sodn ÍCT; ^o vydání prvního manifestu, jo
v podstatě shodné s posláním přea sedmi loty.
To_jej_ Zbavit člověka zábran vůči výtvarnému umění jeho aktivním zapojením do spolutvůrcílio procesu, vyloučit z mozků, ustrnulé
názory a předsudky, vymezit obrazotvornosti na základě myšlenková asociace právoplatné místo v tvůrčím procesu a očistit, ji od
nařčení z pathologické nezdravosti, neb o'li vliv filmu, fotografií,
gramotnosti a nadměrného množství obratového materiálu, jaH Človok a obklopuje, vytváří \ jeho mozku /včetně ,mozková kory/ psychické a fysiologické schopnosti, tvořit právě na základě myšlenkové asociace reálně platné obrazy /ze skvrn/, nebo o vědecko uvědomění si příčin usměrňuje výtvory do hodnoty, dávající souhrny
-^řehled o výtvarné potenci člověka, oproštěného od nadvlády mimodčcnych car, jimiž by jinak své představy no jistě reprodukoval.
Sout o skutečností budou výkonní výtvarníci nuconi zvyriit nopomorná vysoko úroveň svých prací, oprostit s j od řemeslň-..ho akudemismu
a vejiti do styku so špičkový :i výboji, činností a myěSlonkovtfni
proudy soud o >6 lidské společnosti. Jinak. - v z h l c a m k rovuocenosti
psychických tvůrčích sil diváka, budou vynikat cistě řemeslnou
schopností.
V případě korísorvotivní separace aktivních profesionálních výtvarníků nebude tož vyloučena možnost dočasné soběstačnosti nejsirsí
veřejnosti. v Víme-li, že samotná skvrna, ěi skvrna zdůrazněná krosebným doplňkem, vytváří v diváku ;.ia základě 1 ruhé signální soustavy reálno psychické pochody, rovná víca-néně psychickým pochodům,
vyvolaných reálným obrazem ve starém slova smyslu, bude dostačující, když divák přísluěný shluk skvrna na zdi ofotografuje, ěi
zarámuje.
f
Jo smáno, že vývoj kvalit mozkové kory ja úzce spjat c vlivy prostředí; /síla vlivu prostředí je pochopitelná podmíněna disposicí
člověka v době vlivu/.
Unes je naprosto nezdravá, odisolovávat se od vypěstovaných, obrazotvorných schopností mozku koncervativním vědomím převzatým od
předešlých generací, žo se jedná e vnímání scestné, neboí je nutno uvážit, Že předchozí generace postrádaly v průměru dneř.ní podněty a vlivy,. Sxplosionaiistc průběhem sedmi lot experimentovali,
za aktivní účasti mnoha tisíc lidí, dokázali, že naopak jo scestné
a mozkově funkčně n e z d r a v é , setrvávat v odporu vůči popisované činnosti .
Qvjsico, popírající možnost kladného výsledku, má pravdu, uváží?u-l:
me-li, že by nebyla možnost na neinformovaného člověka působit
potřebnou dobu, nutnou k překonání zábran.
V průměru stačí vliv po dobu 1/2 hodiny, aby došlo v mozku informovaného člověka při podpoře jeho osobních akumulovaných disposic,
ke kvalitativní změně.
ExplGsionalisté zvolili formu bezprostředního styku s lidmi na
ci i v zaměstnání. Uvědonovací proces probíhá za aktivní spoluúčasti několika desítek či set lidí, v každém jedinci náhonečně
ryoh13 5
á -«
,
~ ,
Sxplcsion.listé
oklenuli eyntheaou názorů předchozí ismy a umežni
nevodění srozumitelnosti mezi cílem a obrazem. /Zásadní oposice ;
jmenovitě zatížená pověrami, jo nepřístupná k výkladu vlivem předchozího dlouholetého zkresleného názoru vůči problému./

Ověřili jsme si, Ž E "TATÁŽ O P O S Í C S stojně "bouřlivé odmítá reálnost
fyekologických poziatků, na příklad o drihé signální soustavě a
podmíněných reflexech. faktcŽ o'Viità tento dtuli oposice technický pokrok tvořící ce ba-hcm jejího života v lotech "ospělosti a r
jsou příklady, že nepřázná exietencá-schopnoct objevu, s nímž usrj^Snří pracuje sta lidí.
Dne sní lidé ry jí schopnost, vytvořit mohutnou z á p l a v dokladů o
o stavbě svéixO vnitřního psychologického světa, formovaného zevními reálnými po dne ty /včotr.e složitých vzájemných vztahů/.
j5xploaionalintické myšlení ¿o podobná řstézovér.iu rozštěpu radioa k t i v n í c h lá.tck a má schopnost
měnit za součinnosti obrazotvornosti skvrny stěn domu v obrazárnu prubahom několika minut.
Tím byl překonán tásný kruh vyhrazený k míření sil mezi rukodělnou výtvarnou čiností a fotografií,
Kastoupilo údobí soupeření nčkoliVAninuto^é představové činnosti
s filmovým dílem, n:iboí obrrz - řestává bytí monentkou, a stává
se řetězovou oxnlozí uvědomělých představ.
Uvčdcaímo-li ci, že -ra^lovek před JO 000 lety ve svých jeskyních
kresbách znnchal nekonečné velké množství výtvarných prací vrcholných kvalit, o co bohatší bude tvorba lic.í současných, propojeny oh a životem nekonečným 'inožatvím vztahů.
Dn;a.k je nedokonalé, aby současná složitost života byla vyadřována pouze íČkolika jedinci. Dále: Reálnými fotografiemi naci pláňaty zu e tra'ocrjfaríckých letadel vzniká nový vztah k pro- borové
ť tavbo obrazu. Exp 1 o s i ona li t é zmnožují na základe prostorové
mozku de nekonečna prostary na ní eláne ty, čímž
vL.ntnooti lidukí 1
obrazotvornost bia. .i aktivně důležitým činitelem, acboï bude přo¡,011..in pocit o mal oc> ti naší planety, po oit zapříčiněný vývojem dopravní techniky a signalizačních zařízení včetně televiee a radia,
PodnSt k yytvořeni obrazu dá i desetitisícina, milimetru, zvětšená elektronovým mikroskopem, Li dek:' obrazotvornost mění základní
v stal'y k u b o ktám.
Jo
'.wj přínos fotografii v tom, že človčk má možnost vybavit
si jimi abnutné přesně z'.ëitek z minuiosti, za aktivní účasti roojptoru /očí n pi'io] usnými nervy/, psychicky detailně jej prožít
.'„ honí odkázán m sny, blouznční v horečce, či snění ve stáří,
kdy nabývají převahu prvotní v jo ay z mládí, ^xplosion-.lismus umožní zažití nakonečného řetězu minulých představ formou dle okamžitých d lep os i o a urmérn&ní schopnosti -mozku - po vyrovnání se přijímat novou skutQ&aoat, Lidé budou schopni ">cyc.kick''ho vývoje
po uíilv £;i.vot a pfizvv.oobiVooti vývoji.
14 důra ¿nu .jam, Y.a ne nejedná o zálecitost novou. Jxolosionalieté
by#li ovlivněni lidovou obrazotvorností /při lití olova, určování
nuzvů květinám, akalám, mraků ptr>,/ Dodatečně si ověřili, žo na z
r; 'kin do myšlenkové asociace v zni'- "ly jeskyň:! prakresby v paleolitu, díla La o narda <ia Vinci, G-oyi, Viktora Huga, včetně celé lavinv pruoítfoudobýo.h nVliřř.. Ale tato předchozí činnost nezanechala
znaný va včdoní nojsivsí veřejnosti. Asociace sloužila prakticky
jako ;íéněconný prostředek, či j..':o exklusivní záležitost, což sa^.o o co V) a ^čaeto stačilo lc tomu, aby se získala samolibá a o manka
3 osobní úspornosti.
ïïx^erimenty asi ee / 000.lidmi jsme si ověřili, že v prvých minutách bylo přen $CV' lidí, kteří o záležitosti pochybovali, nechápali ji, či moli k ní vztah, Tiskaný při lidových pověrách /lití olo
va atp...,/% oni£ by se snažili to.nto vztah rozšířit mimo staticky fixovaný náaor. Rychlé utváření nových vztahů k problému v n á s lodujicíok minutách, za ^součinnosti akumulovaných sil v podvědomí
je dostntečaýo uváéoctvím o přirozených, objektivní platných sehop

Vladimír Boudník
nostěch lidí.
Oposics se mýlila když tvrdila, že exposionalisnus opomíjí reálnou skutečnost. Saopaki Je s ní spjat a závislý nn ní. říení přece možné vidět ve skvrnách předmět či děj, který jsmo nepřijali
uo představ z reálního světa.
2astá neobvyklost tvarů a dějů vzniká kombinací akumulovaných představ mnohdy časově různě starých. V tom se zrcadlí vyspělost vyšší
nervově soustavy u člověka.
Vladimír Boudník
Stanislav Vávra

v. r.

/v /

30. zdrí 1563
Vážený pane d»kt©re.
Promiňte mi, že Vám píši. Velice mne potěšilo, ži jsem sc s Vámi
po letech opět viděl. Před osmi lety jste mi byl skut'1 onou po.? i lou v mých tvůrčích snahách a jsden z těch riala, dtoří věřili, žo
to co d:'lám, není tak zcela zbytečné. Ještě minulý rok bylo mých
snah zneužito ke křivým nařčením a moje tvorba mne stavěla v očích
razných lidí na hranici šílenství. I když jsem po soukromá oitovi stránce nesnítne utrpěl, přesto se mi podařilo roslisovat své
výtvarné záměry. 1. to je pro mns mnohokrát větší zadostiučinění
než s.bych dospěl k vnitřnímu vyrovnání ^udavaostvím.
Satisfakce by se ni dostalo maximálně úřední formou a jopičím
psychickým dosahem pro nůj život.
Dovoluji si Ván zaslat katalog z mojí loňské Varšavské výstavy,
*

5c srdečným pozdravem
Vladimír Boudník,
Praha 3, Kostnické náměstí 5

/ X r a e c B a s h e v i s
Sir/?er
CG narodil v Polsku r. 1904. Jeho otec i děd
byli robiny a sán navštěvoval /arěavský
"Rabínský seminář. P. 193 5- emigroval
do Spojených států a oč tě doby pracoval
jako žurnalista z povolání s sloupkařpro židovský denítc F o r w a r d
vycházející v New """orku. Kro-ě některých
dřívějších prací publikovaných ve Varšavě
téměř všechna jeho beletrie byla nepsána
v jiddiš pro tento Časopis.
Teprve nedávno bvlo Sin^erovo dílo
z valné části přeloženo a tak jeťio
zásluhv a hodnoty jeno díla
došli teprve obecného uznání.
P. 197P byl odměněn
Nobelovou cenou za literaturu./

/ Povídka
K a f k ů v
p ř í t e l
bvln přeložena z knihy
Jaaac bashevis Sin^erí
A Friend of Kafka and OtKhor Stories
vydané nakladatelstvím Penpuin Books
v roce 1979«
Pře zen 19C0. Trans

: Jetel

/

K a f k ů v

p ř í t e l

3lv~el jsem o Franzi Kafkovi létp piedt'^, než jsem <okoliv od
něho četl, od jeho přítele -JPCOUOSS. Xotna, bývalého horce /idevskěho divadlo. Sikáir bývalého,' nebo? v uobě.. kdv jsem ho znal, na
jevišti už newřtupo«'al. Pvlo to počátkem t.iicátých let n Židovské
divadlo ve Varšavě už pomalu ztrácelo obecenstvo. 5á Jacoues Kohn b
byl tehdv churavějící troska. Piestože so dál oblékal j°ko dnndv,
vypadal ošuměle, v levém oku -^ívrl monokl, k tonu ^vsOKý st.aro-codní límec /říkalo se mu o'tcovrah '/, lakvrky a tvrďák. Cvnici
vo varšavské") Klubu židovských spisovatelů, kam jsme oba docházeli, mu o í o z d í v l i 'jeho lordstvo '. Ačkoli bvl řím dál více ^nahrbený, urputně so snažil držet re zpříma. To, co mu sbvlo
z kdysi
plavých vlasů, si sčěaával jako můstek přes holou lebku. Zcela
ve tradici někdejšího divadla co chvíli se rozhovořil v poněměolé
jiddiš - zvláště kdvž uluvil o svém vztahu ko Kafkovi. Poslední
dobou začal psát ě] ónkv do novin, ale redaktoři mu svorně vraceli
rukonisv. ^vdlel v jedné podkrovní místnosti v Leszonsk^ i^lici
a věčně postonával. Vezi ělonv klubu o něm koloval vtip:
Celý
den proleží nod kvslíkem r v noci so vvnoií jako Don Ju»n.
"^otkávali jsme se o b w k l e veěor v klubu. Dveie se otevíraly nezvolná, kdvž vcházel dacovuos Kohn. "Působil dojmem význačné
evronsk* v o l i H
> kt.rré so uráčilo navštívit rh^tto. Porozhlédl
peí a tvářil ae Uštěpačně, jako by dával najevo, že pach ze alanečků, časneku a laciného tabáku není podle jeho f?uata. 3 opovržením
přehlédl stoly, na nichž zvet.šelé novinv, nolámané šachové fi,<mrkv r< popelníkv plné cigaretových špačků, u kterých vvsedovali
členové klubu a don.-.konoc na vřís^avš diskutovali o literatuře.
Potřás«-! hlavou, jako by říkal:
Co můžete cht.ít po takových nemehlech? ':Tnn jak json ho uviděl, sáhl jsem do kapsy a úchvatní
zlotý, který nevyhnutelně s¿ odo mně půjčí.
Toho večera se Jacques zdál byt v lepší náladě než o b w k l e .
Us •mval PO, přito^ poodhalil porcelánový chrup, který mu neseděl
a lehce se povik"1 aval, když mluvil, a nadutě se ke mě rozešel,
j.akobv kráčol po jevišti, podal ni kostnatou ruku s dlouhýni prsty
a řakl: 'Jak n e ^ n n s daií naší hvězdě na obzoru'?
'\]ž na obzoru?
'u'luvím vážně'* Rozpozná** -talent na první pohled, ačkoliv sám žádný
no~ám. Kdvž jsme l,:"'ll hiáli v Praze, nikdo ještě o Kafkovi neslyšel. Začal do zákulisí a jen jsem ho uviděl, bvlo mí jasné, že
přede T O U stojí genius, ""vcítil
sem t 0 * -I^ko kočka ucítí myš.
Tím zašlo naše velké přátelství.
Tu historku jsem vyelec.nl nockrát a v mnoha obrršnách, nle věděl
jsa--, žo si ji HUSÍP. poslechnout znovu. Přisedl k mému atolu a
ř*ána, aervírka, nán donesla sklenice a čajen a zákusky. Jacouee
Kohn nasupil obočí n--o zažloutlý -in očima, ji.iichž bělmo protkaly
krvp./é žilkg, 3 výrazo-r, který napovídal:
Tcnuhle ti mezuláni
říkají čaj?
Pal si do sklenice pět kostek cu^ru a pl echovou lžičkou otáčel ododna vzhůru, ^alcen a ukazováčken, jehož nonet byl
neobyčejně dlouhý, / ulomil zdi hoc koláčku, vložil ho do úst P pozn«- mop^l:
"a
j a,' j"ko bv chtěl říci: Dnešní sousto neukojí
/čorejší hlad.
To všscknb bylo jen hra. sán pocházel z cnasideké rodiny z jednoho
polského n5et.ee kn. hojněn o vsi se Jacques, «ale Jankel. Přestože
žil PO -moho let v Praze, ve Vídni, V I3erlHnŠ, v Paříži. Nabýval
vždyckv jen hercem Židovského divadla, ale účinkoval i na jevištích
ve Francii a v Něnecku. Spiátelil se s mnoha yýznačními osobnostmi.

1
fomclíl Char°lovi najít ateliér v B e M e v i l l e . Byl častým hostem
u Isrnela 7»np:willa.
Hostova? v jedné Reinhard tově inscenaci a
pojedl studanou pečínku s Fiscatorem. Ukazoval mi dopiev, které 'U došly nejenoi od Kafky, ale od Jakoba "tessernanna, Stefana Z"'ei/ra, Romains Rolland», Ilji Ehr en b u ř ra © Martina Bubera.
Ti všichni ho dúvěrn.' oslovovali prvním jménem. Kdvž jsme se
už lépe znali, dal
dokonce nahlédnout do dooisů od slavných
hereček, s kterými mši intimní vztahy.
'^ňjrit 'jacquoKu Kohnovi zlotý pro ,ne znamenalo navázat kon
takt. se západní Evropou. '7/ způsob,
'm nosil svou hůlku &e
stříbrnou ru.ojetí,
}2 i padal enoticky. I iaívž eirara + v kouřil íinak, než bylo z v y v e " ve Varšavě, v těch vzácných případech
kdv se se nou pcŠK.orpil, vždycky dokázal uchlácholit -}é city
nějakou pairntni poklonou. Víc než co jiného jeera na Jaccmesu
rahnoví obdivoval, , jak to u r-ěl se ž?nani . Já se divčat
ostýchal - Červenal jserr ea, v jejich přítomnosti jsem byl
nesvůj - zato Jacques Kohn byl sebejistý jako nějaký velmož,
vždy pohotový říci něco milého i té nejnáně atraktivní ženě.
Zalichotil věen, ala vžčvcVy s nádechem dobromyslné ironie,
choval flo jako blazeovaný oedonik, který už okusil všeho.
n'lnvil se '"nou otevien y . ' 'á j mladý příteli, jsem
takika inpotontní. -Tal už ti b/v.l, když ce v člověku vyvine
pio ie.mněl ý vkus - do ud "-- jte ala , obejdete se bez marcipánu
r- hez kaviáru. Dospěl jos-, už stádia, kdv -i žádná žena nepřipadá skuteč-iě žádoucí. yeujde ri jediný defekt.. To je impotence.
Toalety, korzetv - vidí <- skrze ně. ^eošálí mě už líčidlo ari
parfém. G "¡ jsem o zuby přijel, ale sotva některá žena pootevře
lia ta, hned jí spočítám plo"bv. ivimc chodec, toto bvl Kafkův
orriMém, 1 akud jč> o prM'on.i spisovatele: viděl všecky tv nedostatky - evoje vl ť 111 i kohokoliv jiného. I.i Lera turu většinou vvr<.bějí t. krví plebe j,„i a packa levé jako Tel - a p'/.nnunzio. J ', v divad'e, jo,.-,.,, také viděl nedost >tk'-, které Kafka
postřehl v l i t e r á t u ' to n^s sblíži ! o. Ale, je to s podivem,
kdvž měl K a ť k n poao nit divadlo, ^vl unlně slepý, raše plytké
hrv psuné v j.iddiě, vynášel do nebe. Uláznivě se zamiloval do
jodn^ š f r á c k é h o r ^-kv - M^dr.n Tac'iiasik. Kdvž po-avslí™, že
Kafk.-» tohle stvoření mi lovil, žc o ní snil., strdím se za mužská plemeno a za jeho iluze, vo budiž, t esirrtelrost si nevybírá. Každ;;, k "U se poštěstí navázat kontakt s nějak/m velikánem, s nno vpochoduje - o nes .rteloost.i , často i s dřevákv
na nohou.
Neptal jste se mě je.mou, čím to ic, že se p<--řád ^rží^,
nebo se mi t.o jen zdá? "Cda beru tu sílu snášet chudobu, nemoc
n
, t.o najhorš!
všeho, beznaději? Tc stojí za optání, máj
^lad í pi i tyli. Kladl jsem sij. stejnou otázku, '-d^ž jsem prvně
eet.l Knihu JoTx)Vu. Co !*rží ,Toba při. životě a strádaní? ío, že
Ve konci mu přibudou d .IŠí dcery, že má víc oslů, víc velblouda? \ i Voli. Odocwě^ ;ní : bvlo to aro hru s n u . ^ěichni
hrajeme Sncbv a partnerem je nám 5sud. Te? táhne on; terí taneme mv. Chce nám dát mat. no třech tazích, my se snažíme tomu
i-abrán1.1. ^ímer, • e nemůžeme vyhrát, elg dáme si záležet, aby
měl a námi obrý zápas. >*ůj protivník je nějaký houževnatý
:.nd-'l. V boji se -T-iceuerem Kohnem použije každý trik, kte^ý
u namane. Ce?, máme zimu ; pomalu re nejah|ejete ani u
k""en, jenOe mo ie kamna nejsou v provezu už měsíce a domácí
"i je odmítá zapojit, Já bvch stejně neměl peníze na uhlí.
J "mr v eokeji je zima .jako venku. Pokud jste nebvdlel v pod»

SJNTER
- Viroví, nevíte, co dělá'vítr. Tabulkv v oknech tan drnčí i v
létě. wěkdv se na střechu k mému oknu vyěplhá kocour a ječí
celou noc jak ženská pii porodu. Ležím ten zabalen, v dekách,
klepu se zimou, a on nrouská po kočce, nebo takv jen skueí
hlady. Mohl bych mu dát kus žvance, abv dal pokoj, anebo ho
zahnat, jen •? - abych neprcarz na kost zabalím se do v^eeh
h»drů , co
i do starých^novin - sebemenší pohyb
věocko tid úsilí DI i jde nazmar.
Nicméně, kdvž hrajete Šachy, drahý příteli, je lepěi
mít důstojného scupeie, než hro.t s nějakým fuěerem. Já T.ého
protivníka obdivuji. >T*kdv rr.ě okouzluje jeho vynalézavost..
S^dí tam nahoře ve své úřadovně ve třetím nebe v sedmém neJ-'i,
v té pobočce Prozřetelnosti, pod kterou spadá na.*e malá plap l m e t a , ---má na starosti jedno jediné - políčit past na Jacqu
- esa Kohna. Má ořikázáno : Natluč ten soudek, ^le at z n$ho
nevyteče víno.'Fřesně to udělal. Jak so ^u daří udržet mě
naživu, ro je zázrak. Je mi hanba říkrt vám, co beru léků,
kolik pilulek s l i v k á m . Máni niítele drogistu, jin.ik bych si
to nemohl dovolit. Než jdu do postele, zhltnu jednu po druhé
- ncsucko. Kdvbych to zapil, musím močit. Mám něco s prostatou
tc bych musel vstát několikrát, za noc. Kdvž jste potmě,
Kantovy kategorie přestávají platit. 5as přestává být Čap n
prostrr už není žádný prostor. Něco držíte v ruce a najednou
to tam není. Rozsvítit mou plynovou lampu není tak jednoduché.
Věčně se n;i ztrácejí zápalky. M* podkroví se hemží zloduchy,
Č s od času oslovin jednoho z nich : V e j , ty v Octe, synu
Vína, co kdybys nechal těch svých lumpáren !
'Není t.o trk dávno, uprostřed n či slyším, jak někdo bu*..í na
mé dveře , a je slvěet ženský hlas. Nepoznal jsem, jeSti.i se
směje nebo pláče. 'Kdo to může ,být? 'říká'i si. 'lilit? Namach?
Machiat, dcer" Keteva M^riri? '"lasi tě jse™ zvolal, 'Madam,
t.o jste se spletla. 'Ale pořád mi tloukla do dveří. Pak
ušivší • zasténání, a jako když někdo podá. Bál jeera se otevřít
dveře. ?ečnu hledat zápalkv, abvch nakonec zjistil, že je
•furn v ruce.Konečně re zvednu z postele, rozsvítím plynovou'
1 ~>TIPU a navléknu si župan a trepky. \Tr moment jsen: se zahlédl
v zrcadle a to, co jsem uviděl, mě vyděsilo. V obličeji jsem
bvl zelen; a ne,oholený. konečně otev.i'u dveře a tam stojí
rol^dá žene, bosá, sobolí pláčí přes noční košili. Pyla bledé
a dlouhé blond vl«sy měl.? rozcuchané. 'Madam, co se děje?
P'-vídám jí.
m.~kdo se zrovna pokusil mě zabít. Bučíte tek laskav, pustíe m ě ,
prosím dovnitř. Jen bvc^ u vás ráda zůstala, než se rozední.
'Chtěl jsem se zeptat, kdo se pokusil ji zabít, ale
vidím, že je celá promrzlá. >TejspíS t'-ky opilá. Pustil jsem
ji dovnitř ? vši-íl si, 5o na zápěstí má náramek s obrovskými 1
dém-ntv. 'm mě s^ netooí, '^ovíďóm jí.
r Je i o lepší než zemřít na ulici.
'A tnk jsme t=>r soolu. Ale cc tecf s ní? Mám jenom tu jednu
pcstel. Nepiju - to Ani nesmím - -.le od jednoho kamaráda jsem
dostal dTe~> láhev >oňsku a měl jse** tam pár sušenek. Malil
jsem jí a nabídl suěenku. Tím likérem zřejmě pookřála. 'Mad>»m
bvdlít^ v téte. budově? 'ptám se jí.
*
tfe, *řekl°. ' n ydlí • "n Ujazdo^ekém bulváru.
'"Jner •-ě napadlo, že je šlechtična. 31 ovo dalo slovo « zjistil

jac-ť», Že hraběnka, ovdovělá, a .její milenec bydlí u nás v domě
- učiněný krobián, kter/ si pro zábavu pěstoval lví mládě.
Taky patřil y honoraci, ale bvl jeden ze zavržených. Už si
odseděl rok: v Citadele za pokus o vraždu. Ji navštěvovat nemo
-hl, protože bvdlela u tchyně, tak docházela k němu. Té noci
v návalu žárlivosti ji ztloukl a přitiskl jí revolver ke spánku
f.bvch to zestručnil, podařilo se jí popadnout pláši a vyběhnout
z jeho bvtu. Klepala na dveie sousedů"1, ale nikdo jí neotevřel,
a tak se vydala do podkroví.
'hadara, 'řekl jí en jí, 'váš milenec vás pravděpodobně ještě
hledá. Kdvby vás vypjtral? Abvch dělal rytíře, na to už neirárn.

'

,

,

'^eodváží se udělat nějaký kravál, odpověděla.
Vé pcdnín'ft>.ný
trest. Skoncovala jsem s ním nadobro. Slitujte se - snad byste
mě nevyhnal uproct.řed noci.
'.Tř>k se chcete ráno p o s t a t donů? 'ptám se jí.
'To nevím, 'řekla. 'Stojně mě život omrzel, ale nechci, abv
zrovna on mě zprovodil zo světa.
'\To budiž, tak jako tak už neusnu, 'řekl jsen. 'Lehněte si
do mé postele a já budu odpočívat t.adv v křesle.
'No. To bych nerada. Nejste už žádnv mladík, ani nevypadáte
moc dobře, prosím vás, jděte zpátkv do postele a já si tady
,jon sednu.
T"»k jsne se handrkovali, až jsme došli k závěru, že si lehneme
spolu. ' n mé strany ae nemáte Čeho obávat, 'ujistil jsem ji.
'jsem starý o a Ženami už nic nesvedu. 'Zdálo so, že o tom nemá
nejmonŠích pochyb.
V o jsem to iíkal? Ano, najednou jsem v posteli s hraběnkou
a její milenec co chvíli může vyrazit dveře. Zalezli jsme oba
pod tv dvě přikrývkv, co mám, a už mě nenapadlo sestrojit tu
obvyklou kuklu ze všeho, co je po ruce. Tak mě to rozrušilo,
až jr.om zapomněl, že je zima. A potom, cítí™, jak je mi blízko.
? jejího t*la vvzaiovalo podivné teple, jiné, než jsem kdy poznal - nebo tiebo jsom to už zapomněl. Políčil na mne můj protivník nějaký nový ga^bit? ^a posledních pár let se mnou piest*
al hrát, vážně. Víte ? existuje něco j^ko hiát šachy z legrace.
Kupříkladu o v i"Zowitschovi se říkalo, že své partnery řád
vodil za nos. Za starých ČÍ^SŮ to byl Morphv, cc si rád zašpásoval, l$d-"ž hral šachv. 'TO není špotný tah, 'říkal svému
odpůrci, mistrovská práce. 'přiton si uvědomí-., Že jejího milence znám. Potkával jsom ho na schodech - hro 'Otluk s vrahounským obličeje^. J"ký naslavný konec pro J«$queso Fohna dorazí ho polský Othello I
'Pal jso-i se do smíchu a ona so přidala. Objal jse~> ji a
přivinul k sobě. Nekladla mi žádný odpor. Pojednou se stal
zázrak, ^novu jsem byl mužJ Jednou takhle, bvl čtvrtek večer,
postával jsem u jate> v jedné malé vsi a uviděl jsem, jak se
býk pálí s kravou, zrovna než je odvedli na porážku pro Sabat.
Proč se poddala, > ikdv nepochopím. Snad že se tak pomstila
svému milenci. Líbala mě a Šeptala liehotkv. Potom slvšíme těž
-ké kroky, ^ěkdo pěstí zabušil na dveie. Moje děvče se skutále
7I0 S postele
a lení o si na sem. Já už málem odříkával modlitbu za iv: ín/jící, rle zast.vděl .ise™ se pied p ohem - a ne
ani tak oia 1 *>ohem jako před mým škodolibým protivníkem. Proč

SINGER
•nu ještě navrbh dopřát tuhle radost? I melodrama má svoje mese
ze. 'Ten dobytek stále mlátil do dveří a já trnul hrůzou, aby
nepcvolilv. Kopal do nich nohou. Dveře praskaly, ale nehnuly
se. Byl jse^ vystrašený, a přesto, co to ve mně je, pořád mi
bvlo do smíchu. Prk ta palba ustala. Othello odešel,
'páro jset ié hrdince kouo"»l" š~tv, spodní prádlo a střevíce.
Sety jí nebvl-.', ani tv střevíce, ole potřebovala ienom dostat
se k t^víku - ovšem , za oředpoklsdu, že její milenec na ni
nočíhá někde na schodech., Je to zvláštní, ^le té noci zmizel
a niicd.v se už neukázal.
'Než odešla, políbila mě a trvala na to^, abvv'h jí zavolal,
jenže tak pošetilý z*s nejsem. «Tok stojí v Tal mjdu: ''"ázraky
se nedějí k~žo'v den.
'A ee vám povím, Kafka, jak byl tehdy nladý, byl už pngedlý
stejnými zábranami, jaké sužuji T,Č na stará kolena. Překážely
mu ve 1 *em, co dělal - v sexu zrovna jako ve psaní. Dožadoval
se láskv a prchal pied ní. Napsal větu a vzápětí ji škrtal.
Otto "/einin^er byl podobný piípad, taky - Šílenec a aéniuss
Potkal jsem ho ve Vídni, - chrlil aforismy a pořadový. ,Tedeu
jeho výrok nikdy nezapomenu ;'Bůh nestvořil št*niei. 'Musíte
znát Vídeň, ehyste opravdu rozuměl těm slovům. «Tenže kde t.edv stvořil štěnici?
'À, je tu a a r •bera ! Ponívejte, jrk se na těch krát.k/ch nožkách
kolébí, jako kachna, mrtvola, odmítající spočinout ve svém
hrobě. Mebvl by to špatný nápad, založit klub mrtvol trpících
nespavostí. Proč se tak plouhá ao nocích? K čemu jsou rnj ty
kabaretv? "Doktoři ho odepsali ořed letv, kdvž jsme tyli ješt.Č
v Berlíne. To ho neodradilo, abv nevyšedával v Poi nniscb.es
Café do Čtyř do rána a neklábosil s prostitutkami. To jednou
Cran«t. herec, oznámil, že usp. řódá ve<v írok - skutečnou or^ii
- u něho v domě, a mezi jin£"i pozval Ba aberra. Hranat každému uložil ořivést d. "u - bue manželku pnebo piítelkvni. Ale
Bomber," neměl ani ženu ani milenku a t*k zaplatil nějaké
couře, abv br doprovodila, »'-'ušel jí pro tu příležitost koupit
večerní šaty; Společnost sestávala výlučně ze epis< vrtěli,
profesorů, filozofů a všelijakých t*ch intelektuálských všudy- bvla. věli všichni stejný h4p-d jako Bamberp - najali prostitutky. Takv jsea ta:y> bvl. Doorovázel jsem jednu př.-žflk^u
herečku, ~>~u dávnou známou, "náte
X-idoop. Koňak pije
jnko sodovku o zhltno omeletu z deseti vnjec. .Ten
hosti
sešli, vysvlékl se a trdloval s t?'i d*vk-"mi jako pominutý,
abv tomu výkvětu, co si sezval, nšje.k zai 'pon v°l. Nejdřív
intelektuálové pose&ávali v křeslech n zírali.
nějakou
chvíli z'aeli diskutov t e aeru. Schopenhauer to...Nietzche
zas tohle. Kdo oři tom rebvl, těžko si může představit, jak
tihle géniové dovedou být směšní. Když to bylo v nejlepčín
Bambeáfovi se udělalo zle. Zezelenal jako tráva a pot se z
něj lil. Jaceuesi, 'řekl, se m o u je konec. Ale tadv se dá.
u^řít. 'Dostal ledvinový záchvat. Zoola jsea ho vynesl ven a
dopravil ho do špitálu. íiřimochodem, můžete mi půjčit jeden
zlotý7 '
•
> a . '
'le i Vvloůpil jste B^nk Pol ski "i
^Prodal jsem jednu povídku.
'Cr--tulu.iu. Pcjat^, povečeříme spolu. .Tá vas zvu.
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Zatímco jsme .jedli, Barober došel k naáenu stolu. Byl to malý
člověk, vy zábl;/ jako souchotinář, předkloněný a na křivých
nohou. Měl lakýrky a psí dečky'. Na zašpič^těl.^efe lebce mu
ležela pár šedivých vlasů. Jedno oko bylo větší nez druhá červeně, vypoulené, podě x ené svou vlastní vizí. Drobnýma kostnatýma ruka a se opřel o 'n^ě stůl a kdák-°výra hlasem řekl:
'jacquesi, včera jsem četl Z á m e k tvého Kafky. Zajímavé
ale kam to směřuje? Na fen to je příliš dlouhé. Alegorie
mají být krátké. '
,
Jacoues Konn rychle polkl sousto, které žvýkal. S s a č se, řw
lekl, 'Mistr re nemusí >vídit pravidly.
'Jsou jistá pravidla, kter/mi se musí řídit i mistr.Žádný
román by ne>'iěl být delěí než
'T o j n a
í r. I V o jn a a m í r je příliš dlouhá. Kdvbv se ^ible skládala z
os"nácti dílů, bvla by už dávno zapomenuta.
'Talmud má šestatřicet dílů a doposud ho 3idé nezapomněli.'
'Židi pamatují až moc. rro je naěe neštěstí. Je to dva
tisíce let, co jsme byl-i vyhnáni ze Svaté země, a te3
zkoušíme dostat ae zpátky. Šílenství, nebo ne? Kdvbv naše
literatura zobrazila jen tuhle čílenost, bvls> bv veliká.
Ale naSe literatura, je ze záhadných důvodů plná rozumu.«o,
nechce toho. 'Parober^ se narovnel, nasupený, jak ho to
zmohlo. Drobnými krOČkv se odšoural od stolu. Došel ke gramofonu n pustil oi taneční hudbu. Ve spisovatelském klubu
se vědělo, že po léta nenapsal ani řádku. Tecí v tom v*ku
se učil tančit, podnícený filozofií svého přítele Dr. Mitzk.ina, který "»spa^l E n t r o p i i
r o z u n u. v této
knize se T/r. Mi t z kin rokusil dok.'zit., j?e lidský intelekt
zbankrotoval a 1e opraydevé moudrosti so můžeme dobrat
pouze vuění.
Jacoues Kohn potřásl hlavou. 'Tříčtvrteční T 'mlet. KafVn
se bál, že z ně.i bude takový B m b e r g - a proto se zničil.'
'Ozvala so vá ně.kdv ta hr^b^nkn? 'zeptal jsem se. Jacoues
Kolín vyňal z kapa v svůj monokl a nasadil si ho.'A i kdvby
ae ozvala? v flém životě so všecko promění ve slova. Povídání, rozpráv kv. To je vlastně filozofie Dr. Kitzkina Člověk skončí jako automat, na slova. Slovn ho nakrmí, slov
ne napije, se slovy se ožení, s l e v y o 0 nakonec otráv.i . Te<5
mě nnoad£, Pr. Mit.zkin se také zúčastnil té ore:ie u Granat-i.
Přišel
si ověřit, co hlásal, "le mohl zrovna tak napsat
T^nt.ropii vášně. Ano, hraběnka r i Čas od času zavolá.Taicv
intoloktuálka, ale bez intelektu. Popravdě řečeno, žer.v
ro všemožně snaží uplatnit své tělesné vnady, e piito^ toho
vědí jenom poskrovnu o významu séru, zrovna jak o intelektu.
Taková Madam Tschissik. Co na ní kdv bylo, »crom tono
t.ěl? "lo zkuste se ji zeptat, oo tělo doopravdy jo. lei
¿ošklivěla. Tehdy tam v rrnze jako nereČka, to ještě mela
něco do sebe. Bvii jsme milovník a, -lovnice. Měla tak
ěpetXu nadání. "ajeli js^e tehdy do Prahv troc'- u si přivydělat. a našli js e cénin, který na nás čekal - ^ o m o
s a u i o n s v n e j w š ě í m stupni sebe trýzně. Kafka ci:těl
být
^le nevěděl jak na t.o. Chtělo se mu žít,ale ani
s t.fn si neuměl poradit, 'kri^nsi '->ovídá^ mu jednou, 'jsi mls»
dý. D,vlej to, co NVV všichni, '-nal jsem tam v Praze jeden

bordel a přemluvil jsem ho, aby tem se mnou rašel. Ještě byl
ponič. Radši oni nemluvím o dívce, s kterou byl zasnouben.
Vězel až po krk: v měšíáckém bahně. Židé z jeho okruhu měli
jediný ideál - stát se kiesTony, a ně dát se k Čechům, ale
ic Měmcům. Zkrátka a dobie, nalákal jsem ho na to dobrodružství.
Zavedl jsem ho do tmavé uliěkv v bývalém ghettu a tam byl ten
bordel. Šli jsme nahoru po tcěitých schodech. Ot.eviu dvoře
a vypadalo to jako někde na jevišti: kurvy, pasáci, zákazníci,
madam.Na ten okamžik nikdy nezapomenu. Kafka se rozklepal
a t~-hal mě za rukáv. Tak se otočil a seběhl po schodech tak
rvchle, až jsem se bál, že si přerazí nohu. Sot^a se octl na
ulici, zastavil se a zvracel jako mel/ kluk. Ceatou zpátky
jsme říjeli starou synaropu a Kafica se rez; ovídal o /rclemovi .
Kafko věiil na polema, věřil i tomu, že jednou v budoucnosti
se může objevit další. Kusí evistovat magická slova,, která
promění kus hlíny v živoucí bytost. Což p ů h , podle kabsrly,
stvořil svět vyřčením posvátných slov? Na počátku bylo Lofos
'Ach, to všechno je jedna velká šachová Ira. Odjakživa jsem se bál smrti, ale tee, když už stojím nad hrobem,
mě ten strach piešel. je jasná, že rtfij p^rtner r chce
hrát
pomalou hru. r.^i r»i
bude sbírat jednu figurku oo druhé.
>Tejdiív T^ě připravil o to, čím jsem zapůsobil jako herec,
a udělal ze mne takzvaného spisovatele. A to se ještě předtím
postaral o to, že při nsaní '•'.i ruku ochromí křcě. Jaho další
tah - zjavil mě mé potence. Přesto vím, že na m«t zatím nepomýšlí, » to mi dodává sílu. ?e mém doma zimu?
mám.Nemám
co k večeři? Já bez ní nezemřu. On sabotuje mě a já sabotuju
jeho. Nedávno oozdě v noci se vracím domů. Byl třeskutý mráz
a pojednou zjistím, že jsem ztr"t.il klíč. yzbudll jsem domovníka, ale ten žádný klíč neměl. Táhla z něj vodka a jeho pes
mě kousl do nohy. Stát se to před léty, zoufal bych
ale
tentokrát jsem řekl mému protivníkovi ; '.Jestli chceš, abvch
dostal zápal £lic, nic proti tomu. 'Vvšel jsem z domu a že
půjdu na Vídenské nádraží. Vítr mě skoro unášel. V noci tou
dobou bvch r-iusel Čekat na tramvaj nejméně. třiČtvrtě hodiny.
Jdu kolem Pereckého sdružení a v jednom okně uvidín světlo.
Řekl jsem s.i, žo se podívám dovniti. Třeba bych tam nějnk
přečkal noc. Na scnof.ech jsem o něco zavadil botou a slyším,
iek to cinklo. Sehnu se a zvednu nějaký klíč. Pyl to ten můj!
S^nce nejít klíč potmě no schodech v té budově je tak jedna
k bilionu, ale můj protivník se nejspíš zalekl, abych nevypustil
duši dřív, než je se m o u nadobro hotov. Fatalismus? Říkejte
tomu frtalismus, kdvž chcete.
J-coues Konn vstal a •mluvil se, že si jde zatelefonovat.
Seděl jsem tam a pozoroval Baiberga, jak třaslavýma nohama
tančí s nějakou literární dámou. Oči měl zavřené a hlavu jí
opřel o L>rsa, .jaTjo by to byl polštář. Zdálo ae, že taněí a spí
současně. J-ccues Kohn si dal na čas - zdržel se déle, než trvá
normální tele^oniňí hovor. Když se vrátil, monokl na. oku "iu
z¿lil.
e neuhádnete, kdo sedí vedle?'iekl.
^f/ačr.m Tschissikl Kafkova velká láska.
^Opravdu?'
^Povídá1 Jse-: M o vás. Pojíte, rád bych vás seznámil. '
g Nechci.
'proč ne? ^enr^ kterou miloval K0fka, za to stojí. '
^ Nemám záje--.
'jste plachý, to je to. Kafk-- bvl taky plachý • plaehý jwko nř-
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jak.ý seminář i sta. Já nebyl nikdy plachý a možná proto jsem nikdy nic
neznamenal. TTrahý piíteli, potřeboval bych ještě dvacet grošů deset pro vrátného tady v bačové a deset pro našeho domovníka. Bez
těch peněz nemůžu domů.
Vzal jsem z kopsv oé^ drobných a dal mu je.
'Tolik? Vy jste dneska musel vyloupit banku. Čtvřicet šest grošů!
Tfuj - tfuj!
No,
jestli je nějaký Bůh, odmění se vám. A jestli není,
kdo si rozdává všechnv tyhle partie s Jacouesem Kohnem ?
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Anděl s rukavice

"Kníže x Josef Antonius Leopold, vévoda..." pomalu a obtížné slabikovala stařenka nápis na velikém balvanu, zpola ae už propadajícím ¿o země. Stála v posekaných kopřivách, které rychle vadly
v poledním slunci, malá, drobná, st..rá ženská ve vybledlém pracovním obloku. Když přestala oškrabávat mcoh, pokrývající kámen
a slova na něm vyrytá, otřela ostří srpu cípem modrá kazajky a
dala s c opět do práce. Levou rukou, chráněnou koženou rukavicí
uchopila vždy několik vysokých kopřiv najednou a pak so ^a snažila srpem oodetnout. Stonky byly u země silné a ďřevnato, srp
ocl nich oaskakov ?1 a některé jen nalomil. Ty pak bylo třeba oběma
rukama odtrhnout, šlo to ztěžka a nechráněná praviěka so ěasto
setkala ss šahavymi listy. Stařenka se namáhala, až kolem kamene
vznikl široký kruh, zbavený toho neřádu, jak kopřivy nazývala.
Potom GC nodív ^.la na hodinky, zahrozila srnem plsvelu, který lhostejně pohyboval lodyhami všude kolem a šla si odpočinout. Posadil;: se u kamanc, opřela sezády a jazykem si slinila hřbet ruky,
pokrytý bilymi, ěervonš ohraničenými pijchýřky. Choulila so na sluníčku, teplý kánon pěkně hřál do zad, ústa so jí otovřola a oči
zavřely.
Kánon se vynořil ze země. 3ílý jelen vyběhl z houštiny, pádil
a přece ^omalu se vzdaloval, dlouhými skoky so vznášel nad divými ploty, ktiré dělily zahradu do pravidelných obdélníků, bílý,
byl lÝnlnč bílý. A potm se náhle zastavil, vysoko nnd zorní, obrátil hlava ke kamenu a zůstal tak.
Z^druhé s t r m ý se blížil jezdec. Měl bílý oblok, klobouk, s .:
zbraň.
"Znáš mě," zeptal se stařenky. Vytasil šavli a ukázal jejím
zakřiveným koncem na nápis. Stařenka slabikovala: "ICilížo Josef
Antonius Leopold..."
"A. d..;.l to není?" otázal ss přísně jezdec, pobídl koně a ton
vyskočil nahoru na kámen. Vzepjotý na zadních, nřodní kopyta nad
hlavou nebohé stařenky stál jezdec v třmenech, šavli nad hlavou.
"Znpoměla jsem si., brejle, " ¡šeptá stařenka...
"Máňo i"
Kámen se ponořil. Stařenka si olizovala popálenou ruku a polokaně mrkalo v ostrém světle.
:!
Pořád bys spala, vi3," řeklo to ostré světlo.
"Ho zlob se fíázo, já jsem pracovala." Ukázala kolem dokola na
místa zbavená plevele a ukázala Hzo také očištěný kousek nápisu:
"Uezlob se."
:
J.ch ty," mávla Roza rukou, nad ní i nad nápisem, alo doopravdy
se nezlobila. Stejně se pořád trochu usmívá. Má už takovou tvář,
širokou, starou, usměvavou. Přineslo svačinu. Babičky okusovaly
rohlíky s máslem, namáčely je do plecháčků s bílou kávou z madré
smaltované bančasky a povídaly si. Velké červené květy namalovaná na konvičce přilákaly ěrfisláka; hlasitě se p o k o u š o ! proniknout
ks sladké vůni malou mezerou mszi okrajem a víčkem. Kána ho odehr
nala kapesníkem.
"Je vás už málo hoši^" rozloučila so s ním, když ho ztratila^
z dohledu. Zlobily jí oci. ^lg horu^ vysokou skalnatou horu ,za řekou na druhé straně údolí viděla pořád dobře. Hebo si ji tak dobře pamatovala? Celý Život ji měla na očích.
"Já ti někdy," vyprávěla Rozaf "když si večer před spaním dáván sííku a koukán do zrcadla, vidím tu horu před sebott, jako by
byla z:», mnou."
Obě zvedly oči a podívaly ac na obrovskou., šodontadrott akálm,
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zavolanou, výseko nac? plactícíni ptáky, vyzařující do údolí ticho,
zřetelně oddělená od klidu letního «--..polodne, mlčenlivě, jiné ticho ,
,
"Jen ty ee koukej do zrcadla," uanále se Roza. Pořád se usmívá,
"Rači JO taky jednou nodívej do okna támhle u altánu. Uvidíš.
Uvidíš před sebou zahradníka, jak,eije bezinková ví~o. Piji hn3d
ze dvou skleniček a jak dolévá. Jednu sobe, druhou Andělce. Napij re Andělko, usr.áj se," usmála se hodná Roza a odplivla si.
Bílá slina so houpala n"zeleném listu a pomalu, pomaličku se přibližovala k zemi.
"Je léto Rozo," smutně řekla stařenka a přitiskla si svědící
ruku ke rtům.
"Jak myslíš." Roza poskládala konvičku a plecháčky do igelitová tašky, zavázala si na zádech stahy záště..* y a noaalu odcházela.
í.Jo několiku krocích se óočtSiihtrátiia: "Na jařs jí bude sukně krát
ká tý tvojí Andělce." Už so neusmívala. Zvedla za země hrábě, stěž
ka se o no opírala a mumlála si pro sebe: "Dopadne stejně jako my,
hloupá,.."
Kobyla to zlá ženská, ta .leza.
Sbaři-nka zíkitala sama u kamene, Prohlížela si upřeno bodavé
otisky ^ubů, hluboko vytlačené mezi modrými žílami. Potom, si přečetla nápis a nakonsc se pomalu, nroti své vůli obrátila k altánu.
Dívala no taia dlouho, dooře viděln skrz dřevenou stěnu,
děla
vuuělcu jak no veselo snéjn. Zahradník jí rozepíná blf.ziěku a ona
se trochu brání - "ale pane zahradníku" - opravdu jen trošičku.
Sklar.iěka a bozinkovým vínem so oře vrhla, husté žlutó kamky stékaly na dřavěnou oodlalju, taková krásná vůně, krásný den a teplý,
1 o tni,..
Koní to aobré na oči, dívr,t se do slunce. Zčervenají a pálí jako kopřivy.
si
"Kníže Josef Anbonius Leopold..." přečetla Máňa znovu. Trochu
ao jí točila lalava, když sc poprvé rozmáchla srpem, ale orzy to
přoiilo. Kopřivy pomalu a odevzdaně pad'ly, kruh kolem kamene so
zv'itftoval a vzadu nad horou se ukázal první bílý oblak. Stařenka i..
¡ío tam nepodívala, ale věděla o noru Věděla také, kdo stojí u knuiona a na co so ji zsptá.
"Ohaoš usnout nobo so probudit, Máňo?"
"Mám takovou cluro nv. trochu vína z bezinek,41 odpověděla. Stiskl
kla u zaiilě ctonok vysoká tc opři vy a jedním rychlým pohybem ruky
ho zbivLla listí.
A m W l se usmál, svedl rukavici položenou na nápisu a odletěl.
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?r:cen'.' lida' p^eh
po poli ryk,
3",ií.• i v .ieteli smrtelný s íi eh.
Sin nou '^elí, trk dobývá - lěsta ěik.

Sála,

Chlupy coby
srší z těla
drbou re drbny
Ču< í hvězda

v^láz^j do děr myši
u vchodu bičíken zamávají
olíznou svoje patv,
nf zatcouií se jim a nár to svalí.

parádivý luov
hle sokyně
blechy odkud kudv
jsou lupy samice?

Pokoj věláol stavitel, v svůj plán,
bzukot i.reiitový:ni pádlv
/strop oodpírá stěn'5 s rohv/ rozehnávém.
Vejdeš^-li zamávají, ěustí kříd] v.

asi ne
Řek , , , 1 0 11
tak ano nebo ne
snad ,,jo 1 '

M

ejr°děi vgechnv jednou ranou,
afcv si zapamatovalv,
že nejsou zvány ani v právu.
Poletující m l a d ý , po nábytku posedány.
!Torosti°d visí ie líne1-',
n« tři páry nožiček.

z hrdla flns
nezi zubv pár hub
míchanici zkus
dnes voií pablb

voní ten z hubv hnůj?
lupy blechy nebo blechy
se ptaj lupv
chutově noni zlej''
''odpovídá Paolo do řeky.

Břitva holí náprsní kaos-"
bez zaplaceni choulej se,
chlápek si vousy piišlájp,
kousek po kousku.
-ezradněj pxed dive a vnějším
lámou kr:-.jy
v chlívě koza • •ěcí,
ještě řvou ztuhlé tváře
kapsa s pánem roz-ejšlej si volbu
řež palic, z dubu vozv
zadních dveií.
d* kol. vplétá
Vlas a chlup v oceloyým t»nčí křesle, živ/ proklínaje vvpne luk
opodál zák^zníěek ?ni se nehne.
nic neěetií zbr-ině
kůl vvrve jak špunt
"vkácenej prales s opicema
zaznamenal bojovník
keříky n^ orsou vvtrhnu,
,,zde vytéká nová řeka''
zmátožej se? přijet znova
nokloníš sv/ pole* traktorům.
3třev co pupek zbavilv kosv
okukuje pod kamenem had
y
dnes zvědav, přítele pro
odvíjení noci
Coilec ootkol ožr^lce,
jež vysnil si druha v polosních
slin íh šlépěj - * ti ski s i ,
tam z" městem na lávce"
tc
zoubky chňep, tahá ehlestouny za šosy,
Chtěla by do rána chovat tv ponybv,
ta roztoužená, iotykv.
T-ak sti'et.1 c;ilec ožralce.
Jeden jav na cbůd_.ch vrávoral,
zatí :co druhý, ^ leže diímr.l.

4
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Dech oživlý ve věcech,
obláká si oděv můj
duj tak už větře z hluboká.
č^s raněný k re-ocnici spěje,
přesn? s-p'it zrnka hlas.
Kdvž já mrtev?
rřeastírcv tu lež.

Nespavost, chaos,
večer kryje.
Nepřičetnost,
les tmou smyje.
Bedna plna
krach a puch
zakrývá,
vždy spíš zrvje.
Onen jed
tak vpus£ do žil
ehci sém být,
všech '""ůr
bez života mí zhos£.
wp to z*ije
tvůj zub nestačí
mé žíle
pati í jinačí.

Větve v cop spleteny,
roste do výšky jen.
Do hlínv kořen vměstnaný,
tam někde v korun?,
konejšívá píseň
Slunce ořipéká kůži,
pár kapek línavv.
Frvskv pozorují za okny,
z oken visí pohledv, jak
ocásky.

Tma a sen.
'trn pOSteČí !
Klid a stesk.

SI ovn
Provaze cl'od ci balanců jou,
nee. vypadnou
kušny,
lžou,
jak kulkv^ kceaj pu^kv.
Čípak jsou?
Kolen stolu eeděj d
z^boioný hýždě.

židle

Pod nimi se válí!
P o d p a t k e m jich pi\r narjetu,
nozi sebou o lidech štěbetají,
probodaný brouci, hle tam a tu.
pro uklízečku s koštěti»n
svbyly ztichlé sbírkv jen.

Na konečku hromada domů
se zazděnými lidmi,
stěnv, promaštěné jimi.
Komín od sazí
a oílapaný práh.
A co vítr patříc stromům,
k listů' ořiaoután babími létv,
V
ěkd.v pospíchá ?
přibuchuje dveie i okna
na harmoniku hr^je,
pekelnou, dýchavičnou píseň.
M
a kopci hromádka sutin.

y
'oznánkn : orotože těmto i jiné výhorv /ukázkv/ pořizujeme
ze rami?datů již kolujících a ne z rukopisů, předpokládáme že již byli redi^ovánv. Proto zachovávám! interpunkci, oopř. jiné zvláštnosti a je-li to možné
i řádkování.
,,Je to vůbec možný?'' Děkuje-a. Redakce.

\
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yšechn.y že odešly ti láskv?
Která je .jedna?
Jediný konflikt
máš se svou ženou?
"ad
krásná paní celá v černém
v
oc Tv
Pán o Jiný
chtělo bych dovolenou
.''edno podzemí
vystřídáno undergroundem
rytmu s úoadku
Strhující hudba
Tvrřín skokem vpřed
/podřep, ruce zatnout do vzduchu
a nádh'erpý let/
Dopadneš vždycky jen
no milovanou bytost
Co bude zítra
sajímá mě ještě
co bude tuto sobotu
poč ítán neplodné dny,
abvch se "oblá vykašlat
na roky
které mám oi'ed sebou

Chtěla byrh držet, pevně
v ruce svojí knížku
tak jako drží^
každou noc
svůj sen
Spolehlivý preoram
Jenom ráno
hlavu mám-jindo
knihovna je prázdná
a na zemi nísto koberce
je žlutá tráva
nejspíš sežehlá Černým
•
ohněm
nebo slehlá růžovou zimou
dvůr visí v okně
piesně obráceně
koupelna
sšeielá márnice
studená, keramická
s chladivým sarkofágem
a s lahvičkama olejů
Jenom se do něj položit
p prožít sv ',.j noční sen
frísto snsi
zelená skřetice
noří se v nový den
+++

» » »

Panna
Sítím to až na dně svého života
xx zadek cě tá'>ne k zemi
jen oči jihnou
a aočítají sebevraždy
nemohu fikat.:
^ b r ý den aá milá
T.-V se vede^
a polvkat :
l*nto noc jsem
st^ávil^ s ívýta nu žen

Dva světy
aby jeden, netrestal,
dva muži,
abv jeden nepřestal
poklusávat. vedle 3Vojí
kobvly
Běda
- ob* světy se jí spojily.

/.r, r, 3 'V;', f? f ? r O V ó
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Moje nemoc,
moje vlhkost, kt rá nesouvisí s vlastním tělem
lehké vůní- hniloby ze všech dutin
Mezi větvemi Cerboros v.yjukne z černé dírv
o mrtrne plovoucím okern spiklenecky,
nby se pak nechal překvapit, než zmizí
ani on mě nechce vidět
T. pes je muž
moje pacičky
aírečka lotosová
se rozechvívoji na kostkovaném ubruse
Lněné trávy na těchto místech cizí
pacičky přeseknuté časem.
Moje obrazy
tryskoji do lepších chvil
knžiého snu,
než ráno ukončí tělo svůj závratný let
/z podpeřiny lezu jako myška z dírv,
bojím oo pohnout, poklopem dušnosti/
Vidím jen minutu před sebe
Moje nemoc
Průvod nádherných Va.*?ín ,
jak šedý stín
nčkteré zdobí se hlavou
Můj útěk pi od ní
Pěstuji mýtus o sobě,
strach mi vano úlevou
při běhu na útěk připravena
Couráš své šatv za sebou,
jak přebytečného muže
Tak
princezno
a jsnml
Pěstuji mýtus,
rin-4» plná až se zalykám.
a tobě praví--:
.Taon lopkrvř nlná,
' 'Cuohé a slunné ženou se vánoce
satímco ty si lítáš!
teplem bytových útrob
F-t.áln jsem nad řekou
vá-no-ce
yvsoko,
Pro tebe?
kousek od Slivence
vá-no-ce
ten den, kdy ukázala
*e milují tč ovečky?
i"i Tuzans modry kámen
A tebe tvoje žena?
'>
co nesi na svém úzkém krku
iv bys chtěl přítelkyni?
ale nepodalilo so ji vzletět
Procházím pustým patrem
- dírou v domě
Z výškv áSasné
v županu, jek t,o nejprodejnřjší
jsom se snosí«
a slyším hučet televizi,
k tobě
/vidíš/
kde Mýtus,
* typ mě piibil
jak pes se schlíplém ocasem
k Zorni
upírá své zářivé oči do šera
Jsem tvoje Žena,
svojí rozkoši
v průvodu veselá
«le v r.oci
Zbývá mi ještě rychlá
jízdp autem, dlouho
vždy znovu přistižena
do noci

Anna "'/ápnerevč
4-4-4-

Tc "žím nabrat výšku,
iešt« než ae r + ane bělost všeobecnou,
pobývat mezi bxarvami tak, jako beránek,
nejb T 3ejší * nejvvšší mr^k,
který se maže prokázat, krví
Zaslechnu od země z délky ien slabý step,
snad dusot kopýtek,
pak vzdušné piistání hebkosti na vodě
jako kdvž tlačí tČ
na bíeh o do polí anebo pod stromy
jakýsi suchý Bůh
Tmí se, je ostrý vzduch, a i kdvž nic neboli
za řekou hroutí se
dnv tvojí svobody

Slavobrána plesnivýho závěsu
ne, nízký výsměch stropů
- ten já nesnesu
Vítr v černém sametu
se řítí schodištěm
konečnč i v podzemí mi táhne na kotníky
Zvedá sukně
noh v tančí rytmus
štíhlých kupletů
Tobč muži úzký věnec upletu
ze svojí poctivosti
rrečem
v černým sametu
ivoje starosti
- hedvábný dlouhý strach
z dětství
tv bytosti
vdechla jsem jinou krajinu
steskem mraků protkanou
hučící
nod kůrou syrych stromů
skrývá se
to nejlepší ze Mně
vr noci představuii Ptáka
- svojí Pratetu
V Dodzemí
^ůva.bnou mvš
s kluzkými nápady
V těsném korzetu svého těle
prohnutá mezi Kocemi a "Ony
dotýkám se břichem
Tvojí hebkost.i
e cít.íj- se jek v tnod rádným bufetu

Nezapomeň
a e e t o u p í š - l i ke mně
p a k jenom v černým s a m e t u
v poruč«
/r>\. ni tě 2 .iinýp nespletu/
^UD, šup, v l O c o v n i
A cigaretu?

kávu

Konečně- i v počU CJruí jí tánne na
u e l i n t a n ý stránkv
v z k a z u j e ti d í k y !
R y t í ř o v i v y,eclý'ji 3anetu

kotníky

Přepř.ahnout a tryskem I
Ale m á m ,ien .jedny koně
n elvř tu stojí d o s t a v n í k v !

neniální vystoupení
bvlo D r o h l ě d n u t o
v e ová ubohosti
p ř í m o od n o b n
tohoto večera.
G o t i k a ja .jon zdání, b u d o v a n á
N e e x i s t u j e sama o sobě.

rozumem.

Tak jako sličná Iv'.
zazní z ,jeviště svým malým,
ž á r e m zmoženém srdcem,
tak 00 i já chovám v noci
v noci.
Incest. Dítě
e r o t i c k é hry.
V místnosti mám možnost.
držet, se ustropu
jnko NV«rrv P o p p i n s při odpoledním
r>lc no nohu v d o c h o v t . dech
tvých milenek.

čaji,

4- 4"1»

" v s p a l n sos s v ě č n o s t í
- strašná bolest,
m í s t o naDlnění rve ti z těla tftrobv
T áskou
"Prohýbáš se v krvi
n
í l d postav-" sudic cvakají
m a l ý m i železnými p ř e d m ě t y
z c ala aryt m i c k v
d o př-íboje m o ř e
a pi es hukot, v l n se v z n e s e š

Anna 'Várnerová
nad posmrtný klášter s jezerem
kam tiše šustíc právě
p iis tála la buf.
důstojně zlomen ho krku
Zatímco se tvé vědomí
od ní vznáší
k úbělu nebeské měkkosti
oořád mi znějí v uších ty něžné
dotakv kovu o skleněný stolek,
ěisté roce muže
vplrni suché, bez iediné k.~okv krve,
V-riv? &r> přehluboké peřiny staly
tvým menším nebem, po spojení
se s nrtí
dávno před Životem

Todařilo se ti něco skvělého,
má milá, ve spěchu a strachu, po tmě
si se rozbila
nemůže ti svíěk** v této temnotě
nijak pomoci
Seš a zůstaneš po otci
hrubko, vlasatice
kosmatá lysko
vrstviěka vosku tě pokryla
od hlavy k patě
achizofreniěko se smetákem a kýblem
nejvzácnějším atributem
pro naši knihovnu
r.-ezi listím se po nádvoří
prohánějí
zkrvavělá kouskv vaty
které ooustilv asi popelnici
urnu knih
+++

Věnováno
riř
hukote úzkých tunelů
"ilě , mlč,
mlžný přívale mého údělu
Ticho hrozící z reproduktoru
Lítám hrčivost zalknutého motoru
nemám jineu touhu,
než potkat t.ě až půjdu nahoru
jak sedíš, sám s infarktem
za uchem /místo cigarety/
š^dý lachtan
svreěek pod 3klem
a vrůstáš do náhrobního mramoru

j

Híin* Vágnerová

Soudružka
vplula jsi jako Bílý Pták
Velký Dort
bývalá žena
A opláchl tě okamžik
- podápro
Tajně si ood stolem zouváč
svá nádherné botv
ze dvou mrtvých zvířátek
Tvoji soudruzi
jnk zoubkv zipu
sedí
^ cvpkojí
kdvž jede M u n e k
nespavosti kol &Tr
Todnocení ř
Zázrak rná vlastní J*néno
konkrétnost v zájmenech
Soudruzi !
/Je len je i hluchý
píeCeptávají mu závěry/
vOhakritikou do hlubšího
hnoje
vědoui zbytečnostj
ř*ocné tu sedí
a krvpt,« ro kouie.'> h«lí
rodinná hrobka
zař. spěje k zadýchání
Tn»a hoíí
vedlo padá štol»
i 1 procházím o hlavou
zakloněnou
hlasitě se smějíc
Vlasy mé chytají plnmrnv
nohv temnotu svírají
v obzoru zái i v
oři oožáru smyslů
tryska if péřové chochol v
m t. í pvt.i vém srní ehu
t*ch dam, co jaxo buble/rum
narostou
za vlečkou nádhernou
nlazí so sv-xdo^í
černější du~i
podzemí
- tou jsou Já

Tvé oči
noci zrcadla
odkud, jsou /snad/
od ĎáblaV
'růj černobílý dialogu
emiprantská tlamo,
lehounce ti trne tlapka,
temná řeka je tvá matka
p-^oti ní,
jak oroti srst.-' ,
proti Času,
č asu prosti
národ jako louža mrlý,
iernou kůží lemovaný
plouhá svoje souvislosti
Ten kdo v mrtvých vodách loví
-"usí zvracet .Sokratovi
své neznalosti vědoií,
kdvž v lůně iekv uloví
svý Čern'> dětský svědomí
A vědomí souvislosti?
/" podza^í se kupí kosti.../
+++
Vvřídín ti v*ec^ov vzkazv
klidné budu fundovat
jako dopisní papír
Chceš-li
odměnu,
že poznala jsem Svlvii
řernookou /jak o sobč říká/
V-i jku
pera i nože
fntku odsouzených dětí
žonu mého "uže
Tec* bv se hodil ten st.arý
Básnický obrat: rudá růže
ze srdce
z klína
Ma sebevraždu
je bezvadný kli-^a

KAKi-íAK ARť-NDTOVjC
/1906 - 19*75/ se narodila v Hannoveru, d tstv{ a léta
.'„yrnnajiélní prožila v Královci /Konigsbergu/, odkud
pocházeli oba její rodiče. Studovala nejprve teologii
u Tomana Cuardiniho v berlina, pocé f ilc 3Óf ii u Martina
Kcideggera v Marburgu,IDi nunda Kusserla ve Froiburgu a
I arla J&spsrsc v Leidelberu. Pod Jaspersov.'m vedením
získala ve svých 22ti letech dol-torrt za prá~i Der
liebesber.riff bei Augustin. V roce 1933 byla nucena
pro svůj židovský puvpd Německo opustit. Zdržovala
sq nejprve ve Francii, Kde porfiáhla organizovat
emit.\aci *idů z ICvropy a patřila k aktivním členům
sion 'stického hnutí; od roku 1941 žila ve Spoiených
3tátJch. Pracovala jako lektorka v nakladatelství
Shocken a když v roce ly?l vydala své první velké
dílo, The Origins of Totalitarianiam, které ji učinilo
známou, pocaxa působit i na akademické půdě.V letech
1QS1-1962 se zúčastnila jako dopisovatelka časopisu
Hew Ycrker prccesu s Adolfem áichmannem v Jerusalemě.
Pětidílné reportáž z tohoto procesu se stala zákládem
její - patřně nejprésluleší - knihy Zichmann in
J exusslem - A Report on the Banality of EvTT/poprvé
ryěia v roce 19537 • OcTteKož roku se datuje i její
vlastní akademická kariéra. Jako profesorka sociální
a
I i i c • filosofie přednášela na universitě
v Chicagu i v jiných prominentních akademických
centrech JSA: Columbia,' Northwestern, Wesleyan ad.
Srn^t ji zastihla, když působila v New School for
Sociál Research v Nev; Yoi/.u.

CO J£

SV050DA?

Kannah Arendtová

1
Položit si otázku, co je svoboda, zdá se být beznadějným podnikem.Jako by zde ra nás číhaly letité protimluvy a antinomie, připravené uvrhnout mysD. do logicky neřešitelných dilemat. AÍ, už to vezmeme z kteréhokoli konce,
pojmout 3vobodu či její protiklad je stejně nemožné qa- o
představit si hranatý kruh. Tuto obtíž lze v její nejjednoduěší podobo pochopit jakc kontradikci mezi naším vědomím
a svědomím, které nám říkají, ža jsme svobodní a tedy odpovědní, a naší každodenní zkušeností ve vnějším světě,
ve ktoršm se orientujeme podle principu kauzality. Ve všech
praktických .a zvláště politických záležitostech považujeme
lidskou svobodu za samozřejmou pravdu a na tomto automatickém předpokladu spočívá to, že v lidských společenstvíoh
se ustavují zákony, činí rozhodnutí, vynášejí soudy. Naopak
ve všech oblastech vědeckého a teoretického usilování se
řídíme no méně samozřejmou pravdou nihil ex nihilo či nihil
sino causa, tedy vycházíme z předpokladu,~Te"naše vlastní
zívoty jsou, vzato do důsledku, podrobeny kauzalitě a tak,
at už v nás je či není, svobodné ego, stejně se nikdy nezjs
vuje ve fenomenálním světě nepochybným způsobem a nemůže se
tudíě stét předmětem teoretické výpovědi. Jakmile se tím,
o čem se předpokládá
že je ne jvlastrw; jší sféiou svobody,
začne zabývat psyeholo^ie, změní sc svoboda v pouhý přelud,
nebot"role, kterou \ přírodě hraje síla jakožto příčina pohybu f má v oblasti duševna svůj protějšek v motivu, jakožto
p'íčinŠ chování."
To, že v oblasti,lidských věcí je kritérium kauzality - předpověditelnost účinku, známe-li vše«h
ny příčiny - nepoužitelne, je sice pravda. Tato praktická
neprodpověditelnost však není důkazem svobody, jen znamená,
že všechny příčiny, které jsou ve hře, nemůžeme zr»át, a to
jednak díky sarnoti.ému počtu faktorů, o které jde, »jci^k pro
to, Že na rozdíl od přírodních sil jsou lidské motivy dosud
skryty před zrakem diváka - lhostejno, zda jde o pozorovaní
našich bližních zvnějšku Či o introspekci.
"a vyjasnění těchto podivností vděčíme nejvíce Kantovi
a jeho náhledu, žo 3vobodu nelze poznat vnitřním smyslem
v oVlasii niterné zkušenosti o nic více ntž smysly, kterými
pozn^v^me a chápeme svět. AÍ. už kauzalita v oboru přírody
a ve vesmíru působí či nikoliv, v každém případě je to kate
gorie mysli, která tím, že yořšdá smyslová data bez ohledu
nu jejich původ, vůbec umožňuje zkušenost. Proto antinomie
mezi praktickou svobodou a teoretiokou iiesvobodou, které ve
sv, ch oblastech mají
platnost axiomů, se netýká pouze
dichotomie mezi vědou a etikou, ale spočívá v každodenní
zkušenosti, od ní? jak etika, tak i věda odvozují sv*' východiska. 7dé se, že ne nějaká vědeoká teorie, nýbrž myšlen
samo ve svém přeáv"decké;;. a předfilisoficksm porozum-.ní roz
mČ lnu je a znico triu je svobodu, na níž spočívá naše praktioké
jednání. Tdé sc tetiž, Že v okamžiku, kdy čin, který jsme
^vykonali jakožto svobodně jednající bytosti, reflektujeme,
upadá tento Čin do područí dvou druhů kauzality - kauzality
vnitřní motivace na straně jedné 3 kauzálního principu ovlá
dajícího vnšjší svět na straně druhé. P*ed tímto dvojím
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útokem Kant bránil svobodu tím, ze rozlišoval mezi "čistým"
neboli teoretickém rozuměn a "praktickým" rozumem jehož
centrem je svobodná vůle; při tom však je důležitá rv.ít na
mysli, že ona svobodně volící bytost sama, kter
je prakticky klíčová, ce vo fenomená]ním světě ni:.dy nezjevuje,
a to ani ve vnějším světě našich pěti smyslů, ani v oblasti smyslu vnitřního, jímž já vnímá sarno sebe. Toto řešení,
stavící proti sobě diktát vůle a chápání rozumu, je dostataěně duchaplná a snad i postačuje k tomu, aby ustavilo morální zákon, který není lo,-i:ky nikterak méně konsistentní
než zákony přírodní. Nepostačuje však k tomu, aby se odstranila největší a nejnebezpečněj.?í obtíž, totiž, že myšlení
samo ve svá teoretická i p^-edteoret ické podobě působí, že
svoboda mizí - nemluvě o tom, Že .samo n>v předpoklad, že by
přístřešek svobody měla být schopnost vůle, jejíž podstatná
činnost spočívá v diktátech a příkazech, musí působit skutečně podivně.
v politologii je problém svobody kruciální a žádná politická teorie si nemůže dovolit opomenout skutoénost, že
pr^vě t^nto problém zavedl filosofii do/'temného lesa, kde
zbloudila."
předmětem následujících úvah je skutečnost,
že příčinou této temnoty je to, že fenomén svobody se
v oblasti myšlení vůbec neobjevuje; že v rozhovoru mezi
mnou a sebou, tedy na cestě, na níž povstávají velké filosofická a metafyzické otázky, se svoboda ani její protiklad
nezakouší; že filosofická. tradico,je jíž počátek v tomto
ohledu vezmeme v úvahu později, vlastní ideu svobody talovou, jaká se dává lidské zkuTenosti, nevysvětlila, ale
překroutila, a to .jejím převedením z její nůvodní domény,
ze sféry politiky a lidských věcí do niterná oblasti vůle,
kde by byla přístupná introspekci. Náš přístup budiž předběžně ospravedlněn tím, že ze starodávných metafyzických
otázek - bytí, nicoty, duše, přírody, „času, vě nosti,atd .
- se problém svobody stal předmětem filosofického zkoumání
historicky jalo poslední. V celých dějinách velké filosofie f
cd presokratiků k Plotinovi, poslednímu antickému filosofovi t
nenalezneme zamyšlení nad svobodou. Svoboda se v naěí filosofická tradici objevila až eíky zkušenosti ru )ožensk*é konverze - nejprve Pavlovi a posléze Augustinovi.
Oblastí, kde byla svoboda známa odjakživa - sice jistě
ne jako problém, ale jako zkušenost každodenního života je politici á sféia. Dokonce i dnes,'bez ohledu na to, zda si
toho jsme ěi nejsme vědomi, hovoříiue-lí o problému svobody,
musí v naší mysli b./t přítc.mrá otázka politiky a skutečnost,
že Člověk je bytost ? které je dáno jednat. Jednání a politi—'
ka.
jsou totiž mezi všemi schopnostmi a možnostmi lidského
života tíiii jediným, o čep bychom nemohli vůbec uvažovat, kdybychom alespoň nepředpokládali, že svoboda existuje. Těžko
můžeme hovožit o jediné politické otázce ? aniž bychom se zártveň dotkli, at už implicitně či explicitně, prc-blému lidské
svobody. Svoboda nadto není, p*esně řečeno, jen jedním z mnoha problémů a fenoménů politické sféry, jako právo či moc či
rovnost; svoboda, ač se jen zřídka - v časech krizí a revolucí
stává přímým cílem politického jednání, je ve skitečnesti^vlastní p ř í č i n y toho, ¿e lidé žijí společně v politických útvarech.r ez ní -politický život jako takový němě. smysl.
I>aison djetre politiky Je svoboda a jejím zkušenostním polem
}ě ¿2dn 'ní.
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samozřejmou a k t e r o u musí b r á t v p o t a z dokonce i ti, kdo vychvalují tyranii, je pravým opakom "vnitřní svobody'', nitern é h o prostoru, do n ě h o ž moheu lidé uprchnout přec vnějším
donucováním a cítit se zde svobodnými. Toto vnitřní cítění
zůaaává bez bez vnějších projevů, a tidíž je z deťinice po-^
liticky irelevantní. A Í už je jeho oprávněnost jakákoli a al
u ž je v pozdním starověku popséno jakkoli výmluvně, jde o j e v
historicky pozdní; toto cítění bylo povodně výsledkem odcizení oe světu, kdy zkušenosti světské byly transformovány ve
• ^kuřenooti se sebou samým. V tom, že vždy již předpokládá
ustup ze světa, který evobedu odepřel, do notra sebe sama,
kam nikde jiný přístup nemá, je zkušenost vnitřní svobody odvolená. Tento niterný prostor, ochraňující vlastní já proti
evětu, nelze chybně zaměňovat se srdcem ěi myslí, protože jak
jedno, tak druhé funguje ve vzájemném vztahu se světem. Niternost jakožto místo absolutní svobody uvnicř seebe sarra
a nikeliv srdce ěi mysl, to nalezli na sklonku starověku ti,
kde nevlastnili žádné místo ve světě a tudíž postrádali základní světskou podmínku, jež 3e od rané antiky až téměř do
poloviny 19. stoietí považovala jednomyslně za nuoný předpo'klad svobody.
Odvozený charakter této vnitřní svobody ěi teorie podle
které "vlastní oblastí lidské svobody je niterná sféra vědomí",
oe vyjasní více ř sestoupíme-li zpět k jejím kořenům.
V tomto ohledu jsou typičtí příslušníci lidových sekt pozdní
antiky, kteří měli 3 filosofií společného sotva víc než pouhé jméno, a nikoli moderní individuum se svou touhou se otevřít, rozvinout a expandovat, se svou oprévriěnou ooavou, aby
společnost jeho individualitu neomezovala, se svým vytrvalým
akcentem rio "důležitost genia" a původnost. A tak lze dosuď
nejpřesvědčivějří argument pí o absolutní převahu niterné
ovobody nalézt v jjp.iktétově esejiv, který začíná stanovením,
že svobodný je ten, kdn žije tak, jak si přeje,
výměrem,
který pozoruhodrým způsobem opakuje výrok "svoboda znsmerá
to, žo člověk d^lá,co chce", který však Aristoteles v Politice vkládá do ust těch, kdo právě co je svoboda nevědí. "u
Epik tétos pak pokračuje tím, Že ukazuje, žt? člověk je svobod,
ný tehdy, jestliže se omezuje na to, co je v jeho moci,
jestliže nezasahuje do sféry, kde muže narazit na překážky..' '
"Věda života" spočívá ve vědění, jak rozlišovat mezi cizím
světem, nad nimž člověk moc nemá, a vlastním "já1-, s nímž
můře nakládat, jak uzná za vhodné.
Historicky je zajímavé, povšimneme-li si, že tomu,než "
se objevil problém svobody / Augustinově filosofii ? předchá zela vědomá snaha, odloučit pojem svobody od politiky, dospět k takevé formulaci, která by čloyěku umožňovala být ve
světě svoboden i jako otroku. Konceptuálně však Upiktéto\a
svoboda, spočívající na svobodě od vlastních tužeb, nezná»
mená nic než převrácení obvyklých starověkých politických %
představ. Politické pozadí,vůči němuž jo celé toto pojetí
lidové filosofie postaveno — a sice zřejínj úpadek svobody
v ptzdním stadiu římského císařství - se celkem zřetelně
projevuje v roli, kterou v něm hrají pojmy jako moc, vláda
a vlastnictví. Podle starověkého chápání člověl se mohl
z nadvlády nutnosti osvobodit pouzo mocí nad jinými lidmi;
svobodny mohl být jedině, jestliže vlastnil na světě nějaké
mícto, nějaký domov. Epiktótos tyto světské vztahy transpo»
noval ve vztahy uvnitř člověka samotného, přičemž odkryl,že
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žádná moc není. tak absolutní, jako má člověk nad sebou sa
že vnirřní prostor, kde člověk přemáhá a potlačuje seoe sama,
mu náleží,daleko více, než cokoli jiného, že tento prostor je
daleko lépe ciiráněn před vnějšími vlivy než jakýkoli domov
v
světský.
I p*es velký vliv, který měl koncept vnitřní svobody
v tradici myšlení,zdá se, že lze bezpečně říci, že by o vnitřní svobodě člověk n:'c nevěděl, kdyby již předtím neučinil zkušenost svobody jako světské, hmatatelné skutečnosti. Svobodu
nebo její opak si nejprve uvědomujeme ve styku s druhými lidmi t a nikoliv uvnitř sebe sama. Lříve než se stala atributem
m„ lení či vlastností vil? e, byla svoboda chápána jako stav
svoOodn^-ho člověka, stav umožňující volně se pohybovat, odcestovat z domova, setkávat se slovy ěi skutky s jinými lidmi.
Táto svobodě muselo zřejmě předcházet osvobození: aby se stal
člověk svobodném, musel so osvobodit od nutností života. Av"ak
z aktu osvobození stav svobody automaticky nevyplýval. Krom
pouhého osvobození svoboda navíc vyžadovala společnost druhý»h
lidí, kte~í byli ve stejném stavu; potřebovala společný veřejný pí ostoi , I de by z., tito lidé mohli set-1 'vát;jinými slovy;
potřebovala politicky utvořen, svět, do něhož se každý se svobodných lidí mohl sv,,'m slovem a skutkem vl ládat.
Svoboda samozřejmě necharakterizuje každou formu lidských
Styků a každý druh společenství
Tam, kde lidé žijí pcluomadě,
ale netvoří politický útvar - například ve kmenových společenstvech 3i v soukromých domácnostech - pat*i h rozhodujícím
činitelům, které určují jejich jednání a chování, nikoli svoboda, nýbrž potřeby života a staiost o jejich zachování; nadto všude tam, kde svět lidmi vytvářený se nestane dějištěm
jednání a řeči - jako například ve společnostech ovládaných
despoticky, které zspuzují své poddané do stísněnosti jejich
domová a zabraňují vzniku veřejné sféry -, svoboda není světskou raalitou. Bez politicky gaiantovan 4 veřejné oblasti svoboda postréďá ve světě prostor, kde by se mohla zjevit. Ji3tě
dosud žije v lidských sx-dcích jako přání a </ůle či naděje nebo tužba; avša!. lidské srdce toí jak všichni víme, velice
temné místo, a at už se v jeho skrytosti děje cokoli, st^ží
to lze nazvat vykázatelným faktem. Svoboda jako vykazatelný
fakt a p» li tik a spadají v jedno a patří k sobě jako dv". stxany
téže mince.
Av*.:-ik práv\ tuto koincidenci politiky a svobody nemůžeme
ve svitlo naší současné politické zkušenosti považova-, za s moz"ejiou. Vzestupů Ttalismu, jeho požadavek, aby se věechny
sí-cy Jivot.. podřídily.n^iokům politiky, a jeho důsledné neuzr/v 'r.í lidských práv, a to předávším pr^va na ,ouki orní a
práva na svobodu od politiky, to všechno zpochybňuje nejen
koincidenci politiky a svobody, ale do1, on e i samu jejich slučitelnost,. Jsme•n'chylní věřit, že svoboda začíná tam, kde
politika končí, pr-vš proto, že jsxe poznali, že, jakmile tzv.
politické zřetele ovládají vř, ostatní, svoboda se ztrácí,
í-emě-lo tedy liberální krédo "méně politiky více svobody" nakonec pravdu? Není to tak, že čís menší prostor zaujímá politika,
tia více jej zbývá pro svobodu? Není vskutka oprávněnou mírou
svobody v kterékoli dané společnosti právě ono volná pole,
leter společnost poskytuje takový., nepolitickým aktivitám
jako svodnému hospodášskému podnikání, sebevzdělávání, náboženství, kulturní a intelektuální činnosti? Není-liž pravda,
žc všichni nějaV vaříme, že politika je slučitelná se svobodou jen potud, pokud zaji tuje možnost svobody od politiky?
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Defnice politické svobody jako možnosti svobody rd politiky sc nám vnucuje nejen díky našim nejnovějiím zkušenostem,
nýorž hraje v historii politické teorie podstatnou roli. Není
třeba chodit déle,než k politickým myslitelům 17. a 13. století. Ti dost ěasto politickou svobodu prostě ztctožňovali
s bezpečností. Nejvyšším cílem politiky - "účele® vlády" byla záruka bezpečnosti, a bezpečnost pak zase umožňovala svobodu. Slovo svoboda pak o^nášov^l© kvintesenci činností mimo
politickou sféru. Politickou svobodu s bezpečností ztotožňoval
příležitostně i Kontes.-tiueu, který měl o esenci politiky mnohem vyšší min -ní než Ilobbcs a Spinoza. .
Propast mezi politikou a svobodou ještě zvětšil rozmach politických a sociálních věd v 1}. a 2C. století. Vláda jež
byla od počátku novo
věku ztotožňována 3 celým oborem politiěna, totiž počala být
pova ována za instituci ustavenou k ochraně nikoliv svobody,
ale Chodu života vůbec, zajmu společnosti a jednotlivců
z nionž sestává. Rozhodujícím měřítkem zůstala bezpečnost-, ne
už v pod»'DŠ žárlily osobního bezpečí před ,r nésilnou smrtí,: jako
u > obbese ,/u něhož je svoboda od strachu podmínkou svobody
*'ůoec/, nýbrž jako oczpečriost života společnosti jako celku. *
C .od živ:,ta není vézán na svobodu, ale sleduje svou vlastní
vnitřní nutnost. Proto ho lze nazývat svobodným pouze v tom
smyslu, v jakém hovoříme o svobodn* plynoucím toku. Zde už
svoboda není dokonce ani nepolitickém cíl srn politiky, nýbrž
pouhým marginálním fenoménem, jakýmsi způsobem vy tvá:" J j-ícím
onu rroz, kterou by vláda neměla p-'akračo^at, pokud není
v sázce nám život a jal o bezprostřední zájmy a potřeby.
A ta), svobodu a politiku oddělujeme nejen my, kdo máme
k nodů/ěřo k politice ve věci svobody své vlastní důvody,
n„brz činil tak již celý novověk, ¡".'ohla bych však sestoupit
dokonce hlouběji do minulosti a připomenout ještě starší
vzpomínky a tradice. Předmoderní sekulární pojetí svobody
zajisté kladlo důraz na oddělení svobody poddaných od.jakéhokoli 'přímého podílu na vládě. "Svoboda a volnost lidí
spočívaly na vládě
takových zákonů, díky nimž jejic
životy
a st..tky .nohly v co nejvštší míře patřit jim saraotnýa.: ne,
aby ir.šJ i podíl nn vládě, to jim nepřísluší" - jak shrnul ve
své řeči na popravišti Karel I. A nebylo to z touhy po avooodě, jestliže lidé nakonec žódali podíl na vládě; byxa to
nedůvěra v ty^ kdož rozhodovali r.ad jejich životy a statky.
Křoetanská p»jetí politické svobody nad to*povstalo z podezíravosti a nepřátulství -vůči politické jfére jakc takové,
jejíhož vlivu chtěli být křesťané zproštěni právě proto,aby
se stali svohouriými . A této k^satanské svobodě ke spáse předcházela, jak jsme již viděli dříve, nei? ast filosofu na politice jakožto nevyhnutná podmínka nc.jvyšřího a nejsvobodnějšího
2i v ota , t j. vita couter.rplati.va.
Pi o s nesmírná břemeno" té to tradice a přes snad ještě působivější naléh'ní našich"vlastních zkušeností, přesto, že
jedno i druhé a's nutí oddělovat svobodu od politiky, myslím,
i:e kdys jsem užil-i obratu, Že raison o ^'trc poli ti ky je svoboda, kterou lze zakusit primárná v jednáni, čtenář se asi dcmní^al číst nějakou starou banalitu. V následujícím textu nebudu dělat, nie jin.-ho, než o této staré banalitě přemýšlet.
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II.
Ve "vztahu k politice svoboda není fenoménem týkajícím
se vůle. Nemáme zde co činit s ?iberum arbitrium, svobodou
volby, která soudí a rozhoduje mezi dvěma danými věcmi,jednou dobrou a druhou zlou; takovýto výběr je předem určen
motivem, jemuž k tomu, aby začal působit, stačí ukázat se
jen v náznaku. "Nu, nemohu být milencem a tím / si zpříjemnit tu dobu sladkých slov / a tak se stanu lotrem, jemuž se/
nicotné ladosti té doby hnusí." Běží spíše, abychom zůstali
u Shakespeara, o svobodu Brutovu: "Tak to bude, anebo padnete:" 7 tomto druhém případ?- jde o svobodu k uskutečnění něčeho, co dosud neexistovalo, tj. nebylo dáno dokonce ani jako
předmět vědomí ěi imaginace, a co tudíž přesně řečeno ani
nemohlo být známo. Aby jedn':ií bylo svobodné, nesmí záviset
na jedné stíaně na motivu, a na straně druhé na zamýšleném
cíli, jakožto p"v.-dp»"ěditelném .ičinku. To však znamená, že
by motivy a cíle neoyly důležitými činiteli ka dého jednotlivého činů; pat^í však k jeho determinujícím faktoriím o jednání je svobodné tou měrou, v níž je s to je překročit. Jednání je v míře, v níž je determinováno, řízen-/ svý* budoucím
> c í l e m , řádoucnost tohoto cíle však ještě d"íve,^nsŽ jej choe
vůle, ur.scl uchopit rozum; uchopit a tím zároveň vůli vyzvat,
protone jedin-v ona. - s tc diktovat jedn 'ní - řešeno v para.- •
frá:
na příznačný "popÍ3 tohoto procesu u .bvnce Scota.
Cíl jednání se m ? n í a závisí na pr měnlivých světskycn okolnostech; rozpoznat tyto okolnosti není věcí svobody, n^brž
správného či špatného úsudku. Vůle viděná jako uičitá oddělenálidská. schopnost, následuje až za úsudkem, tj. za rozpoznáním správného cíle , až poté velí konat, Koc velet, diktovat jednání není věcí svobody, nýbrž otázkou 'síly ěi slabosti.
Jeůnání ? nakolik je svobod.ié, nepodléhá ani rozhodnutí
intelektu ani příkazu vůle - až k uskutečnění každého jednotlivého cíle je zapotřebí obojího
ale pramení z něčeho zcela odlišného, co budu /podle slavného kkmtesquieova rozboru
f or~n. vlády/ nazývat principem. Principy neúčinkují zevnitř
j«* jako motivy - 'moje vlastní neuměřenost" ěi moje "properčr.ocť -.-,alo inspirují jakoby zvnějšku.
popisu jednotlivých
cílů jsou také příliš obecné; když se však již jednání íozběhlo, lzs posuzovat ve sv %lc ¿eho principu každý partikulární
z'r.~r. Na rozdíl od rozumového úsudku, který jednání předchází, i příkazu vůle, který je vyvolává, se totiž inspirující
princip zjevuje v samotném^prováděném činu. Zatímco během čir.u, kte_-ý společn" uskutečňují, důvody úsudku ztrácejí svojí
platnost a přikazující vůle se vyčerpává, princip, který jej
inspiroval, na své síle či pl -tnosti jeho dokonaní neztrácí.
rozdíl od cíle lze princip jednání znovu o znovu opakovat,
jóko princip je nevyčerpatelný; ns rozdíl od motivu jo jeho_
hodnota univerzální a neváže se k nějaké jednotlivé osobě či
ji-upii:~ lidí. Principy se však projevují pouze skrze jednání,
vs sv~tě Jsou patrné pt>uze po dobu, «o j e d n á n trvá, a ani
o chvíli déle. l.ezi takové principy patří čest či sláva, láa"i vovn^st, tedy to, co. T.*ontes uieu nazýval ctností, znamení tos ti či výbernestí - která odpovídá řeckému A^i A^ISTEUBlK
/ w v 7 ůy
snaž. konat co nejlépe a buc ze všech nejlepší"-/ - ,
av^Et: také Btxach,ne--ůvěra,Si nenávist. Kdykoliv se tyto ^rinc^py zpřítcmxují, objevuje se ve světě svoboda či její protiklad; jakožto -anifeotace proncipů spadá zjevení svobody vjed.ro s konáníi nějakého činu. Lidé jaou svobodni - na rozdíl od
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pouhé dispozice ke svobodě - pokud jednají; předtím ani pot»m
svobodni nejsou. Neboí, být svobodě^ a jednat je totéž.
Svobodu jako cosi, co je vlastní jednání, nejlépe zobraw
zuje ?.:achiavslliho pojem virtú, zdatnosti, jejíž pomocí člověk odpovídá příležitostem, které před ním svět otevírá v p o ,
době fortuny. Smyslu yirtú se nejvíce přibližuje"virtuozita",
zdatnost" ? ET<-.rou p^iěítámc uměním předvádějícím / na rozdíl
od kx-iativních umění, které cosi zhotovuji/. Cílem takových
umění není nějaký konečný produkt, jenž onu činnost, které
jej vytvářela pře+rvá, a jenž je na ní nezávislý, ala samo
předvádění. Virtuozita ITachiavelliho vir-tú nám poněkud připomíná skut.Čnoet, o které ^achiavelli asi t~žko věděl, a sice
že a kové, když chtěli odlišit politiku od ostatních činností,
přirovnávali jí k hraní na flétnu, tanci, ranhojičství, mořeplaivbě, tj. že své analogie čerpali z um"ní, v nichž virtuozita předvedení je rozhodující.
Jelikož veškeré jednání obsahuje prvek virtuozity a také
proto, '.,e virtuozita je zdatnost, kterou přisuzujeme uměním
předváděcím, politika byla často definovaná jako určitý druh
umění. Toto však je spíš metafora než definice a pochopili
bychom jo napros,.o falešně, kdybychom upadli v obecný omyl a
považovali stát či vládu za umělecký v w tvoi, za uršitý druh.
kolektivního i/.is tj. ovského díla. *'áme-li na mysli umění, které
dává vzniknout něčemu hmatatelnému, které zhmotňuje lidskou
myšlen! u do takov^ míry, 2,e Jím zhotovená věc nabývá vlastní
samostatné existence; politika je pravým opakem umění./Což
mimochodem neznnmené, že by byla vědou./ Trvání politických
instituci bez ohledu na to, .zda jsou koncipovány dobře či
špatně, závisí na jednajících lidech; uchovávat je lze jedině
stejnými prostředky, které je ustavily. Nezávisíš existence
charaktvxizujo umělecké dílo jakožto produkt zhotovování. Naproti tomu stát, jakožto výsledek jednání, se vyznačuje naprn 'tou r/visloetí na dalších činech, která udržují k ontinuitu
jeho exíatcnce.
0 to zda ''.icativní umělec je při svf- tvorb r svobodný, zde
neběší. Lůložf.té je, Že proces tvoiby se neoáelir^vá před veřejností, že vubcc není ui čen k tomu a'oy se ve světě objevil.
Prvek svobody, který je jistě v procesu tvorby přít.omen, zůstává skryt. To, co Ssi nakonec ve světě objeví a co má pí o něj
nčjaký význam, není svobodný kreativní proces, ale umělecké
dílo samotné, výsledek tohoto procesu. Umění spočívající
v performanci, jsou naopak vskutku s politikou úzce zpřízněna.
Umí'lei, kteří něco předvádějí - taneční ci , herci, hudebníci a
další jim podobní - potřebují obecenstvo", aby mohli svoji
virtuozitu ukázat. Stejně potřebují pT^ítomnost druhých lidí,
před něž by mohli předstoupit ti, kdož jednají. Jedni i druzí
pro svou H práci" potřebují veřejně organizovaný prostor, jedni
i druzí závisejí v předvádění samotném na druhých. Takovýto
pi^ostor zjevnosti však není automatid./ zaručen kdekoliv, kde
žijí lidé ve společenství, "lormou vlády", která lidem poskytovala tento prostor, kdo mohli jednat, liter*4 jim skýtala jakési divadlo, kde se raphla zjevovat svoboda, byla kdysi pr ví
řecká poliš.
l!šívat slova "politický" ve smyslu řecké poliš n.ní nic
libovolného ani násilného, rrávš v tomto*slově, které se ve"
všech evropských ¿ozycíck doaud odvozuje od historicky jedino.čné organizace řeckého mostského státu, se odrážejí - a to
no. en etymologicky a no jer. v mluvě učenca - zkušenosti společenství, které jako první odhalilo sféru politična a její pod-
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státu. Je opravdu ob tížné a dokonce zavádějící ahtít hovořit
o politice a • jejích nejvnitřnějších principech, aniž bychom
alespoň do urěité míry vycházeli ze zkušenosti řeckého a římského starověku, a to prostě z toho důvodu, že nikdy předtím
a ani potom lidé neposuzovali politickou činnost tak vážně a
nepřisuzovali politické sféře takovou vznešenost. Co se týč«
vztahu svobody k politice, naskýtá se zde ještě další důvod,
sicc že pouze antická politické společenství měla svůj základ
vo olužbe svobodným lidem, těm, kdo nebyli ani otroky, poddanými donucování ostatních, ani^pracujícími, ovládanými životními nutnostmi a potřebami. Chápeme-li tedy poiitično ve st» alu poliš, je^í cíl či rais«n d etre je ustavovat a udržovat
prostor, v'nemž se může zjevovat svoboda ja-i> viituozita.
J tomto prostoru je svoboda světskou r litou, hmatatelnou ve
slovech, které lze slyšet, v skutcích,které lze vidět, v událostech » nichž se hovoří, na něž se^vzpomíná, z nichž povstávají příběhy, které je nakonec začleňují do velké Knihy lidské
historie.Cokoli se zde přihodí, a dokonce aniž jde o přímý výsledek jednání, je ex definitione politické. Vše r co zůstává
vn-" tohoto rámce - např. velké Činy barbarských impérií
je
x
snad působivé a pozoruhodná, nic már.ě, není to, přesn řečeno,
nic po": itického.
T
'ažd^ úsilí, vyvozovat pojem svobody ze zkušeností v politická sféře, vypadá, podivně a překvapuje, protože ve"kerým
našim teoriím o těchto věcech ládne pojetí, že svoboda je spíše atributem vůle a myšlení než jednání. Přednost myšlení a
vůle 3tí v tomto ohledu nevyvozuje pouze z představy, že každému činu musí z psychologického hlediska předcházet kognitivní
akt ir.elektu a příkaz vůle, který jeho rozhodnutí vykonává,
nýbrž také a snad dokoce především z mínění že "dokonalá svoboda ja s existencí společnosti neslučitelná", že ji lze tolerovat pouze mimo oblast lidských věcí, tedy mino obla3t politiky. Tento obvyklý argument netvrdí,, že myšlení potřebuje svou
povahou více 'svobody než jakákoli jiná lidská činnost - »ož je
mimochodem asi pravda - nýbrž spíše, že samotné myšlení nebezpečné není, že omezovat je tudíž t^eba pouze jednání. 'Nikdo
přece vážně nepožaduje, aby.jednání "bylo stejně svobodné jako
mínění."
Toto patří k zásadám liberalismu, který i přes
svoje jaiéno má podíl no tom, že jakákoli představa svobody byla
z politické oblasti odstraněna. Podle.-téže filosofie se musí
politika soustřeďovat éměř výlučně na udr ování života a obranu jeho z-'jmů* ávšem tam, kde je v sázce život, tam ex defini'
tione ovládá veškeré jednání nutnost; vlastní oblastí, která se
Star--4 o potřeby života, se potom stává dnes již gigantická a
stálo se rozrůstající sféra sociálního a ekonomického života,a
jehož ¿»zpráva zastínila politickou sféru, ad samého počátku novověku. Zdá se, že v okruhu působnosti politiky zůstávají pouze záležitosti .zahraniční., nebol jedině vztahy mezi národy dtsud obsahují nepřátelství a sympatie, jež nelze redukovat na
ekonomické faktory. Avšak dokonce i zde již převažuje tendence
uvažovat o pr¿blémech mezinárodní moci tak, jakoby tyto problémy vposledku pramenily z^ekonomick^ch zřetelů a zájmů.
Avš^k jako d^sud navzdory našim teoriím a -ismům věříme,
v rok "svoboda je řaison d etre ..politiky" není ničím jiným
neš banalitou, tak i^pres náš zjevný výlučný zájem na "ivotš
povaSujere-za samozřejmá, "e jednou z karáinéxních politických
ctností je odvaha; i když-kdyby de šla. o důslednost, o což
zjevrP nejde - celi bychom být první, kdo jí zavrhují jako
bl*zt.iv' dokonce zvrácená opovrhování životem a jeho zájmy,
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pohrdání tím, cc. je prj největš-ím ze všech-statků. Odvaha je
velké slovo, kterým nemíním smélost dobrodruha, jetě ochotně
riskuje život jen proto, aby žil taic intenzivně, jek jen lze
tv^ří v tvář nabezpeěí a smrti. Takováto smělost se°život nezajímá o r.ic mén' než zbabělost. Ta odvaha, o níž věříme, žo
je pro politické jednání nepostradatelná, a kterou Churchill
jednou nazval"první z lidských ctností, protože zaručuje
všechny ostatnív> neslouží k uspokojování a vybíjení naší privátní vitality, nýbrž je od nás požadována samou p^dscatou
veřejné oblasti, Tento náš svět totiž, který existoval již
p*cd námi a přetrvá naše životy, si jednoduše nemůže dovolit
zabývat se primárně individuálními ž i v o t y a zájmy, které se
k nim pojí; veřejná sféra jako taková je k naší soukromé sféře, kde vše slouží a ..usí sloužit bezpečí životního chodu,
Jteau aby byla ochiéňěna rodina i dům, v tom aejost r, ejším proti kladu. Již samo vystoupení s ochrany a bezpečí vlastních
zdí vyžaduje odvahu, a to nejen pro nějaká jednotlivá nebezpečí, které nás mimo ně možné čekají, ale p_-oto, že jsme
vstoupili do 00'lasti, l.de starost o život vůbec přestala platit. Odvaha osvobozuje ěl o vo j-í.a oč obav o život ke svobodě
světa. Odvaha je nezbytná, protože v politice je v sázce nikoli život, nýbrž svět.
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Tato přaéstava vzájemné závislosti svobody a politiky je
ve zřejmém protikladu vůči novověkým sociálním teoriím. Z toho
však bohužel neplyne, že stačí se jen vrátit k starším předmodorníiu tradicím a teoriím. Nejvštší překážka na cestě k tomu,
n'in pouk,' n'vrat k tradici a zvláště k tomu, oo jsme zvyklí
nazývat velkou txadicí, nepomůže. Ani filosoficky koncept svobody; kj^erý vznikl v poz lni antice, podle něnož se svoboda stala fenoménem myšlení, jehož pomoci si člověk mohl svět jakoby
odmyslet, ani kř sianské a novověké pojetí svobody Jakožto
svobodné vůle, nemá svůj základ v politické zkušenosti. Celá
nař'e filosofické tx\adioe jo piaktioky zajedno v tom, že svoboda z: Šíné až tam, kde lidé onustili množstvím obývanou oblast
politického života; žc zakoušet ji nelze ve spojení s druhými,'
alo pouze v bbcov'n^ se sebou samým, al už formou vnitřního
dialo.- u, ktciý cd Sokratových dob nazýváme myšlením, či sváru
uvnitř sobe sama, niterného boje mezi tím, co byoh mři činit
a tí.u co skutečně Šiním, bnje, jehož via edtiá dialektika odhalil ; nejprve Pavlovi a pote Augustinovi dvo¿smyslnosti a neiiohoucnost lidského srdco.
V historii problému svobody byla vskutku rozhodujíoím^čin.i telem křeatanské tradice. Jncs takřka nutpmaticky ztotožňujeme svoboiu so svobodnou vůlí, vlastostí, která v klasické antice -bvla prakticky našívané. Vůle v té podobě jak ji odhalilo
křeslanství, totiž měla tak málo společného
s dobře známými
schopnostnr po nššem toužit, něco zamýšlet, Ě ^ C D usilovat,
žo na sc.be strhla po. o m a s t až poté, oo se s t tčmit» schopnostmi
dostala do konfliktu, kdyby svoboda opravdu nebyla nio jiného
nos fenomén vůle, museli bychom z tohr vyvodit, že lidé v antice svobodu neznali. To je ovšem absurdní, avšak kdyby to přesto
rP kdo chtěl tvrdit, mohl by argumentovat tím, co jsem již dříve
uvedla, a sico se před Au^ustimem nehrála svoboda ve filosofii
pruž'dnou roli. ¿úvodem této př kvapující skutečnosti je to,že
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jak v antiek a Vvecku. tak i v Římě b y l k o n c e p t svobody v ý l u č ně politický, že totiž svoboda'byla kvintesencí městského
státu a občanstvy. Naše filosofická t r a d i c e , počínající u
Parmenida a Platona, se zakládá na výslovné opozici vůči poliš a jejím občanům. Způsob života, který ai vyvolil filosof,
byl chápám v protiklade vůči 3I0S POLITIKOS, politickému způsobu života. 3voboda-v řeckém slova smyslu samo centrum politiky - byla idea, která se do soustavy řeské filosofie nemohla vejít téměř ex definitione. Teprve když rané křesťanství
- jmenovitě Pavel - odhalilo určitý typ svobady, k + erý nemá
k politice žádný vztah, mohl pojem svobody vejít i do dějin
filosofie. Až tehdy, když "lověk zakusil svobodu jako něo»,
co se objevuje v obcování se sebou samým a mimo styk s drjihými lidmi, stala se jedním z hlavních filosofickýoh prfblémů.
Svobodí? vůle a svoboda se staly synonymi a přítomnost svobody byle zakouřena v naprosté samotě, "kde nikdo nemůže zabránit prudkému sporu, ve kterém se potýkám se sebou samým",
v konfliktu na život a na smrt, který se odehrává '/"niterném
obydlí,:duše a temné "komnatě 3rdee".
Zkušenost fenoménu'samoty klaoieké antice v žádném případě nechyběla.£e osamocený člověk již není jeden, ale dva
v jednom, jí bylo dobře známo; věděla, že v momentě, kdy člo- .
věk přerušil - at už z jakýchkoli důvodů - styk s druhými
lidmi, počíná se vztahovat sám k sob^. Krom této duality
představující nutnou podmink w myšlení, kladla klasická filosofie Platónem počínaje také důraz na dualismis těla a duše,
přičemž lidskou schopnost pohybu připisovala duši, o níž
předpokládala, že pohybuje jak tělem J tak: sama sebouj interpretovat tuto schopnostjako vládu duse nad tělem znamenalo
stále ještě setrvávat v rámci platónského myšlení. Augustinovská. samota "prudkého sváru"uMiiť? dušů semé však zde byla
naprosto neznámá. Boj, jímž se počal zabývat Augustin, nebyl
boj mezi rozumem a vární, mezi rozumem a TI:YMOS,tj. boj mezi
dvěma lidskými mohutnostmi, ale byl to konflikt uvnitř vůle
samotné., "^rávě tato dualita uvnitř jedn-e a téže mohutnosti
byle zná;:.ó jako ohai aktaristieký rys myšlení, jako dialog,
který vedu se sebou samým.Jinými slovy: dualita, rozdvojenost
v jednom, která charakterizuje situaei osamoceného a kt*;rá •
uvádí v pohyb myšlení, má na vůli účinek právě opačný - ochro- •
muje ji a uz«vírá uvnitř st.be sama. Chtít v samotě znamená
vždy velle i nolle, současně chtít i nechtít.
Ochromujíci "ličinek, který vůle .ea sebe samu zjevně má,
překvapuje tím více, že její vlastní esencí je přece poroučet a být poslouchána.To, že si člověk může přikázat a neuposlechnout, ^ypad-4- jako"zrůdnost", vysvětlitelná jedině současnou přítomností "chci" a "neehei". To však je již interpretace Augustinova; historickou skutečností je, že fenomén
vůle se původně vyjevuje ve •zkušenosti, že nečiním to, co
bych chtěl činit, že existuje cosi jako chci, ale nemohu.
Věcí pro antiku neznámou nebyl možný vztah vím, avšak nechoi,
ale to že chci a mohu není totéž - non h o c e s t velle,quod
posse.Vztah chci a mohu byl ovřem antice velioe^dob^e znám.
S t Z H si připomenout jak ^alký důraz kladl Plat'\n na to, *' •
dc 'se umí ovládat, mají právo vládnout i nad drutými c mohou být osvobozeni od závazku poslušnosti. Dále je
pravda, že sebeovládání zůstale jednou ze specifických poli ~
tických ctností, byl jen je' "významný fenomén pojící se
s virtuozitou, kde právě chci a mohu musí býj sladěny do té
míry, že prakticky spadají v jedno.

Ct> j e

svoboda?

Kdyby si antická, filosofie byla
-setru. mu-zi ' ti«a,co mokvi z tím,co chci, jistě by fenoiuén svobody cliapala jako kvalitu vlastní onomu M mohu". ěi b> ji možná definovala jako shodu
mezi "chci" a 'mohu". Rozhodně by však neuvažovala o svobodě,
jako a atributu "chci" a "ch c.ěl bych*'. Toto tvrzení není
prázdná spekulace; dokonce i Srripidovský konflikt mezi rozumem a THYLTCS, která jsuu v duí i sc íčasně přítomný', je jevem
relativně przdním.Typičtější a v našem kontextu důležitější
bylo přesvědčen-, Že vášeň sice může lidský rozum zaslepit, :
avřak jakmile
již jednou ce lidský rczum prosadil a byl vyslyšen, již žádn vášeň nemůže Člověku zabránit, aby neučinil
to, c ěemj/í, že je správné. Na tomto názoru st zakládá jist?
i učení SoKiatovo, podle kterého c tnost je určitém druhem vědění. Ná? užas nad .ím, že si vůbec někdo mohl kdy myslet }
že ctnost je"racionální" a že ji lze naučit, navyplývá ani
tak z nějakého našeho vyššího nadhledu údajné bezmoci rozumu,
jako mnohem spíše z toho, že máme povědomí o vůlij která je
rozlomená sama v sobě, která chce i nechce zároveň.
Jiný .ni slovy: vůle, vůle-moc a vůle k moci pro nás představují cosi těměř identické] o. Sídlem moci je pro nás schopnost vůle, tak j3k ji člověk má a zakouší ve styku se sebou
samým. A kvůli táto vůli-moci jsme okleštili nejen naše rozumové a poznávací schopnosti^ ale i jiné "praktičtější". % Není
však dokonce i nám zřejmé, ze - slovy Pinďarovými - "největ.,.
šítL hořem je toto: být donucen stát svýma nohama mimo to,
o uerc víme, že je dobrá a krásné*? Nutnost, kt rá mi brání
^init to, co vím a co chci, může povstávat ze světa ěi z máho
vlastního tě3a ěi může být způsobena nedostatkem vl;>i,}o
ěi schopností, kterými je člověk při narození obdařen'a které
prakticky nejsou \ jeho moci c nic více, než est3tní vnější
podmínky. VŠeohny tyto faktory, včetně psychologockých, představují pro člověka, pro jeho "chci".a "mohu", vnější podmínky.
H
ííohu" jc právě ona mo>-, jež se a těmito okolnostmi střetává
a jež toho kdo ví a chce, vlastně z pout nutnosti osvobozuje.
Jedin\ tehdy když mezi"chci" a "mohu" panuje shoda, je svoboda skutečností.
I'*'stuje ještě jedna možnost, jak naši představu svobodná vůle, zrozenou z náboženského problému a formuxjvanou fi - .
losofick.ym jazyirem, konfrontovat se starší, výlučně politic ...
kou zkušeností svobody. V období renesanoe politického myšlen ,kter* doprovázela nástup novověku, můžeme myslitele rozšířit na ty, které bychom mohli vskutku nazvat' otci politické
vědy1', jelikož své teze zformulovali na základě nových objevů
přírodních sil /'jejich j;ejvýznamnějřím představilelem je
kobbas/, a ty kteří relativně navyrušeni tínA o novověkým vývojem se nevrátili k politickému myšlení antiky, a to ani ne
tak z .jakési záliby pro věci minulé, ale jednoduše proto,že
oddělení státu a církve a náboženství a politiky dalo vzniknout nezávislé sekulární oblasti, která b
od pádu Římské
říše nezn m á . í-.e ývštším představitelem politického sekuleria*
iw byl "ontesquieu, který i přes to, že mu problémy striktně
filosofické povahy byly lhostejné, ^yl si hluboce vědom neadekvátnosii křesťanského i filosofického pojetí svobody pro
úeeiy politiky.Aby tento neaostatek odstranil, rozlišoval
ílortesquieu výslovně mezi svobodou filosofickou a politickou.
Tento rozdíl spočíval v tem^ že fnlosofie nevyžc-duje více
svobody než cvičení vůle /I excercise de la volonte/, které
nezávisí na okolnostech a na tom, zcTá cTle, kte ého si vůle
stanovila, dosáhne. Na rozdíl od toho spočívá politická svo-
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boda v tom, že ňic/ěk je s to udělat to, co by měl chtít
/La liberté ne peut cor.siteur qu'a pouvoir faire cc que l'en
doit vouloir - kdy ce duras klade r.a pouvoir/. Monter-¿¿v.ieu,
právě tak. jako lidé v antice, povaůoval sa s amo are."mé, že o
jednající osobě by nebylo možno říci, že je svobodná, kdyby
ztratila - lhostejno zda působením vnějřích ěi vnitřních okolností - schopnost Jednat.
Výše uveden^' příklad s Veo. ládání nám představuje jasný
případ fenoménu vůle, resp. vůle jako moci. C potřebě "umí.rněnosti duš,_ a o nutnosti krotit ono spřežení, které jí řídí,
bekově uvažovali daleko intenzivněji než kterýkoli jiný náred,
avěak vůle jak.o schopnosti, odlišné a oddělené od jin;,.'ch lidských mohutností, si přitom vědomi nebyli. lidé odhalili
v historii vůli teprve tehdy, když zakusili ne její moc, nýkrž
její nemohoucnost a když řekli se sv. Pavlem: "Vždyť. chtít je
ve mně přítomné; avšak jak vykonat, en je dobré, nenacházím."
Je to táž vůle na níž si stěžoval Augustin, že pro ni jako by
'nebyle zrůdné zčásti chtít a zčásti nechtít"; ačkoli podotýká, že toto je,!nemoc ducha", hned dodává, že tato nemoe je pro
ducha ovládanáho vůlí takřka přirazen
"Vůle totiž přikazuje
v "¡li, nepřikazuje něco jiného, ale sebe samu... Kdyby totiž
byla vůle úplná, nepřikazovala by dokonoc oni sebe samu, protože by již byla." Jinými t^lovy, jestliže má člověk /ůbec vůli,
musí se to vždy jevit tak, jakoby v témž člov"ku byly zároveň
přítomné dvě vůl° navzájem bejující o moa nad jeho duchem.
Fr^to je vůle jak mocná tak nemohoucí, jak svobodná tak i nesvobodná.
kovoříme-li o nerno- oucnosti a o omezeních, jež jak se zdá
se vůli jakožto moci kladou, obvykle máme na mysli lidskou
bezmoc vůči okolnímu světu. Je tudíž do jisté míry důležité
povšimnout si toho, že v téchto raných svědectvích vůle není
přemáhána přemocrou silou přírody či vnějších podmínek. Spor,
který se objevil, neoyl ani konflikt mezi jedním a mnrv-ými,
ani zápas mezi tělem a duchem. Naopak vztah ducha k tělu byl
pro Augustina dokonce význačným přiklader. nesmírné moci, která
je vůli vlastní."Luch zavelí tělu a tělo okamžitě poslechne;
duch zavelí sobě á vzpírá se." Téln v této souvislosti představuje vnější svět. a / žádnáip případě není s vlastním já
identické, konflikt ve kterém byla vůle poražena, vypukli právě uvnitř něho, tady v.onom"v.nitřním obydlí" /interior domus/,
kde ještě podle ^piktéta je člověk absolutním pánem. Křesťanská vůle jako moc byla objeven . jako orgán sebeosvobození,
ale hned byla shledána nedostatečnou. Jako by ono 1 chci" okamžitě "mohu" paralyzovalo, jako by v okamžiku, kdy se lidem
zachtěl3 svobody, ztratili svojí schopnost svobodnými b./'t. Ve
smrt'¿In 'm konfliktu se svëtsk.'mi žádostmi, od kterých tatr>
vůle m"la '"já" osvobozovat, byl, zdá se nejsnáze dosažitelný
útisk. 1 vůli nemohoucnosti vůle, kvůli její neschopnosti zplodit opravdovou rr^c, kvůli tom'"-, že v boji se sebou samou n..ustála podléhala, že se v tomto boji vyčerpala i moc oncho "moh
hu", vůle k moci se promněnila ve vůli 1: útisku. Fatální důsledky tohoto ztotožnění svobody s lidskou schopnodtí chtít
zde mohu pouze naznačit; pr<vě to v~ak byia jedna z příčin,
preě i^dnes téměž automaticky ztotožňujeme moc s útiskem nebo
alespoň s ovládáním druhých.
Au už se má v:'c jakkoli-, to, co obvykle rozumíme vůlí
+
• j<*ko vrte ci
ta1 o z komlifctu «aesí já, í t e - v é . cbce , £L ~
zLs&enú'S"ti*"4lcV»cí-, avïak- n^mon'u" ; G<J znamená,
ukt«v«:' kowaT, iz
M
žc or.o"chci
ohic.au n a i.u, co je přeamětem jeho tužby, je
r
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nerozluční spjato s já, at.už je s úspěchem pooízí a popohání,
nebo je jím naopak poraženo. Vůle k moci může dospět sebedál,
ten kdo s ní disponuje, může dokonce začít dobývat celý svět,
avšak to, aby se"chci"odpoutalo od svého j*, možné není. Touto
váuanostík /lastnímu já se "chci" odlišuje od myslím". "I^-elím" se sice též odehrává mezi mnou « sebou, avšak v rozhovoru,
který vede, není já. tím o ci. jde. Skutečnost, že "ehci" začal*
tak žíznit po moci, že vůle a vůle k moci se prakticky ztotožnily, byla asi způsobena tím, že původní zkušeností "chci"byj.a
jeho bezmocnost. V každém případě příčinnou krutosti nerosytné
tyranie jediné formy vlády povstávající p^ímo z onoho "chci" je právo její e^oismus, který naprosto chybí v tyraniích rozumu,
jim.:ž chtěli donucoval lidi fiioscfové, koncipujíce je podle
rodelu "já aiyslím".
3ekla jsem, že filosofové se počali zabýva' svobodou až
t e h d y , k d y ž se její zkušenost ze vzájemného lidského jednání
vytratila, když ji bylo možno zakusit pouze při chtění a zabývání se 3óbou samým, krátce *eěeno, když se svoboda stala •
svobodnou vůlí. Cd té doby pak svoboda začala být filosofickým
probl'mem prvého řádu; takto byla použita i v politické sféře
e tala se i problémem politickým. Díky filosofickému posunu
od jednání k vůli jako moci, od svobody jako stavu určitého
jsoucna, _ j-.nž ce projevuje jednáním, k liber um arbitrům, přestal b, t ideál svobody virtuozitou v onom smyslu^ jak jsme
uvedli výše, a stal sc suverenitou, ideálem svobodné vůle,
iter*' je na jiných nezávislá, pop^ípad* rad jinými vítězící.
Filosofický původ našeho obvyklého politickáho pojetí svobody
je zcela zjevný i u politických autorů 18. století. Např.
Thomas faine tvrdil, že " k tomu aby byl člověk svobodný, sta
čí že tomu chce", a Lafayétfce,'když hovořil o národním státu,
ui-i'i tohoto výroku: Pour qu une nation soit libře, il suffit
eu 'elle veuille l'etre". "
Tťáto slova zřejmým způsobe,_ připomínají polil ickou filosofii Jeana Jaquesa Rousseaua, nejdůslednějšího ieprezentanta
teorie suverenity, kterou Rousseau odvodil přímo z vůle, takže
mohl politickou moc koncipovat tak , aby se blízce podobala
individuální vůli jako moci. Proti f.íontesquiewovi Rousseau námi-;al, že 'eoc musí být suverénní, tj. neaělitel» á, protože
"neconolitní vůle by bila nemyslitelná. Důsledkům tohoto
extremního individualismu sa Roucseau nevyhýbal: zastával stanovisko, že v"ideálním s' 'tě nesmí být obč-.né ve vzájemném kontaktu", a že, aby se zabránilo vznil>u frakcí, "každý občan by
r
:ěl .vít pouze své vlastní myšlenky. " Rousseovu teorii však
ve skutečnosti vyvrací už te& prostý argument, že "pro vůli
by bylo abser.dní aby 3e vázala do budoucnosti" .Společnost,
která by slutečnl byla založena na takto suverénní vůli ; stále by n. na příslovečném písku ? ale na písčině, která přímo
pod nohama. Veškerá politická činnost se přeoe odehrává
a vžd:. odehrávala uvnitř pečlivě vybudovaného systému vazeb •
i pout pí o budoucnost - jako jsou zákony a ústavy, smlouvy a
pakty
1 terá všechny vpcsledku vycházejí ze schopnosti něco slíbit
a slib doěišet i přes bytostná nejistoty budoucnosti. A nadto,
stát, v němž neexistuje styk mezi občany a kde si každý člověk
pouze mysli svoje, je per cefinitioném tyranie. To, že v ů l e e
její moc jc sama o sobě, bez spojitosti s jinými . chopí ostmi,
bytostně nepolitickou, bs antipolitickou mohutností, se neukazuje nikde tak zřejmě jako v absurditách, k nimž Rousseau dospěl,
a v oné > ar i osní btd: osti, se kterou je přijal.
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V politickém ohledu je ztotožnění svobody se suverenitousn; č tín: nejzhoubnějšíta a nejnebezpečnějším důsledkem filosofické identifikace svobody se svobodnou vůlí. íleboč tato koncepce vede bučí k popření lidské svobody vůbec - a sice tehdy,
nahlédneme-li , že lidé jsou v"ím možným, jen ne suverény - }
anebo k ná.zpru, že svobodu jednoho člověka nebo určité skupiny lidí Izf vykoupit jedině ztiátou svobcdy, tedy soverenity
,r
áe«-h cstatnícn. Uvnitř rozvrhu tradiční filosofie lze opravdu
jen velice těžko pochopit, jak může svoboda existovat společně
e nesuvereritou, ěi - řečeno jinak, jak mohla být lidem dána
svoboda v podmínkách nesuverenity. Odmítat svobodu kvůli skutečnosti, zé člověk není suverénem, je neuvážlivé a nebezpečné
stejně jako věřit, že Člově'. - stejně jako skupina lidí - může být svobodný pouze tehdy, je-li suverénní. Proslulá suverenita politických útvarů byla vždy iluzí, jíž nadto lze
udržovat pouze násilně, tj. prostředky bytostně nepolitickými.
V lidských podmínkách, které určuje skutečnost, že na zemi nežije jediný člověk, ale lidé, má svoboda a suverenita tak málo
společného, že ani nemohou existovat současně vedle s«.íbe. kde
si lidé přejí být suverény, ať už jako jednotlivci, nebo organizované skupiny, musí se podrobit útisku vůle, buu individuální, již donucuji já sám sebe, či 'obecné", kterou má
organizovaná skupina. Chtějí-li lidé být svobední, psi- je to
pr'vě suverenita, jíž sa musí zříci.

IV
Jelikož celý problém svobody nám vyvstává na pozadí jednak křesťanských tradic, jadnak původně antipolitické tradice
filosofické, přinadá nám obtížné nahlédnout, že by mohla existovat svoboda, která není atributem vůle, ale která doprovází
konání a jednání. Vraťme se tedy jeřtě jednou zpět do antiky,
tj. k jejím politickým a p^edfilosofickým tradicím; rozhodně
vrak ne^kvůii erudici, ba dokonce ani kvůli kontinuitě tradice, učiňme taV pouze proto, že již nikdy poté nebyle svoboda
zakoušena v jednání - byť se-nikdy novytratila zcela - vyslovena s teuž klasickou jasností.
Cchopit však tuto artikulaci svobr-dy není z důvodů,
o lte. ých jsme se již zmínili a které zde nemůžeme rozvádět,
nir.âe obtížnější než v dílech filosofů. Dostali bychom se zase
p"íliš daleko, kdybyenom se snažili "vydestilovat" příslušné
pojmy z nefilosofické literatury, z poezie, dramat, z historici.ých či politických děl, v jejichž „výpovědích jsou tyto
zkušenosti pozdviženy v oblaet krásna, tady mimo obls3t pojmového myšlení- Pro naše účely to není zapotřebí. ?*eboť vše,
cc n'a antická literatura - at řecká či latinská - může o tech
to věcech říci, je vposledku zakořeněno v podivuhodné skutečnosti, 7.3 jak v řečtině, tak i latin^ existují pro to, co my
ornačujeme jedním.slovem "jednat", dvě slova. Jde o řecké slovo A-.C: .„II', počínat, vést a konečně zvládnout, a PKATT^IN,
rr co zdolat, vykonat. Latinskými ekvivalenty jsou agere, něco
uvést do pohybu, a gerere, dosti těžko přelpžitelvé slovo,
které znamen' zhruba snorot a podporovat kontinuitu minulých
činů Čin" , jejichž výsledkem jsou res g-sstae, Činy a události
jež nazýváme historickými.. V obou případech se jednání objevuje ve dvou dtupních. Frvní stupeň je počátek, jímž přichází IB

Ct> j e

svoboda?

sv~t cosi nového. Řecké slovo ARCKSIN, které zahrnuje počínání, vedení, vůádnutí - tj. výzďaěné vlastnosti svobodného člověka - svědčí o zkušenosti, v níž být svoboden a počínat něco
nového znamenalo totéž. Svoboda, jak bychom řekli dnes, se zakoušelo jako spontaneita. Počít něco nového však mohli, jak
naznačuje víceznačnsst slova ARCPEIN, pouze ti? kdo již dříve
byli vlédci/tj. hlavami domácností ovládajícími otroky a rodinu/, kdo se již osvobodili od starostí o nutné životní potřeby
a mohli se tudíž věnovat vy pravá ;r co cizích zemí.či občanským
záležitostem v poliš. Tehdy již tito lidé nevládli ? .ale byli
vládci mezi»vládci, pohybovali s mezi sobř rovnými, psilovali
t jejich pomoc, aby jako vůdcové byli s to počít něco nového,
zahájit nov,,' podnik. ARCKON, vládce, zakladatel a vůbec vůdce
totiž ILO i doopravdy jednat, PRATTIuIN, dokonat vše, co započal, pouze., s pomocí druhých.
V latině jst*u výrazy být svo' oden a začínat, rovněž propojeny, avšak jiným způsobem, římskou svobodou bylo dědictví,
jež římskému národu odkázali zaklad-.telé Ívíma. Svoboda Icímanů
byla svéz.-na s počátkem, který uskutečnili předkové tím, Že .
zalšžili město, jehož záležitosti pak museli potomci zpravovat
a nést na svých bedrech a jehož základy museli"rozšiřovat1:
Toto vše dohromady vytváří res gestae Římské republiky. Prot»
římská historie, právě tak ' tostne politická jako historie
řecká, se nikdy nespokojila^s pouhém vyprévšním o velkých činech a velkých událostech, římští historikové se vždy cítili
na rozdíl od Tlouky 3ida či Kerodota svázáni s počátkem, neb»í
prév~ tentc počátek obsahoval aute tický element římské svobody a činil římskou historii politickou. AÍ už chtěli římští
historikové vyprávět o čemkoli, vždy začínají ab urbe condita.
od saložení města - záruky římské svobody.
•Tiž jsem ss zmínila, že antický koncept svobody nehrál
v řecké filosofii žádnou roli prrvě díky svému politickému
původu. Je sice pravda, že římští spisovatelé přílo^itostně
bouřili proti antipolitickým silonům sokratovské školy, avšak
jejich zvláštní nedostatek filosofického nadéní očividně zabránil tomu, aby nalezli tal ový teoretický koncept svobody,
jer.2 vb odpovídal jejich vlastním z)-učenostem a velkým institucí- na svobodř- založeným, které byly v římské res publica
přítomné, kdyby Však bylo historie ideí tak kpncistentni, jak
si historikové občas představují, mohli bychom ještě méně
doufat, ve nalezneme dr-žitelnou politickou ideu svobody u Augustine, velikého křesťanského myslitele, který do dějin filosofie vlastně uvedl Pavlovu svobodnou vůli s celou její pr«ble:.- učností. Avšak u Augustina najdeme nejen diskusi o svobodíš jakožto liberum arbltrium, ač právě tato diskuse byla pro
tradici rozhodující, nýbrž i zcela jinak pojatou představu
svobody, o které příznačně hovoří jediné Augustinovo ptlitické pojednání Je civit -.t * De i. V Poží obci Augustin přirozeně
promlouvá v ďaTeko v t f í míře z onoho zázemí specificky římských zkušeností než v kterémkoli jiném díle. Svobodu zde ne- cliépe jako nějakou vnitřní lidskou dispozici, nýbrž jako rys
lid3kš existence ve světě. Člověk svobodu nevlastní; mezi
člověkem, či ~ épe, mezi jeho příchod do světa a z j e v n í svobody lze položit rovnítko. Svobodný je člověk proto, že sám je
počátkem a byl takovým stvořen pot* co již počal existovat
vesmír: /lnitium/ ut essst, crestus est homo, apte quem nemo
fuit. Zrozením k-i^asKo člověka
tento první počšťek vždy znovu po^vizujs, neboí. v ka~d''m takovém případě přichází do světa
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již existujícího, světa ř který bude i nadále existovat po
každé individuální smrti, něco ncvé-ho. Protože sám ¿a počátkem,
muže člověk počínatj b^t člověkem a být svoboden je Jedno a
totéž. 3ůh stvořil člověka, aby do světa uvedl schopnost počínat - svobodu.
Výrazné antipolitické tendence raného křesťanství jsoo.
tak běžně známé, že představa, že to byl křesťanský myslitel }
kdo jako první formuloval filo sofické důsledky antické politické idqjs svobody, nám připadá takřka paradoxní. Jediné vysvětlení, které přichází na mysl, je, že Augustin byl právě tak
ftímsn jajfo křesťan a že v této ěá3ti svého díla zformuloval
ústřední politickou zkušenost římského starověku, která spočívaly v tom, žo svoboda jako počátek se stala zjevnou v aktu
založení, přesto jsem přesvědčena,že tento d jem by se podstatně změnil, kdybychom vzali sleva Ježíše nazaretského vážněji
i v jejich filosofických důsledcích. V příslušných partiích
Nového Zákona můžeme totiž nalézt zvláštní pochopení svobody
a zvláště pak moci, které js lidské svobodě vlastní. Lidská
schopnost, která tetu mi,ci odpovídá, které je s to, ^eěeno
slovy evangelia, hory přenášet, však není vůle, ale víra.
Dílem víry, jejím skutečným produktem je to, co evangelia
označují slovem "zázraky", slovem, >teré má v Novém Zákoně
mnoho významů a.které je těžké pochopit. Obtíže v tomto bode
můžeme oponinout a odvolávat se pouzo na ty pasáže, kde nejde
* zjevně nadpřirozené události, ale kde jsou zázraky - ať
už konané lidmi či způsobené božským zásahem -' jen tím, čím
jako zá'zraky 'vždy rr.usí být: přerušením přirozeného chodu věcí,
automat i i kýc.h procesů, způsobením čehosi v jejich kontextu
zcela neočekávaného.
•
Ličalrý život odehrávající sc na zemi je bezpochyby obLopon automatickými procesy - prirozenv'm: pochody pozemskými,
jejichž rámec za o tvoří procesy kosmické. I my samotní jsme
ovládáni v míře, v níž jsn.e součásti ciYvanicv.é přírody, obdobnými silami. A nadto i náš politicky život, přestože je sférou
jednání, sc odehrává uprostřed procesů, které nazýváme hit,to •
inckými a které ač uváděny do chodu lidmi, směřují ke stejnému
automatisrnu j.ako procesy přírodní či kosmické. Automatismos je
inherentní součástí všech pj ocesů, ať už je jejicn nůvod jakýkoliv: proto člověka či národ či celé lidstvo nemůže nikdy
nějak,/ ^adnotlivý čin, nějaké ^ednotliv* událost osvobodit a
zadírán-5t jednou provždy. K přirozené povaze automatických
proepsů, jímž je člověk vydán, avšak vůči niraž může sebe sama
osvšdčit šin n m, patří to, že mohou pro lidský život znamenat
pouz® sk é zu. Jakmile sc historické procesy, aš je vy tvé ře jí lidé, stanou automatismem, nejsou o nic méně ničivé a \edou ve
svjch vlastních periodách, tj. biologi'ky, od bytí k nebytí,
od života k sir.r+i. Vistorickó vědy znají až příliš dobře případy zkamonšlých a beznadějně upadlých oivilizací, kde zkáza
zdé se být pře .'.určena jakoby s biologickou n tností^ protože
takbvéto' historické pochody' stagnace mohou trvat a postupovat
po staletí, zaujímají civilizace tyto,dokonce největší část
raznamenané historie. Cbdobí svobody b^la v historii lidstva
v£ůy relativně krotká.
Co obvykl. býv nedotčeno v obdobích petrifikace a předem
stanovené záhuoy, gs schopnost svobody samé ř čiř 5 možnost po Čínat, ktei-á oživuje o inspiruje veškerou lidskou činnost a
je skrytým zdrojem tvorby všech velkých a krosnách věcí. Avšak
pokua tato síla zůstává skryta, není svoboda světskou, ''hmatatelnou" skutečností, to jest ner.í svobodou politickou.
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Protože však zdroj svubody je přítomný i tehdy, když politický život ustrnul a politické jednání přestalo být s to přerušovat automatické procesy, lze svobodu jednoduše změnit za
nějaký bytostně nepolitický fenomén. Za takovýchto okolností
není svoboda zakoulena jako způsob bytí, který má svou vlastní
"virtů" a virtuozitu, ale jako nejvyšší dar, který, zdá se,
dostal ze všech pozemských tvorů pouze člověk. Stopy o znpmení tohoto daru můžeme nalézt sice takřka ve všech činn* te*h
člověka, plně se však projevuje pouze tehdy, jestliže lidské
jednání vytvořilo svůj vlastní světský prostor, kde tento dar
může jakoby vystoupit za skrytu a zjevit se.
Každý čin z pex"-spektivy nikoli toho, kdo jej koná, ale
pr^vě onoho pochodu, v jehož rámci k němu dochází a jehož
automatismus přerušuje, je "zázrakem", tj. něčím, co nebylo
možno očekávat. Je-li pravdou, že čin a počátek jsou bytostně
t»též, pak z toho plyne, že možnost d?lat záz.paky musí být
• revn x ž v dosahu lidských možností. Zní to podivněji, než tomu
ve skutečnosti je. V samé povaze každého nového počátku je,
že vtrhává do světa jako "nekonečné nepravděpodobnost", o práv x toto nekonečně nepravděpodobné vytváří samu tkáň všeho, co
nazýváme skutečným. Naše celá existence koneckonců jakoby závisela na řetězci záziaků: vznik jsoucna pa Zemi, rozvoj organického života, vývoj lidstva z organických d..uhů. Nebol
z hlediska procesů ve vesmíru a v přírodě a jejich statisticky
nesmírných možností je to, že se z kosmických piocesů vynořila
Země, že se z anorganických pochodů vyfcvcríl organický život,
a koneční' to, že se z procesů organických vyvanul člověk, čímsi "nekonečně nepravděpodobným". Dík^ tomuto elementu' zázračnosti", jenž je ve vší skutečnosti přítomný, nás .[ídálosti lhostejno, zda jsme je ve strachu či v naději oček'vnli či ne
- ve chvíli, kdy k nim dojde, překvapují a šokují. Slastní
účinek událostí není nikdy zcela vysvětlitelný,nebol jejichskutečná podoba principiálně překračuje, veškeré anticipace.
Zlučenost, jež nrm říká, že události jsou zázraky, není ani
svévolná, ani vyspekulované. Naopak, je naprosto přirozená a
jo v běžném životě vskutku téměř všední. Bez této běžné,
všední zkušenosti by úloha, již dává nadpřirozeným zázrakům
náboženství - byla takřka nepochopitelná.
Abych ukázala, 2e to', co považujeme, vedeni každodenní
zkušeností, za.skutečné, počalo existovat shodou jakýchsi
okolností, které jsou podivnější než fikce, zvolila jsem příklad přírodních procesů, které jsou přerušovány příchodem
'nekonečných nepravděpodobností". Tento příklad má ovšeir své
meze o nelze ho jen tak jednoduše pronášet do oblasti věcí
lidských. Doufat v zázraky, v ''nekonečné pravděpodobnosti"
v ráme: automatických historických či politických procesů, by
byla - aě ani to nelze vyloučit - čirá pověra, historie-, na
rozdíl od přírody, je naopak, událostí plná. Zázraky náhod a
nekonečn-' ne pravděpodobnost i se zde objevují tak často, že se
nám zc~ a2 divné vůbec o zázracích mluvit. Důvodem této častosti však je pouoe to, že historické procesy jsou utvářeny
a neustale přerušovány lidskou iniciativou, tedy právě oním
initium, jímž je člověk v té míře, v níž je bytostí jednající.
: rou;
.dat v politické sféře nepředpověditelné a nepředvídá telnr, být připraven očekávat zázraky, není ani v nejmenším
více se rameno vah
pov"i č i vos t, ale
cloní ke katastrofě, tím "zázračnější se bude jevit svobodně
vykonaný čin. Vždyl právě katastrofa, a nikoli sp-^sa se děje
automaticky, a tudíž se vždy musí zdát neodvr-atitelná•
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Objektivně řečeno, tj. vidino z vnějšku a bez ohledu na
to, žc ělověk je počátkem, tím, kdo poóíná:pravděpodobnost,že
zítřek bude 3tejný jako včerejšek vždy převažuje; je obrovská
téměř 3tejně jako byla pravděpodobnost, že z kosmických dějů
nepovstane Žádné Země, že z anorganického světa se nevyvine
žádný život, že z vývode živočišné říše nevzejde žádný člověk.
Poshodující rozdíl mezi ."nekonečnými nepravděpedobnostmi" na
nichž spočívá skutečnost našeho pozemského života, a zázračným charakterem, !'terý je vlastní všem událosten, jež ustavují
historickou r, aíitu, spočívá v tom, že ve sféře lidských věcí
autory "zázraků" známe. Jsou to lidé, kteří je konají, lidé,
kteří - protože přijali onen dvojí dar, dar svobody a dar
jednéní - mohou zakládat svor vlastní skutečnost.
)

nihil ex nihilo : z ničeho nic
nihil sit}û causa : nic není bez příčiny
Raison ď o t r e : důvod k bytí
vita contpnylativa : život přemýšlivý
lib^rum arbitriům : volná ávaha
bjos politiko« : život politický
non hoc est v o i l e q u o d pose : není na místě chtít to co
mohu
La^liberté no peut consisteur qu'a pouvoir faire ce que
l'on doit vouloir : Svoboda nemůže spočívati jen v tom,
moci dělat jev»«*** to, co člověk múze
Chtít
pouv ir^: moci
,
Pour qu'une nation eoit libre
il suffit qu elle beuille
l'otre : Aby národ byl svobodný stačí, že chce svobodným
být.
ros gostae : věci vykonané
^
at urbo c»ndita : od založoní města, rozumí se níma
hui t.i um ut easet creatus est homo,ante quem nemr fuit :
Aby b>l znčát.sk, byl stvořen Člověk, před nímž nikdo nebyl.
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překlad bortin ťaloul
"orientační slovníček" na závěr pořídila redakce

(Chyby o pšoklopy táto stati byly omylem opraveny nesprávným
lakem, takšo ae bohužel stalo to,
opravené verze se "r'eotiskla 1 . Z technických důvodů jsme závěrečnou rukopisnou
korekturu mohli provést jen v opravdu evidentních és^cích.
Použití náhradního (bílého) papíru při tisku této steti
bylo vynuceno dlouhotrvající albsencí normálního (nažloutlého) papíru v běžném prodeji. - Estetické omluva.)
"VODO

to snad

jednou bude dp.brýi" --.redakce.
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í.Tů j sladký, požehnaný a spravedlivý!
Žili kdysi chudí lide-. Ronové. Je to už dávno, tepových co dm
tisíc lot. Bydleli v ubohé chatrči, pokryté plechem ze starých
zrezivělých barelů po asfaltu. Tehdy to bylo přípustné, dnes je
chatrč nepřípustná, hybaj do paneláku! -^o chatrče jim pršelo, bor
"bila se, a tak -šli na výbor. Ňa výboru jim řekli:
"Ve město ně.me kvótu cikánů splněnou, sem váa přihlásit noraůžeme . Občané cikánského původu nára tu dělaj bordol."
Co mohli dělat ti chudí lidé? Vrátili co donů a našli svůj domeček rozvalený. Spadl. Otoč řekl: "dusíme si postavit novou chatrč. Pusíte ac do toho!"
Všecky děti začali dělat války, Nosil? jíl, nosily Plevy, mísily plevy s jílem, Šlapaly bláto, aby války byly pevné. A stavěly si chatrč u vody, protože kde jsou Hornové, tam je voda. Romové rádi bydlí u vody.
Nejste.rší syn už byl unavený, sodl si na kánon a začal hrát na
housle. Hrál tak pěkně, že to bylo slyšet až do zámku. Princezna
povídá: "Tnti, kdo to může hrát? Ten člověk hraje přesné moji PÍS
nicku!"
Ilrál povídá: "Nevím, holčičko."
A princezna povídá: "Pošlu sluhu, aí so podívá, juem moc zvědavá, kdo tok krásně hraje."
Sluha jde ven, koukne, vrátí so zpátky. "Nojjasnější princezno, u vody na kameni sedí špinavěj žebrák, otrhánoj, usooloncj.
Ten hraje. Zkrátka ci^jin."
"Poslyš teti, nech věeho a přiveá mi sem toho člověka. Chci si
c nía trochu popovídat."
Přivedli romského chlapce, posadil se vedlo prineozny. Ale bojí se, má strach.
"Poslouchej,ělovScě, kdž mi nezahraješ dnee večer ve vinárně
moji písničku - vidíš támhle tu šibenici?"
j Q 11

"Ne.* tu tě pověsím. "
"Poslouchej holka, než abys mě pověsila, "co ti radši zahraju."
Je pracně sobota večer, Ron jde do vinárny, špinavý, otrhaný,
ucopiený. A ve vinárno samí králové, presidenti, baroni, předsedově. "Co tady ňen chlap dělá? Vyžeňte ho!"
A I o princezna povídá: Já jsem si ho objednala, bude mi hrát
mou. písničku!"
Pak ->oví<ví princezna romskému chlapci: "Zahraješ mi mou písničku, a když ai ji nezahraješ, tak ti můj táta usekne obě ruce!"
"Xop, princezno i '2o n jgde j en tak. Líůj otec je chudý, má matiko žebrácká, nemáme kde bydlet, ""ejta ným lidem napřed najíst a
pak věr: zahraju."
'•'0 to s 3 nestarej, to už zorjanázuju."
Princezna -7 la zvědavá, jestli romský chlapec zahroje skutečno přesně její písničku, jestli se strefí. A Ron byl tok dobrý hu
debník, žo ce na princeznu jen podíval a už tu její ^ísničku hrál
"Gol:" volí princezna. ;;To ^e přesný! Direktně moje písničkaj"
Hnod ">oslola va^on peněz a vagon jídla chlapcovu příbuzenstvu. Ne
ohrl?, jim ^ostavit přepychovou chatrč. Něco parádního!
'Poslouchejte králové, presidenti a baroni:'-4 povídá rnrincezna,
"uspoř'dám velikou hostinu a na tu hostinu pozvu romského chlapce
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Doufám, že mu budete dělat společnost." A pak otci: "Poslouchej *
tati, jestli mi ho nedovolíš -pozvat - vidíš tamhle tu šibenici?''
"Jo."
"Tak na tu šibenici sama sebe pověsím."
Hned poslala obsílím expres doporučeno, oby se Rom dostavil
přesně v tu a v tu hodinu na hostinu. île dos taví-i i se bez řádné
omluvy, je na to paragraf !
Hostina už je připravená, všochna jídla, co n a světě existují,
pití, pálenka, králové, šlechtici - všechno tu je, ale romský
chlapec nikde.! rícpřiěel. Zmizel.
princezna vypravila všechno svoje vojsko: "Hledejte ho!" Hledali ho vo nástč, '.rosli vesnice, konečně ho našli doma v cikánské
osadě,
"Proč sos nedostavil na hostinu?" ptá se princezna.
"Hojjasnější princezno, jak můžu v tak otrhaných šatech mezi
krále? To jo ostuda."
"Jaj, cooak nevíš, žs bych tě oblíkla do parádních hadrů., samá
cizina?"
.
/
"i\fejj.icnČjČí princezno, já nevím, co mám s králama a s preziclontama mluvit. (Jmím oo pobavit, ala so svýma lidma! Když so bavím s krylem, mám z toho nervy, pořád abych se bál, že řeknu hlouoost, io pro mě noní žádná zábava!"
"Ala, vie, ale, vs-lyě bys nemusel mluvit nic vážného! Řekneš
pár frki/ a
to. "
"„v.jjjusnějsi princezno, povím vám tedy pravdu. Byl jsem si hledat ženu. Muž baz Ženy - to so přece nehodí! Já ženu potřobuju,
nor','. ÍÍO nid dělat."
'•Proč si mi to nořok dřív, víš, žo to miluju!"
"Hop, nejjaenijěí -vrineozno, to jo nřskvansní!" romský chlapec
o i s o dl na z'".ok.
"Pojč jíst, pořádně sc najez, napijeme sa n jdeme spát."
Ráno k r l kouká, jeho dcera spí s otrhaným, šninavým, usopleným elkáno-'.
"Um, hni, hm, dceruško moje, co to má znamenat?"
"Tati, cpaln jsom
ním,"
"A proč?"
"Protože ^otřebuj o ženu, nedá s s nic dělat. ?.íá chodit po svěbo o sp.vb s kurvarsa? Bude oro něj lepší, když bude ží se mnou."
"Hm, ha, htn, dceručko moje, tak alo honem svatba!"
"Houcri, honem, čekám dítě!"
Oslsvili svatbu a chlapeček je na světě. Sotva se narodil, už
jo tu sociálku, doktorka, sestřička, péče o dítě: "Tak m.itko,
ukoT.to, nemá to dítě svrab, nemá vši? île máte v bytě bordel? Proč
ho po);ád kojíte, nenoste ho na rukou, položte to do postýlky! A •
píše sociálka nrotokol, tak a tak, dítě musí do kojeneckého
nstavu, matka nemá hygienické návyky i
11
Já j s s m p r inoezna ! " volá pr ince zna.
"ýlop, asmluvto hlouposti, váš muž , je cikán, máme ho v evidenci!"
a uM vezou maličkého :"!o kojeneckého ústavu.
Prinoozn::. utíká do vinárny, volá: "Mô.j milý muži, stalo se to
a to, čarodějnice nám ukradli maličkého! Do dčcáku." Dobře věděla, že to 'bvly čarodějnice, jenomže na sebe vzali civil jako doktorka, sociálka - princezna byla chytrá, vzdělaná ženská, měla
na to Školy.
"Mojo milá seno, takovouhle vČo mi nepovídej, čarodějnice jsou
dávno zrušeno« To byla páče o dítě, protože jsi měla doma bordsli"
"i.IÛj tály muži, víš co to jc ženská po porodu? ženská po poro-
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du je a]abá, ta nemůže hned uklidit ir A pak povídá: "Rychle, rychle utíkej 2.1 nima, toho našeho miláčka jim muaíŠ ukrádst!"
"Já. jim ho ukrást nemůžu, noehci se dostat do basy. l«a to si
•musíš vzít advo .á.ta. "
Princezna d:lu velké plakáty po celém mostě, po celé 30 mi; nqjlepsí advokát ať ee dostav:' do zániku. Ihned i Dcetane vagon zlatu,
když udolá to a to.
Uejlemší advokát už je tady, během tří minut, jede na koni, pro
tože auta tehdy ještě nebyla. "Co si přeješ, co š.-idáš, nej jasnější
princezno?"
"P-^eju si, abys mi přinesl maličkého zpátky z kojeňá.ku, sebrali
mi ho čarodějky."
Ze chvíli Je advokát zpátky, najc mmliěkáho, normálně ho ukradl
ale nemůžou mu nic uuélat, protože je to advokát, Prjnoozna mu dala vagón zlata, jdi .'bohem, bud sbohem.
Sotva se chlnmečok vrátil zpátky, ptá re matky, ale tak, aby
to otoč ne.elyšcl: "Mami, je můj otec hrdina nabo jen obyčejný člověk?"
"í-Tůj milý synáčku, «o já. nevím, já. se ho na to neptala. Tvůj
otec hraje ve vinárně, madaraká. restaurace, první třída! Nikdo
mi nezekrajsmou písničku tak jako tvůj tita."
'Mami, to mi íesbačí. Já žádného obyčejného tátu nechci, já ...
chci otce hrdinu i Zítra odpoledne vyzkouším, jak je silný. Budu
s ním zápaóit."
"Ale,
ele můj milý aynáěku, vždyt sen narodil teprve prací
deceti minutami a už chcea zápasit? To není slušné!"
"Jo, mami, chci zánasit!"
"Dooře, ale nezapomeň, že tvůj otec je můj muž a. že ho mám ráda.
tebe má.m taky ráda." Princezna pláče, teel už ví jistě, že
jejího maličkého vyměnily čarodějnice, vyměnily ho v kojeňáku.
Syn nreti vlastnímu otci - to není dobrá věcí
V noci ee muž vrátí z vinárny, unavený, košile propocená - a co
vidí? Jeho vlustní syn se na něj vrhne, chce ho povalit na zem.
"Hop, co to má z:ie.menat?"
"Chci vědět, jakou máš sílu. Chci vědět jeetli jsi hrdina nebo
jen obyčejný olovc-k."
•,
,!
:,!uj mil ' soná.ěku, vžuy^ jsi jednodenní dítě, jak můžeš z.ápasit?"
::
j.'jvedí, tati, zítra přesně odpoledne tam a tam na té a na té
hoře -o budeme bít šavlemi. Když mojí matce nevadí, že jsi obyčejný cikán, mně ¿o vadí."
Příští den ocinolediie jsou oba na té a na té hoře. Ten malý přichází s hudbou, ale neobjednal si romskou kapelu, objednal ci Yondr Vékovou, .Jitu, oamp, dechovku, už neví, co je to romská píseň,
nemá, pro n i srdce.
T j milý eynáěku, jestli mé chceš zprovodit ze světa, tady máš
i meji áavii. itozsekej mě oběma." A otec hází synovi svou šavli.
Kali.šký rží dvě šavle, v heždé ruce jednu. Mává jimi nad hlavou,
chce
knout, Ale co se to stale? oavle nejdou od sebe, srostly!
"Copak c- tc stalo, tatínku?" ptá ce maličký, .ničemu nerozumí,
jsou mu te-rve dva dny. šavle mu nadají z rokou, lámou ae na koueky.
"'ůij milý eynáěku, vidíš támhle tu skálu?-5
' Tu velikou?"
".Tc, tu velikou."
J -F —I JI

'Zkme ri zdvihnout. H

t

Čtení- na a e r o - b i c
Maličký popadl do ručičeK obrovskou s^álu, zdvihl ji do pasu.
Směje co: "Vidíš, můj milý otče, jaký jsem hrdina! Ted tu skálu
zdvihni ty!"
Romský chlapec hraje na housle, skála se "promuní v jablko t vyhodí jablko do' výsky .až na druhý svět. "Vidíc, r.mj milý synáčku,
příště na Die s takovýma pitomýma nápadama nechoá!"
"Kfftj milý tatínku, já jen chtěl vodot, jakou máa sílu a jestli
jsi hrdina," ;
"0 roá síle vím jenom já a náš zlatý bňli, jinak nikdo jiný,"
"Dobře, oojcí domu.."
Jdou doirrči, králová čekají, kdo z nich se vrá*á živý a kdo
r.irtvý, a oni přicházejí oba živí, otoč se synem, vsdou se za ruce, Králová tleskají, volají hurá!
Bůh dal příští, patele. Ton maličký při jda z-- matkou a ^ovídá:
"Mami, r.iůj otec má oí.lu, to je na sto nrocant, ale chodí hrát do
hospody jako obyčejná jj cl kán a neděla ^hrdinství, "
"Hoch ho, můj synáčku, nebučí hlouný, hraje nou písničku a mně
ac to líbí."
"Promiň mami, niaůžu ho nechat. Musím do světí, musím lískat
sílu, abych byl o jeden svět silnějsi než můj táta. Pak teprve
o ním budu zápasit."
"Jak chceš, můj synáčku, ale děláš hlouposti."
Maličký otevřel okno a vyletěl ven. Letěl nod božími oblaky,
lotďlj, .lby získal o jeden svět větší sílu, nos má jeho otec.
Luž přijde dďrO.z vinárny hladový, unavený. Princezna vaří,
dá mu najíst halušky se zelím a se skvarkama, nedá se nic dělat,
je na' to zvyklý.
"Máš nivo?"
Dá mu nivo - a když cc najedl a napil, když so nasytil, povídá. princezna: "Poslouchej, můj inilý muži, tvůj syn utekl. Utekl
z domu, ohen získat o jocicn svět větší sílu noŽ máš ty. 'Ihce to
wnrovodit zo světa."
"Proč?"
"fUkalu jsem ti, že nám ho v kojeňáku vyměnili!"
"Hov°ř no to, vždyí je podobný tobě i mne. Kůži má krásnou bílou jako panenka, celý po tobě, oči má zas po mně."
"A't$ jo to, Jak jo to, ty musíš za ním do světa, najdeš ho a
přivedeš ho lc rozumu. Dobře si rozmysli, jestli půjuoš nebo ne."
"Oo můžu dělat, půjdu."
,
Co zatím ten maličký? Přijde k jedná čarodějnici, Čarodějka
nevídá: "přiSol jsi, nriSeP?"
w
PřiSol jram, přibal."
(l:\roclojkň povídá: "Já vín dobře, proč jsi přišel. 3yl jsi ještč v břiše svo matky a už jsem věděla, žo přijdoš. Chceš mít o
jader, svět větší sílu než tvůj otec. Ale tolik síly ani já sama
namám. Jtusíš za mou sestrou. Její syn oracuje v lékárně, má na
n klad v' síly, kolik chceš."
bobře, bučí sbohem, jdi sbohem a maličký se vypravil 1
druhá
sestro. Ale ta nrvní čarodějka so proměnila v kr Isnou holku asi
tak šestnáct let, má na sobě kratičké plavečky, podprsenku, krasavice světová. Utíká za tím naličkým, tancuje kolem něho:
VJanku, pool73j se ne ona, nejsem hezká?"
"tfooh mě na ^okoji, nevidíš, že jsera sotva nurozený chlapeček?"
"Jen se nevymlouvej a podívej se na rnč í Pojí blíži"
Ala on nic, jde dál. "Byl přece ještě moc malý na takové věci!
A ona za ním poskakuje,a zase vede takové řeči, svlíkla sa do naha a pořád jon, aby se na Ai díval. Maličký jí dal takovou, faexu,
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že 2o roztekla na kolonaz. Věděl dobře, žo to byla čarodějnice.
Rychle se vrátil do jojí vily a samozřejmě! Na ctěně visí šavle,
co sama od sebe seká, tancujc a září jako blesk. Popadl šavli:
"Teč můžu s otcem bojovat!"
V tom už jc tu jeho otec, romský chlapec.
"Hcho, to.ti, přišel jsi za mnou, přišel?"
"Přišel jsem za tebou, můj milý synáčku, přišel."
"Vytáhni šavli o. budeme se bít. Minule jsi porazil ty mo, alo
dnes už mě neporazíš. Polívku, co ti matka chystá k večeři, oním
•i A ii
Otec kopl toho maličkého do zadku, že letěl jako fotbalový
míč, vletěl oknem do zámku, rovnou mamince do náručí.
"To je dobře, můj milý synáčku, že jsi přišel k rozumu, že
ses mi vrátil.'!
"Nevrátil jsem so, moje milá maminko, musím hned pryč: Nemůžu
ho nechat na živu!"
"Nezapomeň, můj milý synáčku, žo je to můj muž. Když mu něco
ošklivého provedeš, umřu já taky."
"Zůstaneš naživu, mami, dobře, umřeš, pochovám tě, taky dobře."
x. ten maličký jde znovu do světa, aby získal ještě větší cilu.
Rora se vrací domů, nepospíchá, venku jo krásně, sluníčko, zelená travička, růže vedle růže, .jde, i voda je tu, potok, právě
takový potok, u jakého bydlí jeho lidé, jeho matka, jeho otec,
jeho bratři, jeho sestry. CHlapci je smutno, vzpomíní. na ně, je
mu do pláče, sedne si na kámen a hraje. Hraje ze srdco, hrujo a
neví, ze jo to zrovna písnička panenky Marie, její zamilovaná pítini oka,
Panenka Maria přiběhne a poslouchá. Poslouchá, poslouchá, pak
uvidí vody. a povídá sama k ^obě: "Jak dlouho už jsem se nekoupala,
jsem celá špinavá!" Svleče se, nahá leze do potoka. Jde pomalu,
o.u! Ka lO.ny jsou ostré, píchají do nohou.
Ro iský chlapec ji uvidí, nahou, povídá sám k sobě: "Hop, snad
to není naše svatá panenka Maria? To je velký hřích, koukat ao na
nahou panenku Marii, radši ax oslepnu!"
Okoužitě oslepl. Je slepý. Raději oslepl, než aby koukal na nahou panenku liarii, takový to byl kulturní člověk.
Sedí slepý na kameni, hraje oblíbenou písničku panenky Mario.
Ona ">lav? v potoce, myjo oe, už jo čistá, vyleze ven, obleče se
a jde domů.
"Jak nůjdu domů já?" povídá romský chlapec sám k sobe. "Jsem
slepv, jak najdu cestu?"
Tu se náš zl.tý bůh slitoval a poslal mu takovou hůl, která h o
sama vedla. Zlatou hůl. Když přišel k vodě, k řece, hůl so ¿5 n
dotkla vody a už tu byl zlatý raost, aby mohl přejít na druhou stranu.
Tak šel Ror domů. Zlatá hůl ho vedla. Aještě mu dal náš zlatý
bůh potvrzení, podpis, že ten a ten občan cikánského původu je
spořádaný člověk, ještě nikdy nebyl v base, nedělá výtržnosti,
jo un úrovni.
Ron jde a jde. Když ho potkají esenbáci, vytáhne potvrzení,
vpoř id ku! Odchod. Když má hlad, jde na výbor* ukáže potvrzení,
sociálka ho zavede do restaurace, zaplatí za něj a je najedený.
Jde dél. Jde a jde a už není daleko od královského paláce,
Přijds do lesa«. Je unavený, protože putuje už mnouho dní. "Tady si odpočinu,' povídá sám k sobě, lehne si, usne.
Ale v loco bydlí zbojníci a jejich velitel je p ho syn. Jeho
vlastní syni Ten maličký, ten chlapeček, co nu ještě není ani rok:
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Dal ae ke zbojníkům, protože chec svého otce zprovodit ze světa.
Kom ucne, je slepý chudák - a tu k němu přijdou zbojníci. Maličký, jejich velitel, vidí potvrzení, vezme ho, podivá 33 na
něj, povídá: "Neumím číst ani psát, ještě jsem nechodil do školy.
Ale zdá se mi, že tenhle člověk js můj otec! To je ten, kterého
hodám."
Rom oe probudil. Slepý.
"Můj otec nebyl slepý."
"Nebyl jsem slepý, ale radíji jsem oslepl, abych nemusel koukat nu nahou panjnku Marii, to je velký hřích."
"Tak jsi vřoce máj otec."
"Jo, jsem tvůj otec."
"Dobro, tečí s tebou můžu bojovat. Výborná věc!"
Ale jak má Rom bojovat, když je alopý? Vezme šavli, neví, kam
seká a jeho -syn mu usokl hlavu, jeho vlastní synáček. Rom pa11
na zem. Jakmile padl na sem, vyrostly kolem něhc čtyři stromy.
Čtyři veliké, silné stromy.
Maličký jde domu, přijue k rnatoo: "Mami, už jsem ho zprovodil
ze světa."
"Dobro, můj milý Lynáčku, ais'tím jsi zorovodil ze svět. i mne
Ty jtíi přišel domů a já jdu pryč. Jdu za n£n 2a tvým otcem."
"To nentá cenu, už je mrtvý."
"AÍ jo mrtvý nobo živý, jdu za ním."
Princezna jde a jde, přijde na rísfco, kde rostou ty čtyři silné, veliké stromy. Tam, co její muž leěi mrtvý. Pod stromy sedí
stařeček a plc.ée: "Co jsem to provedl, co jsem to provodí, že
jdom toho člověka nechal takhle zprovodit Z3 světa!" A ten stateček je náš zl.itý bůh,
Princezno, jde k němu, povídá: 'JProě uláceš?"
"Ty ml stojně ne pomůžeš," povídá. steřeček, náš zlatý bozíček.
Pak so na ni podívá; "Ty jsi žena toho muzikanta, toho romského
chlapce, 00 tu loží mrtvy?"
"Jo, já jáoni juho žena."
Náš zlatý bůh to neznal, jen so na ni podíval: "Vidíš ty čtyři
veliké, silné nbromy?"
""Vidím."
"Ty etrony musíš vytrhnout, vyvrátit kořeny vzhůru."
"Já jeom ženuška huboňouČká, droboučká, jek bych mohla takové
veliké, silné stromy vytrhnout?"
"Jen to zkus."
"Jak to můžu okusit, vŽd:ř ty stromy ani neobejnu!"
Ale náš zlatý bůh k ní přistoupil, nii\l jí do ousy svou sílu:
"To3 to zkuu!"
Oliytile jeden strom, vvt/lila ho jako nůž z maua.
"Dobře, povídá náš zlatý bůh, "Ještě druhý, třetí a Čtvrtý
strom."
Princezna vytáhla všechny Čtyři stromy ze země. Mezi nima leží
její muž. Mrtvy. Slepý.
Náe zlatý bůh se k němu sklonil, dýchl mu ao nusy, protože umě
lé dýohání vynai.ezl b^h, lidi tc dělají jenom po něm, Rom s-er -po—
N
sadil na zadok: "Hop, jak dobře ss ni spalo!"
. >
"Vidíš," povídá náš zlatý bůh princezně, "tohle dovedu jenom
já. Nikdo jiný než já. Uhádla jsi, kdo jsem?" Z nebo se spustil
zlatý výtah, božíěok do něj nastoupil a už jede, jede nahoru.
Princezna padla na kolona, sněn"1 a ao modlit.
"Nozeponeň ee vykoupat támhle v té vodo!" volá bůh na Roma.
"To jo samozřejmá véc," povídá Rom a jde k vodě. Vykoupal so^
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všechna nrtvolnost z naho spadla, byl stokrát krásnější nqž dřív
a už zase viděl.
Princezna povídá: "Pojcí domů."
;,
To nejda, moje milá ženo, on by mě zubil."
"Tečí už ti nic neuděxá, třeba přisel k rozumu."
"Já* domů nejdu, zůstanu ¿ady. Jestli chceš, zůstaň ne runou,
když ne, jdi domů sama."
"Zůstanu s tebou,"
Postavili si malou chatrě, cikánskou chatrč, bydlí tu. Prinoezna chodila do vsi žebrat, Rom ná.deničil u cadláků, štípal dříví,
zametal dvůr, vybíral Žumpy, jak to uříve Romové dělávali. Mohl
chodit hrát, ale nechtěl, bál se, že by o :v.m Šla pověst, protože
byl hudebník první třída, bál se, aby se o něm nodozvoděl joho
eyn. A tak hr 'll jen doma, hrál ^ řince zrninu zamilov-nou píseň.
Jednou jde kolem gádžo, slyší, jak Rom hrmjo: "Hon, tonhlo člověk musí hr';.t na svatbě mého syna!" povídá, sá.m k sobu. Vejde lc Romovi do domu: "Dej bůh dobrý den."
"I tobě sedláku, co si přeješ?"
"Přeju si, abys hrál na svatbě mého syna."
"'Nemůžu, nezlob sc, nemám kapelu. Sám hrát nemůžu. Uznej mi to."
"To je jedno, kapelu si eežcmcs, svatba ;je za tri nadělo, bučí
t.e.k laskáv a při jí hrát, nebo tě dam prokurátorovi." Sedlák byl voliče bohatý a v 3cho příbuzenstvu bylá ramí nánová.
Co mohl Rom dělat? oel brát nn svati j. a sotva jednou zahrál,
všichni tleskají bravo i Bravo! Hned re o něm noola řeě až do krá.lovskáho hradu.
"líohó, můj otoč ještě žije? Můj otec je pořád na tomhle světě?"
IJaliěký ncček?l ani minutu a vydal se no cestu. Jdo, jdo, už přijdo
k té vodě, kdo bydlel joho otec v malé, cikánské chatrči,
"Héééj:" volá. "Kdo ¿o doma?"
Rom vyjde ven, novídá: "To jei ty? Přišel jsi r dobrým nebo DO
zlým?"
"Přišel jsem tě z--trovod.it ze světa,"
"fíekni mi ale pravdu, můj milý synáčku, proč mě pořád jen chceš
zprovozovet ze světa, co to má za co.nu?"
"Protože sc neumíš nřizpůsobit, protože se neumíš ořevychovat.
Místo, abys dělal krále, hraješ po vinárnách."
"Když tolik chceš, noja bojovat. Chceš se šavlema nebo zápas?"
"Zápas."
Syn popadl otce a mrštil jím o zem. Rom zanadl do zorně po kotníky. Pak popadl otec syna a zarazil ho do země po pán. Bili oe celý den.
"Pojd si trochu odpočinout," povídá otec.
"Dobře," povídá syn.
Rom šel a~vykoupal se v to boží vodě. Pak se vrátil a foukl na
maličkého. Jen jednou na něj foukl a rozfoukl ho na prach. Prach
padl do vody a rozpustil se, že.po něm nezůstala ani stopa.
Pak se vrátil domů. Rom hrajo ve vinárně, chodí ho poslouchat
nejvotŠí králové, herci, presidenti. Krelujou ¿oho synové, protže
na to vyštudovali. Jěl pak s princeznou ještě sestnáct dětí a jestli
neumřeli, žijou dodnes.
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Mol jsen strejčka, říkali rau Koňská noha nebo taky Maďarská
Ruka, teta na něj volala Kurevniku a jmenoval se Páli, on na tetu
volal Poljááák a jme nav ala se Llargita.
Stre jček byl naže iský, prvotřídní donchuán, ale jen pusou,
když došlo k voci, vzal do ruky boucle a začal hrát, totiž ty
housle hrály samy.
"fíutkár, ty mi nevěříš, že housle hrály samy!" křičel. "Věříš
nebo nevěříš?" schýbl so pod postel, vytáhl sekyru, rozpřáhl se
na no : "Věříš nebo nověřís?"
"Věříru, strejčku, věřím."
3okal jen, až so ho zeptán) jakto že ty housle hrály samy.Zeptal jsorn no: "A jakto, že ty houelo hrály samy, strejčku?"
"Přece vevnitř byl čert, ne?"
"čert v houslích? Nepovídájte_"
"Poljááák, jo to pravdo nsbo ne?"
Teta élargita klimbala na stoličce u plotny. "Pravda,Koňskoj,
aravda," a spala dál.
"Povídojto,strajčlcu, vo tom čertovi!" Slyšeli jens jeho historky stokrát, pořád nás bavily a jeho jefítě víc.
"Ty nevíš, jak so dříve lidem zdávalo, aby šli o půlnoci na křižovatku, žo tam najdou zámek, z toho zámku vyskočí čtyřiadvacet
obrů i ti jim budou sloužit? jVÍWě so taky zdál takovéj sen, jenře
so ni zdálo, žo najdu zámolc, ale housle. Tak jsem ani zámele nehledal, hledám rovnou housle, a taky jo, leží na cestě!"
"Pravda, pravda," zamumlala teta MPr/^ita, jak strejček nozdvihl
hlas.
"Já ti ty housle zvednu, kouknu dovnitř, vidím - čert! Vypadal jako had, chlupatéj, sto nohou..."
"Olilunatej had s nohama? To nooxistujo ! "
"NověříS?" n už so zase rohýbal nro sekeru, "jío," rozmyslel si
to, nechal sekeru la žat a pokračoval, sám byl zvědavéj, jak to s
hadem dopadne.
l'en cert povídá: "Budu místo tebe hrát ne svatbách, udělán z
tabu pri/náěa Číslo jednu, ale nusíš mě krmit. Nabídnou ti halušky,
řízek, žo jo, co zrovna jo, nejdřív hodíš kus jídlj do houslí a pak
teprve so můžeš najíš 'c sán. ftoknu ti, člověče, to bvly originální
houulo. Jediný na aalým Slovensku ! Lakatoš mi za ně dával těžký
miliony, Bihari mi líbal nohy, jen abych rau jo prodal. Já povídám:
p^očkej, chlančok, notuusíš jai líbat nohy, já ti ty housle stojně
noprodám. Jonííe dostali mě Lakatoš a Bihári! To víš, nojlepší primáui světa, ti hrajou na svatbách i šniónůn a detektivům!"
"Jak to udělali, strejčku?"
"Tak poslouchej: jednou byla svatba, jakou Slovensko nevidělo!
Gesty zastavený kočárana r.a třicet kilometrů - tehdy ještě autobusy no:existovaly, nožná v Americe nebo v Praze, ale na Slovensku
UO, alo ty kočáry a v nich spný panstvo, notáři, faráři", učitel,
po smis tr - když ti řoknu, žs ne j bohatší sedlák z Horní Myšle ženil
cyna, tak ci tu svatbu umíš představit: A nepozvali Bihariho nebo
Latatoše, poavali mě i Všichni čekají, až spustím, já povídám: nejdřív budeno jíst, panstvo, nc? Družba povídá: budeme jíst, ale napij so napřed s nána na zdraví ženicha. To jsem nenoh odmítnout,
uz.uaj mi to. Piju. A zase; na zdraví nevěsty. Zkrátka mě opili.
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Opili mě, a já zapomšl nakrmit čerta. Jeti jsem sám n nehodil jsem
halušky 0.0 houslí: Choi zahrát, ale housle jen chrč:'. A v tom vyleze ob rovs ke j had..."
" .. . chlupatá j , sto nohou i11
"Copak jsi neviděl chlupatýho hada s nohama!" zlobí ss strejček
"Chce mě sošrat, kope de mě, sáno so na mě drápama, já utíkám, utí
kám, jatek jsem mu. ,Jenss já vím, jak to bylo, Bihari a Lakatos
se převlíkli za špiony a za detektivy a přišli mě na svatbu opít!"
Strejček Koňská Noha vůbec neuměl hrát na housle, jenom tak tahal ^po strunách. V kapele hrál na basu. Teta fčargita stoprocentně
věří, že se svou kapelou hrál i v peklo. "Sám mi to vyprávěl, a
tak js to pravda!"
"Jsdnou šel Paíi 00 svou. kapglou v noci z hraní." Teti, když js
strýček po smrti, říká ILU tota uctivě Paíi. "Jdou po cestě, hrajou
si k tomu, za nima kočár, v kočáře p n . Eočár zastavil a naši:
svozte nás, orej. Jen so posacíto, povídá pán. Sotva nasedli, pán
švihl do koní, kočár so vznose do vzduchu, letí a áábcl se raduje;
víte,kam jedeme páni muzikanti? Paliho napadlo 3 m e d , žo jo veze
do neklá! Přijeli clo pekla: tady si stoupnete do kouta a buclotj
hrát! povídá pán a ^romění so v (íábia.
"Jak vypadá cíábol, teto Msrgito?"
"Jako člověk, normálně, černý šaty, moderní, bílá kosila, na no
fcou kopy ba. Jako ty nabo jako j'. Tak aspoň to Pa.ti vyprávěl a tak
jo to oravda."
"A jak to bylo dál?"
"Muzikanti museli hrát čfáblům i aábelkyním. Moc uo jim to líbilo, svatá pravda. Teti S3 ale tvýnu strojdoi Paíimu chtělo čárat.
Povídá: nedá se nic dělat,- chlapci, musím ven. Jdo van a najednou
slyší: co tu předa mnou chčiješ? Podívá se, prod ním stojí kuň a
mluví s ním lidskou řočí. Ty mě nepoznáváš?,povídá ten kaň. Já
jsem přece hrabě Parkaš! Jí to hnou ^čdol, jen co jsem sc na vás
pouíval, vol', tvůj strýc, mol velikou radost, žo zaso hraběte vidí. Kůň si stáhl prsten, povídá: t e n M e nrsten ááa mý ženě Kíi/fcodě,
ať ho prodá a peníze rozdá chudým, tím mo vysvobodí. Hrabě byl totiž za svýho životu hrozně lakoměj, pro chudáka šrajtofli neotevřel. Kdys Kikoda rozdá ty peníze, vysvobodí mě z koňské podoby. Já
to pro vás udolám, povídá tvůj strejc, protože měl dobrý r:rdcc; a
co za to? Krabě Farícaš řekl: podívej, až to odsud budou propouštět
ukážou, ti dvě hromady - jedna hromada bude zlato, druhá hromada bu
dou. ný,hovna, ř3kl hrabě Parkaš. Zlata si nevnímej, naber si mý
kobylinea. Jak to hrabě Parkaš dopověděl, už nemohl dál Mluvit,
jonom řehtal. Když se Paíi vrátil"dovnitř, povídá chlapcům, co videi a slyšel. Ale nevěřili mu. Když jim čerti platili, všichni si
vzali zleto, jan tvůj strejc Pali si vzal hraběcí hovna. A když so
vřítili na svět, zlato se proměnilo - promiňte mi to slovo - v
hovno, ale Paíimu se kobylince t>r o měnily ve z l t o . "
!;
A co s tím zlatem strejc Paíi udělal?"
"Jojojoj! Rozdal ho chudým, protože tvůj 3trojc mol dobrý srdce, ať šel kolem žebrák nebo král, každýmu dal kus zlata, propil
ho s kamarádama, rozdal ho Ženským, víš, jakej to byl 'turevnik,
pak si koupil I50I0, aby měl co prodat, až všechno utratí, a zbytek
mu ukradli špioni a detektivovo!"
Strejček Koňská IToha sa bál špionů, a detektivů. Chodili za ním
a£ dc bytu, pořáči koukal, jestli někdo nebere za kliku, když chtěl
mít klid, zaařcl dveře vidlemi. Pak se natáh na postel, teta seděla na stoličce u sporáku a pěkně si povídali.
"Poliádák," povídá strejček» "Byl' jsem za hrbatou Ilonou." Stre
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čck s hrbatou ilonou nic neměl, chtěl jon tetu povyrazit. Teta
Margita právě vyvářela prádlo na sporáku., popadla hrnec i s vařící vodou a o prádlem a vychrstla ho na strejčka. "Ludze hoří,
pomoc, hori chytal" začal křičet strejček a pob.íhal po domě.
Odvezli ho do nemocnice. Dvanáct kilo sádla se mu tehdy vyškVařilo! Byl v nemocnici měsíc. Teta ilargita pobíhala kolem každé j don, chytala sestřičky, doktory: "Žije? Žije?"
Když strejčka pustili z nemocnice," hnali je rovnou k soudu.
Soudce křičí, na tetu: "Jak jste se opovážila opařit svýho v muže? : '
Strejček vyletí: "Cicho bučtel Vaše to ně je žena, že na ňu kricitě! To mnjn žena!" Popadl tetu: "Polják, donu!" a odvedl si ji
domů.
Teta Líar&ita chodila u motyčkou. Padesát sedm ženských zbila
motyčkou kvůli etrockovi. ,
KdyŽ na jaře začalo hřát slunce, vyšel strejček před polednem
ven, housle pod paží, lehl si na náměstí v Rumburku na lavička,
kokal do nebo a hrál na hounio. Paničky se zastavovali: hole, zase ten bláznívej cikán!
To už tu byla teta iíar^ita se svou motyčkou, rozháněla se do
všech stran: "Kdo je u vás bláznivéj cikán!''
hia tetu Margitu přišlo udání. Ale nikdo jí nic neudělal, protože ve svých třiaeédumdosáti letech uklízí město, jezdí s vozojkem a o kot;totem, zamotá, zpívá si při tom. 0 tuhle práci nikdo
nemá zájem.
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Janči byl tátův bratr, nojmladší syn naší babičky. Babička ho
vodila všude sebou, po vesnicích, do města, bylo nás spousta malých dětí ix ona pro nás sháněla jídlo, ušla i padesát kilometrů
denně, přinesla jídlo, rozdělila ho nozi nás. Obyčejně ji hospodyně volali, uby jim v y m z a l a pec. Pro tolik dětí jídlo - a babička byla droboučká, maličká Ženuška, ona tu pl.ichetku s jídlem
neuneslu. Dříve so nenosily tašky, ale plachetky na zádech, ještě dnes vidino naši romskou ěenu, má. na zádech nlachatku a v ní
televizi. Janči byl taky nalý, tle měl ohromnou sílu a tak chodil
o babičkou a nosil olnohetlcu r jídlem místo ní.
Jednou se vypravili d Prěova. líy cekaly doma o hladu, malé děti, kdy už ořijde babička? novotr vvuj pořád! Byla už tma a babiěk
s Janoim nikde. J)o Pršova bylo od nás třicet kilometrů, někdy jel
v;ádžo o vozem po silnici, babička orosila, Vby ji "vezl, tak nasedněte! Alo byli i takoví sedláci, co nezastavili, říkali: cikán
jo člověk, jen když ho vidíš z dálky, zblízka jo to jen cikán.
Tma a babička r. Janě in nikdo. Moěná, že šli lesem, znali všelijaká cestičky, kolikrát si nadešli i deset kilometru. Sedláci s vozy se vraceli od vsi, otec se každého vyptával, jestli babičku s
JanČem neviděli, prý neviděli, to museli jít nejspíš lesem. Otec
jim šol naproti, protože ty cestičky a zkratky taky znal.
Přišel do lesa a tam byla takov
str.á:, cclá vykácená, jen jedem strom, strom, na ktorón co oběsil sedlák. Gádžové se ho báli
porazit. Právě kolem toho otronu vedla cesta. Na druhc straně ces
ty mlazí, houština. Táta jde tou cestou a už slyší o jančen, hádají so, oni Í.jO pořád hádali, nebádali se, alo jodon řek to a dru
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hý opak, babička oovídá: ^aiicu, feudy nechočí, spadneš. Od maličká
špatně viděl - tec! už jo úplně slapy - a byl to takový pos, že so
nestyděl babičce odpovědět : já nospadnu, \y spadne v , slcpioe slepá! Jak to táta slyšel, -eoěkej, schovám se do houštiny a až půjdou kolem, pořádně ho postraším, žu jo na mému tak sprostěji Bude si myslet, že na něj Mulo pouští hrůzu, Janou c babickou so
blíží, až jsou slyšet až docela zblízka, jako by stáli vedle táty,
aDe táta je nevidí, nikde nikdo, "Háj, mami! Janěu' !" volá táta,
ale nikdo se neozývá. Tečí tu přece byli, tečí mluvili těsně vadlo
mě! ^Táta pochodil, že to nebyl Janěu a babička, alo Mulo! Dal so
na útěk, nezastavil se až doma. Utíkal fest, doběhl colý uřícený
- a babička s Jančem jsou doma, přijeli na voza, gádžo jim zastavil. Byli doma už půl hodiny.
Ženská za Jančen bláznily. Měl rád jen velké a tlusté, sám měřil stopadesátpot centimetrů, byl připosražený,
žo od narození, strhal se. Měl takovou sílu, že vytrhl strom i s kořány, hodil si ho přes rameno a přinesl ho clo osady, šaot chlapů by, takový strom neuneslo, hodil ho na zem, aS sc vysypala skin z oken,
Colý život dolal těžkou nr'.ci, i tndy v čuchách v Krvstnloxu, tahal těžké bodný, to so ještě nejezdilo e ještorkuma, a tak so
strhal.
oednou jsem se ho zeptal: "Janči, byl jsi v Praze?"
!1
Samozřejmě."
"A jaká je Praha?"
"Krásná, člověče, měl jsem tam ženskou, kozy měla TAKOVÍHLEi"
"Zakolik s tebou šla?"
"Z lásky, člověče, ta mě milovala, ta po mně bláznila!"
"Ani dáreček jsi nedal?"
"Dal, sedm stovek jsem jí dal a ještě mi ošum stovek udradla,"
Stejně si nedal vymluvit, že ho milovala.
Vykládal nám: "Dnešní lidi? To je hovno jproti tomu, co byli lidi dříve! Mužský měli hlavu až v mracích a ženský? Když jsi takovou ženskou noloŽil, sahala z Boru až do Brna."
"Jaký byly d.ěti, Janči?"
"Děti byly jen vodsací do Pardubic, děti jsou vždycky malé, no?
Jednou si jedno dítě vylezlo na strom a nemohlo dolů, tak ta jeho máma vzala svůj cecek, přehodila ho přec větev toho stromu, dá
dítě sc nacucalo a pak se po tom cecku spustilo dolů. Takovou ženskou dneska už nenajdeš,"
Za Jančeni ze všeho nejvíc bláznily doktorky. Jednou jsem za
npn byl v nemocnici, nevídá: "ílověěc, strašně ss do mě zamilovala jedna doktorka! Vždycky když mě orohlíží, rozpustí si vlasy
a ty vlasy nechá normálně padnout na mě. Víš proč? Protože mě miluje! Chce ni to dát takhle jemně na jovo."
"A co je to za doktorku, Janči?"
"ITo doktorka, prcce, nevíš, co je to doktorka? Doktorka jo doktorka!
"Ir.ternistka?"
"Samozřejmě, iiitsrnistka, dyí ti to povídám!"
"To není dobrá doktorka, Janci, internistky strkají lidem prot
do ~>rdele, mají na to školy i"
Jarněi byl strašně Čistotný a fitítivý člověk. Když našel v jýdlle
vlas, odstrčil mísu, nejed, když viděl, že se ženská při vaření
vysmrkala, rndši by umřel hlady, nož aby si od ní /zal jídlo a
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jenou utřela švagrová dítěti zadeček a pak šla v?.řit, Janči S3 sebral, odešel a půl roku se taní neukázal.
"Já mám smůlu, zrovna doktorky po mě blázněj, všechny by si
rač chtěly vzít, ale copak já si múzu vzít doktorku, když strká
lidem prst do zadku? To naní pro mě i"
Když se Janči přistěhoval do Čech, vzali ho naši chlapci^na
zábavu do Sokolovny, aby jim zahrál. Táta a všichni strejdové uměli hrát, dokonce i teta Hana uměla, hrála na basu. Janči vzal housle a šel. Byla tam jedna Iloravanka a ta se ntá našich lidí: " K d o
jo ten malej hrbaté:j, co tak pěkně hraje?"
Naci kluci si z Jrnoiho udělají legraci, povídají té Moravance: "Když se vás bude ptát, jestli byste ho nechtěla, jestli byste oi ho jako nevzala, řekněte že jo. To vám přsee nic neudělá,
takovéj špás."
Jančimu namluvili, že ta ...'.oravankn po něra blázní, a* se jí zeptá, jietli by ho nechtěla, ona že no to čeká. Janči jde s houslema za írí - von se ženských bál, jednou ho položili mezi dvě mladý děvčátka, když u někoho nocoval a von ze strachu spal v kabátě
i v klobouku - jde za tou Moravankou a povídr: "Hej, nevzala bysto oi mě?" A ona povídá: "Jo." Jak to našim klukům slíbila. Pak
zmizolo. Janči už ji nikdy víc neuviděl, ale pořád na ni čekal.
Čekal na ni dvaoet lot. ".¿'oboj se, v ona přijde, protože mě miluje."
Janči chodil od n ulička se svou raámou, s naší babičkou, byl
její noJmladší syn, musel s ní chodit, nrotože V/la droboučká,
slabá, nemocná, nestačila žádnou práci, Janči dělal všechno s ní.
Když se chtěl ženit, babička ř í k ú s : víš jaký jsou ženský? Taková
ženská tě vokrads, votráví, nevis, co ti dá do jídla, voěaruje tě,
nočkoj, až přijdo čas, já ti ženu najdu. Jenž? to říkala proto,
ze by oi baz Jančiho nevydělala na živobytí, z čeho bysme byli živi, kdyby babička nopřinesla jídlo domů, otoč byl u partyzánů,
hrát nechodil, byla válka.
několika loty jnmo Jančimu arovadli -»ělsiaj špás. Byl už
ba lidy uplnč šlapoj. lííkal, žo ho Češi nočarovali^ protože všechny
jjjich ras už a.lky za nín bláznily, anr 'vně račli nočarovat svý manželky, aby neviděli Jančiho krásu, ala tolik slaných ženských na
světu, to by se nehodilo. Janči k rán přišel na návštěvu a že zůstana nřos noc. Napili jsne oj »pobavili, Janči seděl na -nra.hu nezi
dvorná a hrál na housle. Pik zase začal mluvit o tý svý IJoravan»
oe, žo určitě oo nejdřív za ním přijde. Napadlo nás, že nu dáno
do postálo drovinou pa.au, nul jsem takovou sochu udělanou, i s nohama jako živou. Dali jsrao panu do postálo, přikryli peřinou, u
hlavv ci jí sedla jedna holka, že bude jako z panu mluvit - Janči
byl úplně slonaj.
"Janči, raáB tu nřekvaponí, poj5."
"Jaký přakvaponí?"
"Ženská, čeká na tebe v -posteli'.-"
"Kdo jo? Kdo ja? Já věděl, že přijdo!" Hnod myslel, že to j3 ta
Mor iv -.uika.
Dovodli jsne ho k posteli. "Dčte kousek dál, r>ani, aí si nužu
sednout i" Posidill jano ho no.a o k nohám. Hledá rukou po dece, nahmatal nohu, položil jí ruku na nohu: "Tak co, pani, jak sc máte?"
Iiolka v hlavech ^ostele v aobo dusila smích. "Dobře," novídá.
"Sdrvá?"
"Zdravá." Ilolka už to namohla vydržet,
"No v\díte, já byl v nanocaici. 11
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"Nomluv s ní takový "blbosti," říkáme mu romsky, " Sáhni na ni
trochu, dyí na to čeká."
"Já na vás čekal pani, celou dobu, vy jste na mě taky Čekala?"
"Nebučí joitonoj, šáhni na ni:1'
"Nejdřív se s ní musím lidsky domluvit, ne!" povídá nám ror.if? V v
Chtěli jsma legraci, ale on to bral moc vážně.
"Ty nevíš, co šonslcý chtějí, ženský chtějí, abys jo trochu .
zmáěk:" povídáme.Dal ei říct a jede rukou ty dřevěný páně po noze
nahoru. Ale už jsme 30 tomu nemohli smát tak, jak jsue oi představovali. Nokdo so smál, někdo ne. Janči 11a to přišel, chvíli aeděl,
mlčel, pak nám'strašně vynadal, proklel nás, řek, žo už za náma
nikdy nepřijde.
"Neblbni, dyí to bvla jonom lograeo," těšili jsme ho, "pojcí,
uložíme bě, vodpočineš si, vyspíš se." Vyndali jsme dřevěnou
panu a on po nocha 1 uložit do postele, povídá: "Nepožehnánoj
člověk, kterej nedovede lidi pobavit."

K a r e l a

Karela přijde do maringotky- "MCížu oe ohřát?"
"Jon pojčito dál." Byli jsmo tu já, maloj černej Pilcar, j>o něm
jsme pojmenovali nebožtíka naše prase - a pak s nama byl nejo.koj
Franta, Čech. Dělali jsme na regulaci u potoka.
Karela sedí, nikdo se ho na nic neptá, on povídá: "Byl jsem v
Parýžu, alo už tam nikdy víckrát nepojedu."
"A co je to Parýž,; pens Karela?"
"To máte Europa, ázio, Parýž, Kosice atakdále. V Parýžu jo samá
voda, »nají tam hrbaxý koně a k jídlu tam dávaj člověku jen samou
rejši. Ba no, už tam nepojedu."
"Co jste dělal v Paříži, pane Karela?"
"Král jsem tam v kavárno. Vydělal jsem sto tisíc. Poelal jsom
je ženě, ale vona už sedumdesát tisíc utratila. Víte, jak jsem plakal do tsloíonu, když mi to řekla!"
"_'. jakou vy jste měl hodnost ne vojně, pane Karela?"
"Kapitán," jako by řek chleba. Byl to nojšťastnější člověk na
světě, chodil na dluh kupovat prasečí nožičky, ale uměl si fandit,
všechno 00 chtěl, opravdu zažil.
0 adnou mu onemocněla holka, měl asi devět dětí, otočí oe na mě,
povídá: "Pane dochtor, nešel byste se ni podívat na děvče, má. horečky." Novědol o mně, že jsem Rom, protože jsem světlý. On mluvil
česky jako ti naši Romové, že ^překlá-daj romštinu do čeátiny, noříkal'má horecka'als má horečky.'
"A kolik těch horcek ta vaše holka má, pane ¿Carola, dvacet?"
"Ano, přesně tak, dvacet."
Sebral jsen montér tašlra, dávám do ní zednickou lříci, kladivo,
mlatok.
"Na co boroto kladivo a nlátek, pane dochtor?"
"Napřed jí dáme narkózu, ne?"
"Ježišmarijá, už jo zdravá, už nemusíte chodit!" polekal s o ,
"Kdyby měla jen jednu horčku, tak jí narkózu dávat nemusíme."
'"Přesně tak, pane doktor, ná jenom jednu horačku!"
Vzal jsen 3 lékárny acylpyrin, kapky do nosu a jdarao k nim.
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Povídá: "Mám nový nábytek, ložnice, obojvák, až to uvidíte, řeknete: to jo něco i"
Přijdeme k nim, doma jen stůl, dvě postele^ televize. Všude plno
dětí. "ftíkal jsom vám přoco, že sa stěhuju, vócchny nábytky už
jsem poslal na Slovensko." Pak si stoup do prostřed pokoje, zavolal "Po- zorrr!" sám srazil paty, připaži, steup si ďo pozoru.
Děti sc mu v kouta smály a on povídá: "ftikal jsem vám, že j3em
byl na vojně kapitán! Jak dám povel, děti musej stát v pozoru. Tak
jo mám vychovaný!"
Holka ložola^v posteli, nic jí ziebylo, dal^jsem jí acylpyrin,
řek jsem, aby jí uvařili caj. Druhaj don, když jsem k nim přišel,
běhalo s ostatníma dotma.
"Vy jeta ten nejlepší dochtor na světě!" P O V Í d á mi Karela.
"SkoŠ pro oivo," posílá kluku a po kapeách hlodá peníze, "někdo
musím mít doset tisíc!" Vytáh jsem dvacetikorunu, podávám ií
klukovi. "Ženo, podej džbány!" ona byla taková, chodila kolom, koj• vala hlavou ze strany na stranu, nic nemluvila, Karela pokrčil
•rameny, vytáhl z pod postele pštilitrovou flašku od okurek, "Tady
máš!" volá na kluka, "aí u£ jsi zpátky!"
"Přece jeto ty džbána poslal na Slovansko, pane Karela, stěhujete so, no?" povídám.
"Piasně tak!"
Chlubil so, žo umí hrát na housla. Piknr povídá, zejtra přinesu z domova housla a Zahrajete nám, mane Karela. To už jsem se mu
prozradil, šo jsem taky Hora. Ala příští don Karela do maringotky
naprlSel. radši obcházel celaj las, jan aby^nemusel hrát ra housle.
Tak to dělal tři dny. Čtvrtá $ don jsme ho šli hledat. Potkali
jnma ho, na zádadh plný pytal prasoěích nožiček, dobrých třicet
kilo. Přitáhli jsme ho clo maringotky, Pikar mu podal housla, Karela si jo prohlíží, vrtí hl ivou: "Na takovýhle housla já nohraju 1 *
"Co Ja na nich špatnýho? Za jsou dřevěný?"
"Prosně tak, dř váný! Na dřevěný housla já nahraju!"
Za několik sob, to uš jsom na regulaci nopracoval, protože jsem
chyt rovma, jdu v Kolínu po nádraží, jali jsmo na Slovansko, naproti mně Karela, noci paží housle, krček s krásnou, vyřezávanou ženskou hlavičkou, za ním jeho žena, 11a zádoch ranec prasečich nožiček, z rančo trčí smyěoc jako antána, kolom nich hejno dětí. 2one
so lce runě: "Jr.k sa máto?" Ilnad vadle na laviěco seděli Němci, studenti, já re styděl, takovoj špinavaj Oikán! Povídám: Pana Karela,
počkejte chvilku, liuod jsem tu." Žal jsam pro pivo a dětem pro bombóuy. Vracím se, koukám, na lavicco Karela sc Ženou a s dotma,
Namoi stojej vadla, ptají so mě:"vazindas lojta?"
jako co jo to
za lidi. Povídám jim: "Aus Izrael, laufn vog." Uprchlíci z Izraele, Palestinci, chudáci. Němci vrtěli hlavou, opravdu? Styděl jsem
se říct, sžu jsou to naši lidó. Romové.
"Tak co, pana Karela, joštó hrajete na housle?"
"I-Iraju, hraju, novidita?" ukazuje mi housle. "Ale tady namužu,
chtějí na m>., abych tu zůstal a hrál v restauraci a já musím na
Slovensko!"
Napili jsmo so piva, jeho dětoih jsom ještě koupil buřty a už se
klidil pryč, žo proj mu jode vlak.
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Můj muž dolní u zedníků. Tondy ještě nabylo práce v sudo dost
jako dnes. Chodil do Ružbach, 'to je takových dvnoot kilometrů
od nás, přes tři hodiny chíizc. Vycházel ve tři ráno, v put odpoledne se vracel. Kdys bylo hezky, ala jsem za ním já a zůstali
jsme spát venku na stavbě.
Jednou jsem so za ním vy2">r?vila. Bylo mi šestnáct, měla jsem
tehdy dvě dšti, kluka a holčičku. /.le ta moje holěiŠka to nobylo lidský stvoření, to byl anděl, to byl noboský anděl! Zabalila
jsem ji clo peřin)sy, kluka jsem nechala' O.om u mámy a Sla jsem
za mužem do Ružbach.
Procházím vesnicí a jedna selka so mě ptá: "Kam jdeš, hollea?"
Povídám, žo do Ružbach za mužem.
"Nikam nechou, v lese straší:"
"Ale prosimvls, teta, já na takový hlouposti nevěřím!" a Šla
jsem dál.
Přel polednem jsem se dostala do lesa. Nikde nikdo. Sedla
jsnm si, Žo malou nakojím. Najednou koukám, přede mnou dvanáct
nahých zbojníku!^Dvanáct chlapů - všichni nazí jako ^rst! živí!
On-' ravdoví zbojníci. Blíží se ke mně, blíž, blíž, blíž, blíž,
první povídá:
"To bude výbornéj oběd!"
"Co ode mě chcete!" křičím. "Jo mi teprve šestnáct let. Mám
dvě děti. Jednu holčičku a kluk je doma u mámy. A já jdu za mužem
do Ružbach!"
Dali se do smíchu, jiný povídá: "Ch^-čtc ji, zatáhnšto ji o a nuh
le do tý houštiny: Kloub do losa i y Už mo drží za ruce v ,jeden njd^ r
zacpává pusu, ale stačila jsem jaště vykřiknout: pomóoóc, ponoooo
Naštěstí nedaleko losa kosili sedláci žito. Uclyrioli mo.
"Hale,11 .povídají, "nekřičí to někde Kalmanova holka?" a ořišli s
ko s a mi cl o 1 s s a.
Zbojníci se utíkají schovat, nahé zadky jim svítí, jen jodon
z nich mel trenýrky, ale rozsekané jak zelí, jan cáry. A ten mi
povídá: "Počkej, my tě stojně dostaneme!"
Když přišli ssdláci, nebyla jsem schopna říct ani slovo, jon
jsem ao třásla a brečela.
ýlTo no no nroaimtě! Vylekala se zajíce a táhlo vyvádí!" povídají sedláci. A já jim nemohla vysvětlit, co sc stalo, protože
jsem byla němá., ^i. tak zas odešli kosit.
Co těň? Byla. jcom na půli cesty do Ružbach, ať jdu za mužora
nebo domů, chytí mě tak jako tak a snědí mě k obědu i s malou.
Co mám dělat? Vzchopila jsnm sc- a utíkám domů. Najednou se přede
mnou objevila stařena s plachéfckou na zádech. Znám lidi z celého kraje, ale tuhle ženskou jsem tu nikdy neviděla. Nazí zbojníci až a^s: lezou z křoví, sahají no rně, "la když uviděli tu stařenu, stáhli se zpátky. Bojí ss jí.
Utíkám z a ní, v o lán: " Kam j de S, se lko !
Ona nic, ani sa neotočila.
"Pocl:sj, půjču s tebou!"
Ona zasa nic. Byla stařičká, shrbená a jen tu plachétku n a
zádech.
"Nejsi náhodou ňáká nafoukanái" povídám. "Taková stará ženská
šeredná jako čarodějnice, paráda žádná a neseš se jako královna!"
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Ona za o o nic. Jdo a jde. Pořád jde. Já za ní. Je ni šestnáct,
jsem mladá, umím utíkat, že ao pes nedohoní, ale jí nestačím.
Malá ni pláč3
v náručí. 5cdá se nic dělat, musím jí dát napít,
a^ se doje, co so dejo.
Sodla jsem si, dáván holčičce pít - a už jsou tu zase! Dvanáct nahých vrahů! Ten, co má na sobě roztrhaná trenýrky ke nně
skočí, vytrhne ni dítě z ruky a už utíkají pryč. U p--.su jin svítej obrovská nože, Šavle, meče! Omdlela jsem.
Když jsen za dvě hodiny "ar i šla k sobě, sedí u mě ta stará
gádží .-i podává mi díto : "Tady iáš." Ještě ji pohladila po hlavičco, políbila ji a dovídá: "Ta je krásná, ta tvoje holčička! Ty
vooil"
"Jožionarijá, paničko zlnxá, ac vám dá pánbu zdraví:"
"Chcoš vědět, kdo json?" zeptala so ně.
"To bych moc ráda vodola."
"Umíš se nodlit?"
"Umím so jokřižovat."
"Tak so pokřižuj, pak so ti projevím."
Pokřižovala json so a jak jsen se pokřižovala, vzneslo so do
nebo. Byla to Panna Maria!
"¿Maminko, mat řinko svatá!" volám, chci jí líbat nohy, ale je
už asi tak sto notrú nade mnou, vyslcakuju, chytán ji za nohu, žo
ji políbím, vyzula so jí bota, volá: "Tak už víš, kdo jasm?"
Pak ni joŠtč shodila tu drahou botu, krájné lakovky, jak so tehdy
noei3y, To byly první boty v nám životě a zrovna od panenky Marie
Pak jflom zapíchala kolíčky, takovou joko vlajku,na místp, kdo
so vzuosln do ílobu. Pak jsor.i sla k faráři a všechno .json nu vyprávěla. Dali na ton míotč postavit kostel.
Ta tnojo kráoná holčička ni ukiořola, když jí byly tři roky.
Já zrovna >o porodu, třetí holka, dávala json jí pít a ta malá,
tříletá venku podpálila slámu, chytily jí šatičky... Byl z toho
Gioud, dostala jsem rok vězení a doset lot podmínku, kdyby^se jjšto něco kakovdho stalo s nějakým myui dítětem. Ušla json třináct
d.Mtí, devět žije.

Marynda

čí jsou ty dvcl děti
támhle u príkcpu?
Jsi i matka, ani otec,
ar i příbuzní.
Ani matka, •»ni otcc,
žádná rodina.
Marynda,

1971

Marynda

1978

1971
Ta moje maminka
mola mě moc ráda,
dřela na mě,
prala a vařila.

Ta mojo maminka
měla mě moc ráda,
dřela na mo,
prala a vařila.

Mami, namysli si,
mám te taKy ráda,
colý svoje srdco

Mami, to jo marný,
já ho nemám ráda,
já mu to svý srdce
za žádnoj svět nadám.

b v c h dala p r o

tGbe.

Trestá B ů h toho,
koho sc mu zachce,
a mě už potrestal,
že mám toliic dětí.

Trestá Bůh toho,
koho sa mu zachce,
a mě už motrestal,
ža mám tolik dětí.

Ado no jsi chůdv,
chudému nevořís,
a já jsem chudá,
tak vím, co je bída.

Prší, prší,
mám mokrou košili,
zafouká vítr,
usuší mi ji.

To se mi nelíbí
ležet v černé zornií
Co si člověk počne
bez oken, bez dveří?

Kdo má tátu, neví,
co je míl otčima.
Já mola otčima,
tak vím jaký to jo.
•Když krájí chloba,
křivě po mně kou'-,á,
po tvářích mi t'jcou
drobné slzy.

Tuhle písničku uslyšíš v celým světě, to ja moje písnička, starodávná, ze dřívějška, moja babička pří ní vždycky plakala. Tu
mi zpívala babička a já zpívola po ní. To jo naše romská písnič-r
¿ta, ta už jc aspoň třista let stará.
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Spěte, děti, cpěte,
neproste o jídio,
vace ubohá maminka
lesí v černo zeni,
Votávo j, mami, ve táve j,
čekají tě tři děti.
Já bych ráda vstala,
alo copak můžu?
A tak jene zůetrii
u cizích lidí.
Snad oe 3úh omiluje,
nechá nás nějak žít.
Pojcíte se podívat,
kdo maminka leží.
Třetí hrob u ccety,
zelená rja tam tráva.
Čí jíoou ty tři děti,
co sedí v příkopu?
Ani matka, ani otec.
To j;:.n přece my.
jáarynda, 1971

Voda, velká voda!
Městem oe rozlívá!
Ze.kro j mi, děvčátko,
záu borou mý voči!
Jak ti nuýu zakrojt
ta tvý Černý voči,
zástěru. nám krátkou,
toče ni z ní voda.
:.\ro, to není voda,
to joou moje slzy,
proč jsi ně, maminko,
nechala samotnou?
Kdo není chudý,
noví, co je bída.
Smilu;ite se lidi,
dejte trochu jídla.

je nebožko babičko říkala, když už byla hodně stará: "Tuhle
písničku 00 neuč, holka moje, protože ta je od našich dědů a
pradědů a je to strisně smutná písnička." Protožo dříve naše pís^
.ničky byly joño::: smutný. Ponejvíce.
Harynda, I976

Marynda

Dn2 s ráno
jedli naši lidi škvarky.
Jedli, aa so dusili,
ani kousek n i nedali.
•Jen jezte, jun ss uduste!
Já ss jdu vyspat.
Marynda,

1971

Ta holka so vytahuje,
žc ná novou sukni!
Sukno se ti ušniná a más po aarádo.
To holka se vytahuje,
že je poctivá!
Jestli není poctivá,
hodit do vody!
G-ádžovka šla po cs tS,
jedla tvaroh s chlebem,
tvaroh s chi..bcm,
rohlík so slaninou.
Marynda, 1971

Přišla
si no
namlouvat
V
/»V
« /
cerna senska
a já, jí povídám:
jdi si po svých!
Netrosicj nás Bože,
za nic nemůžeme,
jsme chudí Hornové,
dej nám pokoj 1
Marynda, I976

Srdce má bolí
pro mou 1 lánu,
půjdu za ní.
Ale navím kam.
Marynda,

1976

oel bych donů, ale mám strach,
šel bych domů, ale mám strach.
lič. žena je mazaná,
-na žena je praštěná,
šel bych domů, ale mám strach,

marynda, 1576
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Marynda

1973

1976
Prodám DVOU. košili,
bude 00 í,iS žebrák,
T-uda zo mě žebrák
kvůli kousku chleba.

Prodám svou košili
za kousek chlaba,
půlku dám sestra,
půlku bratříčkovi.

Hornové volají:
kdo půjde pro vodu?
já půjdu pro vodu
k^ůli kousku chleba.

Hornové, prosím vás,
bučte tak hodní,
kupte mou '-c."ili
z-., kousek chleba!

Maminka umřela,
táta ao ořácnil,
my duti Sebráno:
dojte kousek chleba.

Kdo nejsi chudý,
chudému r. e v o ř s ,
a já jsem chudá,
tak vím, co jo bída.

Cbodímo po Hornech,
o c bl j b a" i! r o e í i no,
smilujte ae, lidi,
d o j tn kous o k ch 3. eba!

Mojta se tu dobře,
já so dám na centu,
a tr. cesta vodo
rovnou na hřbitov.

Já uS dál nemůřu,
p a (1 árn, 11 d i, h 1 a d o m,
padám, lidi, haldám.
Aopon lcou.ee): ohlobn.

Rovnou na hři^itov,
tam jo spousta lidí.
Jenom jsem neřekla:
mn mi, uč j s o d ob ř e.

Nepřišla jurjih k vám
prosit o chleba,
jen mi, lidi, /dojte
aspoň trochu úcty.

Nelíbej mu, človčče,
dostíuieu so do basy,
v baso potřebujou chlapy,
aby jim tam mál kdo dSiat.
Lidi, lidi,^ to jo svat!
Jakto že ty devco věříš?
Když ona nul vlasy
jak strom listí.
Marynda, 1976

Marynda

Bože, aí jo léto!
Vystrojíme hostinu:
Pro žádný cizí vandráky,
pro naše Romy.
Mami ^ co o i počnu,
otřasně rač zmlátili,
strašně mě zmlátili.
J 3 o to žo ni nerozbili hlavu!
Kdyby ti rozbili hlavu,
komu to mámo vzkázat?
vzkažto to mý mámě,
cizím do toho nic není.
Dnes jo to třetí den,
fi8ol889 a s ^ i a g i í i l •
jen co vydělám poníže.
A s vydělán peníze,
komu jo mám dát?
Dám jo svá mámo,
do cizích ni nic není.
Nikoho nemám,
cizí ně nechtějí.
Kdo se mě ujmo?
Snad naši Ronové.
Marynda,

1978

Sla jsem do lesa,
trnky trhala,
potkala j 2 o m mámu,
vůbec jsem s ní
nemluvila.
Marynda. 1978

Ronové, prosím vás,
bučíte tak hodní,
buř oo tak hodní,
dejte "ii kus chleba.
U ž je ni to jodno,
jostli Bože umřu,
nemám otce, matku,
bratra ani sestru.
Marynda, 1978
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Panízey

peníze,

ukradnu vás pánům.
Jo." or.ižo už ua rač
é í ha j polic a j t i.
Odvedli rač na soud,
dali mi sedm let,
já tu novydržím,
já tam složím hlavu.
Už nč policajti,
už rač, mami, vezou,
už no, ranmi, vezou
rovnou do Pardubic.
Otvírají bránu,
zavírají bránu,
a já za tou branou
složím hlavu, mami.
Sodín^vo, vožení,
d o s taňte r 10 o d s učí !
Yyvoct no marni vún
svýma ručičkana.
Noohola json v biao
tolik malých dotí!
Oo si počnou námi
sedům let baze nič?
jíluj ta oo tam uobřo,
už vás neuvidím,
nevydržím v baso
tčoh JOdun lot, mami.

V hospodo sodČil uvč olažský koňky. Mčly nastoupit trest, tak
to slnvovrily. A zpívaly si tuhlo píůničku. Já to zkusila po
nich, jednou, dvakrát, a už to umím.
Marynda, 1978

Marynda
í
Maminko, maminko,
zůstala
sama,
zůs ta la j s c m z a na
z tolika dětí.
Když mi krájíš chleba,
křivě po mě koukáš,
no tvářích mi tscou
drobně slzy.
Nebi ito mě, lidi,
vždy o mě zabijete,
co si potom počnou
mojo raaló děti?
Nepřišla jsam k vám
prosit o chleba,
prosím v'o, do^to mi
asnoň trochu úcty,
ílnrynda, I97S

Pobláznila jsi mo
dlouhýma vlaeame
a já tě poblázním
sladkýma slovama
vecoir v posteli.
;.Iarynda, 1978

x x x x x x x x x x

1 i ! čtěte

J E D N O U

NOHOU!!!

čtět«

ctíte JtóJIíOU NOHOU

čtete JáCNOU NOKIU

čtete JESNOU NOHOU čtěte Já DNOU NOKC

J V H é poznámky 6 autorech
/
/
Altflh nAufítíriUVa (poeud.) - narozena 1*60. žije v Praze, dálnice
bibliografie: 1. sbírka - Plea.y šílený Í1932)
¿. sbírka - Geniální vystoupení (1984)

oCCHA (oseud.) - narozen asi 1962, žije v Praze, dělník.
Bibliografie: 1. sbírka - Věnováno (1934)
¿. sbírka - tílbcovi (1985)
(pozn.: Název i dobu vydání 1.sbírky uvádíme bez záruky. Sudeli možno, upřesníme ''v jednom z příštích čísel".)

V

/

/

ftOMoTI Arlě^YMOVjJ - samizdatové vydání romských pohádek a příběhů od anonymních vypravěčů. Přebíráme bez jakékoli úpravy
zo strojopisného svazku bez uvedení editora.
x /. x
Jelikož redakce nevlítni aorizdutovv álovník ěs.spisovatelů,
inuní být poznámky o c^lSích autorech tohoto čísla (zvláště o
l\ LAMPLOVI a J. .OANICKOVI) odloženy do budoucna. (Tzn. ^o té
doby, ne?, ném ten slovník ně .jaký nadřený přívrženec V i n u . e .
Výz*'a!)
x x x x

"ÍC&ědý inteligentní člověk by mál (a 3Uů£!!í) číst JSDNOU NOHOU
(J.V.Jtalin)

JiONCU NOHOU

-

VaŠiá

CJLÍB^nI

KULTURNÍ REVUE

\

V/

Ctěte, čtěte, čtete.

-

JEDNOU NOHOU

