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Nulorožec

PETR STANČÍK

----------------------------

Ukázka z připravovaného románu.

Při pohledu na tu zkázu jsem dostal ukrutnou chuť na panáka. V životě občas nasta
nou situace, které se dají řešit jedině alkoholem. Zpočátku jsem doufal, že stihnu 
dojít domů, ke své etnografické sbírce destilátů i výluhů z celé zeměkoule. Chuť se ale 
každým krokem stupňovala, a tak jsem si řekl, že se nebudu mučit.

Vlastně, že se budu mučit.
Tvrdý alkohol se nepije pro chuť ani pro radost, i když to někdy taky. Tvrdý alkohol 

se pije jako rituální autodestrukce. Koneckonců, je to buněčný jed. Hoří oranžovým 
plamenem, dezinfikuje rány, nakládají se do něj dvojhlaví hadi a podobné preparáty. 
Opilectví je aktem existenciálním. Piják páchá sebevraždu, aby se ujistil, že žije. Sám 
sobě je zároveň Mefistofelem i Markétkou, zmijí i Orfeem, Sethem i Isidou. Alkoho
lem je rozmetán na atomy. Zažije smrt, sveze se na Cháronově loďce přes řeku Styx 
do podsvětí. Bloudí mezi duchy zemřelých a potkává svoje předky, kteří mu vyjevují 
hrůzná rodinná tajemství. A ráno podstoupí znovuzrození v porodních bolestech opice. 
Patří k nim třas končetin, střídající se návaly zimy a vedra, svalové křeče a úporná 
bolest hlavy, kterou nerozežene ani vědomí, že je to pouze bolest fantomová, protože 
v mozku nejsou řádná nervová zakončení, a tudíž nic necítíte, ani když se vám skrze 
závity prohryzává brouk Mozkožrout.

To však není zdaleka všechno. Pravidelné požívání alkoholu člověka vzdaluje 
věcem pomíjivým, jako je rodinný život, hromadění majetku nebo pracovní kariéra, 
a přibližuje těm věčným: múzické inspiraci, šíleným láskám, porozumění podstatě 
vesmíru a bytí. U muzikantů je jaterní cirhóza nemoc z povolání. Básník abstinent je 
oxymóron. Zbortěné harfy tón, zašlé bludice pouť, mrtvé milenky cit.

Vešel jsem do nejbližšího baru a posadil se na stoličku k zinkovému pultu.
„Dvojité něco.“
Barman mě přejel zkušeným okem znalce.
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„Co by to mělo být? Whisky? Bourbon? Koňak? Vodka?“
Mávl jsem nazdařbůh směrem k řadě lahví vyrovnaných na polici. Barman vzal do 

ruky baňatou lahev plnou jantarové tekutiny, v níž se vznášel kořen ve tvaru mužské 
postavy. Nastavil mi baňku před očima do slunečního světla a zatřásl. Ze dna se zvedl 
třpytivý vír a chaoticky vlál kolem figurky.

„To je pravá Mandragonia. Pálenka ze zkvašených plodů mandragory. Smíchaná 
se špetkou prachu z ryzího zlata. Je dost drahá. Nikdo ji tady nepije.“

„Tak tu.“
„Na led?“
„Jen se opovažte.“
Zakroužil jsem Mandragonií ve sklenici a ona ze sebe vydala pronikavě živočišnou 

vůni, ze které se mi postavily chloupky na zádech kolem páteře. Zhluboka jsem se 
nadechl a pomalu do sebe sklenici obrátil, jako bych otáčel neviditelným kohoutkem 
slasti. Měla nádherně navinulou, hořkosvíravou chuť, a kudy protékala, tudy zažehovala 
sliznice. Žár se stupňoval až k nesnesitelné bolesti a pak se zničehonic překlopil do 
příjemného tepla. Musela mít alespoň sedmaapadesát procent, což je koncentrace, od 
níž výše se dá alkohol zapálit. Snažil jsem se zůstat zticha, ale bylo to silnější než já. 
Poslední doušek kořalky ze mě vyloudil tichý, leč pronikavý pijácký vzdech. 

„Áááách!“
„Áááách!“ pravil muž v balonovém plášti na stoličce vedle mne a přicvakl prázd

nou sklenici na barový pult dnem vzhůru. Barman pochopil narážku a nalil mu další.
„Alkohol. To nejlepší, co kdy Arabové vynalezli a sobě si to zakázali, protože sami 

sebe nenávidí ještě víc než nás nevěřící psy. Dokud bude Evropa chlastat, Saracéni ji 
nikdy nemohou dobýt,“ řekl muž vodce a vzápětí svá slova vypil.

Právě když jsem přemýšlel, zdali si mám dát ještě jednu Mandragonii, koutkem 
oka jsem spatřil nějaký známý obličej. Byl to jen záblesk, ale srdce se mi okamžitě 
sevřelo strachem ze známého. Sklopil jsem hlavu a tvář si zakryl dlaní v gestu myslitele.

Snad si mě nevšimne! Představa, že se právě teď budu muset s někým bavit, a ještě 
se tvářit, že mě to baví, mě úplně paralyzovala. Proti své vůli jsem si v hlavě začal 
přehrávat mučivou trojici otázek: „Jak se máš? Co děláš? Kde se tady bereš?“ Copak 
na to můžu odpovědět, když jsem na to za celý život ještě nepřišel?

Abych do sebe mohl hodit druhou sklenici, musel jsem zvednout hlavu a tím znovu 
spatřit povědomou tvář, i když zase jen na okamžik a rozmazaně. Kdo to sakra je? Byl 
jsem si jistý, že jsem toho chlapa viděl už tisíckrát, ale za žádnou cenu jsem nedokázal 
k tváři přiřadit jméno.

Dopil jsem, zaplatil a rychle vyšel z baru. Ve dveřích jsem se otočil a tentokrát jsem 
ho spatřil úplně jasně: zvlněné světle hnědé vlasy, podlouhlou tvář pod vypouklým 
čelem, úzké rty, výraznou bradu s důlkem, rovný nos a nebesky modré oči.

Byl to odraz mé vlastní tváře v zrcadle nad barovým pultem.
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Vrátil jsem se do svého bytu v útrobách Mockerova elektrického transformátoru 
u Hladové zdi vedle Strahovského kláštera. Ani jsem nerozsvěcel, skácel se do poste
le, zapružil a snažil se usnout, ale marně. Asi po hodině převalování jsem to vzdal 
a rozsvítil. Hned jsem zase zhasnul, počítal do deseti a pak znovu stiskl vypínač, ale 
ten příšerný obraz nezmizel: Celou stěnu naproti mně někdo umatlal krví a past ve 
zdi byla plná.

Pasti jsou můj koníček a mám jich plný byt. Tato byla úplně jednoduchá: plechová 
bandaska na mléko, až po hrdlo zapuštěná do zdi. V ní vložená kulečníková koule 
natřená ptáčnickým lepem z bobulí dubového jmelí. Zloděj sáhne dovnitř, popadne 
kouli a potom zjistí, že ruku nevytáhne ven. Chce kouli pustit, ale nemůže, přilepil se 
k ní a v omezeném prostoru neroztáhne prsty. Bandasku ze zdi nevytrhne. Může buď 
zůstat na místě celý, nebo tu nechat jen ruku. Můj návštěvník si vybral druhou možnost.

Přinesl jsem z dílny kladivo, sekáč a pilku na železo. Vyprostil bandasku, uříznul 
dno a vytáhl končetinu svírající kouli.

Na to, že ji dotyčný uříznul sám sobě druhou rukou, zřejmě kapesním nožíkem, 
byla ruka odoperována s až puntičkářskou úhledností. Řez kůží a svalstvem byl veden 
rozvážně, přeťaté konce šlach zůstaly neroztřepené, kost loketní i vřetenní odděleny 
čistě v zápěstním kloubu, cévy kauterizované zapalovačem.

Odlepil jsem kouli a pořádně si ruku prohlédl pod silnou lupou. Byla mužská, 
levá, porostlá světlými chloupky. Neměla žádné prsteny, zvláštní znamení ani stopy 
po manuální práci. Nedávno si dopřála manikúru, což byla vzhledem k situaci špatná 
investice. Jediné pozoruhodné na ní bylo jméno a adresa, napsané propiskou podél 
čáry života na dlani:

profesor Velen Jehlan
Školská 28
Praha 1
Zabalil jsem ruku do igelitového sáčku a uložil do ledničky vedle mražených jahod. 

Přiletoval jsem na bandasku uříznuté víko, ve kbelíku namíchal maltu a zase ji zazdil 
do stěny. Kulečníkovou kouli natřel čerstvým lepem a na hrotech tří pletacích jehel 
ji vrátil do pasti. Ten jednoruký se nejspíš podruhé nalákat nedá, ale kdož ví, třeba 
se chytí někdo jiný.

Když jsem skončil, bylo už po půlnoci. Dal jsem si sprchu a vydal se na adresu 
napsanou rukou na ruce. Nejspíš mě tam nečeká nic hezkého, ale kdybych profesora 
Jehlana nenavštívil, samou zvědavostí neusnu.

Parkovat v centru Prahy nedává smysl a taxíky nesnáším, takže jsem do Školské 
ulice vyrazil pěšky, krásnou procházkou okolo Velké strahovské zahrady, přes Karlův 
most a napříč Betlémským náměstím. Sprchnul noční deštík a na mokré dlažbě vyšly 
hvězdy. Popelářský vůz do sebe překlopil kontejner s tříděným odpadem. Včetně 
bezdomovce, který tu vyspával v teplém hnízdě ze starých krabic a jeho smrtelné 
chroptění zadusily vrstvy lisovaného papíru.
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Za slabou hodinku jsem doputoval na místo. Na čísle 28 stál novorenesanční činžák. 
Několikrát jsem zazvonil na zvonek s nápisem prof. Jehlan, ale nic se nedělo. Stiskl 
jsem tlačítko a vrazil vedle něj zápalku, aby se nemohlo vypnout. Obešel jsem blok 
domů a vrátil se zase zpátky. Zvonek celou tu dobu poctivě drnčel, v nočním tichu 
jsem jeho sytý hlas jasně slyšel i přes několik zdí. Ten by probudil i Šípkovou Růženku 
se Sněhurkou dohromady. Takže profesor buď nebyl doma, nebo nebyl vůbec.

Odemknul jsem vrata do domu paklíčem a vstoupil do klenutého průjezdu na 
dvůr. Šedivá fasáda klamala tělem, uvnitř dům vypadal úplně jinak. Ve výklencích 
po obou stranách chodby stály sochy dvou rytířů v životní velikosti s tasenými meči, 
jejich špičatá gotická brnění stříbřitě pableskovala temnotou. Ze stropu se usmívalo 
vymalované slunce, všelijaké astrologické výjevy, a dokonce i něčí horoskop.

Profesorův zvonek byl v nejnižší řadě, takže jsem předpokládal, že jeho byt bude 
v přízemí. A opravdu. Poznal bych ho i bez jmenovky pod kukátkem, neboť skulinou 
mezi hranou dveří a prahem na chodbu prosakovala kaluž černé vody.

Opět jsem zapracoval paklíčem a uskočil před vlnou, která vyplula z otevřených 
dveří. Uvnitř bytu vládl totální chaos. Všechny věci ze skříní a polic někdo vyházel 
na zem, navíc vytrhal prkna z podlahy, rozřezal peřiny a roztrhal knihy. Ve vzduchu 
se spojil kouř, pára, velké mastné saze a zvířené peří v cosi, připomínající zrnění 
čerstvě stvořeného vesmíru ještě předtím, nežli Bůh oddělil světlo od tmy. Protápal 
jsem předsíní do pokoje.

Uprostřed místnosti ležel na břiše starý muž. Na něm překocené křeslo ušák, 
k němuž byl dotyčný připoután lepicí páskou. A na křesle stará litinová vana na lvích 
tlapách, ve vaně nahá žena, žíly na zápěstích přeřezané břitvou. Nad tím zela ve stropě 
velká zubatá díra, skrze níž sem z bytu o patro níž tekly dva proudy vody z utržených 
trubek. K tomu strašlivý pach benzinu a spáleniny.

Přitlačil jsem ženě prst na krční tepnu. Nic. Byla mrtvá, ale ještě teplá. Odvalil jsem 
ze starce vanu a křeslo, z úst mu vytáhl roubík a přeřezal mu pouta. Podal mi ruku.

„Jsem profesor Jehlan, mladý muži. Co se tu proboha stalo?“
Rozhlédl jsem se kolem. Profesor měl na sobě oblečený starodávný župan. Od 

knoflíků mu visely trsy papírových cedulek, přivázaných na provázcích:

Jestli to nemůžeš přečíst, vezmi si brýle!
Neokusuj tužku. Jídlo máš v lednici.

Máš husí kůži? Zatop si knoflíkem na zdi.

A tak podobně. Vlasy a obočí měl ohořelé. Přičichl jsem k županu, voněl benzinem. 
Prázdný kanystr se válel na zemi vedle otevřeného zapalovače. Perský koberec na pod
laze byl na několika místech propálený. Všechno dohromady se to spojilo do příběhu.

„Vy si nic nepamatujete, že?“
Provinile se usmál.
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„Nedávno jsem utrpěl malou mozkovou mrtvičku a od té doby se mi vskutku 
poněkud zhoršila paměť. Ovšem jenom ta krátkodobá.“

„Pane profesore, nějací zlí lidé vás přivázali ke křeslu, polili benzinem a do louže 
hodili hořící zapalovač. Začal jste plápolat. Potom odešli, jenomže v tu chvíli se k vám 
propadla vana se sousedkou o patro výš. Ona totiž náhodou právě ve stejnou dobu 
spáchala sebevraždu, pustila si žílou. A voda přetékající z vany promáčela podlahu.“

Profesor si plácl do čela.
„Máte pravdu, už si vzpomínám! Chtěli to tady celé podpálit, aby zahladili stopy. 

Ale proč mě tolik bolí ruka?“ Nastavil mi před oči pravou paži.
Vyhrnul jsem mu rukáv županu a prohlédl mu ji. V loketní jamce měl čerstvý 

hladký řez nějakým ostrým nožem. Od něj se pod kůží směrem k rameni táhlo pět 
klikatých chodbiček. Na konci každé chodbičky se kůže vyboulovala, jako by pod ní 
vyrostlo zrnko rýže. Udělalo se mi mdlo. 

„Ruka vás bolí, protože vás mučili, pane profesore.“
„No jistě, už se mi to vybavuje!“ radoval se profesor. „Byli dva a jednomu chyběla 

levá ruka, místo ní měl jen zafáčovaný pahýl. Nařízli mi ruku skalpelem a pod kůži 
mi z lahvičky vypustili žravé hmyzí larvy, které se prý živí podkožním tukem. Ta 
bolest je nesnesitelná.“

„Ale proč vás mučili?“
„Chtěli vědět, kam jsem schoval jednu věc. S největší radostí bych jim to prozra

dil, jenomže jsem si na to nemohl vzpomenout, dokonce ani mučen. Oni mi to však 
nevěřili.“

„A co vlastně hledali?“
„To si nepamatuji rovněž. Zřejmě však cosi hořlavého, protože když tu věc nenašli, 

měli v úmyslu ji alespoň zničit požárem.“
Potlačil jsem chuť profesora taky trochu pomučit a rozhlédl se po zdemolovaném 

bytu. Proudy vody, valící se z prvního patra propadlým stropem, sice vytvářely malebný 
vodopád, jenže bylo jen otázkou času, kdy si záplavy všimne nějaký soused a přivolá 
policii. Vůbec jsem neměl náladu někomu vysvětlovat, jak jsem se tu ocitl a co se tady 
přihodilo, takže jsem musel záhadu rychle vyřešit.

Prohledávat obvyklé skrýše by byla jen ztráta času, to už určitě udělali ti dva přede 
mnou. Zaujalo mě, že po celém bytě se povalují desítky, možná stovky prázdných lahví 
od piva. Nikde jsem však neviděl žádnou ledničku. Vrátil jsem se do pokoje k Jehlanovi.

„Máte rád pivo, pane profesore?“
„Pivo a klasická filologie je to jediné, co mi na světě zbylo. Když o tom mluvíte, 

jedno by mi právě teď přišlo více než vhod.“
„A kde si to pivo chladíte?“
„Kde já si ho vlastně chladím?“ zopakoval Jehlan otázku a zakoukal se do blba.
Povzdechl jsem si a šel zase hledat. Naštěstí jsem si vzpomněl na trik strýce Jonáše, 

zkušeného alkoholika. Na toaletě jsem stoupl na mísu a odklopil víko nádrže s vodou 
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na splachování. No ovšem! Na hladině plavaly odmočené etikety, podobné políčku 
leknínů. Pod nimi se k sobě tulilo celé hejno zelených lahví a mezi nimi kovový tubus. 
Odšrouboval jsem vodotěsné víčko. Uvnitř válce ležel stočený sešitek v černých deskách.

Otevřel jsem dvě lahve a jednu podal profesorovi. Přiťukli jsme si. Pěnivý proud 
rozléval hrdlem štěstí jako rozvodněný Nil na vyprahlá políčka úrodné bahno.

Ukázal jsem Jehlanovi černý sešit.
„Hledali tohle?“
Profesorova tvář se rozjasnila.
„Jistěže, už se mi všechno vybavuje. To je, abyste věděl, tajný deník slavného 

Johanna Wolfganga von Goethe. V naší rodině se dědil z generace na generaci, je
nomže já žádné děti nemám. Chyběly mi peníze, a proto jsem ho nabídl do aukční 
síně Didius. Když ale přišla aukce, nemohl jsem si vzpomenout, kam jsem ho ukryl, 
a tak z toho nebylo nic.“

„Mohu si ten deník na pár dnů půjčit?“
„No jistě, zachránil jste mi přece život. Jaký deník však máte na mysli, mladý muži?“
Rozloučil jsem se s profesorem a v bytě i na klice domovních vrat po sobě utřel 

otisky prstů. Svoji lahev od piva jsem rozbil o kanál a špičkou boty prostrkal všechny 
střepy mřížkou. Pak jsem z telefonní budky na chodníku zavolal záchranku a hasiče. 
Goethův deník mě pálil v kapse celou cestu domů.

Otevřel jsem vzácný sešit pod lampou na psacím stole. Listy jemného velínového papíru 
z obou stran hustě popsané vybledlým fialovým inkoustem knihař svázal do měkkých 
desek potažených černou kožešinou, nejspíše kočičí. Goethův rukopis sice vypadal 
pečlivě a pravidelně, to ale nic neměnilo na tom, že mi německý Kurrentschrift spíše 
než písmo připomíná elektrokardiogram hodně nemocného srdce.

Přešel jsem k sekretáři a zamyslel se nad svou sbírkou alkoholů. Jaký šnaps se 
nejlépe hodí k německé klasice? Váhal jsem mezi pálenkou Dirndlbrand z plodů dří
nu a likérem Blutwurz z krvavě rudé šťávy byliny mochny nátržníku. Nakonec však 
v soutěži zvítězila nazlátlá Vieille Kirschwasser z pohoří Schwarzwald, dvojnásobně 
destilovaná z malých a voňavých divokých třešní, fermentovaných spolu s pecičkami. 
Právě ty totiž třešňovici dodávají pikantně nahořklou dochuť.

Nalil jsem si skleničku té dobroty a pustil se do luštění mistrova rukopisu.

Karlovy Vary, 21. června 1808

Předsevzal jsem si, že vedle svého řádného deníku, který se po mém skonu stane be
zedným zdrojem poučení a inspirace pro budoucí generace, začnu si psát tento tajný 
deník, jenž před svou smrtí spálím. Příčiny onoho rozhodnutí vzápětí vyjdou najevo.

Dnes jsem se totiž v lázních seznámil se svobodným pánem tajným radou Augus
tem von Ziegesar a jeho přepůvabnou dcerou Sylvií. Přistoupili ke mně na kolonádě, 
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představili se jako vášniví ctitelé mé literární tvorby a požádali mě o rozhovor, k čemuž 
se prý osmělili jen proto, že Sylvie právě dnes slaví pětadvacáté narozeniny. Obvykle 
podobně nezasloužené důvěrnosti se vší zdvořilostí odmítám, avšak na první pohled 
jsem se do dívky zamiloval, takže jsem přijal jejich pozvání do nedaleké zahradní 
restaurace.

Seděli jsme tu u stolku až do večera a vyprázdnili nejeden džbánek výtečného 
mělnického vína, vůbec však netuším, o čem jsme hovořili. Nedokázal jsem spustit 
zrak z její vznosné šíje, antického nosu a hlubokých očí ve tvaru mandlí.

Ani nevím, jak jsem se vrátil do své rezidence v domu U Tří mouřenínů, kde jsem 
se pak většinu noci opájel něžnými city k Sylvii a teprve k ránu se mi na okamžik 
pootevřela brána Limbu.

Karlovy Vary, 22. června 1808

Ihned po probuzení, napůl ještě v snách, napsal jsem pro Sylvii báseň:

Praláska

Když se objímáme ve snu, jsi to ty?
Nebo podvádím tě s věrným obrazem?

Vždyť i v bdění postrádáme jistoty,
že nám bytí pravý zdroj byl prozrazen.

Jsme jen pestré pohyblivé obrázky
promítané lucernou, v níž plane tou

nekonečnou září svíce pralásky,
propalující se celou planetou.

Bohyně Příroda zříc sen,
v němž jsem sám do sebe zřícen,

propadá zvolna mé touze.

Skříňka, v ní nejhlubší tajemství.
Odemkne se, až se hájem stmí

a při vyvrcholení pouze.

Sotva na papíru zaschnul inkoust, vyrazil jsem na kolonádu hnán nadějí, že tam 
znovu potkám slečnu von Ziegesar. Ani ona, ani její otec se tu však k mému zklamání 
neobjevili. Zato se mi postavil do cesty neznámý muž, celý zahalený do černé peleríny 
a s černým trikornem vtisknutým do čela, aby mu nebylo vidět do tváře. Podal mi ruku 
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a tajným stiskem se prokázal jako Svobodný zednář. Beze slova mi podal zapečetěný 
dopis a zmizel v davu.

Vrátil jsem se ke Třem mouřenínům a zlomil pečeť. V listu psaném Hiramovou 
šifrou mě zvali na návštěvu bratři z lóže „Zu der wie Topf siedenden Tiefen See“ v ne
dalekém městě Chebu. Prý se scházejí každý pátek v tajné komnatě nad hostincem 
U Orajícího jednorožce na náměstí ve Špalíčku.

Zavřel jsem deník a promnul si unavené oči. V životě jsem neslyšel o tom, že by 
v Chebu byla nějaká zednářská lóže. Proč právě v Chebu?

V tu chvíli mě přemohla únava a já na místě usnul s hlavou opřenou o stůl.
Probudil mě ženský hlas, který mi přímo do ucha říkal:
„Protože Chebsko sice patřilo do svazku Zemí Koruny české, avšak jakožto zásta

va Svaté říše římské nebylo součástí Českého království ani nespadalo pod pražské 
arcibiskupství.“

S leknutím jsem se narovnal v křesle. Přímo přede mnou na stole stál telefonní 
aparát se svěšeným sluchátkem, z něhož stále někdo mluvil. V kůži na čele mě svrběl 
otisknutý otočný číselník telefonu.

„Haló, o čem to mluvíte?“ řekl jsem zmateně do sluchátka.
„Ptal jste se přece, proč založili zednářskou lóži právě v Chebu,“ odpověděl hlas.
Konečně mi to došlo. V noci jsem si zřejmě přitáhl telefon pod hlavu místo polštář

ku. Při převracení jsem hlavou shodil sluchátko z vidlice a nosem vytočil číslo.
„Promiňte, kdo jste?“
„Tady je Isis,“ odvětila klidně.

Petr Stančík (*1968) původně publikoval pod pseudonymem Odillo Stradický ze Strdic, od 
roku 2007 užívá své občanské jméno. Pro dospělé napsal např. prózy Pérák (2008), Mlýn na 
mumie (2014, Magnesia Litera 2015 za prózu), Andělí vejce (2016). Pro děti Mrkev ho vcucla 
pod zem (2013), seriál příběhů jezevce Chrujdy, metafyzickou pohádku O díře z trychtýře 
(2016) či dětskou scifi H20 a tajná vodní mise (2017).
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O mrtvých jen dobře

LUBOMÍR MACHÁČEK

----------------------------

Mluva těla byla doména pietního řečníka Ludvíka Hřivnáče. To hlava dává povel, 
kdy upustit na tvář slzu, utkat vrásky na čele, kdy zvednout toužebně oči k nebi a při
pomenout, že ten nahoře je s námi. Nebo snad je tu ještě někdo, nějaký tlumočník, 
o kterém víme tak málo, že o něm prakticky nevíme? 

„Hrome, pořád to není ono!“ ulevil si. Momentálně nacvičoval hru lícních sva
lů, i z těch se dá vyčíst, co se uvnitř naší schránky děje. Vzpomínal na období, kdy 
v počátcích kariéry trénoval hned po ránu a večer před spaním. Také si vybavoval, 
že kdysi v jedné učebnici psychologie spatřil desítky tváří, které měly odrážet náladu 
dané chvíle. Tvář utopenou v žalu, žasnoucí, tvář v extatickém zajetí… Zkrátka bylo 
jich opravdu hodně. 

Cvičil i modulaci hlasu, přinejmenším bylo žádoucí se pokaždé rozmluvit. Pietní 
řečník by měl tohle všechno vědět, to není jen tak přijít a sdělit pozůstalým, jaký byl 
zesnulý dobroděj. Měl by se nechat inspirovat nejen nebožtíkem, ale i smutečním 
davem. Teprve poté může pronést řeč o pouti pozemské, o tom, že peníze nejsou 
nic, ale někdy všechno a že nejdůležitější je láska. Tahle přikázání si Ludvík Hřivnáč 
vždy kladl na srdce, když ležel v rakvi a spřádal nekrology, když se vciťoval do duší 
zesnulých a zajisté i těch, kteří prožívali smutek, protože jim odešel někdo blízký.

Ludvík Hřivnáč chtěl být v mládí spisovatelem, ale nakonec se stal řečníkem v kre
matoriu a byl na svou profesi hrdý. Nejen že trénoval řeč těla a společenskou etiketu, 
ale také se pokoušel psát básně a hodně četl. Samozřejmě především klasiku, nepohrdl 
však ani světovým bestsellerem Padesát odstínů šedi, ke kterému se bohužel dostal 
až v pozdním věku. Knihu koupila jeho žena Karen. Zato Justinu čili Prokletí ctnosti 
zvládl už v jinošských letech. Touha po vědění ho ovšem donutila přečíst si i Cicera. 
Krátce na to zajel k Baltu, kde v přítomnosti vln sešlehaných větrem do jurodivých 
tanců zkoušel pronášet nekrology. Chtěl slyšet rezonanci slov, toužil zažít smutek 
mořských proudů padajících někam do hlubin oceánu. Křičel, tesknil, rval se o jejich 
pozornost. A mořské vlny mu rozuměly. 
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----------------------------
Uvažoval také o tom, že si smuteční proslov napíše na svůj vlastní odchod sám. 

Ne nějaký epitaf, ale dlouhou smuteční řeč, při které nezůstane jedno oko suché. Až 
bude smutek kulminovat, zlomí ho do polohy, kdy se koutky úst posluchačů prohnou 
jako knír Salvatora Dalího a jejich oči zajiskří. Na tuhle chvíli se opravdu těšil, ostatně 
představa smrti v něm vzbuzovala spíš než strach smíšené pocity. Naštěstí si tím nemusel 
lámat hlavu, zato pondělky mu v hlavě ležely už delší dobu, držel v nich totiž službu. 

V pondělí navštěvovalo pietní obřady víc lidí, podobně jako navštěvují lékaře v or
dinacích. Pokud měl Ludvík Hřivnáč hned na počátku týdne službu, připravoval se na 
ni už v neděli. Vyčpělá schémata, podle nichž psali nekrology jeho kolegové, zásadně 
odmítal. Měl svou čest. Samozřejmě i on sbíral o zesnulých pečlivě informace, bez 
nich to nešlo. Potud bylo všechno v pořádku, bohužel nekrolog, na kterém aktuálně 
pracoval, se mu nějak nevyvedl. A přitom si na něm dával tolik záležet. Přičítal tomu 
i okolnost, že musel odjet na konferenci o mimosmyslových jevech, a tak o sběr rodin
ných dat nebohého Richarda Kohouta požádal svou ženu Karen. Což o to, informací 
přinesla dost, ale přece jen sbírala data jinak než on. Že by mně docházely síly? Že 
bych už došel na vrchol své řečnické pouti a teď mě čekal jen sešup dolů?

Nepomohla ani truhla, do které se pokládal, když měl v hlavě prázdno, myšlenky 
na smrt mu obvykle přinášely nové a nové nápady, tentokrát nic. A tak vylezl z rakve, 
umístěné uprostřed pracovny, a protáhl se. Onen nedělní podvečer, sedě před zrcadlem, 
začal na pozadí odrazu své tváře hledat nepřítele – Dvojníka.

***

„I Richard Kohout věděl, že dějiny jsou studnicí moudrosti,“ pronesl poněkud zaníce
ně Ludvík Hřivnáč a pokračoval: „ale moudrost nepramení jen ze zkumavek a výpočtů 
vědeckých týmů, patří k ní i čáry na dlani, naše tušení, déjà vu, zázraky a další pozoru-
hodné jevy, jimiž jsou život a smrt opředeny. Samozřejmě že na vnímání smrti má podíl 
kultura, v níž vyrůstáme, tradice a rituály. Na nás pak záleží, jakou rybku pravdy z moře 
poznatků vylovíme, zda přijmeme za své jen tento svět, v němž nejednou zabloudíme, 
anebo půjdeme ve svém poznání dál…“ Ludvík udělal nechtěnou řečnickou pauzu, 
zvedl se od zrcadla a došel k pootevřenému oknu, kde za hradbou stromů vyrostl na 
nedalekém plácku cirkusový stan a kde čísi ruka spustila záznam rozhrkaného songu, 
aby přilákala na představení návštěvníky. 

Ty prdící ampliony přehlušily nejen podvečerní ptačí jamování, ale zaskočily 
i Ludvíka. Rozkacen prolétl pohledem planinu a okamžik postál u okna, pátraje po 
Dvojníkovi, který ze zrcadla zmizel. Měl rád ty chvíle, kdy mu příliv soumraku se 
snítky hvězd zaplavoval nitro, ale ten vpád hluku mu jeho rozjímání přerušil. 

Dlouho však neotálel, cítil, že nit myšlenky byla zpřetrhána, a on ji chtěl dokončit. 
S přibývajícími roky se mu stávalo, že pokud se dostatečně nesoustředil, slova mu 
roztančila mysl a těžko je pak sumíroval do smysluplných celků. Tohle jeho Karen 
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chápala jen obtížně. Zlobil se na ni, když sepisoval nekrolog, a ona ho během chvíle 
několikrát vyrušila. A to jsi chtěl být spisovatel? dráždila ho. Tu se ho zeptala na po
časí, tu mu přišla říct, že ji pálí žáha, jindy se zeptala na plavky, jestli v nich není moc 
oplácaná. Měl sto chutí jí říct ano, neměla by ses tak přežírat, ty řimbabo, ale ovládl 
se a poznamenal, aby si je klidně vzala, sluší jí to, rád se na její faldy podívá. Někdy 
měl pocit, že mu to dělá naschvál, že na jeho úspěchy žárlí, ba co víc, že mu je závidí. 

Kdyby jen tušila, co si o ní skutečně myslel, o jejích těžkých prsou a bůčcích ko
lem boků, o nohou, které víc a víc připomínaly sloupoví v hangáru, o knírku, který 
jí začal rašit pod nosem. Ale ovládl se, každý jsme nějaký, toho spisovatele mu však 
připomínat nemusela, to od ní byla podpásovka, i když i tu on skousne. 

Jenže k oknu ho stále něco táhlo a nebyly to jen opičí songy vylétající z cirkusových 
klecí. Žel nedokázal ono vábení uchopit, byť mu bylo hodně povědomé. Možná si 
vyšlo na procházku jeho alter ego, které tam někde venku zabloudilo a teď pokoušelo 
Ludvíkovu trpělivost, ostatně před okamžikem ho zahlédl v zrcadle. Prostě Ludvíka 
Hřivnáče napadaly různé věci, aniž by tušil, že pod oknem postává u domu Karen 
a že si jeho proslov nahrává. Právě dorazila z nákupu a obtěžkána taškou s jídlem, 
zaslechla manželovu zanícenou řeč, při které kdysi upadala do extáze. Ale to už bylo 
hodně dávno. Zklamala se v něm, zklamala. 

„Nenávidím tě, tohle je tvůj poslední výstup, já ti dám déjà vu,“ zahromovala 
rozkaceně, až se zalekla, že ji manžel uslyší. 

Jaký vlastně byl Ludvík Hřivnáč člověk? Génius? Podvodník? Že spával občas 
v rakvi, aby načerpal inspiraci? To jistě nedělal jen on, hlavně že nespával s jinými 
ženami. Když si ho Karen brala, chtěla se mu podobat. Ale změnil se, jako by v něm 
převládlo to druhé, horší já. Zahalen do masky jinotajů se jí vzdaloval, už jí nedával 
číst ani své povahopisy. Vlastně se jí definitivně odcizil. Někdy jím dokonce opovr
hovala, především pro jeho vulgární fóry. V těchto chvílích si představovala, jak stojí 
za řečnickým pultem se svým proslovem, zatímco on, Ludvík, leží v rakvi a čeká na 
kremaci.

Na co ji to vlastně nachytal? Na Dvojníka, na onu substanci, jež může mít podobu 
jak duchovní, tak tělesnou? Kecy, a přece ji nahlodaly. Krasoduch Hřivnáč ji dál sytil 
třpytkami alternativního světa. 

***

Na tom snad nic amorálního nebylo, že když si Ludvík připravoval nekrology, nejednou 
poslouchala na zapřenou za dveřmi. Toužila se dozvědět, čím truchlící dav překvapí, 
jak osloví vdovce nebo vdovy, kam svou energii napře. Bylo to jako droga.

„Člověk musí ze sebe sejmout slupku konvencí, které na jedince naplavuje společnost, 
otevřít se vesmíru, vdechnout onen hvězdný prach a připustit, že existují alternativní 
světy, o nichž zatím máme jen ojedinělá svědectví. Nebožtík Richard Kohout nám 
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zanechal pozoruhodné dílo, totiž svou studii, v níž dokladuje, že zřetelná hranice mezi 
světem, ve kterém žijeme a světem, do něhož se chystáme odejít, se těžko hledá. Co je to 
za proces, kterému se podrobíme? Možná bych použil slovo změna stavu, jinak řečeno, 
jde o jinou formu bytí. Někdy se jí nepřesně říká neživot, protože se vymyká tradičnímu 
pojetí života a smrti. Také lze použít sousloví život po životě. Nenechte se mýlit, přátelé, 
život pokračuje, tvrdí v závěru svých poznámek.“

„Fabuluje!“ vyhrkla Karen Hřivnáčová a svůj výrok vzápětí stupňovala: „Hřivnáč 
kecá,“ stupňovala svůj nesouhlas. Už v ní zase všechno kypělo. Dokázala si představit, 
jak Ludvíkovi truchlící visí na rtech, dával jim totiž naději. Připustila, že je dobrým 
řečníkem, to nepochybně, však také věděla, co přijde. Teď se vytasí s chimérou Dvoj
níka a vyjmenuje světoznámá díla, kde se o něm můžeme dočíst. Určitě zmíní dílo 
Dostojevského nebo Obraz Doriana Graye. A také že se nemýlila:

„Nevěříte? Co to je za chlápka ten Dvojník, ta bytost, která nás doprovází ze světa, 
v němž žijeme, do světa, v němž se chystáme žít? Že jste si ho dosud nevšimli? Někteří 
ne, ale všichni ho tušíme. Dívejte se, prosím, pozorněji. Je to náš Stín? Je to Dvojník, 
který nebude mít pro Charóna minci a on jej odmítne převézt na druhý břeh řeky Styx? 
Nebo snad něco dalšího? Církev sice zná pojem vykoupení a nabízí anděla strážného, 
ale stačí to?“

„Někomu ano, někomu ne,“ pomyslela si s despektem Karen a zašlápla nedokouře
nou cigaretu. Už toho vyslechla až dost. Taška s půlkou chleba, zeleným čajem v PET 
lahvi a štanglí uheráku ji začala tížit v ruce. Nejradši by svého řečníka tou flaškou 
přetáhla, jsou ale i jiné způsoby, jak se toho lišáka zbavit, totiž jeho vlastní zbraní.

Nemusela hádat, co přijde dál. Manžel seznámí dav s konkrétním příběhem zesnu
lého Richarda Kohouta. Kolik měl dětí, kde pracoval, jaký byl vzorný manžel, jak mi
loval své potomky a posléze i vnoučata a že věřil ve svého Dvojníka, o kterém napsal 
dvě knihy, a stal se z něho, na rozdíl od Ludvíka, úspěšný spisovatel. Nebo podnikatel?

„Utop se, hajzle, já ti dám alternativní světy, já ti dám starostlivou a chápavou 
ženu!“ zasyčela, ale odtrhnout se od jeho slov jen těžko dokázala.

„Náš smysly uchopený svět je jako divoká žena, je odleskem světa pravého, světa 
věčných idejí, který je poznatelný jen rozumem. Víme, na koho se obrátit, Platon byl 
metafyzik,“ zaslechla už na odchodu, pospíchajíc, než se začne shánět po salámu, pro 
který ji poslal. „A nezapomeňme také na Sokrata, jeho učitele, jenž krásné ztotožňoval 
s účelným, připomínaje prvek úměrnosti a proporcionality,“ letěla za ní manželova slova. 
Jako by tušil, že ho šmírovala. Rychle vypnula záznam a přehrávač strčila do saka.

Dokázala si představit, až jednou Ludvík odejde, že si na jeho pohřbu vezme 
slovo a nabídne truchlícímu davu přinejmenším tak zajímavý příběh, jaký by on 
sám lépe nenapsal. Vždyť kdo jiný by měl mít přehled o jeho libůstkách, chuťovkách 
a intimnostech. Samozřejmě, předloží je v hávu, jen občas poodkryje župánek a ztratí 
kudrlinku z moudí. Její kariéra začne u Ludvíkovy rakve, bude v jeho díle pokračovat 
a vylepšovat, co se od něho naučila.
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Bude citovat Sokrata a Platona a třeba i Tomáše Akvinského, jako to dělával on 
na jejich prvních společných schůzkách. Nebála se těch velikánů vědění, i Ludvík 
s nimi začínal a ne všechno šlo hladce. Přicházely i chvíle, kdy jí předčítal z knížek 
markýze De Sade. Je dobré zažít i Podivný případ doktora Jekylla a pana Hyda, aby 
sis mohla pak vybrat, provokoval. Ach, ty jeho zasvěcené výklady, při nichž objížděl 
její ňadra očima, až se jí postavily bradavky. Samozřejmě že skončili v posteli. Tam 
jí namlouval, že ji svedli ti chlípní pisálkové, a pokud ne oni, tak to byla ona, která si 
začala. Co k tomu říct? Že ji to konec konců potěšilo… Když ho dokázala svést, proč 
by nedokázala řečnit jako on?

Tu divokou ženu si Ludvík pochopitelně do citátu přidal, měla to být snad ona? 
Tenkrát žila už deset let v prvním manželství a docela se nudila. Ten její o světě idejí 
neměl ani páru, říkala mu převozník, nosič mrtvých duší. Kolik jí bylo, třicet? Pak její 
Bohoušek zemřel na nějakou podivnou nemoc, kterou chytil od komárů v rovníkové 
Africe. Těch svých sedmdesát let už měl dávno odžito a pitvy v tomhle věku nebyly 
povinné. Cesta k Ludvíkovi byla tím pádem otevřená. Dostali šanci vydat se spolu 
po stopách Dvojníka.

***

V průčelí síně rakev. Zevnitř je vypolstrovaná a zvenčí obložená květy a věnci se 
stuhami. Přesně ta truhla, v níž sbíral Ludvík Hřivnáč doma inspiraci. Nad davem 
lidí, kteří se s ním přišli rozloučit, se vznáší sladce lepkavá vůně květin a jehličí. Řady 
lavic jsou plně obsazeny, za nimi se tísní další příchozí. Jako by všichni tušili, že už to 
nebude ono a že už neuslyší Ludvíkův vzletný a umanutý hlas, který je doprovázel.

Tušila to i Karen, když přistoupila k pultu pietního řečníka. Jak na tuhle chvíli dlouho 
čekala! Lehce se uklonila a spustila. Poněkud zaraženě řekla pár úvodních slov a pak 
přešla k jejich začínajícímu vztahu. Ano, myslela vztah Karen a Ludvíka Hřivnáče. 
Ten jejich začátek byl poněkud rozpačitý, proč to tady nepřiznat. Přesvědčoval ji, že 
se seznámili na Bali, ale ona v Indonésii nikdy nebyla, zatímco on si byl naopak jistý. 
Dokonce jí popsal, co tam všechno dělali, jak chodili na pláž a kam tančit, co jedli 
a pili, jak jí prasklo u plavek ramínko, a nakonec připomněl žraločí zub, který koupil 
pro štěstí. Smála se tomu. Ludvík chtěl být spisovatelem, měl bujnou představivost 
a rád si pouštěl pusu na špacír. Proč ne, přišlo jí to milé. Po čase ji napadlo, že žít 
s tímhle mužem by mohlo být zajímavé a že by se v páru rozhodně nenudili. Ráno 
vstával v šest, od sedmi do jedenácti psal nebo studoval, někdy dokonce připravoval 
oběd. To nemusíš, na jídlo si zajdeme, říkala mu, ale on vařil rád a dobře, dokonce 
uvažoval o tom, že by napsal Kuchařku pro pietní dny bez nadýmání včetně pohřební 
hostiny. Takové měl nápady! 

Karen si odkašlala a rozhlédla se po síni. Část lidí jí visela očima na rtech, část je 
klopila k zemi, a tak s uspokojením pokračovala. 
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„A tady někde se datují počátky čehosi nového. Pokud si dobře vzpomínám, v jisté 
chvíli jsme přestali mluvit o kuchařce a začali pátrat po Dvojníkovi, po našem druhém 
já. Nejprve jen tak nezávazně, ale posléze jsme došli k vážným diskusím. Netrvalo dlouho 
a já pochopila, že v té Indonésii jsem po ostrovech s Ludvíkem opravdu putovala. A pak 
už jsem si byla jistá. Nakonec jsme tam spolu odjeli na svatební cestu a poznávali místa, 
kudy jsme dříve chodili. Dokonalé déjà vu.“

Opřela se o řečnický pultík, až zavrzal. Karen vyschlo v ústech, rozkuckala se. 
S dechem ještě neuměla pracovat jako manžel. Napila se a znovu spustila:

„Přiznám se, vážení, že mi nějaký čas trvalo, než jsem onen svět idejí pochopila, 
ten svět, který je uložen za světem počitků a smyslů, dojmů a vášní. Slova o hybateli, 
o transcendenci a o záhrobí mohou znít neskutečně, ale jen do té chvíle, než narazíme na 
pojem nicoty. Ne smrt, ale nicota je hrozbou naší existence. A tak končím citací, kterou 
Ludvík objevil ve vzácných knihách a která říká, že člověk není pouhým tělem, ale že 
tělo je schránkou pro duši.“ 

Karen lehce zavřela oči a uklonila se. Dostatečně hluboko a dostatečně pokorně, 
aby lidé pochopili, jak si Ludvíka Hřivnáče cenila. 

***

Jednou se Ludvík jen tak mezi řečí zmínil, že kdyby odešel, a vzhledem k jeho věku by 
nešlo o nic neobvyklého, přál by si vystrojit smuteční obřad právě v pondělí. A tak mu 
vyhověla. Byla ráda, že už má pohřební rituály za sebou. Černá barva vdově slušela, 
ale všechny ty záležitosti kolem, umýt si vlasy, upravit účes, zvolit vhodný smuteční 
mejkap a nenápadnou vůni, nejlépe bílých lilií… 

Karen teď držela v rozklepaných prstech cigaretu a kouřila. Byla přesvědčena, že 
obstála. Většina přítomných plakala, ti pozůstalí v první řadě určitě, a pokud stačila 
mrknout na obrazovky zavěšené po stranách obřadní síně, i ostatní měli slzy v očích. 
Jestli za ní nepřijde představený z krematoria, aby jí nabídl místo pietního řečníka, 
zajde za ním zítra sama. 

Doufala, že ji slyšel i Ludvík Hřivnáč. Umožnila mu odplout na onen svět v rak
vi, v níž tak rád odpočíval a vymýšlel svá kázání. Měl pozoruhodný život, to jistě. 
O takových lidech si nemusíte nic moc vymýšlet, o těch se nekrology píší samy. Byl 
úspěšný mág, to v prvé řadě. Jen neměl být tak tajemný a zahleděný do sebe. Do sebe 
znamenalo do svého skrblictví. Na to, kam si ukládal peníze, zatím ještě nepřišla, 
však i na ty dojde.

Teď Karen seděla ve stroze zařízené kanceláři za stolem, který ještě před pár dny 
patřil Ludvíkovi, a spřádala pocity jako generál po vyhrané bitvě. Zimomřivě se 
otřásla, to asi nervy! Nalila si pořádného panáka, aby se zahřála. Vnímala, jak jí teplo 
rozpaluje tělo, tohle potřebovala, ale s pitím musí přestat, teď už ji nebude nikdo jitřit 
šílenými nápady. Málem z nich dostala stihomam. 
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Další obřad, který začne za chvíli, měl na starosti kolega Netík, takový hezoun, který 
se hodně zakoktává, a když pak překotně spustí, výtrysk slov v jeho podání připomíná 
ejakulatio prekox, ten životodárný pramen. S tím přirovnáním přišel Ludvík, ne ona, 
a vždycky se přitom dobře bavil. Tak zábavné jí to zase nepřipadlo. No, máš to za se
bou, chlapče, už žádné ejakulatio nebude, pomyslela si a rychle schovala do kabelky 
placatici, protože zaslechla za dveřmi kroky. Bude chtít smlouvu na dobu neurčitou, 
jen neví, jestli by neměla raději požádat o poloviční úvazek, aby ji smutek nestrávil… 

Ve dveřích se objevil postarší muž, natolik se podobal Ludvíkovi, že ani vlastní 
matka by ty dva od sebe nerozeznala. Vlasy bělavé chmýří, oči živé, plné odhodlání.

„Pojď dál, hotovo,“ řekla smířlivým hlasem Karen.
„Užila sis to?“ zůstal stát na prahu místnosti.
„O mrtvých jen dobře. Čekala jsem někoho z vedení. Pohřbila jsem svou minulost, 

pojď a sedni si,“ ukázala na židli, když příchozí otálel. „Nepřišel jsi kvůli Dvojníkovi?“ 
uchechtla se.

„No… jak se to vezme,“ odvětil téměř pobaveně. „Říká se, že potkat Dvojníka je 
zlé znamení,“ udělal pár kroků k židli, kterou mu Karen nabídla, ale nesedl si, jen se 
rukama opřel o její opěradlo. „Něco ti musím prozradit. Máš minutu?“

„Třeba dvě. Nedáš si?“ vytasila se s placatkou. 
„Chceš mě taky odrovnat?“ 
Zrozpačitěla, dokonce se zatvářila uraženě. „Stalo se něco mezi námi, Viléme?“ 
„Ale miláčku,“ pousmál se chlapík a konečně si sedl. „Máš vlčí mlhu? Nejsem 

Vilém.“
„Nežertuj, nemám na to dnes nervy. Byla to pro mě premiéra a jsem ráda, že dobře 

dopadla. Ale i tak jsem ještě celá rozklepaná.“
„Chápu,“ přikývl. „Je to odpovědná práce.“
„Tak spusť.“
„Když ti povím, že jsem tvůj muž Ludvík, co ty na to? Máš radost, viď,“ povzdechl 

si potměšile. Karen na něho zůstala vyděšeně zírat, nemohla ze sebe vymáčknout slovo, 
dokonce cítila, jak se jí chvějí rty, zato on mluvil dál: „Jsi dobrá v psaní příběhů, ale 
lepší než já nikdy nebudeš, i když jsi to dnes zvládla celkem slušně. Zřejmě se mnou 
budeš souhlasit, že ten náš příběh začal při první cestě na Bali, to jsme ještě nebyli 
svoji. Člověk je plný nových zážitků, okouzlen krajinou, partnerem. Možná i předsta
vou Dvojníka, ta nás přece sblížila. Dokonce jsi ho několikrát zahlédla a pochopila, 
že Dvojník může být, alespoň na čas, naše společná vášeň. V té době jsi ještě netušila, 
že mám bratra… Nebo jsi to tak skvěle zahrála?“

„Jednovaječné dvojče? Netahej sem zázraky přírody!“ utrousila jedovatě. 
„O Vilémovi jsi věděla od naší druhé cesty na Bali. Někdy v té době jsi patrně 

zjistila, to už jsme byli svoji, že nejde o Dvojníka, nýbrž o mého bratra. Po návratu 
domů se ještě nic zásadního nedělo, nebo jsem byl zaslepený láskou? Až po pár 
měsících jsem si všiml, že náš vztah uvadá. Občas jsi někam zmizela, ty tvé trapné 
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výmluvy jsem přehlížel, jenže pak jsi přišla s tím, že máš v patách Dvojníka. Proč ne, 
oba jsme Dvojníkovi fandili, bylo to naše pojítko s jiným světem. Nebo nějaká hra? 
Myslím, že ani ty, ani já to dodnes přesně nevíme. Jedno však bylo nasnadě, Vilém se 
začal ozývat častěji. Tu poslal pohlednici z New Yorku, tu z Tasmánie… Ale proč by 
mně má žena měla být nevěrná? mučila mě otázka. Má to v povaze, nebo ji nedokážu 
uspokojit? Asi od všeho trochu. Ten hlavní motiv byl ovšem dost přízemní, chtěli jste 
mně s Vilémem ukrást reputaci, mé nápady.“

„Tvé nápady? Ale drahý, to si fandíš,“ uchechtla se Karen. Tváře jí hořely, oči svítily 
jako kočce, která se chystá skočit po kořisti. „Vilém je normální chlap, navenek jste 
sice byli k nerozeznání, ale uvnitř jste každý nosili jiné srdce. On Jekyll, ty Hyde.“

„Nikdy není jenom všechno černé, nebo jenom bílé,“ okřikl ji.
„Vilém mě miloval, neškudlil a nenosil mně místo růží ty smradlavé lilie…“
„Scénář jste si ale napsali dost prostoduchý: Hydovi hráblo, spával v rakvi a trpěl 

utkvělými představami, dalo se čekat, že si vpálí kulku do hlavy… Jenže zmýlená 
nepla tí,“ poznamenal Ludvík a položil na stůl pistoli. Karen ji okamžik hypnotizovala 
očima, pak po zbrani hrábla. „Posluž si, je nabitá, chybí v ní jen jedna kulka, ta určená 
pro mě. Chtěla jsi zabít Hyda a omylem jsi zastřelila Jekylla. Lehl si do rakve zcela 
dobrovolně, chtěl tě překvapit.“

„Nenávidím tě!“
„Já vím, mám tvůj záznamník.“
„Ten ti nepomůže,“ zašklebila se, vyndala pistoli z pouzdra a namířila ji na Ludví

ka. Na tuhle vzdálenost by ho trefila i mezi oči. Nebyl to příjemný pocit. „Všechno je 
nesmysl. Leda bys tu popravu sám zinscenoval a Viléma mně předhodil.“ 

„Říkal jsem, že mě nikdy nedostihneš. Náturu na to snad máš, ale talent ti chybí.“ 
„Ty!“ zašermovala zlostně pistolí, míříc stále na manžela. S přibývajícím časem se 

však její ruka čím dál víc zachvívala, až nakonec klesla dolů. 
„Nemůžu… Nemohla bych zabít ani Jekylla, ani Hyda,“ položila zbraň před sebe. 

Zaváhal. Že by své ženě křivdil? Najednou si nebyl jist. I on byl rozrušený. Zaslechl 
z chodby zvuky, jako by za dveřmi někdo naslouchal. 

„Ale ano. Každý člověk dokáže zabít, záleží na tom kdy a proč… Půjdu,“ zaskuhral, 
utřel si tvář zkropenou potem a zvedl se. 

„Já jsem ho opravdu nezabila a pochybuju, že by se on sám…“
„Tak kdo, paní Hydová, já to taky nebyl? Nech si ji… na památku,“ pohlédl lakonicky 

na pistoli, otočil se a rozhlédl kolem sebe, hledaje někoho třetího, kdo je rozsoudí. 
Teprve pak zvedl oči k nebi, ale spatřil jen zakouřený strop s nějakou vybledlou tváří 
svatého. A dál už nedohlédl. 

V té chvíli třeskla rána, čekal to. Jenom se Karen nezmínil, že než si s ní přišel 
pohovořit, vložil do pistole slepé náboje. 
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Lubomír Macháček (* 1947). Původním povoláním psycholog, prozaik, redaktor Partonymy. 
Napsal 12 knih povídek, z poslední doby např. Manželky a jiné ženy (2012); Zelené vdovy 
(2015), a 10 románů, např. Odložené hříchy (2017); Pokušení s Kolombínou (2017). Věnoval se 
též próze pro děti. Je zastoupen v řadě domácích a zahraničních antologií.
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Až po poslední jméno

MARKO SOSIČ
Ze slovinštiny přeložil Aleš Kozár

----------------------------

Otevře dveře a spatří je, jak spí ve svých postýlkách. Děti v sirotčinci věří, že střeží 
jejich sny, když jim v noci uprchnou ze spánku. Věří, že je zachytí do své dlaně, protože 
je vysoký a ještě není tak starý, aby nedokázal natáhnout své ruce až do nebe, aby je 
chytil nebo vypustil. Jsouli jejich sny jasné, vrátí je do jejich spánku, jsouli smutné 
a temné, rozevře svou velkou dlaň a vypustí je, aby se ztratily ve tmě, která přebývá 
mezi hvězdami, aby se nikdy nevrátily. Hezké sny zachytí do dlaně a opět je vpustí 
do jejich malých oušek, aby vklouzly do jejich snění a žily v nich až do rána. On je 
jejich nejlepším přítelem. Od brzkého rána do pozdního večera, dokud neusnou, je 
v jejich blízkosti. V noci sedí ve své velké čalouněné židli uprostřed ložnice a hlídá 
jejich spánek.

Teď potichu vstoupí dveřmi do velké ložnice. Měkkými kroky, jako by se téměř 
nedotýkal země, se vydá na svou obvyklou cestu, která se klikatí mezi lůžky, na nichž 
leží drobná tělíčka. Aby ohlídal jejich spánek, aby jim načechral peřinu, aby je přikryl, 
když jsou odkopaní, aby polštářem podložil malou hlavičku, která z něj sklouzla, aby 
zašeptal pohádku těm, kteří nemohou usnout, aby utěšil ty, které probudila noční 
můra, aby nalil vodu do sklenic těm, kdo ji vypili a mají stále žízeň, aby doprovodil 
na záchod ty, kterým se chce čůrat, a vyměnil prostěradlo těm, kteří to nevydrželi 
a pak tiše pláčou hanbou a kvůli mokru.

Děti v sirotčinci jsou ze všech možných míst, z východu i západu, a každé z nich 
má za sebou svůj malý kousek života, v němž nejsou krásné vzpomínky. On zná ty 
kousíčky jejich životů a o každém ví, kde v něm ještě zůstalo místečko, které by mohl 
zaplnit radostí. Když ho v něm nevidí, vytvoří ho. Děti vědí, že je to tak, protože jeho 
oči jsou stejně velké jako on a vidí hluboko do jejich přání a myšlenek. Děti věří, že 
je to tak, a když je v jejich blízkosti, jsou jejich myšlenky jasné a klidné jako v teplém 
závětří. I v noci je to tak, protože on úplně neusne, ale zamhouří jen jedno oko a jen 
málokdy se stane, aby mu sen zavřel obě oči najednou. Děti jsou o tom přesvědčené, 
protože vědí, že je má neustále před svýma očima, a to i v noci. Když přijdou lidé, aby 
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si vybrali jedno dítě a odvedli ho s sebou, správce sirotčince se s ním vždycky radí. 
Neboť on se vyzná v lidech a svýma velkýma očima vidí hluboko do myslí lidí a ví, 
jestli s nimi bude dítě šťastné. Když řekne, že ti lidé jsou ti praví, děti opustí sirotčinec 
klidně, neboť vědí, že s nimi zůstane v myšlenkách i nadále až do doby, kdy dospějí, 
protože taková je jeho moc, aby s nimi zůstal ještě dlouho po jejich odchodu a střežil 
je před zlými sny, dokud nebudou dospělí. Před jeho velkýma očima už stály desítky 
dětí, vždyť je sirotčinec velký, možná největší mezi západem a východem, na hranici 
mezi tímto a oním světem, jak někdy dětem říká a vysvětluje jim, že myslí na místo, 
odkud vychází slunce, a na to, kam zachází. Sám pro sebe ve skutečnosti myslí na to 
místo, které je mezi hvězdami, temné a hluboké a odkud není návratu, jako na zlé 
sny, které se v něm ztratí.

Dnes se cítí unavenější než obvykle. I děti dnes přemohl spánek mnohem dřív. 
Když měkce našlapuje mezi jejich postýlkami, a připadá mu, že jejich drobné hlavy 
září krásným dnem, který prožily, napadne ho, že mají za sebou dlouhý den plný 
smíchu, radosti a bezstarostnosti. Svou velkou dlaní se u každé postele dotkne dítěte, 
které v ní spí, a každého jednotlivě tichým hlasem osloví: Alma, Peter, Jakob, Vladimir, 
Gabriel, Mirjam, Ivan, Azra, Aram, Martin, Matteo, Giovanna, Luka, Samir, Barbara, 
Boris, Valentina, Agim, Cirila, Azren, Ljubiša, Ismail, Ana, Ivo, Alina, Magda, Omar, 
Primož a další a další až po poslední jméno. 

Jsou unavení, napadne ho, když se jich dotýká a vidí je ve svých myšlenkách, jak 
ráno v dlouhé řadě ve dvojicích kráčejí za ním mezi poli, která leží kolem sirotčince 
směrem k nedaleké vesnici, kam před pár dny přijel cirkus. Slíbil jim, že je tam dovede, 
aby viděly všelijaká zvířata a šelmy, akrobaty a klauny, čaroděje a muzikanty. Vidí je ve 
svých myšlenkách, jak se ubírají za ním, zatímco zpívá píseň do kroku a má na hlavě 
široký klobouk, takže v jejich očích vypadá ještě vyšší a legračnější. Zpívá a ohlíží se 
za sebe na dlouhou řadu svých chráněnců, kteří se ve dvojicích drží za ruce, smějí se 
a zpívají veselou písničku a svými drobnými krůčky cupitají po cestičce podél zele
ných luk, které vedou k blízké vesnici. Slyší jejich radostné zvolání, když před sebou 
v dálce spatří vesnici a cirkusový stan a zastaví se na palouku, který leží v mírném 
svahu pod bukovým lesem, aby se nasvačily. Vidí je, jak se usadí do zelené trávy a ze 
svých košíků vytáhnou svačinu. Pak jim on z velkých termosek, které nosí ve svém 
batohu, nalije teplý čaj. Děti ukusují chléb se sýrem a nastavují umělohmotné hrnečky, 
takže v jeho očích vypadají jako armáda malých prosebníčků, kterým s neochvějnou 
radostí poslouží. Slyší je, jak se hlasitě smějí, když se pak v celé své velikosti rozvalí na 
palouku, skulí se k pěšince a zvolá: A teď vy! A vidí drobná tělíčka, jak se pak rozkutálí 
po pasece až k pěšince, takže vypadají jako mravenci, kteří rychle vylézají ze svého 
tmavého mraveniště ke slunci. Vidí je, jak jsou pak špinaví od trávy a veselí, že jdou 
do cirkusu, kde ještě nikdy v životě nebyly.

Měkce teď kráčí mezi postelemi, u každé se na okamžik zastaví, položí ruku na 
přikryté dětské tělo, aby ucítil jeho dech, a pak tiše vysloví jméno, které k němu 
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patří. Jména se vrší jedno přes druhé a myšlenky mu opět sklouznou k světlému 
ránu.

Vidí, jak stojí před cirkusovým stanem, pod nímž začne cirkusové představení, 
výjimečně ráno pro ně ze sirotčince a děti z okolních škol. Vidí jejich tváře, jak hledí 
na ohromné cirkusové šapitó, které se klene před jejich zraky a do nějž dnes vkročí 
s vírou, že jim přičaruje radost a údiv, které neznají ani ze svého skutečného světa 
a ještě méně ve svých vzpomínkách. Plátěný vchod na stanu se rozevře a armáda ma
lých obličejíků se nahrne do jeho nitra. Na pravé straně arény jsou sedadla, na nichž 
je napsáno: pro děti ze sirotčince. Rozběhne se k tomu papíru, roztrhá ho a vyzve své 
svěřence, aby se posadili. Pokřikování. Smích. Světla zhasnou. Halas ve tmě. Hudba: 
bubny a činely.

A začne ta ohromující událost. Zahlédne jejich oči, které jsou doširoka rozevřené 
a rozzářené světly a v údivu nehybně hledí na bílé koně s jezdci, kteří tančí na jejich 
hřbetech a rukama se drží jejich hřív, na akrobaty, kteří vyletují vysoko do vzduchu, 
skáčou salta a dopadají na nohy, na akrobaty, kteří metají kozelce a točí se ve vzduchu 
nad zavěšenou sítí a chytají se za ruce, aby nespadli dolů, na žongléry, kteří žonglují 
s předměty, takže putují z ruky do ruky před jejich očima jako roj včel kolem úlu, 
na obrovské šedé slony, kteří zvedají zadní nohy, na tygry, kteří vrčí na bič, který se 
míhá před jejich skleněnýma očima, na psy na bicyklu a klauny, kteří ze svých velkých 
červených nosů a širokých pus vypouštějí nesrozumitelná a směšná slova, nakopávají 
se do zadku, zakopávají a padají na hlavu, takže se děti skoro zalykají smíchy.

Teď odpočívají ve svých postýlkách a jejich hlavy září radostným dnem. I on sám 
si odpočine, napadne ho, když zkontroloval všechny postýlky, a jde směrem ke své 
velké čalouněné židli, která stojí uprostřed ložnice. U ní se ještě jednou ohlédne. Do 
svého pohledu zachytí všechny ty kousky malých životů, které leží kolem něho. Jsou 
mírné a tiché. Sedne si na svou židli, cítí své tělo, jak se do něj uvelebí, a připadá mu, 
jako by cítil svou krev, která pulzuje žilami, pomalu, pomalinku. Pak si vyzuje boty 
a zahýbá prsty na nohou, aby je rozhýbal od dlouhého dne. Pak poslouchá. Teď slyší, 
jak někdo z dětí v hloubi ložnice zakašle, pak zaskřípe železná mříž pod matrací, po
tom zas slyší měkké a nepatrné pochrupování. Odpočine si, uvažuje, nakloní hlavu 
přes opěradlo staré židle a zavře oko, druhé jen přimhouří, takže přes víčka stále ještě 
vidí postýlky dětí.

Pojednou ho probudí dívčí pláč. Lejla, pomyslí na plavovlasé děvče, s trhnutím 
se zvedne ze židle, vezme kapesní svítilnu, kterou má vždycky u sebe, a bosý vykročí 
směrem k posteli, na níž spí malá Lejla. Vidí ji, jak sedí na kraji postele a pláče.

Okrajem prostěradla, který mačká mezi prsty, si zakrývá ústa, aby ztišila hlasitost 
svého pláče, protože ví, že nesmí vzbudit ostatní, kterých se zlé sny nebo smutné 
myšlenky nedotkly. On zasvítí na bělostné peřiny, aby ji svítilna neoslnila, a pohladí 
ji po zpocených plavých vlasech. Proč pláčeš, maličká, zeptá se jí potichu. Měla jsi 
špatné sny? Lejla si okrajem peřiny utře slzičky a sotva zřetelně zavzlyká. Ano, řekne 
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po chvíli. Neboj, řekne, teď je chytím, vidíš, řekne a pozvedne svou dlouhou ruku ke 
stropu. Ano, řekne dívenka a ohlédne se vzhůru. Pochytám je a odnesu ven, aby se 
ztratily ve tmě a nevrátily se, řekne. Ano, řekne Lejla. Chceš mi říct, o čem se ti zdálo? 
zeptá se jí pak a pořád ještě drží ruku zvednutou vysoko ke stropu, takže se ho téměř 
dotýká. Nevím, řekne holčička. Bojíš se? zeptá se. Ano, odpoví Lejla. No tak to nic, 
tak já je jenom chytím a odnesu ven do tmy, aby se nevrátily zpátky, jo? Zdálo se mi 
o mamince, rozpovídá se nakonec Lejla, když už se on mezitím chystal, že odejde do 
tmy s jejími špatnými sny. Vážně? zeptá se a posadí se na její postýlku. A co na tom 
bylo tak špatného? zeptá se ještě a posvítí kapesní svítilnou do své tváře, aby Lejla 
zahlédla jeho úsměv. Dívenka se rozmýšlí, ale nakonec se přece jen rozpovídá. Zdálo 
se mi, že mě maminka držela za ruku a že druhou rukou držela Anu, moji starší ses
třičku. A pak? zeptá se. Pak jsme se procházely podél řeky, pokračuje Lejla, a řeka byla 
plná vody. Ano, a potom? zeptá se klidně. Pak jsme se zastavily u řeky a máma řekla, 
ať se posadíme do trávy. Měly jsme hlad, protože maminka už několik dní nenašla 
nic, co bychom mohly sníst. I nohy nás bolely, protože jsme šli už třetí den. A pak? 
zeptá se. Lejla popadne okraj peřiny, vmáčkne si ho do úst a znovu začne potichu 
plakat. V slzách pokračuje ve vyprávění, zlomeně a přidušeně. Když jsme pak seděli 
u vody, stalo se něco ošklivého, řekne. Chceš mi to povědět? zeptá se. Nevím, řekne 
dívenka s dušeným nářkem. Jen do toho, Lejlo, jen do toho, řekne jí nakonec, protože 
ví, že jí bude líp, když se zbaví vzpomínky na své sny. Jen to pověz, pak to všechno 
schovám tady vevnitř, řekne a sleduje děvčátko, které je celé propocené a vlasy se jí 
lepí na čelo. Jen pomalu, řekne a rukou jí otře orosené a studené čelo. Pak se stalo, 
řekne dívenka, že mě maminka najednou vzala do náruče, objala mě a začala mě pu
sinkovat, mačkala mě k sobě, pusinkovala a plakala, sotva slyšitelně povídá dívenka. 
Pusinkovala mě a šla se mnou v náručí k řece, která byla plná vody. Držela jsem se 
jí. Maminka šla pořád k řece, dokud do ní nevstoupila a zase mi dala pusu. Pak mě 
chytila za ruce, abych pustila její krk, abych se odlepila od jejího těla. Nechtěla jsem 
se jí pustit, držela jsem se jí ještě pevněji kolem krku. Líbila se mi její vůně, líbila se 
mi vůně její kůže na obličeji a na krku, moje maminka vždycky krásně voněla, i teď ve 
snech voněla, řekne. Pak mě ještě víc zatahala za ruce, aby se vymanila z obětí, dokud 
se mě nezbavila, otočila mě a ruku mi dala kolem pasu a druhou mi chytila hlavu. 
Promiň, maličká, promiň, moje malá, křičela a plakala a zničehonic mi strčila hlavu 
pod vodu, pak i tělo a zase hlavu, kterou jsem zvedla, abych se nadechla, a zase tělo 
a hlavu a všechno, dokud jsem už nemohla ven. Pod ledovou vodou jsem nemohla 
dýchat, ale viděla jsem svoji maminku, jak pláče venku u řeky a křičí, promiň, moje 
holčičko, promiň, moje holčičko, a viděla jsem i sestřičku, jak se dívá na řeku a křičí, 
Lejlo, Lejlo. A pak jsem byla mrtvá.

Ach, Bože! Nadechne se, doširoka otevře oči a rázem si uvědomí, že sedí ve své 
staré čalouněné židli. Celá ložnice je před ním. Nikdo neplakal, napadne ho, nikdo ho 
ve skutečnosti nevolal, k nikomu nepřišel, aby ho uklidnil. Všechno je tiché a klidné 
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a děti spí. Usnul jsem, řekne si a trhne sebou při pomyšlení, že Lejla, kterou ve sku
tečnosti nikdy neviděl, vstoupila dnes se svým děsivým příběhem do jeho snů. Vstane 
a bos se rychlými kroky vydá k Lejlině sestře Aně, která je v sirotčinci doopravdy a leží 
v posteli na opačném konci ložnice. Bos dojde k její postýlce. Hledá Anino lůžko. 
Nemůže ho najít. Ohlédne se na druhou stranu. Jména, postele a tváře se teď v jeho 
myšlenkách pletou jako ještě nikdy.

Nakonec ji zahlédne a dojde k ní. Anina drobná tvářička klidně leží na polštáři. Je 
stejná jako její dvojče Lejla, kterou ve skutečnosti nikdy nespatřil, napadne ho. Lejla, 
Anina sestra, kterou jejich matka roku 1993 utopila v řece. Tak je to zapsáno na Anině 
kartotéčním lístku, uchovávaném v archivu sirotčince.

Na něm je přesně napsáno: Jméno: Ana Mustafić. Místo a datum narození: Tuzla, 
4. dubna 1985. Jméno matky: Azra Tanović (momentálně na léčení v psychiatrické 
klinice v Mnichově). Jméno otce: Izet Mustafić (zabit v Tuzle). Bratři a sestry: Lejla 
Mustafić (utopena v řece). Ostatní příbuzní: vzdálení příbuzní ve Slovinsku. A pak 
jsou v kartotéce přiloženy dvě fotografie, které měla Ana s sebou, když ji před dvěma 
lety do sirotčince přivedli. Lejla a Ana, jak se usmívají na kvetoucí třešni, a jejich 
matka a otec v objetí u řeky.

Teď cítí, jak mu silně buší srdce. Na chvíli se zarazí při myšlence, že by jeho srdce 
mohlo probudit malou Anu, která tvrdě spí po krásném dni, který má za sebou.

Haló, zaslechne hlas kluka, který na něj potichu zavolá za jeho zády. Ohlédne se 
k postýlce, která stojí za ním. Luka, narozený v Terstu před šesti lety, nalezený jako 
kojenec v popelnici u autobusového nádraží. Měl jsi špatné sny? zeptá se ho Luka tiše, 
aby nevzbudil ostatní. Ne, ne, odpoví mu a pohladí ho po hlavě, jen spi, spi, řekne 
a vydá se ke své staré židli. Hej, zase ho zavolá dítě. Otočí se směrem k němu. Víš, 
co budu, až budu velkej? Řekne klučina. Ne, řekni! Až budu velkej, bude ze mě kůň, 
řekne Luka. To nejde, Luko, ty jsi člověk, nejsi zvíře. Ne, bude ze mě velkej bílej kůň 
jako tamten dneska v cirkusu, řekne a dívá se na něj svýma hnědýma očima, v nichž 
pojednou není místo pro sny, napadne ho. Teď už spi, spi, řekne mu nakonec a znovu 
se vydá na svou cestu kolem postýlek, aby ještě jednou zkontroloval jejich spánek. 
Každého dítěte se dotkne a potichu vysloví jeho jméno: Alma, Peter, Jakob, Vladimir, 
Gabriel, Mirjam, Ivan, Azra, Aram, Martin, Matteo, Giovanna, Luka, Samir, Barbara, 
Boris, Valentina, Agim, Cirila, Azren, Ljubiša, Ismail, Ana, Ivo, Alina, Magda, Omar, 
Primož, Romina, Maja, Sandor, Jan, Tatjana, Nina, Pavel, David a další a další až 
po poslední jméno: Liam, který neví, kdo mu vybral jméno, a jde ke své čalouněné 
židli. Teď ho provází tušení, které v něm chladně rezonuje, tušení, jestli se náhodou 
neztratilo slunce…
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Povídka Až po poslední jméno slovinského prozaika a dramatika Marka Sosiče je od po-
čátku modelována výraznou vizuálností. Strážce dětských snů v sirotčinci svýma očima vidí 
hluboko do přání a myšlenek dětí, jeho oči jsou velké a vševidoucí: to na povrchu i to pod 
ním. Vůbec tu vizuálnost není jen popisnou evidencí jevových věcí, ale má také schopnost 
měnit podobu světa, takže děti pak „v jeho očích vypadají jako armáda malých prosebníčků“; 
dokáže odhánět špatné sny, když „posvítí kapesní svítilnou do své tváře, aby Lejla zahlédla 
jeho úsměv“. Druhý rozměr této vizuálnosti je pak její provázanost se světem snění, snů 
a nočních můr. I ten se navenek může projevovat „zářením radostným dnem“. A do tohoto 
světa se jako noční můra vkrádá příběh světa „našeho“, tak děsivý, až musel být vytěsněn do 
snů, a to dokonce dvojnásobně, do světa snů ve snech. 

Marko Sosič velmi elegantně a působivě pracuje s motivem „vidění“ až po surreálné 
zachycení pohledů dívenky ve chvíli smrti: „Pod ledovou vodou jsem nemohla dýchat, ale 
viděla jsem svoji maminku, jak pláče venku u řeky a křičí, promiň, moje holčičko, promiň, 
moje holčičko, a viděla jsem i sestřičku, jak se dívá na řeku a křičí, Lejlo, Lejlo. A pak jsem 
byla mrtvá.“ Příběh nikdy neviděné dívky vstoupil do jeho snů, zhmotnil se, či spíše zde nabyl 
své vizuální podoby. A strážný anděl, který bdí nad klidným spánkem svěřených dětí, je sám 
sžírán zpředmětněnými představami svých nočních můr. Jako by i ty bral na sebe stejně jako 
ta nejmenší všednodenní trápení malých dětí.

Marko Sosič se narodil roku 1958 v Terstu. V l. 1991–1994 pracoval v Přímořském či-
noherním divadle v Nové Gorici. Od roku 1997 je zaměstnán ve Slovinském stálém divadle 
v Terstu, od roku 2005 jako umělecký vedoucí. Kromě zmíněných divadel režíroval také 
v Lublani či Římě. Natočil celovečerní film Komedie slz (Komedija solz, 2016). Doposud 
vydal dvě sbírky povídek Rosa na skle (Rosa na steklu, 1991) a Ze země a snů (Iz zemlje 
in sanj, 2011), z níž je naše povídka, autobiografickou divadelní kroniku Tisíc dní, dvě stě 
nocí (Tisoč dni, dvesto noči, 1996) a čtyři romány: Balerina, Balerina (1997), za nějž získal 
cenu Zrození, zvláštní cenu Umberta Saby, první cenu Città di Salò 2005 a byl roku 2007 Pen 
Clubem navržen na mezinárodní cenu Strega europeo; Tito, amor mijo (2005), za který byl 
nominován na cenu Prešernova fondu, Ty, která zdálky přicházíš do mé blízkosti (Ki od 
daleč prihajaš v mojo bližino, 2012) a Krátký román o sněhu a lásce (Kratki roman o snegu 
in ljubezni, 2014). Všechny čtyři romány byly ve Slovinsku nominovány na román roku.

Aleš Kozár
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Věčný

ZUZANA MARTÍNKOVÁ

----------------------------

Z cyklu Lidové hry a pověsti

To hradisko hájilo kdysi stovky životů a tvořilo středobod tamního kraje. Vedle něj, 
na samém ostří kosy lesa, u jezírka s nebeskou vodou, které nevysychalo ani o žních, 
stála Vela, ženský idol vyrobený z dubu, ponořený až po pás ve vodě, s rukama sepja
týma na břiše a očima upřenýma k hradišti. Lidé přicházeli k jezírku po dřevěné 
lávce, protože i okolí kultovního místa bylo podmáčené, a přinášeli k sošce drobné 
obětiny. 

Vela nedala jednoznačnou odpověď, stála pevně v bahnitém dně jezírka a vědouc
ně patřila na své uctívače. Byla vznešená, byla nekonečná, byla všemocná, přestože 
byla dřevěná, vysoká pět loktů a srostlá s krajem jako zahnívající kmen zlomeného 
stromu. Nezajímala se o přešlé věky, nezajímala se, odkud a proč jednoho dne přišli 
cizí lidé s provazy, vytrhli ji ze dna, dotáhli za smyčku kolem krku k hořící hromadě 
a hodili ji mezi to obyčejné nesvaté dřevo. Pak odešli. Kdyby zůstali, zjistili by, že Vela 
nehoří, plameny ji obklopovaly, objímaly, hřály, ale nepálily. Pomalu klesala řeřavým 
uhlím, ve které se měnily těla a ruce mrtvých stromů kolem ní, ale sama odolávala. 
Nakonec zůstala ležet černá Vela na doutnající hromadě jemného popelu a počítala 
mraky, bílé chuchvalce suchopýru, které pojednou zaclonila hlava muže, jehož úsměv 
jí před týdnem poslal po vodě misku s medem. 

Vela měla ráda med. Ten muž jí otřel tvář a odnesl ji do svého domu, kde ji vsadil 
do střešního krovu. Nikdy nevyhořel, vítr si nikdy nedovolil strhnout jedinou došku, 
protože se toho domu bál a bál se ho i sám Čas, který se zastavil na zápraží. Vela chrá
nila muže, jeho dům a včely, a když už jako stařec se smutkem v očích odešel z domu 
hledat smrt, do polí, bos po zmrzlém úhoru, pečovala dál o včelstva, která přesídlila 
do podkroví ke své paní. 

Zatím venku v jabloňovém sadu, němé tváře opuštěných úlů polykaly dny prázd
nými ústy po mnoho let. Celou věčnost. 
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A protože Maleinen s oblibou procházel opuštěné statky, našel ji tam zahalenou 
v kabátu z roje lesních včel. Vrátil se k autu, vytáhl lahev z kapsy za sedadlem a vydal 
se polehanou trávou staré štěpnice zpět k domu. 

Vylezl na hučící půdu po dřevěných schodech, po trámu přešel k Vele, pokorně 
sklonil hlavu a postavil k nohám sochy misku medoviny. Proto se poté, co se dotkl 
prsty prastarého těla zahřátého chvěním tisíce křídel, včely jako tekuté zlato přelily na 
nosné trámy, místo aby vetřelce napadly. Snesl Velu z půdy, zabalil ji do červené látky 
a uložil do kufru černé Volhy. Po čas, vyměřený hořící papiroskou, sledoval stroje, 
rozšiřující splaz blížící se dálnice. Vzduch zavoněl mrazem.

Ten den se tisíce včelích těl rozpadly v prach a náporu vichřice podlehla ztrouch
nivělá kostra domu. 

Ten večer začalo sněžit. 

***

Jmenoval se Maleinen, podobně jako se Komenský jmenoval Comenius nebo Charles 
de l’Écluse Clusius. Na rozdíl od nich ale své pravé jméno nikdy nepoužíval. Slovo je 
moc a jméno je slovo ze všech nejmocnější. Nechápal, že tu dávnou skutečnost lidé 
zapomněli a lehkomyslně odevzdávali klíče k sobě samým do všech napřažených 
rukou. Vyslovení jména znamená pozvání. Proto vznikly opisy, obecná pojmenování, 
proto se nejstarší sídla nazývala vrchem, rovinou, hájem, protože jejich mocná jména 
vzbuzovala to, čemu se dříve říkalo bohabojnost, přirozenou bázeň před přesahují
cím. Moudrostí starších bylo dáno, že řada z těch míst ani jméno neměla, Maleinen 
jméno měl. Podnikl všechny kroky, aby jej vymazal z povědomí i záznamů lidí a byl 
klidný, až když jej zapomněl sám. Jeho jméno neznal ani Čas, a dokonce ani Smrt si 
jej proto nemohla přivolat. 

Nebyl pokřtěn. Když se narodil, nebyl pokřtěn nikdo, koho znal. To slovo nebylo 
tehdy ještě vysloveno. 

***

Světla zahání zlé duchy. Ti se do města bojí, ale na venkově jsou stále. 
Vítr navál k patě svatého Nepomuka obětiny sněhové many, křehké vločky ulpěly 

na obroušené pískovcové struktuře a zvýraznily reliéfy skrytých znaků. Skrz plaňkový 
plot mihotala světla hřbitovních svíček. Těžké vločky se usazovaly na kapotě, motor 
vychládal a z jeho útrob se ozývalo tiché cvakání. Muž potáhl z cigarety a sledoval dým 
smísený s bílou párou, letící k nejasné postavě na kraji cesty – zplstnatělé ovčí rouno 
urousané, se slepenci ledových zmrazků, kožich zavátý sněhem, děsivé rohy Jákobovy 
ovce na prasečí lebce a pod čelistí němý mosazný zvoneček bez srdce. Prázdné očnice, 
žádná pára, žádný dech.
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Zlí duchové. Je to vlastně zavádějící pojem. Kdo se jich nebojí, toho neděsí, jenom 
jsou. Venkovský hřbitov na Štědrý večer září pestrými světly, žluté plameny za ba
revnými skly cylindrů mihotají ve studeném větru, aby se nikdo nebál tmy. Svítí na 
připomínku toho, že strach je v temnotě lidské mysli. Jen tam. 

Přízrak se rozplynul v tabákovém kouři. Maleinen přimhouřil oči před studeným 
větrem a otočil hlavu ke hřbitovu. 

Na místě kostela stávala tvrz, na témže místě v jiném čase hradiště. Vedle něj malý 
vršek se čtyřmi lípami a svatým klonícím se k zemi, svatým, který vždy stával u vody, 
u potoka, nyní ukrytého v zemi, potoka, který kdysi odvedl vlhkost z podmáčené slatě, 
kultovního místa z vybledlých dob. Místa si pamatují. 

Viděl všechny vrstvy času, usazené na tom místě, viděl skrz les věcí. 
Uložil Velu do dřevěné zvonice, za staré lavice a zaprášené svícny. Ve tmě viděl 

dobře. Viděl vždy lépe než obyčejní lidé. A také si pamatoval. Tvář matky, smích svých 
bratrů, pamatoval si i svého otce, jak u ohně vyřezává oči dubové bohyni.

***

Za dlouhých zimních nocí svítí vždy alespoň jedno světlo, byť z oharků hasnoucích 
ve sněhu nebo z reflektorů odjíždějících černých aut. 

Zuzana Martínková (* 1991), amatérská výtvarnice, filmový nadšenec, čtenářka. Vystudovala 
Historickoliterární studia na Univerzitě Pardubice a navazující magisterský obor tamtéž. 
Toho času doktorand a brigádník.
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Tajemné kosočtverce v obilí

STANISLAV ŠVEC

----------------------------

Ve čtvrtek dvanáctého srpna večer nalezl akademický malíř Izidor Popelec v elektro
nické poště svého počítače naléhavou zprávu. Stálo v ní:

Zachraňte svět! 
Pět minut po poledni Vašeho času jděte do ústraní, položte pravou ruku na zem 

a pak všemi buňkami své bytosti pošlete svou Energii/Vědomí ke středu Země. Pak 
proneste pevným hlasem: Ať všichni psychopaté, kteří řídí moji planetu, následují cestu 
Vědomí, cestu Univerzální lásky, a to ihned, nebo ať jsou neprodleně odstraněni ze Země! 

Váš mozek vytvoří mozkovou vlnu, která bude znásobena podobnými vlnami 
milionů lidí kolem celé planety. Výsledek Vašeho snažení bude doložen znamením!

P. S.
Rozešlete tento dopis sedmi přátelům. Řetěz nesmí být přerušen! Pokud dopis 

neodešlete, postihne Vás krutý trest! Zde je několik případů: 
 Majitel motelu Norman Bates v domnění, že se jedná o účet za telefon, dopis 

roztrhal, útržky nasypal do nádrže automobilu a vůz pak odtlačil do bažiny. Jeho 
jediný host, transvestitní nekrofil, mu mezitím znásilnil pět let mrtvou matku a ujel 
bez placení.

 Samantha Brownová z Bostonu obdržela tento text emailem ráno 11. září 
2001. Zdržela se jeho mazáním natolik, že zmeškala letadlo společnosti American 
Airlines do Los Angeles. Skoro celé dopoledne ji to mrzelo.

 Izaac Löwe z Jevíčka anglicky psanému textu nerozuměl, list snědl s česnekovým 
dresinkem a dva dny nato obdržel příkaz k deportaci do koncentračního tábora 
v Lužné nad Planicí. Přežili jen díky tomu, že tam žádný koncentrační tábor nebyl.

 Jistý Michael Jackson, původně černoch…

„A dost!“ okřikl se Izidor s rukou na půl cesty k linoleu. „Myslíš přece racionálně, 
konzumuješ racionálie, počítáš s racionálními čísly a necháš se zmanipulovat báchorkou 
o biorezonanci? V době mezigalaktických sond, molekulární genetiky, internetových 
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----------------------------
sítí a třívrstvého toaletního papíru budeš věřit v okultismus a parapsychologii? Na to 
se půjdeš vyspat!“
A šel. Před tím ale, jen tak pro jistotu, vykonal předepsaný rituál a rozeslal text na 
všechny uložené adresy, včetně banky a Asociace výtvarníků.
Usnul rychle a nerušeně. Kosmetička nedávno jeho choti doporučila navlékat si přes 
noc na ruce a nohy plastové sáčky naplněné pleťovým krémem a vlasy ošetřené bal
zámem zavinovat do ručníku. Kosmetička byla rozvedená.

***

„Nemysli si, že se budeš celej den povalovat!“ vyrval Popelce z děsivého snu manželčin 
druhdy konejšivý soprán. „Pračka divně chrastí a zase sežrala tři ponožky. Už mám 
šuplík plnej osamělejch fuseklí! Musíš se na to podívat.“

„Jsem grafik, nikoliv opravář spotřebičů,“ utrousil Izidor cestou do koupelny, „sama 
víš, že nevynikám v řemeslných dovednostech. Odbornou práci mají dělat odborníci.“

„Dobrá, připouštím, ale moc se neraduj, Pyrrho! Nasypeš slepicím a posekáš 
trávu. Jedu do města k sestře hlídat haranty. Vrátím se až odpoledne. Ohřej si párek. 
Čau. Jo, a to obilí na záhumenku taky nějak divně polehává!“ zaslechl ještě zezdola 
od vchodových dveří.

„Divně polehává?“ mumlal si ústy plnými zubní pasty, jda na balkon, aby se 
přesvědčil.

Neuvěřitelné! Uprostřed políčka ječmene se skvěl s udivující pečlivostí vyválený do
konalý kosočtverec. Pravda, bez atributů tomuto utrhačnému symbolu přináležejících. 
„Ha! Znamení! Universum se mi pokouší něco sdělit,“ zauvažoval výtvarník, vzpome
nuv na dotěrně naléhavý a zcela živý sen z této noci. Ležel v poli, nad ním se skláněl 
Sigmund Freud s otepí nějakého roští v náručí a příšerně se šklebil.

„Snad bych mohl tento fenomén prokonzultovat se sousedem MUDr. Hojdán
kem,“ přemítal polohlasem nad hrnkem kávy, „jenž je homeopatem, a holedbá se, 
že po mnohaletém důkladném pozorování přírody získal schopnost rozpoznat ty 
nejskrytější souvislosti světa. Získanou schopnost nyní mění na hotové peníze tak, že 
churavým podává preparáty, které poblíž účinné látky jen ležely, nebo se o ní pouze 
doslechly. Ten filuta zašel dokonce tak daleko, že svým pacientům zasílá homeopatika 
prostřednictvím emailu, čímž dosáhne u medikamentu zředění zcela nevídaného. 
Pouhý pohled na fotografii pilulky má údajně přímo zázračné uzdravovací účinky 
a pověsíli si pacient tento obrázek do pokoje, dojde v místnosti překvapivě rychle 
k eliminaci všech negativních zón, jakož i k sanaci vlhkého zdiva. Hojdánek by mohl… 

Anebo radši ne. Už vidím, jak mi po domě pobíhají hordy senzibilů, biotroniků 
a proutkařů, předstírajíce lokalizaci patogenních proudů. Přitom každé dítě ví, že 
geoanomálie probíhají bez výjimky a za všech okolností přímo pod postelí a pod 
křeslem u televize. No nic,“ oprášil Izidor košili od drobků ze snědeného rohlíku, 
„nejlepší nápady na člověka přijdou při sekání trávy.“
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„Dobré ráno, paní Chroustalová,“ snažil se Izidor překřičet řev motoru sekačky, „tak 
z konzumu, z konzumu?“

„Jakypak ráno? Deť bode co chvila k plednimo, senko! Do z jedenáctyho autobuso. 
Bela sem v Kostelco o Salaške, nechat si veložet karte na staryho. Je posledni dobó 
nejaké nascipané. Tož s Pánem Bohem.“

„Aji se šatama,“ spolknul Popelec posměšnou variantu odpovědi, když tu byl napa
den myšlenkou. „No ovšem! Sybila kostelecká! Věhlasná Pýthie ze sousední vesnice! 
To je ono! Kam se na ni hrabe Hojdánek. Tráva počká! Hopsa hejsa do Kostelce,“ 
pobrukoval si osvícenec soukaje kostru z montérkového overalu.

„Škoda, že tu manželka nenechala svoje auto. Tahle černá limuzína se bude před 
věštírnou vyjímat jako záchod v hladomorně,“ uvažoval za jízdy. „A telefon jsem zapo
mněl doma. Ale stejně, co bych ženě asi tak řekl, kdyby volala? Co zrovna děláš? – Ále, 
sleduju vykládání karet. –  Ty jsi u astrologa? – Ne, v mořském akváriu. Přivezli želvy. To 
by mi nespolkla. Moment, jak byla ta adresa? Libuše Salašová, Kostelec 42. To bude 
nejspíš támhle za kostelem. “  

***

„Dobrý den, jste objednán?“ ujala se Izidora drobná blondýnka a koketně odhalila 
část jídelního lístku z vietnamského bistra, vytetovaného na levé paži.

„Objednán? Netušil jsem, že je nutné ohlásit se předem. K jasnovidce!“ 
„Jak, jako… A jo to nééé! To je jako kvůli evidenci. Ale, jako každou desátou 

návště vu pak budete mít zdarma!  Potřebuju jenom vaše jméno, datum, hodinu a místo 
narození, rodinné poměry, majetkové poměry, milostné poměry…“

„Moment. Zadržte ručej svých slov. Nepřišel jsem vyplňovat kvízy ani se nehodlám 
stát abonentem vašeho orákula!“

Blondýna na okamžik zbrunátněla. Nato vystřídala přehršel barev tak rychle za 
sebou, že by jí oliheň záviděla. 

„Nechte si to, jóó?“ protáhla obličej posetý množstvím hnisavých ran, okrášlených 
kovovými kroužky. „Kdo je u vás jako to… Ručej?“

„Ručej je bystrý tok, slečno. Tok vody, řeči, čehokoli. Snad jen s výjimkou toku 
tetřevů,“ snažil se ji Izidor uchlácholit. „Vy budete bezpochyby také velice bystrá. 
Až trochu hyperaktivní, viďte? No, že vám vyzdobili náušnicemi celý obličej, než se 
trefili do uší.“

„Eee?“
„Dobrá, zanechme kočkování. Zdá se, že je nezbytné, abych pohovořil s duchem 

jistého doktora Freuda. Můžu vstoupit k madam Voráčové?“
„Eště je tam stará… Totiž, má tam dosud klienta. Ale s tím duchem, to nevím. 

Jako duchy, ty vyvoláváme. Po setmění. Ten váš kamarád je od ef, to byste přišel na 
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řadu nějak po půlnoci. Víte, naše médium je bývalá učitelka, tak je zvyklá vyvolávat 
podle abecedy. Ale stejně byste se toho moc nedověděl. Duch kominíku… komunuk… 
Prostě, jako odpovídá akorát klepáním. Zaklepe jednou – ano, zaklepe dvakrát – ne.“

„Hm, tak to ne. Nejsem zvědavý na nějaké záhrobní klepy. Co byste mi tedy 
doporučila?“

„No, děláme výklady z karet, čtení z ruky, věštění z koule, výklady snů…“
„Sny! To je ono! Tak na to si počkám. Chvilka mě nezabije,“ pohlédl Izidor na 

hodinky. „Na tom obrázku nad vámi, slečno, je paní Libuše?“
„Ne, to je její matka. Slavná věštkyně a jasnovidka Larisa van Horne. Ta ve své 

vrcholné formě předpovídala až čtyři katastrofy denně.“
„Ale,“ zaradoval se Izidor. „A paní matka se v současnosti nachází kde?“
„Nerada vás klamu, totiž zklamávám,“ blábolila hosteska, zjevně ovlivněna Popel

covým šroubovaným slohem, „ale v současnosti se ze zdravotních důvodů nachází 
na hřbitově. A jak vidím, babi Maršálková je už hotová,“ pohlédla s ulehčením na 
drobnou stařenku ve dveřích, „tak můžete vstoupit.“

***

„Dobrý den. Neruším?“ rozhlédl se kumštýř po místnosti, kterou úsporně osvětlo
vala úsporná žárovka. Vědma, sedící za masivním stolem, měla přední stranu hlavy 
počmá ranou veselou karikaturou obličeje a hmotnostně se přibližovala hnědouhel
nému rypadlu.

„Posaďte se, pane Popelka.“
„Popelec!“
„Já vím. Nuže, přejete si vyložit minulost, nebo budoucnost?“
„Nu, stavěl bych se mnohem vstřícněji k budoucnosti, ve které budu jednou žít, 

než k minulosti, ve které pravděpodobně nikdy žít nebudu, že ano.“
„Ještě jednu otázku, když dovolíte, jste věřící?“
„Netuším sice, jak to souvisí s mým problémem, avšak ano, jsem přesvědčeným, 

oddaně a hluboce věřícím člověkem. Věřím v NEEXISTENCI Boha i čehokoliv po
dobného! Což mě přivádí k té záležitosti…“

„Já vím, pane Půlpenc, já vím. Vy jste blíženec, jak vidím, že?“ oprášila věštkyně 
skleněnou kouli švédskou utěrkou. 

„Ne, zatím jenom ublíženec. Zkuste si, milostivá, přepnout na jiný kanál. Freud! 
Nevidíte tam někde Sigmunda Freuda? Toho si žádám!“

Jasnovidka údivem několikrát pozdvihla srostlé obočí a současně zapráskala kní
rem. Vypadalo to, že jí na obličeji kopulují kondoři.

„Mohla byste vydatnou žílu vašich dohadů přetavit v něco smysluplného?“
„Pane Pupenec, metapsychologie není metalurgie. Bez otázek není odpovědí. 

Myslíte tím Freudem něco konkrétního?“ 
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„No ovšem. Celou dobu o tom hovořím. Měl jsem v noci živý sen. Ležím v lánu 
obilí, nade mnou se sklání Sigmund Freud, nic neříká, jenom mi ukazuje různé druhy 
květin. Begonie, jahody, hruškové květy, větve habru a bílou chryzantému.“

„Můžu vám to říct tak, jak to je? Bez obalu?“ 
„Klidně to vybalte.“
„K tomu není zapotřebí žádných spiritistických dovedností. Na to vám stačí znalost 

květomluvy. Každá kytka totiž představuje nějaké sdělení. 
Begonie – dej si pozor! Jahodový květ – vím něco nového. Hruškový květ – musím 

s tebou mluvit. Habr – očekávám tě na známém místě. Chryzantéma bílá – pravda 
zabolí. 

Tak, pane Popletenec, to bychom měli. Dostanu od vás šest set devadesát korun. 
A řekněte vaší paní, že ty tři ponožky najde v kapse svého proužkovaného županu.“

***

„Kde se flákáš?“ vítá Izidora žena. „Slepice řvaly hlady a tráva je furt po kolena. A co 
seš tak zelenej, jako by ses předávkoval špenátem?“ 

„Jedu z Kostelce. Přihodila se mi dnes taková neobvyklá…“
„No jo, ty máš furt něco, ale nevěřil bys, co se stalo mně! Představ si to, musela 

jsem se od ségry vrátit autobusem. Nějakej zmetek ukradl mýho Reníka! Z parkoviště 
na sídlišti!“

„Zcizil Renaulta? Tvého bitevního Renaulta? Nečekal bych, že i mezi vyvrheli se 
najdou masochisté!“

„No, musel to být naprostej vypatlanec. Ani si nevšiml, že nádrž je úplně suchá, 
tak dokodrcal akorát za město. Policajti už Rendu odtáhli. Ještě mi volali, že pachatel, 
než zdrhnul, rozkopal dveře, víko kufru, oba blatníky a nějaký světla. Já nevím, mám 
se přiznat, že už to tak bylo?“

„Když o tom tak uvažuji, nemohu se zbavit dojmu, že právě před tímhle se mě 
Freud v noci pokoušel varovat. Jenom nechápu, proč kolem těch znamení nadělal 
tolik cirátů. Jestli trpí komplexem méněcennosti z toho, že je mrtev? Nebo že po smrti 
musí nosit tak příšernou kravatu? Proč se nevyjádří jasně? Kdyby mi poslal email, 
nebo aspoň šek na nějakou větší částku, zabilo by ho to?“

„Tak já se tady snažím vzbudit trochu soucitu, že budu mít zejtra pernej den, a ty 
na mě s Freudem? Nic nebude! Už jsem se namazala norkovým krémem a jdu spát. 
A tobě to doporučuju taky. Ráno projdeš záhumenek, jestli není díra v plotě. Zase 
nám někdo zdupal brambořiště.“

„Zdupal brambořiště?“ opakoval mechanicky Izidor a vyšel zčerstva na balkon, 
aby to zkontroloval. Kýženě se mu ulevilo. Žádný další rovnostranný rovnoběžník. 

V posledních paprscích zapadajícího slunce se v bramborové nati rýsovaly kruhy. 
Zaplaťpánbůh, čtyři docela normální, vzájemně propojené kruhy.



35

TexTáž

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

„Jo, abych nezapomněla,“ děla k Izidorovi chemicky ošetřená manželka, zručně 
obalujíc končetiny mikrotenem, „doufám, že se zejtra nikam nechystáš! Potřebuju si 
ráno půjčit tvoje Audi!“

Stanislav Švec, v internetovém písemnictví známý pod nickem Květoň Zahájský, žije od 
školních let na Prostějovsku. Jsa literárním ochotníkem píše to, co by si sám rád přečetl, bez 
ohledu na zlomyslné rady kritiků. Třebaže nedosáhl žádného významného úspěchu, psaní se 
mu nezprotivilo, neboť se jím naštěstí neživí.
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Doba pověr

MILAN PETRÁK

----------------------------

Žádná událost nemohla odradit svobodného pána Václava Hájka z Libočan od 
každodenní vroucí modlitby. Nic ho nemohlo odvést od pohroužení do rozhovoru 
s Hospodinem, ve kterém setrvával po většinu dopoledne.

Když se vrátil do svého domu, odložil napřed bibli, která i přes veleopatrné za
cházení nesla známky působení času, na vyhrazené místo ve vyřezávané komodě, 
pak sundal plášť a odložil ho do masivní dubové truhly. Vstoupil do sousední síně 
a pozdravil se se svou ženou.

„Kde je Kunhuta?“ zeptal se.
Hájkova choť vzhlédla od vyšívací osnovy. „Poslala jsem ji na Koňský trh. Upozor

nila jsem ji, ať neotálí s návratem, ale obávám se, že mých slov nedbala.“
Hájek cosi zabručel a přelétl očima síň. Úzkými okny vnikalo dovnitř málo světla, 

ale stačilo na to, aby nebylo nutné zažínat svíce. V síni stál dubový nábytek, na po
licích se lesklo zdobené cínové nádobí a na zdi visel železný kříž s podobou Krista. 
Na masivní truhle v rohu stála plazmová televize. Lednice, hifi souprava, ventilátor 
a napařovací žehlička našly své místo pod okny.

Hájek se chvíli bez velkého zájmu přehraboval v přihrádce s počítačovými hrami, 
ale nakonec sáhl po cédéčku a vložil jej do přehrávače. Síní se rozlehl nezaměnitelný 
hlas Heleny Vondráčkové.

„… mám nový vůz v barvě trávy…“ pobrukoval si Hájek. Otevřel lednici, vyndal 
lahev piva, otevřel ji a usedl na židli. Hudba mu viditelně zlepšila náladu. Jemně se 
kýval do rytmu a občas si usrkl z lahve.

Když končila Prosím ještě světu šanci dej, zaskřípaly těžké dveře a dovnitř vstoupila 
dcera Kunhuta, nesoucí koš se zeleninou a nasolenými rybami. 

„Pozdrav pánbůh.“
„Dejžto pánbůh až na věky,“ odvětil Hájek. „Kde ses zdržela? Neříkej, že jsi celou 

dobu dlela na trhu.“
„Ó ne, otče,“ řekla Kunhuta. „Karolína, dcera kameníkova, nám chtěla svůj nový 

film ukázati, mě a další dívky pozvala a my vskutku shledaly ten film zajímavým.“
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----------------------------
„Budiž,“ pokýval hlavou otec. „Však příště rodičovských nařízení lépe poslouchej! 

Vždyť jsi málem přišla pozdě na oběd!“
„Co kdybychom nejedli doma, ale na louku ke křížku svatého Filipa vyrazili?“ 

navrhla Hájkova choť. 
Kunhutu ten nápad nadchl: „Ano, poobědvejme venku!“
„No dobrá,“ řekl Hájek. „Aspoň dokončím kroniku. Na čerstvém povětří se mi lépe 

píše. Přichystejte tedy jídlo a pomodlete se. Já dopiji pivo a doposlechnu si cédéčko.“
Jakmile se skládací stůl, židličky a velký proutěný koš s potravinami ocitly v zava

zadlovém prostoru zánovního fiatu, Václav Hájek z Libočan usedl za volant, jeho choť 
vedle něj, Kunhuta se pohodlně roztáhla na zadním sedadle a rodina vyrazila. Hájek 
se jakž takž propletl úzkými uličkami města a vjel na prašnou cestu, jednu z nejširších, 
které z města vedly. I tak se po ní nejelo dobře a Hájek mohl zařadit nanejvýš třetí 
rychlostní stupeň, a to ještě v těch nejrovnějších úsecích.

Fiat tu a tam předjel kočár některého ze šlechticů, jimž Bůh pro jejich hříchy příliš 
nenadělil a kteří se museli spokojit s nemoderním způsobem cestování. Na tom nej
nevhodnějším místě, kde se cesta zužovala, vyjel ze zatáčky v protisměru sportovní 
renault. 

„To mi ještě chybělo,“ zabručel Hájek, zastavil a několikrát stiskl páčku klaksonu. 
„Tak uhneš nebo ne?“

Dveře renaultu se otevřely a vystoupil muž v okázalém šlechtickém oděvu, na 
hlavě klobouk zdobený pštrosími pery. Teprve teď si Hájek všiml, že na přední části 
kapoty renaultu se blýská erb rodu Rožmberků. Zpoza zatáčky postupně vyjížděly 
další renaulty členů Rožmberkovy skupiny.

„To jsem tomu dal,“ zabědoval Hájek. To se už k němu ale blížil rozhněvaný šlechtic. 
„Kdo jsi, že ti já mám uhnout?“ křičel. „Jak se opovažuješ na mě houkat?“

Zkroušený Hájek vystoupil ze svého auta, hluboce se před Rožmberkem uklonil 
a drmolil vodopád omluv takovou rychlostí, že jim ani on sám nemohl rozumět.

„Budiž ti protentokrát odpuštěno,“ řekl šlechtic mírněji. „Avšak nyní mi uvolni 
cestu, ať mohu pokračovat v jízdě!“

Hájek se znovu uklonil, vrátil se do fiatu, zařadil zpátečku a zacouval na zorané pole.
„Jak jsem mohl tušiti, že to je Rožmberk?“ mumlal. „Proč jezdí v takovém nedů

stojném vozidle? Má si poříditi něco důstojného.“
Když Rožmberk a celá jeho svita projeli kolem, Hájek sáhl po řadicí páce a opatrně 

sešlápl pedál plynu. Kola auta se v rozmoklé půdě naprázdno otáčela. Hájek sešlápl 
plyn naplno, motor řval, ale auto se nepohnulo.

Hájek vystoupil, obešel auto kolem dokola a otráveně se vrátil.
„Odsud se jen tak nedostaneme. Stojíme v bahně a kola se protáčejí,“ řekl a přece 

jen učinil ještě jeden pokus. Vůz se dal proti očekávání do pohybu, a než stačil pře
kvapený Hájek zareagovat, přejel cestu napříč a zastavil se o mohutný buk.



Partonyma (ročník sedmý / číslo 25.-26.)

38

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

„Tak a máme po výletu!“ konstatoval Hájek a otráveně zavrtěl hlavou. Celá rodina 
opustila vůz, aby prozkoumala rozsah škod. Boj dřeva s ocelí dopadl lépe pro buk, 
kterému se odřela kůra, zatímco předek auta připomínal brnění po mnohonásobném 
úderu tím nejtvrdším dřevcem.

„Teď už nám zbývá jen jedno,“ řekla Hájkova choť. Více slov nebylo potřeba. Celá 
rodina poklesla mezi brázdy a začala se modlit. Po několika minutách poctivého ná
boženského úsilí se nad cestou zavlnil vzduch, pak zhoustl v bílý poloprůsvitný tvar 
a z něj vystoupila postava oděna do bílého hábitu a s křídly na zádech. 

„Co si přejete, mí věrní?“ otázala se.
„Ó, posle Hospodinův,“ zvolal Hájek, stále vkleče a se sepnutýma rukama, „měli 

jsme nehodu a auto je nepojízdné. Skončili jsme bezradní zde, na okraji pole. Pomoz 
nám prosím.“

„Ty a tvá rodina jste dobří křesťané,“ pravil anděl. „Pán vás miluje a nenechá vás 
bez pomoci. Běžte a vše z toho auta vyndejte.“

Hájkova rodina vstala, otřepala ze svých oděvů hlínu a pak odnosila svá zavazadla 
i koš s jídlem na travnatou mez. Jakmile bylo vše hotovo, fiat zahalila hustá mlha, 
vzduch se znovu zavlnil, a když se mlha rozplynula, stála na místě fiatu zbrusu nová 
toyota s nablýskanou tmavě hnědou karosérií, automatickou převodovkou a adaptivním 
pérováním.

„Pěkné autíčko, vskutku,“ řekl uznale Hájek. „Ze kterého je roku?“
„Léta páně dvoutisícího jedenáctého.“
„Ale přece jsi ho nemohl jen tak někomu vyměniti za můj nabouraný fiat. Toho 

by si všiml i slepec.“
„Pravdu díš, můj synu,“ odpověděl anděl. „Leč neměj strach. Pán seslal na dalekou 

asijskou zemi na východě zemětřesení, neboť je to kout, kde křesťanů nemnoho a lidé 
se k nepravým bohům modlí. Nikdo si nepovšimne, že pod sutinami stojí pomačkaný 
fiat místo nové toyoty. Můj otec tak moudře odměňuje svůj lid a jinověrce trestá.“

„Sláva patří našemu Pánu navěky věků,“ řekl Hájek a uklonil se. „Pověz, vskutku 
žije v budoucím věku tolik nevěřících a jinověrců? Vždyť to se rozumu vzpírá.“

Anděl smutně přikývl. „Je to vskutku k neuvěření, kolik nevěřících je v lidstvu na 
úsvitu dvacátého prvního století. Oni do kostelů nechodí, nemodlí se a pověrám věří.“

„Pověrám?“ řekl Hájek se zájmem.
„Ano. Oni si myslí, že vesmír nějakým výbuchem vznikl a že od té doby místo 

šesti dní trvalo miliardy let, než se první člověk poprvé nadechl.“
„Velký výbuch? Miliardy let?“ opakoval Hájek se smíchem. „Takové báchorky si 

budoucí lidstvo vymýšlí? Majíli ještě mnoho podobných?“
„I kdybych vám je vykládal celý rok, stejně bych je nestihl všechny povědět. 

Ráje prý nebylo a Adam s Evou v něm nikdy nežili, někteří zase tvrdí, že vesmírů je 
mnoho, snad dokonce nekonečně mnoho, a že Slunce jednou zhasne, ale před tím se 
nafoukne a všechno tvorstvo pohltí, že rostliny, zvířata, ba i lidé budou měniti svou 
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podobu a za několik set tisíc let budou vlivem jakéhosi vývoje vypadati jinak než teď 
a mnoho dalších bludů.“

Během andělova vyprávění se smála celá Hájkova rodina. „Slunce se nafoukne? 
Lidé změní svou podobu?“ vykřikoval Hájek a utíral si slzy.

„Ano, lidé dokáží býti neskutečně pověrčiví,“ přisvědčil anděl. „Vy jste ale lidé 
oddaní a moudří, a proto má Pán radost, když vás může obdarovati.“

V andělových rukou se objevilo několik předmětů. Jeden z nich podal Hájkovi. 
„Zde je CD Heleny Vondráčkové, které Dlouhá noc zove se.“ Pak se obrátil k oběma 
ženám. „Hospodin vám posílá depilační krém, masážní strojek a MP3 přehrávač. 
Nechť je vám to vše k užitku a pomáhá vám to velebení jména Pána našeho. CD a krém 
jsou od rodiny, která si bude myslet, že se ztratily při stěhování. Nikdo z rodiny není 
věřící, proto bude dobré, když vy si místo nich těch předmětů užijete. MP3 přehrávač 
je z hříšného města na pobřeží Nového světa, které dobrotivý Hospodin ukrutným 
vichrem a potopou postihl.“

Všichni tři pokorně poděkovali a anděl oslovil znovu Hájka. „Nebylo by dobré, 
aby budoucí lidé podezření pojali, že díky jejich vynálezům si věřící v této době dobře 
žijí. Učinil jsi opatření, která jsi přislíbil?“

„Ovšemže jsem je učinil.“ přikývl horlivě Hájek, sáhl po vaku, ležícím na mezi, 
a vytáhl ručně psanou knihu vázanou v telecí kůži a s titulní stranou zdobenou slo
žitými ornamenty.

„Až budou lidé tuto kroniku za pět set let číst, vlasy jim na hlavě hrůzou vstávati 
budou,“ řekl a otevřel knihu. „Podívej, tady jsem si vymyslel krvavou bitvu na hoře 
Vítkově.“ Obrátil několik stran a pokračoval: „Zde píši o mučení neprávem obvině
ných a tady jsem se rozepsal o upalování kacířů. Avšak nevím, zda jsem se nenechal 
příliš unést. Vymyslel jsem si tolik hrůz, že mi je v budoucím věku těžko někdo uvěří.“

„Neboj, synu,“ řekl anděl, zatímco se zájmem listoval knihou. „V době pověr budou 
lidé tvou kroniku čísti a čím hroznější události bude popisovati, tím ochotněji všemu 
uvěří. Chválím tě, že jsi svou práci dobře vykonal.“

„Už po něm další kroniku nechtěj, posle Hospodinův,“ ozvala se choť. „Mně běhá 
mráz po zádech z toho, co on píše. Nikdy bych nehádala, že můj muž nosí něco ta
kového v hlavě.“

Anděl se usmál: „No dobrá, však dosti práce již tvůj choť vykonal. A nyní je čas, 
abych se rozloučil. Budeteli mou pomoc potřebovati, upřímnou modlitbou mě opět 
přivoláte. Zůstaňte s Pánem Bohem.“

Anděl se změnil v mlžný sloup a ten se pomalu rozplynul. Hájek strčil kroniku 
zpět do vaku a s dalšími zavazadly naložil do auta.

Rodina nastoupila, Hájek vložil do přehrávače své nové CD s Helenou Vondráč
kovou, ale když se chystal nastartovat auto, vyrušil ho dceřin pláč.

„Co se ti přihodilo, Kunhuto?“
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„Je mi líto těch ubohých duší, které v daleké budoucnosti pověrám věří, od pravé 
víry odpadají a v pekle končí,“ zavzlykala dívka.

Hájek mávl rukou: „Není důvodu kvůli nim slz roniti. Mají žít v boží bázni jako 
my a pak by věčné blaženosti došly. Nebrání jim nic kromě jejich pyšné zaslepenosti.“

Auto se rozjelo, Hájek pustil cédéčko, prsty na volantu bubnoval do rytmu a prozpě
voval si. Když dohrála první píseň, řekl smířlivěji: „Ale hudbu, tu mají dobrou. To 
se musí nechat!“

Milan Petrák. Pracuje jako datový analytik. Publikovat začal v roce 1999 a od té doby mu 
vyšlo cca 60 povídek. V roce 2007 publikoval román Výrobce osudů (Triton), v roce 2011 knihu 
Skrytá autorita: Iracionalita a dav v člověku (Dybbuk), a v roce 2016 Terapie chaosem (Dybbuk). 
Vede webovou stránku iracionalita.net.
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Trny v čase

JAN TOMEŠ

----------------------------

Úryvek z románu.

Zaskřípaly brzdy. Summerau. Přistoupili dva noví cestující a s nimi i rakouský průvodčí.
„Grüß Gott.“
„Kriskot,“ zkusil si Tomáš zahrát na Rakušana. Ale i kdyby ho neprozradil špatný 

přízvuk, jízdenky mluvily za vše. Tenký zkroucený papír a na něm většina slov česky, 
to musí být pro zaměstnance ÖBB hotová kuriozita.

Tenhle průvodčí to ale naštěstí nijak nekomentoval.
„Nemáš tam pro mě něco zajímavýho ke čtení?“ zeptal se Tomáš Karolíny, když 

jízdenky strkala zpátky do kabelky.
„Ale copak? Marcel ti nejede?“ ukázala na Prousta pohozeného na vedlejším sedadle.
„Tos vystihla. Nejede. Vleče se jako šnek.“
První díl Tomáš četl dva roky a ve stínu kvetoucích dívek už strávil taky něco přes rok.
„Já kdybych psal román, tak bych to udělal úplně jinak. Skočil bych rovnou do děje. 

Na nějaký popisy bych se vykašlal, to si můžou lidi domyslet sami.“
„Tak proč teda čteš zrovna Prousta?“
„Je to výzva.“
„A ty si prostě musíš pořád něco dokazovat, že jo?“
„Tajně sním o tom, že mi po dočtení všech sedmi dílů přijde pozvánka do klubu 

hledačů ztracenýho času.“
„Nebo těch, co ztráceli čas čtením jedný knížky.“
Tomáš uznale pokýval hlavou. Dobře mu to nandala.
„Tak co bys tam teda pro mě měla? Klidně i něco o tom tvým vesmíru. Hlavně ať 

tady u toho neusnu.“
Karolína mu nabídla Nesmrtelnou duši od Ervina Lászlóa a Rosekruciánskou du-

chovní vědu od Rudolfa Steinera.
„To je nějaká novinka?“ vzal do ruky Steinera. Nevybavoval si, že by Karolína 

mluvila o tom, že čte knížku o krucantech.
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„Koupila jsem ji v pátek. U Džoudyho.“
„Myslíš ten krám pro pošuky, co je na Ípáku? Jak tě tam hned ve dveřích bouchne 

do nosu směs všech možnejch éterickejch olejů?“
„Takže chceš říct, žes tam taky někdy byl? Ty? No neke.“
„Jednou mě tam zatáhla… teda chci říct… jednou jsem tam zašel na čaj.“
„Aha.“
„Už je to dávno.“
„Jasně.“
Zase to pokazil. Už dřív si všiml, že jakákoliv zmínka o předchozích vztazích Ka

rolínu rozhodí. Zpočátku se to snažil nějak vysvětlovat, ale teď už věděl, že nejlepší 
je nedělat nic. Půlhodinka mlčení to většinou spraví.

Začetl se tedy do Steinera. Nejdřív to jakžtakž dávalo smysl. Představa, že je člověk 
něčím víc než pouhým fyzickým tělem a že je složen z několika různých článků, sice 
nebyla úplně snadno stravitelná, ale v zásadě nešlo zpochybnit fakt, že se živé tělo od 
mrtvého těla něčím liší. Byla to svým způsobem fyzika. Nějaká síla, která udržovala 
lidské tělo v chodu, vyhasla. Zůstala jen prázdná schránka.

A tou silou, která oživuje fyzické tělo, je podle Steinera éterné tělo. Ještě vyšším 
článkem je pak tělo astrální, kde se nachází všechny naše pocity, přání a vášně. Tato 
dvě vyšší těla jsou s fyzickým tělem sepnutá a jen mírně ho přečnívají. Jsou v podstatě 
pozorovatelná jako aura.

Až sem to byl Tomáš s přivřením obou očí ochotný aspoň zvažovat. Obsah násle
dujících stran ho ale odrovnal.

Astrální tělo se prý každou noc, zatímco spíme, vysunuje do kosmu, aby obnovilo 
svou harmonii. Ve fyzickém světě je totiž vystaveno řadě škodlivých vlivů. Kdyby se 
pravidelně neobnovovalo v kosmickém astrálním moři, síly fyzického světa by ho 
úplně rozvrátily.

Na lůžku tak prý během spánku zůstává jen tělo éterné a fyzické. Sny se nám pak 
zdají v přechodné fázi, kdy je astrální tělo ještě pořád ve spojení s éterným tělem, ale 
už ne s tělem fyzickým.

Éterné tělo zůstává s fyzickým tělem sepnuté po celý život. Vysune se až po smrti. 
Bezprostředně poté se nám jakoby před očima přehraje celý právě uplynulý život. Jde 
o objektivní obraz, kdy to, co pozorujeme, už nijak neprožíváme. Stojíme před svým 
životem jako před malbou. To trvá několik hodin nebo i dní.

Pak se éterné tělo rozptýlí po světovém éteru a následuje dlouhé období kámalóky, 
kdy znovu zpětně prožíváme celý svůj život, od smrti až ke zrození. Musí se vyžít 
a zpracovat veškeré emoce, které zůstaly v astrálním těle. Toto období neutuchající 
žízně, kdy už nejsme schopni fyzicky uspokojit potřeby a chtíče astrálního těla, trvá 
zhruba třetinu lidského života.

„Třicet let žízně? No tak to je nářez!“ vykřikl Tomáš.
„Čteš o kámalóce, jo?“
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„Ty tomu věříš?“
„Nevím. Beru to s rezervou. Ale je to zajímavej pohled na věc.“
„Co je jako zajímavýho na tom, že budu třicet let trpět? To nestačí, že umřu?“
„Proto se právě musíš zbavit všech fyzickejch závislostí už za života, pak máš 

kámalóku kratší.“
„No tak to je teda bomba. Přestanu chlastat, a díky tomu pak budu mít žížu jen 

deset let? Tak je to jako myšlený?“
„Tak nějak,“ zasmála se Karolína. Její nálada se už vrátila do normálu. „Ale neboj, 

po kámalóce následuje dévachan a tam je to lepší.“
„Dévaco?“
„Dévachan. To je něco jako nebe. Když už nemáš fyzický, éterný ani astrální tělo, 

zůstává jen tvoje já. Tvoje vlastní vědomí. A to se v dévachanu tisíc let připravuje na 
další vtělení.“

„Tisíc let? To si děláš…“
„Taky mi to přišlo dost. Ale prej se musí Země proměnit tak, aby ti nabídla úplně 

nový zkušenosti. Souvisí to s astrologií. Trvá asi dva a půl tisíce let, než Slunce pro
jde jedním znamením zvěrokruhu. A za tu dobu se většinou jednou vtělíš jako muž 
a jednou jako žena.“

„Sorry, Karol, ale tohle je fakt ujetý.“
„No je fakt, že mi pak moc nedává smysl to, co dělaj v Tibetu, nebo teď teda už 

vlastně v Indii, s dalajlamou.“
„Co myslíš?“
„No jak hledaj novýho dalajlamu, když ten starej umře. Testujou pak všechny nově 

narozený děti a některý z nich je prohlášený za novou inkarnaci dalajlamy.“
„Toho, co umřel?“
„Jo. Takže tam to frčí rychle. Je to otázka maximálně několika roků, než se novej 

dalajlama najde. Nečekaj tisíc let.“
„Hm. Tak teď fakt nevím, kterej ten systém je ujetější.“
„A to ještě nevíš, co Steiner říká o opicích.“
„Co?“
„Že to nejsou žádný naši předkové, ale zdegenerovaný bytosti, co nebyly schopný 

přijmout individuální duši. Teda jako dostaly se dál než jiný zvířata, ale stejně to 
nakonec nezvládly.“

„Cože?“
„No Steiner a vlastně i Voltaire, jak jsem zjistila u Pavlíčka, říkaj, že v přírodě 

všechno prochází vzkříšením. Nejenom my jako lidi, ale i celý planety se převtělu
jou. Země si prošla fází Saturnu, Slunce a Měsíce. A v budoucnu ji čeká třeba Jupiter 
a Venuše.“

„Počkej, počkej… to jako že lidi budou žít na Jupiteru? Jak tam jako asi budem 
dejchat?“
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„Ale on to nebude Jupiter, jak vypadá dneska. A ani lidi nebudou vypadat jako 
dneska. Bude to prostě jiná reinkarnace naší planety. Bude to jako Jupiter, ale jinej 
než dneska. Asi to zní trošku divně, co?“

„Tak docela by mě zajímalo, co to ten Steiner šňupal, když to psal. Nepíšou to na 
přebalu?“

„Hele, nesmíš bejt furt tak předpojatej,“ plácla ho po džínách. „Co když je všechno 
úplně jinak, než jak nás učej ve škole? Dej tomu aspoň šanci.“

„To není žádná předpojatost. To je zdravý kritický myšlení. Něco, co tobě zjevně 
chybí.“

„Haha.“
„Ale tak povídej teda… jak to je s těma opicema?“
„No jde o to, že v tý úplně první fázi, na Saturnu, ještě člověk nefungoval jako 

dneska. Tady dole byl jen nějakej základ fyzickýho těla. Éterný a astrální tělo byly ještě 
v kosmu. To, co šlo s vývojem, získalo ve fázi Slunce éterný tělo. Ale to, co s vývojem 
nešlo, tak z toho jsou dneska nerosty. Na Měsíci jsme pak získali astrální tělo, ale zase 
jen někdo. Z tý části, co nešla s vývojem, jsou dneska kytky. Protože kytky maj jen 
fyzický a éterný tělo. Nemaj ty vyšší články. No a zvířata zas ustrnuly ve fázi Měsíce.“

„Chceš říct, že my jsme předtím na tom Měsíci vypadali jako zvířata?“
„To úplně ne. Na Měsíci nic takovýho jako dnešní zvířata nebylo. Bylo tam něco 

jako rostlinný nerosty, zvířecí rostliny a lidský zvířata. Až tady na Zemi, kde jsou úplně 
jiný chemický látky, z toho vznikly nerosty, rostliny, zvířata a lidi. Takže i ty zvířata se 
nějak vyvinuly. Ale prostě nepřijaly to vědomí vlastního já, co získal člověk. Zůstaly 
zaseknutý na astrálním těle, vyšší článek nemaj. No a zase na Jupiteru určitě budou 
nějaký nový bytosti, co se zaseknou na tý dnešní lidský úrovni. Část lidí půjde dál 
s vývojem a získá další vyšší článek, ale část se zastaví a zdegeneruje v něco jinýho.“

„Hele, Karol, víš, co by mě fakt zajímalo? Jak tohle všechno může vědět? To jako 
byl na tom Saturnu, nebo co?“

„Prej jsou lidi, co se dokážou napojit na ty předchozí i budoucí úrovně vědomí. 
Dokážou už dneska vnímat to, co lidstvo čeká třeba až za miliony let.“

Tomáš kroutil hlavou. Cítil se podobně, jako když mu Hooftová radila, aby se každé 
ráno obracel k nebesům a prosil kamaráda Mickyho o ochranu.

„Co je? Myslíš si, že jsem blázen, že jo?“ kopla ho Karolína do nohy. Smála se, ale 
docela to bolelo.

„No tak teď si fakt nejsem jistej,“ masíroval si Tomáš lýtko. „Hele, ale řekni mi 
jedno. Co teda podle Steinera děláš těch tisíc let, než se znova narodíš?“

„Seš v tom dévachanu s lidma, který pro tebe v životě něco znamenali, a společně 
pracujete na tom, aby byl pozemskej svět lepší. Přetváříte tam seshora fyzickej svět.“

„Tak to je hotová idylka.“
„Právě. Líbí se mi to mnohem víc než to, co říkaj ty český krucanti. Ty mi teď taky 

psali o astrálním těle a tak… řada věcí se shoduje se Steinerem, ale přijde mi, že on 
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je větší optimista. Vidí nějakej smysl ve vývoji toho, co se děje tady na Zemi. Neříká 
mi, abych se tady všeho vzdala.“

„Takže je teda víc typů krucantů, jo?“
„Jo, to určitě. Lectorium je jen jedna větev. Pak je třeba ještě nějakej AMORC 

a řada dalších škol. Všichni nějak navazujou na ty manifesty ze sedmnáctýho století, 
ale každej asi trochu jinak.“

„Hm. Jedna banda lepší než druhá.“
„Chceš to schytat i do druhý nohy?“ zubila se Karolína.
„Ne ne ne, už mlčím. Jako hrob.“
Tomáš se podíval z okna. Právě projížděli průmyslovou částí Lince. Blížili se do cíle.
Ještě že tak. Jinak by ho tu Karolína pokopala úplně stejně jako Ibra svoje spolu

hráče na tréninku.

Jan Tomeš (* 1986) pochází z Lomnice nad Popelkou, ale už více než deset let žije v Praze. Trny 
v čase, propojující tradiční filozofii se světem mystiky a ezoterie, jsou jeho prvním románem 
a na pultech knihkupectví by se měly objevit v letošním roce.
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Vznésti se s andělem

JOSEF PROKEŠ

----------------------------

Ještě za tmy jej probudilo zatíkání prvního ptáka. A znovu. Před několika lety by je 
přepsal do flétnové partitury a připadal by si málem jako Janáček. Dnes má ale celou 
artificiální hudbu kdesi v patě. Na vestě má muziku jako takovou, na chvostu má sám 
sebe se všemi laureáty a zasloužilými. Jak je úlevné poslouchat prvního ptáka jen 
pro radost z prvního ptáka. Jak je slastné válet se v pelechu, vnímat praskání krovu, 
šramot kun ve střeše, vychutnávat largo zapáleného kachlového sporáku a fugu větru 
v korunách stromů. Kristenanebi a bublání vroucí vody – to už je ale příliš, to už je 
Rachmaninův klavír!

Vstal tak svěží jako již dlouho ne. Po obvyklé bolesti hlavy ani památky, revma
tické rameno se nekonalo. Přehopkal dosud temný dvorek a mužně se rozkročil nad 
hlubinou potoka. Bohatýrsky si přitom uprdl; věděl s určitostí, že je před ním krásný 
den. Mohl si pospat, může si pospat! Může ráno co ráno do sytosti chrnět dnes jako 
zítra jako na věčné časy a nikdy jinak.

V kuchyni zalil čaj a vynesl hrnek ven ke stolu u zahradního krbu. Sporák nechá 
vyhasnout, vždyť jej zapálil pouze z radosti nad zvukem a vůní hořícího dřeva, z rozkoše 
vody přivedené do varu plameny pod bachratým čajníkem. Noc tíhla k úsvitu, temně 
modré nebe sinalo, jitro začínalo být slézově růžové. Kdesi za horizontem se klubalo 
slunce; spíše tušil nežli viděl žhavé uhlíky prvních červánků. V hluboké výši nebe 
blikaly světlušky leteckého koridoru. Ptáci se rozšíleli fortissimo, větvovím kmitla 
veverka a jako v pohádce rozuměl tomu, co si pod fousky broukala.

Čajový hrnek mu už nikdo nebude drhnout práškem na nádobí. Čajový hrnek se 
umývat nemá, jak ví každý čajomil.

Pohodlně se opřel a zhůvěřile složil nohy nahoru na desku stolu. Tenhle zelený 
Sencha se snítkou čerstvě utržené máty vyžaduje usebrání rozvážného muže. První 
sluneční paprsky olízly špičky stromů na protější straně jeho strže a on objevil v moudré 
chuti nápoje závan vůně švestek. To už bylo ráno vykoupáno v rose a utřeno modrým 
oparem. Klímavě a přitom s podivnou zbystřeností sledoval, jak slunce nahlíží do sadu 
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stále náruživěji. Ano, byl před ním krásný den, jsou před ním již samé nádherné dny. 
Ušetří za denní tisk. Ráno co ráno si bude číst stále tytéž noviny, protože s postupující 
demencí zapomene, co v nich četl včera.

Ale jeho stáří má i jiné klady. Objevuje v sobě smysl pro hřích i cit pro posvátno, 
pro slast ticha a samoty, začíná zpovzdálí naslouchat poselství lenošivého vesmíru.

Náhle jej nakopl trylek štěstí, jaký naposled zažil někde v sedimentech dětství; 
kdy tehdy, to nedokázal rekognoskovat, byl to pocit mimo všechny kategorie času, 
prostoru, příčin a následků: záblesk štěstí jen tak. Proč? Pro hovno, chlapče, jak by 
řekla bábí. Všechny potlesky diváků a všechny akademické diplomy jsou pro něj nyní 
světská sláva polní tráva. Kytici zásluh a věrtel peněz by rád směnil za roztočenou hlavu 
jakéhosi invalidního důchodce uznaného na hlavu, kterého zjara zahlédl z autobusu 
u Přešovic: ten člověk si s rukama nad hlavou sám pro sebe tancoval a zpíval pod 
rozkvetlou jabloní! Možná právě taková muzika má ještě smysl.

V posledních letech si čím dál více všímá lidí jurodivých a připomíná si dětství. 
Dětství, kdy pravda byla ještě absolutní a lež jakbysmet, kdy si z pár oblázků a dřívek 
uměl postavit katedrálu. Kdy slyšel Dvořáka, Janáčka i Martinů, aniž by o nich vůbec 
ještě byl co tušil. Kdy toužil být dospělý, nevěda že silnice k dospělosti je jednosměrná.

Do přivřených očí se mu vpálila sluneční žárovka usměrněná bakelitovým stí
nidlem: přiznal se, ano, je profesor Horák a raději uhnul do stínu. Dopil čaj z hrnku 
zakoupeného speciálně na čaj v důchodu. Z hrnku nadmíru barevného, jaký by se 
dozajista líbil obstarožní bordel madame odněkud z Argentiny. Jaký se na stará kolena 
líbí i jemu, no a co.

Páni, jak je všechno v životě daleko a přitom tak blizoučko blízko!
Čas jeho malin nezralých a kolen rozbitých ještě nevyšuměl, když přišly první 

noty a první lásky – nebo tomu bylo naopak? Spolužačky baletky na bidýlku koukaly, 
kterak že se to v divadle hopsá, zatímco on se zavřenýma očima poslouchal, jak že to 
zní. O prázdninách si potom krasopisně přepsal partituru. Vy zbožňované, kde jste 
dnes? Já vím, bábí by to pojmenovala přesně. Vy nezlíbané. Ale i na stará kolena má 
v podkroví svého anděla.

Opláchl hrnek a dal jej vzhůru dnem oschnout na sluncem právě ozářený kámen. 
Tympán.

Pevné boty, košík a hned za vraty je v lese. Jeho léty vyšlapaná houbařská stezka 
funguje jako osvědčená psychoterapie, včetně morbidního vodopádu na stinném 
potoce. Znám křišťálovou studánku, kde nejhlubší je les. Voda tam z metrové výšky 
užovkovitě klouže po mechem obrostlém vývratu, kapradiny jsou jedovatější než 
anonymní udání a lesní hrabanka voní po krchově. Právě tady při úplňku zakopal 
svoji první lásku, zde si k ránu za měsíčných nocí myje ve vodě zkrvavenou mordu 
vlkodlaka. Jak je vzrušující výt na lůnu se šakaly, jak je opojné natáhnout pach kořis
ti a vyrazit po stopě dívenky nezletilé. Jak úlevné to tady bylo vždy po absolvování 
vagonu existenčních schůzí v Brně.
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Roztomilou se zajisté čtenáři rovněž může jeviti skutečnost, že z nedaleké Sokolí 
skály kdysi skočil rozkulačený sedlák, což za tři desítky let po něm úspěšně zopakoval 
nešťastně zamilovaný traktorista – jsou zahrabáni bok po boku před branou místního 
krchova. Dodnes se tomu místu smrtelných skoků říká „U Křížku“, třebaže pamětní 
křížek pomocné stráže VB bděle poněkolikráte odstranily. Kdeže jsou sedlák i s trak
toristou, voda je vzala, kdeže jsou bdělí páni, na hřbitově zakopáni. Má ty svoje zdejší 
vodopády a skály rád, patří k nim a je mu u nich dobře.

Po návratu domů na dvorku u krbového stolu čistil nalezené houby. Zejména ryzec 
peprný byl jeho specialitou. Pak v kuchyni na elektrickém dvojvařiči míchal houbovou 
omáčku a poslouchal dopolední program Vltavy, jediné stanice, kterou dokázal snést. 
Zde ještě mluvili česky a pouštěli hudbu. V jedenáct třicet si nenechal ujít Osudy, 
rozhlasové memoáry, kde vzpomínala svých začátků první dáma české imunologie, 
profesorka Terezie Fučíková. To bylo z jiné nežli hudební branže a působilo to na 
něj sympaticky. Kdyby byl z Prahy, možná by zkusil externě působit právě na Vltavě.

Rozhlasové zvony ohlásily poledne, takže vypnul rádio, aby se ušetřil zpravo dajské 
relace. Svoji omáčku s bramborem obědval v proutěném křesle pod modřínem a dával 
si přitom jedničku z koukání do oblak. Kastrol se lžící pak upustil do trávy, zavřel oči 
a vnímal krajinu jako hudbu. Slyšel vřesové hory Zdeňka Fibicha a šel po zarostlém 
chodníčku Leoše Janáčka, poslouchal jeho Putování dušičky. Slyšel komorní věci 
Bohuslava Martinů, ale ne zrovna Otvírání studánek, i když tak intenzivní vztah 
k místu domova je těžko překonatelný. Slyšel Suka, Nováka, slyšel pospolu všechny 
postimpresionisty, kteří mají v sobě zaťatý dráp krajiny. A potom slyšel hudbu přírody: 
vítr, potok, ptáky, vzdálené štěkání psů, bzučení hmyzu, to všechno spojené v akord. 
Člověčí noty mu už ani na mysl nepřišly.

Viděl se stát u svého leknínového jezera, podupávat vilným kopýtkem a čekat na 
první nymfu. Když přitančila, rozběhl se za ní, puzen kozlečí choutkou. Už už ji tiskl 
ke své kosmaté hrudi, jenže se mu vysmekla, skočila do vody a změnila se v rákos. 
Zrobil si z něj Panovu flétnu a na Pražském jaru na ni hudl svůj sólový koncert za 
doprovodu České filharmonie.

„Pane, hej, pane!“
Stála před ním znovu jeho nymfa, jenže tentokrát v černém, šaty modelu poněkud 

funébr.
„Máte v pořádku své účty s Bohem, pane? Jste přichystán na smrt, pane?“
Byla to ona! Či snad usnul a je to jen pokračování snu?
„Jste hotov zvážit své skutky dobré i zlé?“ nedala se.
„Na nic jiného od rána nemyslím,“ zašmátral po kastrolu a lžíci, „vy mi snad od 

něj nesete vzkaz, že už bych měl… že je čas?“
„Vlastně ano, když se to tak vezme,“ usmála se a se zatrnutím si všimnul, že ouško 

pod vlásky má nahoře zašpičatělé. „Náš Pán na vás taky pořád myslí, pane, však 
pře čtě te si něco o něm a o nás,“ podávala mu výtisk časopisu Strážná věž.
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Začal zpívat Agnus Dei od Jacoba Obrechta, doprovázeje se cinkáním lžíce o kastrol. 
Právě tohle někdy před desítkami let zpívali s Brněnským vysokoškolským sborem 
v kostele Nanebevzetí Panny Marie pod Lubošem Mátlem, na varhany hrál tehdy 
tuším Petr Škarohlíd. Krásné zpívání. Krásné časy v posledních ročnících JAMU, 
život před sebou. Umělecká kariéra. Když přidal Janáčkův Otčenáš, dala se na ústup 
i se Strážnou věží.

„Aspoň hubičku, piková dámo!“ volal za ní. „Alespoň malinkou hubinku na prcinku 
a na rozloučenou!“ Je vidět, že jeho osobní anděl strážný zafungoval.

Začalo pršet. Provazce letního deště spojily nebe s peklem, kapky synkopovaly 
v jehličí i listí, na trávě, na střeše, v okapech. Aby neprobudily nebeskou nevěstu v pod
kroví! Odnesl proutěné křeslo do stodoly, otevřel okno v ložnici a koukal pánubohu 
do oken. Hezké koukání, jako dnes vůbec všechno.

Jakmile déšť trochu povolil na intenzitě, vydal se v něm pod parapletem do polí. 
Tahle hudba přírody byla opět jiná, tlumenější, zato s dozvukem. Náhle v hlavě uslyšel 
klavír s violoncellem a bylo to jenom jeho. Dokázal by to hodit na papír bez oprav 
podobně jako Mozart slavnou árii pro Josefínu, Adio ma bella fiamma. Pořád ještě 
je skladatel!

Na obzoru funěly odpařovací věže Jaderné elektrárny Dukovany, z lesů v údolí 
řeky Rokytné stoupala pára, v hospodě U Lesslů se rozkrákoral první opilec. Déšť 
ustal, slunce za obzorem rudě barvilo barokní mračna, do půlhodinky padne tma. 
Zatočil směrem domů, do své strže. Za fasádami pestře zbarvených domků barevně 
blikaly televizory.

Doma si na dvorku dal pod zadek suchý molitan a srkal mátový čaj z vlastní sklizně. 
Jak je krásné býti důchodcem. Činel. První netopýr a první hvězda. Blikající světlušky 
letadel nad hlavou, v duši bohorovný klid a mír. Sborové kantáty venkovských alíků 
vyjících na poetistický balon startujícího měsíce. Triangl. Komorní skladba v jeho 
hlavě stále zněla, violoncello si povídalo s klavírem o jeho snech i o jeho skutečnosti.

Z podkroví neslyšně sestupoval zlatovlasý anděl. V hnědých džínsách z manšestru 
a bleděmodrém triku s dlouhými rukávy, přes které měl oblečeno další vínově červené 
triko s rukávy krátkými. Takže to nebyla fikce, ten anděl z autobusu skutečně existuje!

Když totiž včera před polednem na Zvonařce vystál autobusovou frontu, byla všechna 
sedadla obsazena a cestující se tísnili i v uličce. Prošel až na konec vozu v naději, že 
se přece jen nějaké místo najde. Nenašlo. Hotovil se tedy rezignovaně k hodinovému 
stání do přestupu v Dukovanech, ale vtom ze zadního sedadla povstalo dlouhovlasé 
stvoření a nabídlo mu svoje místo. S dojetím zablekotal slova díků a posadil se. Byla 
to dívka, byl to hoch? Zlaté vlasy po ramena, gotická tvář s jezerně zelenýma očima. 
V rysech té bytosti jako kdyby nacházel odlesk svého vlastního mládí.

V Dukovanech bytost vystoupila z autobusu rovněž. A přešla spolu s ním do 
spoje na Rouchovany. Tam zase do linky na Třebíč. Stále se ji neodvážil oslovit 
z pochopitelného ostychu starce před mládím tak jímavě krásným. Tajemným. 
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Nepřístupným. Když ale jako on vystoupila v Litovanech a autobus odkodrcal, musel něco 
říct:

„Jedete na návštěvu k někomu odtud? Že vás neznám, že jsem vás ještě neviděl…“ 
„Jedu k vám,“ urovnala si na zádech batůžek a usmála se.

Nenapadla jej žádná vhodná odpověď, vydal se proto s pokrčením ramen vyšlapanou
pěšinou napříč návsí kolem kostela. Cítil, že jde za ním, a najednou mu to nepřišlo 

vůbec podivné. Minul hospodu, vystoupal rozbitou silnicí k rybníčku pod Vejrovcem. 
Invalidní jednonohá kachna tam plavala se všemi svými dvanácti kachňaty a vychut
návala si mateřství. Odbočil na lesní cestu ke svému domu, u něj otevřel nezamčenou 
branku a zastavil se až před vraty.

„Vy vážně jdete ke mně?“ pohlédl na ni. Když neodpověděla, pokračoval při ode
mykání visacího zámku: „Je tady krásně, že,“ máchl rukou kolem, „ale kdo vlastně 
jste?“ Její odpověď začínal tušit.

A taky ano: „Přece váš anděl, copak jste to nepoznal? Jsem vaše nevěsta z nebeské ho 
internetu! Kromě vás mám ještě na starosti abstinující zviřátka a zatoulané bezdo
movce, hihi.“

Rozpačitě pokrčil rameny: „Ubytovat se můžete v podkroví, záchod je támhle 
v bývalém chlévě a koupelna…“

Zavrtěla s úsměvem hlavou a vystoupala do podkroví. Ta nevýslovná bytost, neboť 
stále ještě nevěděl, zda je to děvče, nebo chlapec. Pak na ni zapomněl. Je to neuvěřitelné, 
ale opravdu zapomněl, neboť ona sama byla neuvěřitelná. Pocházela odněkud z říše 
katechismů, představ a snů. Z dětského barvotisku andělíčka strážníčka.

A teď tedy anděl sestoupil k němu na dvorek. Batůžek opět na zádech a oblečen 
stejně, v džínsách a tričku s dlouhým rukávem vespod a přes ně nataženém tričku 
s rukávem krátkým.

„Půjdeme?“ pravil a přežehnal všechno kolem.
Po téhle otázce a tomhle gestu anděla slabě uslyšel za svou hrudní kostí cosi 

nevýslov ného. Hudbu, jejíž intervaly odpovídaly intervalům oběhů planet.
„Proč ne?“ odpověděl.
Vstal a vydal se za ním do lesa. Cestu anděl znal i ve tmě dokonale, šli kolem 

Šakalího vodopádu k Sokolí skále. Vystoupali zadem na vrchol „U Křížku“ a slyšel ji 
silněji, tu hudbu sfér. Anděl si z batůžku vybalil perutě, sestavil je a nasadil.

Úplněk osvětlil špičky smrků dole pod nimi. Byly v paprscích měsíce jako zasně
žené, vzájemně prostupné a z hloubi pod jejich rubášem cinkaly rolničky saní Sergeje 
Jesenina. V přízračně sinalém světle viděl sám sebe jako rybu a obojživelníka i plaza, 
sám sebe jako plod v lůně, sám sebe jako Sokolí skálu. Soucítil všechny živé buňky ve 
všech živých tvorech. V dálce a přece tak blízko se na něj usmívala bábinka a skrze ni 
maminka i manželka a přes ně přese všecky dcera a spolu s ní vnučka, dosud nenaro
zená. Ucítil v dlani její důvěřivou dětskou tlapku a věděl, že takhle dobře mu nebude 
už nikdy. Druhou rukou uchopil anděla.

Pak skočili ze Sokolí skály a vznesli se všichni tři vzhůru.
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Josef Prokeš (* 1947) docent, PhDr., Ph.D. Habilitoval v oboru dějiny české literatury a pů
sobí na Fakultě informatiky Masarykovy univerzity. Více o něm na Wikipedii pod odkazem 
Josef Prokeš (spisovatel) nebo na www.josefprokes.cz (zde zejména film s názvem Říkejte mi 
plukovníku, mám to rád).
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A hvězdy jedna po druhé hasnou

ROMAN SZPUK

----------------------------

České Budějovice, psychiatrické oddělení v nemocnici 8.-10. 3. 2012, nesčetněkrát 
přepracováváno.

Semínko se zmítá ve větrnici,
marně tkám závoj pro jeho let.
Poryv odcizil i plamen svíci,
já smím však kapli vystavět,

zvonem zatížit zámlky v klenbě
lipové aleje, jež vede blíž.
Anděl strážce v rezavé střelbě
ve vratech maže zámek, svatý kříž.

Oč přicházím, to není, není moje,
hvězdy, k nimž nedohlédne zrak.

Jen ve dlaních stlát si, něžnit boje,
zármutek marně nevyznat.

Já prosvíjel se dětstvím,
v závěsech na oknech zamotaný had.

Přísný posel o útěchách neví,
chce moji mysl trním okorunovat.
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Těch opor! A není co opírat,
kroky rybářů prosakují břehem.
Křtitel v okovech rozřinčel celý hrad.
Slyšme, jak zapadá za svým hněvem.

Solitony se svinují jak proroctví pradávná,
s hlavami pod hladinou se beránci pasou.
Bouře hasne. Dno loďky se pláčem otřásá
a hvězdy jedna po druhé hasnou.

Nahlížím do země pokoje,
vím o každé žilce, o otiscích dlaní.

Nesmím vstoupit. A jsem jí odkojen.
Šlépěje vracím zpět za havrany.

Černé perutě oblohu rozjizví.
S tím, co je mi odpíráno, vrhám se k dalším dveřím.

Že modlitby se slévají v jeden srdcestín
pod lipkou stařence šeptem svěřím.

Stezku, která stezkou není,
pod ochranou tísně nalézám.
Odpusť temnotu zadřenou za rozedněním,
v úkrytu svých jizev nech mě zrát.

Mlčení Ti kladu do mlčení
a není bludiště, kde níž už neklesá
koleno v prachu pod Umučeným.
Až ze dna rokle hučí nebesa.

Roman Szpuk (* 1960). Básník, zakladatel literární Skupiny XXVI, autor několika sbírek 
poezie. Jeho nejnovější knihou jsou deníkové zápisky A zavaž si tkaničky (2016). 
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Zesnutí Matky Boží

MICHAL TÉRA

----------------------------

Uprostřed srpna
Staré ženy se žilnatýma rukama,
na zápražích a v předsíních dřevěných chalup,
čistí ořechy, houby a brambory nad pletenými košíky,
nepokojné šedivé vlasy spletené do drdolu
jim padají na zpocená čela.
Bývaly zlatovlasými princeznami,
když se kdysi koupávaly v tůních,
bývaly lesními vílami a mihotaly se mezi skalami nad potokem,
dnes si od vrásčité tváře odhánějí mouchy
a naříkají na bolesti zad.
Modlí se
uprostřed vyprázdněných chrámů,
s vnoučaty v podvečer před křížkem svázaným z březových větviček
klečící opřené o pelest staré postele,
na které snad kdysi byly zrozeny.
Klečí a modlí se,
volají a prosí o pomoc,
nebeskou Matku,
jako by jim jen ona rozuměla,
jako by jen ona s nimi nesla tíhu světa
   všechna zklamání, uniklé sny a nevýslovnou dřinu,
jako by jen ona věděla, jak sladké je rodit.
Boha neznají a nechtějí Ho znát,
je pro ně přísným otcem, který udílí spravedlivé rány,
příliš jim připomíná manžely, které nikdy nemilovaly,
stále v Něm vidí své syny, kterým nerozuměli a kteří je opustili pro jiné.
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Jen Matka věčně živá, mocná Paní vystupující z temnoty lesů
chápe jejich lásku vlčic, s níž se zmocňují svých dětí.

Obklopeny vnoučaty
procházejí rozkvetlými loukami,
na hřbitovech sázejí květiny
a lopotí se s půdou i ovocnými stromy;
život je zradil svojí rychlostí,
ještě se nestačily narovnat a už jim bral, co jenom zahlédly,
chtěly by se pomstít za svůj ženský osud,
nemají však komu kromě svých vnuček.

Srpnové slunce je vyčerpává a živí,
rukama brázdí zemi – černou, vlhkou, teplou a mocnou,
přezrálé plody jim praskají nad hlavou,
jsou šťavnaté, plné vos a voní kvasem.
Rudé jsou jeřabiny,
průzračný vzduch zrána,
když si samotné rozčesávají dlouhé, šedé vlasy
a jako unavené bohyně poslouchají za rozbřesku křik kohoutů.
Zvečera slyší dávno zaniklé zvuky,
klepání pradávných povozů svážející úrodu z polí jak z mateřského lůna
a dech mužů, kteří se snažili stát otci.

Uprostřed srpnových nocí se budí,
to se jim zjevuje Matka Boží
ze stropní malby ve venkovském chrámu,
za hromů a blesků pluje nad nimi,
mlčky jim zvěstuje smrt.

A ty si říkáš – ještě je čas,
zbývá nám ještě mnoho let,
kdy si můžeme povědět,
o všem, co bylo, co je,
co v nás žije.
Nemám kam spěchat,
můžu mlčet a sám se toulat po kraji,
dny s ní mě ještě čekají
a nebude jich málo.
Jednou ji však Matka obklopí zástupy duchůsvědků a poslů;
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natáhnou ruce, zkřiví tváře
a sám Syn vezme do náruče jejího ducha.
Ty však u toho nebudeš,
a proto nemůžeš vědět,
zda ji položili do země,
nebo vynesli na nebesa.

Michal Téra (* 1976) pochází z Trutnova. V současné době působí na Katedře literární kultury 
a slavistiky FF UPCE. Z odborných knih napsal např. Perun – Bůh hromovládce (2009), vedle 
toho také sbírku veršů Šestodněv (2017).
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Kolik stojí pravda

JINDŘICH TOŠNER

----------------------------

Létají klobouky
deštníky na ruby u kolenou
obrazovky kaluží dávají studený film
cukr mizí z buchet keřů
z ptačích zpěvů zůstal vzdech
i z lásky zbylo málo
tma bez noci, za dne hlásí:
budou vánoce 
dáli bůh i jaro

Dnes mě nikdo nehlídá
a přitom

určitě dělám všechno špatně
jsem nesvůj

dívám se křivým tónem
tlačím oči pod mosty řas

křik držím za vlasy
nový, šedý oblek pálí

šepot, strom
pádící koně v dáli

šelest ptáků na cestě
půl návratu z domova

léky, oblouk
konečně 

skok
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No tak mě miluj konkrétně
detailně a pak v celku
hmotně s duší na provázku
bez výčitek
s batohem času na  zádech 
prostě klid
jako by se nám mělo narodit dítě
pro tu chvíli nahé, voňavé 
nechce jíst, nezlobí
nemusí mýt nádobí
umí se samo postavit

Do konce života ti dám 
už jen polovinu lásky

jsem starý muž
rozdal jsem víc, než mám

zbývající sladkosti
odnesou mé sny
skuhrající hyeny

zvon sklenic
cinknul konečně

co vyhnout, komu zahynout
kdy umírat bez vzpomínek

kam bez víry
vlhké lůno zve 

na konec věčné pře 
vřelé objetí zahřeje

s tebou jsme trojjediní dva
láska, smrt a já

Ranní mlha na poli
dopis z lásky od mámy před padesáti lety
dej na sebe pozor Jindříšku
hledám brýle na čtení
kde jsme to vlastně tenkrát byli
vzpomínáme každý sám
ty v nebi, já ještě tady
strom bez plodů, bez listí
dlouhý život nečeká
stojí k nám zády
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Ve vzpomínkách strach 
hrách v síťovce, stěna
na ní černou křídou nakreslená
úzkost z příštích dnů
trhlina v naději
že v minulosti se už nic nestane
neobjeví světlo vlaku na konci tunelu v protisměru 
kuriózní, smutný sen
v šatech krále Lávry na mém pohřbu
děláš mosty
se slunečnicí za uchem

Pravda je drahá
ptášli se na cenu

nemáš na ni
než půjdeš daleko

svlékni se
a lež

Dívám se do zrcadla
přichází soud

obhajoba je vratká
chybí advokát

rozsudek netrvá dlouho
smrt

… tak akorát

Jindřich Tošner (*1947) vydal básnické sbírky: Noční vizita (1996), Nic se nestalo (1996), 
Láskolamy (2015), Bezpečná vzdálenost (2016), Místo dotyku (2016), Šach králem (2017).
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Verše a rešerše

DR. KREJZYBERD

----------------------------

Básně z připravované sbírky Otevřené tělo.

TURNAJ MISTRŮ

Vinyl je kontrarevoluce
křičí Marshall McLuhan
do světlíku

Laser mysli
snímá datové soubory 
těla
šeptá ti Buddha
do pravého ucha

Jak to máš s muzikou
naléhá Nikola Tesla

Tančíš
nebo se vztekáš?

Punk is dead
řekni to pěkně nahlas
přede všemi
neboj se
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ISLA NEGRA
Šel tudy Neruda
Pablo ovšem
       a zpíval

Podívej 
lokomotiva
        převržená na bok
pokrytá mlhou
 jako párou 
rezavá děravá
do svahu vrostla
a drtí trávu
      v ní zapříčená semena
pomalé líné květeny
pramáti velryb
a dinosaurů
ještě
      před věčností

Kde se tu vzalo
tolik světla
odkud se bere
          všechen jas?

Kde najít bezhraničnou
čirost
        domov můj?

ÚTĚCHA Z METAFYZIKY

Vzestupný
sestupný

tračník
mého bytí
setrvačník
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ILUMINACE

Uprostřed
kruhobití sám
pod tlakem
    dunivého podtlaku
protlak na hvězdné vestě 
noci
      proklaté znamení

A táhne tě to
z těla ven
  přikován
do víru ikon
křížů
mandal a jidamů
když se teď
znova schováš
          za sukni symbolů
do klína schoulíš
fotrů nicoty
     čert tě vem

EPIFANIE

Psychické srůstá
s fyzickým

když po fotbale spím
když o fotbale sním

když jím

Protože
čím jsem starší

tím jsem tělesnější

Nebudu nejspíš
ani člověk zdejší
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PATOLOGIE VŠEDNÍHO DNE

Tak už konečně táhni
ke svým

Ale on tlačí
moc chtěl by stihnout
potlach
u slepých ramen
osudu

Veliký oheň
tam na něj z dálky mává
jiskření hlasů
totemy

Nesmrtelnost?

Ale co by tomu řekli
lidi

MISTR

Rozemnul mezi prsty
saze ušního mazu

Až budeš slyšet
celým tělem

ucpou se ti póry? 

Dr. Krejzyberd (vl. jm. Jiří Studený), básník (nejnověji Varných konvic sten, 2015) a esejista. Je 
zastoupen v Antologii české poezie II. díl (1986–2006). Naposledy vydal Povytažený dráp. Eseje 
o tvůrčím psaní (2016). Kniha navazuje na Dramata jazyka. Teorie literatury a praxe tvůrčího 
psaní (2010).
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Noc s MacBethem (Part II)

JAKUB ŠŤASTNÝ

----------------------------

Už nevím co mě tak lákalo
vzývat bezčasí baru
se snadným přítelem
snad nedostatek smyslu
smyslu pro obyčejný život
takový ten v zapadlém nádraží
na konci světa

Konec tohohle svinstva se blíží dámy a pánové
černoprdelníci vymírají
rasisti střídají černý huby
konec ohlásí fanfáry nad stařeckými plenami
poslední člověk se zrodil
a dopíjí poslední rundu
vyřvával tak hlasitě
až spadl z barové židle
dosedl znuděný a osamělý 
a už nechtěl platit

Víš někdo se na mě podívá a řekne
prokletý
ale – kdepak
osvobozený
víš já už všechno četl
a když ne – tak jsem si to domyslel
všechno slyšel
a šťastně zapomenul
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přeměřil jsem krokem svět
zatímco tupci váleli se ve sněhu
abych poznal – NIC –
A pak vinil jsem se za to
než jsem tím procitl
consummatum est

Krajiny vystlané zelení vlající v tanci větru
peřiny komínů chmurného dne
hroty dívčích úsměvů
jen nádoby nicoty
akné kusu země na tváři vesmíru
takové nic

Nic osvobozující
jak kroky panen do noci
ať už v přilehlých legínách
či na podpatcích
tuší že ať se stane cokoli
bude to jen zklamání
zklamání v noci
zklamání v člověku
zklamání v sobě samých
a přesto pak znovu touží
neboť co je svoboda
než svoboda beznaděje

Možná proto se jim nutím do dlaní
bez zájmu bez chuti a bez výčitek
vše tak plastové a plastické
disociace smyslů
z hmoty přelomu tisíciletí
a snad i city přestaly být hmotou
a staly se jen znaky

Ať už jde do hajzlu 
se svým pseudointelektem
tváří se že neví
že čím víc mu lidé nerozumí
tím méně je člověkem
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Jsme jen chyby našich otců
chyby našich matek
jsme tou největší nejsladší
nejhezčí nejroztomilejší
nejhebčí nejpravdivější chybou
jsme vtipní jsme silní
jsme plní antidepresiv a chlastu
jsme smíření se svým osudem 
a přitom na něj nevěříme
ale ne – já jsem jiný
já jsem lepší
toto taky ale někde
tam vzadu
jsem prostě lepší
– prohýbáme se v zakřivení času
s krvavou pachutí v prokouřených ústech
v prouzených světech
v melodiích dnů
to eat
to sleep
no more

Jakub Šťastný. Příležitostný pisálek. Milovník poezie 20. a 30. let, nejvíce však Holana. Osobní 
heslo: Jednou to vážně dopíšu!
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Stíny se tlačí

VÁCLAV KREJČÍK

----------------------------

Cesty bez kliček
sjednotí všechny konce
ticho zatleská

Krájím hladinu
skrz chlorové výdechy

meditujeme

Zčernalý sever
lemuje tuhá bída
bůh není jen chrám

Zrozenými dny
uctíváme záhadu

synů Adama

Ochutnám tvůj pot
než prvně vydechneme
vraťme si křídla

Niterní šrámy
hladí hlubokým klidem

široké kmeny

Zastřená bělma
pročítají se šerem
na nový půlden

Louky pobledly
i pod naším souhvězdím

křičí jen vrány
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Každá buňka
přes tíhu masa
prosakuje ke svojí podstatě
zklidněný dech klouže
na cestě dlouhé 
až slova nestačí

Srovnané rysky
přívalových toků

zamávají otázkám 
proč přestat meditovat 

po pěti pivech

Stíny se tlačí 
v uličkách

Než zakokrhá, obleč si
správnou tvář

Václav Krejčík. Autor spirituálně laděné literatury a cvičitel jógy.
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Jan Hus vidí kněze

ŠTĚPÁN HOBZA

----------------------------

OSVÍCENÍ

Země je jen fotbalový míč
s kterým si kopou unudění bozi
všechny nás režíruje David Lynch
Kim Čongun kameru mu vozí

JAN HUS VIDÍ KNĚZE

Kristus neměl kde by hlavu složil
a tyhle vepře nikdy nepřejíš

kdyby Kristus znovu ožil
vrátil by se radši na svůj kříž

Štěpán Hobza (vl. jm. Štěpán Weinzettl, *1993) studuje na FF UK. Debutoval v roce 2006 v ča
sopise Pro Football. Později začal psát a publikovat poezii (Host, Tvar, Listy, Psí víno, H_aluze, 
Weles). V letech 2013–14 byl redaktorem časopisu Psí víno, pro který psal literární kritiky. 
Píše též prózu (A2, H_aluze) a zahraničněpolitické komentáře (Česká pozice, CounterPunch). 
Překládá z italštiny.
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Mše bez faráře

KAMIL PRINC

----------------------------

Netvař se tak nevinně,
chtíč má ostří mečů!
Jsi jen v rouše Evině,
a i to Ti svleču!

Budeš křičet: „Ach Bože!“
slastí v sedmém nebi.
Pojďme spolu na lože
s jogínskými hřeby…

Mše bez faráře… (Kněz se žení.)
Co jáhen? Ten šel zabít se.

Chléb z večerky se v tělo změní
a v krev zas víno z krabice…

I v klášteře je žena ženou,
proč láska hříšný čin jest?
Já ojel Sestru představenou,
chci vědět – byl to incest?

Na mrtvých slaví hody brouci,
slyš – hrana lká tuš smutku.

Ze dřeva, z nějž jsem kříž chtěl stlouci,
si stavím kadibudku…
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Rallyegionismus

Bůh – generální ředitel,
Ježíš – tiskový mluvčí,
svatí – členové představenstva,
ukřižování – pracovní úraz,
Nový zákon – zápis z porady. 

Desatero přikázání.
Římská desítka „X“ = zkřížené hnáty.
Jeden Bůh.
Římská jednička „I“ = ztopořený falus.

Přichází alibabí léto,
včely sbírají mohamed
a je čas se modlit
Paterorista Nosterorista.
Kapitán KorKorán
chlastá jako RamaDán 
a k obědu naklepává
ženské obŘízky.

Všechna náboženství jsou na
vodík – kyslík – vanad – dusík – kyslík!
Jen ten satanismus se mi zdá jakžtakž humánní.

Ptám se milé, zda mi dnes dá.
Z rádia řve Falco: „Džíny!“
Nebe zvrací – padá hvězda

(jako čepel gilotiny).

Děti krmí v zoo běsy,
Bůh se v peklo přemístí.

Dneska večer vyrazme si
– třeba zuby z čelisti…
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De-Sadero

Bůh řekl: „Budiž svět, LOL!“
Následuj IIII IIII II přikázání!
Nehodíš první ledvinovým kamenem.
Nepošleš vzkaz v lahvi s molotovem.
Nepostavíš domeček z karet (ani z jiných želv).
Nenamaluješ čerta na facebookovou zeď.
Nepůjdeš se džbánem pro vodu, jsili van Gogh.
Nebudeš pančovat mešní víno burčákem.
Nebudeš pokoušet nejslabší novinový článek řetězu.
Polib prdel kosům. (Spíš kloaku, ne?)
Nebudeš hledat injekční jehlu v kupce sena.
10ka je fajn, ale za studena chmelená 12ka je lepší!

Kamil Princ (* 1987, Žatec). Vystudoval obor Jazyková a literární kultura na UHK. Věnuje se 
komponování hudby, textování, hře na hudební nástroje a zpěvu. Obdržel několik literárních 
ocenění, např. 1. místo v soutěži Literární Varnsdorf 2012, 1. místo v literární soutěži Jind
řichohradecký Textík 2012 a Zvláštní cenu redakce časopisu Host. Vydal básnickou sbírku 
Sonáta pro rezavou harfu a uspořádal Almanach neodekadence. Žije v Praze.
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Vrh kostek nikdy nevyloučí 
příběh

Jak se žije se šesti klobouky na hlavě

JIŘÍ STUDENÝ

----------------------------

1.1. Jedna z nejvýznamnějších fyzikálních studií dvacátého století, ve které Albert Einstein (v roce 
1905) formuluje první verzi své kvantové teorie světla (fotonů), začíná slovy zdá se mi. Přesně 
zní příslušná pasáž v českém překladu Sedmi krátkých přednášek o fyzice Carla Rovelliho, kde 
jsem se s Einsteinovým textem na svých mezioborových toulkách poprvé setkal, následovně. 
Zdá se mi, že pozorování spojená se zářením černého tělesa, fluorescencí, produkcí katodových 
paprsků ultrafialovým světlem a dalšími souvisejícími jevy, jež doprovázejí emisi anebo přeměnu 
světla, lze snadno pochopit, předpokládáme-li, že energie světla je v prostoru rozložena nespojitě.1 

1.2. Nespojité rozložení kreativní energie dáváme v teorii a praxi tvůrčího psaní obvykle do 
přímé souvislosti s nelineární povahou tvořivého procesu (různé části textu mohou vznikat 
na přeskáčku, řekněme skokově, tedy v jakýchsi sémantických kvantech). Samotný Rovelli se 
ovšem s nelíčeným nadšením pozastavuje především nad Einsteinovou kouzelnou úvodní 
větou, načež připomíná podobný účinek výrazu myslím, jímž ve vlastních zápisnících Charles 
Darwin uváděl velkou ideu evoluce druhů, respektive váhání Michaela Faradaye, když poprvé 
přišel s revoluční ideou magnetických polí. Carlo Rovelli potom uzavírá svoji pro mnohé zastán
ce přísné neosobnosti údajně exaktních věd zřejmě překvapivou chválu vizionářské pokory 
prostým konstatováním génius váhá.2 

1.3. Génius váhá, tvůrce vyčkává. Díky neustálému uvažování o básni jsem pochopil, že nevím, 
co se v nějaké básni odehrává. Předtím, než začnu psát, nevím, co budu psát. Dám se do psaní, 
avšak nemám ani nejmenší představu o tom, co mám napsat. Píši a pak si uvědomuji, že se jed-
ná o nějakou báseň, a přemítám o tom, co se stalo v řeči.3 To jsou pro změnu vědomě razantní 
slova francouzského básníka Henriho Meschonnica (1932–2009), jemuž v příslušné diskusi 

1 ROVELLI, Carlo: Sedm krátkých přednášek z fyziky, s. 25.
2 Tamtéž. 
3 Citováno z publikace Tomáše Koblížka Nová poetika. Kapitoly z francouzského myšlení o literatuře, 

s. 51–52.
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ale nešlo o důraz na nevědomé aspekty tvorby, nýbrž o specifický vztah subjektu k řeči, jejímž 
prostřednictvím (za pomoci slov) se subjekt vynalézá.4 

2.1. Ačkoliv Albert Einstein svými objevy a zejména vizionářskou odvahou zásadním způsobem 
ke vzniku kvantové teorie přispěl, až do konce života s ní nebyl spokojen. Bůh nehraje v kostky, 
tak zněla jeho legendární námitka na indeterministické (pravděpodobnostní) interpretace 
kvantové mechaniky v podání Nielse Bohra, Erwina Schrödingera a Wernera Heisenberga. 
Zejména Heisenbergův princip neurčitosti (praktická nemožnost změřit zároveň polohu 
a hybnost elementární částice) a ještě výrazněji kvantové provázání (quantum entanglement) 
se všemi jeho nelokálními důsledky (Einsteinovo zděšení nad spooky action at a distance) 
totiž předznamenaly definitivní rozdrolení konceptu objektivní, na pozorovateli nezávislé 
reality, jehož se Albert Einstein vzdor tomu, že sám tento proces svou obecnou teorií relativity 
nastartoval, odmítal vzdát. Teorie a praxe tvůrčího psaní pochopitelně nemíří tak vysoko, 
abychom se v ní zabývali otázkami po původu a povaze skutečnosti. Nicméně z čistě kreativ
ního hlediska není nutno se nahodilosti a neurčitosti (chaotických aspektů tvorby) nikterak 
obávat. Tvůrce smí v kostky hrát…

2.2. Hoďte kostkami, spojte 9 obrázků a vytvořte z nich úchvatné příběhy. Příběhy z kostek jsou 
hra, ve které nejde o vítězství a také nekonečný prostor pro rozvoj vaší představivosti a fantazie. 
Pohádky před spaním, příběhy na cestách, seznamovací hry, kreativní inspirace, rozvoj fantazie, 
představivosti, řeči a poslechu. (…) Začněte prvním obrázkem, který vás upoutá, a pokračujte 
dál. (…) Není třeba využívat přímo názvy obrázků, ale asociace, které ve vás vyvolají.5

2.3. Z hlediska zavedených postupů tvůrčího psaní představují různé způsoby zapojení pří
běhových kostek do narativní praxe vcelku snadnou záležitost. Alespoň namátkou některé 
z mnoha představitelných příležitostí. Sestavte na základě všech položek hodu jednoduchou 
anotaci či rozvinutější synopsi povídky (zadání může obsahovat i těsnější žánrovou, respek
tive tematickou specifikaci, kupříkladu horor, fantasy nebo scifi, pohádka aj.). Rozvrhněte 
konkrétní scénu předpokládaného příběhu, do které zapojíte příslušnou sestavu kostek buď 
v podobě přímých motivů, nebo zprostředkovaně ve formě asociovaných představ (nálad, 
vlastností postav, prvků prostředí apod.). Dvě z kostek vyberte jako předobraz (inspirační klíč) 
rozmlouvajících postav, zbytek zahrňte do jejich dialogu. Rozložte před sebe vržené symboly 
a pozorujte, jaké obrysy charakterů a jejich vztahů se ve vaší mysli vynořují, dále s nimi pak 
samostatně pracujte.

2.4. Jestliže se skutečně zaměříme na onu pasáž z návodu ke hře Story Cubes, podle níž není 
třeba využívat přímo názvy obrázků, ale asociace, které ve vás vyvolají, přivádí nás to k ještě 

4 Tamtéž, s. 53.
5 Vybrané pasáže z pravidel společenské hře Story Cubes od firmy Rory.
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volnější aplikaci uvedených herních principů na tvorbu básně, případně eseje. Sémantická 
kvanta naší spontánně proudící zkušenosti ostatně ani v běžném životě nekončí vždycky 
v náručí, nebo snad přímo v područí konvenčních forem příběhovosti.

2.5.1. Místo abychom se svých myšlenek a emocí pokusili zbavit, začneme se o ně zajímat. Jak 
začnete uvykat tomu, že určitý vjem prožíváte, aniž byste ho interpretovali, pochopíte, že vztah 
s hlubinnou nejednoznačností lidské existence skýtá vzácnou příležitost – příležitost setrvat v ži-
votě, jaký je, příležitost zakusit svobodu života bez interpretací a fabulování.6 

2.5.2. Právě uvedené varování Pemy Chödrön před útěkem (nevědomým únikem) ze živé 
a syrové, ne vždy příjemné sebezkušenosti do nutkavého fabulování sdílí celá tibetská medi
tační tradice. Podobně také Tenzin Wangyal Rinpočhe (jehož moderní přístup výrazně tvaruje 
podrobná znalost západní psychologie) poukazuje na nebezpečí opřádání naší autentické 
situace nekonečnými příběhy a necitlivými klepy. Co uděláte v okamžiku, kdy začnete o někom 
pochybovat nebo mít s někým konflikt? Díváte se ven na danou osobu nebo situaci a začnete ana-
lyzovat, zabývat se minulostí a projekcí do budoucnosti, vytvoříte si nějaký seznam a plán jednání. 
Řečeno jinými slovy, začnete si vytvářet příběhy o tom, jak se to jeví tam venku, v tzv. reálném 
světě, a pak se začnete těmito příběhy zabývat a zaměříte na ně pozornost.7 Tenzin Wangyal 
přitom vidí východisko v odvážném vplynutí do vědomí otevřeného prostoru konceptuálně 
neztvárněné, analytickou myslí nepředznamenané sféry tělesného bytí. 

2.5.3. Není to zdaleka poprvé (ani naposled), kdy se ve svých úvahách o kreativních způsobech 
života dotýkáme nejednoznačné role příběhů (zejména těch ryze osobních) v lidském osudu. 
Nejsem v žádném případě jejich nepřítelem. Příběhy mě baví, ačkoliv se mi zdá, že jich dnes 
nejen v literatuře konzumujeme příliš (a zapomínáme na kouzlo lyrického básnictví). Rov
něž filmová produkce a drtivá většina komiksů se bez nápaditých příběhů neobejde. Příběh 
i v současnosti zůstává základním žánrem zpravodajské práce. Reklama, sociální sítě a virtuální 
světy počítačových her stojí na různých verzích příběhovosti. Kognitivní literární věda už 
dávno zjistila, že naše mysl je v literárně orientované kultuře (kultuře psaného slova) primárně 
literární myslí, dnes tedy především myslí narativní, příběhovou. Nic z toho netřeba vyvracet. 

2.5.4. Nějaký zádrhel v tom ale přece jenom bude. Jinak bychom tu kromě výše citovaných 
meditačních postojů neměli narativní terapii, respektive narativní koučování, jejichž popu
larita roste. Podrobnou reflexi příčin postmoderní nedůvěry k velkým vyprávěním minulosti 
nemusíme na tomto místě znovu otevírat, proč se však v současnosti nedůvěra k narativním 
formám životní empirie stále častěji přesunuje z kulturněhistorické makroúrovně na mikroúro
veň osobních (rodinných, firemních, obecně vztahových) příběhů, to už by za systematičtější 

6 CHÖDRÖN, Pema: Žít s lehkostí v nejistotě a změně, s. 38.
7 WANGYAL, Tenzin Rinpočhe: Probuzení posvátného těla. Tibetská jóga dýchání a pohybu, s. 45.
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rozbor stálo. Přenechme přesto tuto otázku jiným (psychologům, kognitivním vědcům, dě
dicům fenomenologických analýz vyprávění Paula Ricoeura) a konstatujme raději, že praxe 
tvůrčího psaní nás i v tomto případě učí podstatně vědomějšímu, svobodnějšímu a především 
hravějšímu zacházení s příběhovými strukturami. 

3.1. Opravdu netuším, zda by měl Stéphane Mallarmé radost z následující svévolné variace 
svého slavného verše, ale vrh kostek nikdy nevyloučí příběh.8 Zároveň ovšem ani příběh nijak 
nevynucuje, záleží výhradně na nás coby vědomě pracujících tvůrcích, jestli se pro nějakou 
z jeho nepřeberných podob rozhodneme a s jakými důrazy (estetickými záměry, hodnotovými 
preferencemi) jej budeme vyprávět. 

3.2. Možná nakonec zjistíme, že úplně všechno kolem nás a v nás je ve své bezbřehé bohatos
ti, ve vlastní nevědomé hloubce neustále (zas a znovu) vytvářeno jakýmsi nepředstavitelně 
mocným pozorovatelem. A možná všichni dosud známí i neznámí účastníci (od kvarků po 
galaxie) tohoto závratného procesu pozorování (sebepozorování) sami představují sotva víc 
nežli prchavou souhru volně plynoucích, nekonečnem chaoticky poletujících kousků (kvant) 
tvořivé pozornosti, jež na sebe kdysi zapomněla, protože z nějakého záhadného důvodu nebyla 
na malou, maličkou chvíli dost pozorná, takže od té doby usilovně, leč marně vzpomíná. Ale 
to jsou samé divné věci, poznamenal by nejspíš k podobně lehkovážným úvahám skeptický 
vypravěč povídky Jana Nerudy Jak si pan Vorel nakouřil pěnovku. 

3.3. Vědomé pozorování nevědomých možností, které se pro nás spontánně zjevují v právě 
probíraných cvičeních s kostkami, považujeme za jeden z metodických pilířů praxe tvůrčího 
psaní, zároveň však při troše aktivního hloubání nabízí mnohem víc. Možná se nedokážeme 
nikdy vymanit (třeba to vážně není nutné) z osidel příběhů, nicméně tragický osud pana Vorla 
by pro nás určitě měl být jistým varováním. Je totiž zásadní rozdíl v tom, jestli s kreativním 
potenciálem jakéhokoliv příběhu (s respektem k jeho širšímu kontextuálnímu rámci) vědomě 
experimentujeme, nebo zda některé z mnoha možných verzí našeho životního příběhu naopak 
pasivně a bez odporu podléháme… 

4.1. Přesuňme nyní pozornost od kostek k obrázkům, nejlépe k vlastnoručně vyrobené (po
různu z novin a časopisů vystříhané) sadě fotografií. Případně můžeme využít menší výřezy 
z nich (redukovaná sémantická kvanta?), respektive čistě abstraktní výtvarná díla, ať už s nimi 
hodláme pracovat v celku, nebo se zaměříme na jejich interní struktury. Protože jsme však 
opustili v zásadě jednoduché symboly a přecházíme ke komplexnějším formám vizuální re
prezentace, zapojíme do hry další pomocný nástroj. Nápaditá sestava šesti klobouků Edwarda 
de Bona, jejíž principy vycházejí z dobře ověřitelných závěrů soudobé neurologie (neurověd), 
představuje pro tento účel instrument takřka ideální. 

8 Parafráze vychází ze znění překladu Vítězslava Nezvala, vrh kostek nikdy nevyloučí náhodu. 
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4.2. Kognitivní podstatou metody šesti klobouků i jejím využitím v praxi tvůrčího psaní jsem 
se podrobně zabýval v obou svých přechozích knihách, ostatně v českém kreativním prostředí 
jde o přístup velmi známý a hojně doporučovaný. Připomeňme si jej proto jen v základních 
obrysech. Každý klobouk reprezentuje jeden z dílčích aspektů tvořivé mysli (aktivně působícího 
vědomí), přičemž příslušné poznávací oblasti v sobě implicitně zahrnují hned několik z řady 
mentálních podstruktur (neuronových sítí, kognitivních map). Nejenom z tohoto hlediska 
se jedná o výslovně holistický, integrativní model laterálního myšlení. Nám bude sloužit 
především k tomu, abychom dokázali z nabízených obrázků a jejich částí vytěžit co největší 
množství inspiračních podnětů.9

* BÍLÝ KLOBOUK: neutrální proces prostého zaznamenávání (slova či spojení slov, krátké 
věty) dostupných informací, popisná inventarizace všeho, čeho si na fotografii všimneme, 
(včetně vztahů mezi jednotlivými položkami); 
* ČERVENÝ KLOBOUK: nyní se obracíme k prožitkům a emočnímu vidění světa (bez předem 
daných preferencí), nebojíme se přehánění pocitů na kteroukoliv stranu; 
* ŽLUTÝ KLOBOUK: postoj vstřícného až nadšeného, optimistického vyzařování (žlutá jako 
symbolická barva slunce), snažíme se vytěžit z obrázku co nejvíc pozitivních myšlenek, asociací 
a postřehů vztahujících se k danému tématu i jednotlivým motivům;
* ČERNÝ KLOBOUK: komplementární protiváha předchozího klobouku, zrcadlově převrá
cený přístup k zobrazenému; 
* ZELENÝ KLOBOUK: nejkreativnější fáze této metody kritického myšlení (a cítění), smíme 
totiž navrhovat jakékoliv závěry a doporučení (iniciovat fiktivní změny) bez ohledu na to, jak 
moc jsou reálné a dosažitelné, přednost dokonce mají právě řešení nečekaná a mimořádná, 
svým způsobem bláznivá (v takových chvílích se má podle autora šesti klobouků ozývat ma
gické slůvko po, všechno je dovoleno); 
* MODRÝ KLOBOUK: organizátor a dirigent, pod jehož pomyslnou taktovkou začínáme 
zapsané inspirace (spontánně nebo na základě dohodnutých determinant) slaďovat… 

4.3.1. Přichází očekávaný a cvičením s kostkami ověřený prvek náhody. Každý účastník ak
tivity si ze záměrně poněkud nepřehledné, pracovní plochu stolu či lavice pokrývající vrstvy 
přes sebe nakupených obrázků vybere ten, který ho nejvíce zaujal (váhání nevadí, volba by ale 
měla být hbitá, sázíme na intuici). Postupně pod jednotlivými klobouky procházíme dílčími 
sémantickými aspekty (kognitivními oblastmi) zvolené fotografie. 

4.3.2. Symbolicky s modrým kloboukem na hlavě a v souladu s dohodnutými žánrovými, 
případně stylistickými parametry (dějová synopse povídky, osnova eseje na vybrané téma, 
kostra lyrické básně aj.) začínáme rozvrhovat (nedočkavci mohou rovnou psát) budoucí text, 

9 Kompletní přehled teoretických zdůvodnění a praktických využití de Bonovy kloboukové metody 
hledejme samozřejmě u něj samotného, konkrétně v knize Šest klobouků aneb Jak myslet. 
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do jehož struktur dle vlastního uvážení integrujeme získané inspirace. Stupeň závaznosti při
tom záleží na společné dohodě, čím volněji k nashromážděným podnětům přistoupíme, tím 
svobodněji tvoříme. Na druhou stranu povinnost držet své psaní co nejtěsněji u co největšího 
počtu kloboukových impulzů má z hlediska standardní psychologické teorie výraznější do
pad na rozvoj kreativní flexibility (tolerance k nejednoznačnosti, ochota vystavit se otevřeně 
tvůrčímu chaosu). 

4.3.3. Ještě více náhody! Vyslyšme toto smělé volání tak, že my sami ve funkci facilitátorů 
kreativního dění přidělíme (jistěže nahodile) každému z účastníků další obrázek. Konkrétní 
výběr a způsob integrace nových inspiračních podnětů do probíhajícího tvůrčího procesu již 
ale ponecháme zcela na osobním autorském rozhodnutí, dodatečný zásah do formujících se 
záměrů textu by totiž neměl znamenat jejich naprostý rozvrat. 

4.3.4. Nakonec přípravné (inspirační) fáze se účastníci cvičení znovu vrátí ke zbylým fotografiím 
(nebo jinému druhu vizuálního materiálu, s nímž pracujeme) a vyberou poslední obrázek, 
tentokrát ovšem s vědomým ohledem na potřeby (doplnění, doladění) plánovaného textu. 
Jestliže v minulém kroku fungoval učitel jako svého druhu ofenzivní protihráč, v této chvíli 
se vrací pomyslný míč na studentovu polovinu hřiště. Zbytek aktivity představuje pro dobře 
sehranou skupinu záležitost v tom nejlepším slova smyslu rutinní… 

5.1. (…) spoléhání většiny vidících lidí na centrální vidění – zvláště těch z nás, kdo většinu dne 
prosedí u počítače a soustředí se na obrazovku pár decimetrů před sebou – na úkor vidění peri-
ferního má svou cenu. Periferní vidění (…) poskytuje vidícímu kontext. Centrální vidění se svým 
zaměřením na detail pak může způsobit, že tento kontext ztratíme.10

5.2. Uvedená slova z knihy kanadského psychiatra a psychoanalytika, ale též spisovatele, 
esejistu a básníka (sic!) Normana Doidge Váš mozek se dokáže uzdravit se týkají nekonvenční 
terapie autoimunitně získané slepoty (citovaným pacientem a zároveň neúnavným objevitelem 
alternativních forem léčby je rovněž Kanaďan David Weber). Jen o několik řádků výše sám 
Doidge na adresu módních a údajně převratných (digitálních) Google Glasses konstatuje, 
že jejich uživatel bude ještě méně pozorný vůči tomu, co se odehrává na okrajích. Jenže jsou to 
právě okraje, kde číhají všechna nebezpečí a příležitosti, kterým nevěnujeme pozornost. Všechno 
nové žije právě tam.11 

5.3. Lví podíl na síle a přesvědčivosti vědecky důkladné argumentace Normana Doidge ve 
prospěch mozkové neuroplasticity mají četné kazuistiky, takže zase příběhy. Jedná se ovšem 

10 DOIDGE, Norman: Váš mozek se dokáže uzdravit. Pozoruhodné případy léčby a uzdravení využívající 
neuroplasticity mozku, s. 228. 

11 Tamtéž, s. 227.
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o příběhy veskrze mimořádné, v mnoha ohledech přímo zázračné, pro něž je charakteristická 
právě odvaha překročit centrální vidění směrem k onomu běžně opomíjenému dění na samých 
okrajích zorného pole naší konformní mysli. Zřejmě nikoliv náhodou se mi v této souvislosti 
vybavují meditační stavy panoramatického (jasného a transparentního) vnímání vyvěrající 
spontánně z otevřeného pole adekvátně relaxovaného vědomí, na které kladou tak velký důraz 
starodávné i moderní spisy tibetské, zejména buddhistické jógy. Vrh kostek zkrátka nikdy 
nevyloučí průnik k nečekaným obzorům. 
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Příběh inženýra lidských duší 
Josefa Škvoreckého

FRANTIŠEK VŠETIČKA

----------------------------

Společenský a časový rozsah, jejž Josef Škvorecký zaznamenává ve svém Příběhu inženýra 
lidských duší (Toronto 1977), je značný. K nejstarším událostem, které autor epicky zachytil, 
patří střety mezi českými legionáři a českými bolševiky za občanské války v Rusku, k nej
mladším pak bujarý (i nebujný) život české emigrace v Kanadě. To jsou časově nejvzdálenější 
póly, mezi nimiž se neustále vrací a podstatu díla vytváří dvě dějová pásma, bezprostředně 
spjatá s ústřední postavou, jíž je autorův dávný a do jisté míry autobiografický hrdina Danny 
Smiřický. První dějové pásmo představují protagonistovy zážitky z totálního nasazení za 
protektorátu v kostelecké fabrice, druhé pásmo pak Dannyho výuka kanadských studentů 
na torontské univerzitě v čase jeho emigrace (pojem „kanadští studenti“ je v tomto případě 
značně pejorativní, neboť etnických Kanaďanů je mezi nimi malý počet). Vedle těchto dvou 
dějových linií existuje v románě celá řada jiných, ale tyto dvě jsou dominující, názorné, kon
trastní a nejvíce vypovídající. A hlavní postavou a vypravěčem je v nich, jakož i v celém díle, 
Danny Smiřický. Jeho očima a jeho myslí nazírá a vnímá čtenář „vnější“ svět, plynoucí od 
nacistické nesvobody ke svobodě Nového světa. Je to velice zjednodušeně řečeno, neboť pro 
mnohé postavy je i kanadská svoboda problematická a záludná.

Danny Smiřický je v obou těchto dějových pásmech postava do značné míry roztěkaná, 
nesoustředěná, do její exulantské mysli neustále pronikají vzpomínky na události v rodné zemi, 
které v některých scénách dostávají charakter proudu vědomí. V porovnání s „výchozími“ 
Zbabělci autor postavu Dannyho doplňuje a obměňuje. V debutu je jednoznačnější, v Příběhu 
inženýra ji Škvorecký přečasto ironizuje a zlehčuje. Jinak řečeno je v Příběhu inženýra větší 
„zbabělec“ než v samotných Zbabělcích.

Postava Dannyho přechází i do dalších Škvoreckého próz, mimo jiné také do Miráklu, kde 
je zase jiná než ve Zbabělcích a v Příběhu inženýra. V Miráklu se suverénně pohybuje v blízkosti 
prvního tajemníka vládnoucí strany a je hostem na zahraničních ambasádách. Tento Danny 
se na hony vzdálil své výchozí podobě.

Příběh inženýra rozvrhl Škvorecký do sedmi částí, jež nejen nazval podle sedmi prozaiků 
(šesti amerických a jednoho anglického), ale mnohé z jejich tematiky a poetiky přenesl i do 
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jednotlivých částí. A zdaleka nejen pouze do nich; první (poeovská) prostupuje v podstatě 
celý román. Škvorecký tak vystavěl Příběh inženýra na heptadickém principu.

O autorově heptadické tendenci svědčí už 1. část románu (poeovská). Objevuje se v ní 
několik číselných narážek tohoto druhu: (1) Danny je na Západě sedm let; (2) v posledních 
dvou letech jej v Kanadě navštívilo sedm českých fízlů; (3) Harýk na Dannyho čekal, když 
se v sedm večer vrátil z fabriky; (4) Lim prodal za protektorátu asi sedm tisíc skorooriginálů 
Hradčan; (5) Ceeh rozlámal gramofonovou desku na sedm kusů; (6) Danny dodatečně skládá 
sedm kusů gramofonové desky; (7) po sedmi penzistechfízlech přijde za Dannym sličná dívka. 
První část Příběhu inženýra má přesně sedm dílčích heptád, což je nepochybně dostatečný 
doklad toho, že heptáda a heptády jsou autorovým záměrem.

V dalším textu je podobných číselných náznaků několik, viz např. Dannyho deník Sedum 
let jsem u vás sloužil, sedm mrtvých za Přemkovu sabotáž, sedmiprstenový pan Zawynatch 
atp. Heptadická tendence není ovšem v dalších částech tak intenzivní jako na počátku románu.

Vedle těchto zdánlivých marginálií vydal Škvorecký v šedesátých letech heptadický Sed-
miramenný svícen a na začátku sedmdesátých let obdobně heptadický Tankový prapor, který 
pojednává o příslušnících Sedmého praporu (viz např. název první kapitoly uvedeného díla: 
Sedmý tankový prapor v útoku na spěšně vybudovanou obranu nepřítele).

Škvoreckého tendence k heptádě je staršího data, objevuje se totiž už v Bassaxofonu. Autor 
rozvrhl novelu do sedmi scén, zalidnil ji sedmi postavami; soubor Babylonský příběh, kde byl 
Bassaxofon poprvé knižně zveřejněn, zahrnoval sedm povídek atd.1

Za pozornost nepochybně stojí obdobná heptadická tektonika u Milana Kundery, jíž se 
věnovala Eva Le Grand ve své kunderovské monografii.2

Škvorecký vtiskl svému Příběhu inženýra podobu syžetového rytmu. Střídá se v něm 
totiž s jistou pravidelností kanadská přítomnost s českou minulostí, převážně protektorátní. 
Uvedenou střídu uplatňuje autor v podobě architektonických jednotek, v daném případě hlav 
(nejde o ucelené kapitoly, ale o různě rozsáhlé a neoznačené hlavy).

Syžetový rytmus uplatňuje Škvorecký důsledně, to znamená i v rámci architektonických 
jednotek. Protagonistovo jednání a vystupování v kanadské přítomnosti se tak často propadá 
do vzdálené české minulosti. Primární syžetový rytmus je přitom architektonicky vydělen, 
kdežto sekundární má splývavý ráz, přítomné plynule přechází do minulého a naopak.

Rytmická řada románu je ovšem složitější, neboť syžetový rytmus je doplňován a prostu
pován rytmem žánrovým, sestávajícím ze střídy dějového toku s dopisy. Listů a jejich pisatelů 
najdeme v Příběhu inženýra velký počet. Dopisy mají přitom značný časový rozsah – od protek
torátu až po soudobé dění v Kanadě. Všechny dopisy (až na jednu výjimku) mají jednosměrné 

1 Blíže o tom in: VŠETIČKA, František: Jak je udělán Bassaxofon, Plamen 10, 1968, č. 12, s. 56–58; 
anglicky: How The Bass Saxophone is made, World Literature Today, Volume 54, 1980, Number 4, 
s. 555–557; přepracováno pod názvem Svět kompozice a kompozice světa Josefa Škvoreckého in: The 
Peculiarity of Man (ToruńKielce), 2012, nr 16, s. 347–352.

2 LE GRAND, Eva: Kundera aneb Paměť touhy. Olomouc 1998, Votobia.
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zaměření – jsou adresovány Dannymu. Tou výjimkou je pětice listů černocha Bookera neznámé 
dívce v Československu; spíše než jí jsou však určeny československým správním orgánům.

Škvorecký později v dodatcích k Samožerbuchu o funkci dopisů v románě napsal: „Most 
mezi kosteleckou minulostí a torontskou přítomností jsem se pokoušel vystavět z těch dopisů. 
Jsou to jakési vertikální obruče spojující dvě horizontály přítomnosti a minulosti a ve zkratce 
překrývají nějakých pětadvacet let české historie. Většinou mají vzory ve skutečných dopisech 
přátel, ale nejsou to dopisy přátel; stejně jako většina postav románu má své prototypy ve 
skutečných lidech, ale nejsou to skuteční lidé.“3

Žánrový rytmus, podobně jako syžetový, je složitější. Vedle dopisů se v románě vyskytují 
citace veršů a písniček, takže dochází ke střídě prozaického textu s verši. Román tak dostává 
jakoby prozimetrický ráz. Nejvýrazněji se tak děje ve čtvrté hlavě 3. části, kde se ve verších 
poprvé objevuje refrénové „A co má bejt?“ (I, 202).4

V závěrečné části (lovecraftovské) je „žánrový“ profil románu obohacen o parte (parte Nadi 
Jirouškové a parte Vratislava Blažeje). Smuteční oznámení přitom souzní s lovecraftovským 
deziluzivním závěrem díla. Poslední část románu je vůbec žánrově pestrá, vlastně nejpestřej
ší. Vedle smutečních parte zahrnuje zcela v závěru rovněž text telegramu a tiskovou zprávu. 
Trojice žánrových vložek se objevuje teprve v poslední části románu.

Žánrový a syžetový rytmus se odvíjejí souběžně; nepřekrývají se, pouze se doplňují.
V 3. části (twainovské) se poprvé a ve verších objevuje refrén „A co má bejt?“ Ten pak 

prochází celým románovým textem až do konce. V nejednom případě se stává i koncovkou 
hlav (poprvé I, 214).

V 5. části (fitzgeraldovské) podal Škvorecký jeden z klíčů k tomuto úsloví – za citací ref
rénu připojil jeden z možných výkladů: „Otázka století“ (II, 83). Refrénové „A co má bejt?“. 
není ovšem otázkou století, zahrnuje však nemalou míru laxnosti spjatou s pocity nostalgie 
a náznakem vzdoru.

Vedle refrénové koncovky se v Příběhu inženýra vyskytuje ještě jiný druh koncovky – kon
covka spjatá s poeovským havranem. První část románu je připsána Poeovi a je v podstatě 
nejkratší. Poe a jeho havran však pronikají do celého příběhu, především do koncovek jednot
livých architektonických jednotek. Poprvé se tak stane nikoli v poeovské části, ale v části inspi
rované Nathanielem Hawthornem, tj. v části 2.: „A nad prérií sněží. Po bílé pláni vážně ťapká 
všudypřítomný edenvaleský havran“ (I, 179). V následující 3. části (twainovské) se variovaně 
objevuje podruhé: „Havran vážně kráčí za oknem. Sleduju jeho ťapkavou pouť po bílém sněhu 
edenvaleské pláně za smyslem života“ (I, 187). V druhém dílu frekvence poeovské koncovky 
pokračuje, v 6. části (conradovské) uzavírá nejen celou část, ale rozrůstá se do neobvyklé ob
raznosti: „Za panoramatickými okny přesmutná prérie. Po ní předjarní mlhou kráčí k jezeru 
Ontarijskému veliký edenvaleský havran. Voron. Raven. Manitou tu kdysi zakopl, natáhl se 

3 Cituji ze 7. svazku Spisů Josefa Škvoreckého – Příběh neúspěšného saxofonisty a jiné eseje. Praha 1997, 
Ivo Železný, s. 291.

4 Stránkování se vztahuje k 1. vydání – ŠKVORECKÝ, Josef: Příběh inženýra lidských duší I, II, Toronto 
1977, SixtyEight Publishers.
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a otiskl dlaň do krajiny. Z dlaně vznikla tahle veliká vodní pláň, z pěti Manitouových prstů 
dlouhá jezera s krásnými jmény Canadaigua, Keuka, Seneca, Cayuga, Owasco…“ (II, 287).5

Poeovský havran navozuje především pocit smutku – exulantského smutku nad ztrátou 
domova, Dannyho smutku nad uprchlým mládím. Ve stopách havrana se k nim připojuje řada 
dalších tesknot, někdy vážných, jindy groteskních a nevážných. Poeovská koncovka tohoto 
zaměření tak souzní s refrénem, jsou v podstatě stejného rodu.

V 3. části (twainovské) se nachází scéna, v níž Danny doprovází Naďu v zimní noci na 
Černou horu. V jedné chvíli se rozhlédne a vidí: „Proti hvězdám se temně rýsoval kamenný 
kříž na temeni“ (I, 287). Toto jednoznačné signum se variovaně opakuje v koncovce hlavy: 
„Proti hvězdnému nebi se temně rýsoval kamenný kříž“ (I, 288). Po tomto sdělení následuje 
závažný dodatek, který tvoří samostatný odstavec: „To byla znamení, pod nimiž mě osud uvedl 
do života.“ Signum se objevuje krátce poté, co Danny poprvé sexuálně poznal milující ženu, 
v daném případě Naďu z Černé hory. Signum tak Škvorecký zdůraznil nejen opakováním, ale 
také tektonicky vložením do koncovky – v citovaném případě jde o koncovku hlavy, v 5. části 
(fitzgeraldovské) pak o koncovku celé části (II, 127).

Nejpoetičtější podobu, což je svým způsobem paradox, dostane signum v Dannyho vzpo
mínce na Nadin pohřeb. Jde o nejobsáhlejší zpodobení signa: „Spatřil jsem Naďu, už jenom 
v duchu, jak vysedává za mrňavým okénkem chalupy, vyhlíží přes stráň k bílému kamennému 
kříži, ale já se na té holé čáře mezi nebem a zemí, vedle kříže neobjevuju, a kříž se tyčí z pod
zimní mlhy, pak z vysokých, netknutých závějí, potom kolem něho kvetou sněženky, pak se vlní 
sluncem sežehnutá horská tráva, opět jej zahalují mlhy a nakonec zase zkracuje sníh“ (II, 175).

Samotný kříž má v románě několikerý význam, mimo jiné také ten, že jiné kříže, duralové, 
jako součást palebného zařízení do messerschmittů vyrábějí a v rámci sabotáže nešikovně ve 
fabrice padělají Danny s Naďou. Výsledkem tohoto podnikání je panický strach obou, zejména 
Dannyho, který neustále očekává příchod gestapa.

Podoba kříže se v textu připomíná i jinak. Po poúnorové razii u Skočdopolů odnáší trojice 
zainteresovaných vysílačku do úkrytu: „Tři hrbolaté stíny, za nimi drobná paní s něčím, co ve 
stínu vypadalo jako kříž“ (I, 327). Po zákonu repetic se i tento výjev opakuje: „Přema se napil 
a vrátil čutoru panu Skočdopolovi. Poslušnou paní jsme vynechali. Mlčky stála za námi, rýč 
a krumpáč každý přes jedno rameno, za hlavou jí dělaly kříž“ (I, 328). Výraz kříž tak dostává 
v Příběhu inženýra několikerý význam.

V 2. části (hawthornovské) Škvorecký popisuje protektorátní scénu, v níž se ve fabrice 
vytvoří podpisová fronta projevující soustrast se zavražděným Heydrichem. Naďa odmítá 
petici podepsat, proto před podpisovým úkonem omdlí a Danny ji s mistrem Vachouškem 
odnesou na ošetřovnu. Tento výjev se téměř doslovně v podobě variační scény opakuje v 3. části 
(twainovské), kde se totéž odehraje ve frontě na podpisy proti bandě Slánského. Škvorecký 

5 Ruské „voron“ se sem dostalo z ruské parafráze Havrana, již Škvorecký v románě cituje. Autorem této 
básně (nejde o překlad) je Jesenin Volpin, vypovězený ze Sovětského svazu, později se stal profesorem 
matematiky v Americe.
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tak s ironií a sarkasmem srovnává nacistickou a komunistickou mašinerii; podle něho jsou 
téměř shodné. Druhý případ má formu dopisu a autor jej zvýraznil tím, že scénu vložil do 
koncovky celé části.

Variační scéna tohoto druhu není v románě ojedinělá, je však nejen syžetově názorně roz
vedená, ale také a především demonstrativní. V koncovce druhé hlavy 6. části (conradovské) 
Škvorecký tuto pravdu a jiné pravdy jeho příběhu komentuje slovy: „Svinstva se totiž opakují 
ve variacích, jejichž schémata jsou si trapně podobná. Ab initio orbis terrarum“ (II, 137).

Podpisová scéna je variace vážná, vedle takových zahrnuje Příběh inženýra rovněž variace 
nejen opačné, ale také variace figur. V 5. části (fitzgeraldovské) jde Danny po dvaceti letech 
navštívit dávnou lásku Marii a otevře mu její dcera Dana, která je identická s Marií jeho stu
dentských let. Variační prvek se projeví především v odlišné generační mentalitě.

Vedle variační scény zná Škvorecký rovněž scénu kontrapoziční. V závěrečné části Příběhu 
inženýra za sebou následují dvě architektonické jednotky – hlava, v níž Veronika, kultivovaná 
a citlivá, s konečnou platností ztrácí svého budoucího partnera, a hlava, v níž se Blběnka, při
troublá a extravagantní, vdává za přibližně stejného pan Zawynatche. Je zde dokonce uplatněna 
běžná posloupnost – nejprve tragické a pak parodie tragiky.

Obě syžetové složky – kostelecká a kanadská – jsou z hlediska stylistického a z hlediska 
srozumitelnosti nerovnovážné, neboť kostelecká, psaná obecnou a hovorovou češtinou, je 
sdělná, kdežto kanadská je jazykově promiskuitní. Ze stylistického hlediska není Škvoreckého 
Příběh inženýra český román, ale českoamerický, v němž amerikanismy a čechoamerikanismy 
tvoří asi osm procent textu. Bez slovníku nelze dílo plně pochopit, a to pomíjím němčinu, 
germanismy, čechogermanismy, latinismy apod. Čeho je moc, toho je příliš. Petr Mareš se 
problematice „nečeských“ jazyků v tomto románě podrobně věnoval, popsal je a profesně 
roztřídil, o jejich kontraproduktivnosti a umělecké problematičnosti se však nevyjádřil.6

Škvoreckého rozvržení Příběhu inženýra lidských duší do sedmi částí, jež pojmenoval 
a charakterizoval sedmi angloamerickými spisovateli, přímo vybízí k tomu, porovnat Škvo
reckého morfologii s morfologií těchto autorů. Nebuďme však maximalisty a spokojme se 
s porovnáním pouze s dvěma – se Stephenem Cranem a Josephem Conradem. Oba (stejně 
jako tvůrce Příběhu) mají totiž evropské posvěcení – Conrad je polského původu a Crane se 
posléze uchýlil do Anglie (v německém Badenweileru pak zemřel). Navíc oba jmenovaní se 
za Craneova anglického pobytu stali blízkými přáteli.

Škvorecký a Crane mají poměrně málo společného. Jisté typologické příbuzenství, byť 
vzdálené, je mezi protagonisty Příběhu inženýra a Craneova románu Rudý odznak odvahy. 
Oba procházejí napětím a krizí ve vypjatých životních okamžicích – Danny zejména v době 
příprav sabotážní akce a posléze obav z toho, když je odhalena; Craneův mladík – jak je v próze 
ponejvíce nazýván – je vystaven podstatně vážnějšímu nebezpečí, prochází totiž křtem zuřivé 
občanské války Severu proti Jihu.

6 MAREŠ, Petr: Poněvač hír vír in Keneda, Česká literatura 46, 1998, č. 5, s. 498–517.
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Prózy Škvoreckého a Cranea mají v jednom případě shodnou architektoniku. Škvorecký 
rozvrhl Příběh inženýra do sedmi částí a Crane svoji sugestivní povídku Otevřený člun do sed
mi kapitol. Tuto číselnou zákonitost Crane ve své próze neustále zdůrazňuje – šestá kapitola 
povídky např. začíná těmito slovy a těmito opakujícími se heptádami, které pronáší hrdina 
příběhu: „‚Jestli se mám utopit – jestli se mám utopit – jestli se mám utopit, proč, pro sedm 
šílených bohů, kteří vládnou mořem, jsem směl dospět až sem a hledět na písek a stromy?‘ 
– Za této chmurné noci člověk, možno říci, došel k závěru, že sedm bohů ho skutečně hodlá 
utopit, třebaže je to ukrutně nespravedlivé.“ Není jistě náhodou, že Hemingway právě o této 
Craneově próze prohlásil, že je to spolu s Modrým hotelem jeho nejlepší povídka.

S Josephem Conradem Škvoreckého pojí postava vypravěče, a v obou případech vypra
věče personálního, jenž je fyzicky v próze přítomen. U Škvoreckého je jím sám Danny, jenž 
nám sděluje svůj životní příběh a příběhy postav, s nimiž se v Čechách a později v kanadské 
emigraci dostal do styku. U Conrada je tímto vypravěčem kapitán Marlow, který zná osudy 
řady postav a dovede o nich vyprávět. Danny a Marlow jsou přitom postavy kontinuální, ne
boť přecházejí z jednoho díla svých autorů do jiného. Danny má svůj počátek ve Zbabělcích 
a pak se průběžně objevuje v řadě dalších próz; nejinak je tomu s vypravěčem Marlowem, 
který vystupuje v několika Conradových povídkách, novelách a románech. Nejvýznamnější 
zprostředkující roli sehrává v Srdci temnoty a v Lordu Jimovi. 

V souvislosti s Lordem Jimem Timotheus Vodička poznamenal: „V Marlowovi můžeme 
zajisté vidět samotného Conrada v jeho čistě lidském zaměření; je to jeho pohled, jeho pře, 
jeho boj o realitu, jeho touha a skepse; v něm je ztělesněna jeho zkušenost nejosobnější, jež 
určuje vnitřní originalitu díla.“7 A v podstatě totéž platí o Dannym, jehož autobiografičnost 
je nejen zjevná, ale na druhé straně také dosti volná a podléhající přísnému řádu literárního 
díla. Je to – podobně jako u Marlowa – jeho pohled, jeho pře, jeho touha a skepse.

Conrad má ve svém díle nemalý počet zprostředkujících vypravěčů, za zmínku nepochybně 
stojí bezejmenný starý pán, který vypráví historii Razumova a ruských teroristů v románě Před 
očima západu. Tento román a Srdce temnoty jsou pak klíčovými díly, o nichž Škvorecký jedná 
v té části Příběhu inženýra, jež je Conradovi věnována. 

S Conradem je Škvorecký spjat také svou orientací na angloamerickou literaturu, oba se 
přitom distancovali od literatury ruské. U Conrada počátek této animozity tkvěl v prožitku 
surového vyhnanství, do něhož byl jako mladistvý uvržen spolu s otcem, zapleteným do proti
ruského povstání z roku 1863, který, podobně jako jeho manželka, na následky vyhnaneckého 
utrpení umřel. To bylo ovšem ještě v době, kdy Joseph Conrad byl Polákem a jmenoval se 
Teodor Józef Konrad Korzeniowski. O Conradovi je známo, že neměl rád ani Dostojevského, 
ani Tolstého, z ruských spisovatelů si vážil pouze Turgeněva.

Vedle některých tektonických prostředků existuje ještě jedno pouto, jež svazuje uve
denou trojici prozaiků – všichni tři jsou vlastně emigranti, lidé žijící mimo rodnou zem. 
Stephen Crane odešel ze Spojených států a usídlil se v Anglii. Do stejné země utekl posléze 

7 VODIČKA, Timotheus: Obraz, maska a pečeť, Brno 1946, Brněnské tiskárny, s. 93.
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i KorzeniowskiConrad. A Josef Škvorecký po příjezdu ruských tanků do jeho domoviny uprchl 
do Kanady. Tyto okolnosti přispěly také k tomu, že vznikl jeho kanadský román.

František Všetička (* 1932) je literární teoretik, beletrista a překladatel. Jako teoretik se zabývá 
poetikou literárních děl, zejména jejich kompoziční výstavbou. Vydal devatenáct odborných 
publikací, bibliografie jeho tvorby je obsažena ve sborníku Architektura textu (Praha, Verbum 
2012), jenž byl vydán k jeho osmdesátinám.
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Schrödingerův autor

Básník Pavel Kolmačka

ANETA PLŠKOVÁ

----------------------------

„Teď. Tady. Na cestě.“1 zní verš Pavla Kolmačky z jeho zatím poslední publikované sbírky 
Wittgenstein bije žáka. „Teď a tady“ se před námi rozprostírá jakýkoli text, bez determinace 
a rámcování autorovou osobností, jak píše ve své eseji s názvem Smrt autora Roland Barthes. 
Pokud však chceme text uchopit z různých perspektiv a zasadit jej do určitého literárního 
a historicky dobového kontextu, neobejdeme se bez autora, který se před samotným vytvoře
ním textu aspoň v nějaké podobě do svého psaní promítá. 

Na tuto skutečnost můžeme konkrétně poukázat při bádání po Kolmačkově personě 
v kritické literární recepci. Kupříkladu odborná kniha Miroslava Balaštíka řadí autora ke 
spirituálnímu typu.2 Anebo v   České poezii v postmoderní situaci upozorňuje Piorecký na 
Trávníčkovu tezi, v níž definuje poetickou tvorbu tohoto básníka jako by se nejen inspirovala, 
ale rovnou kráčela ve stopě Bohuslava Reynka.3 Česká literární kritika si tudíž stále zakládá 
na analýze osoby autora spjaté s tvorbou, čímž nemíním prohlašovat, že se v českém prostředí 
vyskytují pouze kritikové spoléhající se výhradně na tento koncept a primárně se nezaměřují 
na struktury uvnitř textu.

Nicméně Trávníčkovo mínění též obsahuje nezanedbatelnou myšlenku, jež dodává pravdi
vosti a váze tezi Rolanda Barthese o intertextualitě. Vskutku se zdá být nemožné překonat ono 
rozhraní a vytvořit originální text, aniž by přitom spisovatel nepoukazoval zjevně či nepřímo 
k nějakému textu již napsanému. Jakmile toto tvrzení vztáhneme na tvorbu Pavla Kolmačky, 
můžeme poměrně snadno doložit zřetelný vliv filozofa Ludwiga Wittgensteina – už dokonce 
pouhým názvem v úvodu této eseje citované sbírky. Wittgenstein ovšem není jediným, na koho 
Kolmačka otevřeně a přiznaně reaguje. Ve zmíněné knize mimo jiné odkazuje na publikaci 
Carla Ginzburga Sýr a červi v jednom z veršů, který si kromě samotného knižního bloku 
vysloužil své místo i na knižní chlopni. Takto bychom mohli pokračovat dále.

1 KOLMAČKA, Pavel. Moře. Praha 2010, Triáda, s. 20.
2 BALAŠTÍK, Miroslav. Postgenerace: zátiší a bojiště poezie 90. let 20. století. Brno 2010,  Host, 

s. 33.
3 PIORECKÝ, Karel. Česká poezie v postmoderní situaci. Praha 2011, Academia, s. 10.
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Při sledování úvah o smrti autora si však musíme vymezit rozdíl mezi různými literárními 
útvary. Prozaický a básnický text se diferencuje nejen z hlediska lyrické a epické podstaty, ale 
rovněž z pozice vypravěče, respektive lyrického mluvčího. Vzhledem k tomu, že bych ráda 
načrtla souhrnné pojetí Kolmačkovy tvorby, budu se orientovat zejména na jeho poetické 
texty – vydal čtyři básnické sbírky a jeden román. 

V poezii ani v próze se není možné upínat na jediné konkrétní vyznění textu, přijmemeli 
tezi Umberta Eca o otevřenosti díla ve smyslu nekonečné mnohosti interpretací. Na rozdíl 
od prózy, v níž se zpravidla pokouší autor o co největší konkrétnost (vynechámeli z úvahy 
experimentální, esenciální a poetické prózy), současná poezie často záměrně využívá ne
konkrétní a mnohoznačné, jelikož více než na narativ se soustředí na efekt vyvolání pocitu 
u recipienta. Zda může báseň vyvolat v recipientovi pocit takový, jaký autor zamýšlel, je 
samozřejmě vedlejší. Současná poezie se mnohdy pokouší vyvolat pocit pro pocit samotný, 
nehledě na jeho přesnou podobu, neboť vyvolání emoce samo o sobě může být považováno za 
úspěch a známku dobře napsané básně. V poezii je tedy autor z tohoto hlediska mnohem více 
odkázán na čtenáře v tom smyslu, že čtenář se stává tím, kdo spoluvytváří výpověď lyrického 
subjektu. Jelikož každý čtenář interpretuje náladu básně či její specifické jazykové obraty 
svým jedinečným způsobem, přičemž dále rozvíjí myšlenku lyrického subjektu častokrát do 
zcela nepravděpodobných a neočekávaných rovin, než kam původně lyrický mluvčí (potažmo 
autor) čtenáře mohl směřovat. Zde se prohlubuje mnohovýznamovost básní. Pavel Kolmačka 
v jednom z rozhovorů s Antonínem Petruželkou sám přiznává, že se prostřednictvím textu 
snaží sdělit čtenáři svůj pocit z prožívaného momentu.4 

Ovšem v tomto bodě narážíme na fakt, že autor není totéž jako lyrický mluvčí. Autor 
pouze propůjčuje svou myšlenkovou, paměťovou a zkušenostní základnu pro vznik textu. 
Zmíněná základna se poté „přetaví“ do fikčního světa lyrického subjektu. Lze pak tvrdit, že 
nehledě k autorově vkladu žije jeho text vlastním životem a autor je tedy opravdu „mrtvý“. 
Ovšem bez prvotního impulzu, bez autorova záměru, by žádný text nevznikl. Samozřejmě je 
třeba mít zároveň na paměti, že i autor jakožto osoba není (řečeno s nadsázkou) ničím jiným 
než pouhopouhým výsledkem vnějších vlivů – pro úplnost však přiznejme, že taková teorie, 
která by popírala veškerou originalitu a původnost, sama o sobě nemůže obstát bez základní 
otázky: co bylo před vším a co bylo skutečně původní? V současném světě, který existoval 
před naším příchodem do něho, můžeme tvrzení o nemožnosti originality čehokoli upravit 
takto: Originalita může vzniknout neopakovatelnou a jedinečnou kombinací přejatých vlivů. 
Stejné tvrzení by pak platilo i pro autora a jeho dílo.

V jaké míře (a zda vůbec) se tedy autorovi daří zachytit „autentičnost“ jeho aktuálního 
světa do textů, nám může připadat jako zásadní otázka. V případě Kolmačkových básní se 
lyrický mluvčí velice úzce přibližuje světu samotného autora. Kupříkladu báseň s názvem 
Tobiáš se směje z druhé autorovy sbírky Viděl jsi, že jsi zcela nepopíratelně odkazuje ke jmé
nu básníkova syna. Může to také znamenat, že se Kolmačka se jménem Tobiáš setkal skrze 

4 Poezie není koníček. In: HOST – měsíčník pro literaturu a čtenáře. 1998, č. 2, s. 5. 
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hebrejštinu, kterou ovládá (význam jména = Hospodin je dobrotivý). Anebo se toto jméno 
vyskytuje v Bibli ve Starém zákoně, čímž se mohl Kolmačka coby praktikující křesťan nechat 
ovlivnit, ať už vědomě či bez intencí. Záleží však na tomto výkladu, když se zajímáme také 
o text samostatně oddělený od autorovy osobnosti a ne výlučně o básníka? 

Dle mého úsudku nelze koncept smrti autora pojímat natolik dogmaticky, jak se na nás 
pokouší působit. Načrtnutá hranice ve Smrti autora se mi jeví být pohyblivá, téměř až v pro
tikladu se samotným literárním polem, které přece zahrnuje autory společně s jejich díly. 
Násilné odtržení autora od textu přináší jakési interpretační zádrhely. Pochopitelně nezastávám 
zcela opoziční místo vůči Barthesovu přesvědčení, snažím se ovšem upozornit na omezení 
interpretačních možností, pokud se od osoby autora odpoutáme zcela a především záměrně. 

Jakmile přistoupíme na tezi o smrti autora, budeme odkázáni na samotný text z perspektivy 
nepoučeného čtenáře, aniž bychom museli znát dobový a vůbec celoživotní kontext autorovy 
persony, což je další (a zcela opačný) způsob, jaký je často k interpretaci díla vyžadován. V tomto 
odpoutání se však zračí i některá úskalí (například se posouvá celkový význam a vyzně ní tex
tu). Zároveň by bylo vskutku nerozumné spojovat vše, co text obsahuje, s autorem. V rozporu 
těchto dvou historicky literárních názorů bychom se neměli přiklánět ani k jedné z variant, 
spíše nalézat kompromisní způsob nazírání na text a autora. 

Doložme si na poetických textech Pavla Kolmačky oba zmíněné protipóly. Básnické sbírky 
Pavla Kolmačky jsou ohraničené více méně podobným lyrickým subjektem. Lyrický mluvčí 
nezřídka evokuje promluvu samotného autora – v básních se promítají autorovy zážitky, ná
zory i jeho pohled na aktuální svět. Kolmačka vstřebává inspiraci z prožitých okamžiků, které 
propůjčuje svému lyrickému mluvčímu. Lyrický subjekt postupně vytváří ucelený lyrický fikční 
svět. Hranici mezi mluvčím a mezi vlastním vnímáním aktuálního světa básník do určité míry 
stírá vysokým podílem autenticity. 

Pochopitelně však nemůžeme ztotožňovat lyrického mluvčího s Pavlem Kolmačkou a sta
vět je do pozice rovnocenných aktérů textu. Mluvčí k nám promlouvá z fikčního světa básně, 
zatímco autor představuje konstruktéra lyrického subjektu, jenž však závisí na básníkových 
empirických zkušenostech. Ačkoli v případě „konstruktéra“ je na místě být opatrný, protože 
Kolmačka pociťuje svou roli spíše ve smyslu spisovatele „zahradníka“ – tedy autora takového 
typu, který nechává text samovolně a „divoce růst“, především prostřednictvím volných aso
ciací a imaginace, zatímco tzv. autor konstruktér před samotným aktem psaní promýšlí každý 
detail směru, jímž by se měl text ubírat.

Jakmile se zahloubáme do jednotlivých básní, můžeme zmínit verše ze sbírky Moře: HONEM, 
polož ruku. Cítíš? / Ano. Tady nahoře. / Hrbol vyboulený patou / nebo nártem z druhé strany.5 
Z ukázky je patrná abstraktnost obrazu. Jestliže čtenář není seznámen s tím, co se skrývá za 
slovy použitými v básni, respektive nevede ho k určitému významu znalost autora, naskýtá 
se mu mnohovýznamovost interpretace básnických obratů. Naopak s jistým povědomím 
o kontextu autorova života můžeme tvrdit, že Kolmačka touto strofou reflektuje okamžiky 

5 KOLMAČKA, Pavel. Moře. Praha 2010, Triáda, s. 47.



Kontemplum

91
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

před narozením své první dcery. Verše přímo zaznamenávají dobu, kdy se jeho – toho času 
nenarozená – dcera Abigail pohybuje ještě jako plod v děloze básníkovy ženy.

A co v případě dvou stěžejních motivů, které prostupují a zároveň propojují veškerou Kol
mačkovu poetiku? Jedná se o motivy Boha anebo motivy každodenních zážitků. Potřebujeme 
pro jejich odpovídající rozklíčování pomocí interpretace znát Kolmačkovu osobnost v její 
unikátnosti? Zde se, myslím, nabízí volné pole působnosti pro čtenáře. Osobnost spisovatele 
můžeme ponechat stranou, poněvadž lyrický mluvčí reflektuje pouze vnější okolnosti, nikoli 
nitro autora (ačkoli autor sám zpracovává i své vnitřní pohnutky, které se pak mění na výpověď 
lyrického mluvčího). Vraťme se tedy k niterným pohnutkám pro vznik textu, které jsou pro 
tuto esej základní otázkou.

Přesunemeli se nyní k jinému textu Pavla Kolmačky s názvem Jedna věta, začneme mírně 
zpochybňovat ideu, že autor má být dle Barthesových slov mrtev. Koncept Jedné věty spočívá 
v psaní každodenních záznamů o délce jedné věty po dobu jednoho roku. Z knihy vysvítají 
věty s evidentně autobiografickým podkladem. Sice neustále existuje pomyslný práh mezi 
autorem a jeho psaným textem, ale už podstata vzniku tohoto díla narušuje tuto hranici. 
I při nejvyšší míře snahy o autenticitu však není možné, aby se autor vyhnul stylizaci. Je tedy 
Jedna věta dílem více autentickým, nebo více stylizovaným? Tuto otázku lze aplikovat na 
celou tvorbu Pavla Kolmačky a dalších z těch básníků, kteří se o autenticitu pokouší – dílo 
je částečně autentické a částečně stylizované. Autor tedy je i není mrtvý zároveň. Stejně jako 
pověstná Schrödingerova kočka. 
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vaz. Nemá čas ztrácet čas.
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Návraty k dějinám

PETR POSLEDNÍ

----------------------------

Kdo hledá ve světové próze důkazy velké polarizace témat a stylů, nemusí jít pro příklady 
daleko. Zcela postačí, když si z anglické beletrie posledního třicetiletí vybere filozofickohis
torickou antiutopii Salmana Rushdieho Satanské verše (1988)1 a srovná ji s francouzským 
románem Patricka Modiana Dora Bruderová (1997)2, tedy s dílem pojednávajícím o úskalí 
lidské paměti, a nejen jí. Zvědavý čtenář si hned zpočátku jistě povšimne odlišného rozsa
hu obou knih, v prvním případě textu čítajícího přes pět set stran, ve druhém textu sotva 
stostránkového. Záhy však zjistí, že rozdílný rozsah odpovídá nápadně odlišnému narativu 
rozvíjenému srovnávanými spisovateli. Zatímco Rushdie dává přednost rozmáchlému vyprá
vění, pohybujícímu se na hraně fantaskních vizí a realistické typizace, včetně zobrazení řady 
postav a událostí s „klíčem“, Modiano raději volí vyprávění věcné a komorní, korespondující 
s atmosférou nejistého pátrání po čísi identitě a především po minulosti, která možná měla 
jinou podobu, než si dnes dovedeme vůbec představit.

Pozornému vnímateli ovšem neuniknou mnohé další rozdíly. Čím více se ponořuje do 
obou textů, tím silněji si uvědomuje, jak oba míří jiným směrem, vyvolávají téměř proti
kladné myšlenky a emoce, a přece krouží kolem téhož problému „dějinnosti“, jejího zrodu, 
ukotvení a zejména nikdy nekončícího vývoje v několika rovinách kolektivní i individuální 
sebereflexe na konci milénia. Nemůže tomu být ani jinak, jestliže se Satanské verše vyznačují 
pestrou polytematičností, neustálým splétáním náboženských, politických, sociálních a filo
zofických modelů, jestliže otevírají prostor různým hlasům a narativním perspektivám, a to 
vše okořeňují intertextuálními odkazy a jazykovými hříčkami. Naproti tomu Dora Bruderová 
působí dojmem skromného díla bez větších ambicí, prózy ocitající se poblíž literatury faktu 
nebo osobního svědectví s autobiografickými rysy, textu opírajícího se o konkrétní údaje 
z každodenního života a bazírujícího na úsporném popisu předmětů, míst a situací. Jako by 

1 Pracujeme s českým vydáním – RUSHDIE, Salman: Satanské verše. Praha–Litomyšl 2015, Paseka,  
přel. Jan O. Tichý.

2 I v tomto případě čteme překlad – MODIANO, Patrick: Dora Bruderová. Brno 2014, BarristerPrin
cipal; přel. Pavla Doležalová.
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se vypravěč prostřednictvím úzkého záběru nejbližšího okolí v dnešní Paříži, kde celá léta 
žije, bránil před pokušením učinit z pátrání po osobě zahynulé během německé okupace za 
2. světové války atraktivně dobrodružný příběh a jako kdyby mu spíše záleželo na tom najít 
cosi podstatného z vlastního dětství, pochopit skryté okolnosti formování lidské identity.

Oba spisovatelé na první pohled potvrzují starý poznatek literárních teoretiků o rozhodující 
roli autora, který před každým vnímatelem vytyčuje herní pole umělecké fikce. Ve skutečnosti 
jde však o něco daleko důsažnějšího. Zmínění beletristé – ať už prvního bude někdo zařazovat 
mezi „postmoderní“ romanopisce, kdežto druhého mezi moderní „tradicionalisty“ – příliš 
dobře vědí, že hranice literárního světa nezávisejí pouze na výchozím uměleckém záměru, 
především autorské představivosti nebo schopnosti uplatnit osobitý styl výpovědi, nýbrž po
souvají se podle toho, jak na rukopis zareaguje vydavatel, které změny textu si vyžádá, v jaké 
podobě ho zpřístupní široké (nebo úzké) veřejnosti, co editoři uvedou v nakladatelských 
paratextech apod. A to nemluvíme o celé autorské či ediční strategii literární komunikace, 
rozcházející se nejednou se čtenářskými očekáváními právě proto, aby se tvůrci cíleně střetli 
s vnímatelskými konvencemi anebo aby dokonce zpochybnili tzv. klíčovou literární tradici 
– převládající rámec dobového myšlení o literatuře.3 Strukturalisté kdysi tento rámec označo
vali termínem „estetická norma“, dnes spolu s hermeneutiky rozlišujeme rychle se zažívající 
konvence a déle přetrvávající kulturní kódy a uvažujeme spíše o „interpretačním schématu“. 
Ale i při sebelépe propracované komunikační strategii dochází k velkým překvapením. 
Rushdie – vrátímeli se do 80. let – po úspěšném románu Děti půlnoci ani v nejmenším netu
šil, že Satanské verše vyvolají natolik nenávistnou kampaň radikálních muslimů, až se ocitne 
v ohrožení života a britské tajné služby ho budou muset devět let skrývat na utajeném místě.4 
Stejně tak si Modiano v témže desetiletí sotva dokázal představit, že přes všechna prestižní 
ocenění se jednou dostane do situace, kdy mu získání Nobelovy ceny nezajistí čtenářskou 
přízeň, natožpak hlubší porozumění „úsporné“ poetice.5

Jedna z příčin rozdílných reakcí nepochybně spočívá ve způsobu, jakým se oba autoři na 
prvním místě dotýkají historické paměti. Problematizují totiž při hodnocení osob a událostí 
lineární kauzalitu, jednou ústící do recyklace legend, jindy do mylného obrazoborectví, nespo
kojující se s politickými zájmy mocných nebo se sociálním inženýrstvím buřičů, pokaždé se 
opírající o účelový výklad minulosti. Ale Rushdie i Modiano vedle historické paměti nešetří 
rovněž paměť kulturní, zejména tzv. figury retrospektivy – topoi přerůstající v symboly. Přede
vším ne tehdy, kdy lidé od těchto sociálních konstrukcí emotivně odvozují svou individuální 

3 Komunikační pojetí literární tradice na rozdíl od výrazové estetiky podnětně rozvíjí soubor studií 
– SŁAWIŃSKI, Janusz: Dzieło – Język – Tradycja. Warszawa 1974, PWN; hermeneutické upřesnění 
„interpretačních schémat“ nabízí – BALBUS, Stanisław: Między stélami. Kraków 1996, Universitas 
Kraków.

4 Svědectví o těchto letech podává sám spisovatel ve vzpomínkové knize ANTON, Joseph, přel. Lukáš 
Nový a Barbora Punge Puchalská. Paseka 2012, Praha–Litomyšl.

5 Prozaikovo místo v literárním životě mapuje v doslovu Václav Jamek: Temné krámky paměti a zapo
mnění v díle Patricka Modiana (in) MODIANO, Patrick: Ulice Temných krámků. Praha 1983, Mladá 
fronta, s. 136–137; přel. Václav Jamek.
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či národní identitu. Nakonec do třetice srovnávaní prozaici pracují i s pamětí komunikační, 
s onou silně subjektivní a všem možným okolnostem vydávanou napospas perspektivou 
nazírání na svůj životní osud spjatý s Velkými dějinami nebo s hodnotovými vzorci. Kdo by 
nechtěl nezanechat v míjejícím čase hlubší stopu, byť by se ve svých představách mýlil?6

Zastavme se u nového překladu Satanských veršů z pera Jana O. Tichého, který v roce 
2015 vydalo nakladatelství Paseka. Kontroverzní román začíná dlouhou expozicí charakte
ristickou pro žánr antiutopie: dva protagonisté, označovaní autorským vypravěčem v anglické 
transkripci indických jmen přezdívkami Džibríl Farišta a Saladín Čamča, po výbuchu leta
dla způsobeném skupinou teroristů padají do moře, aby „zázračně“ vyvázly z náručí smrti. 
Rushdie si tímto konvenčním způsobem ovšem otevírá prostor pro zcela nekonvenční hru jak 
s povahovým profilem obou hrdinů, tak s jejich postojem k rodné Indii a k nové domovině 
v Anglii. A možnost víceznačného uchopení postav autor okamžitě využívá k několikanásobné 
intertextualitě. Shodně s křesťanskou duchovní tradicí se „přežití“ stává zmrtvýchvstáním či 
znovuzrozením, zatímco shodně s hinduistickým pojetím smrti se momentální tragédie stává 
počátkem řady převtělení či stěhování duší. Od tohoto možného výkladu, neustále kolísajícího 
mezi pólem religiozity a pólem světskosti, se pak odvíjí fantaskněrealistická osnova románo
vého příběhu anebo spíše spojnice mnoha příběhů vrstvících se na sebe. Každý ze zmíněných 
protagonistů (oba jsou v civilním zaměstnání herci!) vstupuje do nového života jiným způ
sobem a každý rozdílně mění i svou podobu – vychloubačný Džibríl se v „realitě“ i ve „snu“ 
převtěluje v archanděla a upjatý Čamča zase ve stvoření s ďábelskými rohy a kopyty. První – ve 
vypravěčově sarkastické nadsázce – lpí na indickém původu a pohlíží na anglickou emigraci 
s výčitkami svědomí, druhý – v neméně ironickém pojetí – usiluje o to, splynout s anglickou 
střední vrstvou, a považuje Londýn za vysněné místo své existence. Jejich další osudy se rozchá
zejí ve chvíli, kdy se po vystoupení z moře skrývají v domě na anglickém pobřeží a Džibríl 
– na rozdíl od Čamči – se v očích staré majitelky šlechtického sídla Rosy Diamonové mění 
v jejího zesnulého manžela Henryho, kdežto Čamču z domu odveze policie, vyslýchá ho, mučí 
a posléze pošle do psychiatrické léčebny…

Nemíníme však košatou spleť rozdílných osudů reprodukovat. To by bylo bláhové. Za 
důležitější považujeme otázku, co mohlo podnítit tak velkou nenávist muslimů po celém 
světě. Zřejmě už druhá kapitola – pokud ji vůbec četli – s provokativním názvem Mahoun. 
Autorský vypravěč v ní líčí dějiny jakéhosi pouštního města Džahilijí, zobrazuje jeho roz
květ i úpadek v závislosti na obchodu s vodou, stejně jako na věřeních zneužívaných v boji 
o světskou nadvládu, představuje politiku ve spojení s erotikou a analogicky duchovní askezi 
s tělesnými rozkošemi mnohoženství. Urazilo muslimy žertovné přejmenování Mohameda (či 
v autorových lingvistických hříčkách Mahometa) na „lidového“ Mahouna? Rozhořčilo je snad 
v románové fikci Prorokovo tajné přebývání v harému a zapisování Jeho výroků (v Rushdieho 
narážce na Korán) jedním ze služebníků v účelově zkreslené verzi? Jenže v románu se pásmo 

6 Vyházíme z poznatků v monografii – ASSMANN, Aleida: Erinnerungsräume. Formen und Wandlungen 
des kulturellen Gedächtnisses. München 1999, Beck.
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autorského vypravěče neustále prolíná s pásmem řeči postav a nic nemůžeme chápat doslovně. 
Tak jako ve scéně s kupcem ovládajícím město, jehož pohled na Mahouna sledujeme v rámci 
vnitřního monologu:

„(…) Proč mám z Mahouna strach? Pro tohle: jeden jeden jeden, pro jeho děsivou jedi-
nečnost. Kdežto já jsem vždycky rozdělený na dvě, na tři nebo na patnáct částí. Dokonce 
chápu, o co mu jde; je zámožný a úspěšný jako kterýkoliv z radních, ale protože postrádá 
ty pravé rodinné konexe, nepřizvali jsme ho mezi sebe. Osiření ho vyloučilo z kupecké 
elity, a tak má pocit, že byl podveden, že mu odepřeli, co mu patří. Odjakživa byl dost 
ctižádostivý. Ctižádostivý, ale taky samotářský. Tím, že vylezete úplně sami na kopec, 
vrcholu nedosáhnete. Ledaže byste tam, snad, potkali anděla… ano, to je ono. Už chápu, 
co má za lubem. I když on by mě nepochopil. Co jsem vlastně zač? Ohýbám hřbet. Vrá-
vorám. Odhaduju šance, jsem kam vítr, tam plášť, manipuluju, snažím se přežít. Právě 
proto neobviním Hind z cizoložství. Jsme dobrý pár, led a oheň. Ochranný štít její rodiny, 
bájemi opředený červený lev, mantichora s mnoha zuby. Jen ať si s tím svým satirikem 
zašpásuje; mezi námi nikdy nešlo o sex (…).“7

Kdybychom chtěli být zlomyslně důslední, museli bychom poukázat také na Židy, zejména 
na ortodoxní vyznavače Starého zákona. Nemohli by se cítit stejně dotčení, když v Rushdieho 
podání se Mahoun vydává pro rady opakovaně na Kuželovou horu (komicky přejmenovanou 
Sinaj) a čerpá myšlenky u snícího herce Džibríla, vystupujícího v roli archanděla (v narážce 
na biblického archanděla Gabriela), u osoby po všech stránkách problematické a více fiktivní 
než skutečné? Seznam potenciálních nespokojenců by mohl být dlouhý. Zastáncům indické 
filmové velkovýroby by se nemusela líbit postava pana „Whisky“ Sísódija, jenž natočil šňůru 
„‚kvalitních‘ snímků s mikroskopickým rozpočtem a déle než dvacet let si vystačil jen s kouzlem 
osobnosti a dávkou vlezlosti.“8 Anebo leckterou Angličanku by mohla pobouřit postava rádoby 
pokrokové Čamčovy ženy Pamely, osoby pocházející ze střední vrstvy, ale oponující manželovu 
horování pro Británii sarkasmy typu: „To jsou muzeální hodnoty (…). Posvátné, visící ve zlatých 
rámech na čestných místech na zdi (…)“.9 Zkrátka – Rushdie ukotvuje svou poetiku v multikul
turním světě a tzv. kreolizaci životního stylu bere jako skvělý materiál pro komickou nadsázku.

Čeští čtenáři vstupují do multikulturního světa rovněž v Modianově románu Dora Bruderová, 
přeloženém Pavlou Doležalovou a vydaném v roce 2014 nakladatelstvím BarristerPrincipal. 
Francouzský prozaik ale zobrazuje rozporuplný vztah svých občanů k fenoménu „našeho“ 
a „cizího“ anebo „známého“ a „podezřelého“ diskrétněji než Rushdie. Celé vyprávění důsled
ně stylizuje jako dokumentární a vypravěčovy poznatky, postupně získané při pátrání po 
židovské dívce zahynulé během německé okupace, výhradně opírá o novinové zprávy, úřední 

7 RUSHDIE, Salman: Satanské verše. Praha–Litomyšl 2015. Paseka, s. 105–106.
8 Tamtéž, s. 330.
9 Tamtéž, s. 385.
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protokoly nebo výpovědi dosud žijících svědků holocaustu. Autorský vypravěč a zároveň osoba 
vystupující jako dobrovolný detektiv anebo investigativní publicista zpočátku jen málokdy 
své jednání komentuje. Stačí mu držet se výchozího konstatování – „Před osmi lety jsem ve 
starých novinách Paris Soir s datem 31. prosince 1941 na straně tři narazil na rubriku ‚Včera 
a dnes‘. Na konci jsem čet: PAŘÍŽ. Hledá se dívka jménem Dora Bruderová, věk 15 let, 1,55 m, 
oválný obličej, oči šedohnědé, šedý sportovní kabát, vínový svetr (…).“10 Poté připojuje krátkou 
vzpomínku, že zná bulvár zmíněný v novinovém inzerátu, poněvadž tudy kdysi chodíval 
s matkou na bleší trh v SaintOuen. Výchozí konstatování i věcně formulovaná vzpomínka se 
zdánlivě objevují bez hlubší motivace, jako pouhá shoda okolností. Teprve z dalších stránek 
postřehneme spisovatelův záměr. Jestliže stylisticky sjednocuje různé diskurzy a vtiskuje jim 
věcný ráz, chce vyvolat dojem jisté monotónnosti a stereotypnosti faktografických údajů a zá
roveň tím otevírá otázku, co nám sdělují a nakolik slouží opravdové komunikaci. Nejsou snad 
pouhou clonou lidské lhostejnosti ke druhému člověku, nezastírají naše vzájemné odcizení? 
A neskrývají nakonec to podstatné a nesnadno vyjádřitelné – mnohotvárný život konkrétního 
jedince?

Tomuto záměru odpovídá i role, jakou Modiano přiděluje autorskému vypravěči. Předsta
vuje ho coby osobu, která se s monotónností a stereotypností věcných údajů nemíní smířit 
a pokouší se rozkrýt smysl jednak vyhledáváním a pořádáním stále nových podrobností, jed
nak vzpomínáním na své vlastní dětství a mládí. S uplývajícím časem si vypravěč uvědomuje 
možné, byť vzdálené analogie svých zážitků s blíže neznámou Dorou Bruderovou. Zhruba 
uprostřed románu např. čteme:

„(…) Zákaz vycházení v 18. obvodu trval tři dny. Sotva byl odvolán, Němci nařídili další 
v celém 10. obvodu, protože na bulváru Magenta někdo neznámý střílel z revolveru po 
nějakém činiteli okupačních úřadů. Pak následoval všeobecný zákaz vycházení od 8. až 
do 14. prosince, což byla ta neděle, kdy Dora uprchla.
Město kolem penzionátu Svatého srdce Panny Marie se stalo temným vězením, jehož čtvrti 
jedna po druhé zhasínaly. Zatímco Dora žila na ulici De picpus za vysokými zdmi čísel 
60 a 62, její rodiče byli odkázaní na svůj hotelový pokoj.
Její otec ji v říjnu 1940 nenahlásil jako ‚židovku‘, takže neměla ‚číslo složky‘. Ale v příkazu 
týkajícím se kontroly židů vydaném 10. prosince policejní prefekturou se dále uvádělo, že 
‚změny rodinných poměrů je nutno ohlásit‘. Pochybuji, že by její otec ještě před jejím útěkem 
měl čas a chuť ji nechat zapsat do kartotéky. Nejspíš si myslel, že se policejní prefektura 
o její existenci u Svatého srdce Panny Marie nikdy nedozví.
Proč se člověk rozhodne k útěku? Vzpomínám si, jak jsem 18. ledna 1960 prchla já, v době, 
která nebyla tak pochmurná jako prosinec 1941. Moje cesta kolem letištních hangárů ve 
Villacoublay měla s Dořiným útěkem společnou jednu věc, a to bylo roční období, zima. 
Poklidná, běžná zima, nesrovnatelná s tou o 18 let dříve. Ale myslím, že co vás přiměje 

10 MODIANO, Patrick: Dora Bruderová. Brno 2014, BarristerPrincipal, s. 5.
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konečně utéct, je takový studený a šedivý den, kdy pocítíte silněji svou samotu a jasněji si 
uvědomíte, že vás jakési kleště svírají stále pevněji (…).“11

Díky stále častějšímu prolínání údajů o židovské dívce se vzpomínkami osoby pátrající 
po minulosti se vynořují nové a nové analogie mezi oběma aktéry. Postupně sílí čtenářovo 
přesvědčení o tom, že za jistých okolností by se aktéři mohli snadno zaměnit. Stačilo by, aby se 
vypravěč narodil před válkou a jeho rodiče – z jakýchkoli důvodů – neměli v pořádku osobní 
doklady. Zaměnitelnost každého jedince za jiného člověka v „mezní situaci“ činí z Modianovy 
prózy variační román, beletrii otevírající pohled na verze lidského života o přibližně stejné 
hodnotě, ačkoli je dělí různé doby. Ale nejen to. Modiano poodhaluje existenci tenké, lehko 
překročitelné hranice mezi fakty a fikcí, beletrií a dokumentárním vyprávěním. Stejně jako 
tím míří prozaik na samu podstatu literárnosti – na jedné straně vymykající se estetice, na 
druhé straně estetizující každou výpověď –, míří tím rovněž na ne vždy reflektovanou povahu 
komunikační paměti, kterou málokdy dokážeme korigovat pamětí historickou, natožpak pamětí 
kulturní. Žijeme přece ve světě postfaktických domněnek, působících silou iluze ukotvené 
v emocích i rádoby racionálních argumentech.

Nakonec zbývá otázka, na niž není snadné odpovědět: komu jsou oba romány adresovány. 
Obecně vzato komukoli, kdo v těchto textech rozpozná – použijemeli Iserova termínu – „impli
citního čtenáře“.12 V Rushdieho případě porozumí Satanským veršům především vnímatel 
schopný postřehnout rozdíly mezi fantaskním kontextem a kontextem realistickým, vycítit 
ironické až groteskní zabarvení narativu, odlišit hodnotící nadsázku v nakládání s intertex
tuálními odkazy od historických poznatků o vývoji anglické a indické kultury. V Modianově 
případě porozumí Doře Bruderové zase čtenář nepostrádající cit pro věcný a přitom víceznačný 
diskurz, vybízející ke srovnávání cizí kolektivní paměti s pamětí individuální, pokládanou za 
bytostně „zaručenou“.

Takováto odpověď ovšem málokoho uspokojí. Pokud se kontroverzní dílo dotkne 
náboženské ho cítění, vztahu k rase nebo národnosti či k obecně akceptované morálce, může 
se i mezi nejzkušenějšími čtenáři – lidmi se širokým rozhledem – setkat s předem těžko od
hadnutelnou reakcí. V českém prostředí o tom víme své. Na rozdíl od Angličanů a Francouzů, 
kteří se nebojí otevírat multikulturní problémy dneška ve spojitosti s dějinami, naše uvažování 
o vlastní minulosti se podobá „krátké dece“: když si ji přitáhneme k bradě, vylézají nám nohy…
 

Doc. PhDr. Petr Poslední (* 1945), CSc., literární historik a teoretik, zabývá se srovnávacími 
dějinami české a polské literatury a problematikou literární kultury. Dosud vydal několik 
knižních monografií a syntetických prací z dějin polské literatury. V roce 1997 obdržel cenu 
Polcul Foundation a v roce 2010 vyznamenání Honoris Gratia primátora Krakowa.

11 Tamtéž, s. 40.
12 ISER, Wolfgang: Der implizite Leser. Kommunikationsformen des Romans von Bunyan bis Beckett. 

München 1994, Fink.
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„Vy zkurvení uprchlíci!“ píše 
Zábranský

ZÁBRANSKÝ, David: Za Alpami. Brno 2017, 
Větrné mlýny.

PŘEMYSL KREJČÍK

----------------------------

„Vy zkurvení uprchlíci!“ zvolá v samotném závěru Zábranského románu Za Alpami hlavní 
hrdina Mathias. Románu, který je prezentován jako text o uprchlictví, respektive o uprchlické 
krizi. Kdo by však čekal pamflet odsuzující evropskou politiku přijímání a nepřijímání uprchlíků 
ze Sýrie a dalších zemí stižených válkou s Islámským státem, bude možná zklamán. Stejně tak 
jako čtenáři, kteří se těší na příběh ve stylu Šindelkovy oceňované novely Únava materiálu.

Jak se už pomalu stává zvykem, David Zábranský klame tělem. Ne snad, že by na hodno
cení aktuální uprchlické krize nedošlo – ať už skrz Mathiasovu matku Katharinu (respektive 
Kateřinu), která sama utekla z komunistického Československa, ale cítí se být po letech 
Němkou, a tak je její postoj k jiným uprchlíkům velmi rasistický, či naopak skrz „maličkou 
Frauke“, jež chce uprchlíkům pomáhat. Stejně tak se Zábranský (skrz Mathiase) nevyhne ani 
hodnocení „hipsterské pražské Letné“, přesněji jejích obyvatel, které vykresluje převážně jako 
mladé umělce souhlasící s politikou Angely Merkel a oceňující německou pomoc potřebným.

Zábranský předkládá čtenáři různé pohledy na uprchlictví, hlavní hrdina ale stojí i v tomto 
trochu stranou – je chladný, pragmatický. Miluje svou práci a techno. Pokud jde o ženy, jeho 
vztah se jeví jako lehce nevyhraněný – zdá se, že si sám není jistý, zda je schopný milovat ženu, 
nebo jen sex s ní. Mathias zůstává ústřední postavou a zároveň se představuje coby netečný 
pozorovatel. Pracuje, chodí na techno, bere drogy, rád souloží, vychovává děti. Navenek snad 
působí jako slušný a dobrý otec od rodiny, jenže tuhle rovinu si musí čtenář najít a prokousat se 
k ní skrz Mathiasovo uvažování, které nám autor neustále odhaluje. Tento princip, v literatuře 
vlastně nijak neobvyklý, je u postavy Mathiase do určité míry signifikantní. Sledujeme jeho 
názory a způsoby bez nutnosti se proti nim vymezit nebo s nimi souhlasit, ale spíše s chutí 
pochopit, kde se v něm vzaly. Román se totiž v žádném případě nesoustředí výhradně na hlavní 
postavu – víc než polovinu knihy Mathias ještě není na světě, případně hraje jeho postava 
druhé (možná dokonce třetí až čtvrté) housle. Čtenář dalších Zábranského knih si možná 
vybaví autorův předchozí rozsáhlý román Martin Juhás čili Československo, kde se postava 
Martina Juháse skoro neobjeví, a název je tak téměř mystifikací (ačkoli pozornějším neunik
ne, že i když o Martina Juháse na první pohled vůbec v románu nejde, vše naprosto logicky 
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směřuje k němu, tudíž ani nevadí, že se příchodu hlavního hrdiny nejprve skoro nedočkáme, 
načež nás hlavní hrdina velice brzy opustí, ale to už odbočujeme příliš…). 

Uvedený princip zůstává v této knize zdánlivě podobný, výsledek z určitého hlediska také, 
jenže z jiného hlediska tomu tak není. Ve zmíněných částech bez Mathiase (nebo s Mathiasem 
v pozadí) nás Zábranský seznamuje právě s jeho matkou Katharinou, s jejími osudy před 
Mathiasovým narozením, s jejími (ponejvíce partnerskými) vztahy. Možná proto, abychom 
Mathiase pochopili, zároveň snad i proto, aby téma uprchlictví získalo širší vzorek. Všechny 
vedlejší osudy tedy směřují k Mathiasovi, stejně jako v předchozím díle k Martinu Juhásovi. 
Mathias je ovšem postavou mnohem aktivnější, než tomu bylo v případě Martina Juháse. 
Martin Juhás byl výsledkem dějů, Mathias je jejich aktivním činitelem, samozřejmě naprosto 
determinovaným zkušeností svých rodičů (převážně matky), což představuje jedno z dalších 
stěžejních témat románu. Tedy hrdinova názorová předurčenost zkušeností rodičů a rodinnou 
pamětí.

Mathias a Katharina vyrostli v jiném světě. Katharina za „železnou oponou“, odkud uprch
la, aby se posléze stala Němkou, ačkoli pro svého manžela Clemense (otce Mathiase) nikdy 
skutečně Němkou nebyla. Naopak, vždy pro něho zůstala tou podřadnou bytostí z „divokého 
východu“, což se také promítá do jejich vztahu. Má snad tady základ Mathiasův nedostatek 
citovosti a prakticky absence jakéhokoli citu k opačnému pohlaví? Odpověď nechť si každý 
čtenář najde sám, neboť jak říkal už Roland Barthes – „autor je mrtev“. 

Vedle toho je třeba zdůraznit, že Mathias má sice kapku české krve, ale je považován 
(především sám sebou) za absolutního Němce. Ne, že by se Česku vyhýbal, Česko ho prostě 
a jednoduše nezajímá. Ovšem rovněž jeho kroky později vedou do Prahy, která ho svým způ
sobem fascinuje, na druhou stranu jí pohrdá. Stejně by se asi dal vykreslit jeho vztah k Čechům 
vůbec, především však k Češkám.

Autor je mrtev

Název této recenze záměrně zavání titulem na způsob bulvárního titulku. Proč? Protože 
Zábranský. Mnoho čtenářů totiž dost možná bude vnímat autorovo dílo „o uprchlících“ už 
předem problematicky, protože Zábranský se v posledních letech stal kontroverzní figurou. 
Vypadá jako „pražský hipster“, bydlí na pražské Letné (údajně Mekce hipsterů), ale vymezuje 
se vůči „pražským hipsterům“. Je umělec, spisovatel, avšak názorově se vymezuje vůči většině 
umělců a spisovatelů. Prostřednictvím novin se stal společenským a politickým komentátorem 
a v tomto ohledu dělá vše pro to, aby byl kontroverzní. Nejinak působila např. jeho divadelní 
hra Herec a truhlář Majer mluví o stavu své domoviny, která z mnoha důvodů vzbudila mediál
ní rozruch ještě dříve, než byla vůbec uvedena. Nejinak působí jeho komentáře v novinách 
a odpovědi na společenská a politická témata v rozhovorech. A tak není divu, že sáhl i po 
kontroverzním námětu (ostatně nesáhl po něm poprvé, už v kolektivním krimi románu Šest 
nevinných začíná svou kapitolu právě komentářem k oné „uprchlické krizi“). Nebyl by to 
však Zábranský, kdyby na první pohled kontroverzní téma bylo tím hlavním a jediným, čím 
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se skutečně zabývá. Kontroverzní téma je ovšem zároveň to, co jako první prezentuje. A není 
na tom nic nepochopitelného ani odsouzeníhodného. Kontroverze vzbuzují zájem, zájem 
prodává a tak dál…

Ovšem má nás vlastně zajímat, co kde autor prezentuje mimo své prozaické dílo? Měli 
bychom se vůbec zabývat osobností autora? Sám Zábranský na křtu recenzované knihy ape
loval na přítomné, že nikoli. „Autor je mrtev,“ prohlásil a odkázal tím na Rollanda Barthese.

Souhlasím; to, co Zábranský říká a píše jako publicista, bychom neměli směšovat s tím, 
co říká a píše jako vypravěč příběhu. Jeho osobní život by nás neměl zajímat už vůbec. Ano, 
promítá se do díla, ale to přece platí nějakým způsobem u každého autora (nejen literárního), 
i kdyby jen záměrnou absencí vlastních názorů a odkazů na osobní život. Takové vnímání 
románu čtenáři ale sám autor trochu komplikuje, a pokud recipient díla sleduje Zábranského 
publicistickou tvorbu, neuniknou mu jisté paralely mezi hlavním hrdinou a autorem samotným.

Mathias se přesune do Prahy na pražskou Letnou, konkrétně do bytu nad Bio Oko. Že 
právě tam žije rovněž autor, zmiňuje Zábranský rád nejen v rozhovorech, ale třeba i ve své 
divadelní hře Herec a truhlář Majer[…]. Stejně tak v rozhovorech pro média hovoří o svém 
zvyku každodenních ranních procházek po předem stanovené a vždy stejně dlouhé trase, což 
je vlastnost, kterou propůjčil i Mathiasovi. Určitě by se podobností našlo více, nejsem však 
Zábranského životopisec a koneckonců ani tento text není k něčemu takovému určen. Zábavné 
ovšem také je, že Zábranský psal knihu v Broumovském klášteře, kam později trochu násilně 
umístil i Mathiase, aby zde též sepisoval… Autor je však mrtev, vraťme se zpět k jeho dílu.

Kunderovština

O Zábranského debutu Slabost pro každou jinou pláž se recenzenti často vyjadřovali jako o dílu, 
které navazuje na Milana Kunderu. Nechme stranou, jak často to kritici přijímali s nadšením, 
a jak často naopak obviňovali autora snad až z plagiátorství Kuderova stylu.

Faktem je, že odkazy na Milana Kunderu román Za Alpami nešetří. Ať už jde o přímé zmínky 
o Kunderově díle, nebo drobné parafráze na jeho romány. Za Alpami, respektive především 
průběh vztahu mezi Clemensem a Katharinou, lze svým způsobem číst jako dialog s dílem 
Milana Kundery, respektive s jeho pojetím vztahů, postav a stavby příběhu. Byla by ovšem 
chyba interpretovat takto poslední Zábranského román primárně. Odkazy na Kunderu, dialog 
s Kunderou, to všechno tvoří osvěžující prvky, ale dílo na tom nestojí.

Uprchlíci

Stejně tak ovšem román nestojí na uprchlické krizi, respektive na vnímání fenoménu uprchlictví. 
Jedna ze stěžejních otázek, která po dočtení knihy v mysli čtenáře zůstává, přesto zní: Kdo je 
to uprchlík? Katharina, která odešla z ČSR, anonymní údajné „hordy“ prchající před válkou 
ze Sýrie, nebo snad Mathiasova žena Maria, jež odešla z Itálie a které (poněkud paradoxně) 
patří zvolání, podle kterého je nazvaná tato recenze? Nakonec se zdá, že uprchlík je vždycky 
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někdo jiný. A to je vidět právě prostřednictvím Kathariny – uprchlice, která nenávidí uprchlíky. 
Fenomén, který můžeme v dnešní společnosti pozorovat vcelku běžně (zkusme si spočítat, 
kolik uprchlíků z ČSR dnes ze západních zemí pronáší ostré odsudky uprchlíků před Islám
ským státem). V širším významu je tato otázka naprosto každodenní, což je svým způsobem 
děsivé: rádi a bez mrknutí oka odsuzujeme cokoli a kohokoli, aniž bychom se zamysleli, jestli 
my sami nejsme stejným, nebo alespoň podobným případem…

Pokud ne uprchlictví, jsou tedy nakonec hlavním tématem románu vztahy, sex, city a jejich 
absence? Ani to primárně ne. Tímto způsobem bychom mohli probrat všechna témata, která 
jsou v románu nějak důležitá, a odpověď by pokaždé zněla stejně.

Za Alpami totiž míchá poměrně velké množství témat, což není u románu obecně nijak neob
vyklé, ovšem v případě Zábranského nové knihy je tento mix tak vyvážený, že určit jedno téma 
jako hlavní, by nemohlo být při žádné dílčí volbě přesné. A právě v tom je síla Zábranského 
psaní. V mnohoznačnosti, jak si jeho dílo vykládat. Výsledkem je vyváženost, která paradoxně 
vyvolává zmatek, pokud jde o odpovědi na otázku po názoru, který román „propaguje“. 

Propaguje totiž názorovou pluralitu, netlačí nás do toho, co si máme myslet, ale zároveň není 
vůbec vyloučeno román číst tak, jako by vypravěč (autor?) nějaký názor preferoval. A je nako
nec jen na vnímání a rozpoložení čtenáře, jaké názory v díle najde a které další postoje z něho 
vyčte, přisoudí autorovi a jeho dílu, a/nebo přijme za vlastní. Jedná se o dílo prouprchlické, 
nebo antiuprchlické? Nebo je to jen text popisující společnost, která vidí „uprchlickou krizi“ 
oběma pohledy? Na tyto otázky odpovídá Za Alpami zároveň ano i ne, protože zůstává (ales
poň z mého pohledu) hlavně dílem, které zachycuje dění s nadhledem, i když skrze konkrétní 
a detailně vykreslené postavy. Dílo lze tedy vnímat jako takové, které nepředkládá žádný názor, 
ale současně podněcuje k hlubokému zamyšlení. Možná, že to nebylo autorovým záměrem. 
Možná, že cílem bylo předložit čtenáři konkrétní názor a navést ho k tomu, co si má myslet; 
jenže autor je mrtev…

Text vyšel též ve Tvaru č. 5/2018.

Přemysl Krejčík. Knižně publikoval: Křehké nepřenášet (básnická sbírka, 2015), Kybersex 
(sbírka scifi povídek, 2016), Univerzální katalog zoufalců (román, 2016), Asfaltovej plameňák 
(básnická sbírka, 2017). Dále je spoluautorem románu Šest nevinných (2015) a editorem bás
nické antologie Zřetelným místem nalomení (2017).
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Svět bez Boha

HALÍK, Tomáš a Anselm GRÜN. Svět bez Boha: 
ateismus jako druh náboženské zkušenosti. 
Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 
2017.

MARIE SEJKOROVÁ

----------------------------

Svět bez Boha je nová kniha Tomáše Halíka a Anselma Grüna, která se zabývá problematikou 
ateismu. Abyste porozuměli, proč a jakým způsobem jsem tuto knihu uchopila, krátce vám 
přiblížím, jak jsem na tom s vírou já. Vyrůstala jsem v katolické rodině, jsem pokřtěná, cho
dila jsem sedm let na náboženství, moje matka ho dokonce vyučovala, mám za sebou i první 
svaté přijímání. Avšak v pubertě nastal jakýsi zlom a já se začala od církve odvracet, jelikož 
místní kněz nebyl podle mého názoru zrovna ctnostným pastýřem, kterého bych si přála. 
Několik posledních let jsem se otázkou víry příliš nezabývala, avšak tato kniha mě přiměla 
se nad ledasčím zamyslet. Pravděpodobně mě od víry kdysi odradilo, že jsem v ní vyrůstala 
a neměla jsem prakticky na výběr, zda budu věřit či nikoliv. Naopak Anselm Grün v jedné 
pasáži popisuje, že ho výchova v katolické rodině jen utvrdila v tom, že je to správně, nikdy 
nepochyboval. Tudíž si myslím, že nejsem úplně nezasvěcený člověk, leccos o náboženství 
vím, avšak toto hlubší zkoumání ateismu a víry bylo pro mě novinka.

 Co mě jako první zaujalo, byli samotní autoři této teologickofilozofické knihy. Tomáš 
Halík neboli Mons. prof. PhDr. Tomáš Halík, Th. D., patří k nejčtenějším autorům spirituální 
literatury v Evropě.1 Halíkův životopis je velice obsáhlý – kněz, teolog, religionista, sociolog 
náboženství, vysokoškolský pedagog, psycholog a v neposlední řadě filozof.

Naopak Anselm Grün, mnich benediktinského opatství v německém Münsterschwarzachu, 
je vyhledávaným duchovním průvodcem.2 Díky stylu jeho psaní a hlubokým myšlenkám patří 
k nejčtenějším křesťanským autorům současnosti. 

Zajímavá se jeví i spolupráce těchto dvou mužů, přece jenom Halík se zdá být trochu svět
štější oproti benediktinskému mnichovi Grünovi, žijícímu v klášteře. Z tohoto důvodu jsem 
očekávala, že pasáže psané Halíkem budou širšímu publiku bližší, ovšem nebylo tomu tak. 
Jeho myšlenky a úvahy mohou být pro čtenáře laika složité k pochopení. Halík nepromlou vá 
k „prostému lidu“, který chodí každou neděli do kostela, avšak spíše k zasvěceným jedincům, 
kteří se o náboženství a filozofii zajímají hlouběji.  Naopak oddíly psané Grünem jsou sro
zumitelně popularizační. 

1  https://www.kosmas.cz/knihy/229193/svetbezboha/ [online] [cit. 24. 1. 2018 ]
2  http://www.vira.cz/Rejstrikautorsky/Grun.html [online] [cit. 24. 1. 2018]
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Možná by některé čtenáře mohlo iritovat, že Halík ve svých textech velmi často odkazuje na 
své minulé knihy, na to, co již dokázal, a neopomenul na konci knihy v rozhovoru zmínit, že 
již píše další knihu a o čem ona kniha bude. V tomto směru mi byl Grün mnohem sympatič
tější, připadal mi vlídnější, z jeho povídání a úvah byla cítit skromnost a pokora, a kdybych 
si na internetu nepřečetla, že je též velmi populární a napsal již přes dvě stě (!) knih, ani bych 
to nepoznala. 

Co tyto autory dále odlišuje, je i jejich cesta k víře a křesťanství. Tomáš Halík vyrůstal 
v době, kdy zde vládl totalitní režim a církev byla nedobrovolně upozaděná. Rodiče Halíka 
nebyli praktikující křesťané, nicméně k víře neměli záporný postoj, Halík je označil za seku-
lární humanisty. Naproti tomu cesta Anselma Grüna byla jasnější. Grün vyrůstal v rodině 
s ná boženskou tradicí, sourozenci jeho otce byli všichni benediktini, a dokonce i bratr jeho 
matky byl duchovní. Sám Grün již v deseti letech prohlásil, že se chce stát knězem. 

Vraťme se zpátky ke knize, ve které je hlavním tématem hledání víry na pozadí u nás tolik 
rozšířeného ateismu. Námět je vhodně zvolen, může oslovit čtenáře křesťany, avšak také ty, 
kteří si cestu teprve hledají a potřebují odpovědi na své otázky. Zároveň si ji ale může přečíst 
také ateista.

Samotná kniha je rozdělena do pěti oddílů, jimž předchází předmluva napsaná vydavatelem 
Winfriedem Nonhoffem a prolog Tomáše Halíka. Epilogu se naopak zhostil Grün a na úpl
ném konci nalezneme závěrečný rozhovor těchto dvou myslitelů, kterých se táže již zmíněný 
vydavatel. V každé z pěti kapitol najdeme jednu úvahu psanou Tomášem Halíkem a jednu 
psanou Anselmem Grünem. Co mě zaujalo, bylo to, že Halíkovy pasáže jsou vždy obsáhlejší 
než Grünovi, občas dokonce i dvojnásobně. 

V prologu nazvaném Mrtvý Bůh Halík reaguje na výroky Friedricha Nietzscheho, konkrétně 
na to, že podle Nietzscheho „Bůh je mrtev“ či že „člověk je něco, co má býti překonáno“. A 
třebaže Nietzsche kritizuje církev, Halík v tom vidí kritiku přínosnou, doslova říká, že „je-li 
Nietzsche nepřítelem křesťanství, pak křesťané mohou být vděčni za takového nepřítele, který 
provokuje k neklidu a k myšlení“.3 Jedná se o zajímavý postoj, jímž dává prostor i jiným názo
rům, kritice, dialogu.

Již v prvním oddíle Když Bůh mlčí je jasné, že styl psaní obou autorů se značně liší. Zatímco 
Anselm Grün své úvahy a myšlenky opírá o skutečné příběhy lidí, které zná, a mnohdy se jedná 
o opravdu zajímavé osudy, úvahy Tomáše Halíka jsou svým způsobem neosobní, odkazuje 
se na mnohé filozofy, teology, na jejich výroky a trocha „lidské stránky“ v jeho rozmluvách 
chybí. Aplikace filozofických myšlenek a úvah přímo na nějaký skutečný příběh je mnohem 
zajímavější a pro čtenáře pochopitelnější. Avšak i Grün poukazuje na jiné filozofy. Zajímavá 
je pro mne v této souvislosti kupříkladu Pascalova „sázka na Boha“.

„Nevíš, jestli Bůh existuje. Můžeš volit mezi dvěma domněnkami, tedy že Bůh existuje, 
nebo že neexistuje. Ať děláš, co děláš, musíš si vsadit na jednu z možností. Jednou – možná 

3  HALÍK, Tomáš a Anselm GRÜN. Svět bez Boha: ateismus jako druh náboženské zkušenosti. Praha 
2017, NLN - Nakladatelství Lidové noviny, str. 19.
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v okamžiku své smrti – zjistíš, byla-li tvoje sázka správná, nebo špatná. Pokud sis vsadil 
proti Boží existenci, pak jsi, v případě, že Bůh není, nic neztratil ani nezískal – dokonce 
se ani nebudeš moci dozvědět, že jsi měl pravdu; ale v případě, že Bůh existuje, jsi vše 
prohrál. Pokud sis ovšem vsadil na Boží existenci, a on neexistuje, nic neztratíš; je-li Bůh, 
v tom případě získáš vše, tedy věčnou blaženost.“4

Za těchto okolností se mi zdá být opravdu rozumné si na existenci Boha vsadit…
V druhé kapitole Mnohotvárnost žitého ateismu se setkáme s různými podobami a výkla

dy ateismu. Jedná se o zajímavé pasáže, jelikož mnoho lidí si myslí, že existuje pouze jeden 
ateismus. Avšak Halíkova interpretace rozličných druhů ateismů vyvede čtenáře z omylu, 
představuje nám zde hned několik typů tohoto postoje. „Rozšířený lidový ‚ateismus‘ v postko-
munistických zemích je jen v okrajových případech bojovný, spíše volně přechází v apateismus, 
náboženskou lhostejnost.“5 Tudíž „není ateismus jako ateismus“, u nás je podle Tomáše Halíka 
nejvíce rozšířen apateismus – zkrátka „je mi to jedno“. 

Ve čtvrté kapitole Žít v tajemství nalezneme Halíkovu působivou úvahu na téma „pojetí 
Boha“, naráží zde i na aktuální problematiku islámu a jeho stoupenců, což jistě představuje 
téma, které zaujme nejednoho dnešního čtenáře. A v posledním oddíle nazvaném Na cestě 
k tajemství – nepopsatelné v příbězích nám pro změnu zase Anselm Grün vykládá několik 
známých a zajímavých biblických příběhů.

Dle mého názoru se jedná o pozoruhodnou knihu pro všechny ty, kdo se zajímají o proble
matiku víry a nevíry, nebo kteří cestu k víře teprve hledají a potřebují zodpovědět některé své 
otázky. Avšak nejenom ty kniha uspokojí, může si ji přečíst skutečně každý. Jistým předpokla
dem pro četbu této publikace je přesto určitý zájem o podobné výzvy, nemluvě na alespoň 
o základní znalosti tématu. Na druhou stranu, slovy klasika, si toto dílo může s klidem „přečíst 
i skladník ve šroubárně“, zda však něco z jeho stránek hlouběji pochopí, to už je věc druhá.

Marie Sejkorová Narodila se na svatou Lucii, v roce, kdy zemřel Kurt Cobain, ve městě, kde 
všichni jezdí vlakem. Kromě literatury se zajímá o hudbu, filmy, módu. Nikdy nepohrdne 
kávou a dobrým pivem.

4  Tamtéž, str. 30.
5  Tamtéž, str. 66.
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Mé životní krédo je 
jednoduché: Dobře stát

Rozhovor s Petrem Stančíkem

LUBOMÍR MACHÁČEK

----------------------------

Součástí vašeho curriculum vitae je informace, že jste český spisovatel, básník, prozaik, 
esejista, dramatik, textař. To je pěkný nářez talentu, schopností a literárních dovedností. 
Není to na jednoho člověka trochu moc?

Bezpochyby. Jako ukázkový astrologický Blíženec se nedovedu dlouho soustředit na jedno 
téma či žánr. Po způsobu motýlů přelétávám z květu na květ, tu si srknu nektaru, jinde zas 
opylím panenskou bliznu. Má to svá pro i proti. Dobré je, že umím řešit problémy z různých 
hledisek. Tak se mi kupříkladu podařilo odhalit záhadu místa, kde ležela vyšehradská obec 
Psáry, ztracená za kališnických bouří. Špatný je na tom sklon k rozplizlosti a neschopnost 
soustředit se na cokoliv, co mi nepřináší duchovní nebo tělesné blaho. Zkrátka – když mě 
něco nebaví, tak u toho usnu.

Hrajete si se slovy, kouzlíte s větami. Jde o takové slovní požitkářství v dobrém slova smys lu, 
a to nejen obžerství ženskými vnadami, ale i skvělým jídlem a dobrým chlastem. Když 
jsem četl Mlýn na mumie, seděl jsem nad talířem přeplněným chutnou krmí a „přežíral“ 
se čtyřmi stovkami stránek, neb jsem nemohl jinak, a to i s vědomím, že z nich můžu mít 
po přejedení zažívací potíže. Přesto jsem ten román zhltl. Mohl byste prozradit, jak vznikala 
postava komisaře Durmana, toho všeuměla, který je na obálce knihy charakterizován jako 
sympatický, poživačný prasák?

Durman vznikl mezigeneračním křížením povahových rysů mého pradědečka Leopolda (po 
němž dostal i křestní jméno) a mne, ve věku pětadvaceti roků, čili asi tak před pětadvaceti 
lety. A ano, obžerství tam je. Už kdysi na začátku blažených devadesátek, když začali tisknout 
mé první povídky v Literárních novinách, mi Ivan Wernisch s lišáckým úsměvem pod vousy 
říkal, že můj „způsob psaní je obžerným“.

Lze v kořenech toho příběhu nalézat i rysy naší doby? Podle mě ano, ale zajímá mě, jestli 
jste je tam vkládal plánovitě, programově, anebo jste prostě ta podobenství jen tak potkával 
jako houbař, který dostal chuť na smaženici?
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Věřím, že dějiny se stále opakují v kruzích, lépe řečeno v závitech spirály. Pro mne není Mlýn 
na mumie historický román, je to příběh ze současnosti, jen ve starých kostýmech a kuli
sách. Druhá polovina devatenáctého století se velice podobala dnešku. Železnice a telegraf 
prorostly celým povrchem zeměkoule a stvořily první internet světa. Průmyslová revoluce 
zničila poslední zbytky středověku, globalizace smíchala pestrobarevnou mozaiku kultur do 
odporné hnědozelené břečky. Mlýn na mumie, pod vším tím obžerstvím a chlípností, je příběh 
o vraždě. Ne o zločinu na jednotlivcích, ale na celé kultuře. Zároveň mě ovšem už od dětství 
fascinují parní stroje, tropické přilby evropských cestovatelů v Africe s vrtulkou na šošolce, 
a tak podobně. Je to takové odi et amo.

Co se přihodilo, když jste v roce 2007 svůj pseudonym Odillo Stradický ze Strdic opustil 
a začal publikovat pod svým jménem? Řečeno zkratkou: z básníka se stal prozaik?

Cožpak o to, Odillo byl taky prozaik: vyšly mu celkem čtyři prozaické knihy – Obojí pramen, 
Admirál čaje, Zlomená nadkova a Fosfen. Ale psal jinak. Přihodilo se to, že Stradický ze Strdic 
v prosinci 2006 zemřel, jak si to sám předpověděl v horoskopu už někdy v roce 1987. A já 
jsem cítil, že to není náhoda. Stradického styl mě už nebavil, chtěl jsem psát jinak. A tak jsem 
udělal velký restart. A mimochodem, Petr Stančík už poesii nepíše, ale jeho postavy občas 
ano. Například do knihy Andělí vejce tak propašoval asi tři básně plus jednu přeložil z Goetha.

Píšete pohádky, verše, prózu. Umění je uměním právě proto, že umí pojmenovávat všední 
věci nevšedně a objevovat pomocí nich „jedinečnost života“. Uvědomil jsem si to o to víc, 
když jsem vzal do ruky knížku pro děti O díře z trychtýře. Skvěle vypravená kniha, mimo-
chodem má v sobě opravdu onu díru, která je leitmotivem celého příběhu. Ta eskapáda 
nonsensů, přesmyček a já nevím ještě čeho. Nebo příběhy s jezevcem Chrujdou. Máte 
zpětnou vazbu, jak na tyhle „příběhy“ reagují děti?

O díře z trychtýře byl experiment a solitér. Ale jezevec Chrujda je seriál a pořád jde na dračku. 
S ilustrátorkou Lucií Dvořákovou chystáme už pátý díl a Česká televize s Chrujdou dokonce 
připravuje Večerníček. Na konci loňského roku mi taky vyšla dobrodružná scifi pro děti 
s názvem „H2O a tajná mise“ s úžasnými obrázky Galiny Miklínové. Pro děti píšu moc rád. 
Děti se totiž nepřetvařují, nepřečtou si knihu jen proto, že měla dobrou kritiku nebo vyhrála 
nějakou cenu. Když je nebaví, hodí ji do kouta.

Přemýšlím, jestli bylo těžké s takovouto originální poetikou prorazit, a jak se vlastně rodila? 
Mimochodem v prologu Péráka zmiňujete propojení dvou mozků, které způsobí „řadu 
mučivě pestrých myšlenkových koláží“.

Přesně propojení dvou mozků kulkou vystřelenou z pistole. Spíše však dávám přednost nezá
hubnému propojení myslí, třeba společně sdíleným textem. Nevěřím na žádnou spisovatelskou 
metodu. Věřím na příběhy a od dětství je nasávám ze dvou bezedných zřídel: ze snů a pak 
taky z vrozeného lehkého autismu. Protože podstatou autismu je vnímání nadbytečného 
množství vjemů.
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Pro někoho je psaní poslání, pro jiného výstup na Mount Everest, střetem myšlenek, pro 
dalšího kratochvílí. Jak to máte vy? Předpokládám, že se bavíte. Ale není to ten typ zábavy, 
že se „ubavíte k smrti“, jak nám ji nabízejí horem dolem masmédia, tahle zábava putuje 
vesmírem a míří do nitra našeho bytí. Myslíte přitom na čtenáře?

Neumím tančit dobové tance ani psát něco či o něčem, co je právě v módě. Píši, jak umím 
a jak mě to baví. A jsem moc rád, že je tolik lidí, které to baví číst. Svoje čtenáře mám rád, 
jezdím na besedy a povídám si s nimi, zajímá mě, jak moje knihy vnímají. Ale nesnažím se 
jim podbízet. Asi bych uměl vyrábět knihy, které se prodávají ve statisícových nákladech, jenže 
by mě to nebavilo, a tak bych u toho nejspíš usnul. 

Co vy a kritika? Nasloucháte jí, nebo spíš dáte na názory čtenářů? Konzultujete s někým 
své záměry?

Kritika mě zajímá taky, koneckonců kritik je taky čtenář, který o tom svém čtení píše. Jen 
mám takový pocit, že se literární kritika jaksi vytrácí. Ještě před několika lety měly pravidel
nou rubriku o knihách skoro všechny noviny, dnes už je to vzácnost. Dnes znamená kultura 
v masových médiích hudbu, pak film, někdy i divadlo, leč literatura úpí někde hluboko na 
dně zájmu. Bojím se, že marketingové nafukování k prasknutí knih bezduchých autorů jako 
Rowlingová, Coelho, Brown nebo Larsson literaturu obrovsky poškodilo. Literatura nemůže 
konkurovat internetu jeho prostředky, musí se vrátit ke kořenům.

Poučenost historií je nedílnou složkou vašeho psaní. Mám chuť napsat, že dějiny jsou ve 
vašem podání pozoruhodně ozvláštněné, nebo chcete-li jiný výraz, nasvícené. 

Spousta lidí mě podezřívá, že si historické události vymýšlím. To není pravda. Já si jen vy
bírám ty, které mě zajímají, případně je empaticky domýšlím. Každý dějepisec musí vybírat, 
které události zaznamenat a které vynechat, nemá smysl ukládat do knih všechno, stejně 
jako kreslit mapu v měřítku 1:1, jak o tom psal Jorge Luis Borges. Smutnou skutečností je, že 
současné dějepisectví je fatálně nudná disciplína a stejně nudné jsou i dějiny v jejich podání. 
Ve skutečnosti jsou dějiny hrozně zábavné. Zejména ty naše, české. Může se snad jiný národ 
chlubit tím, že vrah národního světce zařídil kanonizaci své oběti? Nebo že premiér vlády 
kolaborující s nacisty byl zároveň vůdcem protinacistického odboje? 

Jaké je vaše životní krédo? Já bych bral to z prózy Pérák, v němž odpovídá Jitka synkovi, 
který se ptá: Maminko, proč pořád říkáš dobře stát? A Jitka odpoví: Víš, není těžké být dobrý, 
když je lidem dobře. Ale když je zle, musí si každý člověk vybrat: Je lepší blbě sedět, nebo dobře 
stát? No a my s tatínkem jsme si vybrali to druhé. A jaké byste vybral vy?

Dobře stát!
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