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Návštěva Nikity Chrušěova v Americe ukázala, že pouhá skutečnost vzájem
ných návštěv Západu a Východu nestačí, pokud nejsou předem dohod
nuta pravidla koexistence. Nesdílíme zklamání některé části našeho tisku 
v cizině nad touto návštěvou. Myslíme však, že věci prospěje, budou-li se 
styky pěstovat na nižších a proto lidštějších hladinách mezinárodních 
styků. 

Snad prvním předpokladem pro tyto veřejné styky je definovat si pojmy: 
co je demokracie a co je komunismus, a oě usilují — ne ve vznešených 
prohlášeních na mezinárodních konferencích, ale v holé, ničím neozdo-
bené praxi. Zneužíval-li dosud komunismus pojmu demokracie všude tam, 
kde proti ní bojoval, je dobře, že se do rukou veřejnosti dostává v něko
lika jazycích 

Demokratický manifest . . 

Problém mládeže . . . 

strana 8 

stranu 8 

je na čelném místě v tomto boji o duše a srdce lidí. Při rozboru nedáv-
něho, vysoee zajímavého románu mladého českého spisovatele sleduje
me tento problém ne jako typicky český, ale jako světový. Jeho podstata 
je táž u tzv. jazzové generace jako v "hněvu mladých" Angličanů nebo 
v "uhitosti" některých mladých Američanů. Snad nejdůležitější poznatek: 
rozboru je, že mládí samo o sobě není a nemůže být programem. 

Přízraky , strana 10 

je ukázkovou kapitolou z připravovaného románu Egona Hostovského 
"Všeobecné spiknutí". 

P o % n á m k y: Národní program • Dialektika koexistenčni. * Hostovského "Pa
cienti" • Báseň Staletí na druhé straně je ukázkou exilové tvorby s pera Helgy Schu-
bertově. 
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Bouře se přehnala, a mohli bychom se ze široka rozepsat o tom, jaké 
natropila škody a kde, nebo v opačném případě, jak úroda obstála bez 
pohromy. Mohli bychom také spekulovat o tom, zda bouře nenadělá škody 
právě tam, odkud přišla. Máme, ovsem, na mysli Chruščovovu návštěvu 
Ameriky a jeho cesta, v zápětí, do Pekinu. Na podrobnější analýza ze 
všech možných historických úhlů je pochopitelně moc brzo. Na první 
pohled by člověk řekl, že Chruščov přijel, něco viděl, ale byl mnohem 
více viděn, něco slyšel, ale sám toho řekl mnohem víc, o něčem spolu 
s Eisenhowerem hovořili, a v plném zdraví a s nesčetnými zavazadly zase 
odjel. Na druhý den si ve Washingtonu utřeli pot s Sela a řekli: Zaplať 
Bůh, tak tohle bychom měli za sebou. V Moskvě mu provolávali slávu: 
Brachu, ty ses opravdu zasloužil o mír. Jsou jen dohady o tom, co řekli 
v Pekinu. Podle nejčastěji citované verze prý složili smutně ruce do 
klína a řekli Chruščovovi: tak dobře, my ti tu tvou mírovou hru kazit 
nebudeme a dáme v Tibetu, Laosu a na Formose nějaký čas pokoj. 

Dějiny třeba ukáží, že tomu bylo zcela jinak. Podívejme se proto na 
některé hmatatelnější projevy Chruščovovy návštěvy: jak se na ni dívali 
naši lidé venku, jaké kaskády proti-amerikanismu v souvislosti s ní 
rozpoutal tisk v Československu, jak nedůtklivý byl host z Moskvy, 
jakmile se začalo mluvit o něčem jemu nepříjemném. Všimněme si rovněž, 
že to byl americký diplomat a americký odborář, kteří se s Chruščovem 
utkali v nejdramatičtějších slovních potyčkách, nikoli velkostatkář, 
bankovní ředitel nebo průmyslový magnát. Je pozoruhodné, že četnými 
průvodními zjevy americké cesty pána Kremlu se táhne pojem osobní 
urážky, ať už skutečné, či jen domýšlené, jako dlouhá, přerušovaná nit. 

Část československého exilového tisku například psala o Chruščovově po
zvání a cestě jakoby se tato skutečnost dotýkala redaktorů těchto listů 
nějak skoro osobně. Ovšem, pro exil náš, či jiný, to nemohla být věc 
příjemná. Domníváme se, že víme o komunismu víc než ostatní svět, 
nesmíme si však myslet, že na to máme patent. Ať už se na Chruščo
vovu návštěvu díváme jakkoli, hlavní otázka, jež z ní vyplývá, je otázka 
koexistence. Máme na vybranou: rozdělený svět, jako za Stalina, kdy 
jakýkoli styk byl nemyslitelný, kdy ani písmenko nějaké myšlenky ne
prošlo škvírou, kdy obě strany žily jen z dohadů, ve strachu z druhého 
nebo v předstíraném pohrdáni, kdy každý dopis by! dvakrát otevřen a 
přelepen, kdy každé hnutí brvou a vsunutí ruky do kapsy bylo označeno 
za špionáž, a válečný požár jediná zoufalá naděje, že se něco změní. 
Návrat k Stalinovi je nemožný, a i kdyby jednou vedení Kremlu usoudilo, 
že je žádoucí v zájmu komunismu, je velmi nepravděpodobné, že by 
se mohl v plné míře uskutečnit. Věříme, že nesporná liberalizace, k níž 
došlo v komunistickém světě, a především v Sovětském svazu samém, za 
posledních pět let není jen pouhým kohoutkem od vodovodu, který se dá 
otočit a zase zavřít. Kdyby tomu tak bylo, pak by opravdu nebylí naděje. 
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ftíkalo se a oblibou v reportážích západního tisku o Československu, že 
jediné zůstalo věrno Stalinovi. Takovým prohlášením si americký nebo 
britský novinář pouze usnadňuje práci. Dokonce i dopisovatel new
yorských Times, Rosenthal, se dopustil tohoto omylu, snad proto, že v 
rozškatulkování východní Evropy v době maďarské revoluce se zmínily 
barvy několika zemí, Československo však navenek zůstalo stejně rudé. 
Nebo snad proto, že nad Vltavou stojí stále nadživotní Stalinův pomník. 
Ale Rosenthal stojí za přečtení a zaslouží si díky nejen exilu, ale celého 
národa: jeho článek je především prvním pokusem o omluvu za nesčetná 
pokořeni, adresovaná západními novináři českému a slovenskému národu 
za poslední tři roky. Rosenthal je první, kdo odmítá nechutné anekdoty, 
první, kdo se odmítá jim smát, i když je slyší v Praze z úst Cechů. Je 
první, který klade chodci na pražské ulici otázku "Proč ty se mně máš 
omlouvat? Jsem snad já lepší?" A další otázku: "Proč máme na jedné 
straně' vychvalovat trubičky se šlehačkou ve vídeňské cukrárně a pova
žovat je za nemorální v pražských výkladech?" Pražský rozhlas projevil 
svým způsobem díky Rosenthalovi: děkoval mu Ba to, že nevidí na první 
pohled žádný rozdíl mezi Václavským náměstím a hlavní třídou kterého
koli západoevropského města, My mu děkujeme za to, že první odmítl 
použit metody urážky a spílat Cechům a Slovákům zbabělců, kteří pro
dávají svou národní čest za pračky a krémové trubičky. 

Toto rozdílné chápání zásluh dopisovatele newyorských Timesv, je cha
rakteristické pro různou definicí slova koexistence, s níž se setkáváme 
na obou stranách Železné opony. Máme-li na vybranou mezi nesmiřlivou 
neochotou stalinské éry a koexistencí, máme rovněž na vybranou mezi 
nejméně dvěma různými pojmy koexistence. Není to poprvé, že slovník 
Východu definuje nějaký zásadní pojem zcela odlišně od slovníku 
Západního. 

Návštěva Nikity Chruščova v Americe byla výborným příkladem toho, 
co si pod definicí koexistence představuje on. Byla také vzorem toho, 
jak se pravá koexistence dělat nemá: přesvědčovat někoho o správnosti 
své cesty a nepřipustit ho k slovu, aby také on, v tomto případě dokonce 
význační mluvčí národa, který Chruščova pozval, mohl hovořit o správ
nosti své cesty. Taková koexistence byla už i za Stalina, jediný pokrok 
je v tom, že dříve se takto s klapkami na očích a uších argumentovalo 
jen přes vysilače rozhlasů, dnes osobními návštěvami přes oceány, ftekli 
bychom, že tento druh koexistence "na vrcholu" není patrně nejlepším, 
ať už to slovo definujeme tak, či onak. V rozčlenění různých hladin 
styků jsou snad nejdůležitější, ale patrně také nejnesnadnější, právě ty 
nejnižší. Viděli jsme to nejlépe na jaře na newyorském veletrhu, kdy 
mezi naJím exulantem, nebo chcete-li českým nebo slovenským Novo-
tímeričanem, a jednotlivými členy početné veletržní delegace z Prahy 
bylo téměř nemožné navázat styk citového porozumění. Mluvili stejným 
jazykem, používali stejných výrazů, jejich definice však nějak nesou
hlasila. To jediné, co se dalo říci bez rozpaků, bylo snad, že plzeňské 
je stále dobré. 

Na hladině trochu vyšší, řekli bychom na hladině jaksi osobně obchodní, 
narážíme na hrubší potíže. Posílat dárkové balíčky příbuzným a známým 
v Československu se stalo krutým monopolem pražské vlády, ftíkáme 

NÁRODNÍ PROGRAM Stalo se zlozvykem 
posledních desetiletí, že domov se díval 
za hranice a cizina domů a obě strany 
čekaly, že ta druhá něco udělá. Nikde 
to nebylo vidít lépe, než při debatách 
o formulování cesty, kterou by se národ 
v budoucnu mel ubírat — jakéhosi ná
rodního programu. I nejodpovědnější 
mluvci českých a slovenských národních 
skupin v cizině prohlašovali, téměř s jistou 
hrdostí, Se nemají mandát k tomu, aby 
na národním programu pracovali nebo 
dokonce jej proklamovali. Bylo řečeno 
až příliS často, ze tyto věci si musí národ 
vypracovat a prosadit sám. Národ doma, 
kterému jistě nechybí vůle, ale zato svo
bodné prostředky, si navykl Čekat na 
spásu odjinud. 

Snad opravdu bylo třeba, aby někdo 
řekl, že budoucí cesta národa je věcí 
každého jednoilivce, který nepotřebuje 
mandát k tomu, aby projevil názor, vy
slovil se k problému a konstruktivní' za
sáhl do dění. Potřebuje-li legitimaci, sta
čí mu jistě ta, které ve svém příspěvku 
k formulaci národního programu použil 
Ladislav Radimský, který je čtenářům 
doma i v exilu snad lépe znám pod spi
sovatelským jménem Petr Den: Svoboda 
mnohých je odpovědností každého jednot
livce, 

Svou knihu, která dostala cenu Křesťan
ské akademie v Rímč, nazval Radimský 
národním programem v "atomovém vě
ku". Snad trochu zbytečně: je to cesta, 
za jejíž" uskutečnění by se nemusel stydět 
žádný národ v žádném věku. Jeho for
mule je prosti: právě tak, jako považuje 
za povinnost každého jedince nečelat na 
druhého, ai i něčím přijde, přikládá kaž
dému jednotlivci za prvni úkol to, co 
chybí dnes nejen mnohým Cechům a 
Slovákům, ale i velkým národům na 
obou stranách Železné opony — obroze
ní osobní morálky, z jejíhož součtu je
diné muže národ načerpat sílu k nové
mu životu. Znamená to především obro
zení těch malých ctností a zavržení zdán
livě bezvýznamných neřestí, jež v obrov
ském měřítku národa se mění v to, co 
může i malý národ učinit velkým, a 
velký nebezpečně prohnilým. 
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Glosy koexistenční•—pokračování 
krutým proto, že jakkoli dokázal režim 
zvýšit životní úroveň ; svým třídním bo
jem a odstrkováním tak zvaně neproduk-
tivních jednotlivců zvýšil také počet těch, 
kteří si to ? co je v obchodech, nemohou 
koupit, a za to, co jim příbuzní pošlou 
jinou cestou než takovou, kterou před
pisuje monopol, nemohou platit pře
mrštěná cla. N a této lidské bídě pak 
vydělává režim drahé cisí valuty způ
sobem, který není ničím jiným, než vy
díráním. To ovsem není koexistence, jak 
jí rozumíme my, a správné na to upo
zornil newyorský guvernér Rockefeller, 
když řekl, že obchodní styk ve větším 
Tněřítku mezi Západem a Východem ne
bude možný, dokud komunistické země 
nezrevidují svůj slovník tak, aby se při
způsobily uznávaným pojmům mezinárod
ního styku. 

Několikrát se urazil ChrušČov, když se 
ho b£hem jeho návštěvy ptali na v ě d 
nepříjemné, třeba na Maďarsko. Urazil 
se za nčho í pražský tisk, když se obořil 
na americké odboráře, že právě oni si 
dovolili Ghrusžovoví takovou otázku po
ložit. Zoufal patrně nad tím, že není 
marxistické solidarity mezi svobodně zvo
leným mluvčím dělníka na Západě a 
mezi tak zvaným odborářem komunistic
kého státu. "Nás odborářské pracovníky 
hluboce urážejí výroky i poznámky před
stavitelů amerických odboru při jejích 
setkání se soudruhem ChruSSovem", psalo 
Rudé právo. 2e by se Marx byl mýlil, 
2c by se Marx dnes už nedal aplikovat 
nejen v Americe, ale ani v Anglii, kde 
ve volbách poražená dělnická strana své
ho marxistického vyznání olitovala, aní 
v Německu, kde sociální demokraté za
kládají Marxe jaksi 'ad acta'? 
Když už si nerozumějí ani dělník s děl
níkem a odborář s odborářem, jak mů
žeme očekávat, Že v různici pojmů na
jdou společného jmenovatele politikové 
a stánicí, z nichž každý si představuje 
něco jiného pod 'demokracií' a svobo
dou' a dnes koexistencí'? Nepřispěje k 
nápravě ten, jehož slovník obsahuje po
kažené definice, a jeho "hlubokým" uráž
kám nebude konec, pokud neprojeví sku
tečnou ochotou porozumět. Zrovna tak 
trpké zklamání nad Chručovovou návště
vou Ameriky, které například jeden exi
lový list dal najevo tím, že vyšel v Čer
ném rámečku, neodstraníme jinak než rea
listickým názorem na koexistenci samu, 
Dnes musí být každému jasné, 2e ani 
deset osobních návštěv Západu ani Vý
chodu nepřivodí pres noc zvrat ve svčto-

PROBLÉM MLÁDEŽE 
Ferdinand Peroutka 

Chápeme rozpaky, s nimiž komunistická literatura přijala román 
"Zbabělci" Josefa Skvoreckého, tohoto jednoho "zlého", když tolik hod
ných, osvědčených, poslušných spisovatelů selhalo. Chápeme také rozhod
nost, s níž později Skvoreckého vypudila ze svých řad. V čem je Skvorecký 
nebezpečný: ne v tom, že by někoho -přemluvil, aby přijal jeho názory; 
sám o svých názorech nemá velké mínění. Ale životnost jeho knihy 
odsunuje do pozadí režimni literaturu jako stoh pouhého šustícího papíru. 
Je to, po umělecké stránce, bezděká obžaloba umělostí a nepravdivostí 
socialistického realismu. Skvorecký jistě je realista. Jeho kniha je jakási 
pomsta za to, že vláda falešně užívá slova realismus. 

Zápisník psal o Zbabělcích jíž dva
kráte. • Proč se vracíme k tomuto 
románu? Kniha Skvoreckého sotva 
je poučením pro člověka, který si 
chce vytříbit své názory, ale jistě 
je poučením pro spisovatele. Ten 
příval nefalšovaného, nedekorova-
ného, nevymyšleného života, který 
se na nás vyhrnul z knihy Skvo
reckého, musí působit jako výzva 
na každého, kdo má v sobě spiso
vatelský instinkt. 

Domníváme se, že v české litera
tuře konečně vyšlo umělecky zralé 
dílo. Nejen že celá okolní komuni
stická literatura proti tomu vypa
dá jako domek z lepenky. Skvore
cký patrně píše i lépe, než se v 

vé politice. Jen trpělivé pronikání. Pro 
demokratický Západ je to ovšem histo
rická příležitost, pokud si bude vždy vě
dom, že koexistence znamená také po
stup, nejen ústup, a že pro tento nový 
druh soutěžení má všechny předpoklady. 
Každá soutěž má svá pravidla. Domnívá
me se, že pro koexistenční soutěž nebyla 
dosud stanovena. Nevíme — & patrně 
dlouho nebudeme vědět, o čem Eisenho-
wer a Chruščov hovořili v horách Mary-
landu. Myslíme však, že nejdůležitější 
by bylo, kdyby si zrevidovali svůj slov
ník. Ihned by bylo naprosto jasné, jak 
situace ve skutečnosti vypadá. 

Čechách psaly romány před komu
nismem. Na jeho realismu, intimní 
znalosti a nekompromisní upřím
nosti bylo by možno založit no
vou tradici české literatury. Ale 
je třeba zase se dotknout země. 
Musíme dodat: Skvorecký intimně 
zná, snad ani nechtěl znát více, 
jen jeden kousek života. Jeho kni
ha nás uvádí přímo doprostřed 
problému mládeže. 

F. X, Salda napsal o Janu Neru
dovi, že "vzal slova z ulice, nemy
tá a nečesaná, jak je nalezl". Ale 
nemytost a nečesanost Nerudových 
slov je nic proti nemytosti a ne-
česanosti^slov, jakých užívá Josef 
Skvorecký ve své knize "Zbabél-
tí". JéSte' nikdy česky spisovatel 
nedovolil si mluvit tak obsolhně. 
Kniha začíná tím, že několik 
pásků sedí v hospodě a mluví 
sprosté o všech možných věcech. 
Také jejich pocity a názory jsou 
nemyté a neěesané, cynické, ne
upravené pro citlivé čtenáře. A 
když jsem přečetl dvacet stránek 
zdálo se mi, že jsem dojat. Chtěl 
jsem vědět, jestli se nemýlím, a 
ptal jsem se jiných. Jeden mladý 
muž řekl: "Když jsem dočítal, měl 
jsem slzy v očích." Mladá žena 
řekla o Dannym, tomto tak ne-
h-rdinském hrdinovi knihy. "Mám 
o něj starost, jako kdyby to by! 
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můj syn." Jiná řekla: "Je to můj 
kamarád.' Má tedy autor tu pozo
ruhodnou vlastnost, že něco zásad
ně odpuzujícího dovede učinit blíz
kým a milým. Po dvaceti strán
kách také sprostá slova nějak 
přestávají působit sprostě. Pod
statou sprostoty pravděpodobně je 
úmys! mluvit sprostě. Ale ti hoši 
asi nemají takový úmysl: je to 
pro ně jen způsob, jakým ve svém 
prostředí se naučili vyjadřovat. 
Snad ani není snadno pro člověka, 
který se pokládá za odpovědného, 
být spravedlivý k této knize. Mu
síme být tak upřímní, jako je pan 
Skvorecký. Je to protikuiturní, 
protispolečenská, sobecká, anaTchi-
stická kniha. Nechává jedinou 
cestu otevřenou: k holkám a jazzu. 
Ideově není pro nic a proti niče
mu. Ale když jsme vyčerpali všech
ny společenské námitky, jedna věc 
zůstává pro toho, kdo má pro to 
dost citlivosti: je to znamenitá 
literatura, výtečný autor, který 
popisuje nevýtečné pocity a my
šlenky. Z čistě literárního hlediska 
je to nejsilnější kniha, jaká vyšla 
v Čechách za posledních dvacet let. 
To asi musí říci literární kritik, 
který se neuchyluje od své po
vinnosti. 

Kniha je zatížena cynismem na 
každé stránce. A když se člověk 
tím vším probrouzdal, zůstává do
jem, že je to nějakým způsobem 
nevinná kniha. Po jedné stránce 
nejvíce provinilá, po druhé jedna 
z nejnevinnějších, jaké byly na
psány. Komunistická kritika řekla, 
že autor chce být soudcem nad 
ostatními nebo vzorem pro ně. Je 
to největší nepravda, jaká může 
být vyslovena o této knize. Autor 
tak málo soudí jako ten, kdo při
šel se vyzpovídat. Popisuje určité 
údobí svého života, své mládí, a, 
je-!i vkusno tak říci, je spíše jako 
pes, který nastrkuje poraněnou 
nohu, abychom mu ji prohlídli. 
Jestliže něco chce říci čtenářům, 
je to asi toto: takový jsem byl, 
tak jsem cítil a jednal, co s tím, 
prosím vás? Jen zcela necitlivý 

kritik může nepocítit, íe tato duše 
vlastně touží po radě — je-li kdo, 
aby ji dal. Málokdy někdo tak 
ochotně jako on přiznává svou ne
dokonalost. Komunističtí kritikové 
myslili, že se pokládá za dokona
lého. Málokdy někdo tak živě po
psal svůj vnitřní zmatek a nejisto
tu. Vládní kritikové usoudili, že 
má pevné reakcionářské názory. 
Na konec popisuje svůj pocit, že 
mládí mu zmizelo, že jeho svět 
explodoval, roztříštil se a zmizel, 
že se ocitl na prahu společenského 
a psychologického neznáma, a že 
přijde bůhví co, mimo něj i v něm. 
Vládní kritika usoudila, že na ko
nec se zatvrdil proti vládě. Od 
dob Karla Hynka Máchy v české 
literatuře se vrací motiv ztracené
ho mládí, onen "večerní jako máj 
ve lůně pustých skal". Kdežto Má
cha napsal báseň, pan Skvorecký 
o tom napsal knihu v prose, ve 
které není ani jedno vznešené slo
vo, ale mnoho hrubých. Ale ne
klamte se: na dně té knihy je 
mnoho lyrismu, zasypaného, na
prosto nezvykle podaného, ale pře
ce lyrismu. Je to poeta, který uči
nil všechno, aby nevypadal jako 
poeta. Mladí iidé, kteří byli tou 
knihou dojati, nedají se koupit za 
tu pouhou zajímavost, že autor u-
žívá sprostých slov. Musí to být 
něco, co odpovídá situaci jejich 
vlastního srdce. Snad je to onen 
druh lyrismu, na který myslil 
Goethe, když řekl, že lyrika je ne
řešený konflikt. 

Skvorecký není český problém. 
Patří k tomu širokému a nedisei-
plinovanému hnutí mládeže, která 
po celém světě nyní si přeje spíše 
vyjádřit své pocity než převzít za 
něco odpovědnost. Skvoreckého 
hlavní postava Danny vášnivě mi
luje jazz, a také v tom věru není 
osamocen. Z Japonska a Ruska ta
ké se ozývají zvuky jazzu, který 
nějak stal se hymnou této mládeže. 
Jazzem, beze slov, jen tóny, mlá
dež nějak vyjadřuje své požadavky 
na život. Ještě nepovažuje za svou 
povinnost ujasnit si city: vyjadřu

je je, jak přicházejí. Je to duch 
dvacátého století, který vane přes 
všechny země. V komunistických 
zemích o nic mládež snad nebojo
vala vytrvaleji než o právo na 
jazz. Čím tak přitahuje jazz tuto 
generaci? Snad tím, že neřeší, 
nýbrž vyjadřuje, a mládež si pře
devším přeje být vyjádřena. Snad 
tím, že nehlásá ideje, a mládež se 
cítí zklamána ideologiemi. Zatím, 
než na sebe vezmeme tíhu, kterou 
teď nesou jiní, zatím hrajme jazz. 

Kniha působí dojmem nevinnosti 
také proto, že je v ní patrně něco 
z oné české mírnosti, s níž tento 
národ obyčejně se blížil ke všem 
problémům. Pan Skvorecký svo
bodné vyjaduje stavy mysli a smy
slů, které už často byly vyjádřeny 
v moderní světové literatuře, ale 
jeho česká originalita je v tom, 
že je vyjdřuje bez zuřivosti, řekli 
bychom, že tichým hlasem, bez 
přehánění, skoro melodicky, a do 
jeho pocitů zaplete se někdy i něco, 
co se podobá něžnosti, na příklad 
když se objeví jeho maminka. Blíz
ko města, které popisuje, je Ba
biččino údolí, ono staré sídlo české 
něžnosti, a zdá se, že to na něho 
nezůstalo bez vlivu. Bylo řečeno, 
že píše jako francouzský Celině, 
onen předválečný monument hnu
su. Ale ve Skvoreckém vůbec není 
ona "radost smrdět", kterou měl 
Celině. Ani ona radost ranit a pro
vokovat, kterou vyniká anglická 
"hněvivá" a ještě více americká 
"bitá" generace, jak se samy na
zývají, píše, řekli bychom, patří k 
rozpačité české generaci. Není v 
něm gotická spletitost Faulknero-
va, v niž svět ztrácí tvar. Na to 
je příliš česky realistický a zře
telný. Ani v něm není ona pedan-
tičnost, a níž Emil Zola si do zá
pisníku zapisoval všechny hrůzy a 
nemoci a zápachy kolem sebe. Na 
to je příliš melancholický. 

Jeho upřímnost má následky: co 
napíše, je živé v každé větě. Je 
to, jako kdyby pod naší dlaní se 
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hýbalo něco mladého, živého a te
plého. Pokud věrohodnosti se tý
ká, čtenář s ním bez protestů pro
žívá každou scénu a vzdává se mu; 
nikdy nemá pocit, že autor ho chce 
oklamat a že mu předkládá vykon
struovanou povídku. Proti všem 
ostatním literárním theoriím on 
má tu theorii, kterou vyjádřil, už 
nevím kdo, Flaubert nebo Maupas-
sant: román je zrcadlo, které se 
nosí podél ce&ty. 

Komunističtí kritikové četli knihu 
pana Skvoreckého bez pochopení, 
nebo, Bpíse, bez vůle pochopit. Za
ujali k panu Skvoreckému takový 
postoj, jakoby jeho úmyslem 
bylo bývalo napsat stěžejní filoso
fické dílo o člověku, jakoby ehtěl 
stanovit pravidla pro všechny lidi 
a všem ukládal povinnost být ta
koví jako je jeho jednadvacetiletý 
Danny. To není pravda. Na to ten
to autor je příliš mladicky subjek-
tivistický, sobecký, lyrický a také 
příliš lhostejný k ostatním. Je na 
to také příliš dobrý spisovatel. 
Přes všechny theorie, které mohou 
být vymyšleny, spisovatel vždy se 
zabývá konkrétním člověkem, jed
ním životním příběhem. Také žád
ný malíř ještě nevymaloval lid
stvo, vždy jen jedno tělo nebo ně
kolik těl. Skvorecký v knize "Zba
bělci" nelíčí nic jiného než spéci-
fický stav jednoho mládí, které 
ostatně, jak autor sám ví, už skon
čilo a musí ustoupit nějakému ji
nému, dosud neznámému stavu. 
"Vzlykal jsem nad tím časem mlá
dí, který navždy skončil", praví se 
na konci knihy. "Pro mé jsou mar
né všechny revoluce, ne pro lidi 
vůbec, ale pro mě, protože jsem 
ztracený a nebudu mít Irenu", 
praví se dále. Není to tedy pokus 
o předpis, jak všichni lidé mají 
cítit, nýbrž podrobný popis, jak 
jeden mladý člověk cítil. Mohli by
chom říci, co je nám do toho, — 
jako on zcela zřejmě říká: co je 
mně do vás. Ale neřekneme to, po
něvadž nás dojal. Ještě nad každou 
lyrikou někdo mohl říci: co je mně 
do toho. 

Pan Skvorecký je velmi moderní 
také v tom, že, v opaku k staré 
raeionalistické psychologii, skoro 
fanaticky odpírá věřit ve stálost 
pocitů. Každý Dannyho pocit má 
dvě stránky, dva okraje, dvě mož
nosti, a Dannyho mysl se kmitá 
mezi ano a ne. Každý pocit se 
může změnit ve svůj opak v příští 
minutě. Autor ničím nás tolik ne-
pohostil jako Irenou. Je to největší 
problém v životě Dannyho. Ale co 
vlastně cítí Danny k Ireně? Jed
nou: miluji ji — podruhé: nemi
luji ji. Jednou: je to výjimečná 
bytost — podruhé: všechny holky 
jsou jako ona. Bylo by dobře si ji 
vzít — ale vlastně by to bylo 
lepší bez ní. Toto ano a ne se opa
kuje i při všech jiných příležito
stech. Na jednom místě praví 
Danny: "K čemu dělat hrdinu. Ale 
k čemu ho vlastně nedělat". Jinde: 
ten chlap má pravdu, ale možná, že 
nemá. Jinde: "litoval jsem jí, ale 
ne moc". Tak nás pan Skvorecký 
zavádí do této situace: jediná sku
tečnost, jediná pravda jsou pocity; 
ale tyto pocity, ovšem, jsou ne
stálé, vrtkavé. Čtenář se esteticky 
těší z této hry světla a stínu, ale 
pak se mu, vedle toho, zachce žít 
v pevnějším světě. 

Nemýlím-li se, pan Skvorecký se 
dovolává práva mládí na nehoto-
vost a nejistotu a neodpovědnost. 
Je to skutečné, asi biologické prá
vo, a a ť bychom je uznali nebo 
neuznali, mládí si v životě toto 
právo vždy vezme. Dannymu bylo 
jedenadvacet let, Ale čtyřicetiletí 
a starší mladíci kolem nás jsou ne
chutní. Ještě vždy po každém květ
nu přišel srpen, a ještě vždy po 
každém srpnu listopad. Ani Dan
nymu ani panu Skvoreckému, což 
je nepoehybně totéž, už není je
denadvacet let. Když od literárních 
problémů postoupíme k problému 
mládeže, co nám zbývá jiného než 
říci, že mládí nemůže být trvalý 
program? Kniha pana Skvoreckého 
měla všechno umělecké právo ohra
dit se, zatvrdit se v příkopech mlá
dí. To jí dalo její pozoruhodnou 

sítu. Ale některé zjevy v mládeži 
po celém světě nutí zabývat se 
mládeží jako společenským problé
mem. Všechno potěšení, které jsme 
měli z knihy pana Skvoreckého, 
nemůže zabránit, abychom se pta
li: co pak, když člověk přestane 
být mladý? Pan Skvorecký, jak 
jeho kniha ukazuje, patři] k mládí 
s týmž fanatismem, s nímž jiní 
patří k politické straně. Nechtěl 
připustit nic jiného než být mla
dý, ať to znamená cokoli. Po té 
stránce jeho kniha není mostem k 
budoucnosti, která Čeká každého 
mladíka, a nemá sociální závaz
nosti ani, pravděpodobně, není 
dobrou přípravou na život. Pan 
Skvorecký tak horlivě pěstoval 
"sladký zmatek mládí", že pak pře
stup do života odpovědného je pro 
něj příliš velký skok. Mládí není 
jediný stav člověka, a pojem člo
věka nemůže být tak nesmiřitelně 
rozkouskován na člověka mladého 
a staršího. 

Lyrik, jímž pan Skvorecký jistě 
také je, může se na nás podívat 
opovržlivě a říci, že lyrikovi není 
nic do toho, jestliže mladý člověk 
přich&zí do života nepřipraven. 
Ovšem, Nepolemisujeme s lyrikem. 
Ale, jako nad každou vážnou kni
hou, myslíme na celkovou lidskou 
situaci, ve které mládí není věčné. 
Všichni se nemohou zabít, když 
jim přestane být jedenadvacet let. 
Snad mohou, ale nedělají to. Po 
periodě pouhého konsnmenství ži
vota přichází perioda tvorby ži
vota. Nejen sex, také tvorba je 
lidský impuls. Ovšem, hrdina kni
hy Skvoreckého, Danny, na konci 
knihy, když se s ním loučíme, má 
dojem, že mnoho toho nenatvoří. 
Válka končí, lidstvo se vyhrnulo 
do ulic, je střílení a křik, velké 
sociální síly, silnější, než jedinec, 
se ujímají vedení. Danny cítí, že se 
v tom může ztratit. Ony velké síly 
se chystají mu poroučet, budou 
jím smýkat, dokonale zničí jeho 
právo na subjektivismus, dobrý i 
špatný. 
Dnešní mládež někdy poněkud te-
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oretisuje. Osborne, vůdce anglické 
mladé "hněvivé generace", napsal 
v předmluvě k jedné své divadelní 
hře: takoví jsme, takové je mládí; 
kdo s tím nesouhlasí, měl by ne
překážet a vědět, že jeho Jas pře
šel. Ale čas ubíhá také pro Os-
borna. Brzy se začne stávat ne
chutným jako věčný mladík — 
jestliže se jinak nerozmyslí. A my 
nemůžeme navždy usednout k no
hám pana Skvoreckého za to, že 
napsal umělecky výtečnou knihu. 

Komunistická vláda zakázala jeho 
knihu, ale demokraté by se patrně 
mýlili, kdyby ho ihned chtěli při
vinout na svá prsa jako bojovníka 
proti komunismu. Tak jednoduché 
věci u této generace nejsou. Skvo
reckého Danny nezatajil nic z toho, 
co cítil, když se hrnula vláda ko
munismu. Toto řekl: já vím, že 
budu pasivní, jen když mne ne
chají hrát jazz a dívat se na hol
ky; "přijímám všechno, cokoli při
jde, protože nemohu nic dělat". Je 
z té generace, kterou může znudit 
všechno najednou: komunismus a 
demokracie, socialismus a kapita
lismus, náboženství a nenábožen-
ství, mravnost i nemravnost. Dan
ny, tolik o něm víme, nepůjde se 
dobrovolně zapsat do žádného se
znamu, nebude se ucházet o žád
nou legitimaci. Chová se tak, jako
by už prožil všechna zklamání 
světa. Je v povaze pana Skvorecké
ho, že ke každé jízlivosti přidá 
trochu dobromyslnosti, a humor 
změkčuje ostré linie karikatury. 
Ale přes to demokratičtí vůdcové 
revoluce, které popisuje, jsou nej
směšnější figury v knize, Nebude
me luštit otázku, čí je to vina, zda 
jejich nebo autorova, který je ne
chápe. Patrně jejich. Je v nich ve 
velkém zmatku zároveň strach i 
předstírání odvahy, a Danny cítí, 
že nevedou vážný boj a stále se 
ohlíží, kde je díra pro útěk. Když 
začalo střílení, pan plukovník Ce-
melík nebyl raněn kulkou, nýbrž 
mrtvicí. Cítíme, že v žádném pří
padě pan Skvorecký nebude chtít 
postavit se potí vedení těchto mu

žů, a ani mu to nemůžeme vyčítat, 
jestliže skutečně jsou takoví, jak 
je vylíčil. 

Ale ani na žádné jiné straně ne
vidí nic lepšího, žádná idelogie ho 
nepřitahuje. Když ideologie padly, 
zbývá jazz a jeho tóny. Je to ge
nerace, která se zdá být unavena 
rozumem a jeho dosud marnými 
pokusy. Je to snad, nejen v Ce
chách, ale i jinde na světě, první 
neideologická, ba proti-ideologieká 
generace. Jestliže se vůbec shro
mažďuje, tedy jen proto, aby se 
utvrdila v odhodlání, že se nedá 
vést ideami a že se nedá zařadit 
do žádné kategorie, ani do kate
gorie "Vlastenec". Danny dělal 
vlastenecké činy, ale cítil nechuť 
k tomu, aby to bylo nazváno vla
stenectvím. Když vedle něho padl 
v boji statečný, hodný, čestný muž, 
takové byly city Dannyho: "Ne
chtělo se mi o něm říci, třeba jen 
v duchu: vlastenec. To si nezaslou
žil. Vlastenci byli pan Jungwirth 
a Macháček a Kalhoun a ti. Měli 
na to patent, a docela jsem jim to 
schvaloval. Ale Hrob byl něco lep
šího." Když přihlédneme blíže, vi
díme, že tu není konec veškeré 
naděje v tuto generaci: Danny ne
návidí jméno, ne věc. Necítí, že je 
špatno být vlastencem, nýbrž jen, 
že není velká čest být tak pojme
nován, poněvadž to slovo bylo po-
špiněno politickými karieristy. 
Velká slova se zprotivila, když 
Často byla brána nadarmo. I když 
chceme, aby dále trvaly velké věci, 
nemůžeme brát v ochranu ošumělá, 
ostřískaná velká slova. 

Myslím na knihu, která před déle 
než deseti lety vyšla v Americe. 
Autor se jmenuje Salinger. Vylí
čil v ní pocity šestnáctiletého ho
cha, který poprvé blíže poznává 
život. Obě knihy, Salingerova i 
Skvoreckého, máji tolik společné
ho, že je ihned jasno, že autoři 
patří ke stejné generaci. Oběma 
je společný týž nedůvěřivý pohled, 
zkoumající, zda starší lidé žiji po
dle toho, co hlásají, a je jim spo

lečná i ztajená něžnost, připravená 
se projevit, jakmiSe věci budou v 
pořádku. Obě tyto knihy jsou ne
pohodlné pro starší generaci, po
něvadž je tu prohlížena jako pod 
mikroskopem. Jedna moralita vy
chází z autorů této generace, i 
když oni každou minutu jsou poho
toví mluvit nemorálně: moralita 
upřímnosti. Mají ten originelní a 
kritický pohled na věci, jaký mí
vají mladí lidé, než jim bylo ře
čeno, jak se na věci dívat. Dívají 
se pod nálepku, která byla přile
pena na věci a na lidi. Je v obou 
těch knihách velký potenciál dobra, 
ale cesta k němu musí být teprve 
otevřena. Jisto je, že nebude otev
řena tím, kdo tuto generaci za
hrne frázemi. K Dannymu nelze 
mluvit tak, jak k němu řečnili dr. 
Bohadlo a dr. Sabata. Je to podiv
ně vyspělá a zkušená mladá gene
race, která nyní se hýbe na všech 
stranách světa. Nějak, snad dříve, 
než je slušno, poznala skutečnosti 
života, a starší generace je v usta
vičném nebezpečí, že se svým ká
záním bude v jejích očích vypadat 
naivně nebo neupřímně. 

Ve světě nyní demokracie a komu
nismus se potýkají, a část mláde
že zřejmě sedí se založenýma ru
kama a naslouchá saxofonu. Zdá 
se, že ani demokracie, ani komu
nismus nedostane tuto mládež zcela 
snadno na svou stranu. Ona klade 
své vlastní podmínky, z nichž hlav
ní je upřímnost, a nemůže být pře
mluvena, nýbrž jen přesvědčena. 
Zkoumá zase jednou všechny věci od 
základu. Hlavní věc, kterou nutno 
o ní vědět, je to, že nikdo u ní ne
pochodí s neupřímností a pouhou 
rétorikou. Ani nemám chuť toho 
příliš litovat. Nutnost stále se vy
rovnávat s realismem a náročnou, 
smělou upřímností těchto mladých 
lidí může mít očisťující účinek 
na starší generaci, může všechny 
donutit, aby za slovem vždy dodali 
věc. Ani demokracie nemá tuto 
část mládeže ještě za sebou. Musí 
ji teprve získat — za všech je
jích vlastních podmínek. 
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Demokratický 
manifest 

od Ferdinanda Peroutky, vydalo nakla
datelství Universum Press Co., NeW 
Yorky stran 172 včetně dvoubarevné obál
ky, cena $3.00. 

Po anglickém a francouzském vydání vy
chází nyní Peroutkův Demokraticky" ma
nifest také v češtině zásluhou vydavatele 
Zápisníku. Je to skutečně nevsedni udá
lost, neboť čs. veřejností se tím dostává 
do rukou kniha, jež svým významem ne
jen nepoměrně vyniká nad dosavadní 
politickou literaturu exilových autoru, 
ale řadí se mezí nejpřednější díla světo
vé literatury na tomto úseku. 
Demokratický manifest je v podstatě kri
tickým rozborem komunismu a demo
kracie. Ve XXII . kapitole Peroutka pí
še: "Proč Demokratický manifest, proč 
ne, snad vznešenější, Manifest svobody? 
Snad více lidí uctívá slovo svoboda než 
slovo demokracie. Qvšem} svoboda je 
cíl, avšak zatím demokracie je způsob, 
jak svoboda přichází na svět. V přítom
né situací svoboda nemá více ehancí 
nežli kolik jí dá demokracie.1' Jinde po
kračuje v tomto klíčovém argumentu 
knihy takto; "Je pravda, že demokracie 
je osvědčený a úspěšný "náš" způsob ži
vota" pro některé země . . . cíl ovsem 
není demokracie v jedné zemí nebo v 
několika zemích, nýbrž demokratický 
svět. Každý princip, který demokracie 
nabízí, je povinen mít v sobě mezinárod
ní možnosti. Diktatura pohrdá většinou, 
ale demokracie nemůže se vzdát cíle 
být většinou ve státě a ve světě. Podiv
ná a nejistá by to byla věc — demo
kracie menšiny, Čili lid v menšině.'> "To
to byla kapitola téměř jen matematická, 
úvaha o většině. Revoluční skupina v 
komunismu nepřestává vyhlašovat: kdo 
s koho? Nezávisle na pravdě a právu, 
na utrpení, které bude způsobeno — 
přece stále jen: kdo s koho? Demokracie 
praví: káyi otázka 'kdo s koho* byla 
vnucena, na konec většina poráží men
šinu, lid skupinu. Věříc v toto, demo
kracie ovsem musí pečovat, aby byla 
většinou." 

Do tohoto rámce politické aktuálnosti 
vsadil Peroutka dvaadvacet kapitol pro
nikavé konfrontace demokracie s ko
munismem. Na roždí! od tradičních děl 
politické vědy, autor se neomezuje na 

žádné dílčí hledisko: pojímá historii v 
celé její plnosti duchovních, hmotných, 
kulturních i civiHsačních sil, jejichž sou
hra a vzájemné (dialektické) působení 
vytvářejí charakteristické vlastnosti té či 
oné historické epochy. Tento téměř prag
matický pohled přináší též originálně 
nové pojetí komunismu. Jednodivé ka
pitoly jsou věnovány rozborům ideolo
gickým, hospodářským, kulturním, histo
rickým, v nichž Peroutka zkoumá vše — 
od psychologie k biologii, od otázek ži
votní úrovně až k technice propagandy 
a vytváření nové společenské struktury. 
Metoda, které autor používá, je defino
vána v kapitole šesté. "Mezi závazky, 
které demokracie na sebe vzala", píše 
Peroutka, "je střízlivost. Je to závazek 
zároveň dobrovolný i vynucený. Dobro
volný proto, Se demokracie sama vy
rostla 2 kritického zkoumání a nehodlá 
se ho vzdát. Vynucený proto, že svo
bodný politický rád nemá prostředků 
umlčovacích a musí udržovat rozumné 
vztahy mezi fakty a slovy, která je po
pisují. Kdyby demokracie rozšiřovala 
fantastické představy o sobě, vždy by 
te vyskytli, kdo by řekli občanovi: jdi a 
svobodně se podívej." 
Tento 'kritický koeficient' svobodného 
pohledu jak na komunismus tak i de
mokracii je Činitelem, který dodává De
mokratickému manifestu přitažlivost ne-
odolatelnosti pravdy. Hlavní i podpůrné 
argumenty Peroutkovy nejsou předkládá
ny 'scholastickým způsobem' — nejsou 
dokumentovány citací desítek knih. a sto
vek dílčích pramenů. Autor prostě kon
statuje a silou logiky dává Čtenáři k 
posouzení závěry. Tím dostává Manifest 
povahu přímého apelu k čtenáři, a je 
v této manifestaci demokratický právě 
tím, že jej vybízí: máš vlastní soudnost, 
posuď. 
Největším přínosem Manifestu pro zá
padní čtenáře, kteří jsou zvyklí na em
pirické myšlení, je Peroutkova these, že 
komunismus, jakkoli sám sebe vydává 
za učení přírodovědně-materialistické, je 
v podstatě a především umělou ideolo
gií. Tato primárnost ideologie před ma
teriální skutečností je klíčem Peroutkovy 
metodologie. Poukazuje na vnitřní roz
pory mezi teorií a praxí, na zvrácenost 
komunismu, plynoucí právě z toho, že 
skutečnost násilím vtěsnává do aprior
ních škatulek mylného učení. 
V kapitole desáté praví o této ideologi
cké abstraktnosti: "Občas v komuni
stickém státě se pohybuje mezí abstrak
ty. Žije ve státě, který byl nazván so

větským, ale je příliš zřejmo, že sověty 
jsou bezvlivná abstrakce, jako je také 
vláda proletariátu. Dělník je pánem to
várny — velmi abstraktně; konkrétně 
je mu přísně poroučeno. Komunistický 
řád nedorostl do své terminologie. Exi
stuje abstraktní ústava, podle níž se 
nevládne. Abstraktní jednota, uvnitř níŽ 
jsou pořádány konkrétní čistky, procesy 
a popravy, a vůdcové, prý spojeni v 
jednotě, jeden druhého posílají do vy-
hnanství na Sibiř * . . T o je možno 
jen v prostředí, ve kterém vládnoucí ab
straktnost zavedla zvyk ignorovat skuteč
nosti a vyhlazovat své maximy vysoko 
nad nimi." nesnášenlivá ideologie, kdyi 
nenalézá fakta podle své chuti, b u ď je 
ignoruje nebo terorisuje. Proto potlačo-
vací aparát komunistického státu tak 
vyrostl. Proto v komunistických státech 
trvá vnitrní napětí, vycházející z proti
kladu mezi abstraktnem a konkrétnem, 
mezi vládními vyhlášeními a zkušeností 
občana.1 

Čtenář bezděky srovnává Peroutkův Ma
nifest sDjilasůvou JVOPůU třídou. Srovnáni 

je nasnadě, neboť Peroutka věnuje 
vzniku i složení 'nové třídy7 zvláštní ka
pitolu, a v dalších používá již běžně 
definice 'revoluční skupiny v komunismu* 
jakožto zavedeného pojmu- Snad právě 
to, že problému nové třídy je v Mani
festu věnována pouze jedna kapitola, 
podtrhává mnohotvárnost komunismu a 
tudíž také úplnost Peroutkova pohledu 
na věc. Djílas při odhalování nové třídy 
použil marxistické metody a postavil to
tální moc vládnoucí komunistické kliky 
na vlastnictví znárodněných výrobních 
prostředků. Tím ovsem nutně unikl jak 
psychologický, tak sociální i historický 
apel — kterým komunismus působil a 
působí na proletaríát. Domnívám se, 2e 
Peroutka správně tyto aspekty zdůraznil. 
Neboť tim se též podstatně rozšiřuje 
fronta, na které dnes demokracie 9 ko
munismem musí zápolit. V Peroutkově 
aforistické formě věc zni takto: 'Demo
kracie by neměla žádné naděje, že získá 
větSinu ve světě, kdyby setrvala u roa-
pačitého a nečinného poměru k chudo
bě, jaký mělo devatenácté století. Pro 
demokracii dvacátého století není jiné 
cesty než energicky vyslovit, že chudoba 
je zlo . . ." 

V době, kdy demokratům jde o tuto 
většinu ve světě, a tudíž o vše, Pe
routkův Demokratický manifest je kni
hou, která může k získání této většiny 
podstatné přispět. Je to brilantně psané 
poučení. Pavel Berka 
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Egon Hostovsky: PŘÍZRAKY 
Kapitola z rukopisu pHpravovaného románu 

"Všeobecné spiknuli" 

Přišla bez kabátu, jen s norkovou kožišinou kolem 
krku a s kabelkou pod paží. Měla n i sobě jiné sáty, 
než v jakých jsem ji viděl odpoledne; střízlivé, černé, 
3 dlouhými rukávy a bez výstřihu. Opírala se o rám 
dveří, jako by maličko váhala vejít, a Její úsměv mi 
nepřipadal už nestoudný, nýbrž otevřený, a probíhal 
celou řadou tánin, aniž ztrácel základní charakter, 
jímž byla nerozpaíitá výzva: tady mě máš, myslí si o 
tom, co chceš, ale mysli laskavě nahlas! A jak jsem 
otvíral víc a víc dveře dokořán, spláceje vyzývavý 
úsměv vděčnosti, zcela nepředstírána, projelo rai hla
vou, že právě dělám něco, co jsem několikrát už udělal 
v minulosti; něco, nač mám i nemám právo, něco 
lákavě nezákonného, nicméně omluvitelného, málem 
běžného, co se mlíky předpokládá a připouští, pokud 
to sami nedáme na buben a pokud i v sobě ten akt 
přikryjeme chlapskou diskrétností. Inu, otvíral jsem 
dokořán dveře hezké ženě, jež podle pošeptaného slibu 
přišla mě navštívit v době rozesílaných loží. 

A ť jste jakkoli otrlí, vždy se v podobné chvíli trochu 
chvějete strachem i studem a snažíte se, seč jste, 
abyste nadlehčili ten mrákotný čas, v němž při každém 
hnutí, slově a dechu zápolí potlačovaná neřest s 
•kýženou něhou. 

Ale kde brát a nekrást? Jak nabrat něhu v míst
nosti, připomínající spíše opuštěný lokál hráčů a 
pijáků než útulnou jídelnu? A jak jsem se měl chovat 
důstojně a nedvojsmyslně, maje na sobě jen jednu 
ponožku, sotva dopnuté kalhoty s plandavými šlemi 
a košili bez kravaty? 

Napadlo mě, abych ji na uvítanou políbil, ale jen na 
čelo, nikoli na ústa. Ona mě však jemně odstrčila a 
vstoupila do místnosti. 

"Tady to vypadá, aby se Pán Bůh smiloval," řekla v 
nevážném, hravém pohoršení, a prudce se obrátivši ke 
mně, přehodila mi šle přes ramena a začala je zapí
nat, usmívajíc se a hned poté se lehce mračíc jako 
dubnové nebe. 

Pak dodala povědomou včtu, jakou ženy rády proná

šejí v podobné situaci, aby sklidily vděk i pochvalu 
milenců: 

"Nebylo to lehké dostat se sem!" 

"Rád věřím," přisvědčil jsem horlivě, abych jí co nej
dále vyšel vstříc na cestě z rozpaků. Jenže ona vůbec 
nebyla v rozpacích. Chvatně sňala s ramen norkovou 
kožišinu, svou jedinou ochranu před chladem listopa
dové noci, spíš mi ji vhodila než podala, kabelku leda
byle odložila na stolek s popelníčky a pak kvapem 
zamířila k oknu s vyhlídkou na Hudson, aby je prudce 
a lomozně otevřela, 

"Nepořádek mi nikdy a nikde nevadí, ale nesnáším 
zatuchlou atmosféru," řekla trochu přerývaně, nabíra
jíc plnými doušky čerstvý vzduch, jenž se teď vedral 
v nenechavých závanech do místnosti, čuchaje záclony, 
víře popel a drobty na stolcích a listuje na koberci 
v magazínu Liře. Myslil jsem si, že já zase lépe sná
ším zatuchlost než průvan, leč pomlčel jsem o tom a 
uložil kožišinový přehoz do šatníku. Když jsem ee 
obrátil čelem do jídelny, viděl jsem plavovlásku již 
sedět na pohovce, v témže rohu a v téže posici jako 
odpoledne. Jenže tentokrát mě nesváděla ani mimikou 
ani pohledy. Hleděla na mne trochu soucitně a trochu 
soudcovsky, jako bych já jí (a nikoli ona mně) byl 
dlužen mnohá vysvětlení. Posadil jsem se naproti ni 
a pootočil židli do úhlu, v jakém jsem ji pozoroval, 
když ještě jídelna byla zavalena hosty a já si myslil, 
že jsem schován jejím hemžením a švitořením. 

"Jak si vlastně máme říkat?" zeptala se mne najednou 
v rozkošné nerozpačitosti. "Lidé, kteří mě mají rádi, 
přezdívají mi Evo. A já už ti začala říkat Jene, či 
ne? Co sis vlastně myslil a myslíš o mé . , • neformál
nosti? Maličko tě láká a maličko uráží, viď? Řekni 
pravdu \" 

'Mě na tobě vůbec nic neuráží, Evičko (zdrobnělina 
jejího jména mi roztřásla rty, a já se za sebe zasty
děl). Abych ti poctivě vyznal, mě strhuje to, co nazýváš 
neformálností, do té míry, že se vůbec neosměluji 
zeptat, kdo vlastně jsi a jak jsi ke mně přišla." 
asmála se hlasitě a od srdce. Pak ke mně přistoupila 
(nevím, zda se mi to jen zdálo, čí zda tomu tak sku
tečně bylo, že vše co tentokráte dělala, bylo nějak 
přepjatě chvatné), vzala mou hlavu do obou dlaní a 
dívajíc se mi do očí ze závratné blízkosti a při tona 
nedovolujíc mým rtům, aby se jí dotkly, řekla zpívavě: 

"Ty jsi staromódnú dramatický! I v tom, že si zaka
zuješ poznat blíže lidi, na kterých ti záleží, aby ti 
nezevšedněli a abys nemusil vystřízlivět ze zájmu o 
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ně. Poznala jsem to hned, podle toho, co jsi o sobě 
vypravoval. Sed* tiše, a nesnaž se mě ani hladit ani 
líbat, sice bych se tě musila zeptat, co si vlastně o 
mně myslíš a tou otázkou bych se ti mohla zprotivit. 
Ale jinak ti tak hned nezevšedním. Nejsem totiž vůbec 
všední, však ještě na to přijdeš, jestli ti to zatím ušlo. 
Copak se tu všechno stalo, když jsem odešla? Doufám, 
že se z hostů nikdo hlasitě nepohoršoval ani nad 
tebou ani nade mnou; nechovali jsme se právě eomme 
il faut," 

Byla jiná než dříve, lépe řečeno, neodpovídala teď 
mým odpoledním představám, kdy jsem v ní viděl 
ženu z polosvěta, jež svou pravou či předstíranou 
úlohu drzé záletnice začíná pojednou hrát příliš re
alisticky. Byla výmluvná, a to mi opravdu na začátku 
ušlo. A zdálo se, že od první chvíle vi, co tu chce, 
kdežto já byl v tomto směru odkázán na dohady, více
méně nepravděpodobné. 
Můj zájem o ni vzrůstal a nebyl už jen zjitřován 
představami toho, co tak pohotově, bez zábran a ne
dvojsmyslné nabízela, byť po drobných dávkách. Sek! 
jsem si, že se musím mít před ní napozoru, ne snad 
proto, že bych větřil nebezpečí v její podivuhodné 
návštěvě, nýbrž proto, že špatným výkladem jejích 
záměrů mohl bych ji zapudit a ztratit. A myšlenka, 
že bych ji mohl ztratit právě tak náhle, jak jsem ji 
našel, nebyla mi za mák po chuti. Půlnoční návštěva 
této mladé ženy byla přece jen něčím zcela novým v 
rejstříku mých dobrodružství a zkušeností, i když 
mi vzdáleně připomínala ten či onen minulý zážitek. 
A tak tedy nevyzbrojen moudrostí z precedentu a 
neodhodlán ztratit nic z toho dráždivě nového, co mi tu 
padalo do klína, rozhodl jsem se vidět v ní spojenkyni 
a mluvit s ní upřímně. Nezabránil jsem jí v odchodu 
na její staré místečko v rohu pohovky, do něhož se 
schoulila poněkud zimomřivě, nepřestávajíc mě lásky
plně pozorovat — tentokrát s troškou humorné ostra
žitosti a shovívavé vědoucnosti, jako když v milence 
nabudou vrchu pocity mateřské. 

Vstal jsem, zastrčil ruce do kapes a začal se prochá
zet, aby se mi lépe přemýšlelo i mluvilo: 
"Co se tu všechno stalo ?To je tak, má drahá neznámá! 
Kdyby mi ještě včera někdo o sobě vypravoval, že ho 
potkalo to, co se doopravdy dnes přihodilo mně, a 
kdyby ten někdo nebyl notorický lhář, pomysli) bych 
si, že je opilý nebo že mluví z horečky. Já však ne
jsem opilý a horečku také nemám. Nebudu zapírat a 
poctiv přiznám, že přítomnost neznámé plavovlásky, 
které přezdívají Evo a jejíž pravé jméno dosud ne
znám a o níž nevím, kdo ji ke mně přivedl, nepokládám 

za něco zvlášť všedního, co se nám může přihodit 
každého dne. Ale nejde jen o rozkošnou Evu. Jde také 
o nepříjemného chlapa, který celý čas vedle Evičky 
seděl a drze se na mne šklebil a o němž rovněž nevím, 
•kdo ho ke mně pozval. Já se prostě nedostal k tomu 
— hm, až teď se mi zdá divné, že jsem se k tomu 
nedostal!—, abyeh se zeptal, kdo ke mně přivedl velmi 
vítanou cizí krasavici, které přezdívají Evo, a pak ne
příjemného šeredu, jenž se jmenuje Jiří Beck a jenž 
patrně způsobil, že jsem vás všechny po jeho odchodu 
otravoval celé dvě hodiny vyprávěním o jednom roz
todivném přátelství. Když Evička odešla, rozvinula 
se u mne nudná a trapná rozprava jednak o tom, co 
jsem vyprávěl, ale také o mé povaze, talentu a charak
teru. No, vyšel jsem z těch analys jaksepatří po
hmožděn a pocuchán, a potom, buď ve zlosti či prostě 
proto, že se mi z těch všech řeči obracel žaludek a z 
žaludku mozek, prozradil jsem na sebe něco, co mi 
nazítří trochu zkomplikuje život a co hlavně zkompli
kuje několik vztahů k lidem, jak blízkým a milým, tak 
i vzdáleným a nudným. A nakonec, když jsem si uvě
domil, co jsem právě vyžvanil, by!o mi na chvíli 
opravdu nanic. A teď jsem u nejzáhadnější kapitoly 
všech odpoledních a večerních příhod. Hosté se pole
kali mého vzezření a horempádem odtud odešlí— až 
na doktora Stevense a Miladu. Milada, ať už to víš 
či nevíš, je má nejmilejší přítelkyně, a dr. Stevens . . . 
proč se směješ? Asi ho znáš lépe než já, tak o něm 
povím jen tolik, že jsem se jím dnes po prvé dal 
prohlédnout, a že se mu můj stav valně nelíbil, ačkoli 
na mně neshledal žádnou nemoc. Krátce a dobře: byl 
jsem celý čas v takových podivných mrákotách, ale 
bdělých, nic mi v nich neušlo, ani to, že se chovám 
nemožně, nechávaje se Miladou odstrojovat jako 
ochrnutý pacient a drem Stevensem proklepávat a 
omakávat, jako bych měl smrt na jazyku, že při tom 
jejich samaritánství je mi do smíchu a že jim přes 
to na jejich znepokojené otázky neříkám ani bú. Ne
dovedu to pořádně popsat ani vysvětlit. Počínal jsem 
si, jako bych byl na mol opilý, ale háček vězí v tom, 
že jsem byl zcela střízlivý — až na pochroumanou vůlí. 
Ano, vůle mi natolik vypověděla službu, že jsem nako
nec provedl kousek dočista klukovský, a nepokusil se 
mu zabránit. Já se totiž za těmi dvěma, Miladou a 
drem Stevensem, když ode mne odcházeli, plížil po 
špičkách jako v nějakém špionážním filmu, abych 
vyslechl, co si o mně budou šeptat. Nu, a z toho, co 
jsem vyslechl, motá se mi dosud hlava. Už odpoledne 
mi chvílemi bylo tak, jako bych se stal obětí vše
obecného spiknutí. Jako by si většina hostů — včetně 
neznámé plavovlásky — umanula mě mást a vodit za 
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nos podle nějaké smluvené žertovné hry. Ale co JMt 
•konec ti dva si o mně povídali, překračuje hranice 
všech legrací a her, nemluvíc o tom, jak málo talentu 
mají Milada a dr. Stevens pro kanadské žertíky. Tak 
na příklad mluvili v tom smyslu, jako by tu odpoledne 
Jiří Beck vůbec nebyl. Dr. Stevens byl pohoršen mým 
domnělým flirtováním s jeho paní Eleanorou, kterou 
neznám ani z vyprávění a která tu nemohla být, pro
tože kromě plavovlasé Evičky všechny ostatní dámy 
jsou mi až protivně známé. A záhadná Evička nemůže 
být paní Stevensovou, když podle Milady ani jedna z 
pozvaných dam nebyla blondýnka. Nuže, krásná ne
známá, nechtěla byste mi nalít teď trochu čistého 
vína a aspoň napovědět, co to všechno má znamenat?" 

Byl jsem velmi nespokojen se svým řečnickým vý
konem. Nelíbilo se mi, co říkám ani ve formě, ani 
v obsahu. Neměl jsem ji na přiklad oslovovat "krásná 
neznámá", jako bych povýšeně ironisoval styl nějakého 
dívčího Tománu, a neměl jsem se raději vůbec po
koušet o blaseovanou ironii, když to, co se stalo mělo 
daleko i k velmi výstřednímu smyslu pro humor. 
Ovšem, dobrá rada drahá, jestliže sice víme, co 
všechno bylo nevhodné, leč nenapadá nás, co by byio 
bývalo vhodné. Ano, chtěl jsem v ní vidět spojenkyni, 
ale nechtěl jsem si před ní zadat. A celý čas, co jsem 
vážně-nevážnč hovořil, měl jsem nepříjemný dojem, že 
ona do mě vidí víc než je třeba a že svou před
stíranou rovnováhou ohrožuji její uhrančivou náklon
nost i své osobě. 

Sledovala má slova příliš živou a příliš souhlasnou 
mimikou. Kdykoli jsem o něčem vyslovil pochybnost, 
pokrčila i ona skepticky rameny, kdykoli jsem tvrdil, 
že tomu bylo podle mého názoru tak a ne jinak, rychle 
mi přisvědčila, a kdykoli jsem řekl "nikoli", i ona 
zavrtěla záporně hlavou. Tyhle pochlebnické projevy 
jednomyslnosti k ní nějak nepatřily, tak pohotově 
dospělý a svéprávný člověk přisvědčuje snad jen dě
tem, když mu vykládají o tom, co je potkalo, mísíce 
vidiny se skutečností a straníce nadšeným hlasem da
leko spíš pohádkovým lžím než pravdě. 

Zase jsem usedl a provinile k ni vzhlédl. Pokyvovala 
pomalu 'bradou do rozšiřujícího se úsměvu jakési jas-
novidné prozíravosti, jenž mi měl dát najevo, že jsem 
ji neošálil. A mně v té chvíli bylo všechno jedno—, 
spiknutí odpoledních hostů, mé podivínské chování, 
zmatené řeči cizí i vlastní, opravdu všechno—kromě 
této cizí Seny a jejího zájmu o mně. A když mi náhle 
projelo hlavou "cožpak ses na první pohled zamiloval, 
ty starý blázne?", odpověděl jsem si s pohotovou ne

zodpovědností,— navztek všemu rozumu: "A kdyby! 
Co na tom?" 

"Jene," ozvala se konečně hravě a něžně, "tebe od
jakživa přitahují plavovlásky, viď?" A než jsem mohl 
přisvědčit, ještě se zeptala v změněném, málem přís
ném tónu, jenž mě znepokojil, protože tak podivně 
kontrastoval s její předchozí shovívavou vlídností: 

"A jseš si naprosto jist, že mé vlasy mají opravdu 
barvu, jakou miluješ?' 

Nerozuměl jsem. Chvíli jsem neodpovídal, snaže se 
uhodnout nač se vlastně ptá, a když jsem pochopil, 
ulevilo se mi a já se upřímně zasmál. 

"Mně vůbec nevadí, jsou-li tvé vlasy odbarveny, hlavně, 
že je teď vidím plavé jako len." 

Prudce jsem k ní přistoupil a pohroužil hladově ústa 
do jejích kadeří. A teď nanovo jsem pocítil závrať, 
vdechuje plnými doušky pozapomenuté vůně ze sadů 
milenců v čase jinošství. 

V těch několika magických vteřinách, kdy jsem líbal 
její vlasy a kdy ona mi chvatně na tlapkách hebkých 
prstů bloudila po hrdle a šíji, byl jsem tak omládle 
šťasten a tak naivně vděčný, že jsem tajil dech, 
abych jím ani nezamžil ten křehký zázrak, který tu 
náhle vyšlehl ve všech krásách a žalech první milostné 
extase. 

"Přestaň, jsi opravdu jako malý chlapec," pobruko
vala za chvíli, nepřestávajíc mě laskat polštářky svých 
hravých iprstů. Pak náhle vstala, udeřila se při tom 
nosem o mou bradu, slabě vykřikla a já rychle 
ustoupil. 

"Odpusť! Bolí to?" 

Už léta jsem nepocítil o nikoho tak hluboce soustrast-
nou obavu, už dávno jsem se tak intensivně nestra
choval, zda jsem snad někomu nezpůsobil bolest, A 
bývalo víc v sázce než nemotorné uhození do nosu. 

Smála se. Nemohlo to tedy být tak vážné. "Když jsem 
byla malá a praštila se do kolena či do hlavy a řvala, 
jako by mne na nože brali, maminka mě vždycky 
konej šila: 'Než se vdáš, dávno to přebolí!' Nos mě 
teď jak se patří brní, ale než se vdám . . ." 

"Tak nejsi vdaná! To je dobře!" 

"Počkej, mohla jsem to myslit trochu jinak. Třeba, 
než se znovu vdám . . . A vlastně, proč by to mělo 
být tak důležité, jsem-li či nejsem vdaná?" 
"Ano, proč by to mělo být důležité . . .?" 
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"Myslila jsem si to," vyhrkla vítězoslavně. "Tak ty 
vlastně nechceš, abych ti nalila čisté víno! ftíkal jsi, 
že jsi byl odpoledne a večer chvílemi jakoby v mráko
tách. Opravdu jenom chvílemi a opravdu jenom od
poledne a večer? A ježte něco: není ti lépe v mráko
tách než bez nich?" 

Znovu mě někdo vyzýval, abych mluvil o sobě. Abych 
se doznával, kil, hájil, vychloubal, haně! a chválil. 
Ale jak nesmírně se lišila tato výzva od všech pře
dešlých! Jak slastné požehnání je v daru jazyka, 
mluvíme-li o sobě k někomu, kdo je dychtiv slyšet 
naše vyznání, kdo se do nás natolik zahleděl (a my 
<$o něho), že ho nepohorší pravda, nezmate polopravda 
a uhrane lež! 

Nemysli] jsem valně na to, nač se táže a nebylo teď 
pro mne zvlášť důležité odpovídat logicky, aby si 
mohla nakonec říci pravdu o tom, co jsem nazval spik
nutím. Daleko závažnější mi připadalo rozhodit udice 
slov tak, abych ji ulovil, pak velkomyslné osvobodil 
a v zápětí znovu chytil. Není na světě vedle pávů 
marnivějších stvoření nad vypravěče! 

"Je to zláštní, Evičko," začal jsem vášnivě, naježen 
všemi ctižádostmi dobrodružného rybáře. "Když jsem 
o sobě odpoledne vypravoval celé dvě hodiny, mluvil 
jsem ke všem a k nikomu. Tak nějak, jako když píši 
povídky a romány a sním při tom o Neznámém čte
náři, který má ve mně právě tak honosný pomník, 
jaký má ve všech metropolích světa Neznámý vojín. 
Ale teď je tomu najednou jinak . , . " 

Kupil jsem slova v ozdobné pyramidy, zaplétal a roz-
přádal je v barevné výšivky, navlékal je na větnou 
osnovu jako korálky a z těch řečnických cetek kouzlil 
vějíře a jimi ovívá! sebe i posluchačku. 

Nebyla však již trpělivá jako na začátku. Po nějaké 
době dokonce zvedla s podlahy magazín 'Life' a začala 
v něm listovat. A teprve teď jsem si uvědomil, že 
mluvím o sobě a o aikom, že tlachám a že tlach je 
nejspíš má jediná výrazová forma milostné vášně. 
Pod studenou sprškou jejího nezájmu jsem se rychle 
vzpamatoval a znovu a tentokráte střízlivěji se zeptal 
sebe samého: "Co to vyvádíš, starý zamilovaný 
blázne?" Umlkl jsem uprostřed věty, vyčnělé v prázdnu 
jako když čas navrší vteřiny, jejichž dopadu nikdo 
nenaslouchá, a zachumlal jsem se do rozpačitého 
mlčení. 

Ještě dlouho si mne nevšímala. Objevila cosi pozoru
hodného v Lifu a byla tak pohřížena do četby, že si 
snad ani neuvědomovala mou přítomnost. 

Až konečně, vyrušena dlouhým tichem, zvedla hlavu, 
poněkud překvapena se rozhlédla a pak se zeptala: 
"Je to tvůj magazín, nebo jej zde někdo z hostů za
pomněl ?" 

"Někdo jej zde zapomněl," odpověděl jsem rozrarzele, 
pohněván na sebe a svůj rybářský nezdar a dotčen tak 
odtaživou otázkou. 

Odložila Life a upřela na mne oči, plné soucitného 
lesku. Usmířen, řekl jsem si: "Ještě jsem ji neztratil." 

"Poslyš, Jene," pokračovala trochu váhavě, hladíc mě 
povzbudivě pohledem i hlasem, "my oba přepínáme hru 
na schovávanou. Musíme se teď rozhodnout, a rozhod
nutí záleží víc na tobě než na mně. Dovedl bys mi 
říci, na čem ti v téhle chvíli nejvíc záleží?" 

"Právě na to myslím. Ze všeho nejvíc mi záleží — a 
prosím tě, věř mi, i když to povím neohraibaně a 
banálně — nejvíc mi záleží na tom, abych tě neztratil. 
Jestliže namítneš, že je to žvást, že nevím, kdo jsi, co 
chceš, že se neznáme, že jsem příliš starý, zkušený a 
prohnaný pro lásku na první pohled — dokonce za tak 
karnevalově ztřeštěných okolností—, mohu odpovědět 
jen tolik, že to je sice všechno pravda, ale že kašlu 
na pravdu, že té chci, že tě potřebuji, že i ty mě 
zřejmě potřebuješ a že tě nesmím ztratit!" 

Mluvil jsem naprosto upřímně, v mé opravdovosti ne
zbylo místa ani pro špetku skepse, jež by vážila a 
měřila, co a jak jsem řekl, a zda to'bude působit dobře 
či špatně. 

"Jene, Jeníčku," volala exaltovaně, ale tentokráte bez 
škádlivé hravosti, "abys pochopil, co si to vlastně 
přeješ, muail bys také pochopit, co se ti odpoledne 
přihodilo a co se s tebou dosud děje. A já se bojím, 
že pravda mezi nás postaví nepřekročitelnou zeď. Snad 
v této chvíli nechceš znát pravdu, snad sis podvědomě 
i vědomě zahradil přístup ke skutečnosti. Ale co bude 
za hodinu, co zítra a za týden? Než jsem se k tobě 
vrátila, tak jsi plakal. Ještě, když jsi mi otvíral dveře, 
byly tvé oči plny slz. Ale Člověk, který kašle na 
pravdu a nechce nahlédnout do skutečnosti, sotva by 
plakal. Já umím žít pro okamžik, já umím nevzpomínat 
a nepředstavovat si, co se stane za chvíli. Jen proto 
jsem teď tady. Ale dovedeš to i ty? Pro tebe musí 
být hrozně těžké vykuklit se ze svých knižních mátoh, 
to chápu, ale já nejsem mátoha, já nejsem literatura, 
přesto, že mi nic nenahání hrůzu, pojď, jestli chceš, 
a znovu se přesvědč, že jsem, že dýchám, že jsem Žena, 
že jsem u tebe . . . že . . . Ani já tě nechci ztratit. 
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Ale nejsem tak náročná, jako ty. Nechci tě ztratit 
teď. Co bude zítra, nevím. A abychom jeden druhému 
nezmizeli v téhle noci, nesmíš znát pravdu a sku
tečnost. Aspoň ne celou pravdu a ne úplnou sku
tečnost." 

Připomínka, že jsem nedávno plakal a že si toho 
všimla, byla zahanbující a zeslabila mou radost z 
jejích dalších slov oddaného vyznání. 

'Dobře, dobře," odpovídal jsem v netrpělivém chvatu, 
neveda, nač spěchám, 'povědz mi tedy jen tolik pravdy, 
kolik uznáš za dobré. Co se tu odpoledne stalo? Domní
váš se i ty, že jsem se opil a že jsem dosud nevy-
střízlivěl?" 

"Ne, nebyl jsi a nejsi opilý," řekla až tragicky vážně a 
já usilovně a bez úspěchu hledal v jejím pohledu a 
slovech náznak nějaké slovní hry a ironie. Bože, copak 
si tedy o mně myslí? Jen a ť to není nic odpudlivého, 
jen a ť to není něco, co by mě v jejích očích zlehčilo! 
Na tom záleží a ne na pravdě a na mínění ostatních! 

A pokračoval jsem ve svých uchvátaných myšlenkách 
nahlas: 

"Domníváš se, že následkem svého zaměstnání jsem 
zpapírovatěl do té míry, že už nerozpoznám skutečnost 
od toho, co do ní bezděky promítám ze svých literár
ních smyšlenek? To by bylo hrozné, kdybych šustil 
papírem při každém nápadu i při každém slově! Za 
takových okolností by zajisté bylo pro mne lépe neznat 
pravdu o nikom a o ničem. Ale já si nezahrazuji 
přístup ke skutečnosti ze strachu, abych snad nepoznal, 
že jsem nadobro ablbnul. Ne — to zatím přece jen 
není můj případ!" 

"Nebraň se mi pořád, já tě neohrožuji, já se ti obdi
vuji, já . . . Copak chceš, abych ti vyznávala lásku? 
Stejně bys mi nevěřil, protože i mně pokládáš za 
spiklenfcu. Ale o to teď nejde. Jene, tobě se odpo
ledne opravdu něco přihodilo! Tady to bylo po
někud jiné, než se na to pamatuješ. Užíváš snad 
nějaká narkotika?" 

Opravdu jsem se zděsil. Tak tohle si o mně myslí! 

"Jak tě jenom něco podobného mohlo napadnout?" 
Ale sotva jsem vyslovil svou zlekanou otázku, něco, 
co přišlo zvenčí, mnou otřáslo, jako bych vkročil do 
průvanu, nebo jako by mé chřípí zachytilo pach 
ohně. Vždyť je opravdu všechno v posledních hodi
nách kolem mně halucinačně poborceno a zkresleno 
a logika událostí je snová a já ji přijímám jako 

spáč, jenž trochu ví a trochu nechce vědět, žet 
dříve či později mueí procitnout. 

Náhle tolik povědomých hlasů na mě volalo ze všech 
světových stran: 

"Ty snílku, ty bloude, ty blázínku, ty tvrdošíjný ilu-
sionisto!" 

Nu, k čertu, co má být? Čeho ae děsím? Vždyť odjak
živa si lidé říkají, že jsem podivín, že jsou věci, 
které se zdají, a věci, které jsou, a že já znovu a 
znovu sázím na ty co se jen zdají. Nějakých pěta
dvacet— třicet let poklidně beru na vědomí svou 
výjimečnost, ba chvílemi jsem na ni hrdý, a najednou. 
si mám m y s l i t . . . Co si mám myslit?" 

Z veliké dálky jsem zaslechl její hlas: 

"Jene, ty ses sta! opravdu asi obětí vtipu. Ale velmi 
ošklivého vtipu. Já myslím, že tenhle Life zde nebyl 
zapomenut náhodou. Někdo, ale kdo foy to mohl být? 
. . . někdo chtěl, abys věděl, kde jsi to vlastně bloudil, 
až se probereš." 

"Až se proberu? Life? Co máš s tím časopisem? 
Evičko, prosím tě, smiluj se! Aspoň ty jediná nemluv 
v hádankách!" 

"Děj se vůle tvá a Boží," řekla slavnostně, aby se-
trochou ironického pathosu vyvlekla z tísně; bylo asi 
po čertech těžké a zároveň trapné mně vyhovět slzou 
čistého vína. "Nelekej se," pokračovala v zmrzlém 
úsměvu, v jakém na mě hleděla celé odpoledne, a který 
v noci ztratila, "ale ty nejsi teď docela příčetnýl" 

"Ach tak," odpověděl jsem, jako by mi byla právě 
řekla, že nejsem tak docela pečlivě oholen. A pak 
jsem propukl v hlučný smích. Pro pána krále, o tako
vouhle maličkost jde, a co strachu mi nahnala, než 
konečně kápla božskou! Nejsem prý tak docela pří-
četný! To se povedlo! A ona je příčetná. A můj advo
kát také. A můj nakladatel je vtělená normálnost! 
A explose atomových a vodíkových pum jsou krato
chvílí chlapíků zvlášť silného duševního zdraví. Nikita. 
Chruščov je nadpříčetný a reklama na televisi právě 
tak příčetná! Tak tohle ji tísní! To se opravdu 
povedlo! 

"Má drahá, sladká Evičko, mně spadl kámen se srdce. 
A já už myslil Bůh ví z čeho mě nepodezíráš. To se 
ví, že jsem blázen. Ale ne nebezpečný, protože to o 
sobě vím a přiznám. Horší je to a těmi, kdo to nevědí 
a nepřiznají — a těch je většina. Ale co má s mým. 
bláznovstvím společného Life?" 



Z Á P I S N Í K M 

Místo odpovědi podala mi rozevřený magazín. Drahnou 
chvíli jsem po všech koutech hledal brýle. A když jsem 
je našel, pohlédl jsem jen na záhlaví a několikařádkový 
úvod předlouhého článku s černobílými i barevnými 
obrázky, článek pojednával o jakýchsi exotických hou
bách, rostoucích v mexických horách. Ty houby prý 
pojídají indiáni při svých náboženských obřadech, a 
jakmile je pozři, propadnou vidinám. Nějací dva ame
ričtí odborníci studovali na místě zázračnou moc 
těchto hub, okusili je, měli úchvatné vidění a teď 
obšírně popisují své halucinace. Některé odstavce a 
věty byly podtrženy červenou tužkou. 

Sklapl jsem Life a vrátil jej plavovlásce. Neříkal jsem 
chvíli nic a netvářil se asi chytře. 

"Nerozumíš?'* zeptala se úpěnlivě, jako by bůh ví co 
záviselo na mé odpovědi. 

"Tobě nerozumím, Evičko, článku bych patrně rozuměl, 
kdybych měl náladu jej číst. Ostatně o těch houbách 
mi už někdo něco vypravoval." 

"Kdo ti o nich vypravoval, nevzpomínáš si?" 

"Proč jsi tak rozrušena, záleží na tom tolik? Nejspíš 
mi o nich vyprávěl Karel Horn, můj advokát. On se 
nesmírně zajímá — mimo jiné — o všechny nové drogy, 
léčiva a jedy, myslím, že dokonce několikrát sám 
kouřil hašiš, aby poznal, stojí-li za to mu propadnout, 
ale 'podle všeho byl nakonec zklamán . . . Počkej, ale 
také mi mohl o tčch houbách vykládat dr. Stevens. A 
když ne o houbách, tak zcela určitě o nějakém fran
couzském preparátu. Ano, teď se už pamatuji! Říkal 
mi —není tomu tak dávno, ale nevím v jaké souvislosti 
se o tom zmínil — že francouzští lékaři vynašli drogu, 
po jejímž požití člověk může. spát nesmírně dlouho. 
A že theoreticky vzato, ten lethargický spánek by 
nám mohl nekonečně prodloužit život, ovšem nic by
chom z takového života neměli, protože bychom o sobě 
nevěděli . . . Pro pána krále, snad tě nenapadlo něco 
tak fantastického, že by . . . Duše drahá . . . ne, ne, 
to je nesmysl!" 

"Není to nesmysl! Já to nevylučuji!" 

"Ale proč, u věčného Boha, by mi někdo měl namíchat 
do whisky takový čertovský přípravek? A copak jsem 
si opravdu počínal jako . . .? Děvče moje, nemám 
sice strach, ale třesou se mi kolena. Jako když stra
šidlo poprvé pohlédne na sebe do zrcadla. Ne, žerty 
stranou! Co se vlastně odpoledne přihodilo?" 

"Tak přece jen chceš znát pravdu?" 
"Vlastně ne . . . asi je to něco velmi zahanbujícího!" 

"Nic zahanbujícího . . . jen divného . . . nepřirozeného 
. . . bláznivého! Jene, nechtěj o tom vědět! Aspoň 
zatím ne! Až se prospíš, budeš možná docela jiným 
člověkem, než jsi v posledních deseti až dvanácti hodi
nách, takovým, jakým jsi byl dříve a jakého já ne
znám. Carpe diem! Co se na mne tak nelichotivě díváš? 
Vadl ti, když Američanka užije latinského rčení? Až 
se prospíš, třeba si vzpomeneš, nač si teď nemůžeš 
či nechceš vzpomenout! A potom — i to se může stát 
— budeš mít jen jedno vroucí přání: abys mě už 
podruhé nepotkal. Carpe diem! A když se naopak sám 
už nikdy neupamatuješ, jaké to zde odpoledne sku
tečně bylo, a co a jak se opravdu sběhlo, připomenou 
ti to jiní lidé. Nějakou chvíli se s nimi budeš hádat, 
ale pak se smíříš s okénky ve své paměti a možná i 
připustíš, že tě přece jen někdo úmyslně — řekněme — 
omámil." 

"To už připouštím: ty jsi mě omámila. Ale ne me
xickými houbami. A teď mám na srdci ještě jednu 
otá2ku: Jednám-li a mluvím-li posledních deset či dva
náct hodin pod vlivem alkoholu, který bych musil 
ovšem popíjet nějak bezděky, či pod vlivem toho, co 
mi kdosi pro obecnou švandu nebo pro soukromý expe
riment namíchal, není vlastně žádná záhada kolem 
mne. Ale co ty? Kde je klíč k tvému tajemství?" 

"Kolem mne není tajemství. Dělám vždycky co chci, 
pokud je to ovšem proveditelné. Zachtělo se mi být s 
tebou a bylo to možné jen proto, že ve mně vidíš 
někoho, kdo tě strašně láká. Někoho ti zastupuji od 
první chvíle. Ale mně nevadí, že jsem náhražka. Mně 
je B tebou dobře, nejsem náročná, neznám strach, a 
studu mám jen tolik, kolik ženě mého druhu přísluší." 

"Ženě tvého druhu?" 

"Obelhávej si nadále sebe, ale ne mne! Já vím, že jsi 
aspoň na 2ačátku viděl ve mně prostitutku. Ale ani to 
mi nevadí. Už jsem ti řekla, že nejsem všední." 

Bylo toho náhle příliš mnoho, abych se znovu a znovu 
divil. I přestal jsem se divit. A vzal na vědomi, že 
ví, jak jsem na ni zprvu pohlížel, že dělá, co si zamane, 
když je to uskutečnitelné, že mě pokládá za nepří
četného, ale že jí je se mnou přesto dobře, že nezná 
strach a že stud pokládá za něco, co ženě sluší, pokud 
se jím nezdobí příliš přepjatě. A že užívá lantinských 
rčení. Budiž. Proč to smířlivě nevzít na vědomí? Proč 
se nad tím vůbec zamýšlet, když se méně a méně za
mýšlím nad sebou a když na příklad (jak mi pojednou 
přišlo na mysl) dlím už delší čas ve společnosti mladé 
dámy, které se dvořím — bez kabátu, maje jednu nohu 
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bosou, na druhé noze strakatou ponožku a přes ramena 
překroucené šle, které by asi dosud nebyly zapjaty 
nebýt vlastnoruční péče mé noční návštěvnice. Kde je 
precedens? Měl bych jej nalézt, a to co nejrychleji, 
neboť precedens je mi oporou, kdykoli jsem v úzkých. 
Ale jsem teď vlastně v úzkých, když mi je všechno 
jedno krom? —Evy, Evičky? A takhle ji jen přezdí
vají a já její pravé jméno vůbec neznám. Ježíši Maria, 
tak k tomuhle tedy žádný precedens nenajdu, leda . . . 

Jene Bareši z Náohoda, ty hloupý tetřeve, neobelhávej 
se! Není to po prvé, kdy tokáš, a kdykoli jsi v minu
losti tokal, ztratil jsi rozum. Jak je tomu dávno, kdy 
jsi měl naposledy ženu v náručí? Provádíš napořád 
jedno a totéž: vyhýbáš se ženám tak dlouho, až nemáš 
v hlavě nic než vilnost. A pak té vzrušuje ženský rod 
i v gramatice: byla, měla, šla, ležela . . . ó, ležela! 
. . . Pomátl ses na chvílí, to už bude pravda, ze 
samého odříkání a ne z mexických hub! Jen jednou 
jsme na světě, měříce hoře léty a radost vteřinami! 
A teď malou otázku, neznámá dámo, užívající latin
ských rčení: Kdy jsme vlastně nepříčetní — v trvalém 
a zodpovědném žalu, nebo v krátkodechých a nezodpo
vědných radostech? Kdy, kdy? 

Snad jí hlavou táhlo totéž, co mně. Stáli jsme naproti 
sobě drahnou chvíli mlčky, přivírajíce oči do snění. 
Pak jako na povel se nám oči oběma rozevřely do 
jásotu a my se náměsíčně k sobě blížili, rozvírajíce 
paže. Upadla do mého náručí, jakoby v závrati. Uložil 
jsem ji do křesla, poklekl ipřed ní a začal ji zvolna 
odstrojovat. 

Byla tma tmoucí kolem nás. A vzduch v mé ložnici 
voníl mandlovým dechem, parfamem vadnoucích růží 
a ještě čímsi nehmotným a netělesným (snad mdlo 
mívá takovou vůni, snad polospánek), něčím, co do 
všech smyslů pronikalo spíš zevnitř než zvenčí. Spočí
vali jsme si posud v náručí, oba nazí, oba nehybní, 
zaposloucháni do tlukotu svých srdcí, jejichž úprk 
nebral konce, i když už dávno všechna rozdychtění 
se roztřepila do dutého stesku, jenž zchlazoval krev. 
Bál jsem se pohnout: v tom malátném zaklesnutí dvou 
těl byli jsme posud jako jedna bytost, jedna krev a 
jeden sen, leč teď už nepatrné imutí jednoho či dru
hého mohlo pocitem náhlé nelibosti rozbořit naši 
vratkou dvojjedinost. Tak mi připadalo. A abych i 
nadále vydržel vzájemnou ztrnulost údů i smyslů, sna
žil jsem se vyvolat v paměti nedávný rytmus váSně a 
kochat se pomyslnou ozvěnou všech vzdechů a stenů 
hladového milování. Byl to však špatný napadl Neboť, 

jakmile jsem si vybavil první obraz našeho milostného 
hýření, započatého ještě v jídelně, otřásl mnou odpor 
a s prudkostí téměř štítivou vyprostil jsem se z na
hého objetí své neznámé milenky. 

Musila vytušit, byla-li při smyslech, jaký pocit mnou 
pojednou zacloumal, nicméně nezachvěla se a její 
ochablé paže i nohy mne ani o vteřinu déle nevěznily; 
odstrčena, odkulila se patrně až na kraj postele jako 
bezduchá, a teď, když už jsem necítil na prsou její 
srdce a neslyšel její dech, napadlo mě, že jsem právě 
surově omráčil němou svědkyni svého nesnesitelného 
zmatku. 

Bylo mi hrozně. Leže na druhém okraji postele a vde
chuje tmu s vůněmi pošlapaných květů i s pachy 
utrmácených těl, zalykal jsem se hnusem k sobě sa
mému. Jako když se opilec probere na kanále. Jen 
docela leteno dotkly se obnažené paměti polámané 
vzpomínky na oslavu mých narozenin, na Jiřího 
Bečka, na mé řečnéni, na to, jak jsem Miladě a dru 
Stevensonovi předstíral nemoc, na pozdní návštěvu cizí 
ženy, a bylo mi nanovo do pláče, jako když jsem před 
půlnocí vzpomínal na výjevy zmaru a hroucení z času 
francouzské kapitulace. 

Co se to se mnou děje, že mám pojednou každou 
chvíli pláč na krajíčku jako po nervovém otřesu? 

Kdo vlastně jsem, kam a odkud jsem zabloudil, a 
proč trojčím? 

Vzpomínky z posledních dvanácti hodin bleskem 
ozářila v zsinalém světle staronová myšlenka: jsem 
obětí spiknutí? Nové na té myšlence byla jen její 
intensita. Jako by už nešlo o spiknutí ve jménu 
špatného žertu, nýbrž o zradu; o zradu všech přátel 
a známých, a jako bych já sám se přidal k nevěr-
níkům a zesměšnil trapně sebe samého. Ale co teď? 
Jak se zbavit cizinky a zatajit jí svou nevraživou 
kocovinu? Jak napravit, co jsem natropit, když mi 
je nejasný motiv všeho počínání z posledních hodin? 

Jen tomu jsem byl rád, že je tma tmoucí kolem 
mne; mám rád tmu, když jsem bezradný. Nebýt viděn 
a nevidět je poslední útěcha slabochů. Ach, jak jsem 
byl slab! Ale co mé porazilo, z čeho mí ochrnuly 
nervy jako senilnímu starci? Vždyť v jádru nejsem 
třtina! 

"Jene," ozval se dutě ženský hlas z jícnu tmy. 
"Nemusíš mi nic vysvětlovat. Vím, jak ti je. Ustro
jím se potmě a potmě od tebe odejdu. Neměla jsem 
pravdu, když jsem tvrdila, že je ti lépe v mrákotách 
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než bez nich? A ty ses zatím probral a je ti, jako 
by ses topil v špíně. Ěekni mi teď pravdu: už ses 
na všechno rozpomněl, už víš, kdo jsem?" 

Odpověděl jsem až po chvíli malým, zkroušeným 
hlasem: 

"Pořád nevím, kdo jsi. A nevím, nač se mám 
upaimatovat. Na něco, co viděli a slyšeli všichni 
ostatní kromě mne? Počkej, neodcházej ještě . . . 
mluv ke mně, o čemkoli . . . já se teď bojím tichal 
Je mi hanba se k tomu přiznat, ale už je tomu tak 
— bojím se jako malý Muk." 

Hlas ve tmě zvroucněl lítostivými výčitkami: 
"Jsi o tolik bezradnější než jsem tušila! A virtuos 

v sebeklamu! Vzpomínáš si, co jsi nám o sobě vy
pravoval? Konec tvého příběhu byla jedna jediná 
oslava Tajemství. Ale pravé Tajemství pro lidi tvého 
druhu by mělo být tam, kde je světlo, ve tmě jsou 
jen pověry a strašidla. Kdybych teď rozsvítila, asi 
bys mě nepoznal a kdybych . . ." 

"Ne, proboha nerozsvěcuj! Máš pravdu, jsem zba
bělec, byl jsem asi vždycky zbabělec, a nepřiznal si 
to, v tom měl možná Jiří Beck odjakživa pravdu . . . 
Já vím, musím se teď vzmužit, musím něco snést. 
Řekni mi tedy, kdo jsi a jak jsi ke mně přišla, ale 
nerozsvěcuj!" 

"Je ti jasné oč mě žádáš? O nové zmatky, o nové 
otřesy a možná i o zoufalství, z něhož nenajdeš vý
chodiska." 

"Ať! Ať třeba zcepením! Mluv, snažně tě pro
sím! Co je ti k smíchu?" 

"Všechno, Celý život, a nejvíc to, jak v nejrůz
nějších převlecích a maskách jsou si muži nakonec 
podobni. Víš, když mi bylo čtrnáct let, byla jsem už 
vyspělé děvče a strašně jsem se zamilovala do svého 
bratrance o pět let staršího. Každou sobotu večer 
jsme se scházeli ve venkovském klubu; tam naši 
rodiče hráli karty. Když byli nejhlouběj zabráni do 
hry, my dva, vyklouzli na terasu, kde byly lavičky a 
palmy a zde jsme se líbali a objímali až do mrákot. 
Slova jsme při tom nevyměnili. Na terase byla tma 
jako v pytli. A když jsme se vrátili do osvětlené 
haly, můj bratranec Clark ani na mne nepohlédl. Také 
jindy se mnou nemluvil, ba ani mě nepozdravil, když 
jsme se náhodou potkali na ulici, Jen v sobotu večer 
potmě se ke mně hlásil a když byl na vrcholu 
vzrušení, šeptal cosi, co mohlo být stejně dobře chla
pecké vyznání lásky jako neartikulovaný skřek zví
řete. Chtěla jsem mu pomoci a odnaučit ho studu a 

bázni. Jedinou jsme jeli s rodiči na výlet. Byl slunný 
podzimní den a my dva se octli v lesní tišině u 
jezírka, zatím co rodiče daleko od nás připravovali 
(piknik. Objala jsem Clarká. Tíásl se jako napadený 
kůň. Bylo totiž světlo. A když jsem ho políbila na 
ústa, vyškubl se mi a udeřil mě po tváří . . . A vidíš, 
Jene! v podstatě se od mé první milostné zkušenosti 
mnoho nezměnilo. Jenže já beru život, jaký je. Já už 
dávno Jievím, co znamená trpět . . . A bylo mi odpo
ledne do smíchu, když jsi nám závěrem svého vy
právění vlastně chválil utrpení jako očistnou lázeň. 
Nepochybuji, že jsi trpěl jako zvíře ve svém minulém 
životě, hlavně strachem ze smrti, to všechno vyplý
valo z tvého příběhu. A!e očistilo tě utrpení ? A zbavilo 
tě nadobro strachu? Kdybys měl pravdu, na vrcholu 
moudrosti by stanul člověk, který si výhradně ku
puje malé boty, celý den v nich trpí, večer je však 
zuje, aby mohl zakusit pravé, protože vykoupené 
štěstí. Jak ti mám vysvětlit, kdo jsem—a komu v 
tobě to mám vysvětlit? Janovi-odvážnému dobro
druhu, který si mě získal od první chvíle? Nebo Jano-
vi-svatouákovi, který se bojí života, smrti, Boha i 
sebe a kterého jen lituji? Dobrodruhu v tobě se zalíbí, 
když řeknu, že jsem někdo, kdo vítá přítomnost se 
všemi jejími hrůzostrašnými vymoženostmi a kdo 
se těší na budoucnost. A pokrytec v tobě se vyděsí, 
když mu povím, že Pán Bůh do mne nevložíl žádné 
tajemství, a jestliže přece, že je ze mne moderní doba 
vypumpovala, Tichošlápkovi v tobě je protivné slovo 
moderní, ale mně není. Nejsem rozdvojena, jsem . . , 
ano, jsem jednolitá moderní žena. a předobraz ženy 
budoucí, která nehodlá trpět při porodu, ani před 
ním, ani po něm, jako nehodlá nosit malé střevíce. 
Mne nikdo neopije rohlíkem. Nemám nic proti vita
minům, televisím, psychoanalyse, nic proti mašinám, 
které počítají, překládají a zjišťují, zda lžeme či 
mluvíme pravdu ale jsem náramně zaujata proti po-
věrám všeho druhu a ze záhad mám ráda jen taková 
tajemství, jaká řeší detektivky. A když ještě dodám, 
že nemusím snit a že nemusím být šťastna, abych 
se cítila docela dobře, zažehnu nanovo o sebe zájem 
v dobrodruhu Janovi, kdežto Jan-tichoš!ápek zalomí 
rukama a vzkřikne: 'Jaké monstrum!' Přemýšlej chví
li o tom, co jsem řekla, ještě se k tobě vrátím, než 
odejdu. Nevím, kdo zatím v tobě vyhraje, zda dobro
druh, který mi řekne, 'na shledanou', nebo svatoušek, 
který mi řekne neodvolatelně 'sbohem'. Přemýšlej, a 
víc o sobě než o mně!" 

Užasle naslouchal jsem hlasu ze tmy. Byl to ne
vlídný hlas, i když maličko posměšný, hlas shovívavý, 
sebejistý, dospělý, nostalgický, moudrý a přece ne-
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vychloubačny. Choulil jsem se pod ním neschopen 
námitek a slabošsky zaujat jeho suverénním tónem. 
Ten hlas patřil ženě, která se mi oddala na první 
pokynuti. Ženě, která vidí do mne i skrze mne a 
přece mnou nepohrdá. Ženě, která překonala život na 
svůj vrub, nesní po štěstí a nezná strach. Slyšel jsem, 
jak se zvedá, jak usedá na pelest, jak hledá kolem 
sebe prádlo a pak, jak tápe k východu do jídelny, 
kde zůstaly její šaty a střevíce. Něco mě pudilo za 
ní a něco mě od ní odrazovalo, í když už daleko 
ne tak prudce jako před chvílí. Chtěl bych jí říci: 

"Já vím, v čem je mé trvalé neštěstí. Ať v mráko
tách či bez nich. Snad ty jediná mi porozumíš. Pojď, 
posaď se, budeme si o tom povídat, nemám nikoho 
jiného 9 kým bych si o tom vyprávěl — a už mi od
pusť, že jsem tě od sebe surově odstrčil. Víš, já 
nikdy neměl nikoho rád. Vždycky jsem si jen horoucně 
přál, abych mohl mít někoho rád. Já se pokaždé za
miloval jen zdánlivě. I ty dva chlapce, Jiřího Bečka 
a Herberta Sturma, jsem vlastně nikdy neměl rád. 
Obdivoval jsem se jim, chtěl se jim vyrovnat a vy
sloužit si jejich přátelství, ale rád jsem je neměl. 
Potřebuji teplo, ale sám nejsem schopen je ze sebe 
vydat, ač po ničem víc netoužím! Kdežto ty . . .? 
Kdo vlastně jsi?" 

Tolik bych si přál sedět zase naproti ní a slyšet 
její hlas! Leč . . . bál jsem se světla. 

Oas se vlekl jako líné vody a tma bobtnala. 

Ležel jsem na znaku a čekal. Nač? Aby za mne o 
mně bylo rozhodnuto. Jako už tolikrát. Poslušně jsem 
přemýšlel o sobě, jak mi přikázala. Tak tedy dobro
druh a svatoušek—z těch dvou charakterů je složen 
Jan Eareš z Náchoda. Je tomu tak či není ? Ten dobro
druh se čas od času rozhoduje, svatoušek nikdy. Ale 
život je životem jen v rozhodování, ne v čekání, v 
tom, že někam přijdeme včas, a že tam přijdeme ze 
svobodné vůle. Svobodná vůle, svobodné rozhodnutí 
je největší nepřítel slabochů a svatoušků. Vstafi, Jene 
Bareši, rozsviť, poznej pravdu a poznej ji ze svobodné 
vůle! 

Rozkazující hlas ve mně vyzněi naprázdno. Dále jsem 
ležel nehnutě vdechuje přikrčené ticho a šalebnou 
tmu. Ne, takhle bezvládný, takhle zaživa mrtvý jsem 
přeee jen nikdy dříve nebyl. Něco nového se mi stalo, 
něco neznámého mě postihlo. Éekla plavovláska 
pravdu? Přiotrávili mě o mých narozeninách? 

Vrátila se, jak slíbila. Sotva jsem slyšel její nejisté 

kroky. Poznal jsem, že stojí u mne teprve podle toho, 
jak tma přede mnou ještě více zhoustla. 

"Tak co, Jene?" 

Její otázka nebyla pevná. 

"Chtěl bych . . . abychom si ještě chvíli povídali 
. . . O tobě, Evičko!" 

"Nejmenuji se Eva," řekla úsečně. 

"Já vím, tak ti jen přezdívají lidé, kteří tě mají 
rádi. Kde ses narodila? Co jsi dělala až do dneška? 
Posaď se zase, aspoň na chvíli." 

Uposlechla. Postranice zasténala, jak dosedla. Hledal 
jsem její ruce, ale ona je přede mnou odtáhla. A 
teď už jen zklamání, rozmrselost a chlad byly v 
jejím hlase. Přece jsem ji tedy nakonec ztratil? Zbytek 
rozumu mi říkal, že se dobře stalo, ale nějaký spodní 
cit, rozjitřený k bolesti až tělesné, bědoval, jako bych 
promarnil celý čas svého pozdního jara, jako by mě 
napříště čekal jen vlhký žár, po něm třeskutý holo-
mráz —a už nic mezi tím. 

"Nerada o sobě vypravuji. Asi proto, že mě od 
dětství nutili, abych o sobě vypravovala pedagogům, 
psychologům, lékařům, ba i spisovatelům. Jeden z nieh 
když mi bylo osmnáct let napsal o mně drama, které 
bylo dlouho hráno na Broadwayi, ale skončilo to skan
dálem, poněvadž autora, producenta a režiséra má 
rodina žalovala." 

"Já o tobě nebudu psát drama." 

Sekl jsem to bez rozmyšlení a jen proto, že se 
odmlčela. Má slova se jí dotkla a pohněvala jí. A 
teď po prvé její zloba odkryla žahadla: 

"Ty asi už nic nenapíšeš, ani o mně, ani o jiných." 

"Nemyslím, že by to byla tak velká škoda. Jediné, 
co mne na tvém proroctví mrzí, je jeho nepřátelský 
tón. To přece nemusí být nevyhnutelné, abys na 
mne vzpomínala ve zlém." 

Zeptala se trpce: 

"A proč bych na tebe vůbec měla vzpomínat?" 

Zbytek mého rozumu pohněvaně křičel: zkoncuj to! 
Ale žíznivý citeček hluboko v nitru se rozběsnil a 
bolestivě hlodal, hledaje vláhu, jako by větřil poušť 
nejen ve vlastní blízkosti, nýbrž i na samém prahu 
srdce. 

"Evo!" 
"OdpusťlNevím, proč jsem si ulevila zlomyslností. 



Z Á P I S N Í K 18 

Dostala jsem najednou zlost. A už dávno se mi to ne
stalo. Nejsem vůbec vztekli." 

"Já věru nemám co odpouštět." 
"A já zase nemám proč se zlobit. Chceš navzdory 

všemu strachu vědět, kdo jsem. A tak jsem si vzpo
mněla, že ještě nikdy nikomu neprospělo, když jsem 
mu odkryla své inkognito. (Její hlas byl pojednou 
veselý). Představ si, ještě nedávno jsem s větší spo
lečností navštívila věhlasnou jasnovidku. Ta dáma 
kdekomu z nás četla v minulosti jako v otevřené 
knize. Jen se mnou měla smůlu. Hned úvodem mi 
povídá: 'Vaše neštěstí, madame, vězí v tom, že jste 
se narodila a vyrostla v Americe.' Já na to: 'A vaše 
neštěstí, madame, zase spočívá v tom, že jsem vám 
přišla do cesty. Já se totiž, jak přítomní mohou do
svědčit, nenarodila v Americe a nevyrostla tady!' 
Měl jsi vidět tu babu! Div neomdlela. Bědovala, že 
něco takového se jí ještě nestalo a kdesi cosi, ale 
co naplat, reputace byla v pekle." 

"Ty opravdu nejsi Američanka?" zeptal jsem se 
překvapen. 

Teď sama hledala mé ruce, a když je našla, ho-
roucně je stiskla. 

"Jene, v tomhle okamžiku jen lituji, že je tma, že 
ti nevidím do očí. Tvá otázka totiž vyzněla, jako bys 
opravdu měl ještě o mne zájem, víš ten prvotní zá
jem, kdy jsi nedokázal se mne spustit oči a dráždil 
tím a patrně i pohoršil většinu hostů. Jsem Ameri
čanka, ale narodila jsem se v Norsku, můj otec byl 
americký diplomat, a do Ameriky jsem přišla, až 
když mi bylo jedenáct let. A teď, protože na tom 
trváš, povím ti ve zkratce svůj životopis, ale také 
budu přeskakovat léta a události, jako ty sám, když 
jsi nám o sobě vypravoval! Ach, Jene, proč nemůžeme 
spolu odjet do Norska? Tam je ještě samota, v jaké 
splýváš s živly. Jednoho dne cítíš, jak se v tobě vlní 
moře, nebo zase jsi větrem a ženeš se do dálek a 
do výšek, stoje na místě. A jindy jsi mlha a všechen 
tvůj žal je bezbolestný protože má kosmické rozměry, 
váli se mezi nebem a zemí jako celý odhmotnčný země-
pas. A v té samotě živlů je orlí svoboda. Celá příroda 
už od malička tě učí, jak zacházet se svobodou, aby 
tě nezalehla. Být sám a být svobodný—poznal jsi to 
někdy? Sám v horách i ve městech, sám se soby jako 
s lidmi, a přece vůbec ne sám, vždyť patříš živlům! 
A být svobodný, tak jinak než tady, tak jinak než 
všude na světě, svobodný do všech rozměrů, málem 
i do toho čtvrtého, který je nepopsatelný a nepřed
stavitelný, protože je v něm absolutní smír. Už děti 
v Norsku jsou jiné než tady, pro to bratříčkování 

s živly a pro tu orlí volnost v horách . . . Co je to? 
Tiše! , . . Slyšíš? Bože, co je to?" 

Přál bych si, abych nebyl odkázán na kruchou 
paměť a abych teď mohl doslova opakovat, co řekla, 
mluvíc o Norsku. Ale i kdybych to dokázal, přece jen 
bych zapsal něco jiného, než ona vyslovila. Později, 
mysle na ni celé hodiny a snaže si vybavit různou 
modulaci jejího hlasu z různých chvil oné noci, při
padalo mi, jako bych většinu času naslouchal 
orchestru, v němž do posledních okamžiků byl němý 
jeden nástroj. Teprve když řekla: 'Ach, Jene, proč 
nemůžeme spolu odjet do Norska?', ten mlčící nástroj 
se rozehrál novou melodii, a ta melodie pronikla kru
nýř, za nějž se skryly věci nepojmenovatelné. Radost, 
hořicí radost bylo jméno toho nástroje, pod jehož 
trilky se zpěnily umlácené síly a zajiskřila se vůkolní 
tma. A pak najednou struna toho kouzelného nástroje 
se přetrhla. Tlumočnice nezemské radosti zaslechla — 
co jiného by to mohlo být? — skřek smrti, a leknutí 
jí vyhnalo vzduch z plic. 

V úzkostné tmě, husté k zalknuti, naslouchali jsme 
bez hnutí blížícímu se neštěstí. Zprvu to znělo jako 
nářek meluziny a dralo se to k nám z ulice otevře
ným oknem v jídelně. Horečně tápala po mých pa
žích a křečovitě je tiskla v rytmu té bědující tóni
ny, jež se blížila a sílila. 

"Já ti neměla lhát," vyhrkla pojednou vzlykavě. 
"A kdy jsi mi lhala?" 
'Když jsem holedbala, že z ničeho nemám strach. 

Já . . . já se hrozně bojím dětského pláče . . . A 
je to dítě, co slyšíme. Někdo je mučí a ono volá o 
pomoc. Ježíši Kriste, Jene, přijdu o rozum, pomoz 
mi, udělej něco, řekni něco!" 

'Uklidni se . . . já se honem ustrojím . . . půjde
me k oknu a až uvidíme, co se tam dole děje, vy
běhneme na ulici . . . Jen se uklidni. To je dobře, 
že se aspoň něčeho bojíš, vždyť by bylo nelidské, 
•kdybys z ničeho neměla strach!" 

Ano, blížilo se to a sílilo. Křik trhající prostor. 

DOBRA ZPRAVA V New Yorku byla založena vydavatelská spo
lečnost Universum Publtcations Inc., jejímž úkolem je vydávání 
českých knih. Čtenáři si vzpomenou na úvodníky Zápisníku, 
v nichž se hovořilo o neuspokojivém stavu české knihy ve svo
bodném světě. Vydavatel Zápisníku se nyní rozhodl uvést v 
život společnost, která by pomohla tento stav napravit Během 
dvou měsíce vydal proto tři knihy — humorné kresby Járy 
Kohouta "From A to A", román "Půlnoční pacient" od Egona 
Hostovského a "Demokratický manifest" od Ferdinanda Pe
routky. Další publikační činnost se připravuje. — Toto číslo 
Zápisníku vychází v rozšířeném rozsahu. Upozorňujeme čte
náře, že vánoční číslo bude expedováno v první půli prosince, 
aby došlo před vánočními svátky. reá. 
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nářek neviňátka, nářek v jednom opakovaném slově, 
jež úpělo, prosilo, slibovalo, okřikováno mručením ři 
štěkotem obludy. 

" V s t a ň , pohni sebou, pomoz mi!" "plakala zhoustlá 
tma vedle mne ozvěnou dětského nářku, zatím co 
mi chromiy údy jako v upířím snu. A pak se ten 
živoucí žok tmy pohnul a kymácel SB p r y č od mého 
lože přes balvany a útesy bledších temnot. A z po
vzdálí j e š t ě naposledy se ptal zimničně ženský hlas: 

"Kam vedou okna v j ídelně a v kterém jsme po
schodí?" 

"Jsme ve t ře t ím p a t ř e a pod oknem je parčík a 
za ním Riverside drive s auty, chodci, strážníky. 
Neboj se! Za pět minut jsme před domem. Jen prosím 
tě, nenař íke j i ty! V ž d y ť tomu děcku se třeba nic 
neděje, možná, že jenom . . . " 

Slyšel jsem, jak klopýtla a upadla na prahu jídelny, 
pak jak vstává, jak odstrkuje židle a poráží stolek 
se sklenkami a popelníčky a jak z okna volá o pomoc 
a chroptí nějaké jméno. Takhle zoufale a zděšení 
křičela jednou k nebi i k zemi má matka. Hořelo 
tenkrát u nás. Byla přízračná noc. Děti pištěly v 
smrtelném strachu. A jejich pláči odpovídal mručivý 
praskot a mlaskáni ohně. 

Odstrčil jsem se ze všech sil lokty a shodil se na 
podlahu. Bolest, jež mi po pádu projela páteř í , vrá
tila mým nohám sílu. Zvedl jsem se a belhal k 
vypínači. Ale než jsem k němu dovrávoral, slyšel 
jsem zřetelné několik slov z dětského nářku pod 
otevřeným oknem: 

"Ne, táti, táti, ne, nenechávej m ě zde, prosím té, 
ne!" 

A pak j e š t ě : "Mami, pomoc, mami, kdepak jsi?" 

Rozsvítil jsem. Bylo to, jako by blesk mi sjel k 
nohám — a nezhasí. V oslnění zavřel jsem oči. Zatím 
mi v hlavě zaburácel hrom. Pomalu jsem otvíral 
víčka. A t e ď jsem spatř i l cosi odporně nemožného, 
nesmyslného, zrůdného. 

Od otevřeného okna, skrčená jako polednice, drala 
se k východu z jídelny zsinalá žena. Spíš skákala 
než kráčela, zraňuj íc se o hrany nábytku. Měla orlí 
nos, dlouhé úzké rty a tmavě kaštanové vlasy. Tu ženu 
jsem nikdy před Um neviděl. Vyběhla na chodbu a 
dveře nechala dokořán. Průvan zafičel pokojem. Nohy 
pode mnou klesaly do dřepu. Cas vršil hrůzu a mdlo
bu. Pod oknem bědovalo dítě a po chvíli j e š tě žena. 
Vrčení obludy již nebylo slyšet. Ztratil jsem vědomí. 

HOSTOVSKEHO PACIENTI V "PZlnolnlm pacientu" ovšem nejde 
o jednoho pacienta, o tuho, který se zjevuje "v hodině bubáku 
a klekánic", jak říká autor. Pacienty jsou všichni, až na ma
minku, která není z naší doby, která netrpí naší nemocí, pa
cientem je i její syn, lékař — psychiatr vyprávějící příběh. 
Diagnosa? Politické velikiiství, posedlost špionáži- "spiknuti 
proli lidstva". Hostovského román, konečně vycházející česky 
po vydání anglickém, americkém, německém, francouzském, 
italském a japonském patří do rostoucí knihovny chorobc-
pisů naší doby. Nezačal tu řadu až Dostojcvský, autor sám 
cituje Gribojcdovovo heslo o hoři z rozumu. Nekončí ta řada 
Orwellem, neboť jen v posledních týdnech jsme četli příběhy 
na podobný námět, jak politika ničí život; myslim tu třeba 
na Hláskový Hřbitovy a Siloncho Lišku. Politický bacil naka
zil všechny. Všichni jsou v síti špionážních organizací. Nikdo 
neví, kdo je špion a pro koho dělá. Hostovský jich pár nechá 
chodit do ordinace i do bytu lékaře sice zoufalého, ale lid
ského, který proti té síti nerozpletitelnc revoltujc zvyšováním 
chaosu a pravdou zdánlivě nevhodní a nebezpečně říkanou. 
Je to hrdá věta: "Nejsem ípion." I jeho život uštkla poli
tická vášeň, udělala z něho téměř vraha i sebevraha, vedla 
ho k spoluúčasti plánem na zvyšování strachu a jeho využití 
ve studené válce, ale nezvládla ho. Autorovi se povedlo spojit 
výstižnou analysu kritické doby s osobními problémy hlavního 
hrdiny. Mistrně postupně odhaluje vzrušená nitra hlavních 
postav, rozvíjí děj, navazuje zápletky na sebe. Kniha má de
tektivní napjetí, ale je to detektivka o lidské duši a jejich 
potížích. Příběh je propracovaný, dobře promyšlený a sklou
bený. Zlo a zmatky v lidech, posedlost politickou vášní vedou 
k vnějším destrukcím — mrtvol je v románě jak v shake-
spearovském dramatu. Kolo osudu jede pořád, ne až na konci 
jako třeba v Dobročinném večírku. Román je nabitý osobními 
zpověďmi o zpackaném životě, otřesnými událostmi, protože 
psychopati a megalomani kolem sebe i v sobě šíři zkázu, ale 
ze ssutin je stále slyšet tichý hlas lásky k ženě, k matce, k 
příteli. Maminka se svým strachem o syna, $ Jidovou mou
drostí, a láska k ženě, vykoupená dlouhým utrpením a od
puštěním, zachraňuji život lékařův. Nevzpomínám, že bych 
kde jinde četl tak ostrou analysu současnosti. Hostovský má 
co závažného řici k problémům národním i světovým. Sloh 
je vzrušený, až hysterický, ale odpovídá tím hysterické situaci. 
Jeho postavy se ptají: "Je svobodný svět tak strašliví ohro
žen, že se vám někdy chce křičet hrůzou?" — a tvrdí: "My 
se zakrátko nebudeme iiíit od nepřítele a budeme s ním bo
jovat jen ze setrvačnoiti." 

Autorovo používání symbolismu je nenápadné. Jeho špioni a 
protišpioni se trápí smyslem šifry o ztraceném klíčku od 
triedru — a opravdu, něco se ztratilo, všechny postavy to 
vědí, zoufale hledají, neví se, kdo to má, a přesto bez toho 
se nedá žit. Na konci románu lékař odchází z výslechu Vel
kých Organisátorů Světa. Vyjde do chodby! "Nebylo v ní 
dosud živé duše. Jen za jedněmi z těch očíslovaných dveří si 
prozpěvoval mladý ženský hlas. A byla to milostná písnička, 
podle slov i noty." Jak vidět, není to kafkovsky bezvýchodný 
román. Lékař se vyléčí. Ale není to levný optimismus. Čtenář 
projde opravdu peklem. V románě je věrně zachycen bezna
dějný vztah milenců, kleří se musejí rozejít, zoufalství sebe
vrahů i moderní cynismus, chlad rozumu jen počtárskeho, úpění 
mučené duše, problémy zápasu dvou velmocí, která mohou 
zničit svět. Je to klíčový román o dnešní situaci člověka a 
mři by se číst po obou stranách (železné) opony. Petr Hrubý 
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