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Karel Šiktanc
PRÁZDNÉ MĚSTO

Nebe jako roztírané špachtlí.
A anděl při kašně má zasněžené oči
                                              a peruť samý hrb,
trochu se nese, trochu šmajdá rynkem
něčí sebelítost,     stará, přísná žena.

Ten strom   co sám   celý se otřás rusou
rezatostí,   někde ve druhém korunním patře cukl se
                                           brunátek,     div ne srdce.

Naslovovzaté plné vědomí.

Různobarvy nábřeží natřásají se,
                                          nakrucují na vodě,
titěra liják všelijak si hvízdá.

Pařížská bez duše.
Tuatam od fakulty kutálí se list,
v mléčně rozeskleném balkónu někdo živ:
                                             půl mrzutost,   půl zlověst.

Sněhovánek…     lehká noha.
Nikomu nic svatý.     Mrtev hřích.
Vstáti z mrtvých pouze v moci Boha.

A jak vstáti ze živých?!

Ptáci se v úleku rozletěli do všech stran, zahrada zmlkla. Před houštinou skal-
níků žhne žlutý vilín. Z vlhkých větví odkapávají chladné čiré krůpěje. Cestou 
ke kompostu míjím myrobalán. Každé jaro exploduje záplavou růžovobílých 
drobných květů, letos v úzkosti čeká na opožděné včely. Na hromadu loňské 
trávy, habrových haluzí a listí někdo odhodil zmuchlané noviny. Patrně vy-
cpávky z doručených balíků. Nejhlasitěji o pozornost žadoní titulek PĚT ZÁ-

SADNÍCH RAD, KTERÉ VÁM POMŮŽOU PŘEŽÍT SETKÁNÍ S T-REXEM. Beru ty zplihlé cáry se 
zájmem do ruky. Bohužel ostatní zprávy potvrzují mé nejhorší obavy:  NEJVÍC 

SEXY JE PODLE RUSŮ PUTIN / V SÃO PAULU NENÍ KDE POHŘBÍVAT, VYPRAZDŇUJÍ STARÉ HROBY 

/ CORONAVIRUS ZPŮSOBIL NEDOSTATEK KEČUPŮ V AMERICKÝCH RESTAURACÍCH / NAVALNÉMU 

STAČÍ ZAKAŠLAT A JE Z TOHO ZPRÁVA / MĚLI BYSTE TLESKAT, NAPOMENUL ZEMAN NOVINÁŘE / 

TOKIJŠTÍ ÚHOŘI ZAPOMÍNAJÍ, JAK VYPADAJÍ LIDÉ / ČEŠI HROMADÍ BANKOVKY A SÝROVÉ ETIKE-

TY / PAPEŽ SE MODLIL PŘED PRÁZDNÝM NÁMĚSTÍM. 

V sychravém předjitřním světle stovky maličkých šneků a slimáků neslyšně 
křižují polehlou louku. Beru je a pokládám s novinami zpět na kompost. Mi-
lujou celulózu bez ohledu na to, čím ji kdo umazal. Zakrátko se připojí mi-
kroskopická mycelia, chvostoskoci, žížaly a po několika týdnech pilné práce 
a tajemných transmutací se tokijští úhoři, sýrové etikety, hroby v São Paulu, 
papež, sexy Putin, ba i Zeman zjeví přepodstatnění v přírodní lapis philoso-

phorum – kyprý a blahodárný humus, který vrací jalové zemi život.
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Pes v půli mostu Legií náhle zastavil
                                   a nemůže z místa.
Jako by zavětřil vibraci kamene.
A zůstal stát i pán.   Nehybný, bledý, hledí do mlhy,
jen rukojetí hole zlehka otlouká si tvář
                                       jak někdy Jiří Kolář.

Jen se mu nesmějí oči.

A názvy ulic taky k nepřečtení.

Ty, 2006, 130 × 100 cm
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Martin Stöhr
JAKO DÉŠŤ A SNÍH

 

 
Strč, prst, skrz, krk! Jen kráčí a slova v něm seká nějaký metronom, jen jde a je 
konečně úplně prázdný. Smrž, pln, skvrn, zvlh! Je leden, holá tma. Osvald Kuneta 
teď nadobro chytil dech a spojil se s něčím, co nechce znát jménem. Levá, pra-
vá, cukr, káva! Nahlas to nikomu nepřizná, ale když tady na rok zavřeli smyčku 
a dělali cestu, byl úplně šťastný. Z rušné křižovatky elektrik a trolejbusů se stala 
ospalá piazzeta s výstavní trafikou, co zbytečně svítí a občas jí zívnou dveře pod 
rukou lačných zbloudilců. Je spokojený i dnes, když ani neví, co je za den, když 
s večerem vyráží vychodit ten domácí arest. Strč, prst, skrz, smrž... U vody se mu 
vybaví jakýsi cár, který si kdysi přečetl v magazínu: Bůh nemá na vybranou, musí 
nám dodat síly, ukázat, že ještě neodešel z Karpat! To teda, ušklíbne se Osvald v du-
chu a marně si zkouší vzpomenout, kdo byl ten praštěný farář z hor, co dával 
Bohovi taková ultimáta.

Domy a cesta končí naráz, před sešlým zábradlím periferní lávky, jako by tu 
kdysi máchla obří gilotina a usekla místu hlavu i krk. Tady se nikomu zpomalit 
nechce, tady žádný chtivý nepostojí, aby se potěšil, nebo shodil kus rohlíku 
a čekal, jestli se pitomé kačeny porvou. Osvald teď stojí nad mrtvým ramenem, 
v kterém se na roštech sbírají odpadky, co vzala řeka na pouti od pramenů. Jed-
nou začas je hydraulický pařát netečně vyškrábne na betonový břeh. Tam se pak 
vrší, jako ubohé, zahnívající pohoří.

Teď je večer, tma a mráz, řeka hučí, kus za ní na šňůrách svítí stovky žárovek, 
protože tady se začíná vzkříšený brownfield, tady je nový vchod do Nové zbrojni-
ce, tady bude jednou tepat život a pestrá nabídka, budou tu pestré služby a pest-
ré příležitosti. Už tady stojí café point a každý večer září pro nikoho, protože ten 
Nový lunapark je už měsíce pustý. Andante pande mio, krá, krá, krá! Dějiny vchází 
zadními vchody, napadne Osvalda. A nezní líp dějiny nevchází zadními vchody? 
Pak chvíli oboje potěžkává, ale ví, že je to úplná blbost, že to stejně nikam nepo-
užije. Jen se neurčitě bojí, že to v něm zas zůstane trčet, že to čas neodnese, že 
to bude další hrst na vrcholky jeho strašných, bohapustých Karpat. Bůh, ten má, 
na rozdíl od lidí, vždycky na vybranou. Den po dni Osvalda stále víc tíží hory 
písemností, knihovna, obrazy, všechny ty krámy, co v životě nasbíral a vytáhl 

na břeh. Tam je důležitě opatroval a teď vidí, že to nebylo dobré. Často by chtěl 
aspoň na chvíli opravdu být, ne se jen dívat.

Z kostela ve vedlejší čtvrti začali vyzvánět. Osvald to slyší a kovové dunění se 
v něm snáší až na dno všeho stvořeného, až tam, kde ze tmy syčí had. Bim, bam, 
bim... Ne, to měkké citoslovce s tím přece vůbec neladí, začne se zase zbytečně 
přít. Pak srdce zvonu churaví, pomalu tichne a umírá. Támhle je ta věž, tmavý, 
ostrý jehlan s kulatými okénky do všech stran, jako Nautilus. Nějaký Nemo, 
nějaký archanděl Astronaut tam vychází rozsvěcet barevné lampy podle litur-
gického kalendáře. Tak ponorka, nebo vesmírný koráb? Vždyť je to úplně fuk, 
Osvald se už těší o kousek dál, těší se za řeku, těší se na jinde. Jak rád by někdy 
opravdu byl, třeba tam, kde zrovna stojí.

Konečně Hauptstrasse. Tady jsou Usowitz, od roku dvanáct samostatné měs-
to, die Stadt neben Rünn. Nikdo netuší, že s mladou a hrdou hlavou rovnou 
v oprátce, tak jako c. a k. monarchie, jako celý světadíl, starý a pošetilý. Vždycky 
ho potěší, že pár kroků od domu objevil tohle jiným neviditelné, zapomenuté 
hnízdo. Vždyť čtvrť, kde bydlí, je dávno jen rozlehlá mřížka ze zbytků a kusů 
míst přeškrtnutých magistrálou. Osvald si zálibně prohlíží pár zavřených lo-
kálů, zašlé výklady drogerie, železářství a strohý portál kina Ural. Temná alej 
se sbíhá u vchodu do kostela. Teď tu má celou jeho siluetu, je jak černá archa 
s mnoha ostrými hranami a kalným přísvitem v kulatých kajutách. Už se to 
napíná ve svých křivkách. Nesedí ve věži nějaký kapitán? Jenom to zmáčknout 
a vystřelit vzhůru.

Půloblouk ve vchodu blikne, ozve se dutá rána a pak zas. Takže je neděle. 
Myslel si, že mše jsou teď nějak omezené. Za zavřenými dveřmi, jak by se řeklo… 
A tady to je jako u jesliček. Ze všech stran se trousí lační žízniví. V putykách 
celého světa jsou židle nahoře, ale tady se bude nalévat světlo. Osvald Kuneta 
chvíli váhá, sám sebe šacuje, ale nemá nic na ústa, tak si jen vykasá rolák černé-
ho svetru, má ho až pod očima. Jde kousek skrz alej a taky vstoupí.

V předsíni pod kruchtou se zastaví u nástěnek. Prý Spolčo rybářů farnosti v U. 
Momentky šťastných věřících s pruty a pstruhy, tady si aspoň na nic nehrají, 
tady je vidět, jak si dnes stojí Kapr a Pán. Naproti mají fotku novokněží. Rok od 
roku řídnoucí hlouček je těžké rozmístit tak, aby vypadal aspoň trochu repre-
zentativně. Nepomůže, ani když se dopředu posadí pan biskup s doprovodem. 
Osvald studuje bezbarvé tváře chlapíků v klerikách a zase ho pleskne nějaký 
cár. V knížce veršů narazil kdysi na prolog převzatý z mýtů primitivního kme-
ne: Básnící jsou muži, kteří nemají na to, aby byli dobrými lovci. Po své smrti za trest 
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nehybně a mlčky dřepí v jakémsi podsvětí s můrou pod jazykem. Ještě teď se slabě otřese 
studem, který jej z toho polil.

Projde prosklenou příčkou a prohlíží si ty fantastické prostory ve stylu podiv-
né, pozdní či jaké secese. V opravdových metropolích se takové stavby jmenují 
Kapitol, Orion nebo Eden a mají v nich jeviště nebo taneční parket. Tady je šantán 
boží, přes zákaz plný, jak tajná krčma za prohibice. A tady je na tyči neznámý ag-
regát, prý bezdotyková kropenka, dáš ruce pod čidlo a vyšplíchne svěcená, cedulka 
nabádá, že můžeš pomyslet na hříchy a křest. Tam socha Ježíše se srdcem v pod-
paží, nad oltářem září hvězda z papundeklu, po bocích dva vzrostlé smrky bez 
ozdob, jen s protivně stékajícím světlem ledkových pásů. Jsou jich kilometry, pro 
všechny lidi dobré vůle. Tak tedy žádný strach, tak teda Gloria in excelsis China!

Varhany bouří, maličký páter proběhne kostel, jen letmo zamáchá a pokropí 
kolem. Dnes je svátek Křtu Páně, poslední vánoční sláva. Osvald stojí vzadu, je 
nepozorný, nemá rád místa, z kterých se nedá svobodně odejít, bojí se, že ho zas 
přidusí neviditelná struna. Čtou něco z proroka Izaiáše: Vy všichni, kteří žízníte, 
pojďte k vodě; i když jste bez stříbra, pojďte, zásobte se a jezte, pojďte a kupujte bez stříbra 
víno a mléko! Jako déšť a sníh padá z nebe a nevrací se tam, ale svlažuje zemi a působí, že 
může rodit a rašit, ona pak obdařuje semenem rozsévače a chlebem toho, kdo jí, tak se sta-
ne s mým slovem, které vyjde z mých úst. Nakloňte ucho své a pojďte ke mně! Poslouchejte, 
a naplní vás nový život!

A on, Osvald, nakloní svoje podvečerní ucho a slyší. Chvíli má dojem, že 
uvnitř v něm z milosti rozmrzá splav, je zase malý a otec ho drží v lavici za ruku, 
jenže světlina slábne, oči běží po skvrnách na omítce, všecko je pryč, jako by 
ráno procitnul s nějakou náhodnou známostí a teď si ji zděšeně prohlížel, dívá 
se na sebe odněkud z kůru, jak couvá zas ke dveřím chrámu, takový plachý, 
okresní zlodějíček.

Venku zas neví. Ještě se podívá, jak je U Bernátů. To býval podnik, co neměřil 
čas. Vydá se do úzké boční ulice. Odněkud zaslechne minaret, něco nomádské-
ho, temné elektronické basy. Loudá se kolem zchátralé ohrady, na kterou naváže 
drátěný plot. Za roštím z náletu je viděl do dvora jakési provozovny. Ve zbytku 
světla z ulice rozezná hlouček výrostků. Napřed si myslí, že si jen dokola půj-
čují brko. Natáhne vzduch, ale nic neucítí. Když se kruh zachvěje a odspoda 
zřídne, tak to pochopí. S lampasy na teplákách, v ubohé bílé bundě tam na zemi 
klečí černá holka. Hlavu má u poklopce náčelníka a hýbá se sem a tam, jako ve 
zvonici. Osvald je naráz celý olověný, má sucho v puse, bije mu srdce a svědí ho 
nasládlá úzkost.

Vy lovci, vy můry! Nabere si až ze dna, z něčeho neznámého, a začne z plných 
plic řvát: Kurvýýý, pozóóór, kurvýýý měšťáckýýý!!! Ještě vidí, jak se to celé zastaví, 
jak se tmavému zvířeti postaví slechy a naježí srst, jak zasvítí v párech zlých 
očí. A pak se Osvald rozběhne, co to jen jde. V těch rázech se šrotuje na kůže, 
kosti, mrákoty, takhle už neběžel roky, ale jde mu to dobře, tak jako dřív, pádí 
jak sprintér v barvách holomrazu. Zabrzdí za řekou, za demarkační linií, on, 
Kuneta Osvald, takový zastydlý Červenáček. Až teď začne sípat, opře se do ko-
len a pak se narovná a úlevně zakloní hlavu: Týýý kokot!

Z nebe to vidí netečný Měsíc, ten navěky nahý, bezdomý kumpán.

Teď necítí nic. Asi dost mrzne. Zbytečně si dýchne do dlaní, jako by chtěl zahřát 
aspoň to jediné, nesplnitelné snění. Bůh musí ukázat, že ještě nezmizel! Ať spus-
tí to svoje hydraulické rámě a vytahá z něj všechny křápy. Všechno, co cestou 
uviděl, všechno, co přečetl, všechno, co miloval. Je klidný. Zase jen kráčí, už bez 
rytmu, bez ničeho. Teď je skutečně prázdný, šťastný, jako ten, co ani neví... Jako 
déšť a sníh co padá z nebe a už se tam nevrací.
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Doma, 2006, 130 × 150 cm

Miroslav Fišmeister

DRUHÁ BÁSEŇ O BRUEGHELOVI

Ryby si tiše mnou bradavky.
Od moře sestupují starci,
každý v prstech drží čtyři zuby,
od moře stoupají stařeny,
každá v prstech drží čtyři oči.
Co je to za pořádek,
klobouky a škrabošky, sníme je
před kaší,
šeptají si prázdnými dásněmi svatebčané.
Ryby si tiše mnou své slepé bradavky.

— — —

Nadsvětelná rychlost tvé nehybnosti.
Okolí sviští.
Tvé šaty voní, nahé jako vzduch.
V zrychlení času mozek posunul barvy,
potřásá svými brouzdališti,
vidí se
ve ve snu zdvojeném noži.
Obrovský jazyk se reaktoru ptá
na maximum tahu.
Úplně první odstín tepla noci.
Tvé šaty padají na podlahu.
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— — —

V době sucha dokáže dívka přivolat děti.
Slon má klobouk z deště.
Pásovec znalý hudby ví také, že
následek a příčina jsou jako sladký nápoj.
Můra káže plameni,
tvar se řídí stínem,
ryby žijí i v kameni.
I o druhé ráno ještě
mňoukají mourci morušoví,
pásovec navíc dělí 
první půltucet čísel pěti.

— — —

Radost
jak východ slunce: posnídat
dvoubarevná vystydlá vejce

— — —

Vleže píšu do telefonu tuto báseň
Na displeji vidím
své levé oko

— — —

Proč mi
zapípání mobilu připomíná
bezmocné dítě?

— — —

Blesk je světelný stín stromu.
Potlesk je déšť,
který se dostal pod kontrolu.

— — —

Před výstupem na Richterovu skálu
se trochu třásl,
ale po cestě si napsal
papírový sendvič

 — — —
 
Bábovku jsem dojedl,
ale ze sáčku
se ještě sype cukr
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Vojtěch Landa

NEJUKECANĚJŠÍ JE ADÁMKOVÁ

„Co je, kdo to tam žvaní?“
„Ale zas Adámková. Rychle zavři, než nás uvidí.“
Musíme se před ní schovávat, protože místy je v azyláku i šedesát lidí zaráz, 

ale starší ukecaná dáma s dlouhými šedými vlasy by byla nejraději, kdybychom 
se věnovali celý den jenom jí a jejím historkám. Má jich tisíce, všechny samo-
zřejmě končí stejně, a to tak, (pozor velký spoiler!) že jí někdo ukřivdil. Tak tady 
ale končí všechny historky. Je to určitá obdoba vězeňských historek, které zase 
všechny končí tím, že dotyčný sedí neprávem.

Třeba jsou ale pravdivé, kdo ví? Pokud nevíme, tak nesoudíme. A pomáháme 
samozřejmě všem, i těm, které tajně soudíme.

„Víš, co chtěla minule? Zas nějakej papír s potvrzením pro sociálku, chce kaž- 
dej den nejmíň dva, přitom ví, že potvrzení vydáváme jenom dopoledne. Ale 
bušila na nás dál. A když jsme jí řekli, že nemáme čas, tak začala bušit ještě víc, 
a požadovala, ať jí okamžitě dáme potvrzení o tom, že jí nechceme dát to potvr-
zení. Já se z ní jednou taky zblázním! Uvidíš, jednou tady skončím s igelitkama 
vedle ní, až mi z toho jebne!“ 

„Neboj, budeš to tu mít hezký. Dám ti extra porci polívky a tajně chleba navíc.“ 

„Já ale vím, proč tady skutečně je,“ říká mi potichu kolegyně. „Někdo mi to prás-
kl. Žila sama s mámou, a když jí máma umřela, nechala ji v bytě hnít a dál na ni 
brala důchod. Úřadům říkala, že je máma nemocná a ona o ni pečuje. Přišlo se 
na to až smradem z těla za 3 měsíce. Přijde ti to hnusný?“

„Víš, že ani ne? Všichni se snažíme přežít. Pro ni to byl asi jediný způsob, jak 
se dostat k nějakým penězům. Survivalismus. Je evidentní, že nemá dost schop-
ností si s tou situací nějak líp poradit. Sama na všechno. Jo, kdyby ji zabila, to 
by mi vadilo. Takhle je to jenom taková smutná bizarní historka. I když jestli 
stará paní musela celej den poslouchat ty její stížnosti, tak to pro ni možná bylo 
vysvobození.“ 

„Ty seš hroznej!“
„Jdem radši na polívku.“

Sama, 2005, 100 × 150 cm
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ADÁMKOVÁ ZNOVU ZASAHUJE

Nový kolega se vyjukaně rozkoukává, když mu k přepážce dojde tahle legendár-
ní ukecaná dáma. Začne mu hned vyprávět, že chce jít na mši, ale abychom ji 
potom pustili zpátky, i když bude plno. Kolegyně už chce jít za ním a vysvobo-
dit ho, ale škodolibě ji zastavíme: „Počkej, nech ho, ať si taky užije.“ 

A tak Adámková spustí:
„My jsme totiž zjistili, že tady v tomhle kostele jsou ty nedělní mše lepší. Ale je 

to teda docela daleko. Musím jet tramvají 14 a pak přestoupit na Vltavské na 25. 
A to ještě nemám lístek a vůbec nevím, jestli tady na rohu mají otevřeno, jinak 
budu muset jet načerno. Víte, já jsem dřív měla tramvajenku, ale pak mi všechno 
ukradli. No a v té 14 minule jel tak protivnej revizor a…“

Cesta na mši se v podání Adámkové mění v tolkienovskou výpravnou ságu 
ve stylu Pána prstenů a chudák kolega jen unaveně poslouchá a marně čeká, 
kdy historka skončí. Nicméně svou lekci dostal a odpoledne už dobře ví, že má 
zapadnout do kanceláře a nevylézat, dokud si naše velká vypravěčka nenajde 
jiné ucho.

Tenhle týden Adámková kamarádí s paní Petrovskou. Uvidíme, na jak dlouho. 
Každý týden má totiž jiného parťáka, protože ten z předchozího týdne to po pár 
dnech vzdá. Scéna je to stále stejná. Adámková zmerčí novou oběť v azyláku, 
přisedne si a začne nováčka zasvěcovat do pravidel, jak to zde chodí. Nováček je 
pochopitelně vděčný za každou radu i za novou kamarádku. Druhý den už lze 
na jeho tváři pozorovat značnou únavu. Sedí, pije čaj a Adámková dál temně 
hučí do noci. A hučí a hučí a hučí.

Třetí den už to většinou ani ten největší flegmatik nevydrží a v jeden moment 
najednou prudce bouchne do stolu a zařve: „Mě to nezajímá, už mi dejte pokoj, 
ženská!“

 Pak si naštvaně odsedne na druhý konec místnosti. Adámková se také urazí 
a ráda by si někomu postěžovala, jaké se jí stalo příkoří. Kolem ní jsou však samí 
staří harcovníci, kteří si s ní prožili totéž. Proto si jde postěžovat k nám za pult, 
a má štěstí, že je tu taky ten nováček. Nebožák si tak vyslechne celou ságu o tom, 
jak se Adámková o nového azylanta starala, všechno mu vysvětlila… A tohle má 
za to? To je nějaký vděk?

Největší show je pozorovat Adámkovou, když se stěhuje z denního centra na 
noclehárnu, nebo když jde do města. Každý bezdomovec po chvíli pochopí, že 

musí omezit svůj majetek na to nejnutnější. Adámková tohle ale nikdy nepři-
pustí. Kdepak! Musím přiznat, že tu její nezdolnost obdivuju. Každý den proto 
absolvuje několik cest se svými 5 až 6 obřími Ikea taškami. Jednu tašku bychom 
jí pochopitelně někde uskladnili, ale 6 opravdu nemůžeme. A tak Adámková 
vyrazí na svou svatou pouť do města. Popadne první 2 tašky a odnese je před 
azylový dům. Pak zazvoní a vrátí se pro další 2 a potom znovu. Když je venku, 
tak stejným způsobem postupuje směrem k cíli a zanechává za sebou na ulici 
celou bodovou síť modrých tašek, které postupně přenáší blíž a blíž k cílenému 
obchodu či kostelu. Běžná cesta po Holešovicích jí tak trvá celou věčnost. Přitom 
nic cenného v taškách nemá, protože už mnohokrát o všechny přišla, ale vždy je 
znovu nahradila novými s kopou oblečení a dalšího haraburdí. 

Něco v ní zkrátka je. Ta nezlomná síla, která se nehodlá smířit s tím, že je 
na ulici. Ač nás její ukecanost unavuje, tak si nedokážu představit večer v noc-
lehárně bez Adámkové a jejích cestiček se zavazadly. Pomoct jí nemůžu, mám tu 
dost jiné práce. Tak to musí zvládnout sama. Všichni už jsou dávno ubytovaní, 
ale Adámková se ještě vrací pro poslední 2 tašky a v postupných strategických 
bodech se dvorem blíží k vysněné noclehárně. Až se jednou svých tašek vzdá, 
něco se stane. Musí se něco stát. O tom jsem přesvědčen.
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Ondřej Hložek 

— — —

Otisky do sněhu
Dva se vedou
lehčí těžšího podpírá
Kam vedly jejich kroky?
Směr chůze ukazoval
staré rány loňského putování
A přesto některá slova zůstala
nedopita

— — —

Srdce jen tak
tak tiká
Hrkot strojku úzkost vhání
v surová ústa lidí
Přístavek opuštění dostaví,
kdo krev chce neprolíti
Na světě už vlastně nic není
než věčné rukou lomení

— — —

Nebe drtí zem
a v tom neviditelném lisu
dolů se snáší
křik dravce
Nebe drtí zem

a jako se ústa zamykají
plaší křídly raroh lijavce
Den cínový
proud vzduchu zháší

— — —

Nauč mě, máti
zaříkání proti tíze
Jak podivně ti padá hlava
u kamen chlapec listuje si v knize
Za oknem zima, těžce pichlavá
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Friedrich Nietzsche
DOPIS CARLU VON GERSDORFF

20. února 1867
Milý příteli,

pokud nemáš náladu vyslechnout si řadu podivných věcí, pak dopis odlož a po-
šetři si ho na jinou hodinu.

Dnes se totiž v Lipsku konala velká volební bitva, rozhodnutí stranického 
boje vedeného všemi možnými prostředky; dnes padlo konečné slovo v záleži-
tosti Stephani versus von Wächter. Jak to dopadlo, to ještě neprozradím.

Ty znáš výsledek prvního kola: náš zastupitel, vynikající, bezvadný vir stre-
nuus Stephani (v anoncích Tageblattu nejnověji nazývaný Sv. Štěpán) zvítězil 
tisíci hlasy nad oporou saského partikularismu, panem von Wächter: přesto 
takové vítězství nepostačovalo; k absolutní většině scházelo tak dvě stě hla-
sů. Muselo se tudíž přistoupit k užším volbám, ve kterých už nepřišli ke slovu 
harcovníci třetí a čtvrté strany Würkert a Wuttke. Oba dva tedy dopadli jak-
sepatří žalostně, zvlášť Wuttke, alias „Říšská lasička“, kterého takzvaná lidová 
strana, v podstatě ti nejšílenější Pruskožrouti, vyzvedla na štít a on z něho pak 
zase s přibližně třemi sty hlasy spadl. Orgánem těchto černožlutých barev jsou 

„Sächsische Zeitung“, někdejší „Abendpost“.
Würkert, jak praví Tageblatt, velký jakožto hospodský, jako člověk, jako 

zajatec, básník, řečník, tak toho Lasallovci nominovali za pět minut dvanáct 
a vynesli ho na takové vlně reklamy, že on sám o svém zvolení nepochyboval. 
Jemu na počest bylo jednu neděli o jedenácté uspořádáno shromáždění lidu 
pod širým nebem, jež podle umírněného výpočtu navštívilo 12 000–15 000 lidí. 
Pronesl svým znamenitým, do daleka znělým orgánem, za antického máchání 
pelerínou volební řeč, silná slova o nanejvýš nesilných a nereálných věcech, 
např. o evropském dělnickém státě, dal pak hlasovat o svém zvolení a prohlásil, 
že až na čtyři protihlasy za ním stojí celé shromáždění. To byl ovšem optický 
klam: v den voleb měl pak pro sebe cca 900 hlasů.

Bartovice, 2007, 100 × 150 cm

[ PŘEKLAD VĚRA KOUBOVÁ ]
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Teď tedy vše záleželo na stranách, které propadly, a na jejich postoji. Agitace 
probíhala skutečně velkolepě, ať jsi stál, nebo šel, všude ti nějaký posluha strkal 
do ruky nějaký program, nějaký pamfl et, nějakou výzvu, a letáky nosili i do 
domu: deníky propagačními hesly přímo překypovaly.

Nemyslím si, že by zbylo nějaké hledisko, ze kterého by se dalo vytavit ještě 
nějaké další agitační olovo. Přehánělo se, jak to jen šlo, např. Wächtera nazvali 
starcem, jehož mozek je dle Bocka poškozen rozkladným metabolickým proce-
sem, a je už proto politicky neschopný. Nebo zneužili projev, ve kterém Stepha-
ni sliboval, že svým slovům dostojí jako zástupce starosty, že však, kdyby bez 
jeho přičinění padla volba na něho, tuto volbu přijme; jenže právě tu druhou 
větu vypustili, aby se zdálo, že Stephani zvolení odmítá. Zkrátka do pohybu 
uvedli všecko: morální i nemorální prostředky, razítka, posluhy, pomluvy, ob-
rovská návěští na zdech, vlajky s příslušnými jmény — to vše pro dnešní den.

Ten byl zachmuřený a mlhavý. Na volebních místech lenošně tábořily lidové 
vrstvy, třepetaly se praporce, skřípaly lisy s razítky, všemi barvami se strakati-
ly plakáty. Odpoledne jsme si ve třech vyšli do Růžového údolí a napadlo nás 
přeptat se oracula na výsledek. Ten nám při všech myslitelných pokusech vy-
cházel jediný: když nám nad hlavami zakrákoral havran, když jsme hádali, zda 
dřív potkáme muže anebo ženu, zda mince hozená kolmo do vzduchu ukáže 
obrázek atd., pokaždé nám „náhoda“ odpovídala… „Wächter“; to nás přivedlo do 
rozpustilé nálady, takže jsme jednoho mladého fi lologa, kterého jsme cestou po-
tkali, chtěli oslnit svou prorockou moudrostí a řekli mu, že zvolen byl Wächter.

„Však už to vím,“ odvětilo to nešťastné dítě, „většinou 1 000 hlasů.“
A tak tomu taky je. Mezitím se Wächterova strana rozrostla dokonce o 2 000 

hlasů. Prohráli jsme. Bratranec triumfuje a partikularismus mává práporem ví-
tězství.

A teď něco osobního. Protože politických záležitostí bych se dál dotýkat ne-
chtěl — z pochopitelných důvodů. Zatím tedy ještě zůstanu zde a mám tím na 
mysli jak příští, tak i následující semestr. V podstatě mě jen máloco obtěžuje 
(pokud mě neobtěžuje válečný stav!), žiju pohodlným životem, nakolik to je na 
tomto světě možné, mám dobré přátele a věrné sousedy a dobré učitele; sedím 
dennodenně spolu s Kohlem a Rohdem u Kintschyho, ti jsou mi teď nejbližší-
mi společníky; seč můžu činím se pro náš fi lologický spolek, kupuju si velké 
množství fi lologických knih, tu a tam přijdu na obstojnou myšlenku a pracuju 
poněkud neklidně. Témata, která mě zaměstnávají, jsou

„de Laertii Diogenis fontibus“
„o knižních titulech u Řeků a Římanů“,

na pozadí toho se mi rýsuje plán ke kritickým dějinám řecké literatury. Po-
kud Ti smím doporučit nějakou četbu, která by Tě zároveň upoutala ke staro-
věku a připomněla Ti Schopenhauera, pak se někdy pusť do epistulae morales 
od Seneky. 

A nakonec přijde na řadu to, co mělo stát na počátku dopisu, dík za Tvůj milý 
dopis, jehož si obzvlášť cením z vícero důvodů. Za prvé protože ani já, ani kdo 
jiný od Tebe teď dopisy neočekáváme, naopak jsme především potěšeni a vděč-
ni, když ještě najdeš chuť a náladu číst si naše dopisy. Za druhé mi však přišlo 
obzvlášť milé a cenné Tvé vyznání našemu fi losofovi, protože bylo vysloveno 
v čase vážných a těžkých zkušeností, rozhodujících osudových ran.

Zbožní lidé věří, že všechny útrapy a nehody, které je postihnou, jsou co nej-
záměrněji a co nejpřesněji vypočítány na ně, tak, aby v nich vzbudily tu či onu 
myšlenku, to či ono dobré předsevzetí, toto a žádné jiné poznání. Nám k takové 
víře scházejí předpoklady. Zajisté je však v naší moci, abychom každou událost, 
menší a velké nehody využili a přímo vysáli pro své zlepšení a pro posílení své 
zdatnosti. Záměr v osudu jednotlivce přestane být ihned bajkou, chápeme-li 
jej takto. Jsme to my, kdo máme osud záměrně využívat: neboť samy o sobě 
jsou události prázdné slupky. Záleží při nich na našem postoji: jakou hodnotu 
události připíšeme, takovou hodnotu pro nás má. Bezmyšlenkovití a nemorální 
lidé o takové záměrnosti osudu nic nevědí. Události na nich neulpí. My však se 
z nich chceme učit: a čím víc se bude naše vědění v mravních záležitostech roz-
hojňovat a zdokonalovat, tím víc budou také události, které nás postihly, tvořit 
uzavřený kruh nebo se tak budou jevit. Ty víš, milý příteli, co tahle refl exe 
znamená.

Dnes se s Tebou loučím, připojuji sem také ještě účastné pozdravy od Einsie-
dela, od bratrance a od matky.

      Tvůj věrný přítel Friedrich N.

———
Dvaadvacetiletý student Friedrich Nietzsche píše z Lipska Carlu von Gersdorff do Spandau,
kde dotyčný vykonával vojenskou službu a nedávno přišel v sasko-pruské válce o bratra;
útěchou mu přitom byla fi losofi e Arthura Schopenhauera.



Čajový lístek
I u dna ho prohání
jakési haiku

IVAN PETLAN 


