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Kapitola 1

Písmo

Slovutný barde! Potop se prosím v °eku
mých slov, kterou jsem zkusil s °ekami
jinými slíti. Ne²et°i kritikou a cokoliv,
co bys lépe £i srozumiteln¥ji, nebo snad
hloub¥ji £ísti cht¥l, neváhej mi n¥ºným pok-
lepáním na hlavu p°ipomenouti.1 Rád vy-
hovím, budu-li toho schopen. Author.
Písmo... (disk pokleknul na kolena - snad Detvan

ke m¥ vztáhne ruce své)

1reáln¥ to lze u£initi na emailu kangaroo@eldar.cz nebo
�²ne£í po²tou� na adrese Honza �ípek, P. O. Box 16,
Nymburk 1, 288 01
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Kapitola 2

Starov¥ká literatura

Nejstar²í písmo, klínové, bylo objeveno v
Mezopotámii a datujeme jej do 4. - 2. tisíciletí p°.
n. l.
Nejstar²ími písemn¥ dochovanými literárními

památkami jsou pak díla sumerská, akkadská,
staroegyptská a hebrejská. Poslední jmenovaná pak
vytvá°í spojovací £lánek mezi orientální a evrop-
skou literární tradicí.
Nejstar²ím akkadským dílem je Epos o Gil-

game²ovi. Ve ver²ích lí£í putování Gilgame²e,
polomytického vládce m¥sta Uruku za nesmrtel-
ností. Kdyº nakonec získá rostlinu, nesmrtelnost
p°iná²ející, op¥t ji ztratí. Nakonec se se svou sm-
rtelností smí°í. �Jsem odsouzen k smrti, jako kaºdý
£lov¥k, ale m·j ºivot se zachytil v mých skutcích.
Nad mými skutky nevládne smrt,� °íká.
Dílo z psychologického hlediska rozebral zakla-

datel analytické psychologie Carl Gustav Jung
v souvislosti se snem jednoho svého pacienta (po-
dle Junga jsou mytologické obsahy uloºeny ve
form¥ archetyp· v kolektivním nev¥domí a proto se
podobné motivy objevují v nejr·zn¥j²ích podobách
u p°íslu²ník· rozdílných kultur v r·zných historick-
ých obdobích).

�Gilgame² je skute£n¥ jakýmsi arriviste
par excelance (kariérista, ²plhavec, pozn. p°.),
muº s ambiciózními plány - jako ná² snící
- a velký král a hrdina. V²ichni lidé pro
n¥ho pracují jako otroci, aby postavili m¥sto
s mocnými zdmi. �eny se cítí být zaned-
bávány a st¥ºují si boh·m na svého be-
zohledného tyrana. A tak se bohové rozhod-
nou, ºe se s tím musí n¥co ud¥lat. P°eloºeno
do psychologického jazyka to znamená: Gil-
game² pouºívá pouze svého v¥domí, jeho
hlava má k°ídla a je odd¥lena od t¥la
a t¥lo se chystá k tomu n¥co °íci. Bude

reagovat neurózou, to znamená konstelací
opa£ného faktoru. Jak je tato neuróza pop-
sána v básni? Bohové se rozhodnou nas-
trojit, to jest vytvo°it £lov¥ka podobného
Gilgame²ovi. Stvo°í Enkidua; nicmén¥ on je
pon¥kud jiný. Jeho vlasy jsou dlouhé; vypadá
jako jeskynní £lov¥k a ºije na pláních s di-
vokými zví°aty a pije z napajedel gazel. Gil-
game², který je dosud normální, má úpln¥
normální sen o úmyslech boh·. Zdá se mu,
ºe na jeho záda dopadla hv¥zda, hv¥zda jako
mocný vále£ník a Gilgame² s ním zápasí,
ale nem·ºe ho set°ást. Nakonec ho p°em·ºe
a poloºí ho k nohám své matky a matka
z n¥j ud¥lá �rovného� Gilgame²ovi. Matka je
moudrá ºena a interpretuje Gilgame²ovi sen
tak, aby byl p°ipraven £elit nebezpe£í. Enkidu
by vlastn¥ m¥l bojovat s Gilgame²em a po-
razit ho, ale Gilgame² si z n¥ho velmi chytrým
zp·sobem ud¥lá p°ítele. Porazil reakci svého
nev¥domí lstí a silou v·le a p°esv¥d£í svého
protivníka, ºe jsou skute£n¥ p°átelé a ºe mo-
hou pracovat spole£n¥. V¥ci se te¤ mají h·°
neº p°edtím.

I kdyº hned na po£átku má Enkidu tíºivý
sen, vizi podsv¥tí, kde ºijí mrtví, Gilgame²
se p°ipravuje na velké dobrodruºství. Jako
hrdinové spolu Gilgame² a Enkidu vyrazí,
aby p°emohli Humbabu, stra²nou obludu,
kterou bohové ustanovili jako stráºkyni své
svatyn¥ na cedrové ho°e. Její hlas °ve jako
bou°e a kaºdý, kdo se k ho°e p°iblíºí, je p°e-
moºen slabostí. Enkidu je state£ný a velmi
silný, ale je z celé akce nervózní. Je suºován
zlými sny a p°ikládá jim velký význam, ste-
jn¥ jako to £iní inferiorní £lov¥k v nás, je-
hoº zesm¥²¬ujeme, kdyº je tato inferiorní £ást
v nás kv·li ur£itým údaj·m £asu a místa
atd pov¥r£ivá; inferiorní £lov¥k p°esto z·stává
nadále nervózní kv·li ur£itým v¥cem. Enkidu
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je velmi pov¥r£ivý, cestou k lesu m¥l ²patné
sny a má p°edtuchy, ºe to ²patn¥ dopadne.
Ale Gilgame² interpretuje jeho sny optimi-
sticky. Reakce nev¥domí je op¥t p°elst¥na a
jim se poda°í p°inést hlavu Humbaby vít¥-
zoslavn¥ do m¥sta.

Nyní se bohové rozhodnou zasáhnout
nebo spí²e bohyn¥ I²tar, která se pokusí Gil-
game²e zni£it. Posledním principem nev¥-
domí je princip v¥£ného ºenství - v¥£n¥ ºen-
ské, a I²tar s pravu ºenskou chytrostí d¥lá
Gilgame²ovi krásné sliby, stane-li se jejím mi-
lencem: bude jako b·h a jeho moc a bo-
hatsví nesmírn¥ vzrostou. Ale Gilgame² ji
nev¥°í ani slovo, odmítá ji uráºlivými slovy
a vy£ítá jí v²echny nev¥ry a krutost k je-
jím milenc·m. I²tar ve své zlosti a zu°ivosti
p°esv¥d£í bohy, aby stvo°ili obrovského býka,
který sestoupí z nebe a ni£í krajinu. Za£íná
velký boj a stovky muº· zahynou jedovatým
dechem boºského býka. Ale Gilgame² op¥t
s Enkiduovou pomocí býka zabije a oslavuje
vít¥zství.

I²tar p°emoºena zlostí a bolestí sestupuje
k hradbám m¥sta a nyní se sám Enkidu
dopou²tí její uráºky. Proklíná ji a hodí ji
úd mrtvého býka do tvá°e. To je vyvrcholení
- climax a nyní p°ichází peripeteia - rozu-
zlení. Enkidu má dal²í zlov¥stné sny, váºn¥
onemocní a umírá.

To znamená, ºe v¥domí se úpln¥ odd¥lilo
od nev¥domí; nev¥domí se stáhne ze scény a
Gilgame² je nyní sám a p°emoºen zármutkem.
Dokáºe t¥ºko p°ijmout ztrátu svého p°ítele,
ale co ho mu£í nejvíce je strach ze smrti.
Vid¥l umírat svého p°ítele a je konfrontován
se skute£ností, ºe i on je smrtelný. Mu£í ho
dal²í touha - zabezpe£it si nesmrtelnost. Vydá
se hrdinsky hledat lék proti smrti, protoºe
ví o jednom starci, svém p°edku, který má
v¥£ný ºivot a ºije daleko na Západ¥. Takto
za£íná cesta do podsv¥tí, Nekyia a on putuje
na Západ jako slunce branou nebeské hory.
P°ekonává obrovské nesnáze a dokonce ani
bohové se nestaví proti jeho plánu, i kdyº mu
°íkají, ºe bude hledat marn¥. Nakonec p°ijde
k svému cíli a p°esv¥d£í starce, aby mu o léku
pov¥d¥l. Na mo°ském dn¥ najde kouzelnou
bylinu nesmrtelnosti, pharmakon athanasias,
a p°iná²í tu rostlinu dom·. I kdyº je z cesty
unaven, je pln radosti, protoºe má zázra£ný
lék a nemusí se jiº bát smrti. Ale zatím co

Ilustrace Romany Roterové k £eskému vydání Eposu [4]
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se osv¥ºuje koupelí v jezírku, had ucítí ros-
tlinu nesmrtelnosti a ukradne mu ji. Po svém
návratu se dává Gilgame² do nových plán·
k opevn¥ní svého m¥sta, ale nem·ºe najít
klid. Chce v¥d¥t, co se stane £lov¥ku po sm-
rti a nakonec se mu poda°í vyvolat Enkid-
uova ducha, který vyjde z díry v zemi a dává
Gilgame²ovi velmi melancholickou informaci.
Tady epos kon£í. Kone£né vít¥zství pat°í stu-
denokrevnému ºivo£ichovi.�[1, str. 116-118]

Epos byl psán klínovým písmem na jedenácti
hlin¥ných desti£kách, dnes stále je²t¥ nebyly
nalezeny v²echny £ásti, zbytky jsou dopl¬ovány
podle pozd¥j²ích p°eklad· a £as od £asu je do
mozaiky v£len¥n dal²í úlomek. Tak nap°íklad v sed-
mdesátých letech vy²la £eská aktualizace Eposu
o Gilgame²ovi z let padesátých.[4] P°ekvapivé mo-
hou být pro dne²ního £tená°e otev°ené sexuální
výjevy, zvlá²tní a v¥rohodn¥ podané snové scény,
výskyt peprných prokletí a velkou slohovou a
vyprav¥£skou zru£nost, které by moºná od tak
starého díla v·bec ne£ekal. Mimochodem, chce-li
se £lov¥k stát bohem, a nemá bylinu nesmrtelnosti,
m¥l by ²est dní a sedm nocí bdít (v této zkou²ce
unavený Gilgame² neusp¥l).
Za p°ipomínku stojí, ºe se jedná o epos akkadský,

nikoliv sumerský, jak bývá £asto myln¥ uvád¥no.
V bohaté sumerské literatu°e se sice vyskytuje celý
cyklus v¥novaný Gilgame²ovi, ale ucelený epos p°i-
nesla aº literatura akkadská. Akkadi byl semitský
kmen sousedící se Sumery, jejich jazyk, akad²tina,
m¥l dva hlavní dialekty - asýr²tinu a babylon²t-
inu. A protoºe to jsou jazyky semitské, bylo lu²t¥ní
záznam· daleko jednodu²²í neº u sumerských záz-
nam·.
Sumerská literatura - nejvíce vzkvétající od 4. tis.

p°. n. l. do konce 3. tis. p°. n. l. - v²ak m¥la téº
výrazný vliv, vºdy´ Sume°i objevili klínové písmo,
které pozd¥ji pouºívaly v²echny národy Blízkého
východu; svým rozsáhlým panteonem ovlivnili He-
breje i �eky; z epických ºánr· zde jiº existovaly
zp¥vy, povídky, mýty, bajky, z lyrických hymny,
modlitby, ºalozp¥vy, ná°ky a moudroslovní skladby.
Na²ly se dokonce i £ásti knihovnických katalog·,
kde bylo rozpoznáno alespo¬ 87 r·zných d¥l.[3]
V pozd¥j²í literatu°e na²í civilizace m·ºeme

nalézt podobnost s blízkovýchodními literaturami,
£i jejich vliv. Nap°íklad sou£ásí Eposu o Gil-
game²ovi je mýtus o potop¥ sv¥ta.

I mluví Gilgame² k n¥mu,
k Uta-napi²timu vzdálenému 1:

�Kdyº se tak na tebe dívám, Uta-napi²time,
v rozm¥rech svých odli²ný nejsi, jako já jsi.

Ani rozdílný nejsi - jako já jsi!
Mé srdce je pro tebe oddáno pln¥ boji,

ale mé rám¥ je ne£inno v·£i tob¥.
Nuº, zjev mi, jak ses do shromáºd¥ní boh·

dostal hledaje ºivot½`

I mluví Uta-napi²tim k n¥mu, ke
Gilgame²ovi:

�Slovo skryté chci odhalit tob¥, Gilgame²i,
o tajemství boh· tob¥ chci °íci.
�uruppak2 m¥sto, které ty zná²,

jeº na b°ehu Eufratu leºí,
staré je m¥sto i bozi v n¥m.

I zatouºilo srdce velkých boh· potopu seslat.
Králem byl jejich otec Anu, 3

hrdina Enlil4 poradcem jejich,
jejich nosi£em tr·nu Ninurta, 5

jejich dozorcem stavidel Ennugi.

Ninigiku Ea6 promlouvá s nimi
a opakuje jejich °e£ rákosové chý²i:

'Chý²i z rákosu, ó chý²i z rákosu! St¥no, ó
st¥no!

Chý²i z rákosu, sly² a st¥no rozum¥j!
Muºi ²uruppacký, synu Ubara-tutua 7,

strhni d·m, postav lo¤,
zanech bohatství, hledej ºivot,

majetek zavrhni, ale ºivot zachovej!
V²echno ºivoucí sém¥ do lodi uve¤!

A ta lo¤, kterou ty postaví²,
nech´ vym¥°eny jsou rozm¥ry její,
nech´ stejná je ²í°ka i délka její!
Jako Apsu8 st°echou ji pokryj!�

Já jsem porozumn¥l a pravil jsem Eovi,
pánu svému:

�Tvých slov, jeº jsi mi °ekl, m·j pane,
si zajisté váºím a u£iním tak.

1Uta-napi²tim, tj. �nalezl jsem ºivot� - Gilgame²·v
p°edek, který mu poradí, jak získat nesmrtelnost.

2�uruppak, m¥sto v jiºní Babylónii, dne²ní Fara.
3Anu (sumersky An), b·h nebes, uctívaný v Uruku.
4Enlil, b·h zem¥, uctívaný v Nippuru.
5Ninurta, tj. �pán zem¥�, syn Enlil·v
6Ninigiku, tj. �pán jasného oka� je p°ívlastek Ey, boha

sladkých vod a moudrosti, tvo°il nejvy²²í trojici babylón-
ského panteonu.

7Ubara-tutu, otec Uta-napi²tima, krále ²uruppackého
8Apsu je podle starobabylonských p°edstav sladkovodní

oceán, umíst¥ný pod zemí. Pánem Apsu byl b·h Ea.
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Co v²ak mám odv¥tit m¥stu, lidem a
star²ím?�

Ea otev°el ústa svá a mluví,
°ka ke mn¥, sluºebníku svému:
�Takto ty bude² mluvit k nim:

Zdá se mi, ºe Enlil ke mn¥ nenávist pojal.
Nechci jiº bydlet ve va²em m¥st¥

a na p·du Enlilovu jiº poloºit nechci své
nohy.

Sestoupím na mo°e ²iré, s Eou, svým
pánem, bydliti budu.

On vám hojnost dá d²tít,
nadbytek pták·, hojnost ryb
a bohatou úrodu daruje vám.

Zrána kolá£e,
ve£er p²enice vám se²le.� -

Jakmile zazá°il první t°pyt jitra,
ke mn¥ se zem¥ shromáºdila.

Jako dar jeden p°iná²í ²lecht¥nou ovci,
jako dar druhý p°iná²í stepního kozla.

V²echny muºe jsem vybídl k práci,
. . . . . . . .

D¥ti nosily asfalt
a silní v²e pot°ebné p°iná²eli.

Pátého dne jsem navrhl její obrys.
Jedno �jitro� plocha její byla, desetkrát
²edesát lokt· vysoké byly její st¥ny,

desetkrát ²edesát lokt· v £tverci byl okraj
její st°echy.

Navrhl jsem podobu její a nakreslil ji.
�esti st°echami jsem ji pokryl
a rozd¥lil tak v sedmero pater.

její vnit°ek jsem rozd¥lil je²t¥ na dev¥t
£ástí.9

Kolíky vodní10 jsem zatloukl v její st°ed,
vyhledal vesla a v²echno pot°ebné naloºil na

ni.
�est sar·11 asfaltu jsem do pece vsypal,

t°i sary sm·ly z ní vy²ly.
T°i sary oleje p°ivlekli nosi£i v ko²ích,

krom¥ jednoho saru oleje, jehoº k pe£ení
bylo t°eba,

9Babylónská archa m¥la podobu krychle. Jedno � jitro�,
babylónsky iku, m¥°ilo asi 3600 m2. Protoºe babylónský
loket obná²el asi 0,5 m, m¥la st°echa rozm¥t p°ibliºn¥ 3600
m2.

10D°ev¥né kolíky, zatlu£ené zvn¥jku, m¥ly chránit lo¤ p°ed
p°evrhnutím.

11Za sloven sar, °ecky sarost, tj. 3600, nutno patrn¥ podl-
nit sutu tj. asi 8,5 litru.

a dvou sar· oleje, jeº uskladnil lodník.

Pro lid jsem poráºel býky,
denn¥ jsem pro n¥ zabíjel ovce.

Mo²t, sesamové víno, olej a bílé víno,
polévku pili jak vodu z °eky.

Slavili svátek jak o Novém roku
. . . . své ruce jsem pomazal mastí.

P°i západu slunce lo¤ hotova byla.
Obtíºné bylo ji na vodu spustit.

Prkny ji podloºit musili shora i zdola,
aº do dvou t°etin se na vod¥ octla. -

V²e, co jsem m¥l, jsem naloºil na ni,
v²echno st°íbro, které jsem m¥l, jsem naloºil

na ni,
v²echno zlato, které jsem m¥l, jsem naloºil

na ni,
v²e, co jsem m¥l z ºivého sém¥, jsem naloºil

na ni.
Na lo¤ jsem uvedl celou svou rodinu a

p°íbuzné své.
Zv¥° stepní a drobná zví°ata stepní, v²echny

°emeslníky jsem uvedl na ni.

Lh·tu mi ur£il b·h �ama²:
Aº zrána kolá£e, ve£er dé²´ p²enice se²lu,
do lodi vstup a ut¥sni za sebou dve°e!�

Kone£n¥ nade²la ur£ená doba.
Kdyº zrána kolá£e, ve£er dé²´ p²enice padal,
na vzhled bou°ného mraku jsem pohléd.

Stra²né to bylo na pohled mra£no.
Vstoupil jsem do lodi a ut¥snil za sebou

dvé°e.
Tomu, jenº ut¥snil lo¤, lodivodu Puzur

Amurru,
sv·j jsem odevzdal palác i s jeho jm¥ním. -

Jakmile zazá°il první t°pyt jitra,
ze základu nebes vystoupilo £erné mra£no.

B·h Adad12 v n¥m h°ímal,
�ullat a Chani²13 krá£ejí vp°edu,

krá£ejí nosi£i tr·nu p°es hory, zem¥.
Erragal14 stavidla vytrh.

Krá£í Ninurta,15 nechá p°etékat nádrº.
Anunnakové16 pochodn¥ zvedli

a jejich zá°í zaºehují zemi.

12Adad, armejsky Hadad, b·h bou°ky.
13�ullat a Chani² byli sluºebníky boha Adada.
14Erragal, jiné jméno pro boha podsv¥tí Nergala.
15Ninurta, b·h války.
16Anunnakové, souhrnný název pro bohy nebe a zem¥.
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Zd¥²ení p°ed Adadem aº k nebi stoupá.
a ve²keren jas v temnotu m¥ní.
�írá zem¥ jak hrnec se rozt°í²tila.

Po celý den vál jiºní vítr,
dul prudce a zkázu p°ivodil zemi.
Jak bitevní v°ava napadal lidi.
Bratr jiº nevidí svého bratra
a lidi z nebe poznati nelze.
Tu sami bozi se potopy lekli

a prchnuv²e vystoupili aº k Anovu nebi.
Jako psi choulí se bozi, jako psi na ramp¥

leºí.
Hlasit¥ volá I²tar,

na°íká paní boh·, krásnohlasá:
�Kéº by se v bahno prom¥nil den onen,
ºe já zlo kázala ve shromáºd¥ní boh·.

Jak jen jsem mohla zlo kázat ve
shromáºd¥ní boh·

a ke zni£ení lidstva vyhlásit válku?
Takto jsem °ekla: Moji lidé plodit budou

a pak jak pot¥r rybí naplní mo°e.
Bozi Anunnakové na°íkají s ní,
schouleni v plá£i bohové sedí.

Strachem sev°eny byly jejich rty.
Po ²est dn· a sedm nocí

s potopou burácel vítr a jiºní bou°e srovnala
zemi.

A kdyº sedmý nade²el den, ustala jiºní
bou°e, potopa i boj,

jenº jako rodi£ka kol sebe tloukl.
Uklidnilo se mo°e, uti²ilo, bou°e i potopa

ustaly.

Na mo°e jsem pohlédl, v²ude zavládlo ticho
a v²echno lidstvo se v bahno prom¥nilo.
Jak plochá st°echa se prostíral mo£ál.

Poklop jsem otev°el a na mou tvá° dopadlo
sv¥tlo.

Rozhlédl jsem se kolem a usedl v plá£i.
Po mé tvá°i kanuly slzy.

Vyhlíºel jsem b°ehy na obzoru mo°e:
na dvanáckrát dvanáct dvouhodin se vyno°il

ostrov.
U hory Nisir17 p°istála lo¤.

Hora Nisir drºela lo¤ a zakolísat jí nedala.
Den první, den druhý hora Nisir drºela lo¤

a zakolísat jí nedala,

17Nisir, hora v Kurdistánu, patrn¥ Pir-i-Mukurun, vysoký
2600 m.

den t°etí, den £tvrtý hora Nisir drºela lo¤ a
zakolísat jí nedala,

den pátý i ²estý hora Nisir drºela lo¤ a
zakolísat jí nedala.

A kdyº sedmý nade²el den,
holubici jsem vyslal, voln¥ vypustil ven.

Vylétla holubice a vrátila se,
neb nebylo vid¥t pevného místa, p°ilétla

zp¥t.
Vla²tovku jsem vyslal, voln¥ vypustil ven.

Vylétla vla²tovka a vrátila se,
neb nebylo vid¥t pevného místa, p°ilétla

zp¥t.
Vyslal jsem havrana, voln¥ vypustil ven.
Vzlétl havran a spat°il opadávající vody,
potravu hledá, poletuje, kráká, ale nevrací

se.

Na £ty°i v¥try jsem v²echny vyvedl z lodi a
úlitbu vykonal.

Na samém vrcholu hory jsem p°inesl
zápalnou ob¥´.

Sedm a je²t¥ sedm ob¥tních nádob jsem
postavil,

pod n¥ jsem nasypal rákos, cedrové d°evo a
myrhu.

�ichali bozi v·ni,
£ichali bozi v·ni libou.

Bozi jak mouchy kol ob¥tníka se shromáºdili.
Jakmile p°i²la vzne²ená paní boh·, 18

pozvedla velké mouchy z drahokam· jeº jí
dal zhotovit Anu, kdyº se polaskal s ní:

�Vy bozi zde, jakoºe nikdy nezapomenu na
sv·j náhrdelník z lazuritu,

tak v pam¥ti budu mít tyto dny a na v¥ky je
nezapomenu!

Nech´ p°ijdou k ob¥ti bozi,
v²ak Enlil a´ k ob¥ti nechodí,

protoºe potopu p°ivodil bez uváºení
a lidstvo mé v záhubu uved!�

Jakmile Enlil p°i²el,
uvid¥l lo¤ - tu vzplanul hn¥vem Enlil
a byl pln zloby proti Igig·m boh·m: 19

�Coº n¥kdo ºivotem vyváz? Ni jeden £lov¥k
nem¥l p°eºít tu zkázu!�

Ninurta otev°el ústa svá a mluví °ka
k hrdinu Enlilovi:

18Vzne²enou paní je mín¥na I²tar, která byla pový²ena jiº
ve starobabylónské dob¥ na manºelku Anovu

19Igigu je ozna£ení pro velké bohy nebes.
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�Kdo dovede n¥co stvo°it krom¥ Ey?
Jen Ea zná v²echny v¥ci.�

Ea otev°el ústa svá a mluví, °ka k hrdinu
Enlilovi:

�Ty nejmoud°ej²í z boh·, hrdino,
jak, jak jen jsi mohl seslat potopu bez

uváºení?
H°í²níka trestej pro jeho h°ích, zlo£ince

trestej pro jeho zlo£in!
Bu¤ povolný, aby nebyl od°íznut ºivot,

popou²t¥j, aby . . .
Místo, abys potopu p°ived, kéº by lev

povstal a zmen²il lidstvo!
Místo, abys potopu p°ived, kéº by vlk

povstal a zmen²il lidstvo!
Místo abys potopu p°ived, kéº by hlad

nastal a zahubil zemi.
Místo abys potopu p°ived, kéº by b·h

Erra20 povstal a zahubil zemi.
Já jsem to nebyl, jenº vyzradil tajemství

velkých boh·.
Jen p°emoudrému jsem dal sen uz°ít, tak se

on dozv¥d¥l tajemství boh·.
Te¤ v²ak vy svou pomozte radou!�

Tu Enlil do lodi vstoupil,
chopil mne za ruce a vyved mne ven.

Vyved i ºenu mou, pokleknout jí dal po mé
stran¥,

dotek se na²eho £ela a stoje mezi námi
poºehnal nám:

�Aº dosud Uta-napi²tim jen £lov¥kem byl,
nyní Uta-napi²tim a jeho ºena nám boh·m

a´ podobni jsou,
a a´ daleko p°i ústí °ek te¤ Uta-napi²tim

bydlí!�
I vzali mne daleko p°i ústí °ek 21 mne

usadili. -

V²ak kv·li tob¥, kdo nyní shromáºdí bohy,
abys nalezl ºivot, jejº hledá²?

Nuºe, po ²est dní a sedm nocí k spánku
neulehej½`[4, jedenacta tabulka]

USumer· nalezneme mýtickou podobu ráje,
v akkadské literatu°e epos o stvo°ení sv¥ta. Egypt-
ská milostná poezie ovlivnila starozákonní Píse¬
písní.

20Erra, b·h moru.
21Podle sumerské epické básn¥ o potop¥ je mín¥n ostrov

Dilmun, dne²ní Bahrain v Perském zálivu.

�Na po£átku stvo°il B·h 22 nebe a zemi. Zem¥ byla
nesli£ná a pustá, a tma byla nad propastí a Duch
Boºí vzná²el se nad vodami. I °ekl B·h: Bu¤ sv¥tlo.
I bylo sv¥tlo.� [7]
K°e´anství a euroamerická kultura v·bec je

ovlivn¥na hebrejskou Biblí, velmi rozmanitým
souhrnem historických záznam·, ºalm·, elegick-
ých písní, milostné lyriky apod., kterou k°es´anství
pozd¥ji p°ijalo jako Starý zákon. Rozdíly v in-
terpretaci jsou zna£né, tak nap°íklad o£ekávaným
vykupitelem pro k°es´any byl Jeºí² Kristus,
zatímco �idé p°íchod vykupitele (Mesiá²e) je²t¥
o£ekávají.
Podle znalc· obsahuje nap°íklad Tóra sd¥lení

nejen slovní, jednotlivé znaky mají sv·j numer-
ický, rytmický a dal²í význam. Studiem podob-
ných záleºitostí se zabývá ºidovská mystika - kab-
balah (kabala), která za svého zakladatele ozna£uje
samotného Mojºí²e. Jednotlivé £ásti Bible psané
hebrejsky na dlouhých svitcích tedy �idé opisují
naprosto p°esn¥ znak po znaku, aby bylo p·vodní
sd¥lení minimáln¥ zkomoleno. Vzhledem k mno-
hosti význam· znak· hebrejské abecedy a k tomu,
ºe hebrejské výrazy se s £eskými málokdy p°ekrý-
vají, je p°eklad Starého zákona problematický.
Starý zákon m·ºeme rozd¥lit na t°i základní odd-

íly: Tóru, Proroky a tzv. Svaté spisy.
Tóra - neboli P¥t knih Mojºí²ových ( °ecky Pen-

tateuch) - Genesis, Exodus, Leviticus, Numeria,
Deutronomium
Za£átek první knihy, Genesis, vypráví o stvo°ení

sv¥ta, zví°at a prvních lidí, Adama a Evy. Pro-
toºe neusposlechnou boºí p°íkaz a nechají se hadem
p°emluvit, aby ochutnali jablka ze zapov¥zeného
stromu, jsou vyhnáni z ráje, ztrácejí nesmrtelnost
a musí pracovat, aby se uºivili. Jejich syn Kain
ze ºárlivosti zabije svého bratra Ábela a páchá tak
první zlo£in na zemi.
Následuje mýtus o potop¥ sv¥ta. Pro srovnání

s akkadským mýtem si uve¤me verzi z kralického
vydání Bible:

Kapitola 6.

22Boºích jmen je hned n¥kolik: Ehieh, Jah, Jeovah,
El, Eloha, Elohim, Tetragrammaton, Sabaoth, �adaj a
Adonaj [8, str. 71-72] - ale i to jsou jen fonetizované tran-
skripce hebrejských znak·. �Jeovah� je nap°íklad tvo°eno
£ty°mi znaky: Jod, He, Vav, He, tedy JHVH. V £e²tin¥ se
v¥t²inou pouºívají jména B·h, Stvo°itel, Hospodin, Jahve,
On. Církev Sv¥dkové Jehovovi trvá na jménu Jehova a
v²echna ostatní ozna£ení povaºuje za fale²ná .
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Stalo se pak, kdyº se po£ali mnoºiti lidé
na zemi, a dcery se jim zrodily,

�e vidouce synové Boºí dcery lidské, any
krásné jsou, brali sob¥ ºeny ze v²ech, kteréº
oblibovali.

Pro£eº °ekl Hospodin: Nebude se nesna-
diti duch m·j s £lov¥kem na v¥ky, proto ºe
také t¥lo jest, a bude dn· jeho sto a dvaceti
let.

Obrové pak byli na zemi v t¥ch dnech; ano
i potom, kdyº vcházeli synové Boºí k dcerám
lidským, ony rodily jim. To jsou ti mocní,
kte°íº zdávna byli,23 muºi na slovo vzatí.

Ale kdyº vid¥l Hospodin, an se rozm-
noºuje zlost lidská na zemi, a ºe by v²eliké
my²lení srdce jejich nebylo neº zlé po v²echen
£as,

Litoval Hospodin, ºe u£inil £lov¥ka na
zemi, a bolest m¥l v srdci svém.

Tedy °ekl Hospodin: Vyhladím ze zem¥
£lov¥ka, kteréhoº jsem stvo°il, od £lov¥ka aº
do hovada, aº do zem¥plazu, aº i do ptactva
nebeského; nebo líto mi, ºe jsem je u£inil.

Ale Noé na²el milost p°ed Hospodinem.
Tito jsou p°íb¥hové Noé: Noé, muº

spravedlivý, dokonalý byl za svého v¥ku, s Bo-
hem ustavi£n¥ chodil Noé.

(Zplodil pak Noé t°i syny: Sema, Chama
a Jáfeta.)

Ale zem¥ byla poru²ena p°ed Bohem a
napln¥na byla zem¥ nepravostí.

Vid¥l tedy B·h zemi, a aj, poru²ena byla,
nebo bylo poru²ilo v²eliké t¥lo cestu svou na
zemi.

Protoº °ekl B·h k Noé: Konec v²elikého
t¥la p°ichází p°ede mne, nebo´ napln¥na jest
zem¥ nepravostí od nich; z té p°í£iny, hle, jiº
zkazím je s zemí.

U£i¬ sob¥ koráb z d°íví gofer; p°íhrady
zd¥lá² v tom korábu, a oklejuje² jej vnit° i
zevnit° klím.

A na tento zp·sob ud¥lá² jej: T°í set lokt·
bude dlouhost toho korábu, padesáti lokt·
²irokost jeho a t°idseti lokt· vysokost jeho.

Okno ud¥lá² v korábu, a svrchkem na
loket vysokým zav°e² jej: dvé°e také korábu
v boku jeho postaví² a pokoje spodní, druhé
i t°etí zd¥lá² v n¥m.

Já pak, aj, já uvedu potopu vod na zemi,
aby zkaºeno bylo v²eliké t¥lo, v n¥mº jest
duch ºivota pod nebem. Coºkoli bude na
zemi, um°e.

23kurzívou se £asto v p°ekladech Bible odli²ují slova, která
byla v zájmu srozumitelnosti p°idána p°ekladateli

S tebou v²ak u£iním smlouvu svou; a ve-
jde² do korábu, ty i synové tvoji, ºena tvá i
ºeny syn· tvých s tebou.

A ze v²ech ºivo£ich· v²elikého t¥la, po
dvém z kaºdého uvede² do korábu, abys je
ºivé zachoval s sebou; samec a samice budou.

Z ptactva podlé pokolení jeho, a z hovad
podlé pokojení jejich, ze v²elikého také zem¥-
plazu podlé pokolení jeho, po dvém z kaºdého
vejdou k tob¥, aby ºivi z·stali.

Ty pak nabe° s sebou v²eliké potravy,
kteráº se jísti m·ºe, a shromaº¤ sob¥, aby
byla tob¥ i jim ku pokrmu.

I u£inil Noé podlé v²eho jekº mu rozkázal
B·h, tak u£inil.

Kapitola 7.

Potom °ekl Hospodin k Noé: Vejdiº ty i
v²ecka £ele¤ tvá do korábu: nebo jsem t¥ vid¥l
spravedlivého p°ed sebou v národu tomto.

Ze v²ech hovad £istých vezme² sob¥ sed-
mero a sedmero, samce a samici jeho, ale z ho-
vad ne£istých dvé a dvé, samce a samici jeho.

Z ptactva také nebeského sedmero a sed-
mero, samce a samici, aby ºivé zachováno
bylo sím¥ na v²í zemi.

Nebo po dnech je²t¥ sedmi já d²títi budu
na zemi za £ty°iceti dn· a £ty°iceti nocí; a
vyhladím se svrchku zem¥ v²elikou podstatu,
kterouº jsem u£inil.

Tedy u£inil Noé v²ecko tak, jakº mu
p°ikázal Hospodin.

(Byl pak Noé v ²esti stech letech, kdyº ta
potopa p°i²la na zemi.

A protoº p°i²el Noé a synové jeho, i ºena
jeho, i ºeny syn· jeho s ním k koráby pro vody
potopy.

Z hovad také £istých i z hovad ne£istých,
i z ptactva a ze v²eho, coº se hýbe na zemi.

Po dvém ve²li k Noédo korábu, samec a
samice, tak jakº byl rozkázal B·h k Noé.

Stalo se pak po sedmi dnech, ºe potopy
p°i²ly na zemi.

Léta ²estistého v¥ku Noé, druhého
m¥síce, sedmnáctého dne téhoº m¥síce, v ten
den protrºeny jsou v²ecky studnice propasti
veliké, a pr·duchové nebe²tí otev°íni jsou.

I byl p°íval na zemi £ty°idceti dní a £ty°id-
ceti nocí.

Toho dne v²el Noé, Sem a Cham i Jáfet,
synové Noé, ºena Noé, a t°i ºeny syn· jeho
s ním do korábu.

Oni i v²eliký ºivo£ich podlé pokolení
svého, i v²eliké hovado podlé pokolení svého, i
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v²eliké ptactvo vedlé pokolení svého, v²elijací
ptáci, v²echno, coº k°ídla má,

Ve²li k Noé do korábu, po dvém ze v²e-
likého t¥la ve²li, tak jakº byl p°ikázal jemu
B·h, a zav°el Hospodin po n¥m.

A kdyº byla potopa za £ty°idceti dn· na
zemi, tedy rozmnoºeny jsou vody, aº i vyzd-
vihly koráb a vznesly jej od zem¥.

Nebo zmohly se vody a rozmnoºeny jsou
velmi nad zemí, i zplýval koráb na vodách.

A tak náramn¥ rozmohly se vody nad
zemí, ºe p°ikryry jsou v²ecky hory nejvy²²í,
kteréº byly pode v²ím nebem.

Patnácte lokt· zvý²i rozmohly se vody,
kdyº p°ikryty jsou hory,

I um°elo v²eliké t¥lo, kteréº se hýbe na
zemi, tak z ptactva, jako z hovad a ºivo£ich·,
i v²likého hmyzu, kterýº se plazí po zemi, i
kaºdého £lov¥ka.

V²ecko, coº m¥lo dýchání ducha ºivota
v ch°ípích svých, ze v²eho, coº bylo na su²e,
pom°elo.

A tak vyhladil B·h v²likou podstatu,
kteráº byla na tvá°i zem¥, od £lov¥ka aº
do hovada, aº do zem¥plazu, a aº do ptact-
vanebeského, vyhlazeno jest, pravím, z zem¥;
a z·stal toliko Noé, a kte°íº s ním byli v ko-
rábu.

I trvaly vody nad zemí za sto a padesáte
dn·.

Kapitola 8.

Rozpomenul se pak B·h na Noé, i v²ecky
ºivo£ichy a v²ecka hovada, kteráº byla s ním
v korábu; pro£eº uvedl B·h vítr na zemi, i
zastavily se vody.

A zav°íny jsou studnice propasti i pr·du-
chové nebe²tí, a zav°en jest p°íval s nebe.

I navrátily se vody svrchku zem¥, od-
cházejíce zase, a opadly vody po stu a
padesáti dnech.

Tak ºe odpo£inul koráb sedmého m¥síce,
v sedmnáctý den toho m¥síce na horách
Ararat.

Kdyº pak vody odcházely a opadly aº do
desátého m¥síce, prvního dne téhoº desátého
m¥síce ukázali se vrchové hor.

I stalo se po £ty°idcíti dnech, otev°ev Noé
okno v korábu, kteréº byl ud¥lal,

Vypustil krkavce. Kterýºto vyletuje zase
se vracoval, dokudº nevyschly vody na zemi.

Potom vypustil holubici od sebe, aby
v¥d¥l, jiº-li by opadly vody se svrchku zem¥.

Kteráºto kdyº nena²la, kde by odpo£inula
noha její, navrátila se k n¥mu do korábu; nebo
vody byly po v²í zemi. On pak vztáhna ruku
svou, vzal ji, a vnesl k sob¥ do korábu.

A po£ekal je²t¥ sedm dní jiných, a op¥t
vypustil holubici z korábu.

I p°ilet¥la k n¥mu holubice k ve£erou, a
aj, list olivový utrºený v ústech jejich. Tedy
poznal Noé, ºe opadly vody se svrchku zem¥.

I £ekal je²t¥ sedm dní jiných, a op¥t vy-
pustil holubici, kteráºto nevrátila se k n¥mu
více.

I stalo se ²estistého prvního léta, v první
den m¥síce prvního, ºe vyschly vody na zemi.
I odjal Noé p°ikrytí korábu a uz°el, ano jiº
oschl svrchek zem¥.

Druhého pak m¥síce, v dvacátý sedmý
den téhoº m¥síce oschla zem¥.

I mluvil B·h k Noé, °ka:
Vyjdi z korábu, ty i ºena tvá, a synové

tvoji, i ºeny syn· tvých s tebou.
V²ecky ºivo£ichy, kte°íº jsou s tebou ze

v²elikého t¥la, tak z ptactva jako z hovad a
v²elikého zem¥plazu, kterýº se hýbe na zemi,
vyve¤ s sebou; a´ se v hojnosti rozplozují na
zemi, a rostou a mnoºí se na zemi.

I vy²el Noé a synové jeho, i ºena jeho a
ºeny syn· jeho z ním;

Kaºdý ºivo£ich a kaºdý zem¥plaz, a
v²ecko ptactvo, v²ecko coº se hýbe na zemi,
po pokoleních svých vy²lo z korábu.

Tedy vzd¥lal Noé oltá° Hospodinu, a vzav
ze v²ech hovad £istých i ze v²eho ptactva
£istého, ob¥toval zápaly na tomto oltá°i.

I zachutnal Hospodin v·ni tu p°íjemnou,
a °ekl Hospodin v srdci svém: nebudu více
zlo°e£iti zemi pro £lov¥ka, proto ºe my²lení
srdce lidského zlé jest od mladosti jeho; aniº
budu více bíti v²eho, co ºivo jest, jako jsem
u£inil.

Nýbrº dokavadº zem¥ trvati bude, setí a
ºe¬, studeno i horko, léto a zima, den také a
noc nep°estanou.

Kapitola 9.

Tedy poºehnal B·h Noé i syném jeho
a °ekl jim: Plo¤t¥º se a rozmnoºujte se, a
napl¬te zemi.

Strach vá² a hr·za va²e bu¤ na v²eliký
ºivo£ich zem¥, a na v²ecko ptactvo nebeské.
V²ecko, coº se hýbe na zemi, a v²ecky ryby
mo°ské v ruce va²e dány jsou.

V²ecko, coº se hýbe a jest ºivo, bude vám
za pokrm; jako i bylinu zelenou, dal jsem vám
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to v²ecko.
A v²ak masa s du²í jeho, kteráº jest krev

jeho, nebudete jísti.
A zajisté krve va²í, du²í va²ich vyhledá-

vati budu; z rukou kaºdého hovada vyhledá-
vati ji budu, i z ruky £lov¥ka, ano i z ruky
kaºdého bratra jeho budu vyhledávati du²e
£lov¥ka.

Kdo by koli vylil krev £lov¥ka, skrze
£lov¥ka vylina bude krev jeho; nebo k obrazu
svému u£inil B·h £lov¥ka.

Vy pak plo¤te a mnoºte se; v hojnosti se
rozplo¤te na zemi, a rozmnoºeni bu¤te na ní.

I mluvil B·h k Noé a syn·m jeho s ním,
°ka:

Já zajisté vcházím v smlouvu svou s vámi,
i s semenem va²ím po vás,

A se v²elikou du²í ºivou, kteráº jest
s vámi, z ptactva, z hovad a ze v²ech
ºivo£ich· zemských, kte°íº jsou s vámi, ode
v²ech, kte°íº vy²li z korábu, aº do v²elikého
ºivo£icha zemského.

Protoº utvrzuji smlouvu svou s vámi, ºe
nebude vyhlazeno více v²eliké t¥lo vodami po-
topy; aniº bude více potopa k zkaºení zem¥.

I °ekl B·h: Toto´ bude znamení smlouvy,
kteréº já dávám, mezi mnou a mezi vámi, a
mezi v²elikou du²í ºivou, kteráº jest s vámi,
po v²ecky v¥ky.

Duhu svou postavil jsem na oblaku, a
bude na znamení smlouvy mezi mnou a mezi
zemí.

A bude´, kdyº uvedu mra£ný oblak na
zemi, a ukáºe se duha na oblaku.

�e se rozpomenu na smlouvu svou, kteráº
jest mezi mnou a mezi vámi a mezi v²elikou
du²í ºivou v kaºdém t¥le; a nebudou více vody
ku potop¥, aby zahladily v²eliké t¥lo.

Nebo kdyº bude duha ta na oblaku,
popat°ím na ni, abych se rozpomenul na sm-
louvu v¥£nou mezi Bohem a mezi v²elikou
du²í ºivou v kaºdém t¥le, kteréº jest na zemi.

I °ekl B·h k Noé: To´ jest znamení sm-
louvy, kterouº jsem utvrdil mezi sebou a mezi
v²elikým t¥lem, kteréº jest na zemi.

Byli pak synové Noé , kte°íº vy²li z ko-
rábu: Sem Cham a Jáfet; a Cham byl otec
Kanán·v.

Ti t°i jsou synové Noé, a ti se rozprost°eli
po v²í zemi.

Noé pak obíraje se s zemí, za£al d¥lati
vinice.

A pije víno, opil se, a obnaºil se uprost°ed
stanu svého.

Vid¥l pak Cham, otec Kanán·v, hanbu
otce svého, a pov¥d¥l ob¥ma brat°ím svým
vn¥.

Tedy vzali Sem a Jáfet od¥v, kterýºto oba
poloºili na ramena svá, a jdouce zpátkem, za-
kryli hanbu otce svého, tvá°i pak jich byly
odvráceny, a hanby otce svého nevid¥li.

Procitiv pak Noé po svém vín¥, zv¥d¥l, co
mu u£inil syn jeho mlad²í.

I °ekl: Zlo°e£ený Kanán, sluºebník sluºeb-
ník· bude brat°ím svým.

�ekl také: Poºehnaný Hospodin, B·h
Sem·v, a bu¤ Kanán sluºebníkem jejich.

Roz²i°iº B·h milostiv¥ Jáfeta, aby bydlil
v stáncích Semových, a bu¤ Kanán sluºeb-
níkem jejich.

�iv pak byl Noé po potop¥ t°i sta a
padesáte let; i um°el jest.[7]

Abychom si ukázali rozdílnost úhl· pohled·v,
p°e£t¥meº si, jak ve vydání ekumenickém, vzniklém
roku 1979, po£átek £ásti této jest stojí:

Kdyº se lidé po£ali na zemi mnoºit a
rodily se jim dcery, vid¥li synové boº²tí, jak
p·vabné jsou dcery lidské, a brali si za ºeny
v²echny, jiº se jim zacht¥lo. Hospodin v²ak
°ekl: �M·j dcuh se nebude £lov¥kem v¥£n¥
zaneprazd¬ovat. Vºdy´ je jen t¥lo. A´ je jeho
dv· sto dvacet let.�

Za on¥ch dn·, kdy synové boº²tí vcházeli
k dcerám lidským a ty jim rodily, vznikaly
na zemi zr·dy, ba je²t¥ i potom. To jsou ti
bohatý°i dávnov¥ku, moºové pov¥stní.[5]

Zem¥ tedy byla o£i²t¥na potopou. Av²ak ani dal²í
generace neodpovídala p°íli² boºím p°edstavám
- za£ala stav¥t babylónskou v¥º, aby se vyrov-
nala samotnému Bohu. Ten ji potrestal zmatením
jazyk·, následkem £ehoº nebyla v¥º dokon£ena a
lidé se rozd¥lili do mnoha kmen· a národ·.
Noemovým synem Abrhamem (Abrahámem)

po£ínají biblické d¥jiny Hebrej· (�id·), jako
národa pod Hospodinovou ochranou. Abrham
vyvedl sv·j ko£ovný kmen z Mezopotámie do
Palestiny. Aby vyzkou²el Abrhamovu oddanost,
p°ikázal mu B·h místo berana ob¥tovat jeho vlast-
ního milovaného syna Izáka. Teprve na poslední
chvíli zadrºel Abrhamovu ruku s noºem. Izaák·v
syn Jákob sice lstí p°ipravil svého star²ího bratra
Ezaua o právo prvorozenství, ale stal se boºím vyv-
olencem a dostal jméno Izrael, kdyº si v zápase
s Bohem vynutil jeho poºehnání.
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Jednoho ze dvanácti syn· Jákobových, Josefa,
prodali jeho brat°i do egyptského otroctví. Ten
si v²ak díky své schopnosti vykládat sny vydobyl
v Egypt¥ významné postavení a kdyº v Kanaane-
jské zemi, kde ºili Hebrejové, vypukl hlad a Josefovi
brat°i se vypravili do Egypta nakoupit potraviny,
nesta£ili se divit, nebo´ Josef byl uº královským
místodrºícím. Odpustil jim a dokonce je p°em-
luvil, aby se se svým lidem usídlili v Egypt¥. Stali
se tam potom praotci jednotlivých hebrejských
kmen·. Postupem doby v²ak jejich potomci upadli
do nevolnictví, z n¥hoº je vyvedl aº Mojºí². S boºí
pomocí je zázra£n¥ p°evedl p°es Rudé mo°e a na
Sinajské pou²ti je zachránil p°ed hladem. Na ho°e
Sinaj dostal Mojºí² Desatero boºích p°ikázání, sou-
bor mravních a ob°adních p°íkaz·, které m¥ly �idé
dodrºovat a které se staly základem evropské etiky:

B·h vyhlásil v²echna tato p°ikázání:
�Já jsem Hospodin, tv·j B·h; já jsem t¥

vyvedl z egyptské zem¥, z domu otroctví.
Nebude² míti jiného boha mimo mne.
Nezobrazí² si Boha zpodobením ni£eho,

co je naho°e na nebi, dole na zemi nebo pod
zemí. Nebude² se ni£emu takovému klan¥t ani
tomu slouºit. Já jsem Hospodin, tv·j B·h,
B·h ºárliv¥ milující. Stíhám vinu otc· na
synech do t°etího i £tvrtého pokolení t¥ch,
kter°í m¥ nenávidí, ale prokazuji milosrden-
ství tisíc·m pokolení t¥ch, kte°í m¥ milují a
má p°ikázání zachovávají.

Nezneuºije² jména Hospodina svého
Boha. Hospodin nenechá bez trestu toho,
kdo by jeho jména zneuºíval.

Pamatuj na den odpo£inku, ºe ti má být
svatý. �est dní bude² pracovat a d¥lat v²echnu
svou práci. Ale sedmý den je den odpo£inutí
Hospodina, tvého Boha. Nebude² d¥lat ºád-
nou práci ani ty ani tv·j syn a tvá dcera ani
tv·j otrok a tvá otrokyn¥ ani tvé dobyt£e
ani tv·j host, který ºije v tvých branách.
V ²esti dnech u£inil Hospodin nebe i zemi,
mo°e a v²echno, co je v nich, a sedmého
dne odpo£inul. Proto poºehnal Hospodin den
odpo£inku a odd¥lil jej jako svatý.

Cti svého otce i matku, abys byl dlouho
ºiv na zemi, kterou ti dává Hospodin, tv·j
B·h.

Nezabije².
Nezcizoloºí².
Nepokrade².
Nevydá² proti svému bliºnímu k°ivé

sv¥dectví.

Nebude² dychtit po dom¥ svého bliºního.
Nebude² dychtit po ºen¥ svého bliºního ani
po jeho otroku ani po jeho otrokyni ani po
jeho býku ani po jeho oslu, v·bec po ni£em,
co pat°í tvému bliºnímu.�

(podle ekumenického vydání) [5]

Proroci - Izaiá², Jeremiá², Ezechiel, Dvanáct pro-
rok·
tzv. Svaté spisy - �almy, Jób, P°ísloví, P¥t svitk·

(Píse¬ písní, Rút, Kazatel, Jeremiá²·v plá£, Es-
ter), kniha Danielova
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Kapitola 3

Antická literatura

Prvním významným kulturním a tedy i
literárním celkem v Evrop¥ bylo starov¥ké �ecko.
Za nejstar²í antické dílo jsou dnes povaºovány

dva významné eposy, p°ipisované slepému básníku
Homérovi - Ilias a Odysseia. Byly stvo°eny z°ejm¥
n¥kdy v 8. stol. p°. n. l. s vyuºitím tradi£ní ústní
epiky a pov¥stí o trojské válce, která se odehrávala
kolem roku 1184. Soudí se v²ak, ºe prost°edí eposu
je pon¥kud poznamenáno dobou, ve které básník
ºil.

Syn trojského krále Priama, Paris, od-
loudil spartskému králi Menelaovi jeho ºenu,
krásnou Helenu. Pohan¥ný Menelaos vyz-
val proto v²echny °ecké vládce k vojenské
výprav¥ proti Troji. �ekové m¥sto oblehli, ale
nemohli je dobýt. Boj uº trval dev¥t let se
st°ídavým ²t¥stím pro ob¥ strany, kdyº tu
vypukl spor mezi nezranitelným bojovníkem
Achillem a v·dcem °ecké výpravy Agamem-
nonem. Uraºený Achilles odmítl zú£astnit se
dal²ího boje, kdyº v²ak padl jeho v¥rný p°í-
tel Patrokles, rozhodl se, ºe pomstí p°ítelovu
smrt, a po urputném boji zabil nejslavn¥j²ího
trojského hrdinu Hektora. Sám se v²ak konce
války nedo£kal. Byl zasaºen ²ípem do paty,
jediného zranitelného místa na svém t¥le.

�ekové nakonec dobyli Troje lstí: nejs-
tate£n¥j²í bojovníci se ukryli do d°ev¥ného
kon¥, ostatní vojsko p°edstíralo ústup. Tro-
jané vtáhli kon¥ do m¥sta, p°esv¥d£eni, ºe
je bude chránit nadp°irozenou mocí. Ve£er
vystoupili �ekové z kon¥ a dali svému vo-
jsku sv¥tlem znamení, na kterém míst¥ jsou
hradby probo°eny. Rozpoutal se stra²ný boj,
v n¥mº v¥t²ina Trojan· padla; �ekové m¥sto
vyplenili a zapálili. [2]

Zatímco Ilias lí£í p°edev²ím boje lidí a spory boh·,
v Odysseie je kladen v¥t²í d·raz na city a vztahy.

Lidé ºijí s bohy a p°írodou v jednot¥, mezi nimi
dosud nevede ostrá hranice. P°ibliºme si Odysseiu
pomocí záhlaví jednotlivých zp¥v·.

Zp¥v první: Po dobytí Tróje se uº v²ichni
°e£tí bojovníci vrátili dom·, jen Odyssea
zdrºuje jiº sedmý rok na ostrov¥ Ógygiji
nymfa Kalypsó a p°emlouvá ho, aby si ji
vzal za manºelku. Zatím v dom¥ Odysseov¥
na Ithace °ádí okolní ²lechtici a ucházejí se
o ruku v¥rné Odysseovy choti Pénelopy. Bo-
hové se na porad¥ rozhodnou, ºe dopomohou
Odysseovi k návratu. Odysseova ochránkyn¥
Pallas Athéna vybídne jeho syna Télemacha,
aby se vydal na cestu a pátral po otci.

Zp¥v druhý: Télemachós svolá sn¥m a
oznámí nápadník·m svou v·li. P°es je-
jich odpor si potají p°ipraví lo¤ a odpluje
v pr·vodu bohyn¥ Athény do Lylu ke králi
Nestorovi.

Zp¥v t°etí: Télemachos doplul ²´astn¥ do
Pylu, ale o svém otci se nic nedov¥d¥l. Proto
ho Nestór posílá do pr·vodu svého syna do
Sparty k Meneláovi, který se teprve nedávno
vrátil ze svého bloud¥ní.

Zp¥v £tvrtý: Král Menelásos je s chotí
Helenou p°átelsky p°ijímá a sd¥luje Télema-
chovi, ºe jeho otce zdrºuje Nymfa Kalypsó.
Zatím chystají nápadníci doma Télemachovi
úklady.

Zp¥v pátý: Odysseus opustí nymfu Ka-
lypsu na ostrov¥ Ogygii a po svízelné plavb¥
se dostane na ostrov blaºených Faják·.

Zp¥v ²estý: Na ostrov¥ Scherii se
Odysseus setká s Nausikaou, dcerou fajáck-
ého krále Alkinoa. Ta se ho ujme, dá mu
od¥v i jídlo a umoºní mu p°ijetí v královském
paláci.

Zp¥v sedmý: Alkinoos se svou chotí Áré-
tou p°ijme Odyssea ve svém paláci a slíbí mu,
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ºe ho vypraví do vlasti.
Zp¥v osmý: Druhého dne je Odysseus

p°edstaven dajáckým velmoº·m a bohat¥ ob-
darován. Ve£er na hostin¥ zpívá Démodokos
o dobytí Tróje. Odysseus se p°itom rozplá£e.
Král se vyptává na jeho osudy.

Zp¥v devátý: Odysseus vypráví své os-
udy aº do chvíle, kdy unikl se svými druhy
z jeskyn¥ Polyfémovy.

Zp¥v desátý: Odysseus lí£í své p°íb¥hy aº
do sestupu do podsv¥tí.

Zp¥v jedenáctý: Odysseus vypráví o svém
pobytu v °í²i mrtvých, p°edev²ím o rozmluv¥
s du²í v¥²tce Teiresia a své matky.

Zp¥v dvanáctý: Se svými druhy se rozlou£í
s Kirkou. unikne v²em nebezpe£ím, hlavn¥
Skylle a Charydb¥, i kdyº ne beze ztrát,
ale na zpáte£ní cest¥ pobijí jeho druhové
stáda Héliova. Za to je postihla bou°e, p°i
níº v²ichni zahynuli krom Odyssea. Ten se
zachránil na Ógyii u nymfy Kalypsy.

Zp¥v t°ináctý: Lo¤ Faják· dopraví
spícího Odyssea i s dary na Ithaku. Tam se ho
ujme Athéna a dá mu vzhled starého ºebráka.

Zp¥v £trnáctý: Odebere se na sala²
k v¥rnému pastý°i Eumaiovi, jenº stále
vzpomíná na svého pána. Odysseus se vy-
dává za cizince a budí v pastý°i nad¥ji, ºe
se Odysseus, jeho pán, brzy vrátí.

Zp¥v patnáctý: Télemachos se ²´astn¥
vrátí z cesty do Sparty a nejd°íve zavítá do
chatr£e pastý°e Eumaia.

Zp¥v ²estnáctý: Odysseus se dá svému
synovi poznat a domluví se o potrestání ná-
padník·.

Zp¥v sedmnáctý: Jako ºebrák p°ijde
Odysseus do svého paláce a zakou²í od sluh·
i od nápadník· r·zná p°íko°í, aº se ho ujme
sama Pénelopé.

Zp¥v osmnáctý: Odysseus vít¥zn¥ zápasí
s ºebrákem Írem a sná²í dal²í uráºky a p°íko°í.

Zp¥v devatenáctý: Pozd¥ ve£er hovo°í
dom¥lý ºebrák s ned·v¥°ivou Pénelopou a
uji²´uje ji, ºe se Odysseus brzy vrátí. Kdyº
mu pak staré sluºka Eurykleia myla nohy,
poznala ho podle jizvy, ale Odysseus jí p°ísn¥
p°ikázal, aby ml£ela.

Zp¥v dvacátý: Nápadníci bezstarostn¥ ho-
dují a Odysseus sklízí nové a nové uráºky.

Zp¥v dvacátý první: Pénelopé p°inese
Odysse·v luk a prohlásí, ºe se provdá za toho,
komu se poda°í totéº, co kdysi Odysseovi.

Zp¥v dvacátý druhý: Odysseus
s Télemachem a s dv¥ma v¥rnými pastý°i

Ilustrace Jana Baucha k £eskému p°ekladu Odyssey z roku
1984.[6]

potrestá v²echny nápadníky smrtí.
Zp¥v dvacátý t°etí: Odysseus se kone£n¥

dá poznat i Pénelop¥ a oba se radují ze ²´ast-
ného shledání.

Zp¥v dvacátý £tvrtý: Druhého dne
nav²tíví Odysseus na venkov¥ svého
sta°i£kého otce Láerta. Athéna usmí°í
p°íbuzné zabitých nápadník· a nad celou
zemí se op¥t rozzá°í slunce ²´astného ºivota.

D¥j je komplikovan¥j²í, £tená°sky chytlav¥j²í a
prolíná se v n¥kolika d¥jových i místních rovinách.
Pouºitý jazyk je podobný a p°estoºe lad¥ní je
oproti Iliad¥ mírumilovn¥j²í, m·ºeme domnívat, ºe
se jedná o jediného autora. Av²ak stále je²t¥ exis-
tuje názor, ºe ob¥ díla napsali auto°i dva. V �ecku
se tvrdilo, ºe Iliadu napsal Homér jako zralý muº
a Odysseiu jako sta°ec.
K tomuto, stejn¥ jako k dal²ím antickým
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nám¥t·m, jak si ukáºeme pozd¥ji, se stále vracejí i
sou£asní auto°i. Nap°íklad James Joyce je autorem
knihy Odysseus (angl. Ulysses).
Epos, tedy rozsáhlá báse¬ s d¥jem, se obvykle

p°edná²el ústn¥ p°i slavnostních p°íleºitostech.
Tomu odpovídají i nám¥ty - významné události
nebo £iny národních hrdin·. Charakteristický je
spoustou vloºených odbo£ek, popisem detail· a
pouºitím mnohých p°irovnání - to v²e vytvá°í
epickou ²í°i. Literární ºánr se z n¥j stal teprve
pozd¥ji.
Ob¥ díla, stejn¥ jako Hesiodova (zvlá²t¥ pak

jeho Theogonie), p°iná²ejí ²iroký vhled do °ecké my-
tologie, kterou pozd¥ji v podstat¥ p°ejali �ímané.
Mytologie je polytheistická, znázorn¥ná v následu-
jícím p°ehledu.

pozice �ecko �ím
b·h nebe, otec boh· a lidí Zeus (2. p. Dia) Jupiter

jeho spole£nice, bohyn¥ ºenství Héra Juno
b·h války Mars Áres

bohyn¥ zem¥d¥lství a plodnosti Déméter Ceres
b·h sv¥tla, intelektu, um¥ní a v¥²t¥ní Apollon Apollo

bohyn¥ lásky a krásy Afrodité Venu²e
bohyn¥ °emesel a moudrosti Athéna Minerva

b·h obchodu a komunikace, posel boh· Hermes Merkur
bohyn¥ les·, zví°at a lovu Artemis Diana

b·h mo°e Poseidon Neptun
b·h ková° Hefaistos Vulkán

bohyn¥ krbu a ohn¥ Hestiá Vesta
b·h plodnosti, radosti a vína Dionýsos, Bakchus Liber

b·h zem¥d¥lství a £asu, vládce Zlatého v¥ku Kronos Saturn
b·h smrti a podsv¥tí Hádes, Plutón Dis Pater

b·h vchod·, cest a za£átk· Janus
boºská dvoj£ata, blíºenci Kastor a Polydeukés Castor a Pollux

b·ºek lásky, syn bohyn¥ lásky Eros Cupido
Krom¥ zá°ivého sv¥ta homérských boh· v²ak

existovaly i proudy spodní, s mystickými prvky,
jako byl or�smus, Dionýs·v kult, £i eleusínská mys-
téria. K t¥mto proud·m se hlásila zna£ná £ást °eck-
ého a pozd¥ji i °ímského obyvatelstva, av²ak v¥t²i-
nou m¥ly podobu tajných nauk, takºe o nich dnes
víme jen málo. Dá se soudit, ºe do �ecka p°i²ly
z Orientu.[11, str. 93] P°i eleusínských mystériích
byly nejspí² dokonce vyuºívány p°írodní drogy ex-
trahované z námele, velmi blízké dne²nímu LSD1.

1V knize Cesta do Eleusíny aneb odkrytí tajemství mys-
térií se tento fakt v roce 1978 pokusili doloºit R. Gordon

Odraz t¥chto kult· nalezneme i ve �loso�i, nap°ík-
lad u pýthagorejc·, u Platóna a pozd¥ji v novo-
platónismu. [11, str. 93]
S rozpadem rodového z°ízení v 7. aº 6. století

p°. n. l. do²lo k posunu hodnot - jedinec si uv¥do-
moval svou individualitu, rozvíjely se p°írodní v¥dy,
�loso�e. Zárove¬ s rozvojem demokracie bylo nutné
uv¥dom¥ní vlastního názoru. Proto se namísto
homérovské epiky za£ala up°ednost¬ovat lyrika.

Wasson , zakladatel oboru etnomykologie, který pro na²i
kulturu objevil u jihoamerických indián· ú£inky hub rodu
Psilocybe (neboli lysohlávky), Albert Hofmann , vynálezce
LSD, a Carl A. P. Ruck, znalec °e£tiny a profesor klasick-
ých studií na universit¥ v Bostonu.[9]
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Kapitola 4

Fantastická literatura

Za fantastickou literaturu obvykle povaºujeme
literaturu, v níº �n¥co je jinak�, tedy operuje i
s jinými neº reálnými nám¥ty. D¥líme ji na dva
výrazné proudy - science �ction ( sci-�) s p°e-
vahou technologikcých rys·, pohlíºející v¥t²inou
do budoucnosti (ale m·ºe se jednat o b¥ºný
nám známý sv¥t, s p°ím¥sí n¥jakého fantastick-
ého prvku, nap°íklad s typickou náv²t¥vou mi-
mozemské civilizace) a na fantasy, která vykres-
luje smy²lený sv¥t zhruba odpovídající st°edov¥ku,
ve kterém ov²em hrají svou roli kouzla a magie a
setkáme se zde s jinými humanoidy neº jen s lidmi
(elfové, sk°eti), s potvorami jako jsou ob°i nebo
draci. V rámci celého proudu se vyd¥luje je²t¥ celá
°ada pot·£k· jako je kyberpunk, Sword and Sorcery,
Space Opera nebo Hard SF.
P°estoºe jiº v roce 1932 vydal Robert Ervin

Howard svou první povídku o barbaru Conanovi
z imaginární zem¥ Hyborie 12 000 let v minulosti, za
pravého otce fantasy je povaºován angli£an John
Ronal Reuel Tolkien .
V roce 1937 vydal Tolkien sv·j první román

Hobit (The Hobbit). Byla to p·vodn¥ pohádka
pro jeho d¥ti, ale pozd¥ji se rozrostla na celý
svébytný sv¥t St°edozem¥ (Middle-Earth). Zo-
brazuje putování hobita Bilbo Pytlíka. Jelikoº
Tolkien byl lingvista a jeho celoºivotní zálibou byly
st°edov¥ké jazyky a mytologie, vedl �kci svého
sv¥ta k dokonalosti a komplexnosti. Navázal pak
nosnými a nejznámn¥j²ími knihami Spole£nestvo
prstenu (The Fellowship of the Ring, 1954 ), Dv¥
v¥ºe (The Two Towers, 1954 ) a Návrat krále (The
Return of the King, 1955 ), srnutými do trilogie Pán
prsten· (Lord of the Rings). Nám¥t a duch t¥chto
d¥l charakterizuje báse¬ z mytologie St°edozem¥:

T°i prsteny pro krále elf· pod nebem,

Sedm vládc·m trpaslík· v síních
z kamene,

Dev¥t muº·m: kaºdý je k smrti odsouzen,
Jeden pro Temného pána, jenº dlí na

tr·n¥
v zemi Mordor, kde se snoubí ²ero se

²erem.
Jeden prsten vládne v²em, Jeden jim

v²em káºe,
Jeden v²echny p°ivede, do temnoty sváºe
v zemi Mordor, kde se snoubí ²ero se

²erem,

Malou ukázkou z m·ºe být postava Gluma, zde
zt¥les¬ující jeden z druh· zla . Bilbo Pytlík se s ním
setkává uº v d¥ji Hobita, ve Spole£enstvu prstenu
nalézáme následující stru£né shrnutí.

(...) Bilbo se na chvíli ztratil v £erných
sk°etích dolech hluboko pod horami a tam,
zatímco marn¥ tápal tmou, poloºil ruku na
prsten leºící na podlaze chodby. Dal si jej
do kapsy. V tu chvíli to vypadalo jako pouhé
²t¥stí.

P°i hledání cesty ven do²el Bilbo aº ke
ko°en·m hor a dál to ne²lo. Na dn¥ chodby,
daleko od sv¥tla, se rozkládalo studené jezero
a na skalním ostr·vku ve vod¥ bydlel Glum.
Bylo to odporné mr¬avé stvo°ení: pádlo-
val v malém £lunku velkýma ploskýma no-
hama, zíral bledýma sv¥télkujícíma o£ima,
dlouhými prsty chytal slepé ryby a jedl je sy-
rové. Jedl v²echno ºivé, t°eba i sk°eta, pokud
to mohl chytit a zardnousit bez boje. Vlast-
nil tajný poklad, který se k n¥mu dostal
p°ed dávnými v¥ky, dokud je²t¥ ºil na sv¥-
tle: zlatý prsten, který £inil jeho nositele nev-
iditelným. Byla to jediná v¥c, kterou miloval,
jeho �milá£ek�; a mluvil k n¥mu, i kdyº jej
n¥m¥l u sebe. P°echovával jej totiº v bezpe£í
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v dí°e na svém ostr·vku, pokud práv¥ nelovil,
nebo ne²pehoval sk°ety v dolech.

Moºná, ºe by byl Bilba napadl ihned,
kdyby jej m¥l p°i setkání na ruce; nem¥l jej
v²ak a hobit m¥l v ruce elfí n·º, který mu
slouºil jako me£. Aby získal £as, Glum vyz-
val Bilba, aby si dávali hádanky, s tím, ºe
neuhodne-li Bilbo hádanku, kterou mu dá,
Glum ho zabije a sní, ale pokud Bilbo po-
razí jeho, ud¥lá, co bude Bilbo chtít: dovede
ho na cestu ven.

Protoºe byl beznad¥jn¥ ztracen ve tm¥ a
nemohl tam ani zpátky, Bilbo vyzvání p°ijal;
a dali si navzájem °adu hádanek. Nakonec
Bilbo vyhrál, spí² ²t¥stím (jak se zdálo) neº
chytrostí; nakonec ho totiº ºádná hádanka ne-
napadla a tu vyk°ikl, kdyº v kapse nahmatal
prsten, který sebral a uº na n¥j zapomn¥l:
�Co to mám v kapse¾` Na to Glum nedokázal
odpov¥d¥t, a£koliv si vyºádal t°i pokusy.

Odborníci se, budiº °e£eno, rozcházejí,
zda tato poslední otázka byla podle p°ísných
pravidel hry opravdovou hádankou, nebo jen
pouhou otázkou; ale v²ichni se shodují, ºe
po tom, co ji p°ijal a pokusil se na ni
odpov¥d¥t, byl Glum vázán slibem. A Bilbo
na n¥ho naléhal, aby slovo dodrºel; napadlo
ho totiº, ºe by se tenhle slizký tvor mohl
ukázat jako fale²ný, p°estoºe n¥které sliby
byly odedávna pokládány za svaté a kaºdý
krom¥ nejzkaºen¥j²ích tvor· se je bál poru²it.
Po staletích samoty ve tm¥ v²ak bylo Glu-
movo srdce £erné a byla v n¥m zrada. Zmizel
a vrátil se na sv·j ostr·vek opodál v temné
vod¥, o n¥mº Bilbo nev¥d¥l. Tam, myslil si,
leºí jeho prsten. M¥l uº hlad a byl rozzlobený,
a jen co bude mít svého �milá£ka� u sebe, neb-
ude se bát ºádné zbran¥.

Ale prsten na ostr·vku nebyl: ztratil se,
byl pry£. Z Glumova zav°ísknutí p°ejel Bil-
bovi mráz po zádech, i kdyº je²t¥ nechápal, co
se stalo. Ale Glum práv¥ uhodl, p°íli² pozd¥.
�Co to má v kap²i²kách¾` vyk°ikl. V o£ích mu
svítil zelený plamen, kdyº sp¥chal zpátky za-
vraºdit hobita a znovu získat svého �milá£ka�.
Bilbo zpozoroval, co mu hrozí, práv¥ v£as a
slep¥ se dal na út¥k chodbou vz·ru od vody
a znovu ho zachránilo ²t¥stí. V b¥hu totiº
vsunul ruku do kapsy a prsten mu ti²e vklouzl
na prst. Tak se stalo, ºe ho Glum nevid¥l a
prob¥hl kolem, st°eºit cestu ven, aby �zlod¥j�
neutekl. Bilbo ho obez°ele sledoval, jak ²el,
klel a mumlal si o svém �milá£kovi�; z té °e£i
kone£n¥ i Bilbo uhodl pravdu a ve tm¥ mu

svitla nad¥je: práv¥ on na²el kouzelný prsten
a má moºnost uniknout sk°et·m i Glumovi.

Nakonec se zastavili p°ed neviditel-
ným otvorem, který vedl k dolní brán¥
na východní stran¥ hor. Tam se Glum
schoulil, £enichal a naslouchal; a Bilbo pocítil
poku²ení zabít ho svým me£em. Soucit ho
v²ak zadrºel, a a£koli si nechal prsten, v n¥mº
spo£ívala jeho jediná nad¥je, necht¥l jej
pouºít k zabití ubohého tvora v nevýhod¥.
Nakonec sebral odvahu, p°esko£il ve tm¥
Gluma a prchal dál chodbou, pronásledován
nep°ítelovými výk°iky nenávisti a zoufalství:
��lod¥j! �lod¥j! Pytlík! Nenávidíme ho aº
nav¥ky½`

Zvlá²tní je, ºe Bilbo sv·j p°íb¥h ostatním takhle
nevypráv¥l. Kouzelníkovi Gandalfovi °ekl, ºe mu
jej Glum slíbil jako dárek, kdyº vyhraje. Gandal-
fovi to bylo podez°elé, stejn¥ jako to, ºe Glum sám
ozna£oval prsten za �dáre²ek k naroºeninám�. Na
za£átku Spole£enstva prstenu, uº Bilbo ºije poklid-
ným usedlým ºivotem ve Dnu Pytle a slíbí Gan-
dalfovi, ºe aº se znovu vydá na cesty, v¥nuje prsten
svému synovci Frodovi. Zde se v²ak projeví zlá moc
prstenu - Bilbo se jej p°ed svým odchodem za ºád-
nou cenu nechce vzdát, nakonec ho k tomu Gandalf
donutí. Po dlouhých letech si je Gandalf jist prav-
dou a odhalí ji Frodovi: prsten je zt¥lesn¥ním síly
Saurona, svrºeného zlého krutovládce.

�(...)Ale pro tento okamºik pot°ebuje²
v¥d¥t jen to, jak se ta v¥c k tob¥ dostala.
A to bude vypráv¥ní aº aº. Gil-galard, král
elf·, a Elendil ze Západní °í²e svrhli Saurona,
a£ p°itom zahynuli. A Isildur, Elendil·v syn,
u´al Prsten ze Sauronovy ruky a vzal si jej.
Pak byl Sauron p°emoºen a jeho duch uprchl
a dlouhé roky se skrýval, aº jeho stín op¥t
nabyl tvaru v Temném hvozdu.

Prsten se v²ak ztratil. Padl do Velké °eky
Anduiny a zmizel. Isildur totiº pochodoval
k severu po východním b°ehu °eky a blízko
Kosatcových polí byl p°epaden sk°ety z hor
a tém¥° v²echen jeho lid byl pobit. Vrhl se
do proudu, ale Prsten mu p°i plavání sklouzl
z prstu a pak ho sk°eti uvid¥li a zabili ho
²ípy.�

Gandalf se odml£el. �A tam, v hlubokých
t·ních mezi Kosatcovými poli,� °ekl, �Prsten
vymizel z pam¥ti i z pov¥stí; a dokonce i
tohle málo je známo jen nemnohým a Rada
Moudrých nedokázala vypátrat víc. Ale já
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snad kone£n¥ mohu °íci, co bylo dál.

Dlouho potom, ale po°ád je²t¥ velice
dávno, ºil na b°ehu Velké °eky na pokraji
Divo£iny malý nár·dek s obratnýma rukama
a lehkýma nohama. Odhaduji, ºe pat°ili
k hobití £eledi; z°ejm¥ byli p°íbuzní praotc·
Stat·, protoºe milovali °eku a £asto v ní
plavali nebo si d¥lali rákosové lo¤ky. Byla
mezi nimi jedna váºená rodina, jeº byla v¥t²í
a bohat²í neº ostatní, a tu ovládala bába
rodu, p°ísná a znalá staré moudrosti, jaká se
u nich tradovala. Nejzvídav¥j²í z celé rodiny
se jmenoval Sméagol. Zajímaly ho ko°eny
a po£átky; ryl chodbi£ky v zelených vr²ích,
pono°oval se do hlubokých t·ní, hrabal pod
stromy a rostlinami a p°estal se dívat nahoru
na temena kopc·, na listí na stromech, na
kv¥tiny rozvíjející se ve v¥tru; hlavu a o£i m¥l
obrácené dol·.

M¥l p°ítele jménem Déagol, podobného
druhu; ten m¥l byst°ej²í zrak, ale nebyl tak
rychlý a silný. Jednou si vzali £lun a jeli
dol· ke Kosatcovým polím, kde byly velké
záhony kosatc· a kvetoucího rákostu. Tam
Sméagol vylezl a za£al £enichat po b°ehu,
kdeºto Déagol sed¥l v £lunu a lovil ryby. Na-
jednou zabrala velká ryba, a neº se vzpamato-
val, byl ve vod¥ aº u dna. Tam pustil ²¬·ru,
protoºe m¥l dojem, ºe vidí n¥co t°pytivého
na dn¥ °e£i²t¥; zadrºel dech a hrábl po tom.
Pak vyplaval a prskal, vlasy m¥l plné chaluh
a ruku plnou bláta; a doplaval k b°ehu. A hle,
kdyº spláchl bláto, na dlani mu leºel krásný
zlatý prsten, a svítil a t°pytil se na slunci, aº
se srdce smálo. Ale Sméagol ho pozoroval za
stromem, a jak se Déagol radoval z prstenu,
p°iplíºil se zezadu k n¥mu.

'Dej nám to, Déagole, drahou²ku,' °ekl
Sméagol p°íteli p°es rameno.

'Pro£?' °ekl Déagol.
'Protoºe máme narozeniny a my to

chceme,' °ekl Sméagol.
'To m¥ nezajímá,' °ekl Déagol. 'Uº jsem

to dal dárek, a p¥kn¥ drahý. Tohle jsem na²el
já a taky si to nechám.'

'Váººn¥, drahou²²²ku?' °ekl Sméagol, a
chytil Déagola za hrdlo a zardousil ho, pro-
toºe to slato vypadalo tak leskle a krásn¥. Pak
si prsten nasadil.

Nikdo nikdy nezjistil, co se s Déagolem
stalo; byl zavraºd¥n daleko od domova a jeho
t¥lo bylo chyt°e ukryto. Ale Sméagol se vrátil
sám; a zjistil, ºe ho nikdo z rodiny nevidí,

kdyº má prsten na ruce. Objev ho velmi
pot¥²il a on jej tajil; uºíval ho k odhalování
tajností a své poznání pouºíval záke°n¥ a
zlomysln¥. Za£al mít o£i i u²i vnímavé na
v²echno, £ím by mohl ublíºit. Prsten mu
dal moc odpovídající jeho osobnosti. Nebylo
divu, ºe za£al být velice neoblíbený a ºe
se mu v²ichni p°íbuzní vyhýbali (kdyº byl
viditelný). Kopali do n¥ho a on je kousal do
nohou. Dal se na zlod¥jství a zvykal si mum-
lat sám pro sebe a vyluzovat v hrdle kloktavé
zvuky. Proto mu za£ali °íkat Glum a proklí-
nali ho a °íkali mu, a´ odejde n¥kam hodn¥
daleko; a bába, protoºe cht¥la mít klid, ho
vylou£ila z rodiny a vyhnala ze své nory.

Potuloval se osam¥le, pof¬ukával nad tvr-
dostí sv¥ta, putoval proti proudu °eky, aº
do²el k byst°in¥ tekoucí z hor, vydal se po-
dle ní. Lovil ryby v hlubokých t·ních nev-
iditelnými prsty a jedl je syrové. Jednou bylo
parno, a jak se sklán¥l nad t·ní, ucítil pálení
na temeni a oslepující sv¥tlo z vody ho bolelo
do vlhkých o£í. Podivil se, protoºe uº málem
zapomn¥l, ºe je n¥jaké slunce. Pak naposledy
vzhlédl a pohrozil mu p¥stí.

Ale kdyº skopil zrak, spat°il daleko p°ed
sebou vrcholky Mlºných hor, z nichº byst°ina
p°itékala. A tu si pomyslel: `Tam pod ho-
rami musí být chládek a stín. Tam za mnou
slunce nem·ºe. Ko°eny hor musí být oprav-
dovské ko°eny; tam jsou ur£it¥ poh°bena ve-
liká tajemství, která od po£átku nikdo neod-
halil½

A tak zanoci putoval do vrch· a na²el
jesky¬ku, z níº temná byst°ina plynula; pro-
plazil se jako £erv do nitra hor a vymizel
z pam¥ti. Prsten ode²el do stín· s ním, a
dokonce ani jeho tv·rce, kdyº mu za£alo
p°ibývat sil, se o n¥m nemohl nic dozv¥d¥t.�

�Glum½` zvolal Frodo. �Glum? Chcete °íct,
ºe práv¥ tu obludku potkal Bilbo? To je
hnusné½`

�Myslím, ºe je to smutný p°íb¥h,� °ekl
£arod¥j, �a mohl se p°ihodit i jiným, i n¥k-
terým hobit·m, které znám.�

�Nemohu v¥°it, ºe by byl Glum sp°ízn¥ný
s hobity, t°eba vzdálen¥,� rozpálil se Frodo.
�To je ohavná p°edstava½`

�Jenomºe pravdivá,� °ekl Gandalf. �O
p·vodu hobit· víme totiº víc neº oni
sami. A samotný Bilb·v p°íb¥h nazna£uje
p°íbuzenství. M¥li toho hodn¥ spole£ného ve
spodních vrstvách pam¥ti my²lení. Rozum¥li
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si pozoruhodn¥ dob°e, o moc líp, neº by si ho-
bit rozum¥l t°eba s trpaslíkem nebo sk°etem
nebo i elfem. Vzpome¬ si t°eba na ty hádanky,
které oba znali.�

�Ano,� °ekl Frodo. �Ale i jiné národy
krom¥ hobit· si dávají hádanky podobného
druhu. A hobiti nepodvád¥jí. Glum cht¥l
Bilba celou dobu podvést. Jen se ho pok-
ou²el zbavit obez°etnosti. A vsadím se, ºe se
jeho podlá du²i£ka bavila, kdyº se pustil do
hry, která mu mohla vynést snadnou ob¥´, a
kdyby prohrál, nemohlo se mu nic stát.�

�Obávám se, ºe má² úplnou pravdu,� °ekl
Gandalf. �Ale bylo v tom je²t¥ n¥co, co za-
tím nechápe². Ani Glum nebyl je²t¥ úpln¥
zkaºený. Ukázal, ºe je houºevnat¥j²í, neºn by
napadlo kohokoli z Moudrých - práv¥ jako ho-
bit. Z·stal mu v mysli je²t¥ po°ád jeho vlastní
koute£ek, kudy vnikalo sv¥tlo, jako ²t¥rbinou
ve tm¥: sv¥tlo minulosti. Myslím, ºe mu bylo
p°íjemné sly²et zase p°átelský hlas, p°ipome-
nout si vítr a stromy a slunce a takové za-
pomenuté v¥ci.

Ale o to bude jeho zlé já nakonec zb¥sile-
j²í - ledaºe by se dalo p°emoci. Ledaºe by se
dalo vylé£it.� Gandalf vzdychl. ��koda. Má
malou nad¥ji. Ale beznad¥jné to není. Ne,
a£koli vlastnil Prsten tak dlouho, skoro od
nepam¥ti. Dlouhý £as jej uº skoro nepouºí-
val: v £erné tm¥ ho bylo z°ídka zapot°ebí.
Rozhodn¥ nikdy `nevybledl`. Je po°ád hubený
jako houºev. Ale prsten se mu zaºíral do
mozku a to byla málem nesnesitelná muka.

V²echna `veliká tajemství` pod horami
byla nakonec pustá jako noc; uº nem¥l
co objevovat, nic uºite£ného na práci,
jenom nechutné a kradmé jídlo a odporné
vzpomínky. Byl do£ista zb¥dovaný. Nenávid¥l
tmu a sv¥tlo nenávid¥l je²t¥ víc; nenávid¥l
v²ecko a Prsten ze v²eho nejvíc.�

�Jak to myslíte¾` zeptal se Froro, �Prsten
byl snad p°ece jeho milá£ek a jediná v¥c, na
níº mu záleºelo? Kdyº ho nenávid¥, pro£ se ho
nezbavil, nebo pro£ neode²el pry£ a nenechal
ho leºet¾`

�Uº bys m¥l za£ít chápat, Frodo, po v²em,
co jsi sly²el,� °ekl Gandalf. �Nenávid¥l ho a
miloval ho, jako nenávid¥l a miloval sebe.
Nemohl se ho zbavit. Nem¥l k tomu v·li.

Prsten moci se o sebe stará sám, Frodo.
Sám dovede zrádn¥ vyklouznout, ale jeho
drºitel ho nikdy neopustí. P°inejlep²ím si
pohrává s my²lenkou, ºe pé£i p°enechá
n¥komu jinému - a to je²t¥ jen v prvním ob-

dobí, kdy se Prsten teprve ujímá moci. Pokud
v²ak vím, jediný Bilbo v celé historii se dostal
p°es stadium pohrávání a skute£n¥ to ud¥lal.
A pot°eboval k tomu ve²kerou mou pomoc.
A ani pak by jej byl jen tak nezahodil nebo
nenechal leºet. Ne Glum, Frodo, ale Prsten
sám rozhodoval. Prsten opustil jeho.�

�Coºe, práv¥ v£as, aby potkal Bilba¾` °ekl
Frodo. �Nebyl by se n¥jaký sk°et hodil líp¾`

�To není legrace,� °ekl gandalf. �Pro tebe
rozhodn¥ ne. Byla to v celé historii Prstenu ta
nejpodivn¥j²í událost: ºe Bilbo dorazil práv¥
v tu chvíli a slep¥, potm¥ na n¥j poloºil ruku.

Tam p·sobila víc neº jedna síla, Frodo.
Prsten se snaºil dostat zp¥t ke svému pánu.
Sklouzl Isildurovi z ruky a zradil ho; kdyº pak
p°i²la p°íleºitost, chytil se chudáka Déagola a
ten byl zavraºd¥n; a potom Gluma, a toho
pohltil. Uº pro n¥j nem¥l dal²í pouºití; byl
mu p°íli² malý a podlý; a dokud Prsten z·stá-
val u n¥ho, Glum nedokázal opustit svou
hlubokou t·¬. A tak kdyº jeho pán op¥t proc-
itl a vysílal své £erné my²lenky z Temného
hvozdu, Prsten Gluma opustil. Jen proto,
aby jej sebrala nejnepravd¥podobn¥j²í osoba:
Bilbo z Kraje!

Zde p·sobilo i n¥co jiného, n¥co, co
p°esahovalo v²echny plány tv·rce Prstenu.
Nemohu to °íci jasn¥ji, neº ºe Bilbo m¥l
Prsten najít a ºe to nebyl zám¥r tv·rce
Prstenu. V tom p°ípad¥ jsi jej také ty
m¥l dostat. A to by mohla být povzbudivá
my²lenka.�

�To není,� °ekl Frodo. �A£koli si nejsem
jistý, ºe vám rozumím. Ale jak jste se to
v²echno o Prstenu dozv¥d¥l? Opravdu to
v²echno víte, nebo po°ád zatím hádáte¾`

Gandalf pohlédl na Froda a v o£ích
mu zajisk°ilo. �V¥d¥l jsem hodn¥ a hodn¥
jsem se dozv¥d¥l,� odv¥til. �Ale tob¥ nebudu
skládat ú£ty ze v²ho svého konání. P°íb¥h
Elendila a Isidura a Jednoho prstenu je znám
v²em Moudrým. �e tv·j prsten je ten Je-
den, ukazuje samo ohnivé písmo, nehled¥ na
v²echny ostatní d·kazy.�

�A kdy jste to vlastn¥ odhalil¾` p°eru²il
ho Frodo.

�Práv¥ te¤, tady v tom pokoji, samoz°e-
jm¥,� odsekl £arod¥j. �Ale o£ekával jsem,
ºe to zjistím. Vrátil jsem se z temného
putování a dlouhého hledání, abych provedl
kone£nou zkou²ku. To je poslední d·kaz a
te¤ je v²echno aº p°íli² jasné. P°ijít na to,
jakou úlohu sehrál Glum, a vyplnit mezeru
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v d¥jinách vyºadovalo hodn¥ p°emý²lení.
Moºná, ºe jsem m¥l o Glumovi zpo£átku jen
dohady, ale te¤ uº nehádám. Te¤ vím. Vid¥l
jsem ho.�

�Vy jste vid¥l Gluma½` zvlola uºasle Frodo.
�Ano. To p°ece bylo samoz°ejmé, pokusit

se promluvit s ním, pokud to p·jde. Snaºil
jsem se o to dávno; aº se mi to povedlo.�

�Co se tedy stalo, kdyº mu Bilbo uprchl?
To víte¾`

�Nep°íli² jasn¥. Vypráv¥l jsem ti v²echno,
co byl Glum ochoten °íci - a£koli ne tím zp·-
sobem, jak jsem vypráv¥l. Glum je lhá° a jeho
slova je t°eba prosívat. Nap°íklad Prstenu
°íkal `dáre²ek k naroºeninám` a toho se drºel.
�íkal, ºe pochází od jeho báby, která m¥la
spoustu takových krásných v¥cí. Sm¥²ná his-
torka. Nemám pochyb, ºe Sméagolova bába
byla matka rodu, svým zp·sob¥m mocná os-
obnost, ale vykládat o ní, ºe m¥la u sebe
spousty elfích prsten·, je sm¥²né, a ºe by je
rozdávala, to byla pustá leº. Ale m¥la v sob¥
zrnko pravdy.

Déagolova vraºda Gluma pronásledovala,
a vytvo°il si tedy obranu, kterou po°ád
dokole£ka opakoval svému `milá²kovi`, kdyº
ve tm¥ ohryzával kosti, aº jí málem uv¥°il.
M¥l narozeniny, Déagol mu Prsten m¥l dát.
Zcela jasn¥ se objevil jen proto, aby poslouºil
jako dárek. Byl to jeho dárek k narozeninám,
a tak dál.

Trp¥l jsem to, dokud to ²lo, ale pravda
byla zoufale d·leºitá, a nakonec jsem musel
být tvrdý. Vyd¥sil jsem ho ohn¥m a po
kouskách jsem z n¥ho vyºdímal pravdivý
p°íb¥h, samoz°ejm¥ se spoustou f¬ukání a
¬afání. Pokládal se z nepochopeného a
zubliºovaného. Ale kdyº mi kone£n¥ vy-
pov¥d¥l sv·j p°íb¥h aº po hádanky ve tm¥ a
Bilb·v út¥k, ne°ekl uº nic neº n¥jaké temné
náznaky. D¥sil se n¥koho jiného víc neº mne.
Mumlal, ºe si v²echno je²t¥ vynahradí. �e se
uvidí, jestli do sebe nechá kopat a zahán¥t
se do díry a pak oloupit. Glum má te¤ dobré
p°átele, dobré a silné. Ti mu pomohou. Pytlík
bude platit. To byla jeho hlavní my²lenka.
Nenávid¥l Bilba a proklínal jeho jméno. A co
víc, v¥d¥l, odkud pochází.�

�A jak to zjistil¾` ptal se Frodo.
�Pokud jde o jméno, Bilbo je velmi

po²etile °ekl Glumovi sám; pro Gluma uº
pak nebylo t¥ºké vypátrat jeho vlast, jakmile
vy²el ven. Ano, Glum vy²el ven. Jeho touha
po Prstenu se ukázala mocn¥j²í neº strach ze

sk°et·, ba i ze sv¥tla. Po n¥jakém roce ode²el
z hor. Chápej, o£koli ho Prsten po°ád je²t¥
spoutával touhou, uº ho nepoºíral; Glum se
zotavil. Cítil se starý, stra²n¥ starý, ale mí¬
bázlivý, a m¥l smrtelný hlad.

Sv¥tla, slune£ního i m¥sí£ního, se po°ád
bál a nenávid¥l je, a myslím, ºe vºdycky
bude; ale byl vychytralý. Zjistil, ºe se p°ed
slune£ním i m¥sí£ním svitem m·ºe schovat a
rychle a ti²e si hledat cestu v hluboké noci
svýma bledýma studenýma o£ima a p°itom
lovit malé vyd¥²ené nebo neopatrné tvory.
S novou potravou a £erstvým vzduchem zesílil
a dostal kuráº. Na²el si cestu do temného
hvozdu, jak se dalo £ekat.�

�A tam jste ho na²el¾` Ptal se Frodo.
�Tam jsem ho vid¥l,� odpov¥d¥l Gandalf,

�ale to uº m¥l za sebou dlouhé putování po
Bilbových stopách. Bylo t¥ºké se od n¥ho
dozv¥d¥t n¥co ur£itého, protoºe °e£ po°ád
p°eru²oval kletbami a pohr·ºkami. `Co to
m¥lo v kap²i²kách¾ povídal. `Necht¥lo to
°íct, ne, milá²ku. Podvodní²ek mr¬avá. Ne-
fér otázka. Podvád¥lo to první. Poru²²ilo
to pravidla. M¥li ²me to ºmá£knout, vi¤,
milá²ku. A ºmá£knem, milá²ku½(...)�[13]

Frodo Pytlík pak putoval v £ele devíti£lenné
výpravy nebezpe£nou zemí Mordor, aby na Ho°e
osudu Jeden prsten, kterého se chce zmocnit zlý
Sauron, zni£il.
Po Tolkienov¥ smrti vy²lo je²t¥ dílo Silmaril-

lion (The Silmarillion, 1977 ), shrnující mytologii
St°edozem¥ i souhrn nedokon£ených £i variantních
p°íb¥h· z poz·stalosti Nedokon£ené p°íb¥hy a dva
díly Knihy ztracených p°íb¥h· .
Na Tolkiena pozd¥ji navázala celá °ada autor·,

n¥kte°í pouºili jen prost°edí, jiní jen velmi vzdálen¥,
a utvo°ili proud fantasy. Pán prsten· se do£kal
celé °ady ohlas· ve výtvarném um¥ní i v hudb¥.
U nás jej hudebn¥ zpracoval nap°íklad Jan Hrubý
a Kukulín a pon¥kud hospodským zp·sobem s har-
monikou Jim �ert. �eský teoretik a p°ekladatel
fantastiky Ivan Adamovi£ dokonce soudí, ºe Tolkien
je moºná v·bec posledním spisovatelem, kterému se
poda°ilo vytvo°it p°íb¥h velkého stylu, srovnatelný
s eposy a mytologickými legendami.[12]
�tená°i literární fantastiky spolu s p°íznivci fan-

tastických �lm·, her £i hororu se sdruºují do hnutí
známého jako fandom, které nemá obdoby u ºád-
ného jiného literárního sm¥ru . Fandom po°ádá v¥t²í
£i men²í setkání zvané cony (u nás Pragocon,
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Bohemiacon...), vyhla²uje literární sout¥ºe, tiskne
vlastní £asopisy - fanziny (v �echách nejznám¥j²í
komer£ní Ikarie a samizdatový Interkom ). Exis-
tuje také celá °ada knihkupectví specializovaných
na ºánr.
Ond°ej Ne�, jeden z nejpiln¥j²ích £eských au-

tor· vydal o ºánru teoretické knihy N¥co je jinak
(o £eské sci-�) a V²echno je jinak (o sv¥tové sci-�).
V roce 1995 po dlouhém £ekání kone£n¥ vy²la první
£eská Encyklopedie literatury science �ction [12].
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Povále£ná £eská literatura

Franti²ek Halas se za války ú£astnil odboje
a po jejím skon£ení se vrhl do radostného hlásání
komunismu a do jeho sluºby. M¥l vysokou funkci,
psal i texty budovatelských písní, agita£ní ver²íky,
nápisy na propagandistické plakáty.[?, str. 22]
Úryvek je ze za£átku textu Lenin z °íjna 1948.

Kdyby se snesla nevímjaká slova, kdyby
se nová vymyslela a kdybys snad i ztekl
tu nebety£nou horu poznání, obdiv·, soud·
i nenávistí, horu navr²enou u Leninova
podnoºí, nezmírní² ºehravý stesk, vyv¥ra-
jící neustále z v¥domí nedostate£nosti a
o²idnosti, ba marnosti jakéhokoliv pokusu
o postihnutí zjevu, který je po£átkem
neopakovatelných d¥jin.

Padající tmu £asu prosv¥cují blesky
my²lení a v·le sr²ící z tohoto �nejlid²t¥j²ího
ze v²ech £el� a ono samo neúchyln¥ obrácen¥
k absolutnu spravedlnosti, jejímº vyvolencem
Vladimír Ilji£ Lenin byl, nep°estane za²ti´o-
vat strastný rod chudých a utiskovaných, ty
zástupy probuzené i neprobuzené k velikosti
p°i°£ené jim osudem.

�Mozek t°ídy� za k°ídly spánk· prozírav¥
zna£kuje cesty a nedo£kav¥ zdviºená
ruka hmatá okamºik dozrání a dopadnutí
kone£ného, p°ikazujícího gesta.

Tvá°, kam krví zabloudil východ, je z hed-
vábí i kamene. Dovede-li se svra²tit i ztuh-
nout rozhorlením, skrývá naopak i slune£nou
mírnost pochopení a odpu²t¥ní.

�Lenin je prostý jako pravda,� °ekl kterýsi
z d¥lník·.

Odvaha plán· a jasnost výpo£t· stíní
chvílemi hlavu samotou odpov¥dnosti, tichem
sn· a tu²ením nesmírnosti jejich napln¥ní,
jako by ani nebylo drtícího ºernovu mra£né i
zá°né v·le, která pohnula sv¥tem svým ²irým:
�V²em, v²em, v²em½`

[?, str. 373]

Kdo n¥jaký £as ve skautském oddíle, asi ho vyd¥sí
následující Halasova slova:

Skauting nám nesmí býti jen organizací,
která podniká vycházky, d¥lá p°edná²ky o hy-
gien¥ atd., nýbrº v první °ad¥ musí býti
dbáno úkolu shora vyty£eného a pak tedy
kaºdý výlet prom¥ní se samoz°ejm¥ v agita£ní
cestu, z níº je výt¥ºek dvojí: osv¥ºení £len·
v p°írod¥ a posílení hnutí. [...] Podotýkáme,
ºe nebráníme na²í mládeºi stát se jejich £leny,
ale tato mládeº si musí být v¥doma, ºe její
komunistické p°esv¥d£ení je hlavní v¥cí a ne
£lenství v t¥chto svazech. [...] Tedy soudruzi,
bu¤te skauty, ale nezapomínejte na úkoly,
které jsou úkoly komunist· v·bec.

[?, str. 374]

Jeden z Halasových £lánk· se dokonce - v souladu
s ideou t°ídního boje - jmenuje Chvála násilí. Kon£í
slovy:

Coº není ná² cíl tolik krásným, abychom
z cesty k n¥mu neodhodili kaºdou svévolnou
p°ekáºku? Jisto, ºe je! Chvalme násilí, tehdy
dobré a prosp¥²né, je-li idea takové velikosti
v jeho pozadí. Ale p°ipome¬me si také, ºe
vºdy jen pro ni se ho m·ºeme dopustiti a
nikdy ze zájm· osobních a ne£istých.

[?, str. 581]

Od roku 1946 v²ak Halas mezi hromadami jiných
text· sem tam vydával básn¥ jiného druhu -
skeptické, úzkostné, vyd¥²ené, desilusivní. Je²t¥
p°ed smrtí je sestavil do sbírky A co?

Básník básníka se zeptá
Soudruhu copak s tím chce²
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Tma natahuje u²i
sov pálených netopýr·

Vzala víra nohy na ramena.
[?, str. 8]

P°estoºe sbírka vznikala postupn¥ a jaksi mimocho-
dem, p·sobí ucelen¥, jako stín �o�ciálního� básníka.
Vy²la biblio�lsky roku 1949 v n¥kolika výtiscích, ale
o�ciáln¥ mohla být (s doslovem Ludvíka Kundery,
který byl Halasovým znalcem) vydána aº o osm let
pozd¥ji.

A co básník

Ani k dono²ení
ani k uhlídání
to není

Hledaje p°íkaz sluchu nehledám
a dech nabíraje
dech jen nabírám

Zaviním jak tak ne²t¥stí
a jak tak radost zaviním
tím co si myslím
tím v co te¤ doufám
tím s £ím si zahrávám
aº to tam jednou dolehne

Jen co to tam dolehne

N¥jaká ºena ruce zalomí
zaplá£e d¥v£átko uraºen¥
n¥jaký chlapec co neví obejme
muº prchle zakleje

Co zvedám zaviní £ísi pád
co upou²tím bude mi vzlétnutím

Já nejsem uº
pro zrádné Ozv¥ny
Já pro Hlas jsem
pro u²i neucpané
pro zrcadla oblýskaných lokt·
ne pro fraky

Zatím co tamt¥m poskakují ohryzky
myslet musím na jablko
na velikost obav spí²
neº na malost jistot

Byl £as p°i²itých hv¥zd
Ma°enek zma°ených

rozkopaných d¥tí

Z lo¬ského plá£e smích
bez konce huby jsou

Pod²ívky
uº o tom skoro nev¥dí
sml£ují hlavní medují vedlej²í
ládují se a po£ítají
d¥lají jako by se nebáli
jako by nebyla smrt

Jen se na n¥ podívejte

Slu²no si prý zpívat
Atom
co na tom
Bikini dají do ²lágr·
neutopitelné husy to zakejhají
do cinkotu metál·

Kru£í to ve m¥ d¥sem
a nic není po ruce

nechci být masem vzduchu okolo
jak se to líbí jim
nechci být k·lem vyhlá²ek
ve°ejným mín¥ním
nechci být nápov¥dou co polyká jen prach
t¥ch jejich komedií
hraných na marách

Pták hlas Pták svoboda Pták prostor

Závidím

Proti p°itaºlivosti zemské
do vý²ky volím pád
daleko odkud spadnout nemajících
a levou chci jen psát
tygra i s beránkem

Ale i ver²e závidím
v¥doucí nejsoucí
stojí to za to pro n¥ se ºrát
závistí zrovna tou
náru£í vody

Chci být i kýmsi £ten
a pochválen
na sv¥tlou památku
aº svedu
sám sebe psát
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vytrºen z Poesie

ne²´astn¥ ²´asten
[?, str. 49]
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Alternativa

Novodobá historie nám ukázala, ºe kaºdý reºim,
který se chová totalitn¥, nutí n¥které typy os-
obností k tomu, aby vytvá°ely podzemní - un-
dergroundovou - alternativu. Jeden z nejtotalit-
n¥j²ích reºim· - sov¥tský - se snaºil v²echny své
odp·rce, skute£né £i my²lené - pozabíjet nebo
pozavírat. Mnoºství zat£ených p°evý²ilo dokonce i
n¥mecké koncentra£ní tábory, stejn¥ jako mnoºství
odsouzených k smrti. Do v¥zení tekly celé proudy
zat£ených za cara, za Lenina i za Stalina. Kro-
niká°em t¥chto proud· - prý proti své v·li a
z úcty k mrtvým - se stal Alexandr Isajevi£
Solºenicyn (*1918). Sám bojoval jako d¥lost°-
elecký d·stojník v druhé sv¥tové válce. V roce
1944 jeho jednotku obklí£ili N¥mci a poté, co up-
rchl a vrátil se k armád¥, byl zat£en a obvin¥n
ze ²pionáºe (a k tomu organizované, protoºe up-
rchl spolu s p°ítelem a dva jsou jiº organizace).
Osm let strávil v pracovních táborech na Sibi°i,
dal²í t°i roky ve vyhnanství. Teprve v roce 1956
byl rehabilitován. Velký úsp¥ch získal jeho v Pa°íºi
vydaný literární debut Jeden den Ivana D¥niso-
vi£e (Odin d¥¬ Ivana D¥nisovi£a, 1959). V auto-
biogra�cké novele lí£í ²okující ºivotní podmínky
v jednom ze sibi°ských lágr·. V¥zni pracovali s min-
imem stravy, v mrazech aº do £ty°iceti stup¬· pod
nulou, v ubohém oble£ení (stráºe kontrolovaly, zda
v¥zni nemají n¥jaké p°ebyte£né - to pak zabavo-
vali), pod neustálým tlakem krutých autorit a nes-
myslných p°íkaz·. V prost°edí, které m¥lo £lov¥ka
zlomit.

P°ed jídelnou, div divoucí. dneska ne-
houstla tla£enice, nestála tam fronta. Ra£te
vstoupit.

Uvnit° bylo páry jako v lázni - z chuch-
valc· mrazu ode dve°í a ze ²lichty. Party
sed¥ly kolem stol· nebo se strkaly v uli£kách,

£ekaly, aº se uvolní místo. Dva t°i pracanti
z kaºdé party se s k°ikem prodírali ma£kanicí;
nosili na d°ev¥ných tácech misky se ²lichtou
a s ka²í a vyhlíºeli pro n¥ místo na stolech.
Vidí² ho, nesly²í, pitoma, palice skopová, no
prosím, drcl do rácu. Plesk! Plesk! Volnou
rukou po hlav¥, tumá²! Pat°í ti to! Nezavazej,
vyliºmisko!

Tamhle u stolu se jeden chlapec k°iºuje,
neº smo£í lºíci. To bude benderovec, a
nová£ek k tomu; sta°í benderovci se v lágru
po £ase k°iºovat p°estali.

A Rusové, ti uº ani nev¥dí, kterou rukou
se k°íº d¥lá.

V jídeln¥ je zima, lidi jedí v¥t²inou
v £epicích, ale nesp¥chají, loví rozva°ené
kousí£ky plesnivých rybi£ek zpod £erných zel-
ných list· a kosti£ky plivají na st·l. Kdyº se
jich na stole navr²í kopec, n¥kdo je p°ed p°í-
chodem nové party shodí na zem, a tam pak
pod nohama dopraskávají.

Ale plivat kosti rovnou na zem, to se jaksi
pokládá za ne zrovna vybrané.

St°edem baráku b¥ºely dv¥ °ady n¥£eho
na zp·sob sloup· nebo podp¥r. U jednoho
takového sloupu sed¥l chlapík z �uchovovy
party, Fe´ukov, a hlídal mu snídani. Pat°il
v part¥ mezi nejhor²í, byl je²t¥ mí¬ neº �u-
chov. Navenek je celá parta stejná, v²ichni
mají stejné £erné kabáty a stejná £ísla, ale
vevnit° - tam to p¥kn¥ ská£e - kaºdý je na
jiném stupínku. Bujnovskij ti misku hlídat
nep·jde, ostatn¥ �uchov taky kaºdou práci
nevezme, jsou i niº²í ²arºe.

Fe´ukov zpozoroval �uchova, popsedl a
vzdychl.

�Uº je to jako led. Cht¥l jsem to sníst
místo tebe, myslel jsem, ºe jsi v dí°e.�

A dál na nic ne£ekal, v¥d¥l, ºe mu �uchov
nenechá, ºe vypulíruje ob¥ misky, aº se budou
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blejskat.
�uchov vytáhl z válenky lºíci. Tahle lºíce

mu byla drahá, pro²la s ním celý sever, sám si
ji ulil v písku z hliníkového drátu, v²ak na ní
byl taky vypíchaný nápis: �Us´-Iºma, 1944�.

Potom �uchov sundal £epici z vyholené
hlavy - zima nezima, ale jíst v £epici, to ne, to
by nikdy neud¥lal, promíchal sedlou ²lichtu a
rychle zjistil, jak mu dnes p°eje ²t¥stí. Nebylo
to nejhor²í. Ani hustá jako z plného kotle, ale
ani °idina z posledku. A taky asi Fe´ukov, jak
ho zná, p°i hlídání vylovil z misky brambory.

Na jedno se £lov¥k p°i ²licht¥ nejvíc t¥²í,
ºe bude horká, ale �uchov ji te¤ m¥l úpln¥
vystydlou. P°esto ji za£al jíst jako jindy, po-
malu a s citem. Kdepak, s jídlem se nesp¥chá
- nikdy, i kdyby ho°ela st°echa nad hlavou.
Kdyº se nepo£ítá spaní, má káranec skute£n¥
pro sebe jenom deset minut u snídan¥, p¥t
minut u ob¥da a p¥t u ve£e°e.

�lichta byla denodenn¥ stejná, podle
toho, jakou zeleninou se tábor na zimu zá-
sobil. Loni se nasolila mrkev, a uº to ²lo -
v jednom kuse, od zá°í do £ervna, ²lichta jen
a jen z té boºí mrkve. A letos zase z£ernalé
zelí. Nejsyt¥j²í doba pro v¥zn¥ je £erven: to uº
v²echna zelenina dojde a va°í se z krup. Ne-
jhor²í je £ervenec. To sekají do kotle kop°ivy.

Z mali£kých rybi£ek jsou v polívce hlavn¥
kosti, maso je rozva°ené a udrºí se leda na
hlav¥ a na ocase. K°ehkou sí´ku rybí kost°i£ky
obral �uchov do poslední ²upinky, do posled-
ního drobku masí£ka, ale to nebylo v²echno.
D°el kostru dál mezi zuby, celou ji vycucal -
a teprve pak ji vyplivl na st·l. Z kaºdé ryby
sn¥dl v²echno: i sk°ele, i ocas, dokonce o£i
jedl, kdyº byly v hlav¥. Kdyº se ale vyva°ily
a plavaly v misce jen tak - velké rybí o£i - to
je nejedl. D¥lali si z n¥ho kv·li tomu legraci.

Dnes �uchov u²et°il; neza²el si do baráku
pro sv·j p°íd¥l, a tak te¤ jedl bez chleba.
Chleba se dá vºdycky spo°ádat zvlá²´, je to
je²t¥ syt¥j²í.

Hlavní jídlo byla ka²e z magary. Byla uº
ztuhlá na jediný kus a �uchov z n¥ho uºdibo-
val. Tahle ka²e nemá ºádnou chu´ a nenasytí
ani horká, natoº studená: tráva, nic neº tráva,
jenºe je to ºluté, p°ipomíná to jáhly a je to
prý z �íny. Vykomali, ºe by ji mohli dávat
místo krup. Kdyº se uva°í, nabude o t°i sta
gram· - tak jaképak fraky; ka²e neka²e, u nás
to za ka²i platí. [16, str. 13-14]

V lágru se zárove¬ vytvá°í sociální struktura, ste-

jn¥ jako v normální spole£nosti. V¥zni jsou or-
ganizováni do part, které dostávají p°íd¥ly jídla
navíc (ve skute£nosti navíc znamená práv¥ tolik,
aby se £lov¥k uºivil) za to, kolik odvedou práce.
Kdyº jeden nepracuje, nejí po°ádn¥ nikdo. To nutí
v¥zn¥ tla£it se navzájem do práce. (Ov²em daleko
d·leºit¥j²í neº práce samotná je pracovní výkaz.)
Novela zp·sobí v £lov¥ku po°ádný ot°es.

Zpochybní jeho pohodlí, nadbytek jídla a
prost°edk·, p°ístup ke svobod¥, které si neváºí.
V¥zni si váºí kaºdé jehly, kousku pilky nebo
hadrového pytlíku, kostky cukru.
Zárove¬ tu n¥jak jasn¥ji krystalizují osobnosti,

které se v b¥ºném ºivot¥ mají ²anci p°etva°ovat.
Kdo je v skrytu krysa a práska£, v extrémních
podmínkách se tak projeví. N¥kte°í lidé si naopak
dokáºí udrºet nadhled moskevského intelektuála,
modlit se a skrývat opsané evangelium, p°estoºe
je to p°ísn¥ zakázané, být nestraný a neubliºovat
- i pozd¥j ve svém díle Solºenicyn ukazuje, ºe to je
moºné.

A �uchov si dob°e zapsal za u²i slova
svého prvního par´áka Kuzjomina - byl to
starý táborový mazák, v t°ia£ty°icátém roce
sed¥l uº dvanáct let, a °ekl jednou na holose£i
u ohn¥ nové várce svých zelená£·, které p°ive-
zli z fronty:

�Mládenci, tady platí zákon tajgy. Ale kdo
je £lov¥k, dokáºe ºít i tady. Víte, kdo v tábo°e
zajde? Kdo vylizuje misky, kdo v¥£n¥ d°epí na
marodce a kdo chodí práskat k bezpe£ákovi.�
[16, str. 7]

Drsnost a beznad¥j dodávají novele její poslední
odstavce. Uzavírají dlouhé utrpení do jediného
dne...

�uchov usínal úpln¥ spokojen. Tolik v¥cí
se mi dnes po²t¥stilo: nezav°eli ho do korekce,
partu nevyhnali na Socm¥ste£ko, v poledne
ulil ka²i, par´ák dob°e sfoukl výkaz, zdilo se
mu jedna radost, pilku mu u prohlídky ne-
na²li, nave£er si p°ivyd¥lal u Césara a koupil
si tabá£ek. A nerozstonal se, zahnal nemoc.

Minul den, ni£ím nezkalený, skoro ²´astný.

Takových dní bylo v jeho trestu od
zvon¥ní do zvon¥ní t°i tisíce ²est set padesát.

A ºe jsou p°estupné roky - o t°i dny víc
. . .

[16, str. 102]
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Koncem dvacátého století vznikla i velice sugestivní
�lmová verze novely. V roce 1970 dostal Alexandr
Solºenicyn Nobelovu cenu za literaturu.
Od svého propu²t¥ní zpracovával p°íb¥hy, které

sám zaºil, vyslechl v lágrech, nebo mu je lidé
napsali v dopisech, do rozsáhlého díla. Uchová-
val jej v tajnosti ze strachu, ºe by mohl jeho
postavám ublíºit. Kdyº se v²ak rukopisu zmocnila
KGB, nezbylo mu nic jiného neº trilogii o tisíci
stranách uve°ejnit. Vy²la v Pa°íºi pod názvem Sou-
ostroví Gulag (Archipelag Gulag, 1973). Systemat-
icky v ní mapuje sov¥tský v¥ze¬ský systém, který
se jiº dávno stal spí²e �v¥ze¬ským pr·myslem�. V²e
se po£íná Zat£ením.

Jak se lidé na toto tajemné souostroví
dostanou? Neustále tam sice létají letadla,
plují lodi a rachotí vlaky, ale ani jeden nápis
na nich neprozrazuje místo jejich ur£ení. Pok-
ladní vydávající jízdenky i zástupci Sovtur-
istu a Inturistu by se velice divili, kdybyste je
poºádali o lístek na toto souostroví. Neznají
ho ani jako celek, ani jediný z jeho nes£etných
ostr·vk·, nikdy o n¥m nesly²eli.

Ti, kdoº jedou souostroví spravovat,
dostanou se tam prost°ednictvím u£ili²´ min-
isterstva vnitra.

Ti, kdoº jedou souostroví hlídat, jsou tam
povoláni vojenskými velitelstvími.

A ti, kdoº tam jedou umírat, lidé jako vy
nebo já, ti musí nutn¥ projít jedinou cestou -
zat£ením.

Zat£ení!! Mám snad °íci, ºe je to zlom
v celém va²em ºivot¥? �e je to p°ímý zásah
bleskem? �e je to rozumem nepostiºitelný
ot°es, s nímº se leckdo nedokáºe vypo°ádat
a propadne ²ílenství?

Vesmír má tolik st°ed·, kolik je v n¥m
ºivých bytostí. Kaºdý z nás je jeho st°edem,
a kdyº na vás syknou: �Jste zat£en½`, zhroutí
se vám celý sv¥t.

Kdyº uº i vy jste zat£en, mohlo v·bec
je²t¥ n¥co odolat tomuto zem¥t°esení?

Ani ti nejbyst°ej²í ani ti nejprost²í
z nás nejsou schopni svým náhle zast°eným
mozkem pochopit takové zvraty ve vesmíru a
p°es v²echny své ºivotní zku²enosti se v tomto
okamºiku nezmouhou na nic jiného neº:

�Já?? A za co¾` - na otázku, jeº byla p°ed
námi jiº miliónkrát opakována a na niº se
nikdy nedostalo odpov¥di.

Zat£ení, to je jakési náhlé, ne£ekané
p°emíst¥ní, p°eloºení, p°esazení z jednoho

stavu do druhého.
Po dlouhé k°ivolkaé ulici ºivota jsme

²´astn¥ b¥ºeli nebo se ne²´astn¥ vlekli kolem
samých plot·, plot· a plot· - kolem ztrouch-
niv¥lých d°ev¥ných plot·, hlin¥ných zdí,
cihlových a betonových ohrad a ºelezných
oplocení. Nep°emý²leli jsme o tom, co je za
nimi. Ani okem ani rozumem jsme se nepok-
ou²li za n¥ nahlédnout - a práv¥ tam za-
£íná zem¥ Gulag, p°ímo vedle, dva metry od
nás. A také jsme si v t¥chto plotech nev²imli
nes£etných pevn¥ zasazených a dob°e za-
maskovaných dví°ek a vrátek. V²echna tato
vrátka byla p°ipravena pro nás! Najednou se
jedny z nich prudce rozletí a £ty°i bílé muºské
ruce, nezvyklé pracovat, nýbrº chytat a drºet,
nás popadnou za nohu, za ruku, za límec, za
£epici nebo za ucho, vtáhnou dovnit° jako py-
tel brambor a zabouchnou za námi navºdy
ta osudná dví°ka, dví°ka do na²eho minulého
ºivota.

Konec. Jste zat£en!
A nic vás nenapadne na to °íci, v·bec nic

krom¥ jehn¥£ího zabe£ení:
�Jááá?? A za co¾`
[17, str. 13]

Pravd¥podobnost, ºe n¥koho zatknou se s postupu-
jícími lety stále zvy²ovala. Mnoºství zat£ených se
nesníºilo ani po �íjnové revoluci a konci války -
zemi bylo zapot°ebí �o£istit�. Krom¥ politických
nep°átel a nespokojenc· byli zatýkáni rolníci, kte°í
neodevzdávali v²echnu svoji úrodu, vojáci, kte°í se
vrátili ze zajetí, nebo z nacistických koncentrák·,
církevní hodnostá°i i prostí v¥°ící za svou víru,
pozd¥ji i matky d¥tí a staré lidi.

Tvrdilo se ov²em, ºe jsou zatýkáni a
souzeni nikoliv za svou víru, ale za ve°ejné
²í°ení náboºenského p°esv¥d£ení a za výchovu
d¥tí v tomto duchu. Jak to napsala Tá¬a
Chodkevi£ová:

�Modlit se m·ºe² svobodn¥ ,
ale sly²et t¥ smí jenom B·h.�
(Za tuto báse¬ dostala deset let.)
[17, str. 32]

Vºdy se samoz°ejm¥ na²el dobrý d·vod pro za-
týkání intelektuál·. V hledání vnit°ního nep°ítele
²el reºim tak daleko, ºe si za£al sám ni£it svou
pracující inteligenci - inºenýry.

A jací vychytralí zlosynové byli tito sta°í
inºený°i, jak ¤ábelsky um¥li ²kodit! Niko-
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laj Karlovi£ von Meck v lidovém komisar-
iátu dopravy p°edstíral, ºe je velice oddán bu-
dování nového hospodá°ství, dokázal dlouze a
ºiv¥ hovo°it o ekonomických problémech výs-
tavby socialismu a s oblibou dával rady. Jed-
nou z jeho nej²kodliv¥j²ích rad bylo: prod-
louºit nákladní vlakové soupravy a nebát se
je maximáln¥ naloºit. S pomocí GPU 1 byl
von Meck odhalen (a zast°elen): cht¥l docílit
toho, aby se koleje, vagóny a lokomotivy
rychle opot°ebovaly a aby republika v p°ípad¥
intervence z·stala bez ºeleznic! Kdyº v²ak
o n¥co pozd¥ji nový lidový komisa° Kaganovi£
na°ídil vypravovat práv¥ takové t¥ºkotonáºní
soupravy, ba dokonce dvojnásobn¥ i trojná-
sobn¥ naloºené (a za tento objev dostal on
i jiní vedoucí £initelé Lenin·v °ád) - tu se
zase zlomyslní inºený°i projevili v podob¥
limitá°· : k°i£eli, ºe je to p°esp°íli², ºe se ni£í
vozový park! A tak byli poprávu zast°eleni za
nevíru v moºnosti socialistické dopravy.

[17, str. 36]

Celé kapitoly mají charakter d¥sivých vý£t·.
Moºnosti v²obeckého vydatného zatýkání
napomáhalo i to, ºe aº do roku 1922 neexis-
toval trestní zákoník. Ani potom v²ak nebyly
ti²t¥né zákony ob£an·m dostupné. A jediný para-
graf - �58 trestního zákoníku z roku 1926 - dal
svou ²irokou de�nicí moºnost postihnout tém¥°
jakoukoliv lidskou £innost. Av²ak, jak se Solºenicyn
snaºí ukázat, ani potom si orgány s dokazováním
p°íli² starostí ned¥laly.

V roce 1937 pouze uzrálo skv¥lé u£ení
Vy²inského. Tehdy v²ak s ním byli seznámeni
jen vy²et°ovatelé a prokuráto°i kv·li morál-
nímu utvrzení, my ostatní jsme se o n¥m
dozv¥d¥li aº po dvaceti letech, kdy se za-
£alo odsuzovat ve vedlej²ích v¥tách a v po-
druºných odstavcích novinových £lánk· jako
n¥co, co uº je ²iroko daleko a dávno v²em
známé.

Ukázalo se, ºe v onom hr·zn¥
proslulém roce Andrej Januarjevi£ (svádí to
k p°e°eknutí: Jaguarjevi£) Vy²inskij ve své
p°edná²ce, která se v odborných kruzích stala
proslavenou, v duchu nejpruºn¥j²í dialektiky
(kterou nedovolujeme ani ob£an·m, ani
elektronkovým po£íta£·m, nebo´ pro n¥ ano
je ano a ne je ne) p°ipomn¥l, ºe lidstvo
nem·ºe nikdy zjistit absolutní pravdu, nýbrº

1GPU - státní politická správa (do prosince 1922)

jen relativní. Odtud pak u£inil krok, jehoº
se po dva tisíce let právníci neodváºili: ºe
tedy pravda zji²t¥ná vy²et°ováním a soudem
nem·ºe být absolutní, nýbrº jen relativní.
Proto kdyº podepisujeme trest smrti, nikdy
nevíme s absolutní jistotou, ºe popravujeme
viníka , nýbrº jen s ur£itou mírou p°ibliºnosti,
za ur£itých p°edpoklad·, v ur£itém smyslu.
Z toho plyne zcela v¥cný záv¥r: bylo by
zbyte£nou ztrátou £asu hledat absolutní indi-
cie (v²echny jsou relativní), nesporné sv¥dky
(mohou si odporovat). D·kazy viny, které
jsou relativní a p°ibliºné, m·ºe vy²et°ovatel
najít i bez indicií a beze sv¥dk·, aniº vyjde
z pracovny, �opíraje se nejen o sv·j rozum,
ale i o své stranické uv¥dom¥ní, o svou
mravní sílu � (to jest o výhody vyspalého,
najedeného a nezmláceného £lov¥ka) �a o sv·j
charakter � (to jest o sklon ke krutosti)!

[...]
Jen v jednom to Vy²inskij nedotáhl a od-

chýlil se od dialektické logiky: z neznámých
d·vod· pomechal kulce absolutní plat-

nost . . .

[17, str. 66-67]

V·bec podivný to byl stát kultu osobnosti, kde
policie zatýkala lidi jen proto, aby splnila sm¥rná
£ísla, n¥co jako plán ve v¥ze¬ském pr·myslu.
A kdyby ne, bylo by to podez°elé - ºe by Stalin
m¥l v kraji málo nep°átel? Solºenicyn sám v²ak po-
jem kultu osobnosti z£ásti odmítá. Tvrdí, ºe bylo
nutné takového Stalina, ale bylo nebyl by nic bez
takové strany, sloºené z milión· lidí, kte°í Stalina
podpírali.

A jak to bývalo, ukáºe nám obrázek
z on¥ch let. Koná se (v Moskevské oblasti)
okresní konference strany. �ídí ji nový tajem-
ník okresního výboru; jeho p°edch·dce byl
nedávno zat£en . Ke konci konference se
schválí prohlá²ení oddanosti soudruhu Stali-
novi. V²ichni samoz°ejm¥ vstanou (i b¥hem
konference v²ichni vyskakovali p°i kaºdém
vyslovení jeho jména). V malém sále h°mí
�bou°livý potlesk, p°echázející v ovace�. T°i
minuty, £ty°i minuty, p¥t minut, a on je
po°ád je²t¥ bou°livý a po°ád je²t¥ p°echází
v ovace. Ale dlan¥ uº bolí. Zvednuté ruce
uº umdlévají. Star²í lidé uº lapají po dechu.
A uº to za£íná být nesnesiteln¥ hloupé i
pro ty, kte°í Stalina up°ímn¥ zboº¬ují. Ale
kdo se první odváºí p°estat? Mohl by to
ud¥lat tajemník okresního výboru, který stojí
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na tribun¥ a práv¥ do£etl onu zdravici. On
je ale nový, je tu místo zat£eného, a sám
se bojí! Vºdy´ tu v sále stojí a tleskají
enkávédisti a dávají pozor, kdo první p°es-
tane! . . . A potlesk v neznámém malém
sále pokra£uje, aniº o n¥m velký v·dce ví,
a trvá uº 6 minut, 7 minut, 8 minut. . .
Jsou zni£eni! Jsou ztraceni! Uº se nemo-
hou zastavit, dokud nepadnou s puklým srd-
cem! Je²t¥ tak vzadu v sále, v ma£kanici,
m·ºe to £lov¥k aspo¬ trochu o²vindlovat,
plácat °id£eji, ne tak siln¥, ne tak zu°iv¥ -
ale v p°edsednictvu, v²em na o£ích? �editel
místní papírny, samostatný silný £lov¥k, stojí
v p°edsednictvu, dávno uº pochopil v²echnu
lºivost, bezvýchodnost situace, a tleská! - De-
vátou minutu! Desátou! Dívá se touºebn¥
na tajemníka, ale ten se neodváºí p°estat.
�ílenství! Hromadné ²ílenství! P°edstavitelé
okresu pokukují jeden po druhém se slabou
nad¥jí, ale v tvá°ích mají nad²ení, a tak bu-
dou tleskat, dokud nepadnou, dokud je neza-
£nou vyná²et na nosítkách! A ani pak zbylí
nep°estanou . . . �editel papírny vezme na
sebe v jedenácté minut¥ ú°ední výraz a sedne
si na své místo v p°edsednictvu. Jaký zázrak!
Kam se pod¥lo v²eobecné, nezadrºitelné,
nepopsatelné nad²ení? V²ichni jako na povel
rázem p°estanou a sednou si. Jsou zachrán¥ni!
Veverku kone£n¥ napadlo vysko£it z kola . . .

Takhle ale také poznají osobnosti.
A takhle je odstra¬ují: Je²t¥ v noci je °editel
továrny zat£en. Snadno mu za úpln¥ jinou
v¥c napa°í deset let. Ale po podepsání
záv¥re£ného protokolu mu vy²et°ovatel
p°ipomene:

�A nikdy nep°estávejte tleskat jako první½`
(Ale jak tedy? Jak tedy máme p°estat?)
[17, str. 49-50]

Stalin z°ejm¥ nepostrádal smysl pro sarkasmus -
za �58 byl maximální trest deset let (nebo �dev¥t
gram· do zátylku�).

A na podzim [roku 1937], kdy se
k dvacátému výro£í �íjna o£ekávala s nad¥jí
v²eobecná velká amnestie, p°idal ²prýma°
Stalin do trestního zákona neslýchané nové
tresty - 15 a 20 let.

(Trest 25 let byl zaveden k 30. výro£í
�íjna, v roce 1947.)

[17, str. 49]

Celý problém se m·ºe zdát nesmírn¥ jasný. P°esn¥ji
°e£eno £ernobílý.

Následovat bude povídání o vy²et°ování a o mod-
rých výloºkách.
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Otázky

Toto jsou otázky nezodpov¥zené. Sám
odpov¥di hledati budu v informa£ních zdro-
jích, kdyby v²ak £tená° laskavou informaci
se zdrojem uvedl, radostn¥ bych se projevil.
 Jaká je p°esn¥ cita£ní norma, v£etn¥ druh·

písma?
 Inferiorní?
 doplnit starov¥ká písma
 co je obsahem jednotlivých £ástí Bible
 ukázka r·zných moºných p°eklad· nap°íklad

prvního ver²e Tóry (Sandra) a desatera
 kníºka od Sapfó
 or�smus
 eleusínská mystéria
 o�ciáln¥ Sv¥dci Jehovovi nebo Sv¥dkové Je-

hovovi?
 bibliogra�cké údaje Bible Kralické z knihovny
 jak se jmenuje Odysseus v angli£tin¥?
 Hobita, citaci s Glumem, o co vlastn¥ ²lo?
 srovnání n¥meckých a stalinských lágr· - kolik

mrtvých?
 k°estní jména Stalina
 Kunder·v citát se Stalinem
 kdo kdy dostal nobelovku za literaturu?

 oscanovat obrázky z Halase a £lánek o bu-
dování

 kdy um°el Lenin?
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